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Foarside
Een beeld van Koningsdag in Wirdum.
Foto van Karel Schaftenaar
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jouw
tandarts

Bas Petit
Hans Scholtanus
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8932 PA
Leeuwarden

VERTAALBUREAU

IT LJOCHT

(Beëdige) oersettings en
tolketsjinsten fanút en nei
hast alle talen.
W.R. Fisherstrjitte 13-15
9088 BH Wurdum
Till. (058) 255 19 13
Faks (0)84 7443250
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058 2552888
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Fan e toer
Groen!
Genieten jullie ook zo van de ontluikende natuur? Het
groen van de lente is toch wel het allermooiste. Groen is de
kleur van leven, harmonie, vernieuwing, natuur, energie
en wordt ook geassocieerd met groei, veiligheid en milieu.
Het is de meest rustgevende kleur voor het menselijk oog.
Dit is ook de reden dat je in ziekenhuizen veel groen ziet.
Die frisse tere groene kleur die elk jaar weer tevoorschijn
komt begin mei (meigroen) en alles een groene waas geeft. Ik word er heel
blij van. Ik heb niet voor niks mijn hele huis vol staan met planten om het
hele jaar groen om mij heen te hebben. Als er een nieuw blad verschijnt in
één van mijn planten, ben ik als een kind zo blij.
Aan de andere kant kan ik ook verdrietig worden als één van mijn plantjes
doodgaat. Wat is er fout gegaan? Te veel of te weinig water, te veel of te
weinig licht, tocht? Die plant wil me iets vertellen. We moeten onze ogen
openen om te zien welke lessen de natuur ons leert.

Ik was dan ook erg gefascineerd door het kunstwerk dat je ziet aan de kant
van de weg als je Leeuwarden binnenkomt. Later zag ik het op verschillende
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plekken, kunstwerken van bomen die een verhaal vertellen. Het is een onderdeel van Bosk, het wandelende bos. Honderd dagen lang, van 7 mei t/m
14 augustus, kleurt steeds opnieuw een ander deel van de Leeuwarder binnenstad groen, dankzij meer dan duizend bomen die door de straten trekken.

Dit ‘wandelende’ bos geeft de bomen – en daarmee de natuur – een stem:
wat kunnen we leren van bomen en hoe kijkt het bos naar de mensenwereld? ‘Als bomen kunnen wandelen, kunnen mensen veranderen’. Prachtig
verwoord!
Bosk is een onderdeel van Arcadia, een honderd dagen durend cultureel
programma dat zich afspeelt in de provincie Fryslân met als thema ‘ín wat
voor wereld wil je wonen’. Zie ook website: arcadia.frl
Ik ga zeker een kijkje nemen deze zomer!
Christa Koops
Ik hâld ek ûntsettend fan de natuer.
Mar ik snap neat fan it nije mean belied fan de gemeente. Dat moat neffes harren liedde tot ‘bio-diversiteit’.
De Tsjaerderdyk (sjoch de foto hjir
neast) is hartstikke moai mei al dat
koalsied, mar folle ferskaat sjoch ik
no net.

Happiness is a

good hairday!

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

KAPSALON | GELLAK NAGELS | GESPECIALISEERD IN KRULLEN
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

Maak online je afspraak via www.knipkeamerrixt.com

knipkeamerrixt
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Nieuws van Dorpsbelang
Kom naar de ALV van Dorpsbelang op 8 juni
Na ruim twee jaar houden Dorpsbelang en De Golle weer een jaarvergadering.
Die is niet zoals we in de vorige Tuorkefretter meldden op 20 mei maar op
8 juni. Op 20 mei wordt De Golle namelijk gebruikt door toneelvereniging
Nut & Nocht die dan het stuk ‘Klontsjes’ speelt.
Belangrijkste agendapunt voor de ALV (Algemene Leden Vergadering) is
de wijziging die Dorpsbelang in haar manier van werken wil aanbrengen.
Dorpsbelang wordt daardoor anders georganiseerd. Aangepast aan deze
tijd waarin vraagstukken en oplossingen om een andere aanpak vragen dan
voorheen. De huidige werkwijze waarbij Dorpsbelang grote en minder grote
zaken voor algemeen belang uitvoerde, verdwijnt daarmee.
Daarvoor in de plaats stellen wij voor om uitsluitend zaken als verkeersveiligheid, infrastructuur en nieuwbouw prioriteit te geven. Andere projecten,
zogenaamde burgerinitiatieven, die van uit de bewoners komen, zullen zo
nodig financieel worden ondersteund. Maar de algehele uitvoering daarvan
blijft bij degenen die het project hebben ingebracht. Onderwerpen waarbij
de gemeente Leeuwarden ingeschakeld moet worden zal door u zelf moeten
worden opgepakt.
Het ‘nieuwe Dorpsbelang’, en de uitvoering die daarbij hoort, zal het ‘oude
Dorpsbelang’ vervangen. Om dat mogelijk te maken is een statutaire wijziging noodzakelijk. Uw instemming is daarbij noodzakelijk. Tijdens de ALV
lichten wij een en ander graag toe en leggen de goedkeuring tijdens de ALV
graag aan u voor. Andere agendapunten zijn het jaarverslag over 2021 en
het financieel verslag over dat jaar. Genoemde documenten liggen tijdens
de ALV ter inzage.
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Omdat tijdens de ALV van 8 juni voor de toekomst belangrijke beslissingen
voorliggen, wordt uw aanwezigheid bijzonder op prijs gesteld. Wij hopen
op een grote opkomst waarin wij graag uw mening horen, maar ook om
samen met u onze activiteiten toekomstgericht in zullen vullen.
ALV Dorpsbelang en De Golle: 8 juni
Inloop om 19:30 uur
Aanvang: 20 uur
Locatie: De Golle
U wordt van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn!!
Bestuur Dorpsbelang Wirdum - Swichum

