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Fan ‘e toer besjoen

Dienstverlening is mensenwerk

We kennen allemaal wel voorbeelden van slechte dienstver-
lening. Eerst minimaal een kwartier in de wachtrij gezet wor-
den bij het callcenter van je internetaanbieder en vervolgens 
niet verder geholpen worden met je klacht. Of het gevoel 
van onmacht als je van kastje naar de muur wordt gestuurd 
om binnen de garantieperiode je wasmachine gerepareerd 

te krijgen.
Er zijn natuurlijk ook tal van goede voorbeelden. Je bezoekt je favoriete 
restaurant ongetwijfeld niet alleen omdat het eten er lekker is, maar ook 
omdat je je welkom voelt en de medewerkers je oprechte aandacht geven. 
Dienstverlening is en blijft mensenwerk, maar we zien vaak dat het dienst-
verlenende gedrag plaats maakt voor het werken met systemen, procedures 
en protocollen. Of dat de dienstverleners er helemaal geen zin in hebben; 
het lot van de klant zal hun een zorg zijn.

Meestal is de ‘pijn’ van slechte dienstverlening van korte duur en als je als 
klant uiteindelijk wel geholpen bent, is het allemaal ook niet zo erg. Maar 
zo bont als de bagageafdeling op Schiphol het onlangs wist te maken met 
mijn zoekgeraakte koffer tart toch wel alle grenzen van fatsoenlijke dienst-
verlening en stelt je geduld als klant ernstig op de proef. De koffer vol met 
belangrijke en waardevolle spullen verscheen op 1 augustus na lang wachten 
niet op de bagageband. Sowieso een vervelende situatie want die spullen 
heb je gewoon nodig. Maar goed, hij zal wel van de kar gevallen zijn en snel 
weer opduiken denk je dan.

Het eerste contact met de dame van de bagageafdeling was gelijk al illu-
stratief voor hoe dienstverlening niet moet. “Mijn koffer is niet verschenen 
op de transportband van mijn vlucht uit Oslo…” De dame gunt mij geen 
blik waardig, blijft op haar scherm turen, stelt kortaf een paar vragen en 
kijkt me geïrriteerd aan als ik in de stress van het moment niet snel genoeg 
mijn boardingpass kan vinden. Ik ben waarschijnlijk koffer nr. 2.345 die ze 
in haar loopbaan mag rapporteren. De toon blijft onvriendelijk als ze me 
uiteindelijk een Property Irregularity Report (PIR-rapport) toeschuift met de 
mededeling dat ze wel contact opnemen zodra de koffer gevonden is. Ze 
draait zich om, groet mij niet en dat was het dan.

Ik loop enigszins beduusd en geïrriteerd weg waarna de ‘leraar’ in mij 
naar boven komt. Een gevoel van ‘ik moet haar uitleggen dat dit gedrag 



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 
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tel. 06 46432446
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Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA  
Leeuwarden

jouw 
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058 2552888
info@jouwtandarts.frl
www.jouwtandarts.frl
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gewoon niet hoort’. Ik loop terug en start een keurige preek in de trant van 
‘dit gaf me geen goed gevoel, vind het vervelend dat je me niet aankijkt en 
niet begroet en had wat meer uitleg verwacht’. Oh ja, ik had ook nog een 
gratis tip: ‘je zou er rekening mee kunnen houden dat je klanten zich in een 
vervelende situatie bevinden en een beetje begrip hiervoor tonen, is wel op 
z’n plaats’. “Goh wat vervelend dat u uw koffer mist, maar IK ga mijn best 
doen het voor u op te lossen.”

En toen bleef het stil. Ze keek me met een ondefinieerbare blik aan waarop 
ik vroeg of ze wel begrepen had wat ik zojuist gezegd had. Ik vermoed dat 
ze me op dat moment het liefst naar de maan had geschoten, maar ze kon 
het nog opbrengen iets bevestigends te mompelen. Het moge duidelijk 
zijn dat dit geen begin was van een langdurige vriendschap. Kon me niks 
schelen, maar ik verliet de aankomsthal wel met het vage gevoel dat deze 
dame niet haar best zou doen mijn zoekgeraakte koffer twee dagen later 
thuis te bezorgen.

Het frappante is dat de koffer twee dagen later wel op de luchthaven van 
vertrek in Oslo is gevonden, maar het uiteindelijk 9 weken(!) heeft geduurd 
voordat deze weer in mijn bezit was… En niet dankzij de medewerkers van 
de bagageafdeling op Schiphol. Deze bleken telefonisch en per mail nage-
noeg onbereikbaar en verscholen zich voortdurend achter ‘het systeem’. “We 
zullen het nog een keer in het systeem melden dat uw koffer opgestuurd 
moet worden.”
Ik wil als klant geen zoveelste melding in een systeem!! Ik wil dat mijn 
probleem opgelost wordt en na zoveel weken een beetje prioriteit krijgt. 

Na lang wachten was ik het zat en had geen vertrouwen meer in deze 
systeemwerkers. Misschien zijn de medewerkers in Oslo waar mijn koffer 
staat wat beter in het verlenen van diensten. Een mail gestuurd naar Oslo 
en ja hoor: binnen tien minuten een keurig antwoord met een welgemeend 
excuus en de belofte dat de koffer de volgende dag zou worden opgestuurd. 
En zo geschiedde en zo kan het dus ook. Het zijn de mensen die de dienst 
verlenen, niet de systemen.

Dêrom gean ik dus ek nea mei fakânsje.
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Mededelingen van Dorpsbelang

Vergaderdata
Maandag 5 november
Maandag 3 december

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

Duurzaam en duurzame energie
Oktober staat in het teken van voorbereidingen voor een dorpsenquête over 
verduurzamen. In het vorige nummer werd ieder uitgenodigd om daarover 
mee te praten op 4 oktober. De enquête komt naar iedereen toe via het 
novembernummer van de Tuorkefretter. Die wordt huis-aan-huis verspreid. 

Huis-aan-huis
De volgende Tuorkefretter gaan huis-aan-huis verspreid worden. Dat geeft 
ook de mogelijkheid aan mensen die nog geen abonnee zijn om zich aan 
te melden. 

Strepentrekker
Mede door inzet van Anneke heeft de gemeente weer witte strepen gezet 
op de Loodyk en Ayttadyk. Mooi geregeld! Zo is deze belangrijke fietsroute 
weer een stuk veiliger.
Wist u trouwens dat strepen aan beide zijden van de weg betekent dat het 
een 60 km weg is?

Herontwikkeling Tennisbaan
Dit gaat zeer traag en we zijn teleurgesteld over de manier waarop de 
gemeente ons ‘helpt’ bij het uitwerken van dit burgerinitiatief. Of ons aan-
vankelijke plan succes gaat krijgen? Er is nog niet veel van te zeggen maar 
de gemeente gaat nu wel een paar dingen uitzoeken. We houden jullie op 
de hoogte.
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Het strandje
Gelukkig vordert het strandje beter. Binnenkort kunnen we voor de officiële 
route de vergunningsaanvraag indienen.

Had je altijd al willen doen …
Voor het komend jaar zijn er weer mooie kansen om in het bestuur van 
dorpsbelang te komen. Er zijn enkele zittende bestuursleden die graag het 
stokje doorgeven. Heb je zin of wil je eens vernemen hoe dat gaat, neem 
dan contact met ons op of kom langs. 

