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Fan e toer besjoen

Der kin wer spile wurde

De eerste kopjes koffie in de zon waren een feit, de winter-
kleding lag weer op zolder, de tuinmeubels waren schoon, 
de droogmolen waaide al een paar weken alle wasjes in 
een mum van tijd droog en kijk de heg werd iedere dag 
een stukje groener. Hallo lente!

Ook in de Tuorkefretter is het goed te merken dat ieder-
een uit zijn winterslaap komt. Het is fijn dat er weer dingen georganiseerd 
kunnen worden. In deze Tuorkefretter lees je het verslag van de buitenquiz 
en de pubquiz die onlangs plaatsvonden. De rommelmarkt van KDO staat 
binnenkort gepland, op de agenda van UVV staan weer activiteiten, de kaats-
vereniging gaat weer los, de feestelijke opening van de dierenweide komt 
eraan en Eltsenien Nei Bûten heeft leuke plannen voor een beweegroute. 
En Nut en Nocht kondigt aan: “Der kin wer spile wurde!”. 
Dit is nog maar een greep uit de dingen die eraan komen.

Kleine disclaimer: dit alles kan natuurlijk niet zonder vrijwilligers.
De Sinterklaascommissie en ook de Feestcommissie plaatsen in dit nummer 
een belangrijke oproep voor nieuwe vrijwilligers.

Op 1 april haalde ik toch maar weer mijn winterjas van zolder, want kou en 
sneeuw. Was ik het even vergeten: “april doet wat hij wil”, en de lente leek 
ineens heel ver weg.
Maar ach… wat maakt het uit, want: Der kin wer spile wurde!

Alwien de Boer

De seizoenen lykje wol wat yn de war 
te wêzen. Nei de moaie maaitiid yn 
maart, kaam de winter mei snie en 
doe noch in wike mei rein en stoarm, 
dat it like wol hjerst.
Ik hoopje net dat de simmer ek mar 
in pear dagen duorret.
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Nieuws van Dorpsbelang

De coronamaatregelen zijn versoepeld en het dorpsleven begint weer echt 
op gang te komen. Met als hoogtepunt afgelopen maand op 1 april een 
hele geslaagde Pubquiz in de Golle. Iedereen is toe aan een verzetje en dat 
was ook goed te merken aan de deelname. Chapeau voor de organisatie

Tijdens de lockdowns door corona zat Dorpsbelang niet stil, maar de echte 
interactie komt nu weer. Eind maart sprak Dorpsbelang met een afvaardiging 
van de PKN-gemeente over hoe beide organisaties elkaar kunnen versterken 
als het gaat om de leefbaarheid in Wirdum. De kerk speelt daarin een be-
langrijke, maar vaak ook anonieme rol. Wist u bijvoorbeeld dat de korf voor 
de Voedselbank bij de Centerrr staat op initiatief van de PKN-gemeente?
Dit gesprek krijgt dit najaar een vervolg. 

Tijdens dezelfde vergadering werd ook gesproken met het bestuur van De 
Golle. De Golle mist op dit moment bestuurlijke slagkracht en daarnaast is de 
exploitatie van het gebouw een serieus probleem. Om een beeld te krijgen 
van het belang dat de Wirdumer gemeenschap hecht aan een Dorpscentrum 
wordt binnenkort huis aan huis een enquête verspreid. Die gaat ook naar 
de gebruikers van De Golle om zicht te krijgen op de wensen die zij hebben 
ten aanzien van een gemeenschapscentrum. Wanneer dat beeld helder is, 
worden stappen gezet richting Leeuwarder politiek. Voor het trekken van 
die kar zijn mensen nodig.
Is dat iets voor u? Meld u zich dan bij Dorpsbelang Wirdum/Swichum.

Yvonne van Maanen, Leoni Bouma, Annie Grovenstein en Diny de Boer zijn 
initiatiefnemers voor de herinrichting van de speelplaats achter de Theodorus 
Beekhuisstraat. In samenwerking met de gemeente ondergaat dat plein een 
facelift. Er komt onder andere meer groen en nieuwe speeltoestellen, waar-
van Dorpsbelang de glijbaan voor haar rekening neemt. Ook het speeltoestel 
aan de Lytse Buorren wordt binnenkort vervangen.



7

Maandagavond 4 april hield Dorpsbelang een ‘neipetear’. Napraten over de 
nieuwbouwplannen die de gemeente begin maart presenteerde voor het 
door ontwikkelen van It Blauleech aan de zuidkant van Wirdum. De ruim tien 
aanwezigen noemden het een mooi plan, maar missen vooral betaalbare wo-
ningen voor jongeren die graag in Wirdum willen blijven. De woonurgentie 
van jongeren moet meer prioriteit krijgen, was de belangrijkste conclusie. 
Dorpsbelang koppelt de input van de avond terug met de gemeente.

Tot slot:
Nu alle coronabeperkingen eraf zijn, kan Dorpsbelang Wirdum/Swichum 
ook weer een algemene vergadering houden. Dat gebeurt op dinsdag 20 
mei om 20 uur in De Golle.

Dorpsbelang Wirdum/Swichum

Dodenherdenking

Betinke is it ferline presintstelle yn it hjoed, mei 
it each op’e takomst

Woensdagavond 4 mei vindt de jaarlijkse do-
denherdenking plaats op het kerkhof van de 
St. Martinus Tsjerke te Wurdum. We herdenken 
met onze drie dorpen de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog. We ”betinke” met muziek, 
teksten en verhalen.

We nodigen onze dorpsgenoten uit om op 4 mei bij deze ”deadebetinking” 
aanwezig te zijn en om 20.00 uur met elkaar twee minuten stil te zijn. We zien 
u en jou graag vanaf 19:40 uur op het kerkhof van de Sint Martinustsjerke.

Bestuur 4 maaie kommisje
Wytgaard, Wirdum, Swichum



Lytse Buorren 11  |  9088 AH  Wirdum |  tel. 058 - 2552636

KAPSALON  |  GELLAK NAGELS  |  GESPECIALISEERD IN KRULLEN

Maak online je afspraak via www.knipkeamerrixt.com    knipkeamerrixt

OPENINGSTIJDEN: Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 uur / 12.30 - 18.00 uur | Dinsdag- en woensdagavond: 18.30 - 20.30 uur  |  Zaterdag: 8.00 - 12.00 uur, 2 x p/mnd tot 16.30 uur

Happiness is a good hairday!



9

Herinrichting speelplaats

Stand van zaken herinrichting speelplaats Theodorus Beekhuisstrjitte Wirdum 

De financiering van de speeltoestellen is rond! Er komen duurzame gecer-
tificeerde speeltoestellen van robiniahout: twee schommels naast elkaar, 
waarvan één met een peuterzitje en een wip voor vier personen. Dorpsbelang 
heeft in aanvulling op de speeltoestellen, die door de gemeente worden 
gefinancierd, geld beschikbaar gesteld voor aanschaf en onderhoud van 
een brede peuterglijbaan, die op een glooiend heuveltje komt te liggen. 
Dank daarvoor! 

