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Fan ‘e toer besjoen

Leve de vrijwilliger!

De kruitdampen van het dorpsfeest zijn net weer opgetrok-
ken, iedereen is weer min of meer nuchter en voor velen van 
ons is het dagelijkse leven weer begonnen. Dus ook voor de 
vrijwilliger. Of nee toch niet… want de vrijwilliger had im-
mers helemaal geen vakantie. De vrijwilliger heeft namelijk 
nooit vakantie!

Denk er maar eens over na. Hoe zou ons dorpse leven er uit zien als de 
vrijwilliger vakantie neemt. Of erger nog, er mee stopt…

Dat dorpsfeest van kortgeleden, dat is er dan niet. Geen spelletjes, geen 
versierde wagens en straten.
De meeste sportverenigingen beginnen nu na de zomerstop ook weer volop 
met trainingen en wedstrijden. Ook hier is het weer de vrijwilliger die de 
boel draaiende houdt.
Zonder de vrijwilliger zou er natuurlijk wel gevoetbald kunnen worden, maar 
dan gaat de contributie naar minstens € 750,- per jaar.
Zonder de vrijwilliger is er een luizenplaag, want daarvoor zijn er de luizen-
pluizers (luizenmoeder mag ik niet schrijven hoor ik net).

Ook niet onbelangrijk, zonder de vrijwilliger zouden de weilanden rond 
Wirdum binnenkort tjokvol zonnepanelen staan. Alweer een prachtig 
voorbeeld. Al zullen Groenleven en Kronos iets minder enthousiast over dit 
vrijwilligerswerk zijn.

LF2018, dat zou zonder de vrijwilliger een klein feestje zijn voor een select 
gezelschap. Zo vormden de vrijwilligers bijvoorbeeld een belangrijk deel van 
de reuzenmagie. Die vrijwilligersrol was overigens niet weggelegd voor de 
eerste de beste: in goede conditie zijn, lang kunnen lopen en stilstaan en 
tegen hitte kunnen. Een fysiek pittige opdracht. 
Onze eenzame ouderen blijven achter de geraniums als de vrijwilliger ze 
daar niet achter vandaan haalt.
Kortom, zonder de vrijwilliger zou het ongezellig, saai, rommelig, ongezond, 
duur en lelijk zijn in Wirdum. 

Helaas heeft de vrijwilliger het druk. Veel te druk. Het lijkt soms wel of de 
vrijwilliger alles alleen moet doen. Daardoor is het afbreukrisico hoog. 
Daarom wil ik deze rubriek gebruiken om de vrijwilliger in het zonnetje te 
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zetten, te bedanken voor die tomeloze inzet. Leve de vrijwilliger!
Ook een oproep aan iedereen die nog geen ‘onbetaald en onverplicht werk 
doet, voor anderen of voor de samenleving’ maar wel graag naar het dorps-
feest gaat, of naar een sportvereniging, geniet van de bloemen in de bermen, 
kinderen op school heeft, de Tuorkefretter leest, van muziek houdt, van de 
Golle houdt, van … en … nou eigenlijk gewoon graag in dit prachtige dorp 
woont: help de vrijwilliger, want die kan het niet alleen! 

Sietze Vlieg

Hjir boppe in oprop om de frijwilliger 
te helpen. Mar hoe neame jo de per-
soan dy’t in frijwilliger helpt… Yndied: 
in frijwilliger. De frijwilliger moat it 
dus dochs allinich dwaan ?!

Neikommelinkje

De reuzen hawwe Ljouwert wer fer-
litten, mar yn Wurdum hawwe wy 
noch in oantinken oan har: in reuze 
grutte stoel.

Op de foto stiet boppe op de stoel 
Sil van Leeuwen. Dan kin jo pas echt 
sjen hoe grut dy stoel wol net is.
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Mededelingen van Dorpsbelang

Het nieuwe seizoen
Na de zomervakantie zijn we weer opgestart. De eerste vergadering vond 
plaats op 3 september 2018. Ter herinnering: Dorpsbelang vergadert de 
eerste maandag van de maand en dat begint met een inloop om 19.30 in 
de Golle.

Duurzame energie en dorpsavond 4 oktober 19.30u in De Golle
Weet je wat je energieverbruik is? En wat dat kost? Is het je bekend dat die 
kosten alleen maar toenemen? Zou je daar iets in willen veranderen? Alle-
maal vragen om over na te denken. Ook om voor de toekomst klaar te zijn. 
Dat doet ook de werkgroep Duurzaam Wirdum-Swichum (en Wytgaard). 
Voor het nieuwe seizoen wil de werkgroep zoveel mogelijk dorpsgenoten 
hierbij betrekken. Dat zal als eerste gaan via een enquête om zo te peilen 
waar behoefte aan is en waar kansen liggen.

Begin 2017 hadden studenten van Van Hall-Larenstein ook een onderzoek 
gedaan. Zij kwamen tot een heel aantal aanbevelingen. Als we daarbij focus-
sen op energieverbruik dan varieert dat van woningisolatie tot aanschaf van 
zonnepanelen, van interesse in duurzame vervoersmiddelen tot deelname 
in een zonnepark of windmolen. Het is interessant dat er zoveel ideeën zijn 
en daarom is het ook mooi om vanuit die breedte verder te denken. Onder 
duurzaamheidsdeskundigen wordt dat wel de brede energiemix genoemd. 

Terwijl het denken over duurzame energie op gang kwam, strooiden plan-
nen voor zeer grootschalige zonneparken in de nabijheid van Wirdum roet 
in het eten. Stel je voor: zo’n 50 ha. zonnepark tussen Wirdum en de Haak, 
daarmee wijzigt het landschap dramatisch en kijk je uit over een zee van 
zonnepanelen. Bewoners en Dorpsbelang hebben zich hier tegen verzet en 
konden nog beroep aantekenen tegen het bestemmingsplan ‘Plan voor de 
Zon’. Met succes want de Raad van State heeft uitspraak gedaan en daardoor 
zullen grootschalige parken ten zuiden van de Haak conform de regeling 
van het zogenaamde wijzigingsgebied Nieuw Stroomland niet mogelijk zijn. 
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Nu dit is gerepareerd kunnen we weer verder met elkaar onderzoeken of we 
het energieverbruik kunnen minderen en of we zelf meer duurzame energie 
kunnen opwekken. In het vroege voorjaar zijn al bij geïnteresseerde zoge-
naamde warmtescans gemaakt van de huizen. Met die opnames konden we 
tips geven over verbetering van de isolerende werking. Voor veel huishou-
dens geldt dat er nog winst is te halen door de woning beter te isoleren én 
om meer energiezuinig te zijn. Iets korter onder de douche, de kachel wat 
lager, een spaar- of ledlamp, etc. Het ligt allemaal zo voor de hand maar ‘t 
blijkt vaak lastig om ingesleten gedrag te wijzigen. Toch zal het helpen om 
het energieverbruik en je kosten te verminderen.

Daarnaast is het nodig dat we meer duurzame energie benutten. De me-
gagrote zonneparken nabij Wirdum gaan gelukkig niet door maar hoe 
kunnen we zorgen voor meer duurzame energie op een manier die past bij 
onze dorpen? Steeds meer dorpen (Garyp, IJlst, Baard, Ee, etc) hebben een 
energiecoöperatie die zich inspant voor zonne-energie of windenergie. De 
coöperaties organiseren duurzame energieprojecten met voldoende draag-
vlak waar voordeel in zit voor de deelnemers. Ben je als coöperatie aange-
sloten bij Noordelijk Lokaal Duurzaam dan keert NLD de winst uit. Zo las ik 
dat NLD inmiddels zo’n € 300.000,- heeft uitgekeerd aan de deelnemende 
coöperaties. Dat lijkt ook interessant voor ons dorp. Mee doen kan door 
mee te werken, financieel deel te nemen of klant te worden. 

