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Voor de komende periode zijn wij per direct op zoek naar 
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“Heel Wirdum bakt” in de Superrr. Zie het 
artikel van ‘Het Wirdumerstrand’ en ‘Nieuws 
van Dorpsbelang’ .
Foto van Trudy Labuschagne
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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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Frânsk
Ingelsk
Poalsk

Deensk
Russysk
Spaansk
Sweedsk
Italjaansk
Tsjechysk

Slowaaksk
Nederlânsk

en oare talen
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Fan ‘e toer besjoen

Fika

‘Wat is jouw mooiste woord?’ 
Sinds ik vrijwilliger ben bij “Lân fan taal” is dit een vraag 
die ik regelmatig stel aan bezoekers van het Talenpaviljoen 
MeM. Iedere week staat er in het paviljoen in de Leeuwarder 
Prinsentuin een andere taal of dialect centraal. De bezoekers 
komen overal vandaan, nationaal en internationaal. Ze mo-

gen hun favoriete woord inspreken in de praatpaal of opschrijven op een 
‘dakpan’. Deze dakpannen worden vervolgens op het dak van het paviljoen 
getimmerd. Ze vormen een mooie brij van herkenbare maar vaak ook onbe-
kende woorden en het levert interessante gesprekken op.

De mooiste woorden vind ik die woorden waarvan de klank of de lettervolg-
orde gewoon mooi is. Het Friese woord ‘Sabeare’ is zo’n woord. Als kleuter 
vond ik dit woord al mooi, ook al wist ik toen de betekenis nog niet. En 
‘Langstme’, ‘Simmer’ en ‘Smûk’ vind ik bijvoorbeeld ook prachtige woorden.

Mijn nieuwste favoriete woord is ‘Fika’. Dat komt uit Zweden. Het is een 
rustmoment met koffie (en soms iets zoets) waarbij je echt even de tijd 
neemt om met elkaar te praten. Intensief kletsen en genieten. Veel bedrij-
ven in Zweden zien het als hét geheim van relaxte en sociale medewerkers. 

Het is een goed voornemen 
voor deze zomer: Een beetje 
meer Fika. Of gewoon wat 
meer Skoft, dat mag natuur-
lijk ook. En neem er dan met-
een een lekkere Wirdumer 
strandkoek bij!

Fijne zomer! De Tuorkefretter 
is er in september weer.

Alwien de Boer



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

(VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN)

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

wij zijn

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA  
Leeuwarden

jouw 
tandarts

058 2552888
info@jouwtandarts.frl
www.jouwtandarts.frl
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Nijkommelinkje

Foto Tuorkefretterbezorgers

Groepen 7 en 8 van de basisscholen hebben zich dit jaar weer uitstekend 
ingezet om de Tuorkefretters te bezorgen. Hartelijk dank hiervoor.

Het was gebruikelijk dat er in het juninummer van de Tuorkefretter een foto 
werd geplaatst met daarop de jongens en meisjes die iedere maand het 
dorpsblad bezorgen.
Maar nu is er de privacywet en gaat dat niet zo eenvoudig meer. Volgens de 
scholen zullen ze voor ieder kind afzonderlijk toestemming van de ouders 
moeten vragen. En bij gescheiden ouders dus beiden afzonderlijk. Dat de 
schoolleiding heeft er geen zin meer in en onze fotograaf ook niet meer.
“Als het zo moet, is er geen aardigheid meer aan!”, zegt hij. “Mijn voorstel 
is om nu maar met deze jarenlange traditie op te houden.”

Alle bezorgers van de Tuorkefretter: Bedankt!

Fan my mei se altiid wol in foto nim-
me, ek sûnder hantekening. Ik haw 
toch al gjin privacy. En ik respekteer 
ek dy fan in oar net.
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Mededelingen van Dorpsbelang

Eerst komende vergadering 2 juli
Zoals altijd begint onze vergadering met een inloophalfuur (19.30 tot 20.00 
uur). 

Hekkemieden - groenplan
De uitvoering van het groenplan Hekkemieden is afgerond. Het stond er 
allemaal net op tijd en na een paar dagen begonnen de bomen al groen 
te worden. Met dank aan de gemeente, de uitvoerder en het meedenken 
vanuit de buurt en de werkgroep Groen. 

Zwemplek
Met hulp van de werkgroep Plonz en de gemeente, is er een subsidieaanvraag 
ingediend bij de provincie. We hopen dat het succesvol wordt. De werkgroep 
is ondertussen drukdoende om via leuke acties geld in te zamelen. Een 
voorbeeld: samen met bakker Teije de Boer worden echte “Wirdumer 
strandkoeken” gemaakt en die zullen via de winkel en middels een huis-
aan-huis actie aangeboden worden. Een voorproefje is al getest: heerlijk!

Ook heeft de Superrr een mooie actie gehouden met als titel ‘heel Wirdum 
bakt’. De meest mooie en heerlijke baksels werden ingeleverd en beoordeeld 
door een deskundige jury (zie foto voorzijde). Jildau won de eerste prijs met 
een blauwe taart met chipolatavulling terwijl Trudie als tweede uit de bus 
kwam met een worteltjestaart. Uit de verkoop van taartpunten doneert de 
Superrr een bedrag voor het strandje. 
Als de financiering rond is, kunnen we het project starten en kunnen we er 
hopelijk nog in de nazomer van genieten. Of anders volgend jaar.

Duurzaam Wirdum-Swichum en Wytgaard
In het koude voorjaar is bij een aantal huizen opnames gemaakt met een 
warmtecamera. Dat leverde fraaie beelden op. Hier en daar konden we tips 
geven voor verbetering. Het is een concrete stap in het verkennen van kansen 
naar een lagere energierekening. 
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Binnenkort gaat de werkgroep Duurzaam Wirdum-Swichum en Wytgaard 
kijken hoe verder. Gaan we een duurzaamheidsvisie maken, komt er een 
dorps energiecoöperatie en kunnen we zelf energieprojecten opzetten? 
Het is verstandig om hier stappen te maken want afwachten zet ons op 
achterstand en maakt dat de energierekening als maar hoger wordt.

Afrit Wirdum
We hebben bij onze contactpersoon van Rijkswaterstaat opnieuw 
geïnformeerd naar herplaatsing van het bord uitrit Wirdum (komend vanaf 
Leeuwarden). Sinds dat bord weg is, gebeurt het nogal eens dat gasten onze 
afrit voorbijrijden. Ook hebben we gevraagd wanneer 100 km/u borden 
worden geplaatst zodat benadrukt wordt dat je ter hoogte van Wirdum niet 
sneller mag. Dit omwille van de veiligheid en ter vermindering van de herrie.

