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Hotel-Eetcafe
Duhoux sinds 1916

Voor de komende periode zijn wij per direct op zoek naar 

gemotiveerde gasten! Vinden jullie het niet erg om bij ons 

te genieten van een heerlijke diner met een glaasje wijn?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Greate Buorren 6 | 9088 AE Wirdum (Frl.)
(31) 058-255 15 13 | info@hotel-duhoux.nl | www.hotel-duhoux.nl
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Fan ‘e toer besjoen

LF2018
Zijn Wirdumers en Swichumers Cultuur Barbaren of kunnen 
we de verschillende culturele activiteiten tijdens LF 2018 
naar waarde schatten…

Eindelijk is het dan zover. We leven nu in 2018. Sommigen 
mensen zijn al maanden of jaren bezig met de organisatie 
van LF2018. Hét jaar waarin we Leeuwarden Friesland en de 

rest van de wereld willen laten zien waar wij als nuchtere Friezen allemaal 
tot in staat zijn. Hoe creatief en innovatief zijn we en hoe leuk is het wel 
niet om in Friesland te wonen. 

Meteen op 1 januari ging het al los, in IJlst werd een bijzonder toneelstuk 
gespeeld. Er was een beetje gesmokkeld omdat het stuk in de herfst van 
afgelopen jaar al klaar was, maar omdat het zo goed paste binnen LF2018 
was ervoor gekozen om het dan toch maar te verschuiven. Ook in Wirdum, 
Swichum en Wytgaard zijn er verschillende mensen druk om leuke activiteiten 
voor mensen te organiseren en in en buiten deze dorpen te laten zien hoe 
leuk het wonen hier is. 

De toneelverenigingen van Wirdum en Wytgaard zijn gaan samenwerken 
om in het weekend van 21 en 22 april aan iedereen in de dorpen te laten 
zien hoe verbonden de dorpen wel niet zijn én vooral hoe goed ze wel niet 
samen kunnen werken. Het spoor is daarin geen belemmering. De samen-
werking loopt als een trein en ideeën zijn er voldoende.
Daarnaast is er de beroemde “app”, beroemd omdat deze niet alleen in 
Wirdum en Swichum is, maar het idee staat ook meerdere dorpen en steden 
aan zodat het daar ook uitgevoerd wordt. De geschiedenis van de dorpen 
wordt op een bijzondere en moderne manier weergegeven.

Door de organisatie zal er vast in de loop van het jaar nog van alles geor-
ganiseerd worden. In de jaaragenda van LF2018 blijkt dat er in de maand 
januari van alles te beleven is, dan wordt het even iets rustiger, maar in de 
maanden april tot en met oktober kunnen we iedere dag en avond van de 

Ik bin ek fan plan om mei te dwaan  
en sil yn safolle mooglik tunen in 
keunstwurk meitsje.
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B E H A N D E L I N G  VA N :
• Likdoorns
• Eelt
• Schimmel (mycose) nagels
• Diabetische voet
• Reumatische voet
• Ingroeiende nagels
• Wellness
• Gellak (Orly)
• Ook voor kinderen! DECLARATIE BIJ ZORGVERZEKERAAR

(VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN)

ESMIRAS MEDISCH PEDICURE
Jacob Algerasingel 32 
9088 AV Wirdum FR
tel. 06 46432446
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Mededelingen vanuit Dorpsbelang

Vergaderdata 2018
Maandag 5 februari
Maandag 5 maart
Maandag 9 april

Locatie: De Golle
De vergadering begint om 19:30 uur. Tussen 19:30 en 20 uur is er een in-
loophalfuur. Dorpsbewoners zijn dan van harte uitgenodigd om zaken die 
spelen rondom bijvoorbeeld leefbaarheid en veiligheid in het dorp, buurt 
of straat met ons te delen.

Noteer ook alvast:
Algemene ledenvergadering op woensdag 7 maart om 19:30 uur in De Golle.

Dorpsbelang wenst iedereen een gezond, gelukkig, veilig en duurzaam 2018 
 
Johan, Jan, Anneke, Rob, Hans en Alwien

week naar allemaal verschillende cultuuractiviteiten. En zullen we vast weinig 
thuis zijn. Vakanties zullen vast veel in eigen provincie gevierd worden, want 
we kunnen toch eigenlijk niks missen. 

Nu staan Wirdumers en Swichumers in de buurdorpen niet bekend als uit-
huizige mensen en vindt men dat ze moeilijk op de been te krijgen te zijn 
voor activiteiten. Maar ik vermoed toch dat we aan het einde van het jaar 
aan een flink aantal diverse culturele activiteiten deel hebben genomen en 
we ons dan zomaar échte cultuurliefhebbers zullen noemen. 

Wytske Hoekstra
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Nieuwe invulling terrein tennisbaan en zwemstrand

Op 31 januari 2018 is er een bijeenkomst voor het dorp in de Golle om 
tussen 19.30 en 21.30 uur te praten over twee zaken:

−	 de ideeschets over de toekomst van het tennisbaangebied
−	 het aanleggen van een zwemstrand in Wirdum/Swichum. 

Tennisbaangebied (zie de bijgaande schets).
Tennis in Wirdum is helaas niet meer mogelijk, maar dit verlies hopen we te 
kunnen compenseren door het terrein van de voormalige tennisvereniging 
een sportief-recreatieve invulling te gaan geven. We hebben een ideeschets 
gemaakt van het terrein waarin er mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld een 
hindernisbaan, een klimwerk en een zandveld voor beachvolleybal of yoga. 
Daarnaast denken we aan het realiseren van een eenvoudige trailerhelling 
voor bootbezitters en een gras/speelveld waar ouders met (kleine) kinderen 
lekker kunnen recreëren. We reiken graag ideeën aan maar leggen nog 
niets vast. We willen bewoners van Wirdum-Swichum graag betrekken in 
de definitieve plannen.

