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Foto foarside

Thomas Menting ving vrijdag 2 februari een 
enorme snoek (106 cm.) bij de oude fabriek.
(foto Minne Hoekstra)
Zie ook Melle Mol op bladzijde 17.



VERTAALBUREAU

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

Frânsk
Ingelsk
Poalsk

Deensk
Russysk
Spaansk
Sweedsk
Italjaansk
Tsjechysk

Slowaaksk
Nederlânsk

en oare talen
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Fan ‘e toer besjoen

Stof of tof
‘dbieb is (s)tof’ is één van de slogans van de nieuwe biblio-
theek in Leeuwarden. Leuk gevonden, want is de bibliotheek 
in deze online wereld nu eigenlijk tof of stoffig?

Met Dorpsbelang mochten we voorafgaand aan de opening 
alvast een kijkje nemen in de bibliotheek (tegenwoordig 
dbieb) in de Blokhuispoort. Directeur Hans van de Veen ver-

telde aan alle aanwezige dorpsbelangen en wijkpanels over de vernieuwde 
kijk op de bibliotheek. Naast het traditioneel lenen van boeken is de bieb 
steeds meer een plek geworden om te ontwikkelen, te leren en te ontmoe-
ten. De meer dan 80.000 meeverhuisde boeken staan in prachtige kasten en 
nodigen daardoor nog meer uit om te lenen, maar ook het cursusaanbod 
bijvoorbeeld is steeds interessanter. Zelf volgde ik er de afgelopen jaren 
Photoshop, mindfulness, provocatief coachen en creatief schrijven. Voor 
kinderen spotte ik al workshops programmeren en filosofie en in de Open 
Werkplaats is zelfs een green-screen voor videobewerking. 1-0 voor ‘tof’ dus.

Tijdens de rondleiding is het al snel 2-0 voor ‘tof’. De verbouwing is prach-
tig gedaan, en het is heerlijk om door de gangen rond te dwalen. Er zijn 
hippe zitjes, studieplekken, vergaderruimten en (ook niet onbelangrijk) er 
is lekkere koffie. 

Ook in de wijken en dorpen verandert de rol van de bibliotheek. In Leeuwar-
den sloten verschillende wijkvestigingen, op andere plekken gaat de bieb 
meer samenwerken met onder andere buurthuizen. Door deze nieuwe sa-
menwerkingen wordt de bieb bijvoorbeeld ook een plek voor spreekuren op 
het gebied van financiën, 
wonen of werk.

In Wirdum hebben we 
gelukkig ook nog steeds 
een mooie dorpsbibliotheek in De Golle waar je iedere week op maandag 
boeken kunt lenen. In deze Tuorkefretter lees je er meer over (blz.39).

De bibliotheek, groot of klein, is een prima plek om je los te maken van de 
online wereld om je heen. En dat is wat mij betreft behoorlijk tof. 3-0 dus.

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

(VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN)

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

Vergadering maandag 5 maart 
Zoals altijd begint onze vergadering met een inloophalfuur (19.30 tot 20 uur). 

Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Wurdum-Swichum 7 maart
Ieder is uitgenodigd om op 7 maart de ALV bij te wonen in De Golle. Zoals 
gebruikelijk doen we de vergadering in combinatie met de jaarvergadering 
met De Golle. De vergadering begint op 19.30 uur.
De agenda vind je in deze Tuorkefretter.

In het tweede deel van de avond wil de werkgroep Duurzaam Wirdum-
Swichum en Wytgaard, resultaten laten zien van de warmtescans die ge-
maakt zijn in de afgelopen weken. Bij een aantal huizen is dat uitgevoerd 
als voorbeeld. Daarmee is te zien of het huis goed is geïsoleerd en of er 
verbetering mogelijk is. 
Tijdens de avond kan ieder zich ook aanmelden voor een opname ‘huis op 
de foto’. Er is beperkte tijd beschikbaar en daarom doen we maximaal 40 
opnames. Volgorde van aanmelding is bepalend.
Zie ook hieronder voor verdere informatie.

Haventje Hekkemieden
In de LC stond laatst een kort berichtje waarin gesteld werd dat er geen 
belangstelling is voor ligplaatsen in het nog aan te leggen haventje. We heb-
ben geen idee waar dit op is gebaseerd. Volgens ons is er juist wel behoefte 
aan ligplaatsen. We hebben bij de LC aangegeven, dat ze hun huiswerk in 
het vervolg beter moeten doen.

Herinrichting tennisbaan en strandje
Op woensdagavond 31 januari werden in een goed gevulde zaal de plannen 
voor de herinrichting van de tennisbaan en het zwemstrandje bij de houten-
brug naar Hekkemieden/Blau Leech besproken. Namens de werkgroep gaf 
Ralph Ferwerda een mooie presentatie en hebben we samen het gesprek 
gevoerd. Ook Pytsje Couperus van de gemeente was aanwezig, omdat zij dit 
burgerinitiatief qua idee-vorming en haalbaarheid begeleid. De reacties zijn 
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over het geheel positief en er werden nog enkele suggesties meegegeven en 
tips. Dank aan allen, hier kan de werkgroep en Dorpsbelang goed mee verder!

Zonnepark
Nog steeds weten we niet wanneer het beroepsschrift tegen het Plan voor 
de Zon bij de Raad van State wordt behandeld. Ter herinnering: ons beroeps-
schrift is vanwege de vorig jaar geplande grootschalige plannen van Kronos.

Duurzaam Wirdum-Swichum en Wytgaard
Een werkgroep is, zoals hierboven al vermeld, bezig met duurzaamheid en 
duurzame energie. Als eerste worden warmtescans gemaakt van huizen (met 
toestemming van bewoners/eigenaren). Op de ALV van 7 maart worden de 
eerste resultaten gedeeld. Daarna is de bedoeling om verder te gaan én om 
met dorpsgenoten een bijeenkomst te houden om verder plannen te maken. 
Reserveer daarvoor 28 maart in je agenda.

Met deze actie willen we kansen voor energiebesparing en duurzame energie 
per huis in beeld brengen. Interessant voor iedereen! Voor verbeteringen 
is geld nodig en als je dat slim doet, verdien je het snel terug. Heb je geen 
geld dan kijken we naar oplossingen. Denk daarbij aan iets wat door Dionne 
Stax in 26 seconden wordt verteld, zie https://nos.nl/artikel/2161295-je-huis-
energiezuinig-maken-zonder-dat-je-het-direct-merkt-in-portemonnee.html 
Het kan je veel besparen. Goed voor de portemonnee en het milieu.

Als er enthousiasme ontstaat dan kunnen we na 28 maart verder werken. 
Allereerst aan maatwerkoplossingen per woning en daarna denken we om 
ook, in samenwerking met dorpsbewoners, verder te gaan. Bij voorbeeld 
om een energiecoöperatie op te starten met eigen zonneparken. 

Dorpsarchief
Voor velen in het dorp zijn Jaep Dykstra, Jochum en Minne Hoekstra bekend. 
Het zijn dé kenners van onze dorpshistorie. De mannen hebben een ontzet-
tend indrukwekkende verzameling aan historische documenten en spullen. 
Fantastisch materiaal. 
Zoals dat gaat, worden ze zelf ook steeds meer historisch materiaal en 
daarom zijn ze in overleg met Dorpsbelang gegaan om te kijken hoe hun 
archief voor het dorp bewaard kan blijven. Het idee is om een archiefruimte 
in te richten in De Golle. Daar zal dan het materiaal van de dorpshistorici 
naar toe gaan. Dan blijft het voor het dorp beschikbaar en kunnen we daar 
beter bij. Daarbij is hulp gewenst.
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OPROEP: ben je geïnteresseerd in de geschiedenis en/of vind je het leuk om 
wat doe-werk op te pakken, meld je dan aan als vrijwilliger voor ons dorpsar-
chief. Samen bepalen we dan wat mogelijk is om het archief inhoud te geven. 
Dat kan via db.wurdum.swichum@gmail.nl ter attentie van Johan Kruiger.