Opvang vluchtelingen Oekraïne in de Fikarij
De schrijnende oorlogssituatie in Oekraïne gaat velen aan het hart. De opvang van vluchtelingen vindt al enige tijd plaats. Ook in Wirdum worden
op dit moment bij een drietal gastgezinnen vluchtelingen opgevangen. De
behoefte aan meer opvanglocaties is nog altijd groot en dit heeft geleid tot
de vraag: “Kunnen we in Wirdum nog meer doen om gezinnen uit Oekraïne
een veilige verblijfplaats te geven?”
Een aantal initiatiefnemers is opgestaan en heeft in overleg met diverse
partijen in ons dorp het plan opgevat om in de Fikarij tijdelijke opvang van
vluchtelingen mogelijk te maken.
Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij dit project om alles wat er bij de opvang
komt kijken op goede wijze te organiseren. Want het gaat om veel meer dan
alleen het regelen en inrichten van huisvesting. Je kan hierbij denken aan
begeleiding in de eerste lijn, begeleiding bij tal van administratieve zaken en
het organiseren van verschillende activiteiten. Het is fantastisch om te zien
hoe we in Wirdum in staat zijn in korte tijd een grote groep vrijwilligers te
mobiliseren die willen helpen. Een mooi voorbeeld van Mienskip.
Vanaf half mei zal er begonnen worden om de Fikarij geschikt te maken voor
huisvesting. Daarvoor is een aantal aanpassingen in het gebouw nodig, zoals
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W E L K O M
bij Grand Café

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!

O P E N
maandag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur
Verjaardag, feestje, (bedrijfs)event,
vergadering of catering? Ook dat kan bij JAN!
www.grandcafejan.nl
Kerkbuurt 1
9005 NZ Wergea
058 – 785 2903

13

Zal de Fikarij straks vluchtelingen herbergen?
het plaatsen van doucheruimte en inrichten van verschillende vetrekken.
In dezelfde periode zal ook een vergunning bij de gemeente aangevraagd
worden voor een tijdelijke woonbestemming van de Fikarij. Nadat er een
vergunning verleend is mogen we vluchtelingen opvangen. Naar verwachting zal dat vanaf eind juni het geval kunnen zijn. Met de huidige gebruikers
van de Fikarij zijn afspraken gemaakt op welke alternatieve locaties zij hun
activiteiten kunnen voortzetten.
Op deze plaats alvast veel dank voor eenieder die meewerkt en zich gaat
inzetten voor de opvang van vluchtelingen!
Ralph Ferwerda
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Zen
“Wil jij mijn beide poezen in laten slapen als ik er niet
meer ben?”, vroeg de oude mevrouw bloedserieus aan
mij. Ze keek me daarbij doordringend aan, alsof de tachtiger haar eigen
einde voelde naderen. De beide ouwe katten van Perzische signatuur
hadden ouderdomskwaaltjes, maar waren op zich nog heel fit. Dus deed
ik slechts de toezegging dat ik mijn uiterste best zou doen voor goede
herplaatsing. Maar ik gaf ook te kennen dat ik absoluut geen euthanasie zou toepassen, mocht die onverhoopte situatie zich voordoen.
Dat past namelijk niet in mijn veterinaire levensfilosofie. Mevrouw is
daarna wel een tijdje erg ziek geweest, maar knapte vervolgens weer
helemaal op. En ze heeft de beide poezebeesten gelukkig ruimschoots
overleefd. Bij Zen ging het anders.
Zen is een heel ouwe jeweetwel-kater en al een tijdje een beetje de weg
kwijt. Hij eet nog bekjesmaat, doch weet niet altijd op tijd de kattenbak te
vinden. En hij kan soms heel hard in een hoekje doelloos staan schreeuwen.
Zijn bazin redt zich daarmee en begeleidt Zen zolang het gaat. Toch ging
het mis: de bazin werd ziek. Ernstig ziek, ongeneeslijk zelfs. En haar naasten
zaten met de handen in hun haar. Hoe moest het nu met Zen? Hij werd een
aantal weken liefdevol in zijn eigen vertrouwde omgeving verzorgd terwijl
de bazin palliatief het leven liet. Maar daarna moest het huis ontruimd worden. Er werd evenwel geprobeerd om een opvangadres voor Zen te vinden,
helaas verliep dat bijzonder moeizaam. Bovendien, hoe zou het gaan als je
een dementerende kater elders gaat onderbrengen? Laat staan in het asiel
zou plaatsen? Dat leek mij ook een heilloze weg en kansloze missie. Dus
stemde ik er mee in om hem rustig in te laten slapen.
Er werd op een ochtend afgesproken en ik trof Zen slapend op het bed aan.
Dat stond nog in de woonkamer van het overleden baasje. Hij reageerde niet
op mijn binnenkomst, maar Zen vertrok onmiddellijk naar de keuken toen
ik hem wakker maakte en even probeerde aan te halen. Daar ging hij heel
hard zitten mauwen. “Ja, dat doet ie tegenwoordig steeds vaker”, vertelde
de oppas. Het blijft lastig, dat ik nu een eind aan het leven ga maken van
een kat die niet doodziek is. Toch ben ik van mening dat we onder deze
omstandigheden er niet verstandig aan doen om de ouwe kater uit zijn vertrouwde omgeving te verplaatsen. Ik leg aan de oppas uit wat ik ga doen en
haal medicatie uit de auto. Dan geef ik Zen een injectie. Hij ondergaat het
gelaten, maar verdwijnt daarna direct onder het bed. In afwachting krijg
ik een kopje koffie aangeboden. Vervolgens ontspint zich een gesprek over
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wat de nazorgers nog staat te wachten om het huis te ontruimen. “Maar
moet u kijken wat ik aan overgebleven medicatie heb staan. Dat moet ook
allemaal weg!” Mocht absoluut niet hergebruikt, zo was te verstaan gegeven. Op zich begrijp ik dat wel, maar ik beaam dat het inderdaad zonde is
en de zorg onnodig duur maakt op die manier.
Even later haal ik Zen onder het bed vandaan. Hij blijkt daar in alle eenzaamheid zijn laatste zuchtje al geslagen te hebben. Hij krijgt een plekje op zijn
dekentje en zal vanmiddag door het dierencrematorium worden opgehaald.
“Nu is ie weer herenigd met z’n vrouwtje”, klinkt het. Zelf volg ik die levensfilosofie nu ook weer niet, maar het klonk wel ‘zen’.
Menno J. Wiersma
www.bistedokter.nl

