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Foarside

De Sint Martinuskerk (hier in de mist) wordt 
sinds begin november verlicht door led-
lampen, een stuk duurzamer. Foto van Afke 
Hoekstra.
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Fan ‘e toer besjoen

Het perfecte Sinterklaasgedicht

Wanneer deze Tuorkefretter verschijnt zijn alle Sinterklaas-
gedichten al geschreven, voorgelezen of misschien zelfs al 
bij het oud papier gegooid. Maar terwijl ik dit schrijf, liggen 
er bij mij nog een aantal Sintcadeautjes te wachten op een 
gedicht.

Waar komt deze traditie eigenlijk vandaan? Eens even googelen. Het eerste 
Sinterklaasgedicht komt voor in het verhaal van Sint Nikolaas uit 1810. Dit 
gedicht had vooral een opvoedend karakter en vertelde dat het kind niet 
langer zijn zusje moest pesten. Later die eeuw werden Sinterklaasgedichten 
gebruikt om een cadeau te beschrijven. En omdat volwassenen ook steeds 
vaker meededen aan het Sinterklaasfeest werd ook steeds vaker de ontvan-
ger van het cadeau in het gedicht beschreven. Complimenten of gênante 
gebeurtenissen, het kan allemaal.

Het gedicht moet hardop worden voorgelezen en het rijmschema is vaak 
eenvoudig: aa bb cc enzovoort. Maar met ‘Sint heeft lang zitten denken 
wat hij jou dit jaar moest schenken…’ komt niemand meer weg (toch?). En 
gebruik maken van online rijmwoordenboeken en kant en klare Sinterklaas-
gedichten voelt voor mij toch een beetje als valsspelen. Ik wil het zelf doen, 
en wel net zo goed als de rest van de familie.

En ondanks dat ik dus nog steeds geen letter op papier heb, houd ik erg van 
deze traditie. En kom ik elk jaar weer tot dezelfde conclusie: 
Ik ben er gewoon niet heel goed in: Sinterklaasgedichten schrijven. Wel in 
het uitstellen ervan.

Alwien de Boer

Rime is oars net sa dreech, ik kin it ek:
Ik bin Melle Mol,
niks is my te dol.
Ik sykje myn fertûn
yn elts syn tûn
en ek al bin ik swart
en is myn namme koart,
Piet bin ik net!
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Herfst

Het is de tijd dat de bladeren 
vallen en de bomen steeds 
kaler worden. Eveneens zie 
je struiken en bloemen een 
pracht verliezen.
Maar een ander verschijn-
sel kan je juist in deze tijd 
waarnemen: paddestoelen.

Rechts zie je een foto 
van een boom bij Wytske 
Hoekstra in de tuin, de pad-
destoelen lijken wel geënt 
op de boomstam.

Onder: een veelvoud van 
kleine paddestoelen tegen 
een borderrol.
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Mededelingen Dorpsbelang

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

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2020
Op vrijdag 17 januari 2020 van 20 tot 22 uur houdt Dorpsbelang de nieuw-
jaarsreceptie. Dit zal plaatsvinden in De Golle. Iedereen is van harte welkom.

Oproep 
Dorpsbelang is nog steeds naar nieuwe bestuursleden op zoek. Het is super 
leuk om je in te zetten voor het dorp, je hoort alle ontwikkelingen en kunt 
daarop invloed uitoefenen voor het dorp. Soms is ‘t ook gewoon gezellig 
en hoor je de nieuwtjes. Op dit moment zijn er bestuursleden die al in de 
‘overuren’ zitten; zo leuk vinden ze het. Toch is het wel gewenst om te wis-
selen. Heb je interesse, schroom niet om contact op te nemen. Dat kan via 
db.wirdum.swichum@gmail.com of via één van de bestuursleden.

Ligplaatsen en passantenhaven
Er zijn aanmeldingen binnengekomen voor de ligplaatsen nabij de pas-
santenhaven. Met deze aanmeldingen gaan we verder en we zullen met de 
betreffende personen contact opnemen.

Kansen voor MFC
Een eerste gesprek om bij het fusieproces van de scholen aan te haken, is 
in november gevoerd. De interesse om dit nader te verkennen is bevestigd 
en de belanghebbenden (naast werkgroepleden vanuit de scholen, waren 
De Golle, WWS en de PKN vertegenwoordigd) gaan kijken op welke manier 
dat zou kunnen. Een eerste actie daarvoor is dat ieder nu vanuit zijn eigen 
situatie gaat beoordelen welke kansen dit kan opleveren. Denk daarbij aan 
voordelen voor betere huisvesting (slimmer en duurzamer), het beter benut-
ten van die huisvesting en het meer met elkaar samenwerken. Oftewel en 
zoals eerder geschreven, kunnen we een win-win situatie behalen. 
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De bedoeling is dat de belanghebbenden in januari weer bij elkaar komen 
voor een vervolggesprek. Er zal naar verwachting daarna ook spoedig con-
tact gezocht worden met de gemeente om de wensen en mogelijkheden 
te bespreken. 