Wild bermbeheer
Sinds zo’n twee jaar hebben we bermstukken met wat wildere begroeiing. 
Het eerste jaar zag het er heel bloemig uit. Dat was erg mooi. In het tweede 
jaar was dat wat minder divers omdat de sterke gewassen de tere soorten 
verdringen. Maar ook is het zo dat de kwetsbare soorten door bijvoorbeeld 
hondenpoep geen kans krijgen.
Die soortenrijkdom is natuurlijk fraai en we hopen dat het komend seizoen 
er weer volop bloei ontstaat. De gemeente gaat de komende tijd extra aan-
dacht besteden aan het maaien van de randen.  Omrin heeft de goten weer 
goed schoon geveegd. Nu is het aan de natuur!

Jacob Algerasingel en parkeren
De auto is voor velen erg belangrijk. Het aantal auto’s per inwoner is fors en 
dat blik moet ergens staan. Parkeerruimte is er niet in overvloed omdat vooral 
de oudere straten daar niet op berekend zijn. Vanuit de Jacob Algerasingel, 
een doodlopende straat waar behoorlijk veel huizen staan, komen regelmatig 
klachten binnen over foutparkeren. We hebben dit opnieuw besproken met 
de gemeente. De gemeente zal meer energie zetten op handhaving en let 
daarbij op ‘stoepparkeren’. Dat is namelijk echt niet de bedoeling. 

Wandelpad langs de Wâldwei
Na enig aandringen om het wandelpad langs de Wâldwei te verbeteren, 
is de gemeente met werkzaamheden gestart. Inmiddels is het wandelpad 
weer op breedte gemaakt en gaten zijn opgevuld. Straks kunnen we naar 
verwachting weer met droge voeten het rondje maken. Dat wordt genieten.

Werpsterhoek
Welkom aan Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten! Op 21 januari werd 
bekend gemaakt dat zij zich vestigen in de boerderij bij de Werpsterhoek 
waar als laatste het projectbureau van de Haak heeft gezeten.

Verkeersborden afslag N32
We hebben vorige jaar bij de gemeente aangegeven dat er diverse verkeers-
borden ontbreken bij de rotondes van-naar Wirdum. Inmiddels zijn deze 
verkeersborden weer geplaatst.
We kunnen nog geen nieuws vertellen over o.a. onderstaande zaken:



Telefoonnr.  06 – 23 41 04 19 

Kantoor:      Fricoweg 3F 

                 9005 PC  Wergea 

Administratie en Fiscaal Advies 
M. Bethlehem 

•  Verzorgen van uw jaarrekening 

•  Aangifte inkomstenbelasting
        en omzetbelasting 

•  Fiscaal advies 
 
           Voor MKB, ZZP en Particulieren 

           Voor meer informatie:
                           www.bethlehemfiscaal.nl 

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

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

KAPSALON NAGELSTUDIO ZONNEBANK

15 JAAR

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

OPENINGSTIJDEN
Maandag:  gesloten
Dinsdag: 08.30-20.30
Woensdag:  08.30-20.30
Donderdag  08.30-18.00
Vrijdag:  08.30-18.00
Zaterdag:  08.00-12.00
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−	 er wordt te snel gereden op de N32
−	 verlichting Werpsterhoek erg fel, ook bij de zuidelijke rotonde N32
−	 bushokje ruit kapot
−	 lantaarnpalen en bomen staan scheef, wordt opgelost zodra de 

bodem weer droger is

Vervangen speeltoestellen
In de speeltuintjes aan de George Emersonstrjitte (t.o. 41), Theodorus 
Beekhuisstrjitte (t.o.23) en Sjouke van der Kooistrjitte zijn speeltoestellen 
afgekeurd. De toestellen zullen worden vervangen. In de speeltuin aan de 
George Emersonstrjitte is het speelhuisje afgekeurd en aan de Theodorus 
Beekhuisstrjitte een klimrek en aan de Sjouke van der Kooistrjitte het draai-
plateau.

Vervanging straatverlichting
De gemeente gaat in 2018 plannen maken voor Wirdum en Swichum voor 
het vervangen van straatverlichting welke er qua leeftijd aan toe is. Ook de 
Swichumerdyk zal daar in worden meegenomen. Deze wens is al eerder bij 
de gemeente aangegeven.
De uitvoer van de vervanging zal helaas pas in 2019 plaatsvinden.

Contributie Tuorkefretter
Eind februari wordt het abonnementsgeld afgeschreven. Wanneer u een 
automatische incasso/machtiging hiervoor heeft afgegeven, hoeft u niets 
te doen. De tarieven zijn ongewijzigd.

Woonplaatsgrenswijziging
Als gevolg van de woonplaatsgrenswijziging van Goutum/Wirdum/Leeuwar-
den wijzigt de postcode en woonplaats van de volgende adressen:
Kempenaersreed 2 t/m 6 (even) Wirdum wordt: Kempenaersreed 2 t/m 6 
8912 CC Leeuwarden
Brédyk 143 t/m 147 (oneven) Wirdum wordt: Brédyk 143 t/m 147 8912 CD 
Leeuwarden
Brédyk 20 t/m 30 (even) Wirdum wordt: Brédyk 20 t/m 30 8912 CD Leeu-
warden
Piskhoarnedyk 1 t/m 3 (oneven) Wirdum wordt: Piskhoarnedyk 1 t/m 3 8912 
CE Leeuwarden

Namens Dorpsbelang,
Johan Kruiger en Jan Klaren
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Jaarvergadering Dorpsbelang en Dorpshuis De Golle 

Woensdag 7 maart in De Golle, aanvang 19.30 uur. 

Agenda 

Welkomstwoord voorzitter Dorpsbelang

Dorpshuis De Golle

1. Opening voorzitter de Golle
2. Mededelingen Dorpshuis De Golle 
3. Notulen 2017 Dorpshuis De Golle (ligt ter inzage)
4. Jaarverslag 2017 Dorpshuis De Golle (ligt ter inzage)
5. Financieel verslag 2017 Dorpshuis De Golle inclusief toelichting
6. Bestuursverkiezing 

Bert Zwerver en Jan Klaren treden af en zijn niet herkiesbaar
Kandidaat bestuursleden kunnen zich melden bij het bestuur tot 7 
maart 2018.

Dorpsbelang Wirdum & Swichum 

7. Notulen ALV 2017 Dorpsbelang Wirdum Swichum 
8. Jaarverslag in beeld 2017 Dorpsbelang Wirdum Swichum 
9. Financieel verslag 2017 Dorpsbelang Wirdum & Swichum 
10. Bestuursverkiezing 

Jan Klaren duo voorzitter treedt af en is niet herkiesbaar
Kandidaat-bestuursleden zijn Leoni Bouma en Johan van Leeuwen
Tegenkandidaten kunnen zich melden bij het bestuur tot 7 maart 
2018.

11. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de dorpenwethouder 
Friso Douwstra en aan de dorpenmanager Rikkie Hagen. Graag 
ontvangen wij de vragen vooraf in onze mailbox: db.wurdum.
swichum@gmail.com

12. Rondvraag 

Na de pauze

Werkgroep Duurzaam Wirdum Swichum en Wytgaard
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ALV Dorpsbelang 2017

Op 29 maart 2017 werd de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang 
gehouden. Een apart verslag van de ALV volgt nog maar hier stippen we 
even wat zaken aan.
Het was een hele bijzondere vergadering omdat er veel gedoe is over 
de plannen voor zonneparken. Straks meer daarover. Vanwege de te 
verwachten opkomst zaten we deze keer in de grote zaal. Dank aan alle 
mensen van De Golle dat ze hiervoor alles klaar hebben gezet. En de 
opkomst was inderdaad groot. Ook veel mensen vanuit de politiek en 
van de pers. Daarbij viel op dat er zelfs een cameraploeg opnames aan 
het maken was. Naar wij begrepen van Human (voorheen Humanistische 
Omroep). Wanneer daar iets van te zien is, weten we niet maar maakt wel 
nieuwsgierig.

