


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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Foarside
Spesjale ûtjefte, hûs oan hûs besoarge.
Untwerp fan Rob Broersma



VERTAALBUREAU

IT LJOCHT
(Beëdige) oersettings en 
tolketsjinsten fanút en nei 
hast alle talen.
W.R. Fisherstrjitte 13-15
9088 BH  Wurdum 
Till. (058) 255 19 13
Faks (0)84 7443250
E-mail info@ljocht.nl
Thússide www.ljocht.nl
Lid NGTV

Frysk
Dútsk

Frânsk
Ingelsk
Poalsk

Deensk
Russysk
Spaansk
Sweedsk
Italjaansk
Tsjechysk

Slowaaksk
Nederlânsk

en oare talen
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Fan ‘e toer besjoen

Alderwetsk as modern?
In pear moanne lyn bin ik tegearre mei kollega’s in nije winkel be-
gûn mei húspronksels, makke troch minsken mei in beheining. 
Al earder hiene we in winkel yn in wyk fan Ljouwert, om’t 
we kânsen seagen om ús minsken midden yn de maatskippij 
wurkje te litten. Derneist ús húspronksels te ferkeapjen. It 
is in middel om ús meiwurkers wurk te bieden wêrtroch se 
wurdearre wurde troch harren wurk, wer’t se goed in binne. 

Yn ús winkel yn de Blokhúspoarte fiele ús minsken harren goed en moetsje 
se minsken út ferskillende plakken út Nederlân en fan de hiele wrâld. No 
genôch reklame foar de winkel en myn wurk. 

Ofrûne wykein hiene we in probleem, 
in grut probleem. Nei in aardige en 
smûke wurkdei sil ik de sel slute. Mar 
wat ik ek probearre, de doar woe 
net op slot (de doar moat mei in 
soarte fan ‘druppel’ iepene en sluten 
wurde). It swit bruts my út. Earst 
de oare winkellju mar ris frege, dat 
slagge net. Doe mar ris werom nei 
de poarte om my oan te melden, ek 
net. Doe mar ris op siik nei ien yn de 
Blokhúspoarte dy’t my helpe koe, ek 
net. It wie yntusken al hast 19 oere. 
Dernei mar ris belje nei it neednûmer 
wat wy krigen hawwe. De bêste man 
siet yn Apeldoorn en wist neat fan de Blokhûspoarte. Doe mar fierder belle. 
De húsmaster mar ris probearje, hy wie al nei hús. Underwilens waard ik 
fan it kastke nei de muorre stjoerd. De iene tip nei de oare tip, mar net ien 
koe wat foar my dwaan. Ik krige in tip om it befeiligingsbedriuw te skiljen, 
ek dat smiet neat op. Minsken dy’t berikbartsjinst hiene, woene wol helpe, 
mar wisten net hoe. En hiene noch nea fan it probleem heard. 

It waard yntusken letter en letter, ik krige al bylden mei in luchtbêd en in 
sel foar my. Yn die âlde finzenis net noflik. De Boei is ferantwurdlik foar it 
behear, mar is yn it wykein net te besjitten. Ik siet mei de hannen yn it hier. 
Uteinlik tegearre mei kollega’s it beslút naam om de doar los te litten, de 
meast djoere saken derút te heljen en it d’r mar op te aventoerjen. In pear 



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

wij zijn

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA  
Leeuwarden

jouw 
tandarts

058 2552888
info@jouwtandarts.frl
www.jouwtandarts.frl
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stikjes hout tusken de doar troch prutst, sadat jo net sjen koene dat de doar 
net op slot siet. 

De hiele nacht net slept en in protte prakkesaasjes. Al mei al sneintemoarn 
kontakt hân mei de húsmaster. En jo riede it al, hy koe neat foar ús dwaan. 
Moandei wiene wy de earsten. Spitichgenoch wie dat net hielendal it gefal….

Fansels genietsje ik ek fan de lúkse. Mar inkeldris wol ik sa no en dan wol 
graach wer werom nei de tiid dat de doar iepen makke wurd troch in kaai. 
En jo? 

Wytske Hoekstra

Sa’n druppel is oars sa gek noch net.
Hy past meestentiids op in protte 
slotten. En sykje de goeie kaai hjir 
mar ris tusken út.
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Mededelingen Dorpsbelang

Huis-aan-huis
Dit is een speciale huis-aan-huis editie van de Tuorkefretter. Er zijn twee 
mooie redenen om dit te doen:

1. Het combineren met een enquête over duurzaamheid 
2. Mensen die geen abonnee zijn (opnieuw) informeren over de 

activiteiten van dorpsbelang en de Tuorkefretter. 

We beginnen met het laatste.

Dorpsbelang en de Tuorkefretter
De vereniging Dorpsbelang Wirdum-Swichum komt op voor alles wat met 
het dorp te maken heeft. Dat gaat om de inrichting en voorzieningen van 
onze beide dorpen en het bijbehorende buitengebied. Ook proberen we het 
sociale en culturele leven binnen de dorpen te steunen. Dat doen we door 
soms te adviseren en mee te denken maar ook door financieel te onder-
steunen. Voor wat dit laatste betreft: dit kunnen we doen als het gaat om 
activiteiten die van algemeen belang zijn en passen bij onze Dorpenvisie.
De Dorpenvisie staat op onze website. Zie wirdum-swichum.nl/dorpenvisie. 
De dorpenvisie is binnenkort aan vernieuwing toe en mocht je interesse heb-
ben om daar voor input te leveren dan houden we ons van harte aanbevolen. 