Een aantal speeltoestellen die er staan, zullen worden verwijderd, behalve 
het ‘nieuwe’ klimrek (groen en vierkant) in de zuidwesthoek en het grote 
klimrek (hoge boog) in de zuidoosthoek. Deze zijn eind maart voorzien van 
een nieuwe ondergrond van rubber matten waar gaten in zitten waardoor 
het gras kan blijven groeien. En het oude grote klimrek wordt weer als 
nieuw geverfd. 

Begin mei gaan alle tegels eruit, komt er drainage en komen er nieuwe 
stenen paden. Daarna wordt het zand vervangen door zwarte grond en het 
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Hondenlosloopgebied Wirdum

De gemeente Leeuwarden wil u graag informeren over het plan om een 
hondenlosloopgebied in Wirdum aan te leggen.

Waarom een hondenlosloopgebied
In de gemeente Leeuwarden geldt een hondenaanlijngebod. Alleen in 
aangewezen hondenlosloopgebieden mogen honden loslopen. Bewoners 
in Wirdum hebben aangegeven dat zij graag een hondenlosloopgebied in 
het dorp willen. 

Wij leggen hondenlosloopgebieden aan om hondenbezitters de mogeli-
jkheid te bieden om hun hond los te laten lopen en inwoners geen last 
hebben van loslopende honden op andere plekken. In Wirdum was nog 
geen hondenlosloopgebied, terwijl er wel veel honden zijn. Daarom leggen 
we graag deze voorziening in het dorp aan.

Locatie hondenlosloopgebied
Het vinden van een geschikte locatie was een lange zoektocht. Er zijn ver-
schillende locaties onderzocht. We zijn uiteindelijk uitgekomen op een 
gedeelte van het weiland grenzend aan de heemtuin ten zuiden van het 
water achter de woningen aan de Sjouke van der Kooistrjitte. De gemeente 
is eigenaar van dit stukje weiland dat niet meer wordt verpacht. Rekening 
houdend met de verschillende belangen en gebruikers van de openbare rui-
mte blijkt deze locatie de beste keus voor het hondenlosloopgebied. Tegen 

gras ingezaaid. De wip en de schommels en de glijbaan komen als het gras 
voldoende stevig is. De bloemrijke hagen kunnen pas in het najaar geplant 
worden. Op de achtermuren van een deel van de garages wordt samen met 
de buurtbewoners een muurschildering aangebracht. Martin Laverman is 
bereid om hier mee te helpen.

Vragen? Bel: 06 52182150

Annie, Diny, Ingarit, Leoni en Yvonne
Werkgroep It Boartersplak



12

W  E  L  K  O  M
bij Grand Café

O  P  E  N

JAN! heeft een passie voor eten en is een tikkeltje
eigenzinnig. Onze gerechten zijn verrassend,

origineel en kakelvers. Van eigen bodem en met
een wereldse twist. Tot snel bij JAN! in Wergea!

maandag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur

www.grandcafejan.nl
Kerkbuurt 1

9005 NZ Wergea
058 – 785 2903

Verjaardag, feestje, (bedrijfs)event,
vergadering of catering? Ook dat kan bij JAN!
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het dorp aan, wandelaars over het schelpenpaadje komen geen loslopende 
honden tegen en de heemtuin zelf blijft in stand en kan verder uitgroeien. 

Wat gaat er gebeuren
Het aanleggen van het hondenlosloopgebied houdt in dat we een beperkt 
aantal aanpassingen gaan doen in het weiland. 

We gaan onder andere: 
•	 hekken (ca. 1 m hoog) vervangen/plaatsen; 
•	 twee bomen planten;
•	 twee kleine speeltoestellen voor honden plaatsen; 

Wanneer?
Voor het aanleggen van dit gebied moet het college van burgemeester en 
wethouders eerst een besluit nemen. U kunt hiervan op de hoogte worden 
gehouden via www.overheid.nl ‘berichten over uw buurt’.

We willen het gebied na de zomermaanden aanleggen. 

Vragen?
Neem dan contact op met de gemeente Leeuwarden, 
contactpersoon: mw. B. Niepoth, te bereiken op 058-750 5515 of per e-
mail via: baukje.niepoth@leeuwarden.nl.
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Rariteitenkabinet

Ik ben een verzamelaar. Voorheen van sigarenbandjes, 
postzegels, schelpen, stenen, scherven, eieren en wat al 
niet meer. Later werd mijn aandacht meer verlegd naar krantenknipsels, foto’s 
en dia’s. Het meeste bewaar ik nog steeds, al heb ik mijn verzamelwoede in 
de loop der jaren wat beter weten te reguleren. Een groot huis helpt daar 
weer niet echt bij. Bovendien kan ik moeilijk wat wegdoen. Dat leidt bij mij 
tot radeloze dilemma’s als er weer eens opgeruimd moet worden. Dus toen 
ik door de praktijk werd gebeld wat er met het ‘rariteitenkabinet’ moest 
gebeuren, heb ik dat natuurlijk direct opgehaald…

De afgelopen jaren heb ik samen met mijn collegae een verscheidenheid aan 
‘biologisch materiaal’ verzameld. Zo werden er bijvoorbeeld bij honden en 
katten stenen in allerlei maten en vormen operatief uit de blaas verwijderd. 
Heel illustratief om aan de eigenaar te laten zien wat de ‘oogst’ was uiter-
aard. Het is essentieel om te weten wat de samenstelling van zo’n steen is, 
omdat je dan daaruit kunt afleiden hoe je met bijvoorbeeld speciale voeding 
kunt voorkomen dat er opnieuw neerslagen ontstaan. Vaak werden ze dus 
deels voor nader onderzoek opgestuurd, maar geregeld was de vangst zo 
groot dat de rest bewaard kon worden. Ze belandden dan in wat ik het 
‘rariteitenkabinet’ ben gaan noemen. 
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Wat daar nog meer in zit? Een paar gevonden schedeltjes, een haarbal uit 
een kalvermaag, wat merkwaardige attributen die uit hondendarmen waren 
verwijderd en daarnaast het één en ander op ‘sterk water’. Zoals een rare 
teentumor, een poezenfoetus en spoel- en lintwormen. Die laatste vooral om 
baasjes in de spreekkamer het verschil tussen die beide parasieten te kunnen 
laten zien en ze te overtuigen dat je die goed moet bestrijden. 

Dikwijls ging het kabinet mee op tournee als ik bijvoorbeeld op dierendag 
een verhaaltje mocht houden op school. Leuk om jouw werk op die manier te 
kunnen illustreren. Vond de jeugd prachtig. Bij hen baarde de merkwaardige 
speling der Natuur van het ‘biggetje met de acht pootjes’ eigenlijk altijd het 
meeste opzien. Stonden ze na afloop door het glas te turen en te tellen of 
mijn verhaal wel klopte. 