Oud-bestuurslid en vacature
In de jaarvergadering hebben we Bettie Jongbloed bedankt voor 
haar geweldige inzet in ons bestuur. Ze heeft lang meegedraaid in de 
redactie van de Tuorkefretter en was onze vertegenwoordiger in de 
naamgevingscommissie voor straat- en plaatsnamen. Zo heeft zij sterk 
gepleit voor goede en herkenbare namen voor de omgeving van Barrahûs. 
Daardoor zal Barrahu ̂s in ieder geval herkenbaar blijven als buurtschap. 
Ook pogingen om het station te tooien met die naam heeft zij beijverd 
maar of dat het gaat halen is niet bekend. Volgens onze dorpenwethouder 
Friso Douwsma is dat een hele lastige strijd bij de hoge heren van het spoor.
Er is met het vertrek van Bettie een vacature ontstaan. We zijn nog doende 
om dit weer ingevuld te krijgen. Mocht je het interessant vinden om daar 
ervaring mee op te doen, neem dan contact op voor meer informatie.

Zonnepark en beroep
De drukte over de zonneparken kan bijna niemand zijn ontgaan. Wat 
kwamen we opeens in de belangstelling te staan als dorp! De heftigheid 
van de plannen maakte actie wel nodig. Dat vonden ook alle mensen die 
heel direct in of nabij het beoogde plangebied wonen. Zij verenigden 
zich in een actiegroep met Peter Smit als woordvoerder. Dat doet hij met 
enorme inzet. Petje af.
Uiteraard schakelden ook wij als Dorpsbelang in een hoog tempo. De 
plannen werden bekeken, er werd direct vol verbazing en met afwijzing op 
gereageerd. We hebben overleg gehad met de wethouders en de betrokken 
ambtenaren en er is gezorgd voor een gemeentelijke nieuwsbrief die huis-
aan-huis is verspreid.



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

reserveer tijdig

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

T 058 844 34 00 M 06 111 270 12 E info@kofferopdak.nl
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Dit onderwerp werd natuurlijk een hoofdpunt voor de bespreking tijdens 
de jaarvergadering. Gelukkig werd daar ook door de gemeente bij monde 
van wethouder Henk Deinum duidelijk gemaakt dat de ingediende plannen 
qua schaal en maat veel te groot zijn. Dat gaat het niet worden. Bovendien, 
zo stelde hij heel nadrukkelijk, zal planvorming conform de gemeentelijke 
spelregels in overleg en met instemming van het dorp opgezet moeten 
worden. Het idee daarbij is dat het dorp ook kans moet krijgen om te 
participeren in het project.

Met die geruststellende boodschap zijn we blij. Toch blijft dat we ook 
constateren dat de ingediende plannen van Kronos en GroenLeven niet 
zomaar ingebracht worden. Kennelijk zien zij ruimte in de gemeentelijke 
spelregels om hiermee te komen of beter, om het in ieder geval te proberen. 
Wij merken dat de gemeente het idee heeft daar voldoende sturing in te 
kunnen houden. Dat is ook wat Deinum uitdraagt. Omdat we daar meer 
van wilden weten, zijn we de gemeentelijke spelregels goed gaan bekijken. 
Die staan beschreven in het bestemmingsplan Plan voor de Zon.
In dat plan geeft de gemeente Leeuwarden aan waar en op welke wijze 
zonneparken mogen ontstaan. Op zichzelf is dat idee heel mooi omdat het 
omschakelen naar schone en duurzame energie in de komende tijd nodig 
zal zijn. Toch zien wij op grond van de ervaringen bij ons in het dorpsgebied 
dat de spelregels toch te uitnodigend zijn.
Ondanks het feit dat de gemeente denkt alles in de tang te kunnen houden, 
zijn wij daar niet van overtuigd en hebben besloten om beroep aan te 
tekenen tegen dit plan. Daarvoor is een procedure bij de Raad van State 
nodig. De komende tijd moet blijken of dat beroep leidt tot aanpassing van 
de spelregels.

Ondertussen zullen plannenmakers misschien wel doorgaan en contact 
zoeken met het dorp. We gaan dat zien. Wat ons betreft staan we open voor 
duurzame energie. Het is gewoon nodig en misschien wel onvermijdelijk 
dat er iets gaat ontstaan maar wel op een plek en op een manier die past 
bij het dorp.

Onderzoek studenten
Terwijl de discussie over zonneparken dus volop gevoerd wordt, zijn we ook 
bezig met een groep studenten van Van Hall Larenstein. Daarover is eerder 
bericht gegeven. Zij hebben een enquête uitgevoerd en er is inmiddels ook 
een meedenkavond gehouden. De resultaten van het onderzoek zullen we 
in de loop van april ontvangen.



Growing a better world together

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

Onze experts geven vrijblijvend en kosteloos antwoord op je hypotheekvragen.

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

ochtend in Leeuwarden. En elke vrijdagmiddag in Sint Annaparochie.

Je bent van harte welkom

Kom naar ons
Hypotheek
Inloopspreekuur

Hypotheek-
vragen?

Loop binnen
zonder
afspraak.
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De eerste resultaten laten zien dat er in ons dorp veel reactie komt om 
meer energiebewust en duurzamer te leven. Het varieert daarbij van meer 
aandacht voor energiebesparende maatregelen in en aan het huis tot 
een behoorlijke bereidheid om plastic apart in te zamelen. En niet geheel 
verwonderlijk is er ook gekeken naar duurzame energieproductie. Uit de 
reacties zien we de bevestiging dat wij als dorp wel degelijk beseffen dat er 
op dit vlak iets moet gebeuren.

Hikkemieden
Met de gemeente en met buurtgenoten zijn we druk bezig om de plannen 
voor een speeltoestellen en een trapveldje op Hikkemieden gereed te krijgen. 
Samen met de gemeente streven we ernaar dat dit voor de zomerperiode 
gereed is. Dan kunnen de kinderen heerlijk los! Naast speeltoestellen voor 
de kleinere kinderen zal het, zoals we erover gesproken hebben, ook gaan 
om wat meer avontuurlijke onderdelen die goed aansluiten op de sfeer van 
de wilgenhut.
Ook wordt een belangrijk deel van het groenplan gereed gemaakt. 
Uitvoering zal niet direct gebeuren omdat daarvoor het plantseizoen najaar 
2017 afgewacht moet worden. We zijn erg blij dat de gemeente hierin 
actie wil nemen en dat er langs de hoofdroute van het woongebied nu een 
duidelijke groenstrook met bomen gaat komen.
We hopen hier spoedig meer informatie over te kunnen delen.

Johan Kruiger

Doarpsbelang soe miskien ek sjen 
moatte nei de feiligens fan de 
swimmers yn de Wurdumerfeart, 
sjoen de fangst fan sa’n grutte 
rôffisk (sjoch foto op ‘e foarside).
My sjogge se yn elts gefal net yn it 
wetter.
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Thema Dorpsfeest 2018: Fryslân in Byld

Begin januari heeft de feestcommissie de eerste voorbereidingen getroffen 
voor het dorpsfeest van 2018. Vol nieuwe ideeën om er ook in 2018 weer 
een gezellig en spetterend feest van te maken. 
Een beetje in de trend van LF-2018 hebben wij gekozen voor het thema 
“Fryslân in Byld”. Wij hopen dat iedereen met dit thema weer iets mooi kan 
creëren voor de optocht en het verkleed matinee.
Iedereen alvast veel succes met het brainstormen en de voorbereidingen.