Dorpsbelang vergadert elke eerste maandag van de maand in MFC De 
Golle. We beginnen deze vergadering met een “spreekuur” (van 19:30 tot 
20 uur) voor de bewoners. In dit spreekuur ben je van harte welkom voor 
het ter tafel brengen van suggesties, verbeteringen of een probleem waar 
je tegenaan loopt. Ook als je voor een te organiseren activiteit een bijdrage 
wilt aanvragen, kun je hier terecht. 

Als lid van Dorpsbelang krijg je elke maand (behalve in de vakanties) ook het 
dorpsbulletin oftewel de Tuorkefretter. Dat kost slechts € 16,- per jaar. Ben 
je nog geen lid en wel geïnteresseerd, mail dan naar db.wurdum.swichum@
gmail.com
Trouwens, voor het komend jaar zijn er mooie kansen om in het bestuur van 
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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 eens langs. 

Enquête over duurzame energie
Weet je wat je energieverbruik is? En wat dat 
kost? Is het je bekend dat die kosten alleen 
maar toenemen? Zou je daar iets in willen 
veranderen? Allemaal vragen om over na te 
denken. Ook om voor de toekomst klaar te 
zijn. Dat doet ook de werkgroep Duurzaam 
Wirdum-Swichum (en Wytgaard). De werk-
groep wil zoveel mogelijk dorpsgenoten hierbij 
betrekken. Daarom doen we als eerste stap een 
enquête om te peilen waar behoefte aan is en 
waar kansen liggen.

In het vroege voorjaar zijn al bij geïnteresseer-
den zogenaamde warmtescans gemaakt van de 
huizen. Met die opnames konden we tips geven 
over verbetering van de isolerende werking. 
Voor veel huishoudens geldt dat er nog winst is te halen door de woning 
beter te isoleren én om meer energiezuinig te zijn. Iets korter onder de dou-
che, de kachel wat lager, een spaar- of ledlamp etc. etc. Het ligt allemaal zo 
voor de hand maar het blijkt vaak lastig om ingesleten gedrag te wijzigen. 
Toch zal het helpen om het energieverbruik en je kosten te verminderen.

Daarnaast is het nodig dat we meer duurzame energie benutten. Steeds 
meer dorpen (Garyp, IJlst, Baard, Ee etc.) hebben een energiecoöperatie die 
zich inspant voor zonne-energie of windenergie. De coöperaties organiseren 
duurzame energieprojecten met voldoende draagvlak waar voordeel in zit 
voor de deelnemers. Ben je als coöperatie aangesloten bij Noordelijk Lo-
kaal Duurzaam dan keert NLD de winst uit. Zo las ik dat NLD inmiddels zo’n 
€ 300.000,- heeft uitgekeerd aan de deelnemende coöperaties. Dat lijkt ook 
interessant voor ons dorp. Mee doen kan door mee te werken, financieel 
deel te nemen of klant te worden. 

Wat vind JIJ belangrijk? Dat wil de werkgroep graag weten. Iedereen wordt 
dan ook verzocht om de bijgevoegde enquête in te vullen. In de week van 
25 – 30 november wordt de enquête opgehaald.
Hoe meer mensen reageren, hoe beter het is. 

bijgesloten enquête
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Nieuwe dorpsentree vanaf Swichum
Eind oktober is de nieuwe dorpsentree opgeleverd. De versmalling en ver-
hoging ter plaatse van het bord ‘Wirdum’ zal er hopelijk toe bijdragen dat 
er minder snel gereden gaat worden. Het is nu heel duidelijk dat binnen de 
bebouwde kom 30 km/u als snelheidsregime geldt. Bovendien, en dat zal 
misschien even wennen zijn, de fietsers maken nu ook deel uit van de rijweg. 
Een extra reden om voorzichtig te zijn. Voor iedereen.

Zwemplek bij Pastorijsingel
Na alle voorbereidingen is de officiële vergunning aangevraagd. 

Wirdum en Wytgaard weer te vinden
Na lange tijd zijn we vanaf Leeuwarden over de rijksweg weer duidelijk 
vindbaar. Rijkswaterstaat heeft in oktober een nieuw bord geplaatst. Het is 
te hopen dat deze beter bestand is tegen storm. 
We blijven nog bij Rijkswaterstaat aandringen op het plaatsen van 100 km 
borden op de autoweg ter hoogte van Wirdum. 

Namens dorpsbelang,
Johan Kruiger

Puzzel 

Zoek in het diagram onderstaande woorden. De woorden kronkelen door 
het diagram. Elk volgend woord begint naast de laatste letter van het vorige 
woord. Begin bij het reeds doorgestreepte woord en eindig met de laatste 
letter in de cirkel. De overgebleven letters vormen van boven naar onderen 
gelezen de oplossing.

AARDWARMTE MAATSCHAPPIJ 
AFVALSTOFFEN MILIEU 
BEHOEFTEVOORZIENING SCHAARSTE 
BIOBRANDSTOF SCHADELIJKE STOFFEN 
BROEIKASGASSEN SPOUWMUURISOLATIE 
ECOLOGIE TOEKOMSTIGE GENERATIES 
FOSSIELE BRANDSTOF VERANTWOORD LEVEN 
GRONDSTOFVERSPILLING WARMTEPOMP
ISOLEREND GLAS WINDENERGIE 
KLIMAATVERANDERING ZONNEPANELEN
LUCHTVERVUILING  
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Puzzel DUURZAAM

Speciaal voor deze uitgave van de Tuorkefretter gemaakt.