Johan Kruiger

Het Wirdumerstrand en -strandkoekje

Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van het Wirdumer strand langs 
de Wirdumervaart ter hoogte van het bruggetje naar het Blauleegh. De 
zwemplek is bedoeld om een veilige toegang tot het water te maken en 
om een gezellige plek voor jong en oud in te richten waar je kan recreëren. 
Het strand zal grotendeels uit een graszone bestaan die ter hoogte van het 
water in zand overgaat dat geleidelijk in diepte afloopt in het water. Naast 
het strand zal er een picknickplaats worden ingericht met een vuilnisbak en 
zal er beplanting worden aangelegd.

De stand van zaken op dit moment is dat de gemeente heeft ingestemd 
met het zogenaamde bewonersinitiatief. Dit betekent met zoveel woorden 
dat het plan door mag gaan en de gemeente een projectleider heeft aan-
gewezen om het te gaan realiseren. De gemeente betaalt de aanleg echter 
niet; daarvoor zijn we afhankelijk van subsidies en sponsoren. We hopen 
uit diverse fondsen een belangrijk deel van de kosten te kunnen dekken.

Daarnaast zijn we ook afhankelijk van inkomsten uit het dorp. En hiermee 
zijn we aan de slag gegaan.
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Een eerste mooie initiatief kwam van de Superrr met de actie heel Wirdum 
bakt. De opbrengst was maar liefst € 113,- en deze wordt door de Superrr 
geschonken aan het Wirdumer strand.

We blijven echter doorbakken, 
want onze ‘huisbakker’ Teije de 
Boer was enthousiast over ons 
idee van het bakken van het enige 
echte ‘Wirdumer strandkoekje’. 
Teije heeft een speciaal recept 
gemaakt en binnenkort gaan we 
met vrijwilligers vele heerlijke 
strandkoekjes bij Teije bakken die 
we huis aan huis en via de Superrr 
gaan verkopen.
De opbrengst wordt natuurlijk 
besteed om ons strand aan te kun-
nen leggen. Dus mensen, draag 
een centje bij en koop binnenkort 
één of meer zakjes met Wirdumer 
strandkoekjes! We verwachten 
eind juni langs de deuren te gaan.

Naast de verkoop van de koekjes 
zullen we nog meer acties op touw 

gaan zetten. Zo zijn we heel blij met het aanbod van de organisatie van Wir-
dumer Golf om de opbrengst van dit evenement voor het strand te mogen 
gebruiken. Na de zomervakantie gaan we ook samen met de basisscholen 
nog een mooie actie op touw zetten om geld in te zamelen. 

Met de aanleg van het strand zal na de zomervakantie begonnen worden. 
Met een beetje mooi nazomerweer hopen we dit jaar nog van het strand 
te kunnen profiteren.

Ralph Ferwerda
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Gezocht: Beheerder voor “De Golle”

Vanaf september 2018 zijn we, wegens het vertrek van onze huidige be-
heerder, op zoek naar een nieuwe beheerder voor Dorpshuis “De Golle”. 
Ben jij die gezellige, handen uit de mouwen stekende en verantwoordelijke 
dorpsbewoner die graag een steentje bij wil dragen aan het dorpshuis? Dan 
willen we graag samen met jou leuke activiteiten begeleiden in ons dorpshuis.

Om je een beeld te geven; de belangrijkste taken van een beheerder zijn 
onder andere het aanspreekpunt zijn voor gebruikers (zaken uitleggen), 
beheren van afspraken, zorgen voor de inkoop, werven van vrijwilligers bij 
activiteiten, afstemmen met de schoonmaakster en het controleren van de 
ruimtes na gebruik. 

Deze taken vragen ongeveer 5 uur per week van je tijd (beetje afhankelijk van 
de hoeveelheid activiteiten). Het fijnst zou zijn als je flexibel in je tijd bent, 
zodat je ook dagelijks in de gelegenheid bent om even bij het dorpshuis langs 
te gaan voor een korte controlerende blik. Dit is trouwens geen vereiste. 

Als beheerder ontvang je de onbelaste vrijwilligersvergoeding (€ 1500,- per 
jaar en vanaf 2019 € 1700,- per jaar). Verder kan je altijd rekenen op de 
helpende hand vanuit het bestuur en een grote dosis gezelligheid.

Denk je: dit is iets voor mij? Of wil je meer informatie? Laat het ons weten 
via de mail: (dorpshuis.degolle@gmail.com) of bel Geertje (06-25368978).

Vriendelijke groet,

Ronald Bruggen,
Hilde Spithost,
Geertje Talsma,
Marjan Steenbergen,
Diana Brouwers en
Regnerus Zeinstra



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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Doarpswurk helpt dorpen verder

De wereld is volop in beweging en dorpen bewegen mee. Gemeenten bijvoor-
beeld introduceren ‘dorpsbudgetten’ die dorpen naar eigen inzicht kunnen 
besteden aan zaken die de inwoners belangrijk vinden. Veel dorpen krijgen 
te maken met vergrijzing van de bevolking en de vraag naar meer zorg. 
Bewoners willen hun eigen duurzame energie opwekken en de opbrengst 
investeren in het eigen dorp. Het dorpshuis zoekt naar mogelijkheden om 
rendabel te kunnen blijven draaien.

Allemaal ontwikkelingen die – gevraagd of ongevraagd – op dorpsbewoners 
afkomen. Hoe ga je hiermee om als dorp? Hoe krijg je mensen enthousiast en 
zorg je ervoor dat de juiste dingen worden gedaan? Hoe voorkom je dat er 
maar een kleine groep inwoners actief betrokken is en de besluiten neemt?

Doarpswurk is een onafhankelijke stichting die dorpsbelangen en dorps-
huisbestuurders, maar ook andere groepen bewoners die een concreet plan 
willen uitwerken, helpt met kennis, advies en begeleiding. De organisatie 
wordt gefinancierd door de provincie en heeft een breed netwerk en gede-
gen kennis opgebouwd over zaken die dorpen raken.

Onderdeel van Doarpswurk is het Netwerk Duurzame Dorpen waarin dorpen 
leren en profiteren van de kennis en ervaring die door andere dorpen al is 
opgedaan. Zo hoeft het wiel niet nog een keer te worden uitgevonden.

Denk daarbij aan: dorpsvisies, duurzame dorpshuizen, belangenbehartiging 
(nieuwe democratie), energiecoöperaties, dorpstuinen of andere duurzame 
voedselprojecten enz.