Namens dorpsbelang,
Johan Kruiger

Redactieleden gezocht

De redactie van de Tuorkefretter zoekt met ingang van 1 januari 
2019 een nieuw lid. Als lid van de redactie zit je ‘boven op het 
nieuws’ in Wirdum en lever je met de overige leden een bijdrage 
aan de inhoud. De redactie vergadert 1x per maand. Het is een 
leuke klus die niet veel vrije tijd vraagt. Heb je belangstelling, 
stuur dan even een mail naar ons redactieadres:
tuorkepost@hotmail.com.
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De installatie is in de handen van een lokale energie-coöperatie: 
• Iedereen die investeert in een zonepaneel op de zonnewal wordt lid van een

toekomstige energie-coöperatie. Deze coöperatie is collectief eigenaar van de
installatie.

• Het is alleen voor lokale bewoners mogelijk om hierin te investeren
(Postcoderoos project), de bewoners van Wirdum, Swichum, Wytgaard kunnen
deelnemen.

• Ook ideaal voor de mensen die geen plek hebben op hun eigen dak voor
zonnepanelen.

Zonnewal voor Wirdum 
Burgerinitiatief van Tímea Kovács 

Wat is een Zonnewal? 
Het heeft een dubbele functie, dus twee vliegen in één klap: 

1. Het is een geluidsbarrière tegen het verkeerslawaai
2. Een plek om zonnepanelen te installeren

Een ideale plaatsing voor zo een zonnewal zou langs de A32/N32 zijn. Op deze 
manier zijn de zonnepanelen verspreid langs de snelweg en zijn ze minder 
opvallend dan samen op een grote weide. 

Wat zijn de voordelen? 
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Hoe ziet het er uit? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De mogelijke bouwmaterialen:  

- groene berm van aarde  
- transparant scherm van plexiglas 

- geluidscherm van hout  
- en nog veel mogelijkheden 

 
Het idee is om de constructie zo groen mogelijk uit te voeren zodat deze goed 
past in de natuurlijke omgeving. De zonnepanelen zullen vanuit het dorp 
Wirdum niet zichtbaar zijn. Verder, voor die mensen die het uitzicht willen 
vrijhouden, kunnen de transparante schermen ideaal zijn.  
 
Laat het weten wat je vindt van dit initiatief! Indien er interesse voor is, gaat 
Tímea zich verder verdiepen in de verkrijgbare subsidies en mogelijkheden. 
Heb je vragen of wil je de volledige studie (28 pagina) met alle details lezen en 
foto’s zien van bestaande zonnewallen? Stuur dan een e-mail naar Tímea 
k.timi1986@gmail.com 

De afmetingen:  
1600 m lang en minimaal 2 m hoog –  
dit is om een voldoende geluidsvermindering te 
bereiken. 

 

De zonnewal 
kan van veel 
verschillende 
materialen 
gebouwd 
worden. 
 



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 

OPENINGSTIJDEN   Din. t/m vrij. 8:30 - 12:00 uur / 12:30 - 18:00 uur 
Din.- en woe. avond 18:30 - 20:30 uur 
Vrij. avond 18:30 - 20:30 uur (1x in de 2 weken)
Zat. 8:00 - 12:00 uur

Lytse Buorren 11, Wirdum t. 058 - 2552636
www.knipkeamerrixt.com

KAPSALON NAGELSTUDIO ZONNEBANK

15 JAAR

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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Nieuwe collega

In minder dan twee jaar tijd ga ik de vierde nieuwe collega 
aan je voorstellen. Is er zoveel verloop in onze praktijk? 
Allerminst. We hebben het afgelopen jaar alleen van Eric Havik afscheid 
genomen. Vanwaar dan deze ‘invasie’? Wel, drie van de vier nieuwe dieren-
artsen werken parttime in onze praktijk en zelf werk ik inmiddels ook een 
dag minder in de week. Bovendien is het immer drukker aan het worden. En 
dan bedoel ik niet alleen de extra drukte door regelgeving en administratieve 
rompslomp. De spreekuren worden alsmaar intensiever en we zijn daarnaast 
steeds meer in staat extra zorg te bieden aan zieke dieren die anders werden 
doorgestuurd naar specialisten en klinieken elders. 

Per september is Anneke de Vries-Huizinga ons team komen versterken. 
Anneke is al bijna twintig jaar dierenarts in de gezelschapsdieren. Ze komt 
van oorsprong uit Groningen en is opgegroeid in Apeldoorn op de Veluwe. 
Ze woont met haar gezin met drie jongens in Oranjewoud en haar man is 
dierenarts in Heerenveen. Anneke heeft de afgelopen 17 jaar in Franeker 

gepraktiseerd en was toe aan 
verandering. We zijn erg blij 
dat zij na rijp beraad voor 
onze praktijk heeft gekozen! 
Haar ervaring zal zeker van 
toegevoegde waarde zijn voor 
de gezelschapsdieren in onze 
praktijk. Anneke ziet ernaar uit 
kennis te maken met de dieren 
en hun baasjes die bij ons over 
de vloer komen. 

Ik kan me voorstellen dat onze 
vaste klanten door de bomen 
het bos niet meer dreigen te 
zien met al die nieuwe gezich-
ten in de spreekkamer. Dat 
hebben wij voorzien. Afgezien 
van de vakantieperiodes zal 
elke dierenarts zoveel mogelijk 
vaste dagen op de praktijk zijn. 
Zo zullen we de continuïteit 
voor onze patiënten zoveel mo-
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gelijk trachten te waarborgen. Bovendien zullen we steeds meer op afspraak 
gaan werken zodat je kunt kiezen bij wie je op welk moment terecht kunt. 
Wellicht is dat binnen afzienbare tijd zelfs online via onze website mogelijk! 
Er wordt namelijk op dit moment ook druk gewerkt aan een vernieuwde 
praktijksite. En wat betreft de open spreekuren? Een telefoontje volstaat 
om te informeren wie er wanneer in de spreekkamer staat. Anderzijds is het 
soms juist goed dat er ook iemand anders zijn licht laat schijnen over een 
bepaalde kwaal of patiënt. Niemand is alwetend; geen enkele dierenarts is 
onmisbaar. En de individuele patiëntkaart zorgt voor de consistentie.

Ik heb er alle vertrouwen in dat Anneke goed in ons team zal passen en ik 
weet zeker dat zij haar uiterste best zal doen jouw geliefde huisdier gezond 
te houden of beter te maken!

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

Tsjerkepaad 2018

Foar’t Tsjerkepaad begûn, seagen we it swurk driuwen. Hoefolle minsken 
soenen der foar kieze om op harren frije sneontemiddei nei Wurdum ta te 
kommen om de Tsjerke en de tentoanstelling fan merke- en letterlapen te 
besjen, wylst der yn Ljouwert en de hiele provinsje fan alles te dwaan wie 
yn’t ramt fan de Kulturele Haadstêd? Opbokse tsjin reuzen, goeie toaniel-
foarstellingen en moaie muzyk?

We hâlden der dus rekken mei dat de besikersoantallen dit jier wolris ôffalle 
koene. Mar it tsjinoerstelde wie it gefal. Yn plak fan goed tritich minsken 
per kear, kamen der fan’t jier wol mear as fjirtich! Der binne 420 besikers 
wêst – wylst Tsjerkepaad ek noch in dei koarter duorre; tsien sneonen ynstee 
fan alve. Ferline jier hiene we 338 besikers, yn 2016 378 en wat langer lyn 
wiene it der meastentiids in goede twahûndert.