HH



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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Wrafke – Afke op fakânsje

Ik hie al in dei fan tefoaren yn ‘e noas dat d’r wat barre 
soe. Frou wie tassen oan ‘t ynpakken en narre baas mei 
alderhande fragen wat se al as net meinimme moast. Meastentiids andere 
hy dat se dat sels betinke koe. Der bedarre allinne iten en boartersguod 
fan my yn myn eigen hûnetas; de lytsbazen soene op dy âlde swarte passe. 
Hiene wy beide lekker it ryk allinne! Nei de kofje wie it in healoere riden en 
doe waarden Frou en ik yn ‘e drokte út de auto setten. Wy rûnen tegearre 
sigesaagjend yn de kloft omheech en stapten dernei yn in ûnbidich grut ge-
faarte. Binnen troffen wy Baas ek wer by in taffeltsje mei banken. D’r wiene 
folle mear hûnen mei baaskes mei, faaks mochten wy inoar efkes besnúfkje. 
Mei ik wol oer. In protte minsken hawwe ek niget oan my. Hoech ik net iens 
myn bêst foar te dwaan. Se fine myn foksbrúne kleur en pup-útstrieling moai 
en harkje ferheard dat ik in Labrador bin. Fierders in soad bern. En dy wolle 
my allegearre aaie fansels. Dat lit ik nammers mei nocht gewurde. Mei it sels 
wol graach lije. Ik skrok wol efkes doe’t d’r trije kear in lûd kabaal klonk en 
de flier begûn te triljen: it gefaarte kaam yn beweging. 

Goed oardeloere wiene wy ûnderweis. Doe sette Baas wer ôf en seagen 
Frou en ik him pas by de auto wer. Dêrnei wie it mar in kertierke riden nei 
it simmerhúske ta, tichteby in grut bosk. Dêr koe’k lekker drave, tjirgje en 
myn behoeften dwaan. Noch nea safolle dinne-apels en tûken sjoen om mei 
te tôgjen! Ik hie ‘t ferskuorrend nei’t sin. En wat hie’k in ferlet fan iten dy 
jûns! Mar wat in wurch meitsjende dei. En dit wie noch mar de earste dei...

Dy oare moarns betiid liet Baas my earst yn’t bosk út. Ik wie krekt los en 
doe kaam d’r in fjouwerspan glânzjende brúnen strak oan de line foar har-
ren baas út it bosk yn. In ymponearjend gesicht. Stik foar stik waarden se 
ek loslitten en mocht ik mei harren yn ‘e kunde komme. Ik lei mysels daliks 
op ‘e rêch foar harren del, want jo witte it mar nea... Dat wie absolút net 
nedich neffens harren baas. En hy hie gelyk: wat haw ik mei harren boarte! 
Baas fernaam oft dit stel Setters ek op jachttraining gie. No nee, dêr wiene 
se ek fiersten te moai foar mei harren wielderige hier! It wiene ‘sjo-hûnen’ 
en neffens dy baas wie d’r sels in ferneamde wrâldkampioen by. Foar my 
wie hy dêr net minder om, hear. Sa eptich die hy him net foar. “Doet u haar 
even vast?”, frege dy man, doe’t wy werom nei it simmerhúske giene. Dat 
wie net nedich. Ik mei graach hûntheie mar bliuw wol by myn eigen baas 
as dy in oare kant út giet. Dat fernuvere dy setterbaas suver in bytsje foar 
in hûntsje fan amper fiif moanne!
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Nei it moarnsiten giene wy om fytsen út. Ik krige krekt sa’n hûnekarre as 
thús. No, dat bin ik ommers wend efter Frou har fyts. Mar dit hobbele nuver. 
Baas fûn it ek mar swier traapjen; bliek in bân lek... Mei in nije bân gie it al 
better. Mar dyselde deis noch prestearre Baas it wol om dy karre twa kear oer 
de kop te jeien! De earste kear sil ik net safolle fan blaffe, om’t Frou dêr ek 
in rol yn spile, mar dy twadde kear jage hy gewoan te hurd troch de bocht! 
Lokkich bin ik fleksibel en linich. En boppe alles bliuw ik altyd fleurich... Folle 
leaver hie ik njonken de fyts rûn, mar dat mei noch net mei myn âldens fan 
amper in heal jier. Wat dat oanbelanget binne dy baaskes fan my dan wol wer 

foarsichtich. Ut en troch mocht 
ik út it karke. Sa kuieren wy oer 
it strân lâns in hiel grut wetter 
dat nuver smakket en wersto 
ferskuorrend toarst fan krigest. 
Mar ik mocht mei in hiele protte 
nocht los omfleane. Wat dêr net 
leit om mei te boartsjen! Wy ka-
men troch bosken en doarpkes 
en oeral stoppen wy efkes en 
mocht ik wer út dy karre wei. 
En baas neat oars as plaatsjes 
sjitte, meast fan my fansels... 
Dy jûns wie ik gewoanwei bekôf 
en sa wurch as in maits. Ik wie 
bliid dat se myn eigen hûnekes-
sen meinommen hiene wer’t ik 
hearlik op koese koe!

Sa hawwe wy in wike lang eltse 
dei derop út west, mar it like 
wol folle langer. Ik mocht oeral 
mei nei binnen ta as Frou en 
Baas earne kofje dronken of 
sa. Ik bin sels mei út iten west. 