Wat we wel belangrijk vinden is dat het geheel gaat passen in de visie van 
dorpsbelang en dat het terrein een groene uitstraling krijgt: een grasveld, 
vruchtbomen en wat open struweel en vruchtboompjes. Er komen 
natuurvriendelijke oevers langs: De Wirdumervaart wordt er circa vijf meter 
verbreed met een ondiepe zone met water en riet, half afgescheiden van de 
vaart, waar vissen kunnen paaien. Het schapengrasland tussen de Dwinger 
en de tennisbaan hebben we ook bij de planvorming betrokken; het wordt 
een bloemrijke schapenweide met een wandelpaadje door het groen 
vanuit het dorp richting bruggetje bij de Dwinger en eveneens een vijf 
meter brede natuurvriendelijke oever langs de Wirdumervaart. Er ontstaat 
zo een aantrekkelijk toegang tot Wirdum. We maken op deze wijze een 
simpele inrichtingsbasis en zijn hiermee flexibel naar de toekomst.

Waterschap en gemeente staan in beginsel positief tegenover de ideeschets 
en zullen bij de bijeenkomst van 31 januari aanwezig zijn. Wij nodigen u 
graag uit om met ons mee te denken en aan te geven wat u zelf zou willen 
gebruiken en wat u mist. Wij horen dit graag op 31 januari en als het even 
kan ook ervoor, op de mail van dorpsbelang of per telefoon.

Een zwemstrandje in Wirdum
Een mooie zwemplek met een strandje om te recreëren is een meerwaarde 



Telefoonnr.  06 – 23 41 04 19 

Kantoor:      Fricoweg 3F 

                 9005 PC  Wergea 

Administratie en Fiscaal Advies 
M. Bethlehem 

•  Verzorgen van uw jaarrekening 

•  Aangifte inkomstenbelasting
        en omzetbelasting 

•  Fiscaal advies 
 
           Voor MKB, ZZP en Particulieren 

           Voor meer informatie:
                           www.bethlehemfiscaal.nl 

NAGELSTUDIO | ZONNEBANKTevens:

OPENINGSTIJDEN:
Di. t/m vrij: 8.30 - 12.00 uur/12.30 - 18.00 uur
Di.-, woe.- en vrij.avond: 18.30 - 20.30 uur
Zaterdag: 8.00 - 12.00 uur Behandeling op afspraak

Lytse Buorren 11, Wirdum t. 058 - 2552636

WWW.KNIPKEAMERRIXT.COM

Dinsdag, woensdag 

en vrijdag koopavond!

Louise Duhoux
Lytse buorren 11 - Wirdum
TEL. 06 - 107 427 56

OPENINGSTIJDEN
Maandag:  gesloten
Dinsdag: 08.30-20.30
Woensdag:  08.30-20.30
Donderdag  08.30-18.00
Vrijdag:  08.30-18.00
Zaterdag:  08.00-12.00
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De verandering 

Jarenlang draaide onze praktijk in een vaste samenstel-
ling. Wellicht met een uniek concept. Vier dierenartsen 
samen met hun meewerkende partners. In een paar jaar 
tijd is er enorm veel veranderd. Jonge collegae deden hun intrede, de praktijk 
is de hele dag open en vanaf oktober heeft Sabine naast Janet haar intrede 
gedaan als assistente. Parttime werken wordt normaal en de digitalisering 
heeft een vlucht genomen. Nieuwe apparatuur maakt ons het werken mak-
kelijker en doet de dienstverlening verbeteren. Dit allemaal om jouw dier 
beter te maken of gezond te houden. 

Nu staat er opnieuw een grote verandering voor de deur. Na het vertrek 
van onze ‘nestor’ en zijn vrouw drie jaar geleden, gaan Eric en Ingrid Havik 
onze maatschap per februari 2018 verlaten. Dat is bepaald niet uit weelde, 
gezondheidsredenen vormen helaas de aanleiding daartoe. Opgeven staat 
meestal niet in het vocabulaire van een veterinair. Maar als steeds vaker ‘de 
wâl it skip keart’, moet het verstand zegevieren. Net als ik is Eric het afgelo-
pen jaar al wat minder gaan werken, maar het biedt hem te weinig soelaas. 
Eric en Ingrid kwamen na een periode in Canada en vervolgens in Groningen 
te hebben gewerkt in 1992 naar Grou toe. Net als Lia en ik woonden ze eerst 
een paar jaar in de praktijk: het kantoor was woonkamer en de huidige OK 
de slaapkamer. Later settelden ze zich op De Tichtset in Grou.

Jarenlang waren Eric en ik de vaste aanspreekpunten op het spreekuur; 
net zoals Ingrid met de andere partners bij de balie. Na vijfentwintig jaar 
samenwerken vorm je een hecht team. Je kent elkaars sterke en minder 
sterke punten en je vult elkaar daarin juist prima aan. Het is bekend met 
welke handeling, cliënt of wat voor dier de één meer en de ander minder 

voor het dorp vinden we. Onze werkgroep heeft daarom vijf potentiële 
locaties in het dorp bekeken en zal op 31 januari daarvan de resultaten 
presenteren. Op basis van de reacties zullen we dan een keuze maken voor 
de locatie van het zwemstrandje.
De werkgroep bestaat uit Ralph Ferwerda, Jaap de Boer, Jan Klaren en 
Yvonne van Manen.