Informatiebord entree dorp 
We hebben besloten om door te gaan met de aanschaf van een nieuw 
informatiebord bij de entree van het dorp. Dit met financiële steun van de 
PKN, De Golle en Ondernemersvereniging De Schakel.

Uitbreiding carpool 
Afgelopen donderdag 28 november werd de uitbreiding van de carpool-
plek officieel gevierd. Het was een bescheiden feestje georganiseerd door 
de gemeente. Onze dorpenwethouder Friso Douwstra voerde het woord 
en daarna mochten de aanwezigen met een zaadbommetje de openings-
handeling verrichten. Een leuk gebaar en ook wel passend omdat bij de 
uitbreiding is gekozen voor grasbetontegels. Dat houdt het wat groen en 
is qua waterberging ook slimmer.

Jeugdsoos
In november kregen we bezoek van bestuursleden van de jeugdsoos. Ze 
spraken ons bij over hoe het gaat en dat ze zich graag willen inspannen 
om de soos nieuw élan te geven. ‘t Is voor hun de hoogste tijd om er wat 
aan te doen. We kunnen ons dat voorstellen omdat er binnen het dorp wel 
een leuke plek moet zijn voor de jeugd. Het zoeken naar mogelijkheden zal 
voor zover het de huisvesting betreft, vooral ook in samenspraak met De 
Golle moeten. We hopen dat het gaat lukken en merkten in ieder geval al 
wel dat ze weer enorme inzet hebben gedaan voor een spokentocht in en 
rond Wirdum. Zag er griezelig gezellig uit! 

Hufterig gedrag
Spreken we elkaar aan op hufterig gedrag? Liever niet, dat is zo betuttelend 
en je wilt geen politieagentje spelen. Vanuit Dorpsbelang zijn we daar ook 
terughoudend in. Bovendien wat is het effect van een oproep als ‘mensen, 
rij niet zo hard’ of ‘parkeer nu eens op de juiste plek’. Nul komma nul.
Dus we zeggen maar niks, maar misschien is het toch tijd voor een herover-
weging. Want soms gebeurt er iets hufterigs waarbij je niet weet wie je moet 
aanspreken. Dat is irritant en daarom melden we het hier: 

1. Bij de Werpsterhoek, in de bocht naar het klinkerweggetje lag laatst 
een stapel stenen die iemand daar met ander grofvuil had gestort. 
Gelukkig heeft de gemeente dit inmiddels weggehaald. Fijn. Maar 



9

het is toch van de zotte dat iemand dit hier stort. Nu blijkt (door 
diezelfde persoon?) deze locatie inmiddels ook gepromoveerd te 
zijn tot stortplaats voor coniferen en takken. Rij toch met je karretje 
gewoon naar de milieustort!

2. Vuurwerk in het holst van de nacht van 1 december. Harde 
knallen, logé-hond in paniek en oliebollen nog niet klaar. 
Wie het deed, geen idee maar je bent een maand te vroeg! 

Om het gezellig te houden en denkend dat de meeste mensen 
deugen (volgens schrijver Rutger Bregman is dat zo) pleiten we voor 
minder hufterig gedrag.

Sfeervolle kerstdagen met nieuwe lampen
Viel het jullie ook op? De kerk wordt ‘s avonds aangelicht met nieuwe lampen. 
Dankzij de inzet van de Stichting Wirdumer Klokken. Het is een fraai plaatje 
en dat zal vast bijdragen tot een heel sfeervolle kerstdagen. 

Namens Dorpsbelang, 
Johan Kruiger 

Prijswinnaars nieuwe website Dorpsbelang

In de vorige Tuorkefretter schreven we over de nieuwe website van Dorps-
belang Wirdum-Swichum. Op de website waren letters verstopt die samen 
een woord vormden. Het woord is Bladerdek.

Er zijn twee winnaars:
1. Femke/Maaike Brouwer
2. Hendrik Hiemstra

Jullie winnen een waardebon van € 25,- van de Superrr.
Van harte gefeliciteerd!

Blijf vooral kijken op wirdum-swichum.nl voor nieuwtjes en de agenda van 
onze dorpen.

Alwien de Boer



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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Raad Waar

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

De herfstramen uit de Tuorkefretter van 
november zijn van peuterspeelzaal het 
Gollegrut aan de achterzijde van de 
Golle..

