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Saris DV135 gesloten enkelasser

* afmetingen 256 x 134 x 150 cm
* max. belasting 1350kg
* geremd
* geschikt voor B-rijbewijs (totaalgewicht trekkend
   voertuig + aanhangwagen inclusief lading mag de
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€ 35,00
per dag

incl. btw
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Fan ‘e toer besjoen

Yn myn pauze op it wurk mei ik graach op myn mobyl sjen 
om te sjen wat foar nijs der is. De nijssites kinne fansels rap-
per as de krante en derom kinne we elts momint fan de dei 
op de hichte wêze. Dêr kin de krante nea tsjin op. Op ien fan 
de sosjale media sites kaam ik it folgjende stik tsjin.

Piet Paulusma wist it seker, de Alvestêdetocht komt der oan.
Troch de titel, tocht ik, dat moat ik lêze. Ik waard tige nijsgjirrich. Earst 
tocht ik, witte se dit no al? Se witte faaks net iens wat foar waar de oare 
dei bringt. Foarspelle se koade oranje, de hiele dei wetter en skynt de sinne 
de hiele dei. En dan kinne se wol fertelle hokker winter at we krije. Mar it 
foel ta (as tsjin) it is mar krekt hoe’t jo it sjen wolle. Mar nei in pear sinnen 
kaam ik de “adder onder het gras” tsjin…
Ik lies al gau, Piet “tinkt” dat er wis wer ris in Alvestêdetocht komt… Ja, 
ja! Dat hawwe wy wol ris faker heard. Ik bin der wer yntrape. It stik soarge 
derfoar dat ik oan it tinken setten waard. Hoefolle minsken dogge net krekt 
as ik. De krante wurd net (as hast net) mear lêzen en we lêze de stikken 
op de sosjale media kanalen. Dat nijs wurd hiel rap brocht, yn de haadtitel 
stiet in pakkende tekst en wol sa dat minsken nijsgjirrich wurde nei wat der 
allegearre wol net stiet. Der is fansels goed oer nei tocht en set fansels in 
protte minsken op de ferkearde foet. No falt it mei dit nijs wol wat ta, der 
fallen gjin deaden. Mar dochs in goeie reden om ris wat faker it nijs te sjen 
as de krante ris iepen te slaan. Dêr is neat te finen oer de Alvestêdetocht. Is 
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Maatschutjassen

De eerste ronde is weer gespeeld en met frisse moed en gezonde strijdlust 
zijn we aan het nieuwe seizoen begonnen. De wisselbeker is voor een jaar 
in het bezit van B. de Ruiter, maar ook dit seizoen zijn er kapers op de kust.

De uitslag, van 27 september:
1e 2e 3e 
J. Duhoux A. J. Terpstra E. ten Hove 
W. Koopmans B. de Ruiter D. Reitsma
(3 gew. ) (2 gew. +12) (2 gew. +0 ).

De volgende schutjasavonden zijn gepland op: 18 oktober, 8 en 29 november 
en 13 december.

Opgave bij A. Boomsma (tel. 2551316) of B. Duhoux (tel. 2551513) 
We starten om 19.30 uur.

A. Boomsma 

dit no nep nijs, besoademiterij as wat foar namme moat dit hawwe? Ik wit 
it net. Wat ik wol wit is dat we moai petear stof hawwe. De measte fan myn 
kollega’s hawwe it stik lêzen en fine dêr ek wat fan. We wolle allegearre 
hiel graach wer ris in Alvestêdetocht, mar dan écht. Net omdat Piet “tinkt” 
dat it wer oangiet. 

En net allinnich ik. Oan de gearkomstetafel waard der al in grapke oer makke. 
Kollega’s, freonen en famylje hawwe Om my hinne hear ik ús nochtere Friezen 
sizzen, ja ja…moat earst mar ris safier wêze. Piet sit folle faker mis. Mar de 
Hollanders stean fansels klear om der wat fan te finen. SBS6 stie foaroan. 
Piet moast fansels ferklearje hoe’t hy deroan kaam. At ik nei bûten sjoch 
is it in treasteleaze boel. It wetter wat we dit jier net hân hawwe, krije we 
no yn in pear dagen. De dagen wurde hurd koarter, de loft is griis en de 
houtkachel hat by ús al oan west om de kjeld fan de jûn te ferdriuwen. Ek 
de earste kearskes hawwe alwer baarnd. Fansels, we binne oktober, mar in 
pear moaie dagen soe ek sa moai wêze.

Wytske Hoekstra
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Mededelingen Dorpsbelang

Welkom 
Elke eerste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Heb 
je iets wat je wil voorleggen bij Dorpsbelang dan ben je welkom tussen 
19.30 en 20 uur.

Dorpsbelang vergadert op maandag 7 oktober en dat is na de redactiever-
gadering van deze editie van de Tuorkefretter. Punten uit de vergadering 
worden zo nodig in het novembernummer vermeld.

Duurzaam Wirdum-Swichum
De werkgroep Duurzaam Wirdum-Swichum is in september weer om tafel 
geweest. We hebben elkaar ‘bijgepraat’ over de verkenning die we doen 
voor verdere actie op verduurzamen woningen, op de kansen voor deel-
auto’s en de mogelijkheden voor zon- en windenergie. Voor wat dit laatste 
betreft, werd gemeld dat Reduzum door kan met het opschalen van hun 
dorpsmolen. Dat is mooi voor hen.
Verdere vorderingen zullen we hopelijk de komende tijd kunnen delen.

Uitbreiding carpool bij de A32 gereed
De carpool-plek is uitgebreid. Het is een project van de gemeente en we 
hebben daar vanuit Dorpsbelang over mee kunnen denken. Het ontwerp is 
zo bedacht dat het een duidelijk overloopgebied is voor als de vaste plekken 
vol zijn. Dat is zichtbaar doordat er gebruik is gemaakt van grasbetonste-
nen. De ligging is zo gekozen dat er voor de bewoners aan de Legedyk het 
minst verstoring is. 

Informatiebord entree dorp 
In samenspraak met De Golle en met financiële toezeggingen van De Golle, 
De Schakel en de PKN-kerk is het plan voor een nieuw informatiebord uit-
gewerkt. Het gaat hierbij om een LED-infobord en om de kosten te dragen, 
is er een subsidieaanvraag bij het Leeuwarder Mienskipsfonds ingediend. 
Het is nu wachten op een positief bericht en als dat positief is, kunnen we 
het echt uitvoeren.
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Ligplaatsen en passantenhaven
Op 2 oktober is de aanpak voor de ligplaatsen besproken. Van de tien lig-
plaatsen willen we vier gereserveerd houden voor passanten. Die worden 
gemarkeerd met een bordje. De andere zes ligplaatsen worden voor € 50,- 
per seizoen beschikbaar gesteld aan geïnteresseerde dorpsgenoten. Door 
dit per seizoen te doen, voorkom je dat iemand zijn boot hier altijd mag 
blijven liggen. 
De uitkomsten van deze bijeenkomst zullen we de volgende keer melden.