De tentoanstelling – foar de lêste kear fersoarge troch de útgeande leden 
fan de Kommisje “Hobby & Tentoonstelling” – waard op priis steld troch in 
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protte besikers. Hulde foar de leden fan dy kommisje dy’t jierren efterinoar 
Tsjerkepaad opfleure hawwe – de iene kear dus mei letterlapen, de oare 
kearen mei skilderijen, hoeden, poëzyalbums en wat al net mear. We sille 
jimme bydrage misse!

Dy besikers binne allegearre goed ûnt-
fongen troch wol tritich frijwilligers. Yn 
it gasteboek wurdt dêr in protte wur-
dearring foar útsprutsen – lyk as foar de 
tentoanstelling en ek it oargelspile fan 
sawol de Wurdumer oargelisten as de 
oargelisten dy’t komme yn it ramt fan 
oargelpaad. 

Hjirûnder in seleksje fan wat minsken opskreaun hawwe yn it gasteboek.
- Mooie muziek. Rijk versierd orgel. Mooie Kerk. Nostalgische merklappen!
- Even terug in deze vertrouwde omgeving, met oud Wirdumers en 

vrienden. Tsjerkepaad is uniek!
- Ook even terug. Als meisje ging ik naar de zondagsschool en ik kan me 

nog de grote kerstboom in gedachten zien. Nu woon ik al 65 jaar in 
Australië.

- Voor de vierde keer op kerkepad deze Kerk bezocht. Als vanouds een 
vriendelijke ontvangst en nog onder de indruk van deze mooie Kerk.

- Eerste bezoek aan de Wirdumer Kerk. Bijzonder! Gastvrij onthaal en 
hele mooie merklappen!

- Warm onthaal, goede uitleg. Met dank.
- We vonden het mooi en interessant. Brent vindt het ontcijferen van de 

grafzerken leuk.
- Het was prachtig. Zulke mooie merklappen!
- Dit is een heel bijzondere Kerk met mooie grafzerken en een mooie hoge 

toren. Ook is de Kerk heel groot.
- In moaie samling letterlapen!
- Zo vaak hier langs gefietst, maar nu in de kerk met orgelroute! Prachtig!

Takom jier is der wer Tsjerkepaad!

Hâns Romkema,
nammers de Tsjerkepaad frijwilligers
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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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De moppentrommel
(halloween special)

Wie is leuker, een vampier of een spook? 
Een spook, want die is geestig.

Komt een skelet bij de dokter, zegt de dok-
ter: “U bent er wel een beetje laat bij, zeg.”

Komt een heks bij de dokter, zegt de heks: “Dokter, elke 
keer als ik hokus pokus zeg, verdwijnt er iemand! Dokter? 
Dokter? Waar bent u?”

Komen twee skeletten een bar 
binnen, zegt de een: “Mag ik twee 
biertjes?” Zegt de ander: “En ook 
graag een dweil.”

Een man heeft een huis gekocht, 
hij vraagt aan de vorige eigenaar: 
“Ze zeggen dat het hier spookt, dat 
klopt hoop ik toch niet?”
Antwoordt de vorige eigenaar: 
“Nee joh, en ik kan het weten. 
Want ik woon hier al 1000 jaar.”

Merijn, Hidde en Noor
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Afscheid van dokter Lukkes

Een rij tot aan het kaatsveld; patiënten van Huisartsenpraktijk It Kleaster 
liepen vrijdag 29 juni massaal uit om de handen te schudden van zowel 
Gisi als Luit Jan Lukkes. Zij namen na 27,5 jaar afscheid van hun huisartsen-
praktijk in Wytgaard. Aan de eenvoudige uitnodiging, nagenoeg huis aan 
huis verspreid in de dorpen rondom werd op grote schaal gehoor gegeven. 
En dat niet alleen, ook de oproep géén cadeau te geven maar juist een bij-
drage aan de voedselbank te schenken lieten de bezoekers niet ongemerkt 
voorbijgaan. Traditiegetrouw vulden enveloppen de melkbus gedurende de 
feestelijke avond gestaag.

Het huisartsenpaar koos Voedselbank “De Helpende Hand” als het aange-
wezen goede doel.
Voedselpakketten worden door De Helpende Hand verstrekt in periodes 
waarin dat heel erg nodig is en bestaan uit kwalitatief hoogwaardige pro-
ducten die om de één of andere reden niet meer verkocht kunnen worden. 
Men streeft ernaar om zo compleet mogelijke pakketten samen te stellen 
voor de afnemers. 

Uit naam van Voedselbank “De Helpende Hand” ontving Cees Glashouwer 
uit handen van het paar een cheque ter waarde van maar liefst € 3.600,-. 
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Luit-Jan en Gisi Lukkes wilden graag feestelijk en met muziek afscheid nemen 
van een ieder die dat wenste en daar werd ruimschoots gebruik van gemaakt. 
Door de fanfare begeleid werden ze van huis opgehaald om in het dorpshuis 
van Weidum van alle geschatte 600 aanwezigen met een persoonlijk woord 
afscheid te nemen. In hun beider afscheidsspeech bedankten ze allen voor 
de royale giften en voor alle blijken van waardering en ook alle mensen die 
deze avond mogelijk hadden gemaakt. Met een lach en een traan werd het 
zo voor hen een onvergetelijke avond. Het overhandigen van de cheque 
gaf het afscheid van de familie Lukkes als praktijkhoudend huisarts een 
waardevol, gouden randje.

Voedselbank

Tip voor de maand oktober:

Wasmiddel, wasverzachter, afwasmiddel, etc.

De mand staat de gehele maand bij de Superrr

Diaconie Protestantse gemeente Wirdum e.o
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Beste dorpsgenoten,
‘t Praethuys is een praat-/werkgroep van de kerkelijke gemeente van Wirdum 
e.o. We houden ons bezig met hedendaagse thema’s die in onze omgeving 
een rol spelen. Dergelijke thema’s worden, al pratende, uitgewerkt in een 
speciale themadiensten. Hierbij betrekken we soms ook plaatselijke ervarings-
deskundigen. Voor komend seizoen is het overkoepelende thema ‘Een goed 
gesprek’. Hieronder een korte uitwerking en de data van de onderwerpen. 

Tankber foar groeisume gesprekken 
Uitwerking: woensdag 7 november (dankdienst), 19.30 uur
Toelichting: Tegenwoordig zijn er veel mensen werkzaam in de sociale sector 
en hun werk bestaat uit het voeren van gesprekken waardoor mensen die 
vastzitten weer opbloeien. ‘Groeisume’ gesprekken, hoe doe je dat? Wat 
kunnen we leren van professionals? 

Ooit een normaal mens ontmoet? 
Uitwerking: zondag 18 november, vanaf 9.30 tot 11 uur.
Toelichting: Over omgaan met verschil.

De stilte spreekt 
Uitwerking: zondag 13 januari vanaf 9.30 tot 11 uur.
Toelichting: De stilte spreekt een eigen taal. Wat is de kracht van stilte? 
Wanneer past het ons om stil te zijn? 

Sociale media
Uitwerking: zondag 10 februari vanaf 9.30 tot 11 uur.
Toelichting: Samen met jonge mensen verkennen we wat voor rol sociale 
media in hun leven speelt en wat het mooie en minder mooie van sociale 
media is.