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 organiseren van leuke afwisselende activiteiten en realiseren van permanente opties tot bewegen en ontmoeten.
ENB is voornamelijk actief in de maanden met een “R” erin.
In 2022 zal het opzetten van de beweegroute wel doorgaan in de zomermaanden. Dit omdat we meedoen met Kern met Pit en het project in 1 jaar
gerealiseerd moet zijn.
Samen de beweegroute lopen
Elke eerste dinsdag van de maand gaan we de beweegroute lopen met een
begeleider.
7 juni 19:00 start speeltuin George Emersonstrjitte
5 juli 19:00 start speeltuin George Emersonstrjitte
Werkgroep Eltsenien Nei Bûten,
Albert, Jaap, Leoni en Riggina
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Glasvezel
Zeventien dorpen in zuiden Gemeente Leeuwarden krijgen een
glasvezelnetwerk van DELTA Fiber Netwerk
In Grou, Baard, Bears, Easterlittens, Hilaard, Húns, Idaerd, Jellum, Jirnsum,
Jorwert, Mantgum, Reduzum, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum en Wytgaard gaat DELTA Fiber Netwerk glasvezel aanleggen. Na het verstrijken van
de deadline van 27 april bleek dat er ruimschoots voldoende inwoners zich
hebben aangemeld voor glasvezel. De aanleg start al in juni 2022 en het
laatste dorp zal medio 2023 van glasvezel gebruik kunnen maken. Nu het
zeker is dat er glasvezel komt, krijgen diegenen die nog geen abonnement
hebben afgesloten, tot 20 mei om zich alsnog aan te melden zonder dat er
aansluitkosten gerekend worden.
Zarah van den Berg, projectmanager bij DELTA Fiber Netwerk, legt uit: “We
zijn heel blij dat het gelukt is. Het buitengebied was al aangesloten op een
glasvezelnetwerk. Het is voor iedereen hier heel fijn dat nu ook de inwoners van deze dorpen aangesloten worden op glasvezel. Zij mogen natuurlijk
niet achterblijven.”

Gratis glasvezel voor alle inwoners
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Van den Berg vervolgt: “Opvallend in deze gemeente was de steun die we
hebben gehad van de plaatselijke belangen, verenigingen en sportclubs.
Maar liefst twaalf partijen hebben de schouders eronder gezet en daarmee
ook inkomsten voor lokale projecten opgehaald. Fantastisch en een verklaring voor dit hele mooie resultaat. Nu het zeker is dat er glasvezel komt,
krijgen alle inwoners binnen deze dorpen van gemeente Leeuwarden een
gratis glasvezelaansluiting aangeboden. Elke straat krijgt zo een toekomstbestendig internet- en televisienetwerk.
Maar let op, een glasvezelaansluiting is nog geen werkende verbinding.
Wanneer mensen gebruik willen maken van de voordelen van glasvezel,
dan kunnen zij een glasvezelabonnement afsluiten. Doen zij dit voor 20
mei, dan profiteren zij van de welkomstaanbiedingen van de deelnemende
telecomaanbieders.”
Glasvezel Informatiepunt Grou blijft open
Mochten mensen nog twijfelen en meer willen weten over glasvezel of de
aanleg ervan, dan zijn zij welkom bij het Glasvezel Informatiepunt aan het
Halbertsma’s Plein 2, midden in het centrum van Grou. Aanmelden kan
verder via de website en de lokale wederverkopers die ook op gavoorglasvezel.nl te vinden zijn.

Wirdum schoon:
Om de 6 weken wordt door jong en
oud zwerfafval opgeruimd. Doe je
mee? Verzamelen bij de Golle.
De volgende datum:
17 juli 15:00 – 16:00 uur.

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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Dorpshuis de Golle
Gollenieuws
Toneelvereniging Nut en Nocht speelt op vrijdag 20 en zaterdag 21
mei het stuk “Klontjes” op de avond. Wanneer u niet op de avond
kunt of wil dan is er op zondagmiddag 22 mei ook de mogelijk om
het stuk te zien. Bezoek de website van Nut en Nocht voor meer
informatie: www.nutennocht.frl
De Golle houdt op 8 juni haar jaarlijkse ALV. En zoals de laatste jaren
de gewoonte is wordt het samen met Dorpsbelang gehouden.
De inloop is vanaf 19:00 uur en we starten om 19:30 uur.
Wilt u weten hoe het ons het afgelopen jaar is vergaan of heeft u
vragen voor ons of Dorpsbelang, bezoek dan deze avond.
Ook de sportievelingen hebben lang moeten wachten, maar van 7
juni tot en met 10 juni wordt weer de avondvierdaagse gehouden.
De start is vanaf 18:00 uur bij de Golle in Wirdum. Dit jaar wordt
alleen de vijf kilometer gelopen.
We hopen dat zich veel sportievelingen van jong tot oud zich zullen aanmelden. Je kan je tot en met 20 mei opgeven via de mail:
gjwassenaar@hotmail.com. De kosten voor deelname zijn 5 euro.
Tot ziens bij de activiteiten,
Anneke Hijman

www.degolle.nl
info@degolle.nl

Welkom
!
in de Golle

Volg ons ook op facebook

20

21

Beweegroute

Op 20 april hebben we de beweegroute geopend en heeft een eerste groep
de route gelopen en uitgeprobeerd.
Op de website https://eltsenien-beweegt.webnode.nl/ kan je zelf ook de
route en de oefeningen vinden.
De komende maanden willen we bezig om de route aan te passen met de
feedback die we krijgen. Dus loop de route en laat ons weten wat je er van
vindt via eltsenien@gmail.com. Ook gaan we bezig met het bedenken op
welke manier we de route aan kunnen geven naast de website. Heb je de
route liever op papier? Via de site kan je hem uitprinten of stuur een mail
en dan zullen we een boekje met de route bij u bezorgen.
Werkgroep Eltsenien Nei Bûten,
Albert, Jaap, Leoni en Riggina
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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 Diana IJpma, jeugdopleider van de brassband Wirdum