Nieuwe invulling tennisbaan
Dit project slurpt energie. Een herijkt plan werd op zichzelf wel positief 
ontvangen door gemeente en waterschap. Maar bij beide partijen is weinig 
ruimte om in de plankosten en de realisatie bij te dragen. Of en hoe we nu 
verder gaan, is nog niet duidelijk. Het liefst zouden we een deel of heel het 
plan uitgevoerd willen zien. Dit gaat ons alleen niet lukken zonder enige 
hulp van bovenstaande partijen. Wanneer de stand van zaken niet anders 
wordt, zullen wij met het plan moeten stoppen en bij de gemeente er op 
aan moeten dringen om de tennisbaan op zijn minst netter te maken als 
entree voor ons dorp. 

Burgemeester op bezoek
Op de agenda staat een kennismakingsbezoek met onze nieuwe burgemees-
ter Sybrand Buma. De heer Buma zal op zaterdag 12 oktober een rondje 
langs de dorpen (ten zuiden van Leeuwarden) doen. Naar verwachting zal 
hij zo rond 15:30 uur bij ons komen voor een kennismaking en dat vindt 
plaats bij Duhoux. 

Fusie en koppelkansen
Alle ouders met kinderen op onze scholen weten er natuurlijk al van: er 
wordt gewerkt aan een fusie van de scholen! De scholen zijn er druk mee 
bezig. Vanuit Dorpsbelang ondersteunen we dit van harte omdat het o zo 
belangrijk is dat er geïnvesteerd wordt in deze essentiële dorpsvoorziening. 
En interessant is ook om te zien of er, zoals dat zo mooi heet, koppelkansen 
liggen voor een Multi Functioneel Centrum. Immers het is denkbaar dat er 
een nieuw schoolgebouw moet komen en als je daar dan ook andere voorzie-
ningen bij kunt onderbrengen dan is dat prachtig. Win-win situaties. Zoiets 
heb je niet zo maar voor elkaar en als eerste stap willen we meewerken aan 
een verkenning. 

Dorpenvisie 2020-2030
Na de nieuwjaarsbijeenkomst en de inventarisatie van wensen tijdens de ALV 
zijn alle opmerkingen meegenomen in een eerste conceptversie van onze 
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nieuwe dorpenvisie. Deze versie zal voor de eerste aan- en opmerkingen 
verder door Dorpsbelang nog doorgelezen worden, waarna de conceptversie 
ook naar alle deelnemers van de inventarisatieavond gestuurd worden voor 
een tweede mogelijkheid tot meelezen. Daarna zal de dorpenvisie tijdens de 
ALV in 2020 door onze leden goedgekeurd kunnen worden. 

Namens Dorpsbelang,
Johan Kruiger 

Extra service (grof) tuinafval

Zoals ook in voorgaande jaren zal Omrin u, in samenwerking met gemeente 
Leeuwarden en Dorpsbelang Wirdum/Swichum, in de gelegenheid stellen 
uw vrijkomend grof tuinafval in uw wijk aan te bieden. Daarvoor worden 
op de volgende zaterdagen een tweetal rode Omrin containers bij dorpshuis 
‘De Golle’ neergezet.

Zaterdag 12 oktober
Zaterdag 19 oktober

Vrijwilligers van Dorpsbelang zetten de containers ‘s morgens om 11 uur 
open en sluiten deze om 17 uur af. U kunt dan uw tuinafval in de betreffende 
containers deponeren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om bijvoorbeeld 
grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval aan te bieden. Hierop wordt 
door de vrijwilligers goed toegezien.

Uiteraard kunt u uw grof tuinaf-
val daarnaast de hele week gratis 
aanbieden bij de milieustraat 
aan de Greunsweg 86 in Leeu-
warden of Oedsmawei 9 in Grou.

M. Kuipers



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 

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

OPENINGSTIJDEN: Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 uur / 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag- en woensdagavond: 18.30 - 20.30 uur  |  Zaterdag: 8.00 - 12.00 uur

KAPSALON  |  GELLAK NAGELS  |  GESPECIALISEERD IN KRULLEN

Maak online je afspraak via www.knipkeamerrixt.com    knipkeamerrixt

Happiness is a
         good hairday!

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

U kunt bij ons terecht met alle vragen over wonen, werken en welzijn. Onze 
medewerkers zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Zij volgen regel-
matig cursussen en trainingen. Indien onze medewerkers u niet verder kun-
nen helpen, dan zoeken zij naar een oplossing. Of zij verwijzen u door naar 
een andere instantie zoals het sociale wijkteam of een andere organisatie.

Wij bieden wijkbewoners praktische ondersteuning bij onder andere:
• het aanvragen van een uitkering
• aanvragen van bijzondere bijstand
• aanvragen van inkomens verruimende maatregelen
• het indienen van een bezwaar
• het invullen van de belastingaangifte
• aanvragen van toeslagen
• aanvragen van kwijtschelding
• het verlengen van een verblijfsvergunning
• vragen over de WMO
De vrijwillige medewerkers van stichting Buurtservicepunt zetten zich als 
ervaringsdeskundige met veel enthousiasme en daadkracht in voor de wijk/
dorpsbewoners.

Dorpenteam Grou, 

Inloopspreekuur: woensdag van 
13:30-16:00 uur
Oedsmawei 18A, 9001 ZJ Grou
T: 0566 625151
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Gerda aan het werk in 
Ghana, op het land en in 
de bouw.

De bouw van een school in 
Ghana, met drie klaslokalen 
en een directeurskamer.
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Terug uit Ghana

Hallo iedereen, ik wil jullie bedanken voor de flessen die zijn opgehaald. 
Ook die ene fles met mooie inhoud. Daarnaast wil ik de mensen bedanken 
die hebben meegedaan met de walkingdiner, dit was ondanks een kleine 
opgave toch een geweldig gezellige avond en zeker voor herhaling vatbaar. 
Ook Duhoux wil ik bedanken voor het sponsoren, hierdoor heb ik liters ad-
vocaat kunnen maken die ik kon verkopen.

Afgelopen zomer ben ik in Ghana geweest met een project van World Ser-
vants. Wij als groep van 38 personen, hebben samen met de lokale bevolking 
drie klaslokalen en een directeurskamer gebouwd. Wat was dit weer een 
fantastische ervaring.
Voordat je op reis gaat, vraagt World Servants om een aantal doelen in te 
vullen die met bouw, cultuur, geloof en jezelf te maken hebben. En als ik deze 
doelen nu terug lees dan heb ik samen met de lokale bevolking gebouwd. 
Dan zie ik hoe mensen voor elkaar zorgen, dat ze heel erg met elkaar optrek-
ken. Dat ouderen in de community blijven wonen. Dat gemeenschap een 
hele belangrijke rol heeft in hun samenleving. Ik heb gezien hoe een boer 
het land bewerkt en heb daar aan meegeholpen. Ik heb God aan het werk 
gezien door een genezing, door mij te bemoedigen doormiddel van een 
stem in de nacht en door te laten voelen wat ik in sommige situaties moest 
doen. Door dit alles ben ik mij er nog meer bewust geworden dat ik een 
creatie ben van de Grote Schepper die van mij houdt en die voor mij zorgt.

Gerda Kuit

En de flessenkast??? Daar kunt u gewoon uw statiegeldflessen in blijven 
gooien. Want opnieuw gaat een dorpsgenoot mee met een project van 
World Servants. 

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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Waardering voor mantelzorgers in november

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Om de inzet van mantel-
zorgers te waarderen worden daarom in de maand november in de gemeente 
Leeuwarden vele activiteiten georganiseerd. Om mensen te verrassen die 
zorgen voor een ander. Want mantelzorg is niet vanzelfsprekend.