Wat vind JIJ belangrijk? Dat wil de werkgroep graag weten. Ter voorberei-
ding op een enquête houden we op 4 oktober in De Golle om 19.30 uur een 
bijeenkomst over de energievoorziening van de toekomst voor onze dorpen. 

De werkgroep Duurzaam Wirdum, Swichum (en Wytgaard)

            duurzame energie
          door zonnepanelen
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Strandje, een stap verder …
Na zo’n warme zomer wil je wel een strandje. Hij is er nog niet maar geluk-
kig zijn er wel vorderingen en hopen we dat we klaar zijn vóór een nieuwe 
mooie zomer.

Tijdens de optocht van het dorpsfeest was er een wagen waar wij een goed 
gevoel bij kregen.

Had je altijd al willen doen …
Voor het komend jaar zijn er weer mooie kansen om in het bestuur van 
Dorpsbelang te komen. Er zijn enkele zittende bestuursleden die graag het 
stokje doorgeven. Heb je zin of wil je eens vernemen hoe dat gaat, neem 
dan contact met ons op of kom langs. 

Swichumerdyk
Tenslotte, de wegwerkzaamheden aan de Swichumerdyk nabij de tennisbaan 
beginnen per oktober. De gemeente zal daarvoor nog nadere informatie 
verschaffen.

Namens dorpsbelang,
Johan Kruiger
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Extra service (grof) tuinafval

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

Zaterdag 6 oktober
Zaterdag 13 oktober

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

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

M. Kuipers 

Collecte Epilepsiefonds

In de week van 4 tot en met 9 juni werd er in Wirdum gecollecteerd voor 
het Epilepsiefonds. De collecte heeft € 447,23 opgebracht. Gulle gevers en 
collectanten namens het Epilepsiefonds hartelijk dank.

Ilona Lesscher



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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Nestbescherming

Verslag van de resultaten van de nestbescherming in 2018 in het rayon 
20 van de vogelwacht Wirdum Swichum Wytgaard. Het betreft hier het 
vroegere reservaat, een gebied groot ongeveer 50 ha., dat hoort bij de 
boerderij van de familie Wiersma in Swichum. 

De afgelopen 3 jaar was er op 9 ha. van dit gebied mais verbouwd. 
Weidevogels hebben een voorkeur voor dit soort gebieden. Maisvelden 
moeten echter eind april opnieuw bemest en geploegd worden, zodat 

begin mei de nieuwe maïs gezaaid kan 
worden. Later zaaien kan in de herfst de 
oogst in gevaar brengen. Een en ander 
betekent, dat de eieren in dat gebied voor 
eind april uitgebroed moeten zijn en dat 
de jonge vogels in staat zijn om voor het 
geweld van de werkzaamheden te vluchten. 
Dit is niet altijd het geval. Een aantal jaren 

geleden hebben we geprobeerd deze nesten in kistjes te leggen en op het 
moment van de werkzaamheden met een plastic dop af te dekken. Dit 
bleek niet de oplossing.

Dit jaar kwamen de vogels massaal nestelen op 
het genoemde maisstoppelveld. Het begon in 
de tweede helft van maart, maar ook eind april 
kwamen er nog nieuwe nesten bij. Wij waren 
dan ook erg opgelucht toen Wiebe ons vertelde 
dat hij had besloten om geen mais weer te gaan 
verbouwen, maar op dit perceel weer gras te gaan 
zaaien en de werkzaamheden hiervoor uit te stellen 
tot alle eieren uitgekomen zouden zijn en de jonge 
vogels zichzelf zouden kunnen redden.
Bij de Provincie bestaan er regelingen om boerenbedrijven hierin financieel 
tegemoet te komen. 
Van de 44 nesten (Kievit, Grutto, Scholekster), zijn er 40 nesten 
uitgekomen!!! 

De nazorgers: 
Johannes Duhoux, Nathan Jansen, Uilke Postmus, Bram Wiersma 
en ondergetekende Piet de Leeuw
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De hete zomer van 2018

De zomer van 2018 gaat de boeken in als de zomer van 
de superlatieven. Weken achtereen was het niet alleen 
erg droog; het was ook zonnig, benauwend en soms zelfs heet. En hoe 
warmer het werd, des te drukker het bij ons op de praktijk leek te worden. 
Zo moesten vele viervoeters die meegaan naar het buitenland reisvaardig 
worden gemaakt door middel van de benodigde vaccinaties, behandelingen 
en handtekeningen in de dierenpaspoortjes. Maar ook als dieren tijdens de 
vakantie in het pension worden opgevangen moeten de entingen op orde 
zijn. Bovendien ontvingen we natuurlijk vele vakantiegangers in onze eigen 
regio met een ziek of gewond dier. De meeste bezoekers zijn echter nog 
steeds de thuisblijvers met hun huisdieren voor jaarlijkse controles of als er 
wat mankeert. Het was soms afzien bij ons in de wacht- en spreekkamer. 
Voor de baasjes, de dieren en ook voor ons. Daar moeten we wat aan gaan 
doen. Zo zullen we in de toekomst veel meer op afspraak gaan werken om 
de wachttijden te beperken. En als het klimaat buiten steeds extremer wordt, 
zullen we het binnen beter moeten gaan beheersen… 
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Een paar bijzondere patiënten waren memorabel de afgelopen hete zomer. 
Zo bleek Biksem wel heel hardleers. Het Franse bulletje moest tweemaal 
onder het mes. Eerst had ze een oude plastic handschoen opgevreten die in 
haar darmpje vastliep; een week later had ze alweer zo’n honger dat ze zich 
vergreep aan een perzik waarvan de pit haar riooltje opnieuw verstopte…

Ook Boefje was apart. Deze Ragdollpoes had haar vierde nestje kittens. 
Alles ging goed totdat ze drie weken na de bevalling raar ging doen en 
midden in de nacht begon te hallucineren. Had ik nog nooit bij een poes 
op deze manier meegemaakt. Mijn vermoedens werden eerst via Google 
en later door bloedonderzoek bevestigd. Boefje had ‘melkziekte’, ook wel 
‘zoogkramp’ genoemd. Een ernstig tekort aan calcium dat we eenvoudig 
op konden lossen. 

En tenslotte zorgde poes Ushi voor een nieuw spreekwoordelijk gezegde. 
Ze had een gaatje in haar keel. Wat ze at of dronk kwam net zo hard weer 
naar buiten. Dat zette geen zoden aan de dijk. Er moest chirurgie aan te 
pas komen om het te herstellen. Een riskante operatie in een link gebied. 
Een kleine week liep ze met een gele drain op haar strotje als ware het een 
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Vakantie? Huur een dakkoffer!
Al vanaf 3 tientjes per week.

reserveer tijdig

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

T 058 844 34 00 M 06 111 270 12 E info@kofferopdak.nl

vrolijk vlinderdasje. Maar ze kon weer eten en kwam weer aan. Voorheen zei 
je als iemand maar raak kan eten zonder ervan aan te komen dat diegene 
wel wormen zou hebben. Nu noemen we dat in navolging van ‘een gat in de 
hand’ als je niet met geld om kunt gaan, het lijkt wel of diegene een ‘gaatje 
in de keel heeft’. Alle patiënten passeerden uitgebreider al de revue op de 
www.bistedokter.nl of op FaceBook. Sinds kort manifesteert onze praktijk 
zich namelijk ook op dat laatste medium. Kijk maar eens! Ik hoop overigens 
dat we nu weer een ‘gewone’ herfst krijgen.