Dan joech ik my noflik del ûnder de tafel. Koe it dan lykwols net litte om in 
skeetsje fleane te litten. Hawar, in puppeskeet is lokkigernôch gjin tonger-
slach. Dy lêste jûn wie alderaardichst. Begûn de baas fan dy saak samar te 
sjongen! En hy song my ta as ‘The most beautiful girl in the world’. Ik wit 
yn de goedichheid net wat dat betsjut, mar ik haw de bêste man doe mar 
wakker tawispelsturte. Fûn hy moai. En ik? Ik wol noch wolris op fakânsje!

menno@bistedokter.nl
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Ruben is weer terug in Nederland

Graag willen ik jullie bedanken voor het doneren van de lege flessen in de 
flessenkast naast de Superrr. Vooral de fles waar ook geld in gedaan was, 
prachtig! En ook erg bedankt voor het sponsoren van de kinderen die deelge-
nomen hebben aan een superleuke sponsorloop. Door al deze sponsoringen 
is er een mooi bedrag bij elkaar gehaald. 

Het is een onvergetelijke reis geworden naar Bolivia. Alle mensen waarmee 
ik naar Bolivia was, zijn stuk voor stuk bijzondere mensen. De mensen met 
een lichamelijke beperking die mee zijn geweest, zijn voor mij het voorbeeld 
van doorzettingsvermogen. 
Voor het project begon had ik mijn twijfels over de bouw met mensen die in 
een rolstoel zitten, maar het was echt de moeite waard. Je leert van elkaar. 
Je leert naar je medemens kijken. 
De mensen die ik ontmoet heb in Bolivia zijn voor mij ook het voorbeeld 
geworden van liefde voor elkaar. Doe wat voor een ander op plekken waar 
je het niet gewend bent. Dit is zo mooi om te doen!

Ruben Kuit

Wil jij ook mee met een reis van World Servants? 
Ga naar de site: www.worldservants.nl en lees meer over World Servants
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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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Nieuwe reis in 2019 en dit keer naar Ghana

De flessenkast staat nog 
bij de winkel, de lege 
plastic statiegeldflessen 
mogen daar ingeleverd 
worden. Dit keer ga ik 
(Gerda) mee met een 
groep jongeren naar 
Ghana om daar klaslo-
kalen te bouwen. 
Ik ga mee naar Ghana, 
omdat ik wil bouwen 
aan de toekomst van 
veel kinderen en jonge-
ren. Ik ben eerder op 
project geweest naar 
Ethiopië en heb mogen 
ervaren wat het voor 
verandering kan geven 
bij de mensen daar en 
bij de groep waarmee ik 
was. Fantastisch!!!

Ik hoop dat jullie mij wil-
len ondersteunen door 
uw lege fles te doneren. 
U kunt ook kijken op 
geef.ws/gerda of scan de 
QR code. Hier staan nog 
meer acties op die ik ga doen. 

Alvast bedankt voor jullie steun,
Gerda Kuit
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Dorpscanon

Mogelijk heeft u iets overgelezen in de Leeuwarder Courant of gehoord op 
Omrop Fryslân.
In verband met het Dorpscanonproject worden in de maand november 
informatieavonden georganiseerd. De locaties zijn in Sneek (21 november) 
en Franeker (28 november). Aanvang ieder keer om 19:30 uur. Inloop vanaf 
19 uur. Voor koffie en gebak wordt gezorgd.

Skutsje-kenner en enthousiaste zelfbenoemde dorpshistoricus Klaas Jansma 
komt langs om te vertellen over het belang van kennis van de lokale historie. 
Hij zal zijn verhaal op zijn eigen unieke manier illustreren met een aantal 
opmerkelijke dorpsverhalen.
Na de pauze volgt informatie over het project zelf, worden voorbeelden 
van dorpscanons getoond en kunt u uw dorp eventueel aanmelden voor 
deelname.
Als u bij een van deze avonden aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden 
via de website: 
https://www.dorpscanon.nl/
Wij hopen u op een van de informatieavonden te ontmoeten.

Bauke Pieter Folkertsma - Stichting Fryslans Ferline

Tresoar zoekt hulp
bij groot invoerproject Friese overlijdensaktes

Wie was je vader, wie was je moeder? Om digitaal onderzoek naar Friese 
voorouders te vergemakkelijken zoekt Tresoar vrijwilligers die familierelaties 
willen toevoegen aan overlijdensaktes. Iedereen kan vanachter zijn eigen 
computer een bijdrage leveren op het platform FryskeHannen.frl.
 
De ultieme startplek voor een zoektocht naar Friese familiegeschiedenis is de 
grote genealogische database op AlleFriezen.nl. Daarop staan de overlijdens-
aktes van 750.000 Friezen. Bij ongeveer een half miljoen aktes zijn alleen de 
namen van de overledenen ingevoerd, en niet die van de ouders of eventu-
ele partners. En die gegevens zijn juist zo belangrijk: daarmee kan Tresoar 
personen virtueel aan elkaar knopen en bijvoorbeeld stamboomonderzoek 
een stuk makkelijker maken. Nu de techniek ons meer dan ter wille is, gaat 
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‘Grootste vergeten Fries’ Viglius van Aytta

Tresoar tentoonstelling Viglius van Aytta 
(1507-1577), strateeg in een eeuw vol 
tegenstellingen.