Koen gaat in de zomer naar Myanmar
Afgelopen jaren zijn er veel statie-
geldflessen ingezameld bij de Superrr 
voor familie Kuit, voor World Servants. 
Aankomend jaar ga ik (Koen Canrinus) 
in de zomer van 2020 samen met een 
groep jongeren en begeleiders naar 
Myanmar om daar een prothesewerk-
plaats te bouwen. De protheses en or-
thopedische schoenen veranderen het 
leven van de mensen in de omgeving 
van Taungoo. Tijdens het aanvragen 
en maken van de protheses kunnen 
de patiënten in de gastenverblijven 
terecht. Komend jaar ga ik nog veel ac-
ties voeren om geld in te zamelen voor 
dit prachtige project en één manier 
daarvan is statiegeldflessen inzamelen. 
Ik hoop dat jullie net als voorgaande 
jaren hierbij willen helpen!

Alvast heel erg bedankt en mochten jullie meer willen weten, bekijk dan 
ons project op de website van World Servants (https://www.worldser-
vants.nl/leeuwardengkvmorgenster). Hier kunt u bijvoorbeeld zien welke 
acties wij nog meer voeren!

Koen Canrinus
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Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de samenleving. Vaak zonder 
dat ze het zelf en zonder dat anderen het door hebben. Ze zorgen voor een 
partner, familielid of vriend, die ziek is. Ook al wordt de zorg met liefde ge-
geven, het kan af en toe best zwaar zijn. Mantelzorgers zijn soms zo bezig 
met het zorgen voor de ander, dat ze er zelf bij inschieten. Een moment van 
ontspanning is daarom vaak waardevol. 

In de wijken en dorpen worden vele diverse activiteiten georganiseerd. Tot 
de mogelijkheden behoren een boottocht, high tea, gezellige muziekmid-
dag, culinaire workshop, een vogelkrans maken en meer. 
Ook zijn er stedelijke activiteiten, zoals een bezoek aan Keramiekmuseum 
Princessehof, het Noordelijk Filmfestival of de voetbalwedstrijd SC Cambuur 
tegen Almere City FC. Of naar een van de geselecteerde voorstellingen in 
Stadsschouwburg De Harmonie. 

Op zondag 17 november wordt er een grootse high tea voor mantelzorgers 
georganiseerd in Hotel van der Valk in Leeuwarden. De heerlijke high tea 
wordt opgeluisterd door een optreden van Piter Wilkens en Jaap Louwes. 
Voor jonge mantelzorgers, van 8 t/m 27 jaar, is er een speciale activiteit. Zij 
gaan gezamenlijk gezellig bowlen. Naast het actief bezig zijn is het doel om 
gezellig samen te zijn en te ontspannen.

Mantelzorgers die interesse hebben in een activiteit kunnen meer informatie 
vinden op amaryllisleeuwarden.nl/mvdm. Of bellen met Mantelzorg Amaryllis 
via 058 210 0216. Aanmelden voor de activiteiten kan van 8 t/m 15 oktober, 
via de website of telefonisch. 

Hoeveel mensen verlenen mantelzorg?
• 1 op de 3 Nederlanders (16+) gaven in 2016 mantelzorg (circa 4,4 

miljoen mantelzorgers)
• 750.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) 

als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp
• 8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (380.000 

mantelzorgers)
• Ongeveer vijf of op de zes mantelzorgers geniet van de leuke 

momenten van het zorgen
• 1 op de 6 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg

(bron: maandvandemantelzorg.nl)
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B E H A N D E L I N G  VA N :
• Likdoorns
• Eelt
• Schimmel (mycose) nagels
• Diabetische voet
• Reumatische voet
• Ingroeiende nagels
• Wellness
• Gellak (Orly)
• Ook voor kinderen! DECLARATIE BIJ ZORGVERZEKERAAR

(VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN)

ESMIRAS MEDISCH PEDICURE
Jacob Algerasingel 32 
9088 AV Wirdum FR
tel. 06 46432446
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Libbensferhalen skriuwe

Yn de rin fan it libben kin it ferlet ûntstean wat oer it eigen libben fêst te 
lizzen foar bern of bernsbern of gewoan foar josels. Elkenien wit fan it 
belang fan foto-albums, plakboeken en deiboeken. By it âlder wurden giet 
in minske op siik nei syn woartels, nei de ferhalen dy’t achter him lizze. It 
libbensferhaal wurdt fan libbensbelang.

Yn Ljouwert, by Tresoar, is sûnt jierren de kursus Levensverhalen schrijven/
Libbensferhalen skriuwe te folgjen. Dielnimmers skriuwe en wer skriuwe 
(yn it Nederlânsk of it Frysk), en reflektearje op hichte- en djiptepunten út 
har libben. In soad minsken knappe op fan prate en skriuwe oer it ferline. 
It jout grip op it deistich libben en sin oan de dagen.
Yn de rin fan de lessen docht faak bliken dat neat ûnbetrouberder is as it 
eigen ûnthâld en dat der mear as ien wierheid bestiet. Dy ûntdekking is fan 
belang, om’t it jin mylder makket en ynsicht jout yn de betreklikens fan it 
eigen ‘gelyk’. 

Al mear as tweintich jier jou ik kursussen Libbensferhalen skriuwe. Dit jier 
wer by Tresoar yn Ljouwert. As der yn it eigen doarp in groep belangstelling 
hat, kom ik ek graach nei de minsken ta.
(Yn it kafee fan Winsum is der fjouwer kear jiers op tongersdei in ‘weromkom-
moarn’, foar wa’t nei de kursus noch graach in stok(je) achter de doar hâldt.) 

Op myn webside fine jo mear ynformaasje: www.margaclaus.nl 
Yn oktober begjin ik mei nije groepen. Jou jo gau op, der is no noch plak!

Marga de Jong
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Van ruis naar rust

Informatieavond rondom afscheid en overlijden

Op woensdag 30 oktober 2019 krijgt u in het dorpshuis De Golle in Wir-
dum duidelijke informatie van een uitvaartbegeleider en een registerexecu-
teur over wat er op u afkomt na een overlijden. Zo bent u beter voorbereid 
op de intense periode die aanbreekt nadat een dierbare is overleden. Jes-
sica Monsma en Hannie Schuurman laten u zien dat er naast het gemis en 
verdriet ook mooie herinneringen te maken zijn. En dat de administratieve 
rompslomp die volgt ook z’n functie heeft.

De RegisterExecuteur is een professional die zich bezighoudt met het af-
wikkelen van de nalatenschap. Dat gaat verder dan alleen juridische zaken, 
denk bijvoorbeeld aan de ontruiming en verkoop van een woning. Verder 
ook praktische zaken als het opzeggen van abonnementen, belastingaan-
giftes en het verdelen van de nalatenschap. In de regel een hoop werk, dat 
behoorlijk wat tijd kost en veel uitzoekwerk met zich meebrengt. 
De RegisterExecuteur kan al vóór het overlijden beoordelen en adviseren 
over hoe zaken ervoor staan als iemand, bij wijze van spreken, gisteren zou 
zijn overleden. Klopt het testament nog wel? Staan de juiste namen op de 
levensverzekeringen? Door zaken bij leven te regelen, ontstaat er duideli-
jkheid en rust.