Volgende maand een nieuwe foto en de 
locatie van deze foto.
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31 DECEMBER 2019

EEN KNALLEND GOED UITEINDE !
KOM GEZELLIG LANGS 
EN BELEEF HET MEE ! 

VANAF
11:00 UUR BIJ
SIETSE JORNA
WIRDUM

MUZIEK
BIER

GLUHWEIN
SNACKS

VANAF
16:00 UUR
OPTREDEN

ROEL EN 
MARTY
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Carbid schieten

Het is bijna weer zover! De tijd is aangekomen dat de carbidbussen weer 
van stal worden gehaald en de voorbereidingen in volle gang zijn!

Onze Carbidploeg zal rond 11 uur starten met de eerste knallen, de mensen 
van de catering staan dan al klaar voor de diverse versnaperingen!
Vanaf 16 uur zullen de muzikale klanken weer te horen zijn van het plaat-
selijke Zangduo Roel en Marty! Onder het genot van een hapje, drankje en 
gezellige muziek hopen we er weer een prachtige dag van te maken!

Carbidploeg Wurdum hoopt jullie weer te verwelkomen in de feesttent op 
het terrein van Sietse Jorna Vof, maandag 31 december 2019!
Met vriendelijke groeten,

Carbidploeg Wurdum

Ferhalewedstriid oer 75 jier frijheid

Takom jier is it 75 jier lyn dat der in ein kaam oan de Twadde Wrâldoarloch. 
Wy libje 75 jier yn frijheid, mar wat betsjut dat foar ús? Wat is frijheid pre-
sys? Wurdearje wy de frijheid noch genôch? Wat is it effekt fan it frij wêzen 
foar ús?

Frysk histoarysk en letterkundich sintrum Tresoar ropt skriuwers en dichters 
op om oer it tema ‘75 jier frijheid’ yn it Frysk, of ien fan de Fryske streektalen, 
ferhalen en gedichten te meitsjen. Doch mei!
In koart ferhaal mei tusken de 750 en 1750 wurden wêze; in gedicht mei 
tusken de 75 en 750 wurden wêze. Stjoer de teksten yn foar 1 febrewaris 
2020 nei meindert.reitsma@tresoar.nl. Sjoch op de webside fan Tresoar foar 
mear ynformaasje oer de krekte betingsten.

Prizen
De earste priis foar it bêste ferhaal/gedicht is € 750, de twadde priis € 500 en 
de tredde priis € 250. De prizen wurde útrikt en de priiswinnende ferhalen 
en gedichten wurde publisearre yn de april-edysje fan Letterhoeke, it blêd 
fan Tresoar en de Freonen fan Tresoar.
De sjuery, besteande út Doeke Sijens, Eric Hoekstra en Nienke Jet de Vries, 
beoardielet de teksten anonym.
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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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De parallel

Ik was aangenaam verrast toen ik het verhaal van 
Ethan Lindenberger las. Deze student uit Ohio in de 
VS liet zich op zijn 18e verjaardag inenten tegen bof, 
mazelen en rodehond. Dit tegen de uitdrukkelijke wil van zijn ouders 
die hem om principiële redenen als kind deze reguliere vaccinatie had 
onthouden omdat ze ervan overtuigd waren dat dit tot autisme en her-
senschade kan leiden. Ethan neemt het zijn ouders niet kwalijk, ‘want 
zij zijn misleid door bronnen die desinformatie verspreiden’. 

De stap van deze student was zo opzienbarend, dat hij in de Amerikaanse 
Senaat werd uitgenodigd zijn verhaal te doen. Op zijn middelbare school 
werd tijdens een project duidelijk wat het belang is van betrouwbare in-
formatievoorziening. ‘Bronnen die desinformatie verspreiden zouden de 
primaire zorg van het Amerikaanse publiek moeten zijn’, zo stelde Ethan 
tijdens de hoorzitting over vaccinaties van de Senaat, waar hij als getuige 
optrad. De wetenschappelijke onderzoeken en voorlichting van het Ame-
rikaanse equivalent van het RIVM worden op de sociale media volledig 
ondergesneeuwd door berichten van de ‘antivaxxers’ die ongefundeerde 
theorieën het internet op slingeren.