Wil je met je dorp vooruit, maar weet je niet hoe je dat moet aanpakken: bij 
Doarpswurk kunnen ze je verder helpen. Meer weten: www.doarpswurk.frl
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Jong grut

Het wemelt van de jonge fauna bij ons om huis en haard. 
Het zijn niet alleen de lammetjes die over de polderdijk 
rennen, ook in de tuin broedt van alles of heeft het jonge grut inmiddels de 
eierschaal verlaten. En last but certainly not least: er scharrelt sinds kort een 
puppy door het huis! De meerkoeten en waterhoentjes zitten nog te broe-
den in de rietkraag, evenals het zwanenechtpaar dat sinds dit voorjaar zijn 
domicilie bij ons in de tuin tussen de oude en de nieuwbakken vijver heeft 
gekozen. Prachtig! Afwisselend worden de vijf eieren warm gehouden door 
vader en moeder knobbelzwaan. Ik mag er absoluut niet in de buurt komen, 
want dan wordt er uitermate boos gekeken. Zelfs de lammeren krijgen een 
waarschuwend blaasconcert agressief naar hun koppies geslingerd als ze 
te dicht bij de vijver komen. Eind mei verwacht ik dat de vijf ‘lelijke eendjes’ 
te water zullen worden gelaten. Vooralsnog hebben de eenden met hun 
kroost de korven als eerste verlaten. Er zwemmen al een aantal grote scharen 
rond. Voorgaande jaren was het vaak net als het verhaal van ‘de tien kleine 
kroeskopjes’ aftellen geblazen, maar deze lichting moeder-eenden is beter 
bedreven in het grootbrengen van het voltallige legsel. Wellicht speelt de 
buurman hier een bevoogdende rol in. Hij wist namelijk de kraaien te ver-
hinderen een kolonie in de hoge bomen aan de weg te stichten…

Ook de nestkasten zijn goed bevolkt. Er huizen twee pimpelmeesparen in. 
Het ene heeft een wel heel bijzonder huisje uitgekozen. Dat is beschilderd 
met een heuse hondenkop. Die heeft hen blijkbaar niet weerhouden van 
hun uitbreidingsdrift. De beide ouders vliegen af en aan om hun inmiddels 
uitgekomen zestal van etenswaar te voorzien. Het grappige daarbij is dat 
als onze zwarte hond en eveneens gitzwarte poes er in de buurt rondschar-
relen, de ouders net zo lang in de naastgelegen treurberk wachten met 
aanvliegen totdat het ‘ongedierte’ uit het zicht is verdwenen. Daarna haasten 
ze zich naar het gat van hun nestkast onder de net zo zwarte hondenkop! 
Onvermoeibaar vliegen ze maar heen en weer om de schier onverzadigbare 
jonkies te bevoorraden. Zelfs als ze bij het verlaten van de kast plotseling 
recht in mijn lens kijken, laten ze zich niet weerhouden. 

Op 1 april werd Afke geboren. Nee, het is geen grap. Nu is ze bijna acht 
weken oud en dreutelt ze bij ons door het huis. Ze mist haar moeder en 
haar vijf broertjes. Die moeder is een zwarte labrador, haar vader een blond 
exemplaar. Ondanks de dominantie van de zwarte kleur van moeders werden 
er 6 blonde pups geboren. Wie een beetje verstand van statistiek heeft, weet 
dat de kans om de staatsloterij te winnen groter is! Voor ons is Afke dan 
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ook meer dan een lot uit de loterij. En wat vindt onze ouwe grijze van de 
nieuwe aanwinst? Dat en nog veel meer is de lezen op www.bistedokter.nl
Ik beloof al het jonge grut voor je te volgen en als feuilleton op de site te 
plaatsen. Gelardeerd met foto’s! 

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

Het als hondekop beschilderde vogelhuisje hangend aan 
een palenschutting. Je kan de pimpelmees zien in de uit-
vliegopening.



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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Moppentrommel

Een man komt thuis van zijn werk en groet zijn vrouw.
De vrouw zegt: ‘weet je nog, vroeger als je thuiskwam van je werk, dat je 
me toen onder mijn kin kriebelde?’
Waarop de man antwoordt: ‘ja, maar toen 
had je er ook nog maar één.’

Er komt een olifant een bus in, zegt de 
chauffeur: ‘dit is de eerste keer dat ik een 
olifant in mijn bus heb.’
Waarop de olifant antwoordt: ‘en ook de 
laatste keer want morgen is mijn fiets ge-
maakt.’

Hoe komt een blauwe koe uit groen water?
Antwoord: nat

Waarom hebben zebra’s strepen?
Antwoord: de ruiten waren uitverkocht.

Een mevrouw komt een modezaak binnen en vraagt aan het winkelmeisjes: 
‘Mag ik die jurk in de etalage even passen?’
Winkelmeisje: ‘Natuurlijk mag dat, maar we hebben ook paskamers hoor!’

Merijn, Hidde en Noor
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Schoolverlaters

De leerlingen van groep 8 nemen binnenkort afscheid van hun basisschool. 
Wat gaan ze doen? Hoe hebben ze hun keuze gemaakt, wat gaan ze mis-
sen en weten ze misschien al wat ze later willen worden? We maakten een 
rondje langs de groep 8-ers van de Arke en de Uniaskoalle.

De Arke

Ik ga volgend jaar naar het Leeuwarder Lyceum en ik heb een HAVO advies. 
Ik vind deze school leuk, omdat ik er al veel mensen ken. Ook is het een 
mooi gebouw. 
Van: Steven

Ik ga dit aan komend school 
jaar naar Comenius Zamen-
hof. Ik vind Zamenhof ge-
woon een hele leuke school, 
omdat het ongeveer de rich-
ting waar ik heen wil daar op 
de school is.
Van: Senna

Ik ga volgend schooljaar naar CSG Comenius @forum, daar ga ik VWO 
doen. Dat is een school waar je in een kleinere klas zit en dan krijg je meer 
persoonlijke begeleiding van de leraren. 
Van: Sydo

Ik ga naar het Leeuwarder Lyceum. Ik vind dat de leukste school die ik heb 
gezien, omdat het een leuke sfeer heeft en het gebouw is lekker groot. Ik ga 
havo doen, maar ik krijg havo/vwo cijfers. Een paar vrienden van mij gaan 
er ook naartoe en dat is ook wel leuk. 
Van: Jurre Twan

Ik ga naar het Hondsrug College in Emmen. Het is een school voor mavo, 
havo en vwo. Later wil ik meester worden en ga ik in een Audi R8 rijden.
Van: Maarten

Ik ga naar OSG Sevenwolde in Grou. Ik heb voor deze school gekozen omdat 
we dan op iPads werken en dat vond ik wel leuk.
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Ik wil later iets met dieren of dansen doen want dat vind ik heel leuk.
Van: Jana

Ik ga het aankomende jaar 
naar het Nordwin college. 
Ik heb voor deze school ge-
kozen, omdat het me een 
leuke school lijkt en ik later 
eventueel wat wil doen met 
de vakken die ze daar hebben. 
Van: Ylona

De Uniaskoalle

Volgend jaar ga ik naar het Tjaling Koopman college. Ze doen daar veel 
met talen en dat vind ik leuk. Omdat ik later een hotel wil is dat wel goed. 
Ze hebben kleine klassen en leuke taalreisjes. Wat ik wel ga missen aan de 
Uniaskoalle zijn de leerkracht en mijn vriendinnen. 
Groetjes Ise