Het is goed dat de huidige generatie collegae mij gebeld heeft. Zij moeten 
hun eigen succesverhalen opbouwen en op hun eigen wijze herinneringen 
koesteren. Voorlopig stel ik het opruimen van het rariteitenkabinet nog even 
uit en staat het bij mij in de kast. Weggooien kan immers altijd nog. Toch?

Menno J. Wiersma
www.bistedokter.nl

Rectificatie:

In het vorige nummer van de Tuorkefretter stond een artikel over de Fûgel-
wacht Wurdum/Swichum en Wytgaard.
Per abuis stond onder het stuk een verkeerde lijst afgedrukt van de bestuurs-
leden. Hieronder de juiste samenstelling:

J. Adema Voorzitter   0624279947 
J. Visser  Penningmeester  0620678107
L. Adema Secretaris   0629467624
U. Postmus Bestuurslid   0612546743
G.I. Kuperus Nazorg en Vogelhokjes  0615688038
P. Laverman Nazorg en Vogelhokjes  0648115173
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Officiële opening Dierenweide 

Wát een feest is het om alle jonge geitjes te zien rondhuppelen in de 
Dierenweide. Ook het feit dat tijdens de prachtige weken in maart zoveel 
kinderen, moeders, vaders, pakes en beppes steeds weer langskomen, maakt 
ons blij. Het laat zien dat de Dierenweide als een aanwinst voor onze dorpen 
wordt ervaren.

Het draagvlak voor de Dierenweide is een belangrijke factor geweest voor 
toekenning van een flinke subsidie uit het Mienskipsfûns van de gemeente 
Leeuwarden. Uiteraard zijn we hier ontzettend blij mee omdat we nu de 
financiële ruimte hebben om een nette omheining te maken.

Voordat het in maart mooi weer werd, hebben we weken storm en regen 
gehad. Het werd zo nat in de Dierenweide dat de schaapjes niet meer 
droog konden staan. Drainage was nodig en, net als met het werk voor 
de omheining, de vrijwillige helpers stonden weer klaar op de zaterdagen. 
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Graag bedanken we Piet, Pier, Liesbeth en Cor weer voor hun belangeloze 
en tomeloze inzet. 

In de vorige Tuorkefretter maakten we al bekend dat op zaterdagmiddag 
14 mei de officiële opening van de Dierenweide zal zijn. Zet die datum vast 
in je agenda, want daar wil je bij zijn!
Een Fryske pommerant zal de openingshandeling verrichten en voor de 
kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten. Onder andere een ritje met de 
ponykar, een behendigheidsparcours en de uitslag van de kleurplaat-
wedstrijd. Natuurlijk is er ook drinken en wat lekkers en voor de volwassenen 
is er koffie/thee (ook met wat lekkers!). 

Het is belangrijk om begin mei de brievenbus in de gaten te houden, 
want dan verspreiden we huis-aan-huis het programma, de kleurplaat en 
het formulier met het verzoek om Dierenweide-donateur te worden. De 
kleurplaat en het donateursformulier kunnen worden ingeleverd op 14 mei, 
zodat we aan het eind van de middag de winnaar van de kleurwedstrijd 
bekend kunnen maken en iemand zullen uitroepen tot speciale Dierenweide 
DONATEUR 2022. Wees niet bang, dit is een eretitel, je hoeft er niets extra’s 
voor te doen en elk jaar zal de titel naar iemand anders gaan.

We gaan er een mooie middag van maken met elkaar. Wees welkom, neem 
je buren mee en zegt het voort: Zaterdagmiddag 14 mei officiële opening 
Dierenweide!

Namens het bestuur Dierenweide Wirdum/Swichum,
Willem, Geertje en Hannie.

Schaap met lam in de stal.
Zie ook foto op de voorkant.



Wilt u onderhoud aan uw woning of schip?
Martin’s klusservice is van alle markten thuis. Timmerwerk, 
elektra, installatie- en tegelwerk. Alles is in vakkundige handen.

• badkamer plaatsen

• tegelwerk

• groepenkast uitbreiden

• CV-ketel plaatsen

• slaapkamer verbouwen

• WC-renovatie

• keuken plaatsen

• kastenwand slaapkamer

• badmeubel plaatsen

• nieuwe dakkapel

• lekkage verhelpen

• vaste trap plaatsen

• scheepselektronica

• ombouwen garage

• dakramen plaatsen

• glas plaatsen

Hof 15, Wirdum 
Tel. 06 45 22 48 39 
www.martinsklusservice.nl

Timmer-, Installatie- en Onderhoudswerk
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De werkgroep Eltsenien Nei Bûten (ENB) wil 
bewegen en ontmoeten in de buitenruimte 
stimuleren. Vooral ouderen en jongeren 
komen steeds minder buiten en bewegen 
minder. ENB wil dit bereiken door het organ-
iseren van leuke afwisselende activiteiten en 
realiseren van permanente opties tot bewe-
gen en ontmoeten.

ENB is voornamelijk actief in de maanden met een “R” erin. 
In 2022 zal het opzetten van de beweegroute alleen wel doorgaan in de 
zomermaanden. Dit omdat we meedoen met Kern met Pit en het project 
dan in 1 jaar gerealiseerd moet zijn. 

Wirdum schoon
Om de zes weken wordt door jong en oud zwerfafval opgeruimd. Verza-
melen bij de Golle. 
De volgende data: 15 mei om 15:00 uur. 

Beweegroute
Dit jaar gaat ENB een beweegroute realiseren. De eerste route is met een paar 
sportievelingen uitgezet. Deze route is geschikt voor iedereen die graag een 
sportief rondje zou willen doen. Dit kan alleen, samen of in een groepje. De 
route gaat langs alle speeltuinen in Wirdum en is 2,6 kilometer lang. In elke 
speeltuin worden er oefeningen voorgesteld voor verschillende spiergroepen. 
Graag zouden we dit jaar de beweegroute ook willen uitbreiden met bij-
voorbeeld een; krachtrondje; een conditieroute of nog iets anders. 

Voor nu gaan we de route aangegeven op geplastificeerde papieren bij 
de speeltuinen en op een website (nog in aanbouw maar in concept al te 
bekijken https://eltsenien-beweegt.webnode.nl/)
We willen graag nadenken over hoe we in de toekomst dit structureel kun-
nen doen. 
Graag willen we deze eerste route uittesten en willen we graag feedback 
en ideeën opdoen. 
Daarom organiseren we op 20 april van 19-21 uur de “aftrap beweegroute”. 
Loop jij een rondje mee en help je ons de route uitbreiden?

Werkgroep Eltsenien Nei Bûten,
Albert, Jaap, Leoni en Riggina
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Tresoar is al 20 jaar de schatkamer van Fryslân!