Menno J. Wiersma,
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
menno@bistedokter.nl
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Cabrio-invasie in Wirdum voor de Frieslandrit!

Wellicht heb je ons gezien op de Greate Buorren:
Zaterdag 14 juli j.l. kwamen rond 10 uur maar liefst 27 cabrio’s samen bij 
HRC Duhoux en werden de 54 chauffeurs en navigators hartelijk ontvangen 
door Jean-Louis Duhoux.

Op het terras van HCR Duhoux

We begonnen de dag met elkaar op het terras met het nuttigen van een 
kop koffie en oranjekoek. Dit viel er lekker in want de meesten hadden al 
wat kilometers achter de rug; ze kwamen van Hardenberg tot Joure en van 
Apeldoorn tot Steenwijk. Al waren er ook enkelen die al een nachtje in Fryslân 
hadden doorgebracht zoals bij Duhoux (die rolden zo hun bed uit naar het 
terras) en bij onze nieuwe buren het Van der Valk Hotel.

Na gezellig bijgepraat te hebben, was het tijd voor de briefing door Auke. 
Hierin worden de bijzonderheden voor de komende rit doorgenomen en 
kunnen de deelnemers evt. vragen stellen. Inmiddels had ik de route-boeken 
aan iedere equipe uitgedeeld.
Toen was het zover: de eerste equipe kon starten! Met steeds tussenpozen 
van 2 minuten druppelden de roadsters door onze prachtige provincie. De 
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route ging ‘s ochtends via Wergea, De Tike, Drachten, Drachtstercompagnie, 
Ureterp en Kortehemmen om in Beetsterzwaag te stoppen en elkaar weer 
te treffen voor een heerlijke lunch bij It Snackbearske.

Met een volle maag konden we onze weg weer vervolgen. Via de Poostweg 
(bij Lauswolt/Bilderberg) reden we over binnenweggetjes naar Friesche Palen, 
Houtigehage en Rottevalle. Bij recreatiegebied De Leyen hadden we een tus-
senstop om even de benen te strekken. Hier stonden Auke en ik de equipes 
al op te wachten met drinken en een snee sûkerbôle – typisch Fries – en 
kon iedereen genieten van alle moois wat dit natuurgebied te bieden heeft.

Na wederom mooie gesprekken en veel plezier met elkaar, vervolgden we 
onze weg om te eindigen bij restaurant Ie-Sicht, bij Oudega. Hier konden we 
als groep gezellig bij elkaar zitten met een kop koffie en zo de dag afsluiten. 
Auke bedankte een ieder voor zijn of haar deelname aan deze Frieslandrit 
en wenste iedereen een veilige reis huiswaarts! We konden terugzien op 
een prachtige, zonnige, warme en DAKLOZE dag!

Hoe is dit alles tot stand gekomen?
Sinds het voorjaar van 2014 zijn Auke en ik de trotse eigenaren van een 
Mazda MX5 cabrio. Vrijwel meteen na aanschaf van deze roadster zijn we 
op zoek gegaan naar een club waar we ons bij aan konden sluiten. Het leek 
ons namelijk een mooie toevoeging om ritten in clubverband te rijden, niet 
in de laatste plaats vanwege de gezelligheid. Met ons beginnende cabrio-
rijders-enthousiasme werden we lid van 3 clubs: MX5 Fun Noord (Groningen), 
Cabrio-club Vechtdal met standplaats Hardenberg en de landelijke MX5 club. 
In de praktijk bleek al snel dat we de meeste ritten reden met Cabrio-club 
Vechtdal omdat we ons vrijwel meteen thuis voelden bij deze club.

Na een tijdje werd Auke gevraagd om zitting te nemen in het bestuur en zo 
geschiedde! De bestuursvergaderingen zijn eens in de 6 weken en omdat 
het onderling uitstekend klikt, komen de vrouwen van de mannen die in het 
bestuur zitten, ook bij elkaar en gaan dan samen iets leuks doen.

Cabrio-club Vechtdal organiseert dertien evenementen in één seizoen waar-
van één Techdag. Op deze dag wordt de staat van de cabrio’s onderzocht 
en kunnen kleine reparaties worden uitgevoerd. Een seizoen loopt van april 
tot november. In november wordt de ledenvergadering gehouden en dit is 
dan tevens de seizoens-afsluiting. Onze MX5 gaat dan in winterslaap.

Auke en ik zetten eens per jaar de Frieslandrit uit en we doen ons best om 
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de mooiste, kleine en smalle weggetjes hierin op te nemen. We maken dan 
dankbaar gebruik van Google Maps. Aan de vele positieve reacties van de 
deelnemers aan de rit van de 14e juli te horen zijn we ruim geslaagd in 
onze zoektocht! Auke en ik hebben zelfs zaterdag de 25e augustus samen 
met nog drie stellen, die de 14e juli niet mee konden, de Frieslandrit weer 
gereden. Dit werd helaas een niet helemaal dakloze-dag want er viel nu en 
dan een buitje maar de onderlinge sfeer was er niet minder om!

Tot op de dag van vandaag genieten we volop van het dakloos rijden en 
ervaren we elke rit als een mini-vakantie!

Onze dochter Gernanda heeft de bijgevoegde foto’s gemaakt.
En toen werd het weer rustig aan de Greate Buorren in ons mooie dorp 
Wurdum…..

Een vrolijke, dakloze groet van,
Auke en Femmy, G. Emersonstrjitte.
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Cambuur – Wirdum

We lazen in het kerkblad onderstaand artikel over de  re l a t i e 
tussen Cambuur en Wirdum dat we met toestem- ming van 
de auteur graag overnemen in de Tuorkefretter.

Waar jullie ook zitten in onze mooie Sint 
Martinuskerk, vanaf elke zitplaats kunnen 
jullie het Cambuurhert ontwaren. Het 
staat op een wapenschild in een rouw-
bord van de familie Van Cammingha. 
Het hangt in het koor aan de kant van de 
preekstoel, onder het rechter venster.

Wat is een rouwbord? Het is een matig groot bord met  op-
schriften en wapens van bekende overledenen. In onze kerk hangen 
twee rouwborden. Ze hebben de vorm van een ruit met de punt naar 
beneden. Ze werden meegedragen bij een begrafenis en daarna in de kerk 
opgehangen. Het “Cambuur”-rouwbord hangt vlak boven de zerk van Wijtse 
van Cammingha. In veel kerken met rouwborden hangen ze meestal in de 
buurt van de grafzerk van de “hoofdpersoon”.
Bij de Reformatie van 1580 moesten de beelden van de heiligen uit de kerk 
verwijderd worden. Maar de muren werden niet helemaal kaal, want bij 
onze kerk kwamen er rouwborden voor in de plaats. 
Vlak onder het “Cambuur”-rouwbord zien we dus de zerk van Wijtse van 
Cammingha (overleden in 1612) met zijn vrouw Rixt van Roorda (overleden 
in 1625). Wijtse woonde op Groot Oenema tussen Wirdum en Wytgaard. 
Hij was kerkvoogd in Wirdum, maar ook lid van de Staten van Friesland. De 
zerk straalt rust uit. Wijtse is net als zijn vrouw levensgroot afgebeeld, ze 
hebben gevouwen handen en kijken recht naar voren.
Wijtse werd ook wel genoemd: Heerschap te Wirdum. Dit wil niet zeggen 
dat hij de in onze tijd negatieve term “Heerschap” droeg, maar dat hij heer-
schap had over Wirdum. Als jullie een keer komen kijken naar deze zerk 
zien jullie aan de voeten van Wijtse en Rixt twee hazewindhonden die een 
soort boekrol in hun bek houden. En onder het echtpaar staat een Latijns 
grafgedicht wat zoiets betekent als: het leven duurt maar even.