Ik ga volgend jaar naar montessori high school. Ze doen daar veel creatieve 
dingen. Ik heb nog geen idee over wat ik later wil gaan doen maar ik denk 
dat ik iets wil doen met verzorgen. Ik ga missen aan de Uniaskoalle dat het 
daar heel gezellig is en mijn vriendinnen en de leerkrachten. 
Groetjes Rianne 

Volgend jaar ga ik naar Mariënburg. Daar is heel veel structuur. Ik wil later 
iets met computers doen bijvoorbeeld: een eigen game maken of een eigen 
software maken. Wat ik ga missen aan de uniaskoalle zijn mijn vrienden en 
de leerkrachten en dat je geen huiswerk hoeft te maken. 
Groetjes Julian 

Ik ga volgend jaar naar Leeuwarder lyceum. Ik wil later makelaar/zakenman 
of en eigen game maken Ik ga missen aan de uniaskoalle dat ik geen huis-
werk hoef te maken. 
Groetjes Stijn



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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Ik ga volgend jaar naar OSG Sevenwolden. Ik wil later internationaal spring-
ruiter worden en een eigen springstal. Ik ga missen aan de Uniaskoalle dat 
ik niet zoveel huiswerk hoef te maken en mijn vriendinnen en leerkrachten. 
Groetjes Marije 

Ik ga volgend jaar naar Leeuwarden Lyceum. Ik ga daar Havo-niveau doen. 
Ik weet nog niet wat ik later voor werk ga doen maar misschien wil ik wel 
graag een eigen manege beginnen. Als ik van de Uniaskoalle af ga, dan ga 
ik missen dat ik niet zoveel huiswerk hoef te maken. 
Groetjes Mirte de Groot

Ik ga volgend jaar naar Leeuwarden Lyceum. Later wil ik iets met dieren 
doen zoals dierenarts of iets anders met dieren. Van de Uniaskoalle ga ik 
mijn vriendinnen missen en de leerkrachten en ook dat we minder huiswerk 
hoeven te maken. 
Groetjes Isabelle 

Ik ga volgend jaar naar Ynsicht ik ga daar gemengde leerweg doen. Ik weet 
nog niet wat ik later wil worden. Ik ga missen aan de Uniaskoalle dat ik hier 
niet zoveel huiswerk heb en mijn vriendinnen en de leerkrachten. 
Groetjes Jildou 

Ik ga volgend jaar naar Leeuwarden Lyceum. Ik ga daar heen omdat ik dan 
ook onder schooltijd kan schaatsen dat heet ITC en dat wil ik heel graag 
doen. Mijn tweelingzus heeft dat ook gedaan en zij vond dat superleuk. Ik 
ga de Uniaskoalle heel erg missen omdat ik het hier heel leuk heb. Ik wil 
later veder in de paardensport en daar mijn beroep van maken. 
Groetjes Mirthe van der Meulen
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Ik ga volgend jaar naar het leeuwarden lyceum. Ik heb die school gekozen 
omdat ik veel keus krijg van wat ik later wil gaan doen. Ik wil later graag 
dierenarts worden of skilerares. Als ik straks van de Uniaskoalle af ga gaat 
er veel veranderen. Ik ga veel dingen missen zoals, mijn klas en mijn juf. Ik 
heb er veel zin in, en kijk er erg naar uit! Het is weer een nieuwe uitdaging! 
Groetjes Annemar 

Ik ga volgend jaar naar Zamenhoff ik heb voor de school gekozen omdat ik 
sowieso weinig keuze had van scholen, maar ik vind deze school wel echt 
heel leuk want je kunt in het derde jaar ook nog iets kiezen wat je wilt gaan 
doen en ik kies dan voor mode want ik wil ook modestylist worden. Als ik 
van de Uniaskoalle af ben ga ik de klas en mijn juf wel missen ik ga het ook 
echt spannend vinden als ik van school af ga. 
Groetjes Kyra 

Ik ga volgend jaar naar Esdoorn. Ik weet nog niet wat ik wil worden want 
ik wil graag zien waar ik uit mezelf kom. Als ik van de Uniaskoalle af ga, zal 
ik heel veel gaan missen maar vooral de klas en de juf.
Groetjes Charissa

Ik ga volgend jaar naar de Dyk. Ik vind het een heel leuke school ik zal mijn 
vriendinnen en de juf wel missen. Later wil ik graag later kapster worden ik 
heb er heel veel zin in! 
Groetjes Iris

Ik ga volgend jaar naar de 
Nordwin College. Ik ga hier 
alleen de juf en vrienden 
missen. ik wil later paarden-
houderij doen, ik heb er heel 
veel zin in. 
Groetjes Natasja
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Yoga in Wirdum

Met ingang van vrijdag 14 september aanstaande gaat weer een geheel 
nieuwe serie yogalessen in Wirdum van start.

Wil je ontspannen? Onthaasten? Tot jezelf komen? Bewust(er) worden van 
je lichaam? Je adem? Je geest? Dan is hatha-yoga wellicht iets voor jou. 
Hatha-yoga is namelijk een uitstekende manier om te komen tot een vitaler 
lichaam, een goede adembeheersing en een ontspannen geest.
Soft? Integendeel. Hatha-yoga is een fysieke vorm van yoga, maar geen 
gymnastiek. De lichaamsoefeningen, Asana’s, vragen om een selectieve 
aanspanning van spieren, concentratie en een juiste ademtechniek. 

De oefeningen leren je spanning en ontspanning signaleren, spanning weg 
te nemen en ontspanning toe laten. Zo neem je op den duur een steeds 
meer ontspannen houding aan. 
De combinatie van lichaamsoefeningen, concentratie en adembeheersing 
zorgt tevens voor een goede doorstroming in het lichaam. Goed voor alle 
organen, spieren, bloedsomloop, spijsvertering, ademhalingsorganen, hart 
en nog veel meer. 
De oefeningen zorgen voor souplesse van het lichaam en, het belangrijkste, 
voor ontspanning. Bepaald niet “hoog over” dus, maar aandachtig bouwen 
aan vitaliteit, rust en balans.

Vanaf vrijdag 14 september 2018 gaat weer een geheel nieuwe serie yoga-
avonden in Wirdum van start. De lessen vinden weer plaats in de grote zaal 
van De Fikarij in Wirdum en zijn weer iedere vrijdagavond van 19.30 – 20.30 
uur. De lessen zijn toegankelijk voor ieder niveau van yogabeoefening, dus 
van beginner tot (meer) gevorderd.