Tresoar bestaat dit jaar 20 jaar! De schatkamer van Fryslân trakteert jou in 
haar jubileumjaar op allerlei extra activiteiten. Met de tour Tresoar komt nei 
dy ta! gaat Tresoar de provincie in om de bijzondere verhalen van jouw woon-
plaats naar je toe te brengen. Daarnaast laten medewerkers van Tresoar elke 
week - het hele jaar lang - online hun persoonlijke topstukken zien. En dat is 
nog niet alles: Tresoar is namelijk benieuwd naar jouw persoonlijke verhaal 
of topstuk! Want verhalen van nu vertellen ons later meer over ons verleden, 
onze waarden en onze hoop. Om die reden doet Tresoar de oproep om 
zoveel mogelijk verhalen te delen met de hashtag #mijnverhaalvanfryslan.

Tresoar komt naar je toe
Ontdek de bijzondere verhalen die er in jouw woonplaats te vinden zijn. 
Tresoar brengt de Friese geschiedenis naar je toe! Bert Looper, voormalig 
directeur van Tresoar, vertelt het verhaal bij jou op locatie en gaat met je in 
gesprek over de rol van geschiedenis voor de toekomst van jouw dorp of 
stad. Dus ben je nieuwsgierig naar het verleden én wil je samen vooruitkij-
ken? Via tresoar.nl kun je jouw dorp of stad aanmelden.

Deel jouw verhaal 
Jouw verhaal maakt het verhaal van Fryslân van vroeger completer, vertelt 
het verhaal van Fryslân van nu en vormt het verhaal van Fryslân van later. 
Daarom is Tresoar benieuwd naar jouw persoonlijke verhaal of topstuk! 
Want onze huidige Friese samenleving is divers en zit vol verhalen. Verhalen 
die vertelt moeten worden zodat ze onderdeel worden van het toekomstig 
collectief geheugen van Fryslân. Dus deel jouw verhaal of topstuk in een 
bericht of video via Facebook of Instagram met de hashtag #mijnverhaal-
vanfryslan en tag drie vrienden om hetzelfde te doen. Vrolijke of verdrietige 
verhalen, verhalen van nu of van langer geleden, kort of lang: alles mag! 
Als het maar een link met Fryslân heeft. Samen zien we meer van Fryslân 
en meer van elkaar!

September feestmaand 
Altijd al willen weten welke schatten er in de schatkamer van Fryslân ver-
borgen liggen? Tijdens de open dagen van Tresoar op 10 en 11 september 
worden deze schatten onthuld! Ook is de culturele productie Schatkamer 
vol verhalen vanaf september te zien in Obe, met indrukwekkende verhalen 
van vijfentwintig bekende en onbekende historische Friezen. 
Meer informatie over de open dagen en de culturele productie Schatkamer 
vol verhalen wordt later dit jaar bekend gemaakt via de socialmediakanalen 
van Tresoar en op tresoar.nl!
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Korte terugblik op 20 jaar Tresoar
In september 2002 ontstond Tresoar door een fusie van de Provinciale Biblio-
theek, het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) 
en het Rijksarchief. Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de drie organisaties 
fuseerden. Rijksarchivaris Douwe de Vries werd de eerste directeur van Tre-
soar. Bert Looper volgde hem in 2007 op. Rien Vrijenhoek is sinds vorig jaar 
de huidige interim-directeur van Tresoar.
Eén van de eerste hoogtepunten van Tresoar was het bezoek van prins 
Willem-Alexander en zijn echtgenote prinses Máxima aan Tresoar, begin 
2003. Zij kwamen om de nieuwe inventaris van het stadhouderlijk archief in 
ontvangst te nemen. Er volgden meer hoogtepunten zoals het project ‘Grutte 
Pier De Famylje’. Iedereen in Fryslân en daarbuiten kon een kwartierstaat 
invullen en laten uitzoeken of hij/zij verwant is aan de grote vrijheidsstrijder. 
Meer dan duizend stambomen uit 31 landen werden ingezonden. Ook toen 
honderden mensen uit allerlei landen Tresoar kwamen bezoeken tijdens het 
culturele hoofdstad jaar in 2018 en dat Obe, podium voor Friese cultuur, in 
2019 onderdeel werd van Tresoar zijn heugelijke momenten.

Tresoar heeft als missie cultuuroverdracht: het verbinden van verleden, he-
den en toekomst, van kennis en ervaringen, van culturen en generaties. Vele 
lezingen, excursies, workshops, literaire avonden, tentoonstellingen en grote 
culturele evenementen en projecten voor een breed publiek heeft Tresoar 
in de afgelopen jaren georganiseerd om aan die missie te voldoen. Door de 
steeds verdergaande digitalisering is het mogelijk steeds meer informatie 
over Fryslân online te ontdekken en duurzaam te bewaren. 
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De Vereniging

In deze rubriek zetten we iedere maand een vereniging centraal door een 
praatje te maken met een bestuurslid.

Deze keer: Johan Visser, penningmeester van de Fûgelwacht.

Hoe heet jullie vereniging?
Fûgelwacht Wurdum/Swichum en Wytgaard.

Wat doen jullie precies? En werken jullie hierbij ook samen met andere 
vogelwachten?
We doen nazorg. Dat houdt in dat we nesten van de weidevogels opzoeken 
en markeren. We overleggen hiervoor met de boeren. Ook hebben we vo-
gelhokjes op diverse plaatsen. We zijn lid van de Bond Friese VogelWachten 
(BFVW).

Hoe lang bestaan jullie al? Hoe ziet het bestuur eruit?
We zijn opgericht op 4 april 1946. De voorzitter van toen was R. van der 
Heide, de secretaris was R.de Boer en de penningmeester was L. Hoekstra.
Dit is het bestuur van nu: J. Adema, voorzitter, L. Adema, secretaris, J. Visser, 
penningmeester, U. Postmus, bestuurslid. G.I. Kuperus en P. Laverman doen 
nazorg en de vogelhokjes.
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Hoeveel leden hebben jullie?
Er zijn 25 actieve leden en 130 slapende leden.

Hoe gaat het met de vogels in Friesland? Wat valt bijvoorbeeld op? Met 
welke vogels gaat het goed of juist niet zo goed?
Het gaat niet goed met de weidevogels, er wordt te weinig gedaan aan 
predatie. (Predatie is dat de eieren en kuiken opgegeten worden door 
roofdieren. Bijvoorbeeld door vossen, marters en ratten. Maar ook katten 
of andere vogels doen dit.)

Hoe kunnen de Wirdumers en Swichumers de vereniging - en de vogels 
in Friesland- steunen?   
Het land moet geschikt zijn voor weidevogels. Hogere waterpeilen en meer 
stalmest (rûge dong) plas-dras is ook een manier om meer weidevogels te 
trekken.

Welke plannen liggen er voor de toekomst?
Proberen met de BFVW-plannen te maken voor een betere biotoop voor de 
weidevogels.

Door het productieland van vandaag de dag is het land voor weidevogels 
minder geschikt. Het is één groene deken geworden met productie gras. De 
zode is zo dicht geworden dat de weidevogels er geen plek meer in heb-
ben. Ook wordt er vroeg gemaaid en geweid. Sommige percelen worden 
wel vijf keer per jaar gemaaid. Hierdoor is er bijna geen ruime meer voor 
de weidevogels. Toch komt erbij steeds meer boeren het besef dat we meer 
voor onze weidevogels moeten doen.