Tel: 058-2551814 (Yvonne)
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affiniteit heeft en dat vang je van elkaar op. Bij operaties konden Eric en ik 
elkaar blindelings vertrouwen. Er was een vaste verdeling van taken en han-
delingen en het voelde apart als we ineens van plaats aan de operatietafel 
wisselden. Opvallend was vooral als één van ons even geen oplossing zag 
bij een moeilijke patiënt, de ander ineens met een nieuwe invalshoek op de 
proppen kwam, zodat we weer verder konden.
Nooit onenigheid? Natuurlijk wel, wat dat betreft is een maatschap net als 
een huwelijk.

Aan deze hechte samenwerking zal een eind komen. Dat vind ik oprecht 
jammer. Maar het biedt ook nieuwe uitdagingen. Aan opvolging wordt na-
melijk naarstig gewerkt. De gemiddelde leeftijd in onze praktijk daalt rap. En 
dat is maar goed ook. Nieuwe inzichten en moderne technieken doen hun 
intrede en maken de praktijk beter. Ondertussen blijven we met bezieling, 
kwaliteit en dienstbaarheid hoog in het vaandel trouw aan ons logo: met 
hart voor dieren, in het hart van Fryslân. 

Ik wens, mede namens mijn collegae en onze partners, Ingrid en Eric samen 
een hele goede tijd toe. We zullen ze missen. 

Menno J. Wiersma,
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
menno@bistedokter.nl

De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld

Zoals je al hebt kunnen lezen haken de kinderen van “de Arke” uit Wirdum 
mee aan: de Grootste Gehaakte Deken van de Wereld. Ze doen heel erg 
hun best. De bovenbouw haakt prachtige creatieve lapjes. 
Voor sommige kinderen is het haken van lapjes nog te moeilijk en zij haken 
koordjes met de vingerhaak techniek. Van deze koordjes worden dan weer 
lapjes gemaakt. 
Ook de middenbouw vindt het leuk om mee te doen. Een aantal van hen 
schuift aan bij het vingerhaken.

In Wytgaard waren de kinderen van “de Teake Jan Roordaskoalle“ ook 
enthousiast. Daar heeft de bovenbouw het haken geleerd van een aantal 
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haaksters uit het dorp. Deze groep komt regelmatig bij elkaar om onder 
andere te haken, breien of andere handwerken. 
Op dit moment wordt de deken afgemaakt door diezelfde groep van haak-
sters tijdens hun bijeenkomsten in het dorp. Er zijn in Wytgaard mooie 
verbindingen gelegd tussen oud en jong.

De Nifelgroep van de UVV/PKN uit Wirdum haakt ook al een tijd mee aan 
de Grootste Gehaakte Deken van de Wereld. Er zijn al heel veel granny’s 
gehaakt en daar zijn ook al diverse dekens van gemaakt.
Ze gaan nu een deken maken met “WURDUM” erop. Aan deze deken kun je 
ook meedoen. Elke tweede donderdag van de maand is iedereen van harte 
welkom in de Fikarij tussen 14 en 16 uur. Dan bestaat de mogelijkheid om 
ook een bijdrage te leveren aan het dekenproject. Graag zelf een haaknaald 
en eventueel garen mee nemen. Er wordt een bijdrage van € 2,- gevraagd.

Iedereen van harte welkom op donderdag 11 januari en 8 februari. Kun je 
zolang niet wachten, dan kun je alvast thuis beginnen. De granny’s wor-
den 10x10 of 20x20 cm. Op internet staan hele duidelijke filmpjes van het 
haken van een granny square!

Volg de deken op FaceBook: “De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld” 
of “Haak je aan, haken is verbinden”.

Aukje Velda
Vrijwilligster bij de Grootste Gehaakte Deken



Vakantie? Huur een dakkoffer!
Al vanaf 3 tientjes per week.

reserveer tijdig

www.kofferopdak.nl
Verkoop & verhuur Legedyk 9 9088 AA  Wirdum

T 058 844 34 00 M 06 111 270 12 E info@kofferopdak.nl
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Kaartenaksje Amnesty

Yn de Superrr tref ik myn Amnesty maat Michel. “Wer tegearre rinne op 13 
desimber?” “Jawis.” “Healwei sânen yn de Fikary?” “Oké!”
Sa begjint sunt jierren foar my de kaartenaksje fan Amnesty yn Wurdum. 
Myn Dykstra hat al op tiid frege oft we wer rinne kinne en jawis wy dogge 
mei! It is hiel bysûnder dat yn it hiele doarp mei 30 frijwilligers tagelyk rûn 
wurdt foar de Amnesty kaartenaksje. We stjoere in kaartsje nei gewetens 
gefangenen oer de hiele wrâld.

In soad minsken op ús rûte hawwe al op ús rekkene en steane mei de beurs 
klear. Foar trije euro twa kaarten mei postsegel. As it josels net slagget om 
te skriuwen, dogge wy dat foar jo. Dat bart dan nei it rinnen yn de Fikary, 
wêr’t we lekkere kofje as thee krije om by te waarmjen en noflik ús kaarten 
skriuwe kinne. Der is dan ek in ‘winkeltsje’ wêr’t Anneke moaie dingen 
ferkeapet foar Amnesty.

Wat ús oanbelanget bliuwe we trochgean mei dizze aksje… Wêr’t in Lyts 
doarp grut yn is.
Graach oant it oare jier!