Viglius van Aytta is één van de ‘vensters op 
de geschiedenis’ in de Canon van Fryslân. 
Hij doet ons nadenken over de complexe 
16e eeuw waarin Europa, de Nederlanden 
en Fryslân zo ingrijpend veranderden en 
waarin Viglius een zo vooraanstaande rol 
speelde. Viglius was jurist, humanist en 
staatsman en maakte een bliksemcarrière 
onder Karel V en Philips II. Hij was één van 
de machtigste Friezen in het Europa van 
zijn tijd. Maar wie kent hem nog? Alle re-
den om kennis te maken met ‘de grootste 

vergeten Fries’. Naast de tentoonstelling zijn er lezingen (30 minuten) van 
Jan-Meinte Postma over leven en werk van Viglius en van Bert Looper over 
Fryslân en Europa in de 16e eeuw. Josse Pietersma en Hanneke Heerema 
geven doorlopend een toelichting op de door hen samengestelde tentoon-
stelling.

De tentoonstelling is te zien t/m 30 december in Tresoar, Boterhoek 1, Leeu-
warden; tijdens de openingstijden. Toegang en koffie/thee gratis.

Tresoar proberen om daarin een grote stap te zetten. Wilt u meehelpen? U 
kunt zich aanmelden op het platform FryskeHannen.frl en meteen beginnen. 

Over FryskeHannen.frl 
Met het tweetalige platform FryskeHannen wil Tresoar grote gedigitali-
seerde collecties verrijken met gegevens. Dat kunnen de eigen archieven 
zijn, maar ook andere organisaties kunnen via FryskeHannen hun collecties 
ter bewerking voorleggen aan hun achterban. Eerder al beschreven vrijwil-
ligers op FryskeHannen.frl duizenden onderduikerskaarten en dia’s van Friese 
monumenten. Samen met Omrop Fryslân wordt gewerkt aan het project 
Omroplûden, waarbij vrijwilligers helpen met de beschrijving van duizenden 
uren omroepmateriaal.



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

Een Belg komt een café binnen en vraagt: “Waar is het 
toilet?” De ober zegt: “Die is verstopt”. “Oh, wat verve-
lend,” antwoordt de Belg, “ik help even mee zoeken.”

Een hond een giraf gaan zwemmen. De hond kan niet 
zo goed zwemmen, dus vraagt hij aan de giraffe alvast 
het water in te gaan.
De giraf gaat het water in, en roept naar de hond: “kom er 
maar in hoor, het is niet diep, ik kan hier gewoon staan!”

Jantje en Pietje lopen in het donker over straat. Opeens loopt Jantje naar 
een lantaarnpaal toe en klopt ertegen aan, en zegt vervolgens: “Hee, wat 
gek zeg!” “Wat is er zo gek?”, vraagt Pietje, waarop Jantje antwoordt: “Er 
brandt wel licht, maar er doet helemaal niemand open!”

Keesje: “Ik ben gisteren naar de tandarts 
geweest om mijn kies te laten trekken.” 
Jantje: “En? doet die kies nog steeds 
pijn?” Keesje: “Dat weet ik niet, hij ligt 
nog steeds bij de tandarts.”

Wat komt in een minuut voor, maar niet 
in een uur. Wel in een maand, maar niet 
in een jaar. Wel in een milenium (1000 
jaar), maar niet in een eeuw?

Gemaakt door Hidde en Merijn 

Antwoord: de letter M              
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Wês dysels en sjoch elkoars wiere ik

8 desimber 20:00 oere
9 desimber 15:00 oere

De Golle te Wurdum
Entree €5 | tot 12 jier €3

384 likes

Nut en Nocht spillet
Yn gearwurking mei Lyts Mar Krigel

Nut en Nocht It jongerein spillet #Filter, in foarstelling 
oer freonskip en leafde. Hoe goed kensto dyn freonen?

Kaarten bestelle?
06 - 464 32 446
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Wês dysels en sjoch elkoars wiere ik
In stel jongeren dy’t elkoar kenne fan de toanielferiening, 
sitte te wachtsjen op har regisseur. Hy blykt siik te wêzen, 
sadat de jongeren hielendal foar neat kommen binne. 

Se beslute om dochs te begjinnen mei it skriuwen fan har 
eigen foarstelling. Wurdt it in drama stik, in komeedzje of 
dochs hiel wat oars? En wêr moat it eins oer gean? Elkenien 
hat sa syn eigen miening. 

Se tochten dat se elSe tochten dat se elkoar koene, mar it tsjinoerstelde blykt 
wier te wêzen..

Marrit Veenstra
Jikke van der Heide
Esmeralda Schram
Joey Dijkstra
Isolde Jansen
Julia Kool

Spilers
Brecht Hemstra
Rixt Roersma
Jamie Bisschop
Ymkje Yntema
Anke Boonstra
Iris Kool

Ûnder lieding fan

Skrean troch
Wilma Bosch

Oersetter
Tjitske van der Meer

Wilma Bosch

Te besjen yn:
De Golle te Wurdum

Bestel no kaarten:
06 - 464 32 446

Foar it stappen op:
sneon 8 desimber om 20:00 oere
Nei it útsliepen op:
snein 9 desimber om 15:00 oere
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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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Hedman Bijlsma

Schaatsen

De kenner van de schaatsgeschiedenis, Hedman Bijlsma, neemt ons mee 
op schaatstocht door Fryslân. Want hier ligt de schaatshistorie voor het 
oprapen!

Op diverse plekken laat hij dingen zien die betrekking hebben op het schaatsen. 
Dat zijn verrassende dingen zoals straatnaambordjes, kunstwerken, grafstenen 
en voorwerpen die je in aanraking brengen met flarden schaatsgeschiedenis. 
  