Het valt ook om de drommel niet mee om betrouwbare informatie te 
onderkennen in een land waarvan zelfs de huidige president volgens The 
Washington Post gemiddeld 15 leugens per dag de wereld in bonjourt en 
beweringen die hem niet zinnen zelf steevast afdoet als zou het ‘nepnieuws’ 
betreffen. Feit is dat mazelen in 2000 uit de VS verdreven was, maar daar 
tegenwoordig weer steeds vaker de kop opsteekt. Ook in Nederland heerst 
bezorgdheid omdat steeds minder ouders hun kinderen laten vaccineren. 
En parallel daaraan zien we eenzelfde fenomeen bij onze huisdieren!

In 1796 was het de Britse arts Edward Jenner die het principe van het vac-
cineren ontdekte. Hij merkte op dat melkmeisjes die met ‘onschuldige’ 
koepokken in aanraking waren geweest, niet vatbaar waren voor de veel 
‘boosaardiger’ mensenpokken. Door experimenteren maakte hij het eerst 
bekende vaccin. Vacca is latijn voor koe, vaccinia betekent koepokken, en 
zo ontstond de benaming voor een nieuwe methode om tegen ziekte te 
beschermen. 

Wereldwijd is mazelen een van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte, 
vooral in ontwikkelingslanden. Deze uiterst besmettelijke ziekte kent in de 
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Westerse wereld een milder verloop, maar veroorzaakt desondanks toch 
10-20% complicaties en incidenteel een hersenaandoening met soms de 
dood tot gevolg. Rodehond verloopt vaak wat milder, maar kan tijdens de 
zwangerschap voor ernstige complicaties zorgen. Dat werd ons Koninklijk 
Huis zelfs niet bespaard getuige Prinses Christina. Met een goedkoop, doch 
uiterst effectief vaccin zijn beide ziektes vrijwel uit Nederland verdwenen, al 
woedt er zo nu en dan een kleine epidemie in bepaalde geloofsgemeenschap-
pen. Als 95% of meer van de bevolking wordt gevaccineerd, geeft dat bij 
de resterende bevolkingsgroep groepsimmuniteit. Als de grote groep goed 
beschermd is, is er gewoon minder kans dat een besmettelijk agens rond 
kan gaan. Het zogenaamde kudde-effect.

Over kuddes gesproken, bij veehouders is het heel gebruikelijk om veeziek-
tes uit te roeien door middel van vaccinatie. Landelijke aanpak is wel aan 
te bevelen, want als de buurman niet meedoet is het lastig om een ziekte 
uit te bannen. 

Bij honden en katten is er geen landelijke geleide vaccinatiecampagne. 
Eenieder laat zijn of haar huisdier op eigen initiatief wel of juist niet enten. 
Ongeveer 60% van de honden wordt gevaccineerd; bij katten is dat nog 
veel lager: minder dan een kwart. Dat geeft absoluut geen goede groepsim-
muniteit. We zien dan ook geregeld doorbraken van katten- en niesziekte. 
Hondenziekte zien we nauwelijks meer, het afgelopen voorjaar dook het 
vlak over de Duitse grens nog wel op. Ziekte van Weil komt daarentegen 
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juist weer vaker voor dan voorheen. En juist tegen deze ziekte moet je een 
hond jaarlijks enten om deze goed te beschermen. 

De tegenargumenten van de ‘antivaxxers’ snijden vaak geen hout. Niet gehin-
derd door enige medische achtergrond worden pertinent onjuiste stellingen 
over Facebook gedeeld en soms worden onderzoeken van wetenschappers 
zelfs uit hun verband getrokken. Het meest schrijnend is het bericht over 
een nieuw vaccin dat ‘honderden dode honden’ tot gevolg had. Heeft een 
vaccin dan nooit bijwerkingen? Een enkele keer wel, maar dan vaak slechts 
mild en kortdurend. En in geen verhouding tot de schade die een ziekte kan 
aanrichten. Zie daar de parallel met het betoog van Ethan Lindenberger. 
“Mijn moeder is niet kwaadaardig, maar ze werd misleid. Ze houdt van haar 
kinderen en ze was vooral bezorgd.” Natuurlijk houdt ook elk baasje van 
zijn geliefde huisdier en wil slechts het beste voor hem of haar. Maar luister 
dan alsjeblieft naar mensen die het kunnen weten.

‘Die bistedokter preekt voor eigen parochie en laat zich leiden door de maffia 
van de farmaceutische industrie.’ Wie mij kent, die weet wel beter. Ik heb 
het al eens eerder geschreven: die jaarlijkse spuit voor ‘n prikkie, is de beste 
verzekering voor jouw dier!

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

Reanimaasjekursus yn ‘e Golle

Op moandeitejûn 20 jannewaris is der in 
‘Herhalingscursus Reanimatie en AED’ yn de 
Golle. Minsken dy’t wol in diploma hawwe 
foar de reanimaasjekursus, mar ta binne oan 
in werhellingskursus kinne har oanmelde by 
hoekstrawytske@gmail.com.