Feestcommissieleden 2018
Er zijn wat wijzigingen geweest in de samenstelling van de feestcommis-
sie. Er zijn commissieleden afgetreden en daar zijn gelukkig weer nieuwe 
leden voor in de plaats gekomen. Via deze weg willen we de leden van de 
feestcommissie 2018 aan jullie voorstellen.

Dagelijks bestuur:
Wietse Reidinga (voorzitter)
Meinte Boersma (penningmeester)
Magda Haan (secretaris)
Sanne van der Galiën (2e secretaris)

Activiteiten commissie:
Andries van der Veen
Stefan van Leeuwen
Tom Klinkenberg
Tineke Groenewoud
Minicus Roorda
Pieter Riemersma
Gerjanne van Wieren

Namens de feestcommissie Wirdum/Swichum,
Magda Haan
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                                 Steun uw lokale club!

De coöperatieve gedachte van de Rabobank is 
dat je samen meer bereikt dan alleen. Daarom 
organiseren wij onder andere de Rabobank 
Clubkas Campagne. De Rabobank Clubkas 
Campagne is er om lokale clubs, stichtingen 
en verenigingen financieel een steuntje in 
de rug te geven. De bijdrage voor de clubs 
is afhankelijk van het aantal stemmen. Hoe 
meer stemmen een club krijgt, hoe hoger de 
bijdrage. Steunt u ook uw lokale club?

Stem op de Feestcommissie Wirdum/Swichum 

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland draagt het verenigingsleven 
een warm hart toe. En daarom organiseert zij jaarlijks de Rabobank Clubkas 
Campagne. De basisgedachte is dat leden bepalen welke clubs een bijdrage 
ontvangen. De feestcommissie Wirdum/Swichum doet ook mee aan de Ra-
bobank Clubkas Campagne.

Stemmen 
Van 28 maart tot en met 6 april kunnen leden hun stem uitbrengen op hun 
favoriete club via rabobank.nl/lnwf. In maart ontvangen leden een persoon-
lijke uitnodiging om te stemmen. Als alle stemmen zijn uitgebracht wordt 
het totaalbedrag gedeeld door het aantal stemmen en wordt de waarde 
per stem duidelijk. Hoe hoger het aantal stemmen, hoe groter de bijdrage 
voor een club!

Oproep aan iedereen
Ben jij lid van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland? Breng dan je 
stem uit op onze club. Vergeet niet aan je familie en vrienden te vragen om 
hun stem uit te brengen op onze club. Elke stem is geld waard!
De feestcommissie Wirdum/Swichum kan wel een extra zakcentje gebruiken. 
Dankzij jouw stem, kunnen wij er weer een geweldig dorpsfeest van maken.
Meer informatie over de Rabobank clubkas Campagne en het lidmaatschap 
van de Rabobank vindt je op rabobank.nl/Lnwf 

Namens de Feestcommissie Wirdum/Swichum,
Magda Haan



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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Inzameling grof tuinafval

Zoals ook in voorgaande jaren zal Omrin u, in samenwerking met gemeente 
Leeuwarden en Dorpsbelang Wirdum/Swichum, in de gelegenheid stellen 
vrijkomend grof tuinafval in uw wijk aan te bieden.
Daarvoor worden op de volgende zaterdagen een tweetal rode Omrin con-
tainers bij dorpshuis ‘De Golle’ neergezet:
 Zaterdag 17 maart
 Zaterdag 24 maart

Vrijwilligers van Dorpsbelang Wirdum/Swichum 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 tuinafval daarnaast de hele week gratis aanbieden 
bij de milieustraat aan de Greunsweg 86 in Leeuwarden of Oedsmawei 9 
in Grou.

M. Kuipers 

Het is 2018 en jij bent uitgenodigd 

Het is 2018! Wij zijn Culturele Hoofdstad van Europa.
Namens heel Nederland draagt Leeuwarden – Fryslân dit jaar de eervolle 
titel Culturele Hoofdstad van Europa. Meer dan zestig grote evenementen 
en honderden mienskipsinitiatieven vormen de ruggengraat van een jaar 
waarin we de kop boven het maaiveld uitsteken. Dat doen we niet alleen 
door een feestje te geven, maar ook om een ode te brengen aan het Friese 
leven en zo een schonere planeet achter te laten voor de generatie na ons. 
Cultuur is dus niet het doel, maar het middel. Ons landschap is het podium 
en iedereen is uitgenodigd!

Nieuwsgierig? Kijk hier voor het hele programma: 2018.nl/programma
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Nuchter?

‘Denk je eraan dat je de avond tevoren na acht uur de 
brokjes wegzet? Drinken mag ‘s nachts nog wel, maar 
die ochtend graag nuchter brengen.’ Grapjes over drank-
gebruik van het dier in kwestie of katers pareer ik meestal met een ludiek 
bedoelde opmerking dat het verstandig is om in ieder geval zelf nuchter de 
operatiepatiënt bij ons te brengen. Zeker als dat met de auto is. Meestal gaat 
er nog een briefje met datum en bovenstaande instructies mee als we de 
afspraak maken, want baasjes moeten vaak al zoveel informatie verwerken. 

Waarom nuchter? Nar-
cotica werken wat mis-
selijkmakend. En braken 
kunnen we niet gebrui-
ken bij het onder zeil 
gaan en al helemaal niet 
tijdens een operatie. Het 
is niet fijn voor het dier 
en ook nog eens ge-
vaarlijk in verband met 
verslikken tijdens de roes. 
Het is wel verstandig de 
instructies in gezinsver-
band te bespreken, want 
meer dan eens blijkt de 

patiënt toch niet zo nuchter als verondersteld. De eega of de kinderen heb-
ben het dan altijd gedaan. 

Honden worden meest netjes even uitgelaten vlak voordat ze voor een 
operatieve ingreep worden gebracht. Katten daarentegen worden gere-
geld opgesloten om te voorkomen dat ze de hort op gaan om al dan niet 
moedwillig de afspraak te ontlopen. Dat arrest is soms in de bijkeuken of 
zo, maar ook niet zelden heel spartaans in het kattenmandje waarin ze bij 
ons gebracht gaan worden. Daarbij wordt totaal vergeten dat poeslief of 
katermans daar niet op heeft kunnen anticiperen. Omdat ze normaal gespro-
ken hun behoeften buiten doen wordt er niet bij stil gestaan iets van een 
kattenbakje te regelen. Naast het ongemak voor het dier laten de gevolgen 
op de operatietafel zich wel raden…

Ik herinner bij mijzelf een kijkoperatie in mijn knie. Ik was volledig bij be-
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wustzijn en onderging die ingreep met een ruggenprik. Alles beneden mijn 
middel was bewegingsloos en zonder gevoel. Na afloop kwam de zuster 
van dienst met de echo mijn blaasinhoud controleren. Want, zo zei ze, als 
er teveel in zit, haal ik dat even weg met een katheter. En ik meende een 
sardonisch genoegen te bespeuren in haar glimlach. Nou, wat was ik blij 
dat ik tevoren goed had leeg geplast en weinig had gedronken…

Tot slot nog even dit. Al sinds ik deze stukjes schrijf, en dat is nu al vijftien 
jaar, heb ik de gewoonte dat te doen onder het genot van een ouzootje of 
een lekker glaasje wijn. Dan schrijft het meestal net ietsjes makkelijker. Dus 
helemaal nuchter ben ik dan niet. It koe slimmer, tocht ik sa…

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

Vraag jij je ook wel eens af…

• Als je een smurf wurgt, welke kleur krijgt hij dan?