Zijn uitgangspunt is dat er overal dingen te vinden zijn die iets kunnen 
vertellen over de band die Friezen met het schaatsenrijden hebben. 
 
Op donderdag 29 november a.s. om 14 uur in de Fikarij.
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 255 14 63
 Uilke Postmus 255 21 92
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Fryske kroechkwis op 30 novimber yn de Golle

De organisaasje fan de kroechkwis is tige op skik mei it oantal teamoan-
meldingen.
Der kinne noch in pear teams mei dwaan oan de “Praat mar Frysk” kroechkwis.
It sil in tige noflike jûn wurde mei as presintator de ‘stand-up comedian’ 
Douwe Gerlof Heeringa. It brûken fan de Fryske taal stiet sintraal, net it geef 
Frysk sa as it yn de wurdboeken stiet (allinnich mei de taalfragen?).
It team kriget in ferskaat oantal fragen oer Fryslân, Wurdum/Swichum, taal 
en in rûnte faria. Mei inoar witte jo fest in hiele protte mar der kin mar ien 
de winner fan de kwis wurde. Bin jimme dat?

Jou jimme gau op fia praatmarfrysk@gmail.com en oant 30 novimber.
Ynrin 19.30 oere, start kwis 20 oere.

De Gollefreonen
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Voedselbank

Tip voor de maand november:

Soeppakjes, soep in blik, soepballetjes, etc.

De mand staat de gehele maand bij de Superrr.

Kerstbroodmaaltijd

De Diaconie van de Protestantse 
Gemeente Wirdum e.o. nodigt 
alle ouderen uit voor de gezellige 
Kerstbroodmaaltijd op maandag 17 
december in de Fikarij, Hof 2 te Wirdum. 
Wij verwelkomen u vanaf 16 uur.

Voor de Kerstbroodmaaltijd kunt u zich 
voor 10 december bij onderstaande 
personen telefonisch aanmelden.

Jannie Lindeman 058 2552856
Tjitske Cnossen  058 2551765
Nieske Span  06 53982142

Bij uw aanmelding graag doorgeven of u 
opgehaald wilt worden.
Wij rekenen op uw komst.

Diaconie Protestante Gemeente Wirdum 
e.o.
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Kerststerren maken

Op woensdag 21 november is er de mogelijk-
heid om sterren te maken van boterhamzakjes. 
Vorig jaar hoorden we regelmatig de reactie 
“dit willen wij ook”, dus nu is er de mogelijk-
heid.

We doen dit in de Fikarij en wel om 20 uur. 
Kosten € 2,50 (incl. koffie/thee).
Materiaal is voldoende aanwezig. Wel graag 
een schaar meenemen!
Wordt georganiseerd door een aantal vrijwil-
ligers!

Alie Kalsbeek

Intocht Sinterklaas

Op 24 november 2018 is het weer 
zover, dan komt Sinterklaas met zijn 
Pieten weer naar Wirdum toe.
Om 12.30 uur komen Sinterklaas en 
zijn Pieten aan op de Greate Buorren.
Daarna gaan wij met zijn allen naar 
de Golle, waar het feest om 13 uur 
begint.
Dus kom allemaal, dan maken we er 
een mooi feest van.

De Sint en Piet commissie



www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma 
Jorwert 
06 10 33 03 37 

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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Aankondiging Krystkuier 2018!

Gezamenlijk het kerstverhaal beleven in een ‘krystkuier’ van iets meer dan 
een kilometer vol levende fragmenten uit het kerstverhaal, lichtjes en muziek! 
Wij nodigen u alvast uit voor deze bijzondere kuier op donderdag 20 de-
cember in Wirdum. In de volgende Tuorkefretter volgt meer informatie.

Een avond om alvast in uw en jouw agenda te noteren!
Hartelijke groet, De Arke- en Uniaskoalle en de Zending en Missionaire 
commissie.  

Oproep!
Gezocht: vrijwillligers die op deze avond hand en span diensten willen 
doen. (aanmelden via gjwassenaar@hotmail.com)

               Krystkuier 2014 
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Muzyk foar dy!
12 oktober was het zo ver… schoolorkest 
Arunia gaf een concert samen met de 
brassband. Wat was het een leuke avond! 
Een hele groep enthousiaste kinderen, een 
zaal vol publiek, geweldige presentatie 
van beide schooldirecteuren en mooie 
muziek. We zijn trots op alle kinderen van 
groep 5 en 6 van de Arke en Uniaskoalle.
De kinderen krijgen het hele schooljaar 
nog les dus we zullen vast nog vaker vro-
lijke noten van Arunia horen!

De brassband is nu aan het repeteren voor 
kerst en het nieuwjaarsconcert. We zijn 
nog op zoek naar een nieuwe dirigent en 
hebben inmiddels al enkele proefdirecties 
gehad. Tot het concert staat de band o.l.v. 
Jappie Dijkstra.

23 november solistenavond
Leden en leerlingen van de brassband stu-
deren 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. Iedereen is welkom om te komen luisteren 
om 19.45 uur in het kerkje van Swichum.

25 december kerkdienst
Wij begeleiden de dienst in de Sint Martinuskerk en zijn hiervoor al mooie 
kerstnummers aan het instuderen.