De uitvaartbegeleider informeert u over waar uw nabestaanden mee te 
maken krijgen op het moment dat u komt te overlijden. Alle aspecten 
rondom de uitvaart en alles wat op de afscheidsdag gebeurt, heeft invloed 
op hoe er later wordt teruggekeken op (het leven van) de overledene. Niet 
alleen met een perfect georganiseerde uitvaart, maar ook met verschillende 
persoonlijke aspecten die uw nabestaanden steun kunnen bieden.
U maakt een afscheid waardevol door zaken te bespreken en te regelen. 
Voorbereid zijn, maakt het uw nabestaanden makkelijker. Duidelijkheid 
geeft rust. 

De avond is kosteloos en wordt u aangeboden door De Golle Wirdum, 
RegisterExecuteur Hannie Schuurman en Jessica Monsma uitvaartbegeleiding. 
Er staat koffie of thee voor u klaar.

U bent welkom vanaf 19.15 uur, de presentatie begint om 19.30 uur. 
Naderhand is er ruim gelegenheid tot het stellen van uw vragen. Rond 21.30 
uur sluiten we de avond af.
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Vooraf aanmelden is niet verplicht. Echter wel handig, zodat we ongeveer 
weten hoeveel stoelen we mogen klaarzetten. Aanmelden kan bij Geartsje 
Talsma 06-25368978 of bij Hannie Schuurman via info@registerexecuteur.
frl of 06-22265493.

Uitnodiging voor de gedenkzondag
in de dorpskerk van Wirdum op 3 november om 9.30 uur

We gedenken in deze tijd van het jaar, in de traditie van de kerk, alle men-
sen die ons zijn voorgegaan. Door dit te doen, beseffen we ons altijd weer, 
dat we in een eeuwenlange stoet van mensen staan en met hen verbonden 
zijn. Ook in de hele samenleving is dan aandacht voor het herdenken van 
dierbaren, zoals bijvoorbeeld in het TV programma van Anita Witzier rond 
de vraag ‘Voor wie steek jij een kaarsje aan?’

Ieder jaar gedenken we allen die in het afgelopen jaar zijn overledenen uit 
onze dorpen, we noemen hun namen en ontsteken een kaars voor ieder van 
hen. We hebben dit lang gedaan op de oudejaarsavond, maar we zullen dat 
vanaf nu begin november doen. 
In de dienst van 3 november is iedereen welkom om daarnaast ook anderen 
te gedenken die je moest missen, nog maar kort of al langer geleden. Je 
kunt een bloem meenemen voor degene die jij speciaal wilt gedenken en 
deze in een vaas in de kerk zetten. Er mag een kaartje bij met bijvoorbeeld 
een naam, een gedicht, een tekening, een lied. Deze vaas vol bloemen zal 
ook bij de herdenking betrokken worden. 

Na de dienst is er gelegenheid om – voor wie dat wil – bij een kopje koffie 
of thee samen na te praten. Ook kan er na de dienst een ‘slach om it hôf’ 
gemaakt worden en kunnen er bloemen op het kerkhof worden gelegd.

Als u een vraag hebt of iets wilt bespreken, neem dan contact op met ds. Wie-
brig de Boer-Romkema, via email: wiebrigdeboer@cs.com of 0681477858. 
Graag tot ziens op 3 november.

Met vriendelijke groet,
de commissie herdenkingsdienst:
Geertje Talsma, Klaaske De Boer en Wiebrig de Boer-Romkema 



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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10 jarig jubileum

Op 1 oktober is het zover. Dan bestaat It Skjirke tien jaar!
De tijd is enorm snel gegaan. 10 jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen 
als Thúskapster. Een hele stap om voor jezelf te beginnen, maar met de 
steun van de mensen om mij heen was het op 1 oktober 2009 dan zover.

Hoe ga je beginnen…
Tsja dit was wel spannend, ik had namelijk nog geen klantenbestand opge-
bouwd. Dus we zijn begonnen met het verspreiden van flyers in het dorp 
en de directe omgeving. Na een korte tijd was het zover. Mijn eerste klant 
belde voor een knipbeurt! Echt superleuk om de eerste echte klant naar volle 
tevredenheid geknipt te hebben!
Hierna is het allemaal erg snel gegaan. Al snel belden er complete gezinnen 
die geknipt en gekleurd wilden worden en ook bij zorginstellingen ging de 
mond tot mondreclame erg snel en kwam de ene na de andere klant erbij. 
Na vier jaar had ik een mooi klantenbestand opgebouwd en gebeurde een 
van de mooiste dingen in mijn leven! Ik werd zwanger! Er schieten allerlei 
gedachten door je heen. Natuurlijk overheerst de blijdschap maar ook heb 
je te maken met iets wat je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Zwanger-
schapsverlof!
Hoe houd je alle klanten tevreden? Zouden ze wel terugkomen nadat je 
bevallen bent? Al deze vragen schieten door je heen...

Na de bevalling van onze prachtige zoon Sil werd me duidelijk hoe dankbaar 
ik mag zijn met alle klanten. Enorm veel kaartjes en leuke reacties stroomden 
binnen. De ene na de andere ‘‘poppeslok’’ echt fantastisch!

Vervolgens de draad weer opgepakt en wat was het weer heerlijk om te 
knippen en te genieten van alle mooie, bijzondere en leuke momenten.
Afgelopen jaar ben ik voor de tweede keer mem geworden. In mei bevallen 
van onze tweede zoon Riff. Ook nu weer bijzonder om alle leuke kaartjes 
en reacties te krijgen. En voor je het weet besef je dat je alweer tien jaar 
ondernemer bent (ZZP)! 
Zonder alle klanten en de steun van mijn omgeving had ik dit niet waar kun-
nen maken. Daarom wil ik iedereen enorm bedanken en heb ik er heel veel 
zin in om ook de komende jaren met veel plezier iedereen te mogen knippen, 
kleuren, wassen, watergolven, 
permanenten, etc. etc!
Op naar de volgende 10 jaar!

Femke Kooistra
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Wrafke: Sin

Myn namme is noch altyd Afke, folút Afke fan it Fryske 
Wetterlân. Ik bin in Labrador fan it jacht soartich slach. 
Nea haw ik in min sin; ik bin nammentlik wakker fleurich 
fan aard. Ik bin sljocht op trene mei de Frou. Kinsto my midden yn ‘e nacht-
koes foar wekker meitsje! 
Dat wol net sizze dat myn stimming altiten gelyk is. Oer de dei sjoen kin dat 
like goed fariearje as by minsken. Mar dat wol dyselde minsken faaks net 
oan. Nim no bygelyks it iten. Jou in Labrador wat yn syn hûnebak en hy fret 
it daliks op. At it no te fretten is as net. Ikke net. Ik yt allinne at ik der ferlet 
fan haw. Sa net, dan lit ik it grif stean. Myn baaskes moasten dêr bot oan 
wenne. Sy wiene daliks ûngerêst at ik myn itensbak in heale dei net oanrekke.

Hiel oars is dat as ik bliid bin. Dan moat ik earne wat yn ‘e bek hawwe. Sa 
haw ik in trijetal krûpbisten, ‘knuffels’ neame myn bazen dat. Myn favoryt 
is Gnoarreke, in barchje mei in ûnbidich lange krolsturt. At der oanrin komt, 
begroetsje ik dyjinge steefêst mei Gnoarreke yn myn waffeltsje. Eltsenien 
fernuvert him deroer dat it bistke, en mei nammen syn sturt, hiel bliuwt. 
Fansels! Ik haw in sêfte bek. In jachthûn mei it wyld ommers ek net ferropje!