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



“Yn Lykwicht” Ismakogie
Altijd al iets aan uw houding willen gaan doen? Fit en actief wil-
len blijven? Dat kan met Ismakogie!

∗	 de houding- en bewegingsleer voor thuis, op het werk en 
onderweg.

∗	 werken aan een betere houding.
∗	 bewust bewegen met het hele lichaam, voor iedereen, 

ongeacht uw conditie of leeftijd. Gedoceerde en vloeiende 
bewegingen. Bijna onzichtbaar bij het zitten, staan en lopen.

∗	 activeert spieren die normaal weinig gebruikt worden.
∗	 werkt preventief bij klachten als koude voeten, verslapte 

bekkenbodem, rug- , schouder- en nekklachten.
∗	 Ismakogie is de basis voor alle sporten en bewegingen.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Wergea: in fysiotherapie praktijk

∗	 woensdagavond 19.30 – 20.30 uur.
Bij een grote groep in “De Fabriek”, Fricoweg 31-33 
(eventueel op dinsdag)

Goutum: in doarpshûs “Ien en Mien”
∗	 maandagmiddag 15.00 – 16.00 uur.

Marsum: “Nij Franjum
∗	 dinsdagmorgen 10.00 – 11.00 uur

Leeuwarden: wijkgebouw “De Toekomst”, Achlumerstraat 1A
∗	 maandagavond 19.30 – 20.30 uur (bij genoeg deelname)
∗	 woensdagmorgen 09.30 – 10.30 uur beginners 

en van 10.45 – 11.45 uur
-------------------------------------------------------------------------------------------
Vanaf 20 januari t/m 8 april 2020. Tien lessen van een uur voor
€ 105,-  In en rond de Krokusvakantie twee keer vrij. Eerste les mag 
een gratis proefles zijn voor nieuwe cursisten.

Informatie en aanmeldingen graag per mail of tel. vóór 12 januari ‘20

Ismakogie docente: D. Swierstra - de Jong: Tel. 058 2552300
E-mail: d.swierstra-dejong@hetnet.nl
Website: www.ynlykwicht.nl
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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
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Moppentrommel 

Een avondje bij de familie slak: “Oogjes dicht kindjes 
een naaktslak….”

Welk dier bestaat voor 75% uit wol?
Een WOLF!

Onderwijzer: “Mevrouw, uw zoon heeft een grote dorst naar kennis.” 
Moeder: “Dat verbaast me niet. De kennis heeft hij van mij, de dorst van 
zijn vader.”

Jantje komt thuis met zijn rapport en na het bekijken 
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”.

Een man heeft in een restaurant soep besteld. Toen de 
ober de soep op tafel had gezet, zei de man: “Er drijft 
een gehoorapparaatje in mijn soep…”
Zei de ober: “Wat zegt u?”

Waarom vliegt een heks op een bezem? 
Omdat een stofzuiger te zwaar is!

Wat is het toppunt van onaardig zijn?
Iemand met een bril veel sterkte wensen.

Merijn, Hidde en Noor
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Activiteiten in dorpshuis de Golle

Newyears party met Vangrail 
zaterdag 11 januari 2020

We pakken meteen goed uit in het nieuwe jaar! De band Vangrail hoort bij 
de top van Nederland. Ze kregen de award voor populairste band in han-
den en bewijzen dat door iedere keer een unieke show neer te zetten. De 
hitsingle ‘Laat de muziek aan’ laat zien dat Vangrail veel meer is dan een 
coverband. De vijfkoppige band weet iedere zaal oprecht en muzikaal te 
bespelen. Vangrail blaast iedereen steil achterover.

De enige echte Wirdumer pubquiz!
8 februari 2020 - inloop 19.30 uur - start quiz 20 uur

‘Is het vogelbekdier een zoogdier?’ of ‘Wie was de special guest tijdens de 
eerste editie van het Wurdumer Piraten Feest?’. Vragen die zomaar voorbij 
kunnen komen tijdens de Wirdumer Pubquiz. Een quiz voor jong en oud, 
met vragen over het heden en verleden. Muziek, sport, dieren, topografie, 
alles zit er in. Kennisvragen, hilarische vragen, wereldse vragen en zeker ook 
lokale vragen. Het is tenslotte de Wirdumer Pubquiz! Een avond die je niet 
wilt missen, dus geef je op en blok je agenda!