Johan Visser
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> Retail > Re-integratie > Relatie met het dorp

Centerrr Wirdum, Greate Buorren 9, 9088 AD Wirdum
(058) 255 13 96   wirdum@centerrr.nl   www.centerrr.nl

Openingstijden; ma. t/m vr. 08.30 - 18.00 uur, za. 08.30 tot 16.00 uur

Adv Tuorkefretter 94x66 zw.indd   1 23-10-2021   15:43:34

 

 Woning- en utiliteitsbouw
 Waterbouwkundige werken 
 Restauratie en renovatie
 Service-onderhoud

 Onderhoud en verbouw
 Badkamer renovatie
 Tegelwerken
 WMO-aanpassingen 

24-uurs service  |   zomer-/winterklaar service vakantiewoningen

 
De Seize 9, Grou Tel. 0566 - 62 1579, info@dejongdewal.nl, www.dejongdewal.nl
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Moppentrommel

Wat heeft twee tanden en honderd ogen? 
Antwoord: een bus vol bejaarden.

Welke coureur kan heel ver lopen? 
Antwoord: Max Verstappen. 

Waarom kunnen honden niet dansen? 
Antwoord: ze hebben twee linker poten.

Welk huis heeft geen ramen geen deur en geen dak? 
Antwoord: een klokhuis.

Wat is het toppunt van domheid? Bij een glazen deur door het sleutelgat 
kijken.

Jantje gaat bij opa en oma logeren en vraagt aan opa: “Opa ben jij van 
karton?” Opa antwoordt: “Nee Jantje”. Even later vraagt Jantje aan oma: 
“Oma ben jij van karton?” “Nee Jantje, waarom vraag je dat?” “Nou, 
papa zei dat ik bij twee oude dozen ging slapen.”

Een cowboy gaat naar de kapper even later komt hij 
weer buiten en wat denk je, pony weg.

Wat is het verschil tussen de tandarts en de juf? 
Antwoord: de tandarts zegt: “mondje open” en de 
juf zegt: “mondje dicht”.

Aniek Siccama 
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IN BEDRIJF 

In deze rubriek geven we het woord aan een ondernemer in Wirdum 
of Swichum. Aan de hand van een aantal vragen proberen we meer te 
weten te komen over het bedrijf. 

Naam bedrijf  : BoksBBQ en Just SmooQ
Eigenaar  : Frank Bok
Website   : www.boksbbq.nl

Kun je kort beschrijven wat je bedrijf doet? 
BoksBBQ is een webshop in verkoop van barbecues/accessoires, houtskool, 
rookhout, kruiden en sauzen. Daarnaast ben ik met een vriend van mij net 
gestart met een BBQ catering bedrijf, Just SmooQ.

Hoe is je bedrijf ontstaan? 
Het bedrijf is ontstaan uit hobby en in 
de coronatijd ben ik mijn passie gaan 
uitbreiden. Je zag dat mensen in de 
coronatijd steeds meer thuis zijn gaan 
koken met barbecues en hier in het 
noorden nog niet veel op dat gebied te 
krijgen was. Gelukkig zie je dat steeds 
meer komen.

Wilde je altijd al voor jezelf beginnen? 
Nee, daar heb ik nooit bij stil gestaan 
om dat te doen.

Heb je personeel in dienst en zo ja 
hoeveel? 
Nee. Bij Just SmooQ zijn we wel met 
zijn tweeën.
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Wat vind je het mooiste aan ondernemen? 
Het “eigen baas” zijn en de contacten die je legt met leveranciers en klanten, 
die dezelfde passie delen.
 
En wat vind je lastig aan 
ondernemen? 
De boekhouding. Daar 
gaat toch meer tijd in 
zitten dan je denkt.

Hoe kijk je naar de toe-
komst, wat wil je nog 
graag bereiken of doen? 
In de toekomst zie ik een 
mooie samenwerking 
tussen mijn webshop en 
het BBQ catering bedrijf. 
Hierdoor ontstaat er een 
mooi netwerk waar ik 
veel plezier aan ga be-
leven.
 

Hoe gaat je bedrijf om met duurzaamheid? 
Ik verkoop alleen houtskool uit FSC gecertificeerde bossen. Door het hoge 
gehalte aan zuivere koolstof, vrij van verontreinigingen, grill je het vlees 
beter èn is de barbecue binnen 10 minuten heet. Deze houtskool stoot 
minder fijnstof uit.
 
Heb je een tip voor mensen die voor zichzelf willen beginnen? 
Bekijk eerst wel goed hoe de markt is in wat je wil gaan ondernemen. En 
als er markt voor is, dan moet je het gewoon doen! Het is zo leuk om zelf-
standig ondernemer te zijn.

Ook met je bedrijf in deze rubriek? Mail het de redactie: tuorkepost@hot-
mail.com. 



www.uitvaartzorgbijlsma.nl
Anna Bijlsma 
06 10 33 03 37 

Dag en nacht bereikbaar

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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Zoals de tekst al zegt, zoeken wij enthousiaste, creatieve en gezellige mensen 
om de sinterklaascommissie van Wirdum/Swichum te versterken.

•	 We zoeken 3 - 4 personen
•	 Graag voor 1 juni 2022 doorgeven via e-mail: itskjirke@live.nl  of 

per telefoon: 06-12866206

Aangezien we al eens vaker een oproep hebben geplaatst en hierop weinig 
tot geen reactie is gekomen, overwegen wij de commissie te STOPPEN als 
er geen vrijwilligers bij zullen komen.

Dit zouden wij natuurlijk erg jammer vinden en wij hopen voor de kids dit 
toch te kunnen doorzetten met een nieuw team!

Zijn wij naar JOU op zoek? Geef je zo snel mogelijk op!

Sinterklaascommissie Wirdum/Swichum

De voedselbank

De voedselbank heeft juist in de maand april extra voedsel nodig. Zij de-
len voedselpakketten uit aan mensen die het echt nodig hebben. Door de 
stijgende energieprijzen, komen er meer mensen in financiële problemen 
wanneer ze rond moeten komen van een laag inkomen. 
Ook worden er vanuit voedselbanken verschillende acties opgezet om voed-
selpakketten uit te delen aan vluchtelingen uit Oekraïne! 

In overleg met de voedselbank is de tip voor de maand april: Vlees in blik.

De voedselmand staat tegenover de kassa in de Centerrr. En de eerste zondag 
van de maand staat de voedselmand in de hal van de kerk.
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Buitenquiz

Op 5 maart organiseerde de werkgroep Eltsenien Nei Bûten de buitenquiz. 
Het was prachtig weer: lekker zonnetje en mooie temperatuur, ideaal voor 
een speurtocht door het dorp.

Onder het motto bewegen en ontmoeten deden zes teams mee aan de 
buitenquiz met mooie namen zoals “We doen mee!”; “De Feestbeesten”; 
“De Drie Musketiers” of “De Emerzonnetjes”. Totaal waren er zo meer dan 
veertig mensen in beweging als deelnemer of vragensteller, de leeftijd va-
rieerde van 10 tot 80 jaar.