De achterste grafzerk van de dwarsbeuk van onze kerk, oftewel de Oenema-
Camminghakapel is van een andere Van Cammingha, namelijk Fedde van 
Cammingha. Het is een grote zerk van drie bij twee meter. Op de hoeken 
staan cirkelvormige medaillons met familiewapens. Feddes naam staat op 
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de zijkant en binnen de rand staat: ”Familiae van Kamminghae in Wirdum”. 
Links van een ander Van Camminghawapen zien we weer een hert.

Frieda en ik woonden in juni in Goutum een spektakelstuk bij, met als titel: In 
het heilige hart van Cambuur. Deze voorstelling in het kader van Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad ging over religie en over voetbal. Twee onverenigbare 
grootheden? Nou nee, in Goutum werden verschillende werelden verenigd: 
de wereld van de kerk, het voetbal, de geschiedenis en de Van Cammingha’s.
De voorstelling speelde zich af op een groot veld met tribunes, die als het 
ware de grasmat en de Goutummer kerk omarmden. In processie gingen 
we door de kerk op weg naar het grasveld. Aan het slot van het stuk keerde 
het rode hert terug in het Cambuurlogo, dat dus ook het wapenschild was 
van de Van Cammingha’s die bij Goutum woonden. Deze Van Cammingha’s 
waren de stichters van Leeuwarden. Ze woonden daar waar nu de naar hen 
genoemde wijk Cammingaburen ligt. En de betaald voetbalclub Cambuur 
dankt dus haar wapen, een rood hert, aan deze familie.
In het spektakelstuk streden de Van Cammingha’s tegen de Wiarda’s. Ze 
botsten op elkaar zoals dat nu gebeurt bij voetbalderby’s. Zo bestaat er naast 
de relatie Goutummer Van Cammingha’s en Cambuur dus ook een verband 
tussen de Wirdummer Van Cammingha’s en Cambuur: het Cambuurlogo, 
het rode hert is in beide kerken vertegenwoordigd.

De jonge Wirdummer Cambuursupporter Sem Boonstra verwonderde zich 
toen hij op een Tsjerkepaadmiddag onze kerk binnenliep. Hij ontwaarde het 
hert in het wapenschild van de Van Cammingha’s en riep verbaasd uit: “Dat 
is Cambuur mama.”

Rudi Wijbrandi

Voedselbank 

Tip voor de maand september: 
Pannenkoekenmeel - cakemeel – bakmeel, etc.

De mand staat de gehele maand bij de Superrr
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Dorpsfeest 2018

Eindelijk was het dan zover: dorpsfeest Wirdum/Swichum. Al voor de 55e 
keer!
Dit jaar begon het feest op donderdagavond. Deze avond is samen met 
Hotel Eetcafé DuHoux georganiseerd. We begonnen met een gezellige 
Pubquiz waar maar liefst 20 teams aan mee deden.
Na een aantal rondes vragen invullen moesten nog vier teams tegen elkaar 
strijden. Maar ja er kan maar één de winnaar zijn, namelijk: Team Hotstop. 
Dit team was ook de band waarmee de voetjes nog even van de vloer kon-
den.

Vrijdagochtend een geweldige optocht met acht wagens en drie lopers. 
Het thema dit jaar was “Fryslân yn byld”. Er zijn vele mooie creaties voorbi-
jgekomen. Zo kwam er een echte boerenwagen voorbij en hebben we zelfs 
de reuzen even in Wirdum gehad.
De jury heeft het er dit jaar ook weer moeilijk mee gehad om tot een win-
naar te komen. Maar uiteindelijk zijn ze er uitgekomen. 



23

De prijzen van de wagens zijn als volgt:
•	 de 1e prijs ging naar WRDM, “Fryslân boppe, wy hingje jûn boppe 

de groppe”
•	 de 2e prijs ging naar de Jeugdsoos, “Lang lyn wie der al strijd tus-

sen de stêd Ljouwert en    Hearrenfean”
•	 de 3e prijs ging naar Swichum, “Hot, hot, hot… we hawwe in spro-

eiverbod”
De publieksprijs ging ook naar WRDM.

De prijzen van de lopers zijn als volgt:
•	 De 1e prijs ging naar Tom, Gijs en Siem met “de reuzen”
•	 De 2e prijs ging naar Ilona en Marije met “de wurdummer kij”
De publieksprijs ging ook naar de reuzen. 

De jury en het publiek waren het volkomen eens over de wagens, de lop-
ers maar ook met de straatversiering. De jury- en de publieksprijs van de 
straatversiering ging naar Ny Marwert met “culinair in byld”.

Ook dit jaar waren er weer spelletjes voor de kinderen.

Groep 1, 2
• 1e prijs: Vince Smit
• 2e prijs: Siem van Wieren
• 3e prijs: Kyan van Velzen

Groep 3, 4
•	 1e prijs: Nynke Krol
•	 2e prijs: Lotte Tijl

Groep 5, 6, 7 en 8
•	 1e prijs: Ellis Tijl
•	 2e prijs: Noor Vlieg
•	 3e prijs: Sven de Groot
•	 4e prijs: Erik Wassenaar

Naast de kinderspelletjes waren er natuurlijk spelletjes voor de jeugd en de 
volwassenen

Dit jaar stond keatsen ook weer op het programma en de opkomst was 
groot 
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De uitslag was als volgt: 
•	 1e prijs Thom v/d Meer, Jan-Douwe Jorna, Gerrie-Edou Mollema 
•	 2e prijs Folkert Vellinga, Jelte Bokma, Hidde van der Wal
•	 3e prijs Sytse Jongbloed, Rutger Vellinga, Rixt Vellinga   

Bij volleybal ging de oranjekoek naar “Krekt Net“

Ook kon men dit jaar weer meedoen aan Jeu de boules. De wisselbeker is 
ook dit jaar gewonnen door: Jappie de Kroon, Peter Laverman en Ale Post-
mus. (zie ook het artikel op bladzijde 28)

Op vrijdagochtend was er voor de ouderen dit jaar een presentatie van 
oude foto’s van Wirdum door Minne en Jochem Hoekstra. Een klein gro-
epje ouderen heeft hier naar gekeken. 

Vrijdagavond zijn we om 20 uur begonnen met een spectaculaire honden-
show van de KNVP.
Hier konden mensen zien hoe de honden van de KNVP een inbreker pakken 
en bewaken. Er werd zelfs met pistolen geschoten. Een mooie show waar 
iedereen van genoten heeft.
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Daarna konden we met z’n allen de tent in om te swingen op de muziek 
van “De Koffer”.
Het was dan ook een geslaagde en sfeervolle vrijdagavond.