Hoe heet jullie vereniging?
Onze officiële naam is “Looft den Heere”. Maar onze ‘roepnaam’ is brassband Wirdum.
Hoeveel leden hebben jullie? In welke leeftijd?
We hebben 22 leden in de leeftijd variërend tussen de 10 en 65 jaar.
Sinds november 2020 is Arjen Steur onze dirigent.
Hoe ziet het bestuur eruit?
Wie zitten erin en hoe zijn de taken verdeeld?
We hebben op dit moment vier mensen in het bestuur en hopen binnenkort
dit weer aan te kunnen vullen naar vijf.
Nynke Kramer - voorzitter
Klaas Visser - secretaris en muziekcommissie
Andries van der Veen - instrumentarium
Diana IJpma - jeugdopleiding en PR
Het bestuur zorgt samen voor het organiseren van activiteiten en optredens
en het welzijn van de leden, dirigent en band.
Wat doe je allemaal als je bij de brassband zit?
Repetities, optredens en acties.
Het belangrijkste is natuurlijk samen muziek maken! Op dinsdagavond repeteren we van 19:30 - 21:45 uur in de Fikarij. (Daarna is er nog een 3e helft )
We werken steeds toe naar een optreden. Ieder jaar streven we naar een
zo gevarieerd mogelijk programma. We vinden het daarbij belangrijk om
ons in het dorp te laten horen. Dit doen we met één of twee concerten per
jaar in eigen dorp of nabije omgeving, maar ook door het begeleiden van
kerkdiensten, de intocht van Sinterklaas en Sint Maarten. Ook doen we
ieder jaar mee aan een concours, hier krijg je een juryverslag en punten.
Door hieraan mee te doen weet je als band hoe je er qua niveau voorstaat
en waar je aan kunt werken.
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Om het financieel te redden zijn acties noodzakelijk. We kunnen niet zonder
de steun van donateurs en de mensen die onze acties positief ondersteunen.
Hoe kom je bij de brassband? Kunnen er nieuwe leden bij?
En welke instrumenten bijvoorbeeld?
De jeugd mag bij de brassband komen spelen na het behalen van het A
diploma. Maar natuurlijk kun je ook als volwassene lid worden. Als je al een
instrument speelt, die in de brassband past, is dit zo geregeld en anders kun
je eerst via de brassband lessen nemen.
Een brassband bestaat alleen uit koperblaasinstrumenten en slagwerk. Er
is bij brassband Wirdum plaats voor nieuwe leden. Op alt, bariton, es bas,
cornet en slagwerk kunnen we nog muzikanten gebruiken.

Hoe zijn jullie de corona periode doorgekomen?
De coronatijd was vooral heel stil… We hebben het samen repeteren iedere
week erg gemist. Als we wel bij elkaar mochten komen op 1,5 meter afstand
deden we dit. Het zo lang niet kunnen optreden voor publiek en de teleurstelling, als er iets gepland was wat niet door kon gaan, was wel vervelend.
Toen we weer ‘los’ mochten zijn we gelijk positief van start gegaan en inmiddels hebben we de eerste optredens erop zitten en zijn we weer heerlijk
aan het muziek maken!
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Welke plannen liggen er voor de toekomst?
Op 2 juli a.s. doen we mee aan een muziekconcours op het Duitse
waddeneiland Borkum. Hier zijn we al druk voor aan het repeteren en
we hebben er veel zin in! En we hopen nog een keer mee te doen aan de
Nederlandse Brassband Kampioenschappen. Een reis naar het buitenland
staat ook al een tijdje op onze wensenlijst.
Verder gaan we vooral lekker door met repeteren om zo met elkaar te blijven
groeien en anderen mee te laten genieten van de muziek!
Vragen, opmerkingen, aanmelden of donateur worden:
info@brassbandwirdum.nl
Actuele berichten en informatie: www.brassbandwirdum.nl
Diana IJpma