Geartje Talsma



Growing a better world together

Kijk voor locaties en tijden op www.rabobank.nl/lnwf

Onze experts geven vrijblijvend en kosteloos antwoord op je hypotheekvragen.

Elke maandagavond in Franeker, alle werkdagen, dinsdagavond en zaterdag-

ochtend in Leeuwarden. En elke vrijdagmiddag in Sint Annaparochie.

Je bent van harte welkom

Kom naar ons
Hypotheek
Inloopspreekuur

Hypotheek-
vragen?

Loop binnen
zonder
afspraak.
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De Voedselbank

Tip: Bruine - \ witte bonen – Erwtensoep, etc.
De mand staat de gehele maand in de Superrr. 

Namens de voedselbank bedanken wij iedereen voor de goed gevulde man-
den die wij in 2017 van jullie mochten ontvangen.
Ook wensen wij jullie een gezond en gelukkig 2018 en hopen op weer goed 
gevulde manden.

Ook bedanken wij de scholen voor de actie met Sinterklaas, er zijn weer 
veel kinderen blij gemaakt met speelgoed, boekjes, kleurpotloden, etc. Heel 
veel dank.

Kerstbroodmaaltijd

Wat hebben wij weer genoten van de gezellige Kerstbroodmaaltijd met de 
dorpsgenoten van Wirdum e.o., van het mooie Kerstverhaal, van de zang-
groep ‘Sawat Suver’ en met elkaar mochten wij de kerstliederen zingen met 
het orgel bespeeld door Rudy Wijbrandi. Bedankt voor jullie inzet.
Ook de vrijwilligers die dit allemaal hebben georganiseerd onze dank daar-
voor.

Diaconie PKN kerk Wirdum e.o.



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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Moppentrommel

Het gaat slecht in de sinaasappelbranche, ze houden vanmiddag een ‘pers’-
conferentie...

Jantje gaat naar de slager en vraagt: 
“Heeft u kippenpootjes?”
Slager antwoordt: “Ja natuurlijk Jantje.”
Jantje: “Dan zult u wel moeilijk kunnen 
lopen.”

Jantje zit op school. Dan vraagt de juf aan Jantje: “waar stierf Napoleon?” 
Waarop Jantje antwoordt: “Op bladzijde 72 volgens mij.”

Moeder: “Heb je niet gehuild bij de tandarts?” 
Jantje: “Nee mama, maar de tandarts heeft gehuild.”
Moeder: “Waarom heeft de tandarts dan gehuild?”
Jantje: “Omdat ik in zijn vinger heb gebeten.”
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Zaterdag 20 januari 
in de WWS kantine 

 

       
  

Bingo & Live muziek  
van 

Sander Metz!!! 
 

Voor alle SJO leden van Warga/WWS 
JO8 t/m JO12 

 
Van 13.45 uur tot 16.30 uur  
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Activiteiten WWS
 
Ook in het nieuwe jaar worden er tal van activiteiten georganiseerd in de 
kantine van WWS. En niet alleen voor de mannen.

Op zaterdag 20 januari organiseren wij voor alle kinderen (JO8 t/m JO12), 
die lid zijn van de voetbalvereniging, een supergezellig middag in de voet-
balkantine. De middag begint om 13:45 uur. Wanneer iedereen aanwezig is, 
beginnen we met een leuke bingo. Uiteraard zijn er tijdens de bingo toffe 
prijzen te winnen. Nadat alle prijzen gewonnen zijn, begint de disco met 
livemuziek van Sander Metz. Lekker dansen en meezingen met de leukste 
nummers!
Toegang gratis.

In de maand februari wordt er een heuse Gooische Vrouwen Bingo georga-
niseerd door de activiteitencommissie. Zoals de naam al doet vermoeden is 
deze avond voor LADIES ONLY. 
Een supergezellig avondje uit met bijvoorbeeld je vriendinnen, je zus, moeder 
en schoonmoeder. Er kunnen leuke prijzen gewonnen geworden die variëren 
van woonaccessoires, tegoedbonnen en een knaller van een hoofdprijs. Naast 
de bingo zal er op deze avond nog ‘iets’ plaatsvinden maar hier kunnen we 
nog geen details over vrij geven. Het belooft een hilarische avond te worden 
dus houdt deze dag maar alvast vrij in de agenda!
Vrijdag 2 februari om 20 uur. De entree is: € 17,50 (inclusief speelkaarten 
en welkomstdrankje).

Marieke Wolters,
Activiteitencommissie WWS
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Activiteitencommissie 
presenteert…. 

 

Bingo 
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De feestdagen zijn voorbij. Op eerste kerstdag ging een groep blazers tra-
ditiegetrouw al heel vroeg door Wirdum om kerstliederen te spelen. Ook 
speelde de brassband tijdens de kerkdienst en daarna ging er nog een groepje 
naar Palsma Zathe om daar enkele liederen te laten horen.

Op 29 december was onze jaarlijkse oliebollenactie. Het weer zat niet mee, 
maar gelukkig konden we wel alles verkopen en was het dus een geslaagde 
actie. Iedereen die ons financieel gesteund heeft, door het kopen van olie-
bollen, willen we dan ook hartelijk bedanken!