• Hoe zet men de bordjes “niet op het gras lopen” op het gazon?

• Waar was de persoon mee bezig, toen hij ontdekte dat je melk uit een
koe kon halen?

• Als Amerikanen rijst gooien bij een bruiloft, gooien Aziaten dan hotdogs?

• Als konijnenpootjes geluk brengen, wat is er dan met dat konijn gebeurt?

• Hebben ze bij Pickwick ook wel eens koffiepauze?

• Hoe zorgt men ervoor dat herten juist bij die verkeersborden oversteken?

• Waarom krimpen schapen niet als ze na een regenbui weer opdrogen?

• Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd?

• Als maïsolie van maïs wordt gemaakt, hoe zit het dan met babyolie?

• Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken een afspraak maken?
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Winter moppentrommel

Waarom bevriest een ei nooit?
Omdat er een dooier in zit.

Waarom vliegen vogels in de winter naar het zuiden?
Het is te ver om te lopen!

Een Belg wil gaan vissen midden in de winter. Omdat het vriest neemt hij 
een bijl mee. Als hij een tijdje over het ijs aan het lopen is, stopt hij en gaat 
hakken. Dan hoort hij een stem: “Hier is geen vis.” Hij kijkt om maar ziet 
niemand en hij besluit dan maar door te 
lopen. Op een gegeven moment stopt 
hij weer en begint te hakken. Hij hoort 
weer een stem: “Hier is geen vis.” Hij 
kijkt om en ziet niemand. Hij vraagt: “Is 
er iemand?” Geen antwoord. “Bent U 
het soms, God?” “Nee, ik ben de speaker 
van het Thialf-stadion”.

Een kleuterjuf vraagt aan haar klas: “Wie van jullie kan de seizoenen van 
het jaar opnoemen?” Jantje steekt zijn vinger op. “Zeg het maar Jantje!”
“Herfst, winter…”, begint Jantje, maar verder blijft het stil.
“Waar blijven de lente en de zomer, Jantje?”, vraagt juf.
“Ja, dat vraag ik mij dus ook al af!”

Het is groen en glijdt door de sneeuw?
Een skiwi.

Twee sneeuwvlokken komen elkaar tegen in de lucht. 
Vraagt de een aan de ander: “Waar ga jij naartoe?”
“Ik ga naar Oostenrijk, een feestje bouwen! En jij?”
“Ik ga naar Nederland, paniek zaaien!”
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`Winterkost`

Het is februari en dus tijd voor onze traditionele maaltijd!
De Fikarij is op donderdag 22 februari a.s. de plek waar u moet zijn voor 
ontmoeting, gezelligheid en het nuttigen van heerlijke winterkost. 

De kok heeft een seizoengebonden menukaart samengesteld met verrassend 
lekkere gerechten. Mede daarom mag u dit gezellige en voedzame samenzijn 
niet missen. Laat u verrassen en geniet!
De deuren van De Fikarij gaan open om 16.30 uur. Om de eetlust op te wek-
ken beginnen we met een drankje.

De entree is € 6,- (inclusief drankje)
De werkgroep UVV / PKN hoopt iedereen weer te ontmoeten, uiteraard het 
liefst ‘mei de honger yn ‘e hals’!
Wilt u graag van huis worden gehaald? Bel dan met:

Simon Turkstra  tel: 255 14 63
Uilke Postmus  tel: 255 21 92

Voedselbank

Tip voor de maand februari: Broodbeleg
Chocolade- en vruchtenhagelslag, jam, pasta, etc.

Diaconie PKN kerk Wirdum e.o.
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Zing mee in het koor
voor de Paasdiensten in onze dorpskerk! 

Hierbij ben je van harte uitgenodigd om mee te zingen in een projectkoor, 
dat spontaan wordt samengesteld voor een groot deel van de kerkdiensten 
van de Paascyclus. (De viering op Witte Donderdag van 29 maart om 19 uur, 
de dienst op Goede Vrijdag op 30 maart om 19.30 uur en de viering van de 
Paaswake op zondag 1 april om 6 uur).
In de dienst op Paasmorgen, die om 9.30 begint, zal de Brassband Wurdum 
de muziek verzorgen. Deze diensten vormen één doorgaand geheel en zijn 
bijzonder om mee te maken. 

Je hoeft geen geoefende koorzanger te zijn. Zin hebben om mee te doen 
is meer dan genoeg! 

Meld je aan voor het koor via de mail bij: 
Klaske Deinum   klaskedeinum@hotmail.com 
Corry Brouwer  corry.brouwer@upcmail.nl  

 
Je kunt ook met je vragen bij hen terecht. 

Ook als je niet in álle genoemde diensten mee kunt zingen, ben je van harte 
welkom. Geef maar aan wat voor jou mogelijk is. 

Iedereen is van harte welkom om mee te zingen, of je nu lid bent van de 
kerk of niet. Er wordt geoefend op zondagmiddagen om 13 uur in de St 
Martinuskerk. De liederen die gezongen worden, ontvang je bij de repetities. 
De eerste keer zal zijn op zondagmiddag 11 februari.

Van harte welkom.

Namens de Paascommissie, 
ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
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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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Synopsis

Yn in fûle stoarm op de Middelsee yn it jier 1225 ferlieze de trije bruorren 
Wopke, Wieger en Sieger harren Heit. De bruorren farre nei it ferlies jier-
renlang op it skip fan harren drinkeldeade heit, op syk nei in skat. Dy skat is 
harren tasein troch Miene Minne, in prachtige frou út in âlde see-leginde. 
Sy joech de âldste broer Wopke in sterk stik tou, “sadatsto elkenien altyd 
byinoar hâlde kinst”. Sieger krige in bile “sadatsto dyn bruorren altyd bes-
kermje kinst”. En Wieger krige in kaai. “Mei dizze kaai iepenst do de skat”. 
De bruorren sile mei-inoar jierren oer de Middelsee, al tsierend oer wa’t it 
skip takomt en hoe’t se de skat ferdiele sille, mar se fine neat.

Jierren letter, op in moaie maitiidsdei yn april, sile se it gebiet yn dêr’t se 
Heit ferlern hawwe. Ynienen set de stoarm wer yn al syn krêft op. De loft 
kleuret djip swart en harren wangen wurde skier. Yn it hert fan de swarte 
stoarm ferskynt in noch altyd moaie, mar no lilke Miene Minne. “Jimme 
fjochtsje yn stee fan gear te wurkjen, dat wiene wy net ôfpraat!”. En mei 
inkeld de finger makket se in djip swart gat yn ‘e see. Yn in wink ferdwine 
al it seewetter en it skip Mien yn it swarte gat. Wat oerbliuwt is lân, Frysk 
lân, de see is opdrûge. De trije bruorren beslute teloarsteld, mismoedich 
en dwers harren eigen wei te gean. Wopke set it op in draven, stoppet op 
in moai leech plak. “Hjir wol ik wenje”, en hy stichtet it doarp Wytgaard. 
Sieger rint de oare kant út, sjocht om him hinne en fynt in moai plak dat 
we no kenne as Swichum. Wieger sjocht syn beide bruorren gean en beslút 
op it plak te bliuwen dat no Wurdum is.

Lykwols, troch de striid fan de bruorren is de skat fan Mienskip noch altyd 
net fûn. Mar yn de gûlende wyn dy’t sa hurd waaie kin tusken de trije doar-
pen, de trije spjalte bruorren, kinst Miene Minne sêft sjongen hearre. “It is 
nea te let om de skat te sykjen en de rêst te finen...”
Under lieding fan in archeolooch dy’t parten fan it skip Mien fûn hat meitsje 
we in reis werom nei de leginde fan Miene Minne, de syktocht nei ferbining, 
beskerming en leafde fan de Mienskip.