In gesprek met muziek en poëzie 
Uitwerking: zondag 10 maart vanaf 9.30 tot 11 uur.
Muziek en poëzie maken alles vloeibaarder, zegt men wel eens. Alsof de 
ziel meer wordt aangesproken. We hopen hiervan iets met elkaar te kun-
nen delen. 

De themadiensten beginnen om met een inloop vanaf 9.30 uur met koffie 
en iets lekkers, de dienst start om 10 uur. 
Voor meer informatie of opgave om mee te doen, bel of mail Geartsje van 
der Meer, tel. 058-2551135 of geertjevandermeer@ziggo.nl.
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Workshop: Muziek die je ziel raakt

Ongeveer drie jaar geleden organiseerde de Protestantse gemeente van 
Wirdum e.o. een themadienst in ‘De Arke’ die in het teken stond van kunst, 
muziek en eigen creativiteit. Bij die gelegenheid leverde vooral de korte ses-
sie: ‘Muziek die je raakt’, veel enthousiaste reacties op. In die sessie werd 
mensen gevraagd naar hun lievelingsmuziek die vervolgens werd afgespeeld 
via YouTube. Zo leerden mensen elkaar een beetje anders kennen door de 
muziek en dat was ontroerend.

Dit willen we weer gaan doen maar dan veel uitgebreider want we trekken 
er een hele avond voor uit. Met meer ruimte voor muziek en meer gelegen-
heid om onze geraaktheid met elkaar te delen. 
Graag nodigen we jullie uit voor de workshop: ‘Muziek die je ziel raakt’

We willen deze workshop dorpsbreed aanbie-
den op zaterdag 24 november om 19.30 uur 
in de Fikarij. Geartsje van der Meer, zelf groot 
muziekliefhebber, zal de avond leiden maar de 
inhoud wordt bepaald door de deelnemers. We 
willen dit als volgt doen:

Denk eens na over de vraag: Welke muziek raakt mij in de ziel en waarom 
zou dit mij nu zo raken?
Wanneer je het leuk vindt om dit met anderen te delen, geef je dan op bij 
Geertje. Geef dan meteen ook je muziek of lied door (houd daarbij rekening 
dat de muziek niet veel langer dan 3 minuten duurt). Het maakt niet uit wat 
voor muziekgenre. Zie mailadres of telefoonnummer hieronder.

Ds. Wiebrig de Boer-Romkema en Geertje van der Meer zullen op basis van 
de aanmeldingen een passend avondprogramma samenstellen. De meeste 
muziek zal via de muziekinstallatie klinken maar er zijn vast ook liedjes bij 
die zich lenen om ‘live’ te worden uitgevoerd. We hebben Klaske Deinum 
(organist, pianist) bereid gevonden om ons te begeleiden, mogelijk samen 
met andere muzikanten. 
Zodoende wordt het een avond van luisteren, delen van ervaringen en zelf 
zingen of wie weet, zelf (mee)spelen. Alles is mogelijk. 

Aanmelding met de opgave van de muziek die je ziel raakt voor 10 november 
bij: Geartsje van der Meer; geertjevandermeer@ziggo.nl of 06-42623575.
Durf je het aan om de muziek die je ziel raakt zelf te spelen of te zingen, 
geef dit dan ook aan. 



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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Laat je stem horen

Het dorpsfeest 2018 is alweer een tijdje achter de rug. Weet je nog, na 
die gezellige “Foarmerke” in de tent ging die wekker de volgende dag erg 
vroeg om toch op tijd te zijn voor die gezellige en leuke optocht. Snel naar 
het feestterrein voor de kinderspelletjes en alle andere leuke dingen die er 
aanwezig zijn en dan natuurlijk de feestavonden in de feesttent.

Wij als feestcommissie weten het nog goed en vonden het een erg geslaagd 
feest! Natuurlijk hebben we tijdens de evaluatievergadering ook de ver-
beterpunten besproken, zodat we ieder jaar het dorpsfeest nog beter kun-
nen organiseren en van onze fouten kunnen leren. Hier hebben we ook 
jullie stem voor nodig. Laat ons weten wat jij van het dorpsfeest 2018 vond 
en wat we volgend jaar beter kunnen doen. Weet je nog een leuke band 
of activiteit laat het ons weten. Met jullie tips en ideeën kunnen wij een 
dorpsfeest organiseren wat voor zowel jong als oud leuk en geslaagd is. 
We organiseren een dorpsfeest voor het dorp en jullie mening als dorpsge-
noten is dan ook erg belangrijk!

Daarom nodigen we jullie van harte uit voor de jaarvergadering van de 
feestcommissie op vrijdag 16 november om 20 uur in Hotel eetcafè Duhoux

Agenda:
1. opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2017
4. Financieel verslag 2017/2018
5. Benoeming (reserve) kascommissieleden
6. Evaluatie dorpsfeest 2018
7. Dorpsfeest 2019: thema, suggesties, verbeteringen etc.
8. Bestuur/ledenwisselingen: 
9. Rondvraag en sluiting
10. Borreltje drinken

Denk met ons mee over verbeteringen: Wat zouden jullie als dorpsgenoten 
anders willen zien. Ook horen wij graag wat jullie als dorpsgenoten van de 
veranderingen vinden van het afgelopen jaar.
Laat het ons horen, alleen dan weten wij wat jullie vinden en denken en 
kunnen we dingen terugdraaien en/of verbeteren! 
We zien jullie graag op de jaarvergadering! Tot dan!

De feestcommissie Wirdum/ Swichum
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Euthanasie
Huisarts Dré Bartels

Euthanasie, goede dood, milde dood of genadedood, verwijst naar 
handelingen die sterven zonder veel lijden van een andere persoon 
bevorderen. Hoewel historisch gezien de term verschillende invullingen 
kreeg, staat euthanasie tegenwoordig voor “actieve levensbeëindiging op 
verzoek van de patiënt zelf”.
Op donderdag 25 oktober a.s. spreekt huisarts Dré Bartels over euthanasie. 

Dit actuele onderwerp houdt momenteel veel mensen bezig.
- Hoe leg je een euthanasieverklaring vast?
- Wat is het protocol in grote lijnen bij toepassing van euthanasie?
- Moet je wilsbekwaam zijn om euthanasie toe te kunnen laten 

passen?

De Fikarij is open vanaf 17.15 uur.
Eerst is er een eenvoudige broodmaaltijd, waarna wij Dré Bartels het woord 
geven. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. De entree is € 5,-
De werkgroep UVV/PKN hoopt iedereen dan te ontmoeten!

Let u op de gewijzigde aanvangstijd? 

Wilt u graag van huis worden gehaald? Bel dan met:
Simon Turkstra  255 14 63 
Uilke Postmus  255 21 92

Kerstster maken
 
Dit jaar begint de adventsperiode op zondag 2 december. Om tijdens deze 
periode thuis alvast in de sfeer van kerst te komen gaan we samen een 
kerstster maken.

Op donderdagmiddag 8 november van 14 tot ± 16 uur en op woensdag-
avond 21 november van 20 tot ± 21.30 uur. Beide keren in de Fikarij.