Een nieuw jaar met voor de brassband weer leuke optredens ligt voor ons. 
Activiteiten in het kader van CH2018 staan op het programma. Hier vertellen 
wij te zijner tijd meer over.
Onze eerste activiteit is het concours in Drachten. Wij zijn al begonnen met 
het instuderen van de stukken. Concoursstukken zijn wat langere muziek-
stukken. Iedere band moet op zijn eigen niveau twee stukken spelen. De 
één moet gekozen worden uit een lijst met verplichte werken en de andere 
mag zelf gekozen worden. Brassband Wirdum speelt in de 3e divisie. Voor 
de gespeelde werken geven juryleden punten en ze schrijven een juryverslag. 
Als je boven de 80 punten krijgt heb je een 1e prijs. Dit is wat je altijd hoopt 
te halen op een concours. Soms lukt het niet, dan heb je een 2e prijs. Maar 
als het heel erg goed gaat en je haalt 85 punten of meer dan heb je een 1e 
prijs met promotie, wat betekent dat je naar een hogere divisie mag.
Op 10 maart is het concours en natuurlijk laten wij via de Tuorkefretter 
weten hoe het daar gegaan is.

Maar daarvoor houden wij nog een solistenavond op 26 januari. Leden en 
leerlingen van de brassband studeren hiervoor alleen of in een groepje een 
muziekstukje in en laten dit deze avond horen. Een jury komt het beoordelen. 
Het is altijd een fijne avond en leuk om elkaar zo te horen spelen.

In de volgende Tuorkefretter gaan wij de laatste sectie en gelijk ook de 
grootste aan u voorstellen: de cornetten.

Namens het bestuur van Brassband Wirdum,
Diana IJpma
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Programma Kerkje van Swichum 

Zondag 21 januari 15-17 uur
Popkoor Wergea o.l.v. Reinout Weima. Een gevarieerd repertoire, golden 
oldies en eigentijdse muziek.
Reserveren hoeft niet: vrij entree.

Zondag 4 februari 15-17 uur
Zingen voor je leven o.l.v. Hinke Jelsma. Een koor, bestaande uit mensen die 
zelf of in hun nabijheid getroffen zijn door kanker. Opgewekt repertoire: 
pop- en luisterliedjes, musical-melodieën en wereldmuziek.
Reserveren: www.kerkjevanswichum.nl of 06-37383408 (Jan).

Zondag 25 februari 15-17 uur
Wouter de Vries, tot voor kort woordvoerder 
van Politie Noord-Nederland, deelt ervaringen 
met de toehoorders en spreekt vrijuit over de 
impact die het werk heeft op politiemensen en 
hemzelf in het bijzonder.
Reserveren: www.kerkjevanswichum.nl of 06-
37383408.

Donderdag 22 maart 20-22 uur
Maarten Oversier verzorgt een healingavond 
zoals hij het zelf noemt voor: “De tranen van 
onze voorouders”. 
Mensen, die de moeilijke en soms pijnlijke 
ervaringen uit hun verleden willen begrijpen 
en verwerken. Mensen, die voelen dat er meer 
is tussen hemel en aarde. Mensen, die naar 
verdieping streven en oplossingen zoeken voor bepaalde conflictsituaties of 
gewoon verlangen naar een bewustere kijk op oorzaak-gevolg verbindingen. 
Reserveren: www.kerkjevanswichum.nl of 06-37383408.

Jan Smidstra
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• Utiliteitsbouw
• Woningbouw
• Waterbouwkundige werken
• Restauratie en renovatie
• Onderhoud en verbouw
• Diverse diensten
 - 24-uurs service
 - WVG aanpassing
 -  zomer-/winterklaar

service vakantie-
woningen

De Seize 9, Grou, Tel. 0566 - 62 1579
Vestiging Wirdum, Tel. 058 - 255 1961
www.dejongdewal.nl, info@dejongdewal.nl
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Foaroankundiging-                  - Vooraankondiging

Op sneon 10 maart komme de ‘Sterke Froulju’ mei de freondinne-komeedzje 
“Opstigings” yn de Golle. Dit is in humoristysk stik mei muzyk en sang. It 
begjint om 20.30 oere. Hâld dizze jûn al fêst fry in jimme aginda.

Yn de folgjende Tuorkefretter mear nijs.

Op zaterdag 10 maart komen de ‘Sterke Froulju’ met de vriendinnen-komedie 
“Opvliegers” in de Golle. Dit is een humoristisch stuk met muziek en zang. 
Het begint om 20.30 uur. Zet deze avond al vast in je agenda.

In de volgende Tuorkefretter uitgebreider nieuws.

De Gollefreonen



www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma 
Jorwert 
06 10 33 03 37 

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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Bearn Bilker
Oranjekenner

Bearn Bilker mag zich Oranjekenner bij uitstek noemen. Hij publiceert ge-
regeld over het Koninklijk Huis en is vaak te gast in radio- en televisiepro-
gramma’s om zijn licht over de Oranje-Nassaus te laten schijnen.

Bilker, burgemeester van Kollumerland en oud-wethouder van Leeuwarden, 
fungeert tevens als voorzitter van de ‘Stichting Nassau en Friesland’.
In 2007 kwam hij in het nieuws omdat hij een echtpaar ontmaskerde dat 
zich ten onrechte uitgaf voor prins en prinses.

Op donderdag 25 januari
om 14 uur in de Fikarij

verzorgt Bearn Bilker een presentatie over ons Koninklijk Huis. Het belooft 
een zeer interessante middag te worden! 