Op zeven locaties moesten de teams verschillende vragen beantwoorden. 
Door de verschillende onderwerpen per locatie was het ook heel leerzaam. 
Zo weten we welke bedrijven ooit in de Lytse Buorren zaten, welke dieren er 
in de dierenweide aan de Swichumerdyk lopen of welke planten en bomen 
in Wirdumer tuinen staan en waar deze planten goed voor zijn. Ook heel 
leuk om te zien hoe fanatiek vooral kinderen waren, ze draafden de straat 
in om het huis op een 70 jaar oude foto op te zoeken.

Bewegen kwam goed tot zijn recht, om alle locaties te bezoeken hebben de 
teams meer dan 3,5 km gewandeld. Na ruim twee uur was iedereen weer 
terug in De Golle voor de prijsuitreiking en koffie of wat anders. 
Na wat rekenwerk kwam Team Bergstra als winnaar naar boven. Zij kregen 
een mand met lekkers, beschikbaar gesteld door onze dorpswinkel.

Het was een geslaagde activiteit, veel dorpsgenoten waren in beweging en 
hebben genoten van het mooie weer. Deze buitenquiz was zeer geschikt 
voor jong en oud en voor herhaling vatbaar.
Dank aan alle deelnemers, de creatieve vragenstellers, De Golle en Centerrr.

IJsbrand Miedema
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Rommelmarkt zaterdag 23 april 

Sportvereniging K.D.O. & Doarpshûs De Golle organiseren op 23 april weer 
een rommelmarkt van 9:30 uur – 12 uur. Start veiling om: 10 uur.

Ook dit jaar vragen we u om bruikbare spullen zelf te komen brengen naar 
De Golle. Dit kan op vrijdag 22 april vanaf 10 uur.
Mocht dit niet lukken, dan kunt u tot 12 uur bellen met: 06- 2281 1893

N.B. antieke en waardevolle spullen worden voor de veiling apart gehouden 
en per opbod verkocht. Graag geen groot witgoed, bedden en meubilair.

U komt toch ook?!

Bettie Jongbloed

Der kin wer spile wurde! 

Nut en Nocht is bliid, as in libjende feriening dy’t midden yn de mienskip 
fan Wurdum en Swichum stiet, wer los te kinnen. We meitsje wer plannen 
en spilers binne wer los!

It stik “Jou my Wjukken” sil foarearst op de planke lizzen bliuwe oant oare 
tiden, mar mei it stik “Klontsjes” stiet der wer wat moais op it toaniel yn ús 
fertroude Golle. 
It stik past perfekt by opnij laitsje en genietsje fan teäter sa’t we it graach 
sjogge!

Oant sjen!

Eelke van der Meer
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Volg ons ook op facebook

Dorpshuis de Golle

Welkom 
in de Golle!

www.degolle.nl
info@degolle.nl

Nieuws vanuit De Golle,
 
Wat een geweldig weekend hebben we met z’n allen gehad! 
17 teams hebben dapper meegedaan aan de Pubquiz. 
We vinden nog steeds verdwaalde schapenbrokjes, maar we 
kunnen met zekerheid zeggen dat de quiz zeer geslaagd was. 
Ook de brassband heeft samen met leerlingen van de 
Doarpskoalle een geslaagde muzikale avond opgevoerd.

Binnenkort staan er nog twee grote activiteiten in De Golle 
gepland! Op zaterdagochtend 23 april is het na twee jaar 
afwezigheid weer tijd voor de rommelmarkt van KDO. 

Heb je spullen die nog een tweede eigenaar kunnen 
hebben, neem dan contact op met KDO. Zij kunnen je meer 
vertellen over de inzameling van de spullen.

Ook Nut en Nocht keert terug na twee jaar afwezigheid. 
Zij spelen op 20, 21 en 22 mei het toneelstuk ”Klontjes” in 
De Golle. Het is een klucht die zichzelf omschrijft als “in stik
mei humor, kompetysje, spanning en klontjes”. 
Dat wordt lachen.

Tot ziens in De Golle 
Bestuur De Golle



Dierenpension Vasco zorgt voor professionele opvang voor
 uw hond of kat tijdens; - Vakantie

- Werk (dagopvang)
- Langdurig verblijf
- Dagje uit

Ook hebben wij; - uitlaat service
- Thuis verzorging huisdier

Vraag naar de mogelijkheden of kijk op onze website

Greate Mar 2                          
9005 XJ Wergea                                 
tel: 058-2895458  

info@dierenpensionvasco.nl 
www.dierenpensionvasco.nl
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Activiteiten in Swichum

Wellicht was het in Wirdum te horen. De schoolkinderen hebben afgelopen 
2 maart, toen de oorlog een week bezig was, de klokken geluid voor vrede 
en recht in Oekraïne. Er waren volwassenen uit Swichum en kinderen uit 
Wirdum. Het enthousiasme om de klokken te laten klinken was zó groot, 
dat van één klok zelfs de kabel is losgekomen!
Het was een mooi moment van solidariteit met de getroffenen, want veel 
meer kerken in Friesland lieten op datzelfde moment de klokken klinken.

Het pad rondom het kerkje is voorzien van nieuwe schelpen en er zijn plan-
nen om het schelpenpad aan de noordkant op te sluiten met een band, 
zodat de schelpen niet in de diepte naast het pad verdwijnen. Wellicht zijn 
er dan mogelijkheden om onder de haag (stinzen)beplanting aan te brengen. 
Hiervoor worden momenteel ideeën en mogelijkheden geïnventariseerd.

Zondagmiddag is er een optreden van de Folkband Freedom & Whiskey.
De band bestaat uit vijf muzikanten/zangers. Ze vonden elkaar rond de 
keukentafel en hebben onder het genot van een glas whisky en een pint 
Guinness besloten om met elkaar een band te vormen. Het mooie repertoire 
bestaat uit pubsongs, ballades, van jigs tot reels. Specialiteit van de band 
is, naast de instrumentale muziek, hun meerstemmige zang.

En natuurlijk zullen de verhalen, die de songs met elkaar verbinden, niet 
ontbreken! De band bestaat uit: Anne-Johannes Wagenaar, Marleen v.d. Lei, 
Janet Hardorff, Bram v.d. Weg en Hinke Jelsma. Kaarten kosten € 15,- en 
zijn te bestellen via www.https://kerkjevanswichum.nl/agenda/

Hannie Schuurman
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                Bezoek aan museum Haaima

Wie kent niet het bekende garagebedrijf Haaima in ons dorp. Menig dorps-
genoot heeft daar in de afgelopen jaren zijn of haar eerste automobiel 
aangeschaft. Minder bekend is misschien, dat Piebe Haaima langzamerhand 
een bijzondere collectie Peugeots heeft verzameld. Die hebben een plekje 
gekregen in een deel van zijn oorspronkelijke garagebedrijf.