Op zaterdagmorgen de zeskamp waar verschillende teams tegen elkaar 
moesten strijden. Helaas hebben we niet alle spellen kunnen doen i.v.m. 
het weer. We moesten een paar keer schuilen maar hebben toch enkele 
spellen kunnen uitvoeren.
Zoals bootjevaren (weliswaar op het droge) met allerlei obstakels, tou-
wtrekken, hooivork darten en natuurlijk het finale spel met letters. Tussen-
door een pauze waarin iedereen even kon schuilen en een broodje eten. 
Ondanks het korte programma en de regen is er toch een winnaar geko-
men namelijk “De Stappers”.

Helaas is door de weersomstandigheden het spektakel afgelast.

Zaterdagmorgen was er een kinderprogramma met leuke muziek in de 
tent. Er was een kleine groep kinderen die heerlijk heeft gedanst.



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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Ook was er op zaterdag Latinee. Dit begon iets later dan dat u gewend 
was. De muziek werd verzorgd door de band Butterfly. Wij hebben dit jaar 
weer mooie creaties voorbij zien komen. Dit jaar waren er drie prijzen te 
verdelen voor wie het mooiste verkleed was.

•	 1e prijs: De kameleons
•	 2e prijs: De golden fries
•	 3e prijs: De Boerinnen 

De tent was vol en gezellig, dus een geslaagd Latinee.
Na het latinee was er gelegenheid om een hapje te eten, dit was mogelijk 
gemaakt door Hotel eetcafé DuHoux.
Zaterdagavond hebben we het feest afgesloten met de Band Empire en 
gingen de voetjes weer van de vloer.

Als feestcommissie kijken wij terug op een geslaagd dorpsfeest met veel 
gezelligheid. Maar wij als feestcommissie kunnen we het natuurlijk niet 
alleen. Er zijn ook vele vrijwilligers in het spier die het dorpsfeest mogelijk 
maken zoals tent opzetten en afbreken, helpen bij activiteiten, etc.
Daarom willen wij alle vrijwilligers, die geholpen hebben om er weer een 
gezellig geslaagd dorpsfeest van te maken, bij deze bedanken.

Ook kan het dorpsfeest niet gerealiseerd worden zonder sponsoren. Daar-
om willen ook via deze weg alle bedrijven, verenigingen of stichtingen die 
op welke manier dan ook hun bijdrage hebben geleverd bedanken.

Ook alle deelnemers aan de activiteiten en de optocht bedankt voor jullie 
enthousiasme en gezelligheid. Iedereen super bedankt! 
Wij hopen volgend jaar iedereen weer te zien om er weer een gezellig feest 
van te maken.

De feestcommissie Wirdum/Swichum
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Jeu de Boules

Het hoogtepunt van de Merke is ieder jaar weer de strijd 
om Jeu de Boules wisselbeker. 

Ook dit jaar hadden zich, ondanks de mindere 
weersvoorspellingen, acht teams gemeld. Hoogtestages, 
trainingskampen en teambuilding-events waren ingezet 
om in topvorm aan de start te verschijnen.
Bij verrassing had de feestcommissie dit jaar besloten 
om vijf banen uit te zetten op het aller slechtste stukje 
gras van het hele WWS-complex, het moeras achter 
het materiaalhok. In een poging tot ontwatering waren 
er greppels gegraven en die gaven het spel dit jaar een 
avontuurlijk karakter. Veel topteams hadden moeite met de 
zware omstandigheden en ook de regenonderbrekingen 
lieten hun sporen na.

Uiteindelijk kwamen de favorieten in de poule-fase toch bovendrijven. Voor 
de finaleronde werden de ballen nog een keer extra opgepoetst en de kelen 
nog een keer extra gesmeerd. Op de allerlaatste plaats eindigde het team 
van Catrinus en Griet Kielstra en Frieda Wybrandi. Zij kunnen zich troosten 

met de gedachte dat zij zich met deze 
prestatie wel rechtstreeks geplaatst 
hebben voor het Merke toernooi van 
2019. Op de eerste plaats eindigde, net 
als vorig jaar, het team van Jappie de 
Kroon, Peter Laverman en Ale Postmus.

Niet onvermeld mag blijven de rol die 
top-coach Regnerus Zeinstra hierin 
speelde. Weliswaar stond hij af en toe 
bij de verkeerde baan aan te moedigen 
maar de manier waarop hij van de 
drie vedetten een geolied team heeft 
gesmeed zal Mourinho te denken 
geven.

De feestcommissie
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Moppentrommel september

Een man en een vrouw zijn tien jaar ge-
trouwd. De man boekt een reis naar het 
buitenland ter ere van dit jubileum. De 
vrouw vraagt: “Waar gaan we naartoe?” 
“Naar Zweden, omdat we 10 jaar zijn 
getrouwd”, antwoordt de man. “Oh, wat 
fijn dat je je dat herinnert”, zegt de vrouw, 
“en waar gaan we naartoe als we 25 jaar 
getrouwd zijn?”
Zegt de man: “Dan haal ik je weer op.”

Jantje krijgt zijn rapport mee vanuit school, maar aangezien het erg slecht is, 
en Jantje bang is billenkoek van zijn vader te krijgen, versnippert hij het en 
gooit het in het water. Zodra Jantje thuiskomt, vraagt vader: “Jantje, waar is 
je rapport?” Waarop Jantje antwoordt: “Alle eendjes zwemmen in het water.”

Jantje komt opnieuw te laat voor school. Dus de meester vraagt aan Jantje: 
“Hoevaak moet ik nog zeggen dat je op tijd moet komen, Jantje?” “Nog 
23 keer meester”, antwoordt Jantje. “Hoezo 23 keer?” “Nou, dan is het 
vakantie.”

Jantje geeft aan de juf elke dag een dropje. Op 
een dag geeft hij haar geen dropje. Zegt de juf: 
“Waarom krijg ik vandaag geen dropje?” Zegt 
Jantje: “Mijn konijn is dood gegaan.”

“Mam, weet jij hoeveel tandpasta er in een volle 
tube tandpasta zit?”, vraagt Jantje aan zijn moeder. 
“Nou hoeveel dan?”, vraagt ze.
“Vanaf mijn slaapkamer, via de trap en de gang, 
door de keuken, tot aan de televisie in de kamer”, 
antwoordt Jantje trots.

Merijn, Hidde en Noor
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Activiteiten UVV

Als u dit leest zijn wij weer deels gestart met onze seizoensgebonden 
activiteiten.

Beter bewegen voor ouderen: 
Woensdag 5 september (iedere week in de Golle).
Tijd: 13.30- 14.30 uur.
Kom eens vrijblijvend langs en doe mee.

Koersbal:
Woensdag 19 september, in de Golle. Tijd: 14.30 - 16.30 uur. 
Koersbal is één keer in de 14 dagen. Er kan gespeeld worden op twee matten, 
dus zijn nieuwe deelnemers welkom.

Soosactiviteiten:
Dinsdag 2 oktober, in de voorzaal van De Golle. Tijd: 14- 16 uur.
Iedere week schutjassen en “pikepoat”. Houdt u van kaarten of een 
gezelschapsspel dan bent u van harte welkom op deze middag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande 
bestuursleden:

U. Postmus tel.: 2552192
H. Boomsma tel.: 2551316

Ouderenbezoek:
Weet u iemand die graag regelmatig bezoek wil of eens wil wandelen, neem 
dan contact op met Geertje Talsma, tel.: 2551184. Vrijwilligers hiervoor 
kunnen zich ook bij Geertje melden.