Overgenomen uit Op ‘e Hichte

De klokkenluiders van de Sint Martinuskerk
Dit seizoen zoomen we wat nader in op werkzaamheden in onze gemeente,
die minder vaak voor het voetlicht komen. We zijn vertrouwd met het sonore geluid van de klokken van onze dorpskerk. Er zijn twee mensen die
hierbij elk een bijzondere taak hebben. Hendrik Hiemstra en Wiebe Brouwer
vertellen daarover meer.
Het klinkt zo vertrouwd, het geluid van de Wirdumer klokken op gezette
tijden. En soms ook buiten de vaste tijden om. Maar zoals zoveel dingen in
het leven, gaat ook dat niet vanzelf. Er zijn mensen in onze gemeente die
er al jaren achtereen voor zorgen, dat de klokken hun werk doen.
Het is al jaren geleden, dat de machtige, zware klokken met de hand in
beweging werden gebracht. Meestal gebeurde dat door de koster. Wanneer dat veranderde was zo gauw niet na te gaan, maar op een gegeven
moment is er overgestapt op een ander systeem, waardoor de klokken met
een simpele druk op een knop in gang werden gezet.
In december 1999 werd de klokkenstoel vernieuwd én een nieuw computersysteem geïnstalleerd. En omdat Hendrik Hiemstra verstand had van techniek
vonden de kerkrentmeesters dat hij de aangewezen man was om zich over
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de klokken te ontfermen. Sindsdien stuurt hij de klokken digitaal aan, aan
de hand van een luidschema waarin staat
op welke dagen en uren, hoe lang welke
klok moet luiden. Zolang daarin niets
verandert en er geen storingen optreden,
heeft hij er weinig omzien naar.
Wonderlijk is wel, dat hij inmiddels als
expert van de klokken wordt gezien. Simpele dingetjes gaan dan nog wel, maar bij
grotere onderbrekingen komt de monteur
er toch echt bij. Bijzonder was volgens
Hendrik, dat zijn onlangs overleden mem
op 81-jarige leeftijd hem bij een storing
nog een keer de toren in vergezelde tot
bij de klokken.
De klokken zijn soms ook op andere momenten te horen. En dan komen
we bij Wiebe Brouwer, die al zo’n 18 jaar de klokken luidt om kond te doen
van het overlijden van (ex) dorpsgenoten en gemeenteleden. Zodra de bode
hem bericht doet van een overlijden, zorgt Wiebe er dezelfde of de volgende
dag voor, dat de klokken worden geluid. Dat gebeurt trouwens alleen als
de familie van de overledene daarmee instemt.
Afhankelijk van het moment waarop de melding binnenkomt, wordt de klok
om 11:00 uur of 16:00 uur geluid: bij mannen is dat de grote klok met z’n
zware geluid, bij vrouwen de kleine klok
met een helderder klank.
Op de dag van de begrafenis wordt – als er
een rouwdienst is in de kerk - bij het binnendragen en uitdragen van de overledene
de grote klok geluid (ook hier: mits de familie ermee instemt). Als men het kerkhof
verlaat, luiden beide klokken.
Wiebe beschouwt deze taak als werk, dat
nu eenmaal moet worden gedaan. Belangrijk zijn de contacten met de bodes. Die zijn
goed en ze weten hem prima te vinden.
Hij merkt op dat er na het luiden van de
klok meestal wel een of meer telefoontjes
binnenkomen van mensen die benieuwd
zijn waarom de klokken dit keer luiden.
Arie Dol
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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

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

23-10-2021 15:43:34

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
Man in kroeg: “Achttien jaar zijn mijn vrouw en ik gelukkig geweest.”
Buurman: “En wat gebeurde er toen?”
Man: “Toen hebben we elkaar ontmoet.”

Twee ijsberen lopen in de woestijn.
Zegt de een tegen de ander:
“Goh, het is hier helemaal niet glad!”
Waarop de ander zegt:
“Nee, ze hebben goed gestrooid.”

		
		

Wat is het toppunt van domheid?
Antwoord: Struikelen over draadloos internet.

		
		

Waarom zet een oen een lege fles in de koelkast?
Antwoord: Voor de gasten die niks willen drinken.

		
		

Wat is zo licht als een veertje en zo groot als een huis?
Antwoord: De schaduw van een huis!

Jongeman zei: “Dag meneer, ik heb uw dochter ten huwelijk gevraagd en
we gaan trouwen.”
Vader vroeg hem: “Had je dat niet eerst aan mij moeten vragen?”
Jongeman antwoordde: “Oh sorry, ik wist niet dat u ook van mij hield.”

Finne Reidinga
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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		
: Knipkeamer Rixt
Eigenaar		
: Rixt de Ruiter
Website			: www.knipkeamerrixt.nl

Kun je kort beschrijven wat je bedrijf doet?
Heren, dames kapsalon. Wij zijn gespecialiseerd in krullen. En doen gellak
nagels.
Hoe is je bedrijf ontstaan?
Op jonge leeftijd al zin om voor mijzelf te beginnen en mijn passie te delen
met klanten en collega’s, negentien jaar geleden heb ik de stap genomen.
Wilde je altijd al voor jezelf beginnen?
Ik kom uit een ondernemers gezin waar het ondernemen met de paplepel is
ingegoten dus toen de mogelijkheid kwam heb ik geen seconde getwijfeld.
Heb je personeel in dienst en zo ja hoeveel?
Ja we werken met z’n zessen, ik heb vijf enthousiaste meiden in dienst. Sommigen werken al vijftien jaar bij Knipkeamer Rixt. Daar ben ik super trots op!
Wat vind je het mooiste aan ondernemen?
Dat je je hart kunt volgen in de keuzes die je maakt en met anderen je passie kunt delen.
En wat vind je lastig aan ondernemen?
De coronacrisis heeft er flink ingehakt. Het onzekere en je bedrijf naar de
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afgrond zien gaan zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen is erg heftig.
Nu weer vooruitkijken en met elkaar de schouders er onder. Hopelijk komt
dat nooit meer voor.
Hoe kijk je naar de toekomst, wat wil je nog graag bereiken of doen?
In de toekomst hoop ik nog steeds met passie mijn bedrijf te voeren en dat
onze klanten nog steeds met heel veel plezier naar ons mooie salon toekomen om er weer blij met een mooie coupe uit te lopen. Maar ook dat mijn
personeel nog steeds met een heerlijk gevoel naar Wirdum toe rijdt om hun
vak uit te voeren. We doen jaarlijks meerdere trainingen om onze creativiteit
een boost te geven, ook dit jaar staan er weer verschillende trainingen in
de agenda.

Hoe gaat je bedrijf om met duurzaamheid?
We hebben sinds twee jaar zonnepanelen en gaan steeds meer over op
eco-producten.
Heb je een tip voor mensen die voor zichzelf willen beginnen?
Volg je hart en wacht niet te lang met de keuze te maken om het te doen.
Er is altijd wel een stem die zegt dat je het niet moet doen….

Wil je ook met je bedrijf in deze rubriek?
Mail het de redactie: tuorkepost@hotmail.com.