Dochs hawwe se my te pakken hân. Ik liet mei it apportearjen de dûmnys te 
gau los. Smiet se Frou foar de fuotten. Dat mocht net fan Âldbaas Pyt. Om 
my dat ôf te learen wie it better dat Gnoarreke ‘op fekânsje gie’. Dat waard 
alhiel yn sêne set mei kofferke en al, saneamd nei ‘Skylge’ ta. No, dat hawwe 
se witten! Ik krige dêr net in min sin fan, mar waard suver swiermoedich. Ik 
tink dat ik my krektlyk fielde as Frou doe’t ik net mear mei har mei mocht 
nei it sprekoere ta. Noch gjin twa wike letter wie Gnoarreke wosken en al 
wer werom. En se wolle it wol litte om him wer ôf te pakken.

Koartlyn binne we sels wer nei Skylge west en dan triuw ik Gnoarreke as earste 
yn myn reistas. En no’t wy it der dochs oer hawwe, ik mei stomme graach 
mei op fekânsje gean. Wy troffen ek noch ris prachtich waar en sadwaande 
wiene wy de hiele dei op ‘e sweef it eilân oer. Troch de bosken strune, oer 
it strân dwale en yn ‘e see swimme mei Baas. Geweldich fyn ik dat! Ik mei 
oeral mei hinne! En as der wat bard? Ik bin net sa gau fan ‘t hynder, hear.

Sa sieten wy bygelyks by ‘Stoarm’ op it terras. Wy hiene krekt allegearre te 
drinken krigen. Ik hiel attint yn in hûnepanne en myn beide baaskes krigen 
beide sa’n grutte faas giel huppeltsjewetter mei skom foar harren te stean. 
Frou moast lyk as altyd efkes nei’t húske ta en hie my oan de tafelpoat fêst-
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bûn, mei ynstruksjes oan Baas om op my te passen. Dat is alhiel net nedich, 
ik jou my wol del. Doe’t se wer werom kaam, krige Baas it yn ‘e holle in kykje 
te meitsjen fan Frou en my tegearre op dat terras mei dy lompe fjoertoer 
op de eftergrûn. Nijsgjirrich wêr’t hy bedarre dikere ik him nei om ‘e stoel 
hinne en luts sadwaande justjes myn line oan de tafelpoat strak.

Dat koenen dy beide faaskes op it taffeltsje net ferneare en dy nukten om. 
Dêr waard ik efkes sa kjel fan dat ik dy hiele tafel om skuorde fan it terras ôf 
de strjitte oer. Dat joech in konsternaasje! Glês, reau, tafelplant en piper & 
sâltlokje, de hiele brot lei yn diggels oer de wrâld. Ik moat bylje dat Baas & 
Frou dêr mear lêst fan hiene as ik. En mar omtsiere dat ik net oan de tafel-
poat fêstbûn wurde moatten hie. De beide froulju fan de betsjinning hiene 
rap de saak opromme en gelyk nije faaskes huppeltsjewetter ynskonken. 

Wol spitich dat Baas yn 
dy alteraasje dít barren 
net mei syn kykdoaze 
fêstlein hat, wylst er de 
hiele dei mei dat ding yn 
‘e oanslach stiet… Sels 
bin ik lykwols net gau 
fan ‘t sintrum.

Frou fynt my wolris 
wat ûndogensk. Dat ik 
bygelyks net lústerje at 
sy my ropt. Ja, duh, at ik 
op ‘e sneup bin en hast 
in mûs te pakken haw, 
dan kin ik dy dochs net 
slûpe litte? Eins hear ik 
har dan net iens. Ik bin 
krektlyk as Baas, dy kin 
ek mar ien ding tagelyk! 
Ik haw in stabyl moed 
en bin dus meastentiids 
fleurich.

Mar ik kin ek ferskuorrend út de skroeven wêze! Fral at der besite komt. 
Bygelyks famylje of goeie kunde fan myn baaskes. Ik reitsje hielendal optein 
at sy in soartgenoat meinimme dêr ‘t ik mei boartsje kin. Lekker troch de 
tún rauze en hûntheie. Hearlik! Dan wit ik betiden net mear fan ophâlden. 
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Consulinn Grou | alie@consulinn.nl | 06-19618699

AFVALLEN DOE JE
NATUURLIJK BIJ 

CONSULINN
www.consulinn.nl

AFVALLEN DOE JE
NATUURLIJK BIJ 

CONSULINN

Op soksoarte mominten lûk ik in sprintsje en giselje yn ‘e rûnte oan ‘t ik 
suver op apegapen lis…

Sa kaam op Skylge Puck in dei lâns. Puck is in jonge swarte teef fan it itselde 
laach as my. Geweldich, wat in wille hawwe wy hân. Mei-inoar trene, boartsje 
en oer it strân fleane. Grutter deugd kinne se my net dwaan. Benijd at ik 
ite wol nei sa’n dei? No, dêr haw ik dan wol sin oan! Net fierder trochbylje, 
hear, mar faaks krij ik der ek noch wat op ta fan Baas... 

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

Ontzettend leuk dat ik me mag voorstel-
len in deze dorpskrant. Mijn naam is Alie 
Koenen, ik ben coach bij Consulinn in Grou. 
Bij Consulinn helpen we mensen op een 
professionele en verantwoorde manier met 
afvallen. Zelf ben ik jaren geleden behoorlijk 
afgevallen, waardoor ik geïnteresseerd ben 
geraakt in voeding en gezondheid. Dus 
toen ik de kans kreeg om voor mijzelf aan 
de slag te gaan bij vestiging Grou, heb ik 
dit met beide handen aangepakt. 

De meeste mensen zullen Consulinn wel 
van naam kennen, maar de afgelopen jaren 
zijn er veel dingen veranderd. Vooral de 
coaching en het na-traject zijn geprofessionaliseerd en sinds kort hebben we 
een 8 weken programma waar geweldige resultaten mee geboekt worden.

Het mooiste aan mijn werk vind ik dat bij mijn cliënten niet alleen hun lijf 
zichtbaar verandert, maar ook hun leefstijl. Heel dankbaar om getuige te 
mogen zijn van het proces naar een slanker, fitter en vaak ook gelukkiger 
persoon. We maken gebruik van de verantwoorde maaltijdvervangers van 
Straight away, waarmee er veel verschillende programma’s mogelijk zijn: 
altijd iets wat bij jou en je situatie past. En de begeleiding is gratis!

Tijdens het dieet ben ik jouw stok achter de deur en houd ik je regelmatig 
een spiegel voor. Het dieet bestaat niet alleen uit afvallen, maar vooral ge-
dragsverandering. Die gedragsverandering is het allerbelangrijkste. Alleen 
dan lukt het je om ook op je ideale gewicht te blijven. Ik zal je ondersteunen, 
motiveren en stimuleren en probeer altijd naar het positieve te kijken, ook 
als het even niet zo gaat als je zou willen. 

Wil jij weer blij worden van je eigen spiegelbeeld? Wacht niet langer: begin 
gewoon!
Je kunt bij mij terecht op de Oedsmawei 18A in Grou. Zie ik je snel?