De hele lesserie bestaat uit 13 avonden en eindigt op vrijdag 10 december 
2018 (er is een onderbreking in de herfstvakantie, vrijdag 26 oktober. Deze 
les schuift door naar de week erop). De kosten zijn € 6,90 per les, totaal voor 
alle dertien avonden is dat € 90,-. Je kunt ook kiezen om tien van de dertien 
avonden deel te nemen, dan zijn de kosten € 7,75 per les, totaal dus € 77,50. 

Heb je interesse dan kun je je opgeven bij Richard den Dunnen (yogadocent): 
06-40925973 of via info@libete.nl. 

Voor meer informatie zoals bijvoorbeeld over andere lestijden en/of -locaties: 
zie www.libete.nl



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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Boga

De Boga-trainingen in De Golle zijn nog in volle gang. Als je wil kennismaken 
met deze nieuwe vorm van bewegen ben je van harte welkom op maandag-
avond van 20.15 tot 21.30 uur. De trainingen vinden wekelijks plaats en je 
kunt nog mee doen t/m maandag 23 juli. 

Na de zomer beginnen we aan een nieuw seizoen Boga trainingen. Er zal een 
introductie training worden georganiseerd na de zomervakantie in septem-
ber. De datum is nog niet bekend, maar zal worden gepubliceerd via flyers 
en posters. Tevens kun je altijd terecht voor informatie op www.boga.frl

Een Boga-training is gevarieerd. Het ene moment lig je in een asana die je 
spieren ontspant en je geest verrijkt, vervolgens boks je al de gedachten 
weg die er niet toe doen, en voel je spieren waarvan je nooit hebt geweten 
dat je die hebt. 75 Minuten lang ervaar je de kracht van het boksen en de 
ontspanning van yoga. Het samensmelten van lichaam en geest door in- en 
ontspannende oefeningen versterkt je focus, je coördinatie, het spierstelsel 
en vergroot het uithoudingsvermogen en je zelfvertrouwen.

Bewust worden van je ademhaling ga je leren tijdens een Boga training. De 
manier waarop je ademt heeft grote invloed op je brein, je fysiek, je ver-
zuring en je energielevel. Gedurende de trainingen leer en voel je wat voor 
invloed zuurstof heeft op je brein en in je lichaam. Daar ligt de basis. Een 
gecontroleerde ademhaling tijdens in- en ontspannende oefeningen zorgt 
voor een sneller herstel, meer aanmaak van energie en heeft invloed op je 
concentratie en alertheid. 

Boksen is een complete workout voor lichaam en geest. Snelheid, kracht, sou-
plesse en vergroting van het uithoudingsvermogen zijn de basis-ingrediënten 
van ‘the noble art of selfdefence’. Je leert verschillende bokstechnieken, zo-
wel verdedigend als aanvallend. Je wordt ermee geconfronteerd dat boksen 
niet stomweg rammen op een bokszak is, maar dat je leert kijken, reageren, 
verdedigen en combinaties maakt van de verschillende stoottechnieken. En 
natuurlijk wordt er regelmatig, zonder teveel nadenken, lekker gebeukt op 
de zak. 

Yoga bestaat voor een groot deel uit het aannemen van fysieke houdingen 
(asana’s) De houdingen hebben een enorm positieve impact op de organen, 
de klieren, de gewrichten, het zenuwstelsel, de bloedvaten en het evenwicht 
tussen lichaam en geest. Tijdens de yogahoudingen, rek, strek en span je 
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allerlei spieren. De houdingen zorgen voor een verbeterde doorbloeding 
van het hele lichaam. Elke training begint met het warm en losmaken van je 
lichaam en train je de geest door bewust te worden van je lichaamshouding 
en ademfrequentie. 

Warme groet,
Evert Hettema

Beste mensen

Deze zomer is gedurende tien weken de Nikolaastsjerke op zaterdagmid-
dag geopend voor belangstellenden in het kader van Tsjerkepaad en ook 
vanwege het feit dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad is.
Ook hebben we verschillende kunstenaars uitgenodigd om hun werk ten-
toon te stellen.

We zoeken vrijwilligers/sters die op een of meerdere zaterdagmiddagen van 
half twee tot vijf uur gastvrouw / -heer willen zijn. (Met z’n tweeën kan ook!) 
We zoeken bemensing voor de periode 7 juli t/m 8 september.
De taken voor de gastvrouw / -heer zijn koffie en thee zetten en bezoekers 
ontvangen. Er hoeft geen rondleiding te worden gegeven.

Wie lijkt het leuk om een of meerdere keren deze taak op zich te nemen?
Graag een berichtje naar ons in dat geval met voorkeurdatum / -data. 

Mail: janhsmidstra@gmail.com
Tel. Jan: 06 37383408

Hartelijke groet,
Jan en Sietske Smidstra
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Op lokaasjes yn Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum (FIER) wurdt 
tusken 27 juny en 13 july it stik Oeds fan Fierwei spile, in teatrale tocht 
mei toaniel, muzyk, humor en prachtige kostúms.  

Mei de bus en diels rinnend wurdst meinommen yn it ferhaal oer 
oarlochsheld Oeds dy’t nei in lange en drege tiid werom komt nei syn 
doarp. Oeds kin thús syn draai net fine. Syn frou en soan ha it dêr 
dreech mei, mar de doarpsgenoaten ha gjin each foar har of Oeds: 
sy ha it drok mei de festiviteiten yn it ramt fan Kulturele Haadstêd!  

Benijd hoe’t dit ôfrint? Lûk dan stevige skuon oan en lit dy meifiere op 
de tocht fan Oeds troch de greiden en by de FIER-doarpen lâns! 

Skriuwer: Peter Sijbenga, Rezjy: Janneke de Haan, Muzyk: Peter 
Sijbenga en Sytse Broersma, Dekôr en kostúms: Geartsje van der Zee, 

Produksje: Rianne Hogeveen. 
Spilers: Peter Sijbenga (Oeds), Marian de Jager (Nelly), 

Sjoerd Blom (Tiemen), in 40-koppich koar e.o. 

 Mear ynformaasje en kaartferkeap: www.theatergroepfier.nl 
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Openluchtdienst

De Oecumenische openluchtdienst is dit jaar op zondag 17 juni in de tuin bij 
de familie Reitsma Werpsterdyk 11 in Wirdum. Bij slecht weer in de schuur 
op dezelfde locatie.
De dienst begint om 9.30 uur, na afloop is er koffie-/thee drinken

Voorgangers zijn pastoor Stiekema en ds Wiebrig de Boer- Romkema
Muzikale begeleiding door Brassband Wirdum onder leiding van John 
Blanken.

Onderwerp: Alles wat je aandacht geeft groeit 

Het opgekweekte bloemenmengsel kan meegenomen worden naar de 
openluchtdienst, wij hopen op een fleurige zee van bloemen.

Voor de kinderen is er een leuke activiteit tijdens de dienst, passend bij het 
thema.