Namens het bestuur,
Henny Boomsma

Herinnering

Een aantal van onze donateurs maakt geen gebruik van een periodieke 
overboeking bij betaling van het donateursgeld. Zij maken dit zelf eenmaal 
per jaar over. Wilt u, als u tot deze categorie behoort, nagaan of u het do-
nateursgeld voor 2018 al hebt overgemaakt? 
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Wij stellen het op prijs als u uw jaarlijkse bijdrage, als dit nog niet is ge-
beurd, met vermelding “donateursgeld 2018” binnenkort overmaakt op 
rekeningnummer: NL97 RABO 0145 4529 13 

TIP: Als u via internetbankiert kunt u met een periodieke overboeking re-
gelen dat automatisch ieder jaar uw bijdrage wordt overgemaakt. U hebt 
er dan geen omkijken meer naar.

Namens het bestuur van de UVV, afdeling Wirdum,
Uilke Postmus, voorzitter
Dick Sterrenburg, penningmeester

In komplete muzikale earetsjinst foar jong en âld

Fiering mei it ‘Kwartettekoar’ u.l.f. Hindrik van der Meer 

Wannear: snein 23 septimber om 9.30 oere yn de St Martinuskerk fan 
Wurdum. 
Tema: ‘It Goede is sterker as ‘t kweade’

Ynformaasje oer it koar en de fiering: 
Sûnt 2006 hat Hindrik van der Meer as oprjochter en dirigint fan it Kwar-
tettekoar aktyf west. Syn doel wie om mei dit koar yn de earetsjinst mear 
omtinken oan it Frysk te jaan. Mear as 10 jier hat is Kwartettekoar yn hiel wat 
tsjerken Fryske liturgyen brocht of holpen mei de tarieding dêrfan. Dit jier 
wurdt Hindrik van der Meer tachtich jier en syn doel is om dan op te hâlden 
mei syn aktive rol as lieder fan ús koar. In part fan syn ôfskied sil bestean 
út it oanbieden fan sjongtsjinsten oan de Fryske tsjerken. Der wurde lieten 
songen fan Eppie Dam en Hindrik van der Meer, mar ek fan oare tekstdichters 
en komponisten. Ek liturgyske lieten út Taizé en Iona wurde foar en mei de 
tsjerkegongers songen. De bern wurde fansels net fergetten. 

Wiebrig de Boer-Romkema, 
Dûmny Protestantske gemeente Wurdum e.o. 
Legedyk 20
9088 AB Wirdum 
0681477858
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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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Startzondag 16 september

Start winterwerk in en door onze dorpskerk 

Jaarthema: “Een goed gesprek”

Je bent van harte welkom!
Of je nu kind aan huis bent in de kerk of niet

Wij starten om 9.30 uur met een kopje koffie/thee en ontmoeting.
Om 10.00 uur beginnen we met de viering, met medewerking van de 
Brassband.
Met informatie van de Zondagsschool, Kindernevendienst, Jeugd en 
Praethuys.
Na de viering gaan we met ons allen op weg voor Goede Gesprekken.
We sluiten deze startzondag af met soep en broodjes in de Fikarij. 

Wiebrig de Boer-Romkema, 
Predikant Protestantse gemeente Wirdum e.o.

Nifelje

Donderdagmiddag 11 oktober a.s. wordt de eerste ‘Nifelmiddei’ van het 
komende winterseizoen gehouden. Elke tweede donderdagmiddag van de 
maand komen wij bij elkaar om gezellig samen te ‘Nifeljen’; het maakt niet 
uit wat er wordt gemaakt of gedaan. Tijdens onze bezigheid is er gelegenheid 
voor een gezellig praatje onder het genot van een kopje thee. 

Maar… misschien houdt u niet zo van ‘Nifeljen’ maar wel van gezelligheid? 
Dan is het leuk om samen eens iets anders te doen. Wij staan open voor 
ideeën! Kom dan de eerste middag vrijblijvend naar de Fikarij en neem 
gerust iemand mee!
U bent welkom op 11 oktober, van 14 tot ± 16 uur in de Fikarij.

Alie Kalsbeek, Henny Boomsma en Corry Brouwer





35

Nijs fan de Nikolaastsjerke

De programmearring fan de Nikolaastsjerke foar septimber / oktober sjocht 
der sa út:

−	 30 septimber om 15 oere: Optreden Weima & Van der Werf. 
Dûbelkonzert mei Korthuis & Pol.

−	 5 oktober om 20 oere: Mantrazingen u.l.f. Henriëtte Weijer.
−	 14 oktober: Aytta-fytstocht, organisearre troch it HCL (Historisch 

Centrum Leeuwarden). Mear ynformaasje en oanmelding op de 
website fan it HCL.

−	 21 oktober om 15 oere: Optreden fan it bekende muzikaal ensemble 
Gerard en Compagnie. 

−	 20 en 27 oktober: Viglius-tour. Mei de boat fan Ljouwert nei Swichum, 
yn de tsjerke kofje mei gebak, en in deskundige ynlieding oer Viglius 
van Aytta. 

Mear ynformaasje stiet op ús website: www.kerkjevanswichum.nl
Graach oant sjen yn Swichum!

Jan en Sietske Smidstra

Herinnering: 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 startbewijzen
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



“Yn Lykwicht” met de Ismakogie Bewegingsleer

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

∗	 bewust bewegen met het hele lichaam, voor 
iedereen, ongeacht uw conditie of leeftijd. 
Gedoceerde en vloeiende bewegingen. Bijna 
onzichtbaar bij het zitten, staan en lopen.

∗	 activeert spieren die normaal weinig gebruikt 
worden.

∗	 werkt preventief, klachten als koude voeten, 
verslapte bekkenbodem, rug- en nekklachten 
kunnen worden voorkomen of verminderd.

∗	 Ismakogie is de basis voor alle sporten en 
bewegingen.

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

Wergea: fysiotherapie praktijk, Kerkbuurt. 
Op woensdagavond: 19.00 – 20.00 uur en 20.15 – 21.15 uur.                                                                

Vanaf 1 oktober t/m 12 december 2018.                                                     
Vrij: Herfstvakantie, week van 22 oktober.                                              

Tien lessen van een uur voor € 105,-                                                          
Eerste les mag een gratis proefles zijn voor nieuwe cursisten.

-------------------------------------------------------------------------
Aanmeldingen en informatie graag vóór 24 september ‘18. 

Ismakogie docente: D. Swierstra - de Jong: Tel. 058 2552300. 
E-Mail: d.swierstra-dejong@hetnet.nl
Website: www.ynlykwicht.nl                    www.live-ismakogie.nl                                 
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Kennismakingsles Boga

Boga, een mix van boksen en yoga, is een gevarieerde training met in- en 
ontspanningselementen. Op het ene moment lig je in een houding die zowel 
je spieren als je geest ontspant en op het andere moment boks je je hoofd 
leeg en voel je spieren die je nooit eerder voelde. Een Boga-training is erop 
gericht je concentratievermogen te verbeteren en je sterker te voelen door 
middel van fysieke inspanning en geestelijke ontspanning. In het afwisselende 
Boga-programma komen alle spiergroepen aan bod. 