‘ELTS MINSKE IS OARS
ELTS ÔFSKIE IS OARS’

www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma
06 10 33 03 37
Dag en nacht bereikbaar
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Uitleenpost dbieb in De Golle sluit
Aan de jarenlange samenwerking tussen de vrijwilligers van de uitleenpost
in De Golle en dbieb komt een einde. Gelukkig zijn er alternatieven voor het
wekelijkse bezoekje aan de uitleenpost. Daarover verderop in dit artikel meer.
Vers leesvoer
Elke maandagavond stond een enthousiaste schare vrijwilligers in de uitleenpost paraat om fervente lezers uit Wirdum van vers leesvoer te voorzien.
Tot een aantal jaren geleden werd hier dankbaar gebruik gemaakt. Totdat
corona tot sluiting van de uitleenpost dwong. Het voornemen om de post
te heropenen, bleef uiteindelijk bij een voornemen. Wat is er in de tussentijd
gebeurd?
‘Tiden hawwe tiden’
De vrijwilligers van de uitleenpost stonden na de
pandemie te popelen om ‘hun’ leden weer te begroeten. Tegelijkertijd zagen ze het aantal leden
dalen en kregen ze te maken met een digitale
uitdaging. De uitleenprocedure wijzigde en vroeg
om scholing en een andere werkwijze. Dat wierp
bij hen dan ook de vraag op: “Wil ik dit nog wel?”
Het antwoord is in de inleiding te lezen: de stekker
gaat eruit. Met pijn in het hart, maar zoals één van
de vrijwillígers zei: “tiden hawwe tiden”.
De alternatieven
Wie lid is van dbieb kan op allerlei manieren boeken lenen. Zo heeft dbieb
een boekenbezorgservice voor wie graag een écht boek in handen heeft.
Via de catalogus op dbieb.nl is een boek snel gereserveerd, waarna de
bestelling thuis wordt afgeleverd. Ook is het lezen van e-books in de OnlineBibliotheekApp een optie, voor wie beschikt over een tablet of e-reader.
Ook de tijdschriftenapp, met veel actuele bladen, biedt urenlang leesplezier.
Meer weten?
De klantenservice van dbieb heeft antwoord op al uw vragen.
Bel 058- 234 77 77 of kijk op de website dbieb.nl
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Nieuwe editie van de Garage Sale: 25 juni
Na een geslaagde Garage Sale in oktober vorig jaar hebben we een datum
geprikt voor een tweede editie. Op zaterdag 25 juni van 10 tot 14 uur kun
je je oprit, tuin of garages weer inrichten met mooie tweedehands spullen
zoals: kleding, speelgoed, meubels, fietsen, planten, zelfgemaakte spullen
en wat je maar kunt bedenken.
Deze keer willen we ook een centrale plek in
Wirdum inrichten waar je kunt neerstrijken met
je spullen. Handig wanneer je bijvoorbeeld zelf
niet zo centraal in het dorp woont. Graag bij
aanmelden even laten weten of je hier gebruik
van wilt maken.
Aanmelden kan via: rommelmarktwirdum@gmail.com
PS. In de Tuorkefretter van maart was een (afbreek)streepje in het mailadres
terechtgekomen. Heb je ons toen gemaild dan heb je vermoedelijk een
foutmelding gekregen. Stuur je aanmelding even opnieuw.
Groeten Leoni Bouma en Alwien de Boer

Rommelmarkt KDO/De Golle
Op zaterdag 23 april was er een rommelmarkt in De Golle.
We hadden op vrijdag voldoende bruikbaar spul binnen gekregen en De
Golle was dan ook gezellig vol.
Hierbij willen we alle voorbereiders, inbrengers, verkopers, kopers, opruimers en andere vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Door
alle inspanningen is er zo’n € 800,- bij elkaar gebracht.
De opbrengst wordt gedeeld door sportvereniging KDO en dorpshuis De
Golle.
Namens de rommelmarkt commissie,
Bettie Jongbloed
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BIS spilet it stik “Troch de Raarder bosk”
‘Into the Woods’ wurdt ‘Troch de Raarder Bosk’
Tritich bern fan groep 7 en 8 út Easterwierrum en omkriten hawwe audysje
dien en dogge mei oan it berne iepenloftspul, wat healwei juny opfierd
wurde sil.
‘Troch de Raarder bosk’, in oersetting, basearre op
de film ‘Into The Woods’ sil spile wurde. Wêr’t yn
2020 it tritichste berne iepenloftspul net troch gean
koe, kinne we dat lokkich yn 2022 wol wer oppakke
en moatte wy dit jier efkes troch de Raarder Bosk.
Kinne jim dy útdrukking, “efkes troch de Raarder Bosk
moatte”? As je earne benaud foar binne, gjin sin oan
ha, as je net doare, koartsein, as je earne tsjinoan
skytskoarje, dan moat je efkes troch de Raarder Bosk!
Ek de (nuvere) figueren dy’t wy yn it Raarder Bosk moetsje skytskoarje earne
tsjinoan. Elk op harren eigen manier. Wie it libben mar in mearke, dan rûn
it altyd ôf mei ‘en sy libben noch lang en lokkich’.
Want alle goeie ferhalen binne mearkes. Ferhalen dêr’t minsken, lykas do
en ik, troch de Raarder Bosk hinne moatte om har doel te berikken. Mar
wat as dizze lju út ’e mearkes sels in paad troch de Raarder Bosk hinne
wrakselje moatte? Heksen en boaze wolven lizze oeral op de loer… mar
der bin ek prinzen en moaie famkes mei lang hier. En dêr’t oan ‘e iene kant
út klearebare earmoed de lêste ko ferkocht wurde moat, komt oan ‘e oare
kant it goud út ‘e himel. It is in kombinaasje fan de bekende mearkes fan
Jiskepûster, Raponsje, Sjaak en ‘e beane staak en it ferhaal fan de Bakker en
syn frou, dy’t wanhopich nei in bern longerje. Spitigernôch binne sy troch
in heks ferflokt, sa’t sy gjin bern krije kinne. Sy moatte ferskate proeven
trochstean om ‘e flok op te heffen.
Troch de Raarder Bosk is basearre op de Amerikaanske musical “Into the
Woods”, dy’t al sûnt 1986 oeral yn ‘e wrâld opfierd wurdt en in pear jier
ferlyn suksesfol ferfilme is. Dat wolst sjen!
It artistyk team bestiet dit jier út Joke Krist foar de muzyk en trije nije minsken. Jelke Rijpma en Gerwin de Vries binne de nije regisseurs en Geronimo
Chancoso giet mei de dûns oan ‘e slach. Jelke Rijpma en Gerwin de Vries
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binne akteurs en teäter dosinten by Tryater. Geronimo Chancoso is ôfstudearre yn ‘e ‘sounddesign’ en is dûns dosint. It stik is bewurke troch Peter
Sijbenga en hy hat ek de muzyk en de liet teksten skreaun.
We meitsje der wer in machtich, prachtich moai BIS jier fan lykas wy dat al
mear as tritich jier dogge! It sil heve op 16, 18, 19, 22, 24 en 25 juny en wy
hawwe der no al nocht oan. De kaartferkeap begjint op 1 maaie 2022 fia
www.berneiepenloftspul.nl.
Marjan Koldijk en Ineke de Jong