Lieve groet,
Alie 
06-19618699
alie@consulinn.nl
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Raad Waar

Hoe goed ken jij Wirdum en Swichum? In deze rubriek zie je iedere maand 
een foto.
Weet jij waar de foto van deze doodlopende vaarweg gemaakt is?

De foto van het oude ‘tiny house’ uit de vo-
rige Tuorkefretter (foto rechts) is een schuur 
bij de boerderij van Fenna Bakker aan de 
Werpsterdyk.

Volgende maand een nieuwe foto en de 
locatie van bovenstaande foto.
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Moppentrommel

Waarom durft de boer niet te zingen in de stal? 
Antwoord: hij is bang dat de koeien boe zeggen!

Hoe weet je dat je te dik bent?
Antwoord: Als je ligt te zonnen op het strand en 
door Greenpeace weer terug de zee in wordt gerold.

Twee cup cakes zitten in de oven, zegt de een tegen de ander: “Wat is het 
heet zeg.” Waarop de ander zegt: “Ja natuurlijk we zitten midden in een 
hittegolf, wat dacht jij dan?”

Jantje en zijn moeder zijn in de dierentuin. Jantje heeft nog nooit een pauw 
gezien. Als ze langs het pauwenhok komen, zegt Jantje: “Kijk mama die kip 
staat in bloei!”

Een Belg rijdt ‘s nachts door de stad. Hij heeft zijn lampen niet aan en wordt 
aangehouden. De politieagent zegt: “waarom heb jij je lampen niet aan?” 
Waarop de Belg zegt: “Die zijn stuk.” De agent geeft de Belg nog een kans 
en verwijst hem naar het tankstation om de hoek waar hij nieuwe lampen 
kan kopen. Wat later ziet de agent dezelfde Belg weer rijden zonder licht 
aan, en houdt de Belg weer aan. Waarop de Belg zegt: “Ja allee zeg, hier 
kan ik niks aan doen. Bij dat tankstation staat een groot bord met ‘Hallo-
Geen-Lampen’.”

Een man loopt een restaurant binnen met een pa-
pegaai op zijn schouder. Vraagt de ober: “Wow! 
Kan-ie praten?” Waarop de papegaai zegt: “ja, 
maar hij doet het nog maar een paar maanden.”

Jantje komt thuis met zijn rapport en na het be-
kijken ervan, zegt zijn vader: “Dat is een slecht 
rapport Jantje, dat verdient straf.” Waarop Jantje 
antwoordt: “Dat vind ik ook pa! Ik weet wel waar 
de meester woont.”
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 2019/2020

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 
verhaal’. Hieronder een korte uitwerking en de data van de onderwerpen. 

Zondag 17 november: ‘Het reclameverhaal – een goed verhaal?’
Het is moeilijk om je voor reclame af te sluiten. Overal en ergens word je 
ermee geconfronteerd. Tegenwoordig lijkt het wel alsof je pas echt gelukkig 
wordt als je je door reclame laat leiden. 
Reclames van allerlei producten beloven je van alles, van ‘je geweldig voelen’ 
tot ‘een ongelofelijke belevenis’, ‘optimaal gelukkig zijn’ enzovoort. 
Is de reclame een goed verhaal of is dat wat al te goedgelovig? 

Zondag 12 januari 2020: Ben ik in beeld? - In samenwerking met Jeugd! 
We leven volop in een beeldcultuur. We zetten van alles online en we ont-
moeten anderen ook vaak via social media. Hoe komen we dan voor elkaar 
in beeld? Wat is echt en wat niet? 
Wat delen we online en hoe geloofwaardig is dat? Delen we misschien te 
veel ons ideale zelf? 
Wat doen we met de rafelranden en pijn van het leven? Met onze kwets-
baarheid? 
Hoe gaan we online behoedzaam met elkaar om? 

Zondag 9 februari 2020: Yn mienskip ferhalen diele 
Over de kracht van gemeenschap zijn, over de kracht van verhalen samen 
delen…

Woensdag 11 maart: Het pure verhaal van het leven 
Over duurzaamheid, back to basics, back to nature…
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De themadiensten op zondag beginnen met een inloop v.a. 9.30 uur met 
koffie en iets lekkers, de dienst start om 10 uur. De avonddienst van woens-
dag 11 maart begint om 19.30 uur. 
Alle diensten in onze dorpskerk staan altijd open voor iedereen, voor jong 
en oud(er). Van harte welkom! 

Voor meer informatie of als je zin hebt om een keer mee te doen: 
bel of mail Geartsje van der Meer, tel. 058-2551135 of geertjevandermeer@
ziggo.nl.

De gespreksgroep ‘Jong Belegen’

Welkom bij “Jong Belegen”, een gespreksgroep voor 20-ers, 30-ers en 40-ers. 
Deze groep wordt georganiseerd vanuit de dorpskerk van Wirdum en staat 
open voor wie maar mee wil doen uit deze zogenaamde ‘middengeneratie’. 
Of je jezelf nu gelovig noemt of niet, of je nu vertrouwd bent met de kerkelijke 
traditie of niet. 

Op deze avonden is er alle ruimte voor ontmoeting en gesprek met elkaar 
over de vragen: 
‘Wat vind ik waardevol in het leven, wat geeft mijn leven zin, waar vind ik 
inspiratie, wat betekent geloof, hoop en liefde voor mij?’ 
In de drukte van elke dag, in alles wat er moet, maken we zo even tijd voor 
de broodnodige rust en bezinning. 

Dit jaar staat het eeuwenoude gebed ‘Onze Vader’ op het menu, dat nog 
steeds voor mensen een oriëntatiepunt blijkt te zijn voor wat belangrijk is in 
het leven. Velen kennen die oude tekst ook wel uit het hoofd of flarden ervan. 

We proeven o.a. van het boekje ‘Slow food’, Broodnodige gesprekken over 
het Onze Vader (2018) onder redactie van psycholoog en theoloog Claartje 
Kruijff (zij werd geboren in een buitenkerkelijk nest, werkte eerst jaren als 
organisatiepsycholoog in de City, het financiële hart van Londen, ging toen 
een hele andere weg en ging theologie studeren, en werd later dominee in 
Amsterdam en Theoloog des Vaderlands in 2017). 
Wat we in dit boekje proeven kan ons helpen om tot een goed gesprek met 
elkaar te komen. 
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We krijgen allerlei levensthema’s voorgeschoteld, die we allemaal zullen 
herkennen. 

De groep wordt begeleid door Wiebrig de Boer-Romkema. 
Opening en afronding van de avonden worden door de groepsleden zelf 
vormgegeven. 

Dit jaar zal de groep in de periode 
oktober t/m april 5 tot 6 keer bij elkaar 
komen. 
De laatste keer kiezen we vaak voor een 
bijzondere afsluiting.

Naast koffie en thee zijn vaste ingrediënten 
van de avond: wijn, sap en jong belegen 
kaas. Want zo is deze gespreksgroep ooit 
aan de naam ‘Jong Belegen’ gekomen. 
Je bent van harte welkom om mee te 
doen in dit nieuwe seizoen.
We komen bij toerbeurt samen bij de 
deelnemers thuis. 

Start:  donderdag 31 oktober om 20 uur bij Laura de Jong, 
S.Valkemastrjitte 7 in Wirdum 

 
Opgave: Per e-mail, per telefoon of app bij ds. Wiebrig de Boer-

Romkema, graag vóór 28 oktober a.s. 