Er wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd. Opgave is niet noodzakelijk. 
Iedereen is van harte welkom! 
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Intocht Sint,

Het is weer bijna zover, Sint en zijn Pieten zijn alweer onderweg naar Ne-
derland.
Wij als comité hebben er weer zin in.
Zijn al druk bezig met de voorbereidingen, maar dat kunnen wij niet alleen…
Wij hopen weer op veel steun van de mensen uit het dorp.
Binnenkort worden er weer zakjes rondgebracht, daar kunt u een vrijwillige 
bijdrage in doen.
In week 45 (5 t/m 9 november) worden ze weer bij u opgehaald.
Vanaf 5 november staat er ook weer een bus bij de Superrr. Als wij u niet 
thuis treffen kunt u het daar altijd nog inleveren. De bus blijft tot 17 no-
vember in de winkel staan.

Sint en Piet commissie

Pipernutenaksje `t Gollegrut

It is noch lang gjin desimber, dat is sa,
dochs wolle wy efkes jimme oandacht ha!
Yn oktober belje de âlders fan ús pjutten by jo oan 
mei in tas fol sinteklazekoekjes, is `t net skoan?
Sy geane dan fan doar ta doar;
it is foar ús pjutten, dêr dogge wy it foar.
Pipernuten en spekulaas
kinne jo fêst wol brûke, yn it ramt fan Sinteklaas.
Of yn de hjerstfakânsje ris efkes priuwe
want soks is te lekker om der fan ôf te bliuwen!
Fan de opbringst kinne ús pjutten it Sinteklaasfeest fiere;
de wille fan ús bern makket ús allegearre bliid.
Yn de wike fan 15 oktober kinne jimme ús ferwachtsje;
alfêst ús hertlike tank foar it meidwaan oan dizze aksje!

Pjutteboartersplak `t Gollegrut
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De zomervakantie ligt alweer een tijdje achter ons en de brassband is weer 
volop in actie.
In september hebben we de startdienst begeleid en mee gedaan aan ‘Lûd 
fan de Middelsee’. Dit is georganiseerd door de SML (Samenwerkende Mu-
ziekverenigingen Leeuwarden).

Jezelf opnieuw uitvinden, dat is was het motto van het ‘Under de Toer’ project 
‘Lûd fan de Middelsee’. Een verhaal over 17 Leeuwarder muziekverenigin-
gen, een verdwenen zee en een toren. En niet zomaar een toren, maar de 
Oldehove, trots symbool van Leeuwarden. 

Als de Tuorkefretter uit komt, is net het concert geweest met de basis-
schoolkinderen. Net als vorig jaar verzorgen we ook dit jaar muzieklessen 
voor de groep 5 en 6. Ze hebben vijf weken keihard gerepeteerd om samen 
als schoolorkest ‘Arunia’ met Brassband Wirdum een concert te geven. De 
lessen gaan na het concert gewoon door en we hopen dit schoolorkest nog 
vaak te gaan horen.

Onze dirigent en docent John Blanken heeft besloten te stoppen met de 
brassband. Hij wil meer tijd vrij maken voor het schrijven van muziek. Na 8 
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jaar bedanken we hem voor zijn inzet!
We zijn nu in gesprek met andere dirigenten en hopen natuurlijk snel een 
opvolger te vinden.

Op het programma hebben wij de komende tijd:
23 november – solistenavond
25 december – kerkdienst begeleiden

De datum voor de oliebollenactie komt in de volgende Tuorkefetter net als 
de datum voor het nieuwjaarsconcert dat wij willen gaan geven.

Voor de vakantie 
beloofde ik nog de 
uitslag van de exa-
mens van de jeugd. 
Ze zijn allemaal ge-
slaagd. Toppers zijn 
het!!

              Rianne, Alida, Eline en Marije

Namens het bestuur van Brassband Wirdum,
Diana IJpma

Nut en Nocht

De Kulturele doarpen sette troch! It Jongereintoaniel fan Nut en Nocht en 
Lyts mar Krigel is wer los!
Nei it sukses fan Dy Trije stiet in folgjend kultureel barren alwer op de aginda; 
Jongereintoaniel út ús doarpen.
Mear as tsien spilers, in eigen stik fan regisseur Wilma Bosch en wer in stapke 
fierder. In útdaging yn dit moaie Kulturele Haadstêdjier!

Op 8 en 9 desimber (mei reservejûn 7 desimber) yn de Golle te Wurdum 
binne jimme fan herte wolkom foar it stik mei de nijsgjirrige namme “Filter”.
It hat in bysûndere lading en ynhâld, mei in glimke en in trien.
Set yn de aginda!

Mirjam Liezenga
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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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Nieuws van de Nikolaastsjerke 

De komende tijd staat er weer het een en ander op het programma in de 
tsjerke van Swichum:

14 oktober: Aytta-fietstocht, georganiseerd door het H(istorisch) 
      C(entrum) L(eeuwarden). 
21 oktober: Gerard & Co. Folk muziek.
20 en 27 oktober: Aytta-praamtocht naar Swichum.
25 november: Optreden van het koor Ratjetoe uit Grou.
13 december: Rob Heiligers en Aafje Douma.
16 december: Koffieconcert met kerstkoor “De Kerststerren”.

Wat de fietstocht betreft: Op de HCL-website 
kan ingeschreven worden voor deze tocht. 
Deze tocht wordt georganiseerd in het kader 
van de maand van de geschiedenis. En toe-
vallig is oktober ook nog de geboortemaand 
van Viglius van Aytta (19-10-1507). Op zijn 
verjaardag wordt in Leeuwarden een stand-
beeld van deze “vergeten Fries” onthuld in 
Leeuwarden, er komt een tentoonstelling en 
er komen diverse lezingen.
Viglius van Aytta noemde zich ook wel Vig-
lius Swichemius, een verwijzing naar zijn 
tijd in Swichum. Hij stichtte o.a. het Aytta-
godshuis (afgebroken in 1912) wat stond 
tussen “Om ‘e tsjerke” en de Nikolaastsjerke.

Voor alle verdere informatie en reserve-
ringen: www.kerkjevanswichum.nl of 06-
37383408.
Graag tot kijk in Swichum,

Jan en Sietske Smidstra Viglius van Aytta
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De leukste kroechkwis fan Fryslân! 

Op freed 30 novimber 2018 organisearret ‘Praat mar Frysk’ fan de Afûk wer in 
Fryske kroechkwis. Diskear yn multyfunksjoneel sintrum De Golle yn Wurdum!

Der is muzyk, der is bier, wyn en fris en fansels de aardichste fragen oer 
Fryslân, Wurdum en it Frysk. Ynrin 19.30 oere, start kwis om 20.00 oere. De 
presintaasje is yn hannen fan stand-up comedian Douwe Gerlof Heeringa.

Meidwaan? Jou dy mei dyn team (1-6 persoanen) fan hjoed ôf oan op fia 
praatmarfrysk@gmail.com. Dielnimming is fergees.

‘Praat mar Frysk’ organisearret sûn 2013 al Fryske kroechkwissen rûnom yn 
de provinsje. De Fryske kroechkwis yn Wurdum is alwer de 12e edysje. Praat 
mar Frysk is in kampanje fan de Afûk mei as doel Friezen bewust te meitsjen 
fan harren twataligens en harren dêr grutsk op te meitsjen.

De Fryske Kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch Sonnema Berenburg, 
Weidenaar Worst, Drukkerij Van der Eems en de Afûk. Graach oant sjen op 
freed 30 novimber om 19:30 oere yn De Golle yn Wurdum!

Foar mear ynformaasje sjoch op www.praatmarfrysk.nl.