Opgave: per team (maximaal 6 personen per team) kan met een mailtje naar 
Dorpshuis.degolle@gmail.com
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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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PILATES
Vanaf 13 januari 2020 bieden wij ook Pilates aan. Op maandag van 19-20 
uur en op woensdag van 9-10 uur.
Pilates is een training voor lichaam en geest. De aandacht gaat uit naar het 
trainen van spierketens; je gaat niet alleen de oppervlakkige spieren leren 
aanspannen, maar ook dieper gelegen spieren. Met pilates werk je op een 
verantwoorde wijze aan houding, stabiliteit, flexibiliteit, een sterkere rug 
en buik, strakkere billen en benen. De lessen zijn geschikt voor jong en oud, 
mensen met lichamelijke klachten of mensen die lange tijd niets aan lichaams-
beweging hebben gedaan kunnen ook prima deelnemen aan deze lessen.
De lessen worden verzorgd door Anke van der Weij-Huisman. Voor €25 volg 
je drie kennismakingslessen. Bij voldoende deelname gaan de lessen na deze 
3x door. Heb je vragen of wil je je aanmelden dan kun je terecht bij Anke of 
Gearte (Gearte@praktijknoardein.nl of 06-38623233).

YOGA
YIN-YOGA. Op de dinsdag en woensdagavond vinden de Yin-yoga lessen 
plaats. In het nieuwe jaar komen er weer matjes vrij! Ben je nieuwsgierig? 
Meld je dan gerust aan voor een gratis proefles. 
1op1-YOGA. Wil je liever alleen yoga volgen of heb je specifieke therapeuti-
sche klachten/wensen? Er is ook gelegenheid tot individuele (therapeutische) 
yoga bij Praktijk Noardein. 
KINDER-YOGA. In het nieuwe jaar zullen er ook kinderyoga lessen opge-
start worden. Jong geleerd, is oud gedaan! Bij kinderyoga staat plezier 
en creativiteit voorop en niet de techniek en prestatie. De oefeningen (op 
muziek) laten kinderen bewegen, dansen, fantaseren, ontspannen, ervaren 
en ontdekken. Kinderyoga is een fijne manier om coördinatie, concentratie, 
zelfbewustzijn en zelfvertrouwen te vergroten. 

BINGO
Heb je zin in leuke afsluiting van 2019, geef je dan nu op voor de yogabingo 
op 29 december. Iedereen is welkom! Het is toegankelijk voor iedereen (jong 
en oud). Je hoeft beslist geen ervaring met yoga te hebben. Leuk om samen 
met je kind(eren) en pake of beppe te komen! De toegang is gratis. Mocht je 
toch iets willen geven, dan kun je in de praktijk geld doneren aan het VOKK 
(Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker) en/of het Ronald Mc Donaldhuis.

Gearte Kingma-Arendz Noardein 6, 9089 BT  Wytgaard
06-38623233  gearte@praktijknoardein.nl    
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Bedankt van de Sint & Pieten

Hallo dorpsbewoners,
We hebben weer kunnen genieten van de intocht met Sint en zijn Pieten. 
Het was voor de kinderen weer één groot feest, en wij zijn dan ook blij, dat 
ze dit jaar weer zijn geweest!
Bedankt voor het doneren, zo kunnen ze volgend jaar weer terugkeren!!

Echter heeft de Sint wel vernomen… dat er meer mensen in het bestuur 
moeten komen. Het is namelijk elk jaar weer een grote klus, en met drie 
bestuursleden redden wij dit helaas niet dus… 

Wie o wie heeft zin om ons team te versterken? Laat het ons weten!

Itskjirke@live.nl of tel. 0612866206

Krystnachttsjinst 24 desimber

Ek dit jier wurdt eltsenien wer útnoege foar de Krystnachttsjinst, om healwei 
tsienen yn de tsjerke.
Under lieding fan Wiebrig de Boer is der wer in programma opset mei oargel, 
minsken mei blaasynstruminten en mear.
De kryststâl mei de bisten stiet wer op it plein en in tal spilers steane der 
om jim út te noegjen om nei tsjerke te kommen.
Nei ôfrin neiprate by de stâl mei in glês glühwein as poeiermolke. It wurdt 
grif wer in gesellige jûn yn ‘e wintertiid foar it doarp.

De earste kollekte is foar it “Platform Kerk & Aardbeving”.
Neist de skuorren yn de muorren komme der ek skuorren yn de siel. De 
tsjerken yn dat gebied hawwe minsken yn tsjinst dy’t de lju helpe mei pro-
blemen. Ek yn de privee-sfear en yn de húshâlding moat it libben op regel 
bliuwe en dat falt guon minsken swier. Dêr is jild foar nedich. 
De twadde kollekte is foar de unkosten fan de jûn.
Fan herte wolkom.