De werkgroep UVV/PKN hoopt iedereen dan te ontmoeten!
De entree is € 5,-

Wilt u graag van huis worden gehaald? Bel dan met:
 Simon Turkstra tel: 255 14 63
 Uilke Postmus tel: 255 21 92
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26 & 27 JANNEWARIS 20:00 OERE
28 JANNEWARIS 15:00 OERE

DE GOLLE TE WURDUM

KAARTEN BESTELLE: 
05882551196 | 06842132353

OF ONLINE: WWW.NUTENNOCHT.FRL

ENTREE: €10 | STIPERS: €7,50

Amateurs!
In komeedzje fan Wannie de Wijn | Fryske oersetting Gurbe Dijkstra

NUT EN NOCHT SPILET
TOANIELFERIENING 
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Amateurs!
Om it nivo fan “Toanielploech Sân” wat omheech te bringen, is 
foar dit jier in fakman oanlutsen: Albert Bos.

Hy skriuwt spesjaal foar harren it stik "Julia's Reis". Ek nimt hy de 
rezjy in hannen. De lijn van it ferhaal yn dit stik is de spilers net 
alhiel dúdlik en de sfear op de repetysjes wurdt der - trije wike 
foar de premiêre - net better op...
DerDerby spylje dan ek noch de ûnderlinge relaasjes: wa docht it mei 
wa?

Drama, tragyk, komeedzje en klucht;  mear smaken ha wy net!

Spilers:
  Albert              Titus Hettinga
  Henk              Druk Boonstra
  Nelleke             Alina de Boer
  Esmee             Anneke Boonstra
  Harry              Ale Postmus
  Daphne   Daphne            Klaasje Tigchelaar
  Tom               Sander de Kroon

  Rezjy             Haije de Boer
  Ynstekker           Fenne Holl
  Smink en kledingadvies  Atelier Maskerade
  Smink             Sanne Bloemhof
                 Heidi Slot
                 Femke Kooistra
  Ljoc  Ljocht en lûd        Elbert de Wal
                 Letizia de Wal



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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Oprop fan Tryater

It jier fan Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 begjint rûnom yn 
de provinsje

Sûnder dy kinne we net begjinne!
It is no 2018, it jier fan Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd. In jier dêr’t 
in soad moaie projekten plakhawwe, mar ek in jier dat sûnder it entûsjasme 
fan alle ynwenners – ek dat fan dy – net kompleet is. Mei it tema Iepen 
Mienskip kinne we yn Fryslân grutsk sjen litte wêr’t we foar steane en we 
kinne der mei inoar foar soargje dat we der binne, foar inoar en de wrâld. 
Tryater fersoarget de artistike ynfolling fan It Iepeningswykein en siket in 
hiele soad fertellers! Mei 2018ferhalen begjint it jier fan LF2018! 

2018ferhalen yn Fryslân
Op freedtejûn 26 jannewaris geane fan Skiermûntseach oant Aldemardum 
en fan Surch oant Appelskea om presys 19:00 oere oeral doarren iepen. 
We stappe yn de fuotspoaren fan de winterjûnenocht; it wurdt de jûn fan 
2018ferhalen. Hiel Fryslân moetet inoar yn winterwaarme sfear om ferhalen 
te fertellen en nei te lústerjen. Yn in hiel soad musea, op bysûndere plakken 
en by ynwenners thús.

2018ferhalen. Mei ik ek fertelle?
Wa binne dy fertellers? Is it ien dy’t ferbûn is oan in museum? Is it de buorfrou 
mei har iuwenâlde itensiedersboek? Of bisto de ferteller yn dyn eigen hûs 
en fertelst oer dy iene bysûndere foto? Dat soe sa mar kinne. Elkenien kin 
meidwaan. Yn eigen hûs, mar ek op in oar plak yn de buert. Alle ferhalen 
litte by inoar sjen hoe ferskillend oft we binne, mar dochs ek hoe ferbûn oft 
we binne. It binne de ferhalen fan in Iepen Mienskip.

Grutte ferhalen, lytse ferhalen, lange ferhalen, koarte ferhalen. It makket net 
út. Elk ferhaal is in wrâld op himsels. Wêz grutsk en doch mei. As ferteller 
of as harker.

Mear ynformaasje? Meidwaan?
Bist benijd hoe’t it wurket? Of wolst dy alfêst oanmelde? Sjoch dan 
op  2018verhalen.nl of mail nei info@2018verhalen.nl
Sûnder dy kinne we net begjinne!
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Nieuwjaarsplons 2018

Ruim dertig stoere vrouwen en mannen waagden zich aan de Nieuwjaars-
plons op 1 januari in het ijskoude (6 graden) water van de Wirdumervaart. 
Het evenement vond plaats nabij het zwemtrapje aan de Pastorijsingel en kon 
rekenen op veel toeschouwers, die zich liever tegoed deden aan de warme 
snert of ‘poeiermolke’ dan zelf het koude water in te gaan.
De plonzers werden vooraf mentaal voorbereid door de Friese Iceman, Evert 
Hettema. De warming-up ging gepaard met Haka-achtige oerkreten gevolgd 
door advies van Evert: “Mooi rustig het water in en omarm de kou!” Alle 
deelnemers brachten het er prima vanaf en menigeen waagde zich zelfs 
aan een tweede ronde. 