Graag een eigen stoel meenemen! 
Allen van harte welkom.
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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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Yn ’t bûthûs, Deinum

Op donderdagmiddag 28 juni maken 
wij een uitstapje naar Deinum!
Piet Heeringa veranderde de stal van 
zijn boerderij in een museum: het 
schoolplatenmuseum “Yn ’t bûthûs”. 
Talloze oude schoolplaten worden hier 

tentoongesteld en een bezichtiging is zeer de moeite waard.

De entreeprijs is: € 8,- (inclusief koffie met gebak)

Wij verzamelen om 14 uur bij De Golle.
I.v.m. vervoer en catering is opgave vóór 25 juni noodzakelijk. Dit kan bij:

Simon Turkstra tel.: 2551463
Uilke Postmus tel.: 2552192

==============================

Alvast voor de agenda:
Er is een theeschenkerij op donderdag 26 juli a.s.

==============================

De werkgroep UVV/PKN hoopt u tijdens deze activiteiten weer te ontmoeten!

Terugreis

De vorig jaar per camper naar Singapore vertrokken familie van der Land uit 
de Wilgen is aan de terugreis begonnen. Ze rijden momenteel door Laos en 
zijn op weg naar de Chinese grens. De terugreis voert hen door China, het 
Noordelijk deel van Tibet, Kirgyzie, Kazachstan, Siberie, Rusland, Polen en 
Duitsland naar huis. Ze hopen omstreeks begin augustus weer terug te zijn. 

U kunt hun verhalen en belevenissen volgen via hun website: www.camper-
reisdrachtensingapore.nl. Ze publiceren regelmatig een blog op hun site. 

Wytze en Joan van der Land
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Het heilige hert van Cambuur

Het spectaculair locatietheater Het heilige hert van Cambuur gaat vanaf 10 
juni van start!

Na het grote succes van Marijke Muoi is er opnieuw een grootse Under de 
Toer-productie te zien in Leeuwarden (Goutum): Het heilige hert van Cam-
buur. De voorstelling neemt de bezoeker mee op avontuur in een stukje 
verborgen Leeuwarder geschiedenis en onthult de verbintenis tussen religie 
én voetbal. Te zien van 10 tot en met 24 juni in en om de Agneskerk in Gou-
tum. Kaarten zijn verkrijgbaar via: hetheilighertvancambuur.nl

Over de voorstelling
Douwe houdt van Cambuur én van de kerk maar zijn ouders vinden dat die 
twee dingen totaal niet samengaan. Na een ruzie loopt Douwe weg van 
huis. Hij belandt in een magische fantasiewereld waarin het rode hert uit het 
Cambuurlogo tot leven komt en hem meeneemt op een spannend avontuur 
door de Leeuwarder geschiedenis waarin de Cammingha’s herrijzen op het 
groene strijdveld.
Al gauw duiken er grote problemen en vragen op. Want hoe gaat Douwe 
zijn ouders uitleggen dat zijn liefde voor voetbal de moeite waard is? Hoe 
zorgt hij ervoor dat het rode hert het clubicoon van Cambuur wil blijven? 
En wanneer vindt hij nou eindelijk eens een antwoord op de vraag: waarom 
hangt het Cambuurlogo in de Agneskerk? Een sprankelend verhaal in een 
indrukwekkende setting dat je meeneemt in een stukje verborgen Leeuwarder 
geschiedenis onder de toren van Goutum.

Mienskip 
Met meer dan 100 spelers (professionals en amateurs) en vrijwilligers - gro-
tendeels afkomstig uit Goutum - is Het heilige hert van Cambuur met recht 
een mienskips-project te noemen. De productie is na het succes van Marijke 
Muoi het grootste project van Under de Toer in Leeuwarden e.o. en maakt 
daarmee deel uit van Leeuwarden-Fryslân 2018.

De makers
Het heilige hert van Cambuur is gemaakt door de jonge en talentvolle 
makers van theatercollectief Skoft&Skiep bestaande uit Tatiana Pratley, Ka-
rel Hermans en Aukje Schaafsma. In 2017 maakten zij samen WORK WORK 
WORK WORK WORK, een voorstelling over de impact van werk op ieders 
leven. De Leeuwarder Courant recenseerde de voorstelling met vijf sterren. 
Skoft&Skiep is op Oerol 2019 te zien met weer een grote locatievoorstel-
ling: Part-time Paradise.



www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma 
Jorwert 
06 10 33 03 37 

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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Tsjerkepaad

Tijdens de Tsjerkepaad zaterdagmiddagen is een expositie van letterdoeken 
(ook wel letterlappen genoemd) in de Sint-Martinustsjerke. 
Hiervoor zoeken we nieuwe en/of oude exemplaren. Deze graag inleveren 
bij Adrie Vroom aan de Th. Beekhuisstrjitte nr. 29.
Ook die van je voorouders zijn van harte welkom.

Nieuws:
Op zaterdagmiddag 21 juli zal Aly van der Mark in de Fikarij vertellen over 
haar boek “Nuttige Handwerken” waarin ook de letterlappen worden ver-
meld.
Aanvang: 14.30 uur

Namens de Hobby en Tentoonstellingsgroep,
Alie Kalsbeek
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Allereerst willen we iedereen die ons gesteund heeft met de suikerbrode-
nactie heel hartelijk bedanken!
We zijn begonnen aan de laatste maand voor de zomerstop. Op 17 juni 
werken we mee aan de openluchtdienst en we bereiden ons voor op 
GRUTSK2018 op 30 juni. Een megafestival met meer dan duizend amateur-
muzikanten. (www.grutsk.fr)

We treden op van 14 – 15 uur op het Mata Hari Plein. Het zou fantastisch 
zijn om ook mensen uit eigen dorp in het publiek te zien!

Vanaf januari hebben de kinderen van de groepen 5 en 6 iedere week mu-
ziekles onder schooltijd. Als afsluiting gaat het schoolorkest mee doen aan 
het jeugdorkestenfestival in Leeuwarden. De kinderen zijn al druk bezig om 
een spetterend programma in te studeren. Het optreden begint om 9.50 
uur in de Harmonie. Het festival vindt ook plaats op 30 juni tijdens GRUTSK. 

Een aantal jeugdleden doet bijna examen. Altijd spannend. Eerst theorie-
examen. Toonladders, intervallen, muziektermen leren, het hoort er allemaal 
bij. Een aantal weken later volgt het praktijkexamen. Na de zomer laten we 
weten hoe het afgelopen is. Veel succes dames!

Voor Brassband Wirdum is het dan twee maanden vakantie. Wel zullen een 
aantal leden mee doen aan Conference of the Birds. Dit is een indrukwek-
kende theater-, dans- en muziekvoorstelling in het recreatiegebied De Groene 
Ster in Leeuwarden. Het is één van de meest in het oog springende zomer-
evenementen van Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa. 