Tsjerkepaad 2022 – Bekende mensen uit Wirdum!
De afgelopen twee coronajaren was het niet mogelijk Tsjerkepaad te organiseren. Dat was dubbel jammer, want er zat een voor ons dorp buitengewoon interessante tentoonstelling in de pijplijn. Maar die tentoonstelling
komt er nu alsnog.
Aly van der Mark, Margreet Nauta, Titia van Wulfften Palthe en Martha Kist
hebben onderzoek gedaan naar een aantal bekende Wirdumers en hun
familieleden. De namen van die Wirdumers herkent u wellicht: Vlaskamp,
Hellema en Beekhuis.
Over dat onderzoek is een boek gepubliceerd: “Twee vrouwen -Twee levens”.
Dit boek is uitgegeven door Het Nieuwe Kanaal Uitgeverij en kan daar besteld
worden of kan verkregen worden in de betere boekhandel!
Tsjerkepaad is iedere zaterdagmiddag van 2 juli tot en met 10 september.
Gedurende die hele periode is de tentoonstelling gratis te bezichtigen in de
Wirdumer St. Martinustsjerke.
Iedereen is dan van harte welkom. Houd er alvast rekening mee! Op zaterdag 2 juli zal er bovendien een feestelijke opening worden georganiseerd.
Details daarover volgen nog.

Greate Mar 2
9005 XJ Wergea
tel: 058-2895458
info@dierenpensionvasco.nl
www.dierenpensionvasco.nl

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

- Vakantie

- Werk (dagopvang)
- Langdurig verblijf

Ook hebben wij;

- Dagje uit

- uitlaat service

- Thuis verzorging huisdier

Vraag naar de mogelijkheden of kijk op onze website

39

Portretten van Gerrit Arents Vlaskamp en Aleida Beekhuis, de ouders van
Janke Diderika
De organisatrices van de tentoonstelling schrijven zelf het volgende over
de expositie:
- Twee eeuwen terug in de tijd Tijdens Tsjerkepaad kunt u de kerk van Wirdum bezoeken. Er is een tentoonstelling ingericht met voorwerpen die toebehoorden aan drie personen
die hier in 1822 ter kerke gingen: de boer Doeke Wijgers Hellema (56), de
weduwe Janke Diderika Cloeck (48) en de jonge dorpsdokter Gerrit Vlaskamp
(31). Hun levens raakten vervlochten met elkaar.
Doeke Wijgers Hellema schreef eindeloos veel en graag. Over Wirdum, de
maatschappij, zijn eigen leven maar ook over vrienden en dorpsgenoten.
Daarom weten we nu nog zo veel over hen.
De voorwerpen zijn door hun nakomelingen generaties lang zorgvuldig
bewaard. Hoogtepunten zijn de portretten van Gerrit Vlaskamp en zijn
jonge vrouw Aleida Beekhuis, die vanuit Zuid-Afrika nu weer terug zijn in
Nederland.
De Tsjerkepaad kommisje
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Boven: het publiek luistert geboeid naar de uitleg van Piebe Haaima over
het ontstaan van het museum.
Onder: een toegift was de bezichtiging van het orthopedisch schachten
atelier van Anita Tilkema
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Prachtmiddag in het
Peugeot-museum
In onze slotbijeenkomst van het winterseizoen waren we te gast in het
Peugeot-museum van Piebe Haaima. Een bijzondere ervaring, de oude
garage is omgebouwd tot een warme, smaakvoile ruimte met een Franse
inslag. Prachtige oldtimers, unieke auto-attributen met zelfs een bar in een
klassieke VW-bus. Veel dorpsgenoten lieten zich dit buitenkansje niet ontgaan, er moesten extra stoelen worden geplaatst om alle bezoekers een plek
te geven. Na koffie met oranjekoek vertelde Piebe over de oprichting van
Autobedrijf Haaima en de ontwikkeling tot een Haaima Hylkema Peugeot.
Prachtige verhalen ook over de bijzondere auto’s waar wij tussenin zaten.
De auto’s en andere zaken konden wij daarna bekijken waarbij Piebe en
Jochum Hoekstra veel vragen beantwoordden.