Tjitte Talsma



www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma 
Jorwert 
06 10 33 03 37 

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’

Melle Mol Puzzel

Zoek in het diagram hiernaast de onderstaande woorden. De woorden kron-
kelen 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.      
 
Let op: in deze woordzoekervariant wordt elke letter maar één keer gebruikt. 
De overgebleven letters vormen van boven naar onderen gelezen de oplos-
sing.          
    
BEHARING  MOLSHOPEN  SPINNEN
BLADEREN  NUTTIGEDIEREN SPITS
BUIZERD  ONDERGRONDS  TASTZINTUIGEN  
DUIZENDPOTEN  OVERLAST  TERRITORIUM 
FLUWEELZACHT  PISSEBEDDEN  TUNNELS
GRAVEN  PLANTEN  VERJAGEN
INSECTENETER  REUKZIN  VOEDSEL  
INSECTENLARVEN SCHATTIG  VOORRADEN  
KLEINEOGEN  SOLITAIR  ZOOGDIER  
MOLLENVANGER SPELEN      HH
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Melle Mol Puzzel
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De laatste weken van het jaar 2019 zijn aangebroken. 
Er wordt dan vaak even achteromgekeken. Als wij dit als brassband Wirdum 
doen, kijken we naar alle mooie muzikale momenten. 
Wat is het fijn om met elkaar muziek te maken, om in het dorp een muzikale 
bijdrage te kunnen leveren en om leerlingen die net beginnen met ingespan-
nen gezichten hun best te zien doen.
We hebben zin in volgend jaar. Er blijven uitdagingen. De financiële situ-
atie, lukt het om genoeg (jeugd)leden te houden/krijgen en om onder de 
aandacht te blijven.
We gaan er in ieder geval een prachtig muzikaal 2020 van maken! 

Agenda:
•	 21 december kerstconcert in Wytgaard
•	 24 december kerstavond bij de kerk in Wirdum
•	 25 december 9.30 uur kerkdienst Wirdum

Oliebollenactie
30 december

Vanaf 16 uur kunt u ons 
aan de deur verwachten 
met oliebollen. 
Wij hopen dat u onze actie 
wilt steunen. Als vereniging 
hebben wij uw steun hard 
nodig!



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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Maatschutjassen  

Hier volgen de uitslagen van november:
  8 november: 1e 2e 3e 

 B. de Ruiter U. Postmus Joh. Duhoux 
 E. ten Hove J. Adema A.J. Terpstra
 (2 gew. +16 )  (2 gew. +7)  (2 gew. +6 ).

29 november 1e 2e 3e 
 J. Adema A. Bouma A. Postmus
 Joh. Duhoux B. de Ruiter A.J. Terpstra.
 (3 gew.) (2 gew. +14) (2 gew.)

Dit jaar spelen we nog een keer op 13 december. De schutjasavonden voor 
2020 zijn op: 17 en 31 januari, 14 februari, 6 en 27 maart..

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

A. Boomsma



34

NIEUWJAARSPLONS
Plons mee of kom gezellig even 

langs bij de Wirdumerbaai. 
Er is glühwein, warme 

chocolademelk en heerlijke snert.

Meedoen is op eigen risico!

Woensdag 1 januari om 15.00 uur
is weer de traditionele

 
Wil je  

meer informatie  

bel of mail 
naar:

Plonzers 
gereed staan

 vanaf
14.45 uur

 
Jaap de Boer tel. 058 2552575, mail: jaapalina@outlook.com

Ralph Ferwerda tel. 058-2124295, mail ralph.ferwerda@gmail.com
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Nieuwjaarsplons op 1 januari in Wirdum

Hoe fris en stoer kan je het nieuwe jaar beginnen? Met een frisse plons op 
1 januari in de Wirdumerbaai natuurlijk! Het afgelopen jaar heeft menigeen 
kunnen genieten van onze nieuwe zwemplek in Wirdum. Onze baai is dan 
ook de ideale locatie om de Nieuwjaarsplons te organiseren omdat we hier 
met z’n allen gemakkelijk het water in en weer uit kunnen. Deelname is 
gratis en wie de sprong in het koude water aandurft, krijgt direct na afloop 
een Wirdumer slokje om weer wat op te warmen.
We maken er net als vorige jaren een gezellig festijn van met muziek en een 
koek-en-zopie tent waar glühwein, snert en oliebollen verkrijgbaar zijn. Voor 
de deelnemers zorgen we voor een tent waar je je om kan kleden. 
Zie je zelf deze koudwater ervaring niet zitten? Geen probleem, maar kom 
vooral langs om als toeschouwer te genieten van het spektakel. Een mooie 
gelegenheid ook om vele dorpsgenoten een goed nieuwjaar te wensen. 
Reden te meer dus om langs te komen of mee te doen!