Het leek ons een aardig idee om – samen met u – daar eens een kijkje te 
nemen. Tot ons genoegen bleek dat geen enkel probleem. Aan de hand van 
filmpjes zal Piebe ons het een en ander vertellen over deze hobby.

Daarom nodigen wij u ter afsluiting van ons winterseizoen uit voor een 
theeschenkerij bij Piebe en Fokje Haaima aan de Werpsterdyk in Wirdum 
en wel op donderdag 28 april a.s. om 14:00 uur. De toegang is gratis.

De werkgroep UVV/PKN hoopt u allen op deze middag te ontmoeten!

Bent u moeilijk ter been en wilt u graag van huis worden gehaald?
Bel dan met:
     Simon Turkstra    058 255 1463
     Uilke Postmus    058 255 2192

Nieuws van de bibliotheek

Tot onze spijt stopt de bibliotheek in Wirdum. Onze leden kunnen voortaan 
boeken lenen in Grou of Leeuwarden.
Er was ons toegezegd dat de dbieb Leeuwarden in het aprilnummer van 
de Tuorkefretter een toelichting over de gang van zaken zou geven. Door 
de drukte in de dbieb is dat niet gebeurd, heel erg jammer! Ze hebben nu 
beloofd dit in het meinummer te zullen doen.
Voor eventuele vragen kunt U contact opnemen met de klantenservice van 
de dbieb 058 234 7777.

De vrijwilligers van de bibliotheek Wirdum
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Welkom bij de kaatsvereniging 

MENL Wytgaard / Wirdum

Hoi jongens en meisjes,
Zoals je misschien wel weet is er ‘s zomers altijd kaatsen op het sportveld 
in Wytgaard. Word je in 2022 zes jaar, dan ben je van harte welkom om te 
komen kaatsen.
Iedere week wordt er op maandag en vrijdag in de middag en begin van 
de avond training gegeven op het sportveld van Wytgaard door trainers 
Annerinska, Ryanna en Siemen. 

De trainingen starten maandag 11 april (maar je mag ook altijd later in het 
seizoen aanschuiven).

Wil je ook op kaatsen geef je dan snel op via de mail; bestuurkvmenl@live.
nl. Voor vragen kun je bij Anneke Douma terecht (06-53667854).
Je hoort daarna van ons in welke groep je komt. 

Als je het spannend vindt, mag je natuurlijk eerst komen proefdraaien.
Kaatswanten kun je huren bij de club, voor info graag even een belletje / 
appje naar bovenstaand nummer.

Hopelijk tot ziens op de het kaatsveld!

De jeugdcommissie:
 Gysbert Wassenaar,
 Anneke Douma,
 Anke van der Weij en
 Tjitske Minke Visser



Locaties
Axon Fysiotherapie
Skoallestrjitte 11, Deinum

Gezondheidscentrum Nij Franjum
Franjumbuorsterpaed 10, Marsum

Gezondheidscentrum it Kleaster
It Kleaster 1, Wytgaard

Telefoon
(058) 254 22 83  

Email
info@axonfysiodeinum.nl  

www.axonfysiodeinum.nl

Praktijk voor onder andere:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Dry needling
• Fitness & revalidatie
• Behandeling na operatie  (ook aan huis)

Bijzonder gespecialiseerd in behandeling van:
• Rugklachten
• Nekklachten
• Schouderklachten
• Hoofdpijn & duizeligheid
• Chronische pijnklachten

 Axon 
Fysiotherapie 
Uw prikkel tot 
herstel
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Unieke wandeltocht

Een unieke wandeltocht door Nationaal Park de Âlde Feanen voor het goede 
doel op 23 april 2022. De wandeltocht wordt georganiseerd voor de Stichting 
‘Help Mij Leven’, die kinderen in Brazilië helpt.

Deelnamekaarten kunnen op de website www.helpmijleven.org onder tab 
“actie” worden besteld.
Het maximaal aantal deelnemers is duizend, dus schrijf op tijd in, want vol 
is vol! 

- Starttijd 20 km 11 uur
- Starttijd 10 km 13 uur
- Startpunt parkeerterrein Toeristenbureau Earnewald
- Deelnamekosten € 10,- per persoon
- Kinderen tot 10 jaar gratis
- Dit bedrag gaat volledig naar het goede doel St. ‘Help Mij Leven’
- Het bedrag wordt rechtstreeks besteed, er blijft niets aan de strijkstok 

hangen

Een groep van twaalf mensen gaat van 11 juli tot 1 augustus 2022 naar Bra-
zilië om kinderen in nood te helpen. Deze kinderen hebben een gebrek aan 
veiligheid, onderwijs, gezondheid en toekomstperspectief. Stichting ‘Help Mij 
Leven’ helpt deze kinderen vanaf 1988 en sinds begin jaren negentig gaan 
er groepen naar Brazilië voor vrijwilligerswerk. In Rio de Janeiro gaan wij 
in de ‘favela FQQ’ bouwen bij het sportveld en het leslokaal. Daarna reizen 
wij door naar het landinwaarts gelegen Pequeri. Hier gaan wij helpen bij 
de bouw van een nieuw huis voor kinderen die daar worden opgevangen. 
Daarnaast zijn er veel activiteiten met de kinderen in de favela’s en in Pequeri. 
Om dit te kunnen, doen hebben wij geld nodig. Hiervoor organiseren we 
een wandeltocht door Nationaal Park de Âlde Feanen.

Na de wandeling is er entertainment in het centrum van Earnewald. In de 
kerk is meer informatie over de Stichting te vinden. Tevens zijn de lokale 
musea open.

Onderstaand de personen die dit jaar als werkgroep naar Brazilië gaan.

Jan, Baukje, Theun en Hester Kootstra, Jannie de Haan, Tine Miedema, Rixt 
van der Woning, Casper van Es, Drees Visser, Pieter van Keimpema, Jan en 
Matty Kloosterman
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Dag en nacht bereikbaar
T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

zorgvuldig 
en met aandacht

Dag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaar
TTT 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22
III www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl
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Verhuizingen

Sinds 12 maart wonen Jeroen en Linda aan de Legedyk 3 te Wirdum, samen 
met hun twee katten Max en Laris. Half november hebben ze de sleutel 
gekregen en na een grondige verbouwing kunnen ze er nu wonen. Jeroen 
wilde graag weer in Wirdum komen wonen en kende het huis van vroeger. 
Nadat hij onder andere in Opeinde en Drachten heeft gewoond, kwam hij 
dus weer “thuis”. Linda komt oorspronkelijk uit Heerenveen.

Jeroen heeft al ongeveer tien jaar zijn eigen bedrijf “Jeroen Tiesema Klus-
service”. Hij kan alle klussen in en om het huis aannemen en heeft de ver-
bouwing van hun huis zelf gedaan. Het is een grondige verbouwing die nog 
niet helemaal gerealiseerd is. De bovenverdieping ligt nog te wachten net 
als een aantal kleinere zaken beneden.