Synopsis

In een zware storm op de Middelsee in het jaar 1225 verliezen drie broers 
Wopke, Wieger en Sieger (Dy Trije) hun Heit. De drie broers varen na het 
verlies jarenlang op het schip van hun verdronken Heit, op zoek naar een 



www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma 
Jorwert 
06 10 33 03 37 

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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schat. De schat is hen beloofd door Miene Minne, een prachtige vrouw uit 
een oude zeelegende. Ze gaf de oudste broer Wopke een sterk stuk touw, 
“zodat jij iedereen altijd bij elkaar kunt houden”. Sieger kreeg een bijl, 
“zodat jij je broers altijd kunt beschermen”. En Wieger kreeg een sleutel. 
“Met deze sleutel open je de schat”. De broers zeilen samen jaren over de 
Middelsee, al ruziemakend over de wie het schip erft en hoe ze de schat 
verdelen, maar ze vinden niets. 

Jaren later, op een mooie lentedag in april, zeilen ze weer in het gebied waar 
ze Heit zijn verloren aan de zee. Plotseling begint het te stormen, de lucht 
kleurt diepzwart en hun wangen worden grauw. In het hart van de storm 
verschijnt nu de nog steeds mooie maar nu furieuze Miene Minne.”Jullie 
vechten in plaats van samen te werken, dat hadden we niet afgesproken!” 
En met één gebaar laat ze het schip “Mien” in een diepzwart gat verdwijnen, 
ook al het zeewater verdwijnt. Wat overblijft is land, Fries land, de zee is 
opgedroogd. De drie broers, ontgoocheld, bezwaard en koppig, besluiten 
ieder hun eigen weg te gaan. Wopke loopt weg van zijn broers en stopt op 
een plek die wij nu kennen als Wytgaard. Sieger rent de andere kant op en 
sticht daar de nederzetting Swichum. Wieger kijkt om zich heen, besluit dat 
dit een mooie plek is om te blijven en begint het dorp wat we vandaag de 
dag kennen als Wirdum.

Echter, door de broederstrijd is de schat van Mien-skip nog nooit gevonden. 
Maar in de huilende wind die zo hard kan waaien tussen de drie dorpen, 
de drie gescheiden broers, kun je Miene Minne zacht horen zingen. “Het is 
nooit te laat om de schat te zoeken en rust te vinden…” 
Onder leiding van een archeoloog, die de restanten van het schip Mien 
heeft gevonden, keren we terug naar de legende van Miene Minne, naar de 
zoektocht naar verbinding, bescherming en liefde van de Mienskip.

OPROEP!
Wie wil zich inzetten voor dit unieke evenement? Geef je op want er kunnen 
nog veel meer bij. Voor meer informatie en opgave:

Eelke van der Meer 0620594799 eelkevandermeer@hetnet.nl
Ida Boonstra 0628764377 boonstraida@live.nl 
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We hebben genoten van een prachtige solistenavond. In het sfeervolle kerkje 
van Swichum werden wij gastvrij ontvangen. Leden van brassband Wirdum 
speelden alleen of in een groepje en werden beoordeeld door een jury.

De prijs voor de jeugd ging 
naar Rianne van der Veen. Zij 
speelde vol overtuiging het 
stukje wat ze ook gaat spelen 
op haar A-examen. 
Ze werd begeleid door haar 
vader.

Bij de volwassenen was de 1e prijs voor 
Marit van der Velde. Zij speelde een pittig 
solostuk wat met hoge punten gewaar-
deerd werd door de jury.
 

De wisselbeker was voor moeder en 
dochter Scheepsma. Ze speelden een 
mooi duet. Ze wonnen niet alleen 
de beker maar ook gratis deelname 
aan een ander solistenconcours. Dit 
wordt georganiseerd op 31 maart 
door SML.

SML staat voor Samenwerkende Mu-
ziekverenigingen Leeuwarden.
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Vereniging SML is opgericht op 16 juni 2017. Het doel van het samenwer-
kingsverband is het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de 
muziekverenigingen, het organiseren van gezamenlijke activiteiten en het 
behartigen van de gezamenlijke belangen. 

Helaas was de griep ook actief in onze cornetsectie. Er was iedere week wel 
iemand geveld door de griep. Hierdoor konden we steeds geen groepsfoto 
maken. Het voorstellen van deze groep stellen we daarom even uit naar 
volgende maand.

Ondertussen repeteren wij door voor het concours in de Lawei in Drachten 
op 10 maart.

Namens het bestuur van Brassband Wirdum,
Diana IJpma

Like onze Facebookpagina en bezoek de website www.brassbandwirdum.
nl om op de hoogte te blijven van al onze activiteiten.

Beste minsken / beste mensen,

I.f.m. persoanlike sûnens fan ien fan de spylsters fan “Sterke Froulju” kin de 
komeedzje Opstiigings op 10 maart yn de Golle net troch gean.
Wy hoopje se yn it nije seizoen 2018-2019 wer boeke te kinnen.

I.v.m. persoonlijke gezondheidsproblemen van één van de speelsters van 
“Sterke Froulju” gaat de komedie Opvliegers op 10 maart in de Golle niet 
door.
We hopen ze in het nieuwe seizoen 2018-2019 weer te kunnen boeken.

Groetnis, de Gollefreonen
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Wouter de Vries

Nikolaestsjerke Swichum,
25 februari om 15 uur
entree € 7,50

Wouter De Vries begon zijn politiecarrière 
in Leeuwarden. Hij werkte in de keuken 
van het bureau aan de Holstmeerweg. De 
verhalen die hij daar hoorde van agenten 
maakten hem nieuwsgierig naar het 
vak, waarna hij diverse opleidingen ging 
volgen om agent te worden. Als agent 
was hij daarna werkzaam in Heerenveen. 
In 2007 stapte hij over naar de afdeling 
communicatie en woordvoering.

“De impact is ontzettend groot. Na 
de eerste interviews merkte ik dat ik 
op straat herkend werd. En dat ging 
eigenlijk van kwaad tot erger. Als ik met 
mijn gezin op vakantie was, ergens in 
Zuid-Europa, dan werd ik daar op het 
strand ook herkend. ‘U bent toch van de politie?’, werd er dan gevraagd. 
Daar moest ik in het begin wel een beetje aan wennen.”

Maar het is niet de aandacht die de meeste indruk op De Vries heeft gemaakt. 
“Ik heb als agent en later als woordvoerder ontzettend veel meegemaakt. 
Maar de zaak die het meeste indruk gemaakt heeft, is de moord in Hoogkerk. 
Het echtpaar uit Aduard dat hun boot wilde verkopen en tijdens een 
proefvaart bruut vermoord werd. Dat was zo aangrijpend. Dat doet iets met 
je. En ik ben dan wel een kerel van 1.90 meter, maar als politieman heb ik 
ook gevoel in de donder.”

Reserveren: www.kerkjevanswichum.nl, 06-37383408 (Jan), kerk open om 
half drie

Jan Smidstra
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Bericht van KDO

Ook dit jaar wordt er weer een KDO-show gehouden. Dit gaat gebeuren 
op zaterdag 17 februari. Vanaf 18.30 uur in de Golle. De gymnastiek en 
streetdance kinderen zullen weer laten zien wat ze allemaal kunnen. Dus 
schrijf de datum in uw agenda, en kom met zijn allen kijken naar deze 
show! Iedereen is welkom.

Ook dit jaar doet KDO weer mee aan de Poiesz actie in Grou, dus mocht 
u in de gelegenheid zijn om muntjes voor ons te sparen, graag! De actie 
begint op 12 februari. Je mag ze in onze koker doen bij de Poiesz in Grou, 
of brengen bij een van de leden van KDO, dan wordt het voor u gedaan!