Wanneer: Zaterdag 22 september van 09.30 tot 10.45 uur
Kosten €10,- (contant betalen aan de docent) 
Locatie: Dorpshuis De Golle
Docent: Evert Hettema
Opgave: Jaap de Boer, mailadres jaapalina@outlook.com, tel. 058 2552575



www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma 
Jorwert 
06 10 33 03 37 

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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Mei elkoar nij libben

Wat treffen we het steeds met het weer. Mooi zonnig kaatsweer. Vrijdag 
8 juni was er weer een afdeling federatie wedstrijd samen met Reduzum 
geplant in Wergea. Er werd super goed gekaatst door Jesse Vrieswijk en 

Meinte Miedema van Redu-
zum. Al waren ze met zijn 
tweeën, ze wonnen alles en 
gingen er dan ook met de 
krans vandoor.

9 juni werd er federatie 
gekaatst in Leeuwarden. 
Een spannende partij tussen 
de neefjes Mulder, maar ja, er 
kan maar een de winnaar zijn 
en wie zou dat nu zijn??

10 juni de 2de ledenpartij in Wytgaard
Wat een opgave deze keer, iedereen deed bijna mee. 
Vol enthousiasme werd er gekaatst. Spannende partijen, ouders die hun 
kind aanmoedigen, verdriet om verlies, gymnastiek tussen de wedstrijden 
door, een ‘boppeslach’, een dansje voor een gemaakt punt en een trotste 
winnaar. Alles gebeurde deze dag en uiteindelijk allemaal winnaars. Maar 
diegenen die echt in de prijzen vielen deze dag waren;

Derde prijs
Beginners spel: Herre Bosch en Femke Visser
Bij de B-jeugd II: Rindert Douma en Finne de Boer

Tweede prijs
Beginnersspel: Melle Mulder en Esmée Veenstra
B jeugd II: Aniek Siccama en Jesse Krol 
B jeugd I: fam. Mulder; Silke, Tyme en Sjoerd

Eerste prijs
Beginnersspel: Bas v/d Wey en Nynke Krol
B jeugd II: Mark v/d Wey en Jildou Nijp
B jeugd I: Sido Nijp en Jens Overzet.



40

Vrijdag 15 juni afdeling federatie partij in Irnsum
Jesse Vrieswijk en Meinte Miedema (Reduzum) hadden weer de eerste prijs.

Jens Overzet ging er met de krans vandoor op zaterdag 23 juni met de 
federatiewedstrijd in Goutum
Zondag 24 juni. 
In samenwerking met Reduzum hadden we een partij georganiseerd waar 
zowel de jeugd van de kaatsvereniging Jan Reitsma Reduzum mee deed en 
onze jeugd.
Super veel deelname, zowel de ouders als de jeugd genoten van de mooie 
partijen. Het was zeker geslaagd en voor herhaling vatbaar, volgend jaar 
wordt de partij georganiseerd in Reduzum.
 
De prijswinnaars bij de beginners. De tweede prijs voor Ids Zijlstra (Reduzum) 
en Bas v/d Weij. En de eerste prijs voor Melle Mulder en Enzo Spoelstra.

De prijswinnaars bij de B 
jeugd II. De derde prijs voor 
Jesse Moos (Reduzum) en 
Sanne Brinksma. De tweede 
prijs voor Harmen Steff de 
Ruiter en Janneke Nijman 
(Reduzum). En de eerste 
prijs voor Erik Wassenaar 
(Wirdum), Hannah Loonstra 
(Reduzum) en Jildou Nijp 
(Wirdum).

De prijs winaars bij de B 
jeugd I. De derde prijs voor 
Niels v/d Weij, Jan Roelof 
Brinksma en Lars Tijsen (Re-
duzum). De tweede prijs 
voor Thijs van Dijk (Redu-
zum), Tyme Mulder en Jens 
Overzet. 
En de eerste prijs voor Sy-
men Miedema (Reduzum) 
en Sjoerd Mulder.
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Ook was er een bokaal te verdienen. Reduzum en Wytgaard streden tegen 
elkaar en het ging er om wie er gemiddeld de meeste eerste hadden. Redu-
zum was te sterk voor Wytgaard en won met 17,6 gemiddeld en Wytgaard 
met 16,1.

Doordat de samenwerking zo goed bevalt willen we graag 29 en 30 sep-
tember een tentenkamp organiseren voor alle jeugdleden vanaf het begin-
nerspel t/m 15 jaar voor beide verenigingen. Dus zet deze datum vast in je 
agenda!!!!. We houden het kamp in Reduzum. Vanaf 8 jaar mag je blijven 
slapen. 

      
8 juli, 3de ledenpartij
De laatste wedstrijd voor de vakantie. Alweer prachtig kaatsweer, het kan 
dit jaar niet op. 

Bij de beginners wonnen Femke Visser en Jorrit Roorda de 1ste prijs. Fardau 
Meijer en Nynke Krol de 2de prijs. Esmee Veenstra en Enzo Spoelstra, 3de prijs



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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Bij de B jeugd II wonnen Sanne Brinksma en Teije Reidinga de 1ste prijs. Jildou 
Nijp en Thomas Roorda 2de prijs. Esmee Veenstra en Enzo Spoelstra de 3de prijs.

Bij de B jeugd I wonnen Niels v/d Wey, Jens Overzet en Mark v/d Wey de 1ste 
prijs en Harmen Steff de Ruiter, Norah Siccama en Tyme Mulder de 2de prijs.

Groeten de kv “Mei elkoar ny libben” de jeugdcommisie
Ilse Blummers, Anke v/d Wey, Fransien Mulder en Saskia Mulder

Voor alle jeugdleden van de kaatsvereniging; “Mei elkoar ny libben” t/m 
15 jaar!!!
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Bridge leren spelen?
Bridgeclub Reduzum helpt u graag!

In diverse dorpen rondom Leeuwarden bestaan enthousiaste bridgeclubs, 
zoals in Grou, Aldeboarn Bilgaard en Reduzum. In andere dorpen bestaan 
helemaal geen bridgeclubs, zoals in Wergea, Warten, Wirdum, Raerd en 
Easterwierrum.

Bridge in Reduzum
De bridgeclub in Reduzum kent ca. 40 
leden, in de meeste gevallen leden van 65 
jaar en ouder. In 2014 zijn mijn vrouw Lieke 
en ik lid geworden van de bridgeclub in 
Reduzum, en wij troffen er allemaal leuke 
mensen aan, met een diverse achtergrond.

Bridge is vooral een denksport voor ouderen!
De meeste leden zijn pas op latere leeftijd gestart met de bridgesport en dat 
begrijp ik ook wel. Je moet namelijk veel tijd steken om het bridge goed te 
kunnen spelen. Dat begint al met het leren van bridgen.

Bridge leren kost tijd!
Mijn vrouw Lieke en ik hebben bijna een jaar lang iedere week les gehad van 
Jaap Tichelaar uit Reduzum, samen met Henk en Riekje Korf uit Reduzum. 
Na maandenlange les ben je welkom om in de bridge-drive te komen spelen, 
iedere dinsdagmiddag in de kantine van de korfbalclub in Reduzum van 
september tot mei en van juni tot augustus bij de zomerbridge in Leppehiem 
in Akkrum. En dat is altijd heel bijzonder! Je kaart dan samen met circa 40 
andere bridgers en niet alleen voor het winnen! Want ook het sociale aspect 
is heel belangrijk. Zo leer je nieuwe mensen kennen en sommigen krijgen er 
soms hele goede vrienden bij.