12 januari nieuwjaarsconcert 
LANG LEVE DE MUZIEK!
We blikken terug op het jaar 2018. Het jaar van de Culturele hoofdstad. Dit 



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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zal terug komen in een concert waarin we muziek uit het dorp willen laten 
horen. We kunnen hierover alvast een paar dingen verklappen. Het popkoor 
Sawat suver zal er bij zal zijn en er komt een interactief element in de avond. 
In de volgende Tuorkefretter meer hierover.
We nemen tijdens onze terugblik officieel afscheid van onze dirigent John 
Blanken. Natuurlijk kijken we ook naar wat 2019 voor ons in petto heeft op 
muzikaal gebied!
Houdt de datum alvast vrij in de nieuwe agenda: 12 januari 20 uur in de Golle.

Namens het bestuur van Brassband Wirdum,
Diana IJpma

Like ons op facebook!

info@brassbandwirdum.nl

‘Muziek die je (ziel) raakt’ 

Zaterdagavond 24 november in de Fikarij om 19.30 uur
Een avond voor en door dorpsgenoten waarbij we de muziek die ons het 
meest raakt aan elkaar presenteren. Zie voor meer uitleg: de vorige Tuor-
kefretter.

Geertje van der Meer
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Bericht van de IJsclub

Vrijdag 23 november om 20 uur houdt de IJsclub bij Duhoux de 152ste alge-
mene ledenvergadering. We blikken terug op het afgelopen seizoen en we 
kijken vooruit naar de komende winter. Daarnaast hebben we de gebruikelijke 
zakelijke kwesties te bespreken. De penningmeester en de voorzitter treden 
dit jaar af. Voor beide functies heeft het bestuur al een geschikte kandidaten 
gevonden in de personen van Gy-sbert Wassenaar en René Brouwer, maar 
het bestuur heeft nog een vacature. (Tegen-)kandidaten kunnen zich voor 
de vergadering bij het bestuur melden. 

Maatschutjassen

De kop is er af. Er zijn alweer twee schutjasavonden geweest. Er waren spannende 
partijen bij die resulteerden uiteindelijk in een gelijke stand, zodat de streekjes 
uitkomst moesten bieden. Met 16 en 14 deelnemers zouden er best nog wat meer 
schutjassers bij kunnen.
Er is plaats genoeg. 

De uitslagen:
28 september
 1e 2e 3e 
 A. Boomsma A.J. Terpstra J. Adema
 U. Postmus B. de Ruiter E. Adema
 (3 gew. +17)                  (3 gew.  +11) (3 gew. +7). 

19 oktober
 1e 2e 3e 
 A. Postmus A. Bouma A. de Haan
 E. Jongsma E. ten Hoove U. Postmus
 (3 gewonnen)        (2 gew. + 6) (2 gew. -2)

De volgende schutjasavonden zijn gepland op: 30 november en 21 december.
Opgave bij A. Boomsma (tel. 2551316) of B. Duhoux (tel. 2551513). We starten 
om 19.30 uur.

A. Boomsma
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De afgelopen jaren heeft de IJsclub het schoolschaatsen gedeeltelijk gesub-
sidieerd. Als het vriest, verdient de IJsclub geld met de verkoop van poeier-
molke en met de entree van schaatsers van buiten Wirdum. Het is mooi als 
de schooljeugd in de jaren dat het minder koud is daarmee toch kan gaan 
schaatsen. Tijdens de ledenvergadering wil het bestuur voorstellen om het 
schoolschaatsen volledig te subsidiëren. 

Bij het terugblikken bedenken we dat we afgelopen winter één van de eer-
ste ijsbanen in de provincie waren die de poorten opende. Dat leverde veel 
publiciteit op. Omrop Fryslân en stadsomroep Leo kwa-men langs en Piet 
Paulusma kwam met SBS6 ook even “Oant Moarn” zeggen op de ijsbaan.

Het vooruitkijken is altijd wat lastiger. Voor een echte winter met een Elfste-
dentocht moeten we alweer 22 jaar teruggaan. Maar afgelopen zomer, met 
heel lang stabiel hogedruk-weer, doet ons afvragen wat er zou gebeuren 
als we zo’n stabiele periode in de winter zouden hebben. Voorlopig hopen 
we vooral dat het wat minder hard waait als het gaat vriezen. Windwakken 
hebben we afgelopen jaar genoeg ge-zien.

Dat krijg je als het hard waait als het gaat vriezen.

Huib-Jan Imbens
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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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Collecte Brandwonden Stichting groot succes

In de week van 7 tot en met 13 oktober collecteerden in heel Nederland 
meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. 
Ook in Wirdum gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! 
Gezamenlijk werd een bedrag van € 408,58 opgehaald. De opbrengsten 
van de collecte stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor 
mensen met brandwonden voort te zetten. 

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medi-
sche traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de 
verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn 
het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtof-
fers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, 
gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. 
De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.

Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar 
strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van 
brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het 
bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte 
kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. 
Namens de plaatselijke collecteorganisator Maaike van der Wal dankt de 
Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Wirdum voor 
hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.