Voor al onze sporten geldt dat er wel wat extra leden kunnen gebruiken. 
Mocht er iets tussen zitten wat je erg leuk lijkt, kom gewoon eens langs 
tijdens een training. Je kunt na die tijd beslissen of je lid gaat worden van 
de club!
Mocht uw zoon of dochter op de 
BSO zitten waardoor u haar/hem 
niet kunt brengen, maar wel graag 
bij ons willen sporten. Meld dit 
dan even dan kunnen we zoeken 
naar een oplossing.

Tijden:
Streetdance 2 (beginners)  ma 16.45 - 17.30 uur
Streetdance 1 (gevorderden) ma 17.30 - 18.15 uur
Streetdance wedstrijdgroep  ma  18.15 - 19.00 uur
Zumba (volwassenen) ma  19.00 - 20.00 uur
Peuter/kleutergym (groep 1) di  15.30 - 16.15 uur
Gym groep 2-4 di  16.15 - 17.15 uur
Springgroep groep 3 en hoger di  17.15 - 18.15 uur
Gym groep 5 en hoger di  18-15 - 19.15 uur
Volleybal heren en dames di  20.00 - 21.00 uur

Tot ziens bij onze activiteiten of lessen,
Het KDO-bestuur 



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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Sport Arena Wirdum – Swichum
de sportieve ontmoetings- en beleefplek voor de jeugd: een utopie of een 
reëel doel.

De stichting Freonen Fan WWS onderzoekt de mogelijkheden voor de 
realisatie van een openbaar toegankelijke balsportkooi in Wirdum. Uit 
contacten met de jeugd is de wens voor een dergelijke kooi naar voren 
gekomen en dat is voor de stichting aanleiding geweest om de haalbaarheid 
van een balsportkooi te onderzoeken om de leefbaarheid voor de jeugd in 
de dorpen te ondersteunen. 

De leefbaarheid van een dorp en het voorzieningenniveau in een dorp zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De leefbaarheid vertaalt zich in de 
participatie van de dorpsinwoners aan de in het dorp door dorpelingen 
georganiseerde activiteiten. Het voorzieningenniveau valt af te lezen aan 
de aanwezigheid van school, dorpshuis, horeca, winkel, bedrijvigheid, kerk, 
medische zorg, sportverenigingen incl. accommodaties, een jeugdclub en 
maatschappelijke organisaties.

In Wirdum - Swichum zijn leefbaarheid en bedrijvigheid goed met 
elkaar verbonden. Activiteiten van de sportverenigingen, jeugdclub en 
maatschappelijk organisaties worden ondersteund door de bedrijven in en 
rond Wirdum en Swichum.
Wel is het voor de leefbaarheid van belang dat migratie van jonge mensen 
naar stedelijke omgevingen voldoende tegenwicht wordt geboden. Wirdum 
ligt in de directe omgeving van Leeuwarden dus dat zal niet zo’n vaart lopen 
mits het peil van voorzieningen gehandhaafd wordt. Een van de belangrijkste 
redenen voor jonge mensen die een gezin stichten om zich in een dorp te 
vestigen.
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De samenleving digitaliseert enorm snel, zo ook de mogelijkheden voor 
de jeugd om het vermaak op de tablet te zoeken. Op jonge leeftijd wordt 
geleerd om te gaan met mobieltjes, smart telefonie, tablets en smart tv’s. 
De noodzaak om elkaar buiten de deur te ontmoeten om te praten, samen 
activiteiten te doen en sportief bezig te zijn, wordt minder. 
In Wirdum is er geen ontmoetingsplaats die de jeugd tot 18 jaar uitnodigt 
om samen te komen en samen te sporten naast de activiteiten die als lid 
van een sportvereniging gedaan worden.
Een openbaar toegankelijke balsport kooi waar getennist, gevolleybald, 
gebasketbald, gekaatst en gevoetbald kan worden, kan deze leemte opvullen. 
Ook anderen kunnen gebruik maken van de kooi: de basisschool voor de 
beweeglessen, oud leden van de tennisclub om een balletje te slaan, de 
feestcommissie tijdens het dorpsfeest. 

Er hebben al wat verkennende gesprekken met diverse organisaties plaats 
gevonden: BV Sport, Dorpsbelang, WWS, de jeugd, een leverancier van een 
balsportkooi, die de stichting hebben gesterkt in de gedachte dat het de 
moeite waard is om er mee aan de slag te gaan. In maart nodigen wij het 
bestuur van Dorpsbelang uit voor een gesprek over de rol van Dorpsbelang in 
de realisatie van de balsportkooi. En uiteraard: als jullie als lezers er een idee, 
een mening of vraag over hebben, dan kan dat via emailadres: frankkrol@
hotmail.com, ypeida@icloud.com en/of gjdejong01@home.nl

Stichting Freonen fan WWS

Bedankt

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het medeleven en de mooie brie-
ven en kaarten met ‘warme’ teksten, die wij mochten ontvangen. Het heeft 
mij (ons) goed gedaan.
Alzheimer blijft een rotziekte.

Annet en Klaas Krol 

Mocht iemand nog een kaartje willen sturen naar Annet, haar adres is:
De Waterman, Afd. 50-102, Pier Heemstrastraat 50, 8607 BV Sneek.
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Verhuizingen

Pieter Riemersma woont alweer een tijdje op Arjenspolle 1. Hij woonde hier-
voor in Giekerk. Hij zocht een leuk en betaalbaar huis, het liefst vrijstaand 
of een twee-onder-een-kapwoning in een dorp. Hij kende Wirdum al een 
beetje, omdat zijn moeder en opa en oma hier hebben gewoond, waardoor 
de keus snel was gemaakt, toen hij dit huis zag. Het bevalt hem hier goed 
en hij zit al in de feestcommissie. 
Pieter werkt in de thuiszorg en volgt momenteel de opleiding MBO-V. 
Na zijn werk luistert Pieter graag naar muziek. Daarnaast houdt hij van pi-
ano spelen, hardlopen, wielrennen, lezen, wandelen en klussen in zijn huis.

De bibliotheek in Wirdum

In Leeuwarden opende onlangs de nieuwe bibliotheek in de Blokhuispoort. 
Wirdum heeft nog steeds een kleine, maar zeer fijne, dorpsbibliotheek in De 
Golle. Iedere maandagmiddag (met uitzondering van de schoolvakanties) 
kun je hier van 16:30-17:45 uur boeken lenen. Acht enthousiaste vrijwilligers 

zijn per toerbeurt aanwezig.
Onze bibliotheek heeft een mooie roule-
rende collectie boeken in alle genres, met 
bijvoorbeeld ook grootletterboeken en 
Friese boeken. Boek op het oog dat er niet 
is? Geen probleem, het kan worden besteld 
en later worden afgehaald. Ook worden ac-
tualiteiten uit de bieb in Leeuwarden, zoals 
de Boekenweek, niet overgeslagen.

Wist je dat jeugd tot 18 jaar gratis boeken kan lenen? Voor volwassenen is 
er een ‘klein abonnement’ dat een stuk goedkoper is dan het abonnement 
bij de bieb in Leeuwarden. Heb je een abonnement in Leeuwarden dan kun 
je ook in Wirdum lenen.