Linda werkt als docente in het voortgezet speciaal onderwijs in Drachten. 
Door de corona-periode was het lastig lesgeven (online) aan de doelgroep 
van deze vorm van onderwijs en de gestelde doelen te halen.
Voor Jeroen is zijn werk zijn hobby en als hij niet aan het klussen is, dan 
vindt hij het fijn om samen met Linda, die graag mee gaat, een dagje te 
toeren met hun BMW cabrio. Linda heeft verder als hobby’s: fotograferen, 
wandelen, met vriendinnen iets leuks doen.

Marjan & Ineke
welkominWenS@gmail.com
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Agenda van 15 april tot 1 juni 2022

20-4 19:00 uur voetbalveld aftrap beweegroute Wirdum

23-4 09:30 uur De Golle Rommelmarkt

23-4 11:00 uur Earnewald unieke wandeltocht door de
    Alde Feanen

24-4 14:30 uur kerkje Swichum optreden van Freedom & Whiskey

28-4 14:00 uur museum Haaima UVV-PKN middag – bezoek aan
    museum van Piebe Haaima 

  4-5 19:40 uur begraafplaats dodenherdenking

  7-5     Wapendroppingwandeltocht

14-5   14:00 uur Dierenweide Officiële opening Dierenweide 

15-5 15:00 uur De Golle Wirdum schoon

20-5 15:30 uur De Golle Nut en Nocht spylet ‘Klontsjes’

20-5 20:00 uur De Golle Algemene ledenvergadering 
    Dorpsbelang

21-5 15:30 uur De Golle Nut en Nocht spylet ‘Klontsjes’

22-5 15:30 uur De Golle Nut en Nocht spylet ‘Klontsjes’
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom

14-4  19:00 uur da. W. de Boer – Romkema
    Witte Donderdag – Maaltijd van de Heer

15-4  19:30 uur ds. W. de Boer – Romkema
    Goede Vrijdag 

16-4  19:30 uur Stille Zaterdag - geen dienst
    kerk open vanaf 19.30 uur
    wake bij het kruis met passiemuziek

17-4  06:00 uur ds. W. de Boer – Romkema
    Paaswake – Maaltijd van de Heer

   09:30 uur ds. W. de Boer – Romkema
    Paasmorgen, mmv Brassband

24-4  09:30 uur ds. W. de Boer – Romkema
    afsluiting winterwerk

  1-5  09:30 uur ds. G. de Haan, Oosthem

  8-5  09:30 uur ds. Y. Slik, Balk

15-5  09.30 uur ds. W. de Boer – Romkema
    doopdienst
  
Voor het bezoek aan de kerk gelden er geen beperkende maatregelen 
meer. Wel blijft de eigen verantwoordelijkheid kracht:
•	 Blijf thuis bij klachten
•	 Houd rekening met elkaar!

Elke dienst is rechtstreeks in woord en beeld via internet te volgen via de 
site https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.

Op de website www.kerkinwirdum.com vindt u meer en ook steeds actu-
ele informatie over onze gemeente. Het wekelijkse Zon-Dagboek bijvoor-
beeld geeft een indruk van de diensten van de voorgaande zondagen.     



Voor een afscheid met 
liefde en respect

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

Iepie Lindeboom-Hospes
útfea� begelieder

Voor al uw timmer- 

en onderhoudswerk

in huis en er buiten.

mobiel 06 414 630 30

Swichumerdyk 9
9088 AP  Wirdum

info@renebrouwer.nl
www.renebrouwer.nl

René Brouwer
Timmer- en onderhoudsbedrijf
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Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard

Contactgegevens:
Adres: it Kleaster 1, 9089 BX Wytgaard
Telefoon: 058 - 7634513
Website: www.itkleaster.uwartsonline.nl

Huisartsen: Mevr. L. Roetman
  Mevr. N. Smit
  Mevr. M. van der Werf

Afspraken maken:
Telefoonnummer: 058 – 7634513 (bellen tussen 8.00-10.00 uur)
  Keuze 1: Spoed
  Keuze 2:  Herhaalrecepten
  Keuze 3:  Assistente, voor:
   - afspraak maken van 8.00 tot 10.00 uur

 - overige vragen van 14.30-16.30 uur
Buiten praktijkuren: Dokterswacht Friesland 0900-1127112
Spreekuren: zie website: www.itkleaster.uwartsonline.nl

Medicatie
Aanvragen (herhaal)recepten:
•	 Telefonisch via 058 – 7634513 (keuze 2)
•	 Via het herhaalreceptenformulier op www.itkleaster.uwartsonline.nl

Apotheek Buitenhove:

Openingstijden:
•	 De apotheekbalie in it Kleaster is op werkdagen geopend van 13.00 tot 

17.00 uur voor het afleveren van medicatie.

Afhalen van medicijnen:
•	 Als u (herhaal-) medicatie bij de dokter aanvraagt, staat dit de vólgende 

dag vanaf 16.00 uur voor u klaar bij de apotheekservice-balie in 
Gezondheidscentrum it Kleaster of (op uw verzoek) vanaf 17.30 bij 
Superrr!

Bezorgregeling:
•	 Bent u moeilijk ter been of ziek en alleenstaand, dan kunt u medicatie 

rechtstreeks vanuit de apotheek thuis bezorgd krijgen. Kosteloos.
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OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK
Iedere maandag van 16:30 - 17:45 uur in de Golle  (m.u.v. de schoolva-
kanties)

ZIEKENHUISVERVOER  UVV
U. Postmus  G. Emersonstr. 1 tel.: 058-2552192
T. Bakker   Swichumerdyk 8 tel.: 058-2552606

PKN-GEMEENTE
Predikant: Da. W. de Boer-Romkema, Legedyk 20, Wirdum
email: wiebrigdeboer@cs.com   tel.: 06-81477858

UITVAARTVERZOR GING 
Bode: Anna Bijlsma, Easterein 3, Garyp  tel.: 06-10330337 

WIJKAGENT
Marieke Zweers     tel.: 0900-8844
     
KLACHTENNUMMER GEMEENTE  tel.: 14058

DIERENARTSENPRAKTIJK REDUZUM-GROU
Oedsmawei 13, 9001 ZJ  Grou                          tel.: 0566-601464
E-mail: info@dierenartsgrou.nl          
www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl

Telefonisch spreekuur: ma. t/m za. van 8.00 - 9.30 uur.
Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak!
Openingstijden van de balie: ma. t/m vr. 8-18 uur en za. 8-9.30 uur. 
Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag / 7 dagen in de week bereikbaar.

RESERVEREN RUIMTES DORPS HUIS
Voor het huren van een ruimte in de Golle kunt u terecht bij Anneke Hijman, 
tel. 06-42540376 en e-mailadres: dorpshuis.degolle@gmail.com



Haaima
Werpsterdyk 1-3, 9088 BZ  Wirdum
Tel 058 255 1302 - www.eurorepar.nl

NIEUW BIJ
HAAIMA WIRDUM!

UW GARAGE VOOR SERVICE &
ONDERHOUD, APK EN REPARATIE 

VAN ALLE MERKEN