De leukste kroegquiz van Friesland!

Vrijdag 30 november 2018 organiseert ‘Praat mar Frysk’ van de Afûk een 
kroegquiz in de Golle. Inloop 19.30 uur, start quiz 20 uur.
De presentatie is in handen van stand-up comedian Douwe Gerlof Heeringa.

Om mee te kunnen doen is het belangrijk dat je Fries verstaat. Je hoeft niet 
Fries te kunnen spreken of schrijven (al is het handig dat iemand in jouw 
team dat wel een beetje kan).

Geef je team op (max. 6 personen) bij: praatmarfrysk@gmail.com.

Mede organisatie door de Gollefreonen 
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Spokentocht 

Bijna is het alweer zover. Ieder jaar organiseert de Jeugdsoos Wirdum een 
spokentocht voor de jeugd voor de groep 6, 7 en 8 & klas 1 en 2. Ook dit 
jaar zal er een spokentocht georganiseerd worden op 9 november 2018. 
Dit jaar heeft de jeugdsoos er weer veel tijd in gestoken om een nieuwe 
route te maken met nieuwe spannende attributen. 
Lijkt het jou/jouw kind leuk om mee te doen aan de spokentocht? Geef je 
dan snel op via desooswirdum@live.nl of via de opgave strookjes die in de 
scholen worden opgehangen. 
Alvast bedankt.
 
Met vriendelijke groet, 
Nanne Nyp

Rabobank Coöperatiefonds 

Kent u iemand die betrokken is bij een project dat financiële ondersteuning 
kan gebruiken of bent u zelf bij een project betrokken waarvoor dit geldt? 
Lees dan snel verder.

Wat is het Rabobank Coöperatiefonds?
Dit is een fonds waarmee Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland ver-
enigingen, stichtingen en instellingen in Leeuwarden en Noordwest-Friesland 
ondersteunt die een bijdrage leveren aan maatschappelijke en culturele 
initiatieven die de lokale leefomgeving verbeteren. 

Projecten insturen tot 1 november 
Voortaan keert het Coöperatiefonds twee keer per jaar uit. U kunt uw aan-
vraag voor dit jaar nog insturen tot 1 november. Lees de voorwaarden op 
onze website en bekijk of uw project in aanmerking komt. 

Welke aanvragen komen in aanmerking?
Vooral projecten die breed maatschappelijk zijn maken kans op een bijdrage 
uit het fonds. Denk aan een project waar meerdere verenigingen voordeel 
bij hebben. Betreft het een aanvraag op clubniveau dan is de Rabobank 
Clubkas Campagne wellicht passender. Meer informatie en de voorwaarden 
staan beschreven op www.rabobank.nl/lnwf.



www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma 
Jorwert 
06 10 33 03 37 

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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Start 27e loopschool

Grou - Ook dit jaar start Athleta weer met een zogenaamde loopschool. De 
groep van vorig jaar is er onder begeleiding van Siemie Reinsma in geslaagd 
de conditie op een behoorlijk peil te brengen en een aantal is met succes 
overgegaan naar de loopgroepen van Athleta. Van verschillende kanten werd 
alweer gevraagd, wanneer dit jaar gestart zou worden en wie er allemaal 
aan mee kunnen doen.

De opzet is zo gekozen dat iedere volwassene er aan mee kan doen. Of je 
nu jong of al wat ouder bent, al een sportieve carrière achter de rug hebt 
of nog maar heel weinig aan sport gedaan hebt, hyperslank bent of al wat 
overtollig vetweefsel hebt gekweekt, actief bewegen is en blijft goed voor 
iedereen. Je zult verbaasd zijn hoe snel je conditie in korte tijd aanmerkelijk 
verbetert en dat je daar door gek genoeg ook meer energie krijgt om andere 
zaken aan te pakken. Velen hebben, om wat voor reden dan ook, een aantal 
jaren niets aan extra bewegen gedaan en voelen zich daar toch niet gelukkig 
bij. Dit is dan een kans om daar verandering in te brengen.

Sommigen zijn lange tijd door blessures niet in staat geweest te sporten 
en willen graag op een verantwoorde manier weer beginnen. Athleta pro-
beert dit zo verantwoord mogelijk te doen onder begeleiding van bevoegde 
looptrainers. Zij beginnen heel rustig en geven voorlichting over bijkomende 
zaken van lopen (opbouw, kleding, schoeisel, blessurepreventie, schema´s 
enzovoort). Voorop staat, dat alle deelnemers plezier in de loopsport krij-
gen, waarbij gezelligheid natuurlijk ook een hele belangrijke rol peelt. Het 
einddoel van de loopschool is deelname aan de vijf of eventueel de tien of 
veertien kilometer van de Merenloop 2019.

Dit jaar wordt de loopschool gehouden op maandagavond om 19.15 uur. 
Henk van Vilsteren, zal dit jaar de trainingen verzorgen. De eerste training 
zal zijn op maandag 1 oktober, start op het parkeerterrein Tjallinga in Grou, 
bij OSG en basisscholen
Kosten € 65,- na de loopschool 1 maand gratis mee trai-
nen met de loopgroep.

Voor inlichtingen en opgave kan men terecht bij Siemie 
Reinsma. e-mail: siemiereinsma@wergea.com

Dus trek de stoute (loop) schoenen aan neem je vriend/
vriendin, buurman/buurvrouw mee.
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Mei elkoar nij libben

9 september, de laatste ledenpartij alweer van dit seizoen. 
Er zijn een aantal sponsoren die het kaatsen een warm hart toedragen en 
er samen met k.v. M.E.N.L. voor hebben gezorgd dat er zeer mooie prijzen 
te winnen vielen!  
Vandaar dat deze partij is omgedoopt tot de ‘Jonge ûndernimmerspartij’.

De sponsoren:
- Frederika’s taarten en sa
- Jaspers ICT
- R. Willems timmer- & onderhoudsbedrijf
- Sjoerd van der Werff Wytgaard
- Jelle B
- Deelstra Service
- De Ruiter Multiservice
- Tjits Mobiele Knip Service

Dankjewel sponsoren voor dit prachtige gebaar.  De prijzen waren prachtige 
kaatsballen met de Friese vlag en je eigen naam erop. 

De prijswinnaars bij de beginners
2de prijs Bas v/d Weij en Jorrit Roorda
1ste prijs Esmee Veenstra en Enzo Poelstra

De prijswinnaars bij de jongere b jeugd;
2de prijs Mark v/d Weij en Teije Reidinga                    
1ste prijs Rindert Douma en Finne Reidinga
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En de prijswinnaars bij de oudere jeugd B.
2de prijs  Niels v/d Weij, Sjoerd Mulder en Erik Wassenaar
1ste prijs Jesse Vrieswijk, Tyme Mulder en Norah Siccama

Het ouder en kind kaatsen is ook altijd weer een traditie binnen de vereniging.
Maar liefst 24 parturen deden hier aan mee. Altijd een mooie afsluiter van 
het seizoen. Fantastisch om met je vader of moeder te kaatsen of met je 
eigen zoon of dochter.

Ook werden de winnaars bekend gemaakt van de wisselbekers.
Je kan een wisselbeker winnen als je het hoogst geëindigd met het compe-
titiekaatsen op de donderdagavond. En je kan een wisselbeker verdienen, 
als je de meeste punten hebt met het winnen van de ledenpartijen. De wis-
selbekers worden in de verschillende categorieën uitgedeeld. Altijd weer 
mooi om de namen van de winnaars te bekijken die allemaal de beker een 
keer hebben gewonnen.