Alwien de Boer 
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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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Op Kamp 8 wonen sinds 1 september 2017 Erik en Sanne. Ze komen alle-
beide oorspronkelijk uit Friesland, Sanne komt uit Deinum en Erik uit Stiens. 
Ze hebben in Leeuwarden samengewoond in een appartement. In Wirdum 
vonden ze een mooi huis, op een mooie plek in een leuk dorp. Samen hebben 
ze een zwart-witte poes zonder staart, die ook Poes heet. Poes is inmiddels 
ook al aardig gewend en vindt het leuk, dat hij nu naar buiten kan.
Erik is leraar aardrijkskunde aan het gymnasium van de scholengemeen-
schap Piter Jelles. Sanne werkte bij het crisiswerk van Jeugdhulp Friesland 
op een groep van 12 tot 18-jarigen en begint binnenkort bij de ambulante 
jeugdbegeleiding voor kinderen van 0 tot 21 jaar.
De hobby’s van Erik zijn reizen, het plannen van reizen en kaarten die in 
een atlas staan. Sanne vindt het leuk om te zingen en haarzelf hierbij te 
begeleiden op de gitaar, handwerken, knutselen, tuinieren en koken. Sa-
men vinden zij het fijn om te wandelen en vrijwilligerswerk te doen voor 
en vanuit hun kerk.

Vlakbij Erik en Sanne woont het echtpaar Leo en Timea Bentvelzen-Kovacs. 
Zij wonen alweer sinds november 2016 op Kamp 11. Hiervoor hebben ze 
in Groningen in het centrum gewoond en zijn nu heel blij met hun tuin. 
Timea komt oorspronkelijk uit Hongarije, uit een dorp op ongeveer een 
uur van Boedapest. In 2013 is ze hier gekomen voor een tijdelijke baan en 
aansluitend is ze watertechnologie gaan studeren in Leeuwarden aan de 
hogeschool Van Hall Larenstein. Inmiddels is ze afgestudeerd en op zoek 
naar een baan. Ondertussen is ze een eigen bedrijf met webshop gestart 
met decoraties die ze zelf maakt, huwelijksuitnodigingen enzovoorts. Timea 
is erg creatief en vindt het leuk om te schilderen, met textiel bezig te zijn en 
dingen te maken. Haar bedrijf heet Wild at Heart Decor. Hiernaast is ze nog 
bezig met het schrijven voor de energiewerkgroep in Wirdum. 
Leo komt oorspronkelijk uit Den Haag en is docent op de hogeschool Van 
Hall Larenstein. Daar geeft hij les in kennis over onze bodem. Op de hoge-
school hebben ze elkaar ook ontmoet. 
Ze zijn in Wirdum komen wonen, omdat ze op fietsafstand van Leo zijn 
werk wilden gaan wonen. Leo vindt het leuk om te lezen, darten, een biertje 
drinken, volleyballen, dingen zelf te maken en spullen te verzamelen zoals 
speciale en mooie boeken en bierglazen.

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

Agenda van 15 februari tot 1 april

17-2 18.30 uur De Golle KDO-show

18-2 16.00 uur De Golle Gollecafé

22-2 16.30 uur Fikarij Winterkost – UVV-PKN middag

23-2 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

25-2 15.00 uur Tsjerke Swichum Wouter de Vries komt spreken over
   zijn werk

  7-3 19.30 uur De Golle Ledenvergadering Dorpsbelang en
   dorpshuis De Golle

10-3 21.00 uur De Golle Band Butterfly

16-3 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

17-3  De Golle Inzameling grof tuinafval

24-3  De Golle Inzameling grof tuinafval

25-3 14.30 uur St. Martinuskerk Middelseesjongers

28-3 19.30 uur De Golle Bijeenkomst Duurzaam Wirdum-
   Swichum-Wytgaard
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom
In iedere dienst worden 2 collectes gehouden.

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

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

  4-3 09.30 uur ds. L. Westra, Lollum
  Friese dienst – 3e zondag in de 40 dagentijd
  na afloop koffiedrinken

11-3 0930 uur da. Wiebrig de Boer-Romkema
  4e zondag in de 40 dagentijd

14-3 19.30 uur da. Wiebrig de Boer-Romkema
  Biddag voor gewas en arbeid,
  mmv de Brassband

18-3 09.30 uur ds. A. Wiebenga, Sneek
  5e zondag in de 40 dagentijd

Op onze website www.kerkinwirdum.nl vindt u meer informatie over onze 
gemeente. Het wekelijkse zon-dagboek bijvoorbeeld geeft een indruk (met 
foto’s) van de dienst van de voorgaande zondagen.



Voor een afscheid met 
liefde en respect

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

Iepie Lindeboom-Hospes
útfea� begelieder

Voor al uw timmer- 

en onderhoudswerk

in huis en er buiten.

mobiel 06 414 630 30

Swichumerdyk 9
9088 AP  Wirdum

info@renebrouwer.nl
www.renebrouwer.nl

René Brouwer
Timmer- en onderhoudsbedrijf
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Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard

Contactgegevens:
Adres: it Kleaster 1, 9089 BX Wytgaard
Telefoon: 058 - 7634513
Website: www.itkleaster.uwartsonline.nl
Emailconsult: Huisarts Bartels: dokterbartels@ezorg.nl
  Huisarts Roetman: huisartsleeuwardenzuid@ezorg.nl

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

Medicatie
Aanvragen (herhaal)recepten:
•	 Telefonisch via 058 – 7634513 (keuze 2)
•	 Via het herhaalreceptenformulier op www.itkleaster.uwartsonline.nl

Apotheek Buitenhove:

Openingstijden:
•	 De apotheekbalie in it Kleaster is op werkdagen geopend van 13.00 tot 

17.00 uur voor het afleveren van medicatie.

Afhalen van medicijnen:
•	 Als u (Herhaal-) medicatie bij de dokter aanvraagt, staat dit de vólgende 

dag vanaf 16.00 uur voor u klaar bij de apotheekservice-balie in 
Gezondheidscentrum it Kleaster of (op uw verzoek) vanaf 17.30 bij 
Superrr!

Bezorgregeling:
•	 Bent u moeilijk ter been of ziek en alleenstaand is, dan kunt u medicatie 

rechtstreeks vanuit de apotheek thuis bezorgd krijgen. Kosteloos.
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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

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

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

UITVAARTVERZOR GING 
Bode: Anna Bijlsma, Ewerwert 2, Jorwert tel.: 06-10330337 
      of tel.: 0511-521336
     
KLACHTENNUMMER GEMEENTE  tel.: 14058

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

Tel. spreekuur voor het aanvragen van visites, het bestellen van medicijnen 
en informatie: ma. t/m za. van 8 - 9.30 uur.
Open spreekuur gezelschapsdieren: ma. t/m vr. van 13-14.30 en 17-18 uur. 
Daarbuiten uitsluitend op afspraak.
Openingstijden van de balie: ma. t/m vr. 8-18 uur en za. 8-9.30 uur. 
Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag / 7 dagen in de week bereikbaar.

RESERVEREN RUIMTES DORPS HUIS
Voor het huren van een ruimte in de Golle kunt u terecht bij Fenne Holl, tel. 
058-8431600 en e-mailadres: dorpshuis.degolle@gmail.com
Bijzondere activiteiten die u wilt plannen wel vooraf vaststellen in overleg 
met het Agendabureau van Wirdum/Swichum (Baukje Dol, tel.: 2551724)



FRANEKER  
JAMES WATTSTRAAT 4
T. 0517 - 39 76 00

LEEUWARDEN 
CORONAWEG 2
T. 058 - 288 20 18

AUTO HAAIMA 

WURDUM  
WERPSTERDIJK 1 
T. 058 - 255 13 02

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

SLECHTS 
PER JAAR € 49
MyPeugeot Card

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

• APK controle.
•  Bijvullen van motorolie, ruitenwisservloeistof 

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

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

*  uitgezonderd xenon-, neon-, led-, 

dag- en interieurverlichting

Kijk voor meer info op: www.autohaaima.nl

SLECHTS

€ 49
VOOR 1 JAAR INCLUSIEF

PECHHULP 
IN EUROPA!

€ 15
EXTRA VOOR 1 JAAR