Maaike van der Wal
Collecte organisator
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Verhuizingen in Wirdum en Swichum

Mevrouw Hiltje Visser woont sinds eind november 2017 op Legedyk 16. Er 
heeft nogal een verbouwing plaatsgevonden voordat ze het huis op orde 
had. Het huis is de vroegere vergader-/cursusruimte van de Unitaskerk en 
nu afgescheiden van de kerk. Het is volledig verbouwd door haar kinderen 
met af en toe hulp van een klusbedrijf. Haar dochter en schoonzoon wonen 
met hun kinderen in de Unitaskerk.
Nadat mevrouw Hiltje Visser 45 jaar met haar gezin in Rottum op de boer-
derij had gewoond, heeft ze samen met haar man in de Knipe gewoond. 
Na het overlijden van haar man werd de woning te groot en kwam Wirdum 
in beeld. Een leuk dorp, de kinderen dichtbij en een prachtig huis met een 
mooie tuin. Hiltje is enorm creatief, we hebben er een klein beetje van kun-
nen bewonderen. Ze heeft veel gewerkt op een weefgetouw en handwerken, 
vilt maken, wol en textiel be(ver)werken zijn haar hobby’s evenals kleien, 
potten bakken en gelei maken. In het verleden heeft ze al eens een textielreis 
naar China gemaakt en recent naar Noorwegen. Hier heeft ze veel ideeën 
opgedaan voor haar hobby’s. De tuin heeft ook haar aandacht en ze is lid 
van de tuinclub in Heerenveen. 
In haar prachtige levensboek heeft ze haar leven tot nu toe mooi beschreven, 
dit boek is voorzien van de nodige foto’s van bijzondere gebeurtenissen. 
Er zijn nu al vijf generaties vrouwen, haar moeder is in oktober 107 jaar 
geworden en woont is Oudehorne. Hiltje heeft buiten haar kinderen, die in 
de buurt wonen, tien kleinkinderen en de nodige achterkleinkinderen. Ook 
heeft ze vier (buiten)katten. 

Karst Meyer is van Surhuisterveen via Nijmegen, Delft en Leeuwarden in 
Wirdum terechtgekomen. In maart 2018 heeft hij het huis op nr. 18 aan de 
Lytse Buorren gekocht en sinds 1 oktober woont hij er ook. Karst zit nog 
midden in de verbouwing maar heeft het nu al prima naar zijn zin. 
De keuze voor Wirdum was een logische keuze, zeker i.v.m. zijn werk als 
productontwikkelaar bij Lankhorst in Sneek. Door Wirdum als woonplaats 
te kiezen kan hij ook op de fiets naar het werk, dat is natuurlijk een prettige 
bijkomstigheid.
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Tige tank

Foar‘t ik it yn ‘e gaten hie, lei ik yn it sikehûs: op de ien of oare wize hie ik 
myn evenwicht ferlern en dûkele út ús appelbeam. Wy binne tankber foar 
alle stipe, leafde en meilibjen yn de wiken dêrnei. Der wolle wy jimme graach 
foar tankje. It hat ús hiel goed dien.

Arie en Baukje Dol  

Kaarteaksje Amnesty International

De skriuwgroep Wurdum / Swichum fan Amnesty International 
hâldt wer har jierlikse kaarteaksje. Al 32 jier lang dogge wy dat 
en alle kearen wer mei sukses.
De kaarten kinne ferstjoerd wurde nei minsken dy ‘t finzen sitte 
fanwege godstsjinstige reden en oan politike finzenen, dy‘t gjin 
geweld brûkt hawwe. Wy hâlde dizze aksje altyd krekt nei de feestdagen 
om de slachtoffers moreel te stypjen.
Op woansdei 12 desimber kinne jo ien of mear fan ús leden oan de doar 
ferwachtsje mei kaarten.
Kinne wy wer op jo rekkenje?

Foar de skriuwgroep,
Myn Dykstra

Karst heeft nogal wat hobby’s, o.a.: mountainbiken, fietsen, lezen en mo-
delbouw. Zijn interesse ligt vooral bij zend detectors en modelvliegtuigen 
bouwen.
Ook het klussen is wel een hobby maar er gaat enorm veel tijd in zitten.

Ineke & 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 november tot 1 januari

16-11 20.00 uur Duhoux Jaarvergadering Feestcommissie

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

23-11 20.00 uur Duhoux Algemene ledenvergadering IJsclub

23-11 19.45 uur Nicolaastsjerke Solistenavond Brassband

24-11 12.30 uur Greate Buorren Intocht Sinterklaas

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

25-11 15.00 uur Nicolaastsjerke Optreden koor Ratjetoe uit Grou

29-11 14.00 uur Fikarij UVV-PKN: Hedman Bijlsma over
    schaatsgeschiedenis

30-11 20.00 uur De Golle Fryske Afûk popquiz “Praat mar
    Frysk”
30-11 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

  8-12 20.00 uur De Golle Jongerein Toniel Nut en Nocht

  9-12 15.30 uur De Golle Jongerein Toniel Nut en Nocht

12-12  dorp Huis aan huis kaartenactie Amnesty
    International

13-12 14.00 uur Fikarij UVV-PKN: Nifelje

13-12  Nicolaastsjerke Rob Heiligers en Aafke

16-12  Nicolaastsjerke Koffieconcert “De Kerststerren”

17-12 16.00 uur Fikarij Kerstbroodmaaltijd

20-12  dorp Krystkuier

21-12 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.

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

25-11 09.30 uur ds. E. Asscher, Leeuwarden

  2-12 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   1e zondag van de advent
   Maaltijd van de Heer

  9-12  09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   2e zondag van de advent
   kindernevenzondag - Praethuys

16-12 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   3e zondag van de advent

23-12 09.30 uur da. Y. Slik, Balk
   4e zondag van de advent

24-12 21.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   Kerstnachtdienst
 
25-12 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   1e kerstdag

30-12 09.30 uur ds. B. Bloemink, Beetgum

31-12 19.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   avonddienst Oudjaar

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