Mare Roorda winnaar wisselbeker competitie-
kaatsen B-jeugd 
Niels v/d Weij en Tyme Mulder wonnen beide de 
wisselbeker, ze hadden hetzelfde aantal punten 
wat het winnen van de ledenpartijen.
Bas v/d Weij won de wisselbeker bij de begin-
ners wat betreft de ledenpartijden en Mark van 
de Weij bij de jongere jeugd B.

Het kaatsseizoen is weer voorbij. We kijken 
ook terug op een zeer geslaagd tentenkamp in 
samenwerking met kv Reduzum. Tot volgende 
jaar.

Groeten de jeugdcommissie kv mei elkoar ny 
libben:

Ilse, Fransien, Anke, Anneke en Saskia

Ferry Jan de Ruiter met zijn moeder Rixt de 
Ruiter.



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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Verslag van de W3 fietsklassieker

De W3 fietsklassieker beleefde dit jaar haar eerste lustrum. Een recordaantal 
van 37 fietsers stond in de vroege ochtend van vrijdag 14 september aan de 
start van de tweedaagse fietstocht langs de drie dorpen Wirdum. Elk jaar 
mogen we rekenen op een vaste kern deelnemers maar ook op een nieuwe 
groep enthousiastelingen. We verheugden ons dit jaar op de ontvangst door 
onze Groningse dorpsgenoten, zo’n 85 km verderop. Ze hadden ons namelijk 
een extra warm welkom beloofd na hun bezoek aan ons, eerder dit jaar in 
het kader van de ‘Kulturele Haadstêd’. De heenreis verliep voorspoedig en 
na een koffiepauze bij de Struisvogelboerderij in Boerakker fietsten we al 
spoedig door het centrum van Groningen en via de historische Stadsweg 
langs het Damsterdiep naar het Groningse Wirdum. 

Bij het binnenrijden van Wirdum werden we bij het dorpshuis ontvangen in 
een met vlaggetjes versierde tuin, opgevangen door een horde fotografen 
van de lokale pers en verwelkomd door een meneer in keurig driedelig pak. 
Laatstgenoemde bleek Rudi Slager te zijn, locoburgemeester van de ge-
meente Loppersum die door onze vrienden uit Groningen was uitgenodigd 
om ons te woord te staan. Dhr. Slager sprak mooie en lovende woorden 
over onze tocht en stelde voor om ook voor zijn eigen woonplaats Haren 
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een klassieker langs de drie gelijknamige dorpen te organiseren. De H3-
fietsklassieker kan echter wel op wat meer kilometers rekenen omdat deze 
dorpen tamelijk ver uit elkaar gelegen zijn. 

De Groningers trakteerden ons zoals elk jaar op een voortreffelijke lunch en 
na afloop kregen we een bijzonder gastvrij cadeau aangeboden, namelijk 
een weekendje ‘Wirdum Groningen’, volgend jaar van 18-19 mei. Hier gaan 
we zeker gebruik van maken. We hebben onze Groninger vrienden na vijf 
jaren toch weten te inspireren, want enkelen hadden besloten een stukje 
met het W3 peloton mee te fietsen naar de haven van Delfzijl (12 km). Het 
is een begin en hopelijk smaakt het naar meer. 

Het W3-peloton in de haven van Delfzijl

In Delfzijl stond de overtocht over de Eems gepland met een door ons ge-
huurd charterschip. Het was even spannend of deze wel op het afgesproken 
tijdstip op kwam dagen, maar net toen we ons echt zorgen begonnen te 
maken, voer het schip de haven binnen en konden we met onze fietsen aan 
boord inschepen.
Eenmaal op Duitse bodem vervolgden we onze weg door het Duitse platte-
land. De kwaliteit van deze wegen laat echter ernstig te wensen over getuige 



41

de onfortuinlijke buiteling 
van Thoas Hommema die 
hierbij een sleutelbeen-
breuk opliep, nadat hij 
onbedoeld zijn fiets in 
een scheur parkeerde (zie 
foto).
Dit was wel even een flin-
ke smet op het plezier van 
de eerste dag. Gelukkig 
kon Thoas dezelfde avond 
nog opgehaald worden 
door onze achtervang en 
de nacht in z’n eigen bed 
doorbrengen.
Buiten dit ongeval bleven 
de andere ongemakken 
beperkt tot een enkele 
lekke band en wat za-
delpijn.                                     

In het Duitse Wirdum 
zijn we inmiddels goede 
bekenden van het lokale Gasthof en zij deden erg hun best om ons te huis-
vesten in hotelkamers en nabijgelegen vakantiewoningen. Na alle logistieke 
schermutselingen konden we ons eindelijk tegoed doen aan het warme buf-
fet en ons opmaken voor een feestelijke avond met een heuse W3-Bingo. 
Dan slaat de vermoeidheid van een lange fietsdag toch echt toe en restte 
een welverdiende nachtrust.

De volgende dag was het vroeg uit de veren voor een uitgebreid ontbijtbuf-
fet en vertrek om 8 uur om de boot terug naar Delfzijl te halen.
De meeste deelnemers hadden de barre omstandigheden op de terugreis 
van vorig jaar nog vers in het geheugen. Dit jaar zaten de weergoden ons 
gelukkig mee en konden we genieten van een prachtige tocht door het fraaie 
Groningse en Drentse landschap. De route voerde ten zuiden van de stad 
Groningen via Haren langs het Paterswoldse meer richting het Leekstermeer 
waar we op het terras aan het water van een goede lunch konden genieten. 
Een enkeling nam zelfs nog een duik in het frisse zwemwater.
Aangesterkt door de lunch stapten we weer op onze fietsen op weg naar 
Friesland. Onderweg moest eerst nog een traditionele ‘hindernis’ genomen 

 Levensgevaarlijke scheuren in de Duitse wegen
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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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worden in de vorm van een voetveer die volgens de routemakers niet in de 
W3-route mag ontbreken. Zo toog het hele gezelschap via Surhuisterveen 
weer richting Friese bodem en stopten we voor een laatste pauze in Eas-
termar. De laatste kilometers dienden zich aan en keurig volgens planning 
kwamen we om 18 uur in ons eigen Wirdum. Bij aankomst werden we 
enthousiast onthaald door familie en vrienden; toch altijd een speciaal mo-
ment. In de Golle werd er geproost en gespeecht en sloten we een mooie 
en supergezellige editie van de W3 fietsklassieker weer af.

Plannen voor volgende jaar? Jazeker, die bestaan al. De datum van de vol-
gende klassieker staat gepland op 13-14 september 2019!

 

Een van de artikelen in de lokale pers n.a.v. onze fietstocht. Bron: Eems-
bode, 14 september 2018

Fietsen langs 3 Wirdums

Eemsbode, Door redacteur 14 september 2018

WIRDUM 

Een groep van 36 sportievelingen uit het Friese Wirdum heeft voor de 
vijfde keer op de racefiets de tocht gemaakt naar het Duitse Wirdum 
en het Groningse Wirdum.

Bij het dorpshuis in het Groningse Wirdum werd de groep, die ook 
bestond uit oud-Wirdumers (uit Friesland), hartelijk ontvangen door 
een comité en wethouder Rudi Slager van de gemeente Loppersum. 