Als je nog vragen hebt, of als je misschien eerst een keer wilt komen kijken, 
dan hoor ik het graag. 
Ook als je er niet elke avond bij kunt zijn, ben je van harte welkom. 
 
Graag tot ziens op 31 oktober! 

Met hartelijke groet, ds Wiebrig de Boer-Romkema
wiebrigdeboer@cs.com
0681477858



• 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



33

Jaarvergadering Feestcommissie

Het dorpsfeest 2019 is alweer een tijdje achter de rug; een foarmerke en 
twee volle dagen feest met prachtig weer! Wij, als feestcommissie, vonden 
het een geslaagd feest! Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten of juist din-
gen die we volgend jaar weer net zo moeten organiseren. 
Om er ook dan weer een geslaagd feest van te maken, hebben we jullie 
stem als dorpsgenoten nodig. Wat vond je van het afgelopen feest? Wat 
ging er goed en wat kan beter? Weet je een leuke band of activiteit?
Dit is de uitgelegen kans om het ons te laten weten! Met jullie tips en 
ideeën kunnen wij volgend jaar weer een dorpsfeest organiseren wat voor 
zowel jong als oud leuk en geslaagd is. We organiseren het dorpsfeest voor 
het dorp en jullie mening is dan ook erg belangrijk!

Daarom nodigen we jullie van harte uit voor de jaarvergadering van de 
feestcommissie:

Datum:  Vrijdag 18 oktober 
Tijd:   20 uur
Locatie:  de Golle

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2018
4. Financieel verslag 2018/2019
5. Benoeming (reserve) kascommissieleden
6. Evaluatie dorpsfeest 2019
7. Dorpsfeest 2020: thema, suggesties, verbeteringen etc.
8. Bestuur/ledenwisselingen: 
9. Rondvraag en sluiting
10. Borreltje drinken

We zien jullie graag op de jaarvergadering! 
De feestcommissie WirdumSwichum
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Maak werk van kinderen
Wordt vrijwilligster op een peuterspeelzaal

De Peuterspeelzaal ‘t Gollegrut is op zoek naar een geschikte, betrouwbare 
vrijwilligster die bereid is om op de ochtenden van de peuteropvang de 
peuterleidsters te assisteren bij verschillende werkzaamheden. De peuterop-
vang is open op alle ochtenden van de week, behalve op maandagochtend.
Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer informatie, dan kun je contact op-
nemen met:

Annie Lemsma,
Coördinator peuterspeelzalen

Postbus 134, 8800 AC Franeker
Tel. 0517-380680
Mob. 06-30713001
Email lemsma@kinderopvangfriesland.nl
Internet www.kinderopvangfriesland.nl

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 allegear bliid. 

Fan ôf 21 oktober kinne jimme ús ferwachtsje; 
alfêst ús hertlike tank foar it meidwaan oan dizze aksje! 

 
Pjutteboartersplak `t Gollegrut 



www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma 
Jorwert 
06 10 33 03 37 

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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Koffie- & Theeschenkerij 

De Nifelmiddagen zijn gestopt. Maar er komt iets anders voor in de plaats. 
Vanaf oktober is er voortaan elke tweede donderdag van de maand, van 
14 tot ± 16 uur, thee- of koffiedrinken in de Fikarij. We beginnen hiermee 
op 10 oktober. 

Ter bestrijding van de onkosten 
vragen we hiervoor € 2,-
Alle senioren uit ons dorp en omge-
ving zijn van harte welkom.

Met de camper van Drachten 
naar Singapore

Er zijn mensen die al zenuwachtig worden 
als ze op reis gaan naar een plek buiten 
Friesland. Voor anderen is de wereld bijna 

nog niet groot genoeg, zo graag trekken ze naar onbekende dreven.

Onze oud-dorpsgenoot Wytze van der Land is zo iemand. Hij reisde een 
poos geleden met zijn camper van Drachten naar Singapore. Zijn reis voerde 
hem door tal van landen: onder andere Turkije, Iran, Syberië, Mongolië en 
China. Dit alles met als doel, geld in te zamelen voor een scholingsproject 
voor kansarme kinderen in Indonesië.

Wytse komt daarover vertellen. Het belooft een zeer interessante middag 
te worden met genoeg gelegenheid om vragen te stellen.
Donderdag 31 oktober a.s. om 14 uur in de Fikarij

De werkgroep UVV/PKN hoopt u allen op deze middag te ontmoeten!
De entree is € 5,-

Bent u moeilijk ter been en wilt u graag van huis worden gehaald?
Bel dan met:

Simon Turkstra 255 14 63
Uilke Postmus 255 21 92



ZONDAG 13 OKTOBER 2019

Dorpskerk Swichum
Ayttadyk 3

Aanvang 15.00 uur

o.l.v. Marijke Rodenburg
ME

EZIN
GCONCERT
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Tryater speelt ‘Raze om protters’
woensdag 27 november in de Golle 

Als je steeds maar het gevoel krijgt dat niemand je hoort en niemand je ziet, 
terwijl je zo je best doet om erbij te horen, hou houd je je dan staande? 

Het overkomt Doede (Raymond Muller), een jongen met een licht verstan-
delijke beperking, wanneer er veel verandert in zijn leven. Sinds een paar 
weken zit hij noodgedwongen thuis bij zijn moeder (Aly Bruinsma), die ook 
verzorging nodig heeft. Hij is ontslagen omdat hij per ongeluk zijn ontembare 
liefde voor een publiek persoon te uitbundig uitte, terwijl zijn vrienden dit 
juist zo toejuichten. Er lijkt hierdoor geen plek voor hem in de maatschappij.
In deze aandoenlijke theatervoorstelling word je gegijzeld door Doede - 
maar maak je geen zorgen, hij heeft geen kwaad in de zin. Hij wil alleen 
maar heel graag dat je even luistert-. Hij neemt je mee in zijn wereld, in zijn 
dromen, langs de paden van zijn onvrede, eenzaamheid en verlangend. Kun 
jij hem horen?

De voorstelling is voorname-
lijk ik het Fries.
Kaarten kunt u bestellen door 
een mailtje te sturen naar 
annekehijman@hotmail.com 
Reserveren kan ook door 
een appje te sturen naar 06 
42540376

De kaarten kosten € 17,50. 
Freonen van Tryater en jon-
geren betalen € 15,50.
Inloop vanaf 19:30 uur. De 
voorstelling begint om 20:00 
uur.

Oan’t sjen yn ’e Golle!
Golle Freonen



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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We hebben de afgelopen tijd gerepeteerd voor onze deelname aan een festival in Tzum. 
Dit was op 12 oktober. Ons optreden werd beoordeeld door een jury. Van zo’n jury-
verslag kun je weer dingen leren en zo nodig verbeteren. Het is voor de ontwikkeling 
van de band daarom goed om regelmatig mee te doen aan een festival of concours.

Ons volgende optreden is een kerstconcert samen met het shantykoor en Sawat 
Súver. Dit concert zal plaatsvinden op zaterdag 21 december. Noteert u het alvast? 
Het belooft een mooie avond te worden!

We zijn blij dat dit seizoen twee nieuwe leerlingen zijn begonnen met kornetles. Twee 
enthousiaste jongens, ze kunnen na een paar weken les al een aantal noten spelen en 
het klinkt heel goed, knap hoor!!