Wanneer: Woensdag 1 januari 2020
  Startschot om 15 uur (plonzers gereed staan vanaf 14:45 uur)
Waar: Wirdumerbaai
(Meedoen is op eigen risico) 

Ralph Ferwerda
Jaap de Boer

CISTIC FIBROSE (C.F.)

Herinnering voor de actie van inzameling van postzegels, kaarten en 
alles wat voor de verzamelaar van waarde is.

Kerst en Nieuwjaar zijn weer aanstaande en dan worden er nog veel 
postzegels geplakt. Niet weggooien dus, maar even ruim van de 
envelop afknippen en verzamelen en na 1 januari even afgeven bij 
ons. Is het brengen een probleem, dan halen wij ze graag op na een 
telefoontje. 

Inzameladres: Fam. Kalsbeek, J. Algerasingel 25, tel 058 2551619
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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

Sinds begin mei 2019 wonen Tim en Marieke, samen met Minke (9 jaar) 
en Ravi (bijna 3 jaar) op de Arjenspolle nummer 4 te Wirdum. Inmiddels is 
Marieke bevallen van een tweeling en wonen Kalle en Fee er ook al weer 
bijna 3 maanden. Hiervoor woonden ze in Leeuwarden en toen Marieke 
zwanger was van de tweeling zijn ze op zoek gegaan naar een groter huis. 
Beiden wilden ook graag in een dorp wonen en in de buurt van Leeuwarden, 
waardoor ze in Wirdum zijn komen wonen. Het bevalt ze hier nu prima. 
Huisdieren hebben ze ook, konijn en kippen.
Tim is journalist bij de Leeuwarder Courant en Marieke is ZZP-er in de 
cultuursector. Zo werkt ze bijvoorbeeld voor het festival Welcome to the 
Village. Beiden hebben het nu erg druk met het huishouden, de kinderen 
en werken, maar in hun vrije tijd vindt Tim het leuk om te klussen, knutselen 
en tuinieren en Marieke houdt van wandelen en yoga.

Ineke en Marjan
welkominWenS@gmail.com

Let’s not forget to fight for who can’t remember 

De opbrengst voor de stichting Alzheimer is dit jaar € 617,82 
Alle inwoners van Wirdum en Swichum hartelijk dank voor jullie gift. 
Collectanten het was weer geweldig heel erg bedankt dat jullie door weer 
en wind weer bij de deuren langs zijn gegaan. 

Coördinator Alzheimer stichting,
Hester Wolters
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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 december tot 1 februari 2020

16-12 16.00 uur Fikarij Kerstbroodmaaltijd

21-12 20.00 uur Kerk Wijtgaard Kerstconcert Brassband met 
    Shantykoor en Sawat Súver

22-12 15.00 uur Nikolaeskerk De Krystreizgers, aansluitend samen
    eten

30-12 vanaf 16.00 uur Oliebollenactie Brassband

31-12 vanaf terrein Carbidschieten
 11.00 uur Sietse Jorna 

01-01 15.00 uur Wirdumerbaai Nieuwjaarsplons

11-01  De Golle NewYears party met Vangrail

17-01 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

17-01 20.00 uur De Golle Nieuwjaarsreceptie Dorpsbelang

26-01  Nikolaeskerk De band FRYAZ

31-01 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.

15-12 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  3e zondag van de advent 

22-12  09.30 uur  ds. J. Bolt, Drachten
  4e zondag van de advent

24-12 21.30 uur  da. W. de Boer-Romkema
  Kerstnacht

25-12 09.30 uur  da. W. de Boer-Romkema
  Kerstmorgen, mmv de Brassband

29-12  09.30 uur  ds. B. Bloemink, Beetgum

31-12 19.30 uur  da. W. de Boer-Romkema
  Oudjaarsdienst

05-01 09.30 uur ds. A. Wijbenga, Sneek
  koffiedrinken na de dienst

12-01 10.00 uur da. W. de Boer-Romkema
   thema “Ben ik in beeld?

  in samenwerking met ‘Jeugd’
  vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar.

19-01 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  

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 in de Golle  (m.u.v. de schoolva-
kanties)

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

WIJKAGENT
Marieke Zweers     tel.: 0900-8844
     
KLACHTENNUMMER GEMEENTE  tel.: 14058

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

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

RESERVEREN RUIMTES 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)



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

NIEUW BIJ
HAAIMA WIRDUM!

UW GARAGE VOOR SERVICE &
ONDERHOUD, APK EN REPARATIE 

VAN ALLE MERKEN