Ze kwamen in vier verschillende niveaugroepen aan. Het ontvangst-
comité had vrolijke vlaggetjes met het cijfer 5 tussen de bomen op-
gehangen, omdat het de vijfde keer was dat de Friezen hen met een 
bezoek vereerden.

Van oudsher bestaan er contacten tussen de drie Wirdums van Fries-
land, Duitsland en Groningen. Zo vonden jarenlang voetbalcompetities 
plaats, veelal op ‘Dagje Wirdum’.

Na een aantal jaren van stilte heeft Wirdum Friesland een paar jaren 
geleden de draad weer opgepakt en worden er fietstochten georgani-
seerd. Gemiddeld doen 40 fietsers hieraan mee. 
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Geef om een littekenvrije toekomst

Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting is 
ongetwijfeld in oktober. Want dan is het van 7 tot en met 13 oktober col-
lecteweek. Bij voordeuren van Groningen tot Limburg klinkt die week de 
vraag: “Hebt u nog wat over voor de Brandwonden Stichting?” En dan 
komt het eropaan. Want de Brandwonden Stichting ontvangt geen overhe-
idssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de collecte. 

Om ons ideaal te kunnen verwezenlijken – brandwonden littekenloos gene-
zen – zijn we afhankelijk van alle collectanten die zich voor de brandwon-
denslachtoffers inzetten. Vandaar onze oproep “Geef om een littekenvrije 
toekomst”. Want mensen met brandwondenlittekens zijn vaak doelwit van 
vervelende opmerkingen en leven in een samenleving waarin je met een 
geschonden uiterlijk jezelf driedubbel moet bewijzen. 

Donatie Wirdumer klokken

De werving van nieuwe donateurs voor de ‘stichting Wirdumer klokken’, vorig 
jaar oktober, was een groot succes. De actie leverde veel nieuwe donateurs 

op. De stichting telt er nu bijna honderd.
Een groot aantal van hen heeft voor de donatie 
aan de stichting een automatische incasso. Heeft 
u geen automatische incasso, wilt u dan de ko-
mende maand uw bijdrage overmaken?
Dat mag naar: NL03 RABO 0132.0270.89 ten 
name van Stichting Wurdummer klokken.
De ‘toer’ is beeldbepalend voor ons dorp. Een 
baken voor iedere inwoner van Wirdum. Met el-
kaar zijn we als dorp heel wat mans en met elkaar 
houden we de ‘toer’ in het midden van het dorp.

Ilona Lesscher 
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KWF is één van de grootste financiers van kankeronderzoek in Nederland. 
Op dit moment steunen we ruim 400 onderzoeken.
Onderzoekers en artsen zijn steeds op zoek naar nieuwe, betere en minder 
belastende behandelingen tegen kanker. Met als doel kanker te voorkomen 
en de overlevingskansen of de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren. 
Medisch-wetenschappelijk onderzoek is daarvoor de basis. Denk aan onder-
zoek naar nieuwe medicijnen, nieuwe manieren van opereren en bestralen, 
combinaties van bestaande behandelmethoden of totaal nieuwe benaderin-
gen in de behandeling van kanker. Maar ook nieuwe manieren om kanker zo 
vroeg mogelijk op te sporen, psychosociaal onderzoek en/of onderzoek naar 
de kwaliteit van leven tijdens of na een behandeling kunnen het onderwerp 
van medisch-wetenschappelijk onderzoek zijn.

In de week van 3 t/m 8 september is er in Wirdum/Swichum weer gecol-
lecteerd met 17 vrijwilligers. Zij hebben het prachtige bedrag van € 645,78 
bij elkaar gebracht! Gulle gevers en collectanten hartelijk bedankt namens 
KWF kankerbestrijding.

KWF gelooft in de dag dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker
Die dag die komt. We weten alleen nog niet wanneer. Samen kunnen we 
deze dag dichterbij brengen.

Aukje Velda
Wijkhoofd Wirdum/Swichum

Prinses Beatrix Spierfonds

In de week van 9 tot 15 september is er gecollecteerd voor het Prinses Bea-
trix Spierfonds. De opbrengst van deze collecte was € 434,41. Namens het 
Spierfonds alle collectanten en gulle gevers van harte bedankt.

Hinke Meindersma-Terpstra 
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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 oktober tot 1 december

19-10 19.30 uur Duhoux Maatschutjas

20-10  Nikolaestsjerke Viglius-tour – mei de boat fan 
    Ljouwert nei Swichum; yn de
    tsjerke in deskundige ynlieding
    oer Viglius van Aytta.

21-10 15.00 uur Nikolaestsjerke Optreden fan it bekende ensem
    ble Gerard en Compagnie

25-10 17.15 uur Fikarij UVV-PKN – gesprek over euthanasie

27-10  Nicolaastsjerke Viglius-tour (zie 20-10).

  5-11 19.30 uur De Golle Vergadering Dorpsbelang

  8-11 14.00 uur Fikarij UVV-PKN - Kerstster maken

  9-11  Jeugdsoos Spokentocht

16-11 20.00 uur Duhoux Jaarvergadering Feestcommissie

21-11 20.00 uur Fikarij UVV-PKN - Kerstster maken

23-11   Solistenavond Brassband

24-11 19.30 uur Fikarij Workshop “Muziek die je ziel raakt” 
    verhalen delen over muziek die je 
    ontroert.

25-11  Nicolaastsjerke Optreden van het koor Ratjetoe uit
    Grou

30-11 20.00 uur De Golle Fryske Afûk popquiz “Praat mar
    Frysk’.
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.

14-10 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   kerk-schooldienst

21-10 09.30 uur ds. R. Klijnsma, Pijnacker – na afloop koffie

28-10 09.30 uur ds. J. Bolt, Drachten

  4-11 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   Gedenkzondag
   na de dienst maken we een ronde over de begraaf-
   plaats. Wie dat wil kan bloemen, lichtjes e.d. meene-
   men om bij de graven te plaatsen. 

  7-11 19.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   avondgebed
   Dankdag voor gewas en arbeid met parochie Wijtgaard 
   – thema: “Tankber foar “groeisume gesprekken”

11-11 09.30 uur ds. A. Wiebenga, Sneek

18-11 10.00 uur da. W. de Boer-Romkema
   gezinsdienst met als thema: “Ooit een normaal mens 
   ontmoet?” Vanaf 09.30 uur is er koffie

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

Huisartsen:
Dhr. A.F..M. Bartels en mevr. L. Roetman

Afspraken maken:
Telefoonnummer: 058 – 7634513 (bellen tussen 8.00-10.00 uur)
  Keuze 1: Spoed
  Keuze 2:  Herhaalrecepten
  Keuze 3:  Afspraak maken

Tussen 10.15-10.45 uur en tussen 12.30-13.30 uur 
alleen bereikbaar voor spoedgevallen

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 is, 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   (m.u.v. de schoolvakanties)

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

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

UITVAARTVERZOR GING 
Bode: Anna Bijlsma, Ewerwert 2, Jorwert tel.: 06-10330337 
      of tel.: 0511-521336

     
KLACHTENNUMMER GEMEENTE  tel.: 14058

DIERENARTSENPRAKTIJK REDUZUM-GROU
Oedsmawei 13, 9001 ZJ  Grou                          tel.: 0566-601464
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 Henk Grendel, 
tel. 06-14558475 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