We hopen dat u dit bijzondere spektakel gaat bezoeken. Hiermee kunt u 
ook onze vereniging ondersteunen. Kopers van kaarten kunnen een deel 
van de kaartprijs doneren aan hun favoriete korps. Het gaat om een bedrag 
van € 7,50 per kaartje. 

Hoe werkt het? 
−	 Ga naar 2018.vanplan.nl (of conferenceofthebirds.nl)
−	 Selecteer de gewenste datum
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−	 Klik op ‘promotiecode’ en voer de unieke code in: WirdumCOTB18
−	 Er verschijnt een nieuwe regel met (“Uw gekozen korps ontvangt € 

7,50 van de ticketprijs”)
−	 Kies het aantal kaarten
−	 Rond de bestelling en betaling af

Tot slot wensen wij iedereen een fijne zomer! Vanaf september zijn wij weer 
op verschillende plaatsen en bij verschillende activiteiten te horen!!

Namens het bestuur van Brassband Wirdum,
Diana IJpma  

Voedselbank

Juni: shampoo - douchecrème
 - deodorant - bodylotion

Juli: suiker - rietsuiker
 - suikerklontjes - zoetjes

Augustus: houdbare melk - koffiemelk - melkpoeder

De mand staat de gehele tijd bij de Superrr

De Diaconie PKN kerk Wirdum e.o.
wenst jullie allemaal een fijne vakantie
waar u ook bent of heen gaat.



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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W3 fietsklassieker

Inmiddels heeft een recordaantal van al 37 
enthousiaste fietsers zich opgegeven voor 
de W3 fietsklassieker langs de drie dorpen 
Wirdum. Mogelijk hebben we het maximum 
aantal deelnemers van veertig op moment van 
verschijnen van deze Tuorkefretter al bereikt. 

Mocht je nog deel willen nemen, wees er dan snel bij via onze website www.
w3fietsklassieker.nl
Gezien de omvang van de groep en de beperkte capaciteit van het lokale 
Gasthof in Wirdum Duitsland, zal een deel van de groep in vakantiewonin-
gen worden ondergebracht. Het Gasthof is ons welgezind want zij hebben 
aangeboden dit allemaal voor ons te gaan regelen. 

De voorpret is minstens zo leuk als de reis zelf. We gaan dan ook geza-
menlijk een aantal trainingstochten organiseren. De trainingstochten zijn 
een mooie gelegenheid om jezelf te testen en om in de sfeer te komen. We 
gaan de trainingsrondjes in lengte opbouwen, van 40 tot 90 km en zullen 
de deelnemers indelen in een snelle en minder snelle groepen. We gaan de 
trainingen op zondagen in augustus en september organiseren, en wel op 
de volgende dagen:

19 en 26 augustus: vertrek vanaf de Golle om 9 uur
  2 en 9 september: vertrek vanaf de Golle om 9 uur

De fietsklassieker zelf vindt plaats op vrijdag 14 en zaterdag 15 september. 
De route die we dit jaar gaan fietsen kan je vinden op onze website.

Jaap de Boer
Ralph Ferwerda
Ditmer Lesterhuis
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Jeugd kaatsen Wytgaard

De eerste kaatswedstrijd van 2018 in Wytgaard is een feit. Namelijk de kon-
ingspartij. De jeugd had er weer zin in, er was veel opgave.

Voor het beginnerspel hadden 
zich maar liefst acht kinderen 
opgegeven. Sommigen von-
den het echt spannend, hun 
eerste wedstrijd, maar zo leuk 
om het enthousiasme te zien 
bij kinderen die net beginnen 
te kaatsen. 
Het beginnerspel is dan ook 
echt handig om te doen met 
deze kinderen, omdat de 
spelregels gemakkelijker zijn 
om te begrijpen.

De eerste twee wedstrijden zijn de kinderen nog volop fanatiek, maar de 
laatste wedstrijd merk je dat de concentratie wat minder wordt. Gelukkig 
was het heerlijk kaatsweer.

Bij de jeugd B, maken we een selectie, kijkend naar het niveau, zodat voor 
ieder het kaatsen aantrekkelijk is. De jeugd BII bestond ook uit acht op-
gaven en de jeugd BI uit negen. Zo mooi om te zien, een kaatsveld vol 
kinderen die met plezier kaatsen.
Je ziet dat ze het kaatsen al echt onder de knie krijgen en soms krijgen ze 
de bal zo goed dat hij zelf boven wordt geslagen. De opslag kan nog wel 
wat beter, er gaat nog veel uit, maar dan hebben de trainers ook wat te 
doen.
In Wytgaard wordt de training verzorgd voor de jeugd door drie Grousters, 
namelijk Arjen Andringa, Fenna Hoekstra en Rik Sloots.

Yes we zijn aan de prijsuitreiking toe. Iedereen wil zo graag een mooie 
beker winnen en zit dan vol spanning te wachten.

Bij het beginnerspel wonnen nicht en neef Femke Visser en Hylke Douma 
de tweede prijs. De eerste prijs ging naar Bas van der Weij en Fardau Meijer. 
Hun eerste krans zo trots!!!

Bij de jeugd BII werden Harmen-Steff de Ruiter en Aniek Siccama tweede. 
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De eerste prijs ging naar Mark van der Weij en Sanne Brinksma.

Bij de jeugd BI gingen Jesse Vrieswijk en Tyme Mulder er met de tweede 
prijs vandoor. 
En tja de derde zoon van fam. van der Weij kon niet achterblijven. Bij deze 
partij ging de krans naar Niels van der Weij en Silke Mulder.

Drie kransen aan de muur op de Lapedyk dat is toch fantastisch.
Van jong naar oud, Bas, Mark en Niels van der Weij

De eerste wedstrijd zit er al weer op, op naar de volgende partij.

Nog wat leuke weetjes

Er zijn een aantal jeugdleden die de kaatsschool volgen bij Score in Re-
duzum, zij krijgen les van een echte kampioenskaatser, namelijk Simon 
Minnesma. Ze trainen veertien keer op de woensdagmiddag en vinden de 
trainingen super leuk en leren veel. Aan het einde wordt dan ook een wed-
strijd georganiseerd tussen alle jeugd die meetraint

24 juni komt de jeugd van Reduzum ook hier om samen met de jeugd van 
Wytgaard mee te doen aan de kaatswedstrijd in Wytgaard. Dus kom allen 
kijken!!!!!
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Er is dus een samenwerking met de kaatsclub Jan Reitsma van Reduzum. En 
deze wordt uitgebreid. Zo hebben vier Welpen: Jens Overzet, Jesse Vrieswi-
jk, Tyme Mulder en Sjoerd Mulder van Wytgaard / Swichum meegedaan 
aan de afdelingsfederatiepartij in Reduzum. Een mooi shirt kregen ze aan 
van de Reduzumer kaatsverening. Er werden twee patoeren gevormd. 
Tyme Mulder met twee van Reduzum en Jesse Vrieswijk, Jens Overzet en 
Sjoerd Mulder vormden een partoer. De laatste drie jongens gingen er met 
de tweede prijs vandoor. 