Ook kregen wij de kans om het Orthopedisch Schachtenatelier van Anita
Tilkema te bekijken. Deze ruimte is binnendoor te bereiken. Gepassioneerd
vertelde ze over het ontwerpen van goed en mooi orthopedisch schoeisel.
Handwerk dat nog maar in een paar ateliers wordt gedaan.
Al met al een geweldige afsluiting van onze winteractiviteiten.
Werkgroep UVV/PKN

Vooraankondiging:
		
		
		

Theeschenkerij in de Fikarij
op donderdag, 30 juni a.s.
vanaf 14:00 uur

Axon
Fysiotherapie
Uw prikkel tot
herstel
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

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
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De voedselbank
De tip voor de maand mei:

koffie/ thee

De voedselmand staat bij de kassa in de supermarkt in ons dorp, de Centerrr. En de eerste zondag van de maand staat de voedselmand in de hal
van de kerk.
Namens de Protestantse Gemeente te Wirdum e.o.,
Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed en Hannah Reitsma

Avond4daagse 2022
Eindelijk… na twee jaar wachten kunnen we weer een avond4daagse organiseren. Dit staat gepland op dinsdagavond 7 juni t/m vrijdagavond 10 juni.
Start bij De Golle om 18 uur.
De afstand die gelopen kan worden is ongeveer 5 kilometer per avond. De
kosten zijn € 5,- per persoon. Deelname is op eigen risico.
Naast opgaves voor de wandeltocht zijn we ook op zoek naar een aantal
begeleiders die er met ons voor zorgen dat de tocht veilig verloopt. We
horen graag wie daarvoor beschikbaar is.
Dus heb je zin om mee te doen, geef je dan op via e-mailadres: GJwassenaar@hotmail.com
Namens “Gollefreonen”,
Tjitske en Mathilda
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zorgvuldig
en met aandacht

Dag en nacht bereikbaar
T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl
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W3 Fietsklassieker 2022
Nadat we afgelopen jaar weer een prachtige
tocht vanaf Wirdum naar Wirdum (Duitsland)
zijn gefietst (met een tussenstop in Wirdum
Groningen), hopen we dit jaar op zaterdag
17 september een enthousiaste groep fietsers
te verrassen met een mooie eendaagse tocht
vanaf de Veluwe.
De bedoeling is dat de deelnemer ‘s ochtends vroeg in Wirdum in de bus
stappen, waarna we (samen met de fiets) naar Apeldoorn worden gebracht
om daar te starten.
We zullen in verschillende groepen gaan vertrekken, die elk een fietstempo
aanhouden dat goed bij de deelnemers past. Deelnemers moeten over een
goede fietsuitrusting en een redelijke tot goede conditie beschikken. We
maken er vooral een gezellige tocht van en zeker geen racetocht met hoge
snelheden. Er kan gekozen worden voor verschillende afstanden: 140, 170
of 200 km.
Natuurlijk organiseren we als voorbereiding op deze tocht ook weer vier
trainingen! Om allemaal fit aan de finish te staan, zullen er op 21 en 28
augustus en 4 en 11 september trainingen plaatsvinden. De eerste training
zal rond de 40/50 kilometer zijn, daarna zullen we elke training wat langer
maken.
Natuurlijk hopen we weer op veel aanmeldingen en we hopen er een prachtige tocht van te maken! Belangstelling om (weer) mee te doen dit jaar?
Meld je aan via w3fietsklassieker@gmail.com
Ditmer Lesterhuis
Hilde Spithost
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Agenda van 15 mei tot 1 juli 2022
15-5

15:00 uur

De Golle

Wirdum schoon

20-5

20:00 uur

De Golle

Nut en Nocht spylet ‘Klontsjes’

21-5

20:00 uur

De Golle

Nut en Nocht spylet ‘Klontsjes’

22-5

15:30 uur

De Golle

Nut en Nocht spylet ‘Klontsjes’

7-6

18:00 uur

De Golle

Avond4daagse

8-6

18:00 uur

De Golle

Avond4daagse

8-6
19:30 uur De Golle
				

Algemene Ledenvergadering van
Dorpsbelang, tesamen met De Golle

9-6

18:00 uur

De Golle

Avond4daagse

10-6

18:00 uur

De Golle

Avond4daagse
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk
U bent van harte welkom.
In elke dienst worden 2 collecten gehouden.
15-5		 09:30 uur
				

ds. W. de Boer – Romkema
doopdienst

22-5

ds. Hinne Wagenaar, Jorwerd

09:30 uur

26-5		
07:30 uur
				

29-5

Hemelvaartsdag – dautraapje (meditatieve wandeling
rond Wirdum, start vanaf de Fikarij

09:30 uur

Kerkenraad en parochie - Ochtendgebed

09:30 uur

ds. P. Beintema, Leeuwarden

5-6
09:30 uur
			
			
			
			

da. W. de Boer – Romkema
Pinksteren – afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
mmv. kindernevendienst
Koffiedrinken na de dienst
Voedselmand in de hal

12-6

09:30 uur

da. D.A.J. Scholtens, Stiens

19-6
		

09:30 uur

ds. W. de Boer – Romkema

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 actuele informatie over onze gemeente. Het wekelijkse Zon-Dagboek bijvoorbeeld geeft een indruk van de diensten van de voorgaande zondagen.

Voor een afscheid met
liefde en respect
Iepie Lindeboom-Hospes
útfeartbegelieder

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

René Brouwer
Timmer- en onderhoudsbedrijf

mobiel 06 414 630 30

Voor al uw timmeren onderhoudswerk
in huis en er buiten.

Swichumerdyk 9
9088 AP Wirdum
info@renebrouwer.nl
www.renebrouwer.nl
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Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard
Contactgegevens:
Adres:
Telefoon:
Website:

it Kleaster 1, 9089 BX Wytgaard
058 - 7634513
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 schoolvakanties)
ZIEKENHUISVERVOER UVV
U. Postmus		
G. Emersonstr. 1
T. Bakker
Swichumerdyk 8

tel.: 058-2552192
tel.: 058-2552606

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

UITVAARTVERZORGING
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 DORPSHUIS
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

NIEUW BIJ
HAAIMA WIRDUM!
UW GARAGE VOOR SERVICE &
ONDERHOUD, APK EN REPARATIE
VAN ALLE MERKEN

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