Ook bij de brassband zijn twee nieuwe leden, Willem op besbas en Evelyn op tweede 
Alt. Heel fijn om deze plekken weer opgevuld te hebben. Er is altijd nog ruimte voor 
nieuwe leden, vooral kornettisten. Dus bent u/jij degene die al een instrument bespeeld, 
of het zou willen leren, aarzel niet en neem contact met ons op. Er is ook altijd de 
mogelijkheid om een keer te komen kijken als we repeteren.

Dit was het voor deze maand, volgende maand meer informatie over het kerstconcert.

Namens het bestuur van Brassband Wirdum,
Diana IJpma

Voedselbank

Tip voor de maand oktober:
Wasmiddel - wasverzachter – afwasmiddel – etc. 

De mand staat de gehele maand bij de Superrr

Diaconie PKN kerkWirdum e.o.
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Heard en sjoen oer Wurdum en Swichum…

Drie bevriende amateurarcheologen 
afkomstig uit Wirdum en Swichum 
vonden op Tweede Kerstdag 2014, 
vlakbij Wirdum een zeer unieke 
kunstschat.
Deze muntschat is vanaf 19 oktober 
te zien in de tentoonstelling Wij 
Vikingen in het Fries Museum in 
Leeuwarden.

De vondst is zo bijzonder doordat er een linnen buideltje bij de munten 
aanwezig was. Het is uiterst zeldzaam dat linnen zolang bewaard blijft, de 
schat is waarschijnlijk tussen 850-860 na Chr. verloren of verstopt. 

Nieuwsgierig geworden? Vanaf 19 oktober 2019 tot en met 15 maart 2020 
presenteert het Fries Museum in Leeuwarden de tentoonstelling. 

Bron: persbericht Fries Museum

Ik hie dy munten al lang lizzen sjoen. 
Mar foar my hiene se hielendal gjin 
wearde.
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Collecte KWF-kankerbestrijding

In 70 jaar kankerbestrijding hebben we samen veel bereikt. Mooie resul-
taten op het gebied van het voorkomen, ontdekken en behandelen van 
kanker. Dit zijn enkele hoogtepunten: 

1949: oprichting Stichting Koningin Wilhelmina Fonds (KWF)
1950: eerste officiële KWF-collecte
1960: dankzij CT en MRI-scans kunnen tumoren heel precies worden gelo-

kaliseerd
1990: mede door KWF-gefinancierd onderzoek is er vanaf nu het bevolk-

ingsonderzoek borstkanker
2013: immunotherapie wordt uitgeroepen tot doorbraak van het jaar
2019: de overlevingskans van kankerpatiënten is flink gestegen; van 25% 

in 1949 naar 64% nu

In Wirdum/Swichum is het mooie bedrag van € 641,07 opgehaald.
Bedankt gulle gevers en collectanten.

Inmiddels is er een nieuw wijkhoofd gevonden; Anneke Bergsma gaat de 
organisatie voor Wirdum en Swichum van mij overnemen.

Aukje Velda

Prinses Beatrix Spierfonds

In de week van 9 tot 15 september is er gecollecteerd voor het Prinses 
Beatrix Spierfonds.
Ondanks dat er een paar collectanten uitvielen, en daarom in sommige 
straten niet is gecollecteerd, is er toch nog het mooie bedrag van € 304,- 
opgehaald.
Alle collectanten en gulle gevers, namens het Spierfonds, van harte be-
dankt voor jullie inzet en giften.

Hinke Meindersma-Terpstra
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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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Verhuizingen in Wirdum en Swichum

Amar en Marrit wonen sinds eind april op It Blauleech 38. Amar is geboren in 
Bosnië en woont al sinds zijn jonge jaren in Nederland. Marrit is opgegroeid 
in Irnsum en voordat ze hier in Wirdum gingen wonen, woonden ze in 
Leeuwarden op een bovenwoning. Ze waren al langere tijd op zoek naar 
een ruimere woning en dit lukte maar niet in Leeuwarden. Ze zijn toen 
ook gaan kijken naar huizen in de omringende dorpen en kregen dit huis 
aangeboden. Het huis en de plek beviel hen wel en bevalt hen nog steeds 
goed. Ze hebben twee katten: Mudley en Laika. Zij vinden het hier ook erg 
fijn, ze kunnen nu lekker naar buiten en achter de muizen aan.
Amar werkt in Harlingen bij Flexoplast als operator en Marrit werkt in het 
Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof als 1e medewerker. In zijn vrije tijd 
gaat Amar graag voetballen en koken. Marrit bezoekt graag vriendinnen 
om samen mee te eten of te shoppen. Samen houden ze ervan om lekker 
uit eten te gaan.

Marjan en Ineke
welkominWenS@gmail.com

Aanvulling adres Petra Boomsma
Per abuis is de straatnaam + het huisnummer er niet bij gekomen dus 
hierbij nog een keer haar nieuwe adres:

Petra Boomsma
Holwortel 55 ( = Florastate)
8935 LH Leeuwarden
058-7858974
06-49942051 (bij geen gehoor)
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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 12 oktober tot 1 december

12-10 11.00 uur De Golle Omrin container grof tuinafval

12-10 v.a. 19.30 Feesttent WWS Wirdumer Piraten Feest

13-10 15.00 uur Nikolaestsjerke Waadhoekekoor De Bútsoekers 

18-10 20.00 uur De Golle Jaarvergadering feestcommissie

18-10 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

19-10 11.00 uur De Golle Omrin container grof tuinafval 

30-10 19.30 uur De Golle Informatiebijeenkomst rondom  
   uitvaart, testament en erfenis.

31-10 14.00 uur Fikarij UVV/PKN Wietze van der Land
   over zijn campertocht

  8-11 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

29-11 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

13-12 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

12-11 14.00 uur Fikarij Koffie- en theeschenkerij – met
   sjoelen

23-11 12.30 uur Greate Buorren Intocht Sinterklaas  

27-11 20.00 uur De Golle Tryater met “Raze om protters”.

28-11 14.00 uur Fikarij UVV-PKN Anne-Goaitske Breteler
   over de walvisvaart

29-11 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.

20-10  09.30 uur  ds. L.H. Westra, Lollum

27-10 09.30 uur da. F. van Keulen, Winterswijk
   koffiedrinken na de dienst

  3-11 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema – Gedenkzondag. 
Ieder jaar gedenken we allen die in het afgelopen 
jaar zijn overleden uit onze dorpen, we noemen hun 
namen en ontsteken een kaars voor ieder van hen. 
We hebben dit lang gedaan op de oudejaarsavond, 
maar we zullen dat vanaf nu begin november doen. 
Voor dit jaar gebeurt dat in deze dienst.

  6-11 19.30 uur da. W. de Boer-Romkema
Avondgebed Dankdag voor gewas en arbeid

10-11 09.30 uur da. Corry Nicolay, Heerenveen

17-11 10.00 uur da. W. de Boer-Romkema
themadienst “Het reclameverhaal – een goed ver- 

 haal?” Vanaf half tien staat de koffie klaar 

24-11 09.30 uur ds. G.L. de Haan, Sint Annaparochie

  1-12 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
1e zondag van advent – na afloop koffiedrinken . 

  

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, 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          
www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl

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

RESERVEREN RUIMTES DORPS HUIS
Voor het huren van een ruimte in de Golle kunt u terecht bij 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