Super trots waren ze

Ook doet ditzelfde clubje aangevuld met Fedde Boersma mee aan verschil-
lende federatie wedstrijden in de buurt. Met zijn allen gezellig op fiets er 
na toe. Best wel spannend voor ieder. 
En ook daar worden prijzen gewonnen door de jeugd van de Wytgaarder 
kaatsverenging.

Zo leuk om ook even te laten weten, maar de club groeit, dit jaar hebben 
we al weer 18 nieuwe leden waarvan 15 jeugdleden echt super. Het kaat-
sen begint ook al wat meer leven te krijgen in Wirdum en Swichum. Het 
zou echt leuk zijn dat er daar nog meer leden vandaan gaan komen, net 
als met voetbal.
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Avond4daagse

Helaas ging de avondvierdaagse eind mei niet door i.v.m. de slechte weers-
verwachtingen. Door de vele opgaves, vrijwilligers en de bijdrage van de 
Superrr zou het weer een gezellige looptocht zijn geworden.
Er was al aangegeven dat we alsnog een poging gaan doen en wel in sep-
tember. Het zal dan plaatsvinden op 25 t/m 28 september 2018. De start-
bewijzen graag dan weer meebrengen. 
We hopen dan ook weer op een mooie opkomst, hulp van de vrijwilligers 
en de Superrr (voor de versnaperingen). Tot dan.

Namens de Gollefreonen,
Mathilda Wassenaar 

Zondag 27 mei stond er weer een ledenpartij op de agenda. Het was een 
warme dag, maar toch werd er goed gekaatst. Je ziet dat jeugd steeds 
meer alles onder knie krijgt en het opslaan gaat nu ook beter. Dit belooft 
echt wat voor vandaag.
Bij het beginnerspel werd de tweede prijs gewonnen door Fardau Meijer 
en Jorrit Roorda. En de eerste prijs door Melle Mulder en Bas van der Weij.

Bij de jeugd B2 werd de tweede prijs gewonnen door Rindert Douma en 
Sanne Brinksma. En de eerste prijs door Jesse Krol en Mark van der Weij.

Bij de jeugd BI
De tweede prijs wonnen Hidde Roorda en Tyme Mulder. De eeeste prijs 
Norah Siccama en Niels van der  Weij

Hier werd echt spannend gekaats. Wel bijzonder maar ook deze dag gingen 
alweer drie kransen na de drie broers van der Weij. Echt knap. 

Tot gauw weer op het kaatsveld van Wytgaard. 

Groeten de jeugdcommissie van
de kaatsvereniging Mei elkoar libben, 
Wytgaard, Swichum, Wirdum
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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

Claudia van der Lugt woont al weer sinds maart 2017 op de Swichumerdyk 
4. Zij is geboren in Rotterdam, opgegroeid op de Veluwe en woont 
inmiddels al vijftien jaar in Friesland. Haar laatste adres was in Techum, 
Leeuwarden. Claudia wilde graag weer in een dorp wonen en is daarom 
naar Wirdum verhuisd. Ze vindt het hier erg fijn wonen.
Claudia werkt als sociaal pedagogisch hulpverlener en heeft drie volwassen 
kinderen. De jongste woont nog thuis. In haar vrije tijd vindt ze het fijn om 
te wandelen, te fietsen, te zwemmen en erop uit te trekken met de caravan.

Mevrouw Dijkstra is in oktober 2017 komen wonen op de Jacob Algerasingel 
nummer 6. Zij heeft het hier erg naar haar zin en is nog druk bezig om alles 
in en om Wirdum te ontdekken.

Ineke en Marjan
welkominWenS@gmail.com

Bêste minsken

Tige tank foar alle oandacht en kaarten dy’t wy krigen hawwe by ús 40-jierrich 
houlik. It hat ús hiel goed dien!

Sietze en Corry Brouwer-Bakker



46

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 juni tot 1 oktober

17-6 09.30 uur Camstrastate Openluchtdienst - zie kerkdiensten

17-6 13.00 uur Reduzum Kaatspartij MENL i.s.m. Reduzum

22-6 19.00 uur Wytgaard Pearkekeatsen vanaf 16 jaar

24-6 11.00 uur Wytgaard Midzomerpartij voor de jeugd

28-6 14.00 uur Deinum Yn ’t bûthûs – middei UVV-PKN

  8-7 13.00 uur Wytgaard 3e ledenpartij kaetsen

21-7 14.30 uur Fikarij Aly van der Mark over haar boek 
    Nuttige Handwerken

26-7  Fikarij theeschenkerij - middei UVV-PKN

18-8  Wytgaard Merkekeatsen

23-8  Doarp Foarmerke

24 en 25-8 Doarp Doarpsfeest

24-8 11.00 uur Wytgaard  Midzomerpartij voor de jeugd

  9-9 13.00 uur Wytgaard 4e ledenpartij kaetsen

16-9 11.00 uur Wytgaard ouder-kind partij

23-9 13.00 uur Wirdum Straatkaatsen

14 en 15-9  W3-fietsklassieker
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.

17-6 10.00 uur da. W. de Boer-Romkema en pastoor Stiekema
  oecumenische openluchtdienst, met de rooms-
  katholieken in Wijtgaard – mmv de Brassband.
  Plaats: Plaats: Camstrastate – Werpsterdyk 11 Wirdum.
  Na afloop staat de koffie klaar.
  Graag zelf stoel meenemen

24-6 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema

  1-7 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   Maaltijd van de Heer – na afloop koffie

  8-7 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema

15-7 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema

22-7 09.30 uur da. Y Slik, Balk

29-7 09.30 uur da. Corry Nicolai, Heerenveen

  5-8 09.30 uur ds. H. Kemperman, Leeuwarden

12-8 09.30 uur da. P.J. van den Briel, Oudeschoot

19-8 09.30 uur da. M. Hulzebos, Britsum

26-8 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema

  2-9 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   Maaltijd van de Heer – na afloop koffie

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



Voor een afscheid met 
liefde en respect

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

Iepie Lindeboom-Hospes
útfea� begelieder

Voor al uw timmer- 

en onderhoudswerk

in huis en er buiten.

mobiel 06 414 630 30

Swichumerdyk 9
9088 AP  Wirdum

info@renebrouwer.nl
www.renebrouwer.nl

René Brouwer
Timmer- en onderhoudsbedrijf
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Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard

Contactgegevens:
Adres: it Kleaster 1, 9089 BX Wytgaard
Telefoon: 058 - 7634513
Website: www.itkleaster.uwartsonline.nl
Openingstijden: 8.00 - 17.00 uur

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: 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

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