Het koude water in, even dippen en gelijk weer eruit

De nieuwjaarsplons werd georganiseerd door de ‘plonzgroep Wirdum’, die 
elke zondagmorgen het frisse water inplonst en daar veel energie van krijgt. 
De groep had een mooie en veilige inloop- en uitloopinstallatie gebouwd 
zodat de deelnemers keurig in een rijtje het water in konden lopen. Eenmaal 
in de rij was er geen weg meer terug, zodat de twijfelaars een spreekwoor-
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Maatschutjassen

De einde jaars partij werd goed bezocht. Liefst 22 schutjassers streden om 
de prijzen. De uitslagen in december zijn:

8 december
 1e 2e 3e 
 B. de Ruiter J. Adema A. Postmus
 W. Koopmans P. de Boer Gelf Kuperus

29 december
 1e 2e 3e 
 G. Kielstra E. ten Hoove J. de Kroon
 Joh. Reitsma A. Terpstra Sj. Jorna

De volgende schutjasavonden zijn: 19 januari, 2 en 23 februari, 16 maart 
en 6 april. 
We hebben nog ruimte voor meer schutjassers. We spelen bij Duhoux en de 
aanvang is om 19.30 uur. Opgeven kan tot 19 uur bij:
 A. Boomsma tel.: 2551316
 B. Duhoux tel.: 2551513

A. Boomsma

delijk duwtje in de rug kregen.
Na afloop kon iedereen zich tegoed doen aan een warm drankje. De op-
brengst van de nieuwjaarsplons zal worden besteed aan het realiseren van 
een zwemstrandje aan de Wirdumervaart. Zo dragen we bij aan waterrecre-
atie in ons dorp.

Ralph Ferwerda



36

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

0566 - 602922  
Dag en nacht bereikbaar
www.dejonguitvaartzorg.nl
Buorren 23 • 9012 DK Raerd 

Anne de Jong

T 0566 - 60 29 22
Dag en nacht bereikbaar

U i t v a a r t z o r g
Zorgvuldig en met aandacht
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Verhuizingen in Wirdum en Swichum

Sinds april wonen op It Blauleech 32: Dirk Jan, Cobi, Natasja (12 jaar), 
Claudia (9 jaar), Amber (8 jaar), Talissa (6 jaar), Nynthe (6 jaar) en de kat 
Max. Amber een Nynthe zijn de kinderen van Dirk Jan en wonen er niet 
altijd, maar komen elke twee weken een weekend.
Cobi komt oorspronkelijk uit Drachten en Dirk Jan uit Zuidbroek te 
Groningen. Hiervoor hebben ze samen in Leeuwarden gewoond. Ze wilden 
heel graag in een dorp gaan wonen en toen ze dit huis zagen, werden ze 
heel blij van het uitzicht.
De kinderen zijn nog een tijd in Leeuwarden naar school geweest, maar 
startten vanaf half december op de Uniaskoalle in Wirdum. Cobi werkt 
als koerier en Dirk Jan is leidinggevende supervisor bij New Ways, een 
elektronicabedrijf in Leeuwarden.
Dirk Jan houdt heel erg van boten, zowel om mee te varen als om ze 
op te knappen. Hij vindt het leuk om met zijn handen bezig te zijn en 
dingen te bouwen. Cobi’s hobby is diamond painting. Natasja rijdt graag 
paard, Claudia korfbalt graag en doet aan streetdance en Talissa vindt haar 
zwemlessen erg leuk.

Op de Greate Buorren 16 wonen sinds september Jeroen en Coriene met hun 
dochters Lotte van 19 en Minke van 13 jaar. Coriene komt oorspronkelijk 
uit Alkmaar en Jeroen uit Montfoort, samen hebben zij op meerdere 
plaatsen gewoond in Noord- en Zuid-Holland. Jeroen werkte al langere 
tijd in Leeuwarden bij het Wetterskip en toen de jongste dochter naar het 
voortgezet onderwijs zou gaan en de oudste dochter examen deed, was 
het een goed moment om wat dichterbij Leeuwarden te gaan wonen. Ze 
vonden het moeilijk om een geschikt huis in Leeuwarden te vinden en zo 
kwamen ze in Wirdum terecht. Hier stond een mooi huis en vonden ze ook 
de rust en de ruimte die ze zochten. Bovendien is het dicht bij Leeuwarden, 
zodat Jeroen ook op de fiets naar het werk kan gaan. 
Minke gaat naar het Leeuwarder Lyceum en Lotte volgt nu 2 dagen de VAVO 
en werkt de overige dagen als postbezorger. Coriene heeft altijd gewerkt 
als kleuterjuf, als klassenassistent of als invalkracht in het onderwijs. 
Coriene en Jeroen zijn graag buiten in de natuur, om te wandelen, fietsen 
of schaatsen als dat mogelijk is. Daarnaast kamperen ze graag en houden 
ze ook van lezen. Binnenkort komt er ook een jong hondje, een stabij.

Ineke en Marjan
welkominwens@gmail.com
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Wilt u een vergadering, feestavond of iets anders organi seren, spreek dan 
de datum af met ons Ag enda bureau bij Baukje Dol, telefoon: 2551724.
Zo voor komt u, dat u met een lege zaal zit. Niemand kan op 2 plaat sen 
tegelijk zijn.

Agenda van 15 januari tot 1 maart

19-1 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

19-1 14.30 uur De 2 gemeenten Startbijeenkomst Canons van de
  Jirnsum Friese dorpen en steden

20-1 13.45 uur Voetbalkantine Gezellige middag jeugd WWS

21-1 16.00 uur De Golle Gollecafé

21-1 15.00 uur Tsjerke Swichum Popkoor Wergea

25-1 14.00 uur Fikarij presentatie Bearn Bilker

26/27-1 20.00 uur De Golle Toneeluitvoering Nut en Nocht

26/27-1   Openingsweekend Culturele 
   Hoofdstad 2018

28-1 15.00 uur De Golle Toneeluitvoering –Matinee

31-1 19.30 uur Gollle Informatieavond terrein 
   tennisbanen en zwemstrandje 

 2-2 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

  2-2 20.00 uur Sportveld ’t Loo Gooische Vrouwen Bingo

  4-2 15.00 uur Tsjerke Swichum Zingen voor je leven

  5-2 19.30 uur De Golle Vergadering Dorpsbelang

  8-2 14.00 uur Fikarij Nifelmiddei: Haken voor de 
   grootste gehaakte deken

18-2 16.00 uur De Golle Gollecafé

23-2 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

25-2 15.00 uur Tsjerke Swichum Wouter de Vries komt spreken over 
   zijn werk
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

14-1 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema

21-1 10.00 uur da. W. de Boer-Romkema.
  Gezinsdienst – thema “Muziek opent je hart.” 
  Spiritualiteit van de muziek dus, allerlei smaken 
  muziek kunnen mensen verenigen. Een dienst ook 
  waarin veel zal worden gezongen. 

28-1 09.30 uur da. Wiebrig de Boer-Romkema

  4-2  09.30 uur da. Wiebrig de Boer-Romkema
   Maaltijd van de Heer. Na afloop koffie.
    
11-2 09.30 uur ds. P. Beintema, Leeuwarden

18-2  10.00 uur  da. Wiebrig de Boer-Romkema
   1e zondag in de 40 dagentijd 
   Gezinsdienst - Thema “Open ruimte”
   Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar 

25-2 09.30 uur ds. J. Bolt, Drachten
  2e zondag in de 40 dagentijd

Op onze website www.kerkinwirdum.nl vindt u meer informatie over onze 
gemeente. Het wekelijkse zon-dagboek bijvoorbeeld geeft een indruk (met 
foto’s) van de dienst 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
Emailconsult: Huisarts Bartels: dokterbartels@ezorg.nl
  Huisarts Bruinsma: dokterbruinsma@ezorg.nl

Afspraken maken:
Telefoonnummer: 058 – 7634513 (bellen tussen 8.00-10.00 uur)
  Keuze 1: Spoed
  Keuze 2:  Herhaalrecepten
  Keuze 3:  Afspraak maken
Buiten praktijkuren: Dokterswacht Friesland 0900-1127112
Spreekuren: iedere werkdag
Terugbelspreekuur: alle dagen van 13:00 – 13:30 uur
Avondspreekuur (op afspraak): Huisarts Bartels: donderdagavond

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 is, dan kunt u medicatie 

rechtstreeks vanuit de apotheek thuis bezorgd krijgen. Kosteloos.
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ZIEKENHUISVERVOER  UVV
U. Postmus  G. Emersonstr. 1 tel.: 058-2552192
T. Bakker   Swichumerdyk  tel.: 058-2552606

VERHUIZINGEN
Zijn er nieuwe bewoners in uw buurt komen wonen, geef dit door op:
annekehijman@hotmail.com

MEITINKER
Inloopspreekuur: eerste dinsdag van de maand van 14 - 15 uur in de Golle
   tel.: 06-13969425
PKN-GEMEENTE
Predikant: Ds. W. de Boer-Romkema, Legedyk 20, Wirdum
email: wiebrigdeboer@cs.com   tel.: 06-81477858

UITVAARTVERZOR GING 
Bode: Th. Bijlsma, Easterein 3, Garyp   tel.: 0511-521336
       of  : 06-53931149
of   Anna Bijlsma    tel.: 06-10330337

KLACHTENNUMMER GEMEENTE  tel.: 14058

DIERENARTSENPRAKTIJK REDUZUM-GROU
Oedsmawei 13, 9001 ZJ  Grou                          tel.: 0566-601464
              0566-601439
E-mail: info@dierenartsgrou.nl          0566-621299
www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl

Tel. spreekuur voor het aanvragen van visites, het bestellen van medicijnen 
en informatie: ma. t/m za. van 8 - 9.30 uur.
Open spreekuur gezelschapsdieren: ma. t/m vr. van 13-14.30 en 17-18 uur. 
Daarbuiten 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 Fenne Holl, tel. 
058-8431600 en e-mailadres: dorpshuis.degolle@gmail.com
Bijzondere activiteiten die u wilt plannen wel vooraf vaststellen in overleg 
met het Agendabureau van Wirdum/Swichum (Baukje Dol, tel.: 2551724)



FRANEKER  
JAMES WATTSTRAAT 4
T. 0517 - 39 76 00

LEEUWARDEN 
CORONAWEG 2
T. 058 - 288 20 18

AUTO HAAIMA 

WURDUM  
WERPSTERDIJK 1 
T. 058 - 255 13 02

BURGUM  
MR. W.M. OPPEDIJK V. VEENWEG 34 
T. 0511 - 46 98 22

SLECHTS 
PER JAAR € 49
MyPeugeot Card

•  Hulp bij pech in Nederland met Peugeot 
Assistance, 24/7, 365 dagen per jaar.

• APK controle.
•  Bijvullen van motorolie, ruitenwisservloeistof 

en koelvloeistof.
• Lentecheck.
• Herfstcheck.
• Bandenreparatie.
• Lampjes vervangen.*

• Voorruitreparatie (ster).
• 10% korting op originele Peugeot-accessoires.

*  uitgezonderd xenon-, neon-, led-, 

dag- en interieurverlichting

Kijk voor meer info op: www.autohaaima.nl

SLECHTS

€ 49
VOOR 1 JAAR INCLUSIEF

PECHHULP 
IN EUROPA!

€ 15
EXTRA VOOR 1 JAAR