Afgelopen jaren: Nieuwe leerlingen uit Wergea en Raerd
Na een oproep in de dorpsbladen twee jaar geleden hebben zich vier nieuwe 
leerlingen gemeld bij bridgeclub Reduzum: Maria, Marian en Anneke uit 
Wergea en Titie uit Raerd. Ook zij hebben les gekregen van Jaap Tichelaar. 
En Lieke en ik hebben Jaap Tichelaar hierbij ondersteund. En zo hebben ook 
wij weer nieuwe mensen leren kennen.

Heeft u tijd en wilt u nieuwe mensen ontmoeten?
Heeft u tijd en zin om het bridgespel te leren spelen. Meld u dan aan! Bridge 
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Maatschutjassen 2018 – 2019

Beste schutjassers,
Het dorpsfeest is geweest en na een mooie warme (hete) zomer zoeken 
we enthousiaste kaarters die om de drie weken gezellig willen schutjassen. 
Elke schutjasavond spelen we drie partijen. Aan de hand van de gewonnen 
partijen en eventueel de ‘streekjes’ voor en tegen, worden de prijswinnaars 
bepaald. Op het einde van het seizoen wordt de kampioen schutjasser bekend 
gemaakt, met uitreiking van de wisselbeker.

We verwachten een grote opkomst, met vele nieuwe schutjassers, op onze 
spannende en gezellige schutjasavonden.
We starten op vrijdag 28 september en vervolgens op: 19 oktober, 9 en 30 
november, 21 december. 
In december volgt nadere berichtgeving.

We spelen bij Duhoux en de aanvang is om 19.30 uur. U kunt zich tot 19 
uur opgeven (ook als u geen maat heeft) bij:

B. Duhoux 2551513
A. Boomsma 2551316

Tot ziens op vrijdagavond,
A. Boomsma

is een hele mooie denksport, een sport die u aan het denken blijft zetten en 
dat is ook goed op uw oude dag. Met bridge zult u zich niet snel vervelen. 
En bovendien kan je met deze sport nieuwe kennissen en vrienden maken. 
Dus eenzaam hoef je niet te worden op uw oude dag!

Hoe kan ik mij aanmelden als leerling-bridger?
Wanneer u wilt leren bridgen neem dan contact op met: Jaap Tichelaar, It 
Pypke 1, 9008 RA Reduzum.
Zijn telefoonnummer is 06 40 88 37 04.
mail : tigchelaarjt@hotmail.com

Harry Vogels
Wergea
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De W3 fiets- en wandelklassieker gaat van start!

De deelnemers van de W3 fietsklassieker hebben al weer hard getraind en 
maken zich op voor de eerste lustrumeditie van de fietstocht langs de drie 
dorpen Wirdum in Friesland, Groningen en Duitsland.

Dit jaar gaat het evenement op vrijdag 14 september met het recordaantal 
van 37 deelnemers van start. De fietsers vertrekken vrijdagochtend vanaf 
7 uur vanaf de Golle en zullen rond het middaguur neerstrijken in het 
Groningse Wirdum. Daar wordt het hele gezelschap getrakteerd op lunch, 
verzorgd door onze Groningse ‘dorpsgenoten’. Per charterboot maken we 
de overtocht van Delfzijl naar Emden en gunnen we onze spieren even rust. 
Na de overtocht volgt nog een rit van 30 km naar Wirdum Duitsland. 

Gezelligheid staat voorop tijdens deze tocht maar er is zeker ook sprake van 
een sportieve uitdaging. Over twee dagen moet een afstand van in totaal 
285 km afgelegd worden. Vorig jaar beleefden we op de terugweg een barre 
tocht met veel kou en regen. We hebben deze zomer geleerd dat het mooie 
weer niet op kan raken, dus we hopen dat de nazomer nog even doorzet. 
De terugweg op zaterdag voert over het water terug naar Delfzijl, waarna de 
route verder gaat ten zuiden van de stad Groningen over mooie fietspaden.

De sportieve deelnemers stellen aanmoedigingen bij de start en een warm 
ontvangst van dorpsgenoten bij de finish natuurlijk op prijs. Vrijdagochtend 
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14 september vanaf 7 uur vertrekken de fietsers in vier verschillende start-
groepen vanaf de Golle. Zonder tegenslagen verwachten we zaterdag 15 
september rond 18.30 uur weer in ons eigen Wirdum aan te komen bij de 
Golle. Voor meer informatie over onder meer de exacte route die we afleg-
gen kan je ook onze website raadplegen: www.w3fietsklassieker.nl

Ralph Ferwerda

Bericht van KDO

We willen jullie er graag op attenderen dat ook dit jaar KDO een GRATIS 
proefmaand heeft. De hele maand september kun je kennismaken met de 
sporten die KDO te bieden heeft.
(Deelname vanaf de derde les van dezelfde sport wordt contributie 
gevraagd)

Wat kun je zoal proberen?

Op maandag:
16.45 - 17.30 uur Streetdance voor groep 4-6
17.30 - 18.15 uur Streetdance wedstrijdgroep (selectie)
18.15 - 19.00 uur Streetdance vanaf groep 7
19.00 - 20.00 uur Zumba voor volwassenen

Op dinsdag:
15.30 - 16.15 uur Peutergym vanaf 2 jaar 
16.15 - 17.15 uur Gym voor de groepen 1 t/m 3
17.15 - 18.15 uur Springgroep voor groepen 2 t/m v.o.
18.15 - 19.15 uur Gym voor de groepen 4 en hoger
20.00 - 21.00 uur Volleybal (volwassen) heren en dames

We zouden het heel erg leuk vinden om jou of u tegen te komen bij een 
van onze lessen.
Alles vindt plaats in dorpshuis de Golle (Swichumerdyk 1 te Wirdum)

Tot in september!
Het bestuur van KDO
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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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Verhuisd

Lieve mensen, het is bijna dorpsfeest (of als jullie dit lezen, net geweest). 
Wat hebben wij daar altijd van genoten. Gezelligheid, plezier, creativiteit 
en vooral veel lachen.
Dat is vooral hoe we ons Wirdum willen en zullen herinneren. Een dorp 
waarin we ons gezin hebben gecreëerd en veel lol gemaakt hebben. Zoals 
in elk mensenleven waren er ook nare gebeurtenissen maar daar hebben 
we van geleerd en vooral ontdekt hoe we ons leven verder willen inrichten. 
Daarom zijn we los van elkaar verhuisd naar Emmen. Voor ons beide een 
nieuwe start, nieuwe kansen en weer vele mogelijkheden om nieuwe dingen 
te ontdekken.
We willen jullie graag bedanken voor een fijn tijdperk, twintig jaar dorps-
bewoners, met een lach en een traan. Oftewel bedankt voor alles! En voor 
iedereen alle goeds! Blijf proosten op het leven en vergeet daarbij het/de 
midden(stip) niet.

Veel liefs,
Henk en Thea Steen, Jollien en Maarten
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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 september tot 1 november

Maand september De Golle Gratis proefmaand KDO

14-09 07.00 uur De Golle Start W3-klassieker

15-09 18.30 uur De Golle Finish W3-klassieker

16-09 11.00 uur Wytgaard ouder-kind partij

16-09 09.30 uur St. Martinuskerk Startzondag

19-09 14.30 uur De Golle Start Koersbal

22-09 09.30 uur De Golle Kennismakings les BOGA

23-09 13.00 uur Wirdum Straatkaatsen

23-09 09.30 uur St. Martinuskerk Kwartettekoar – u.l.f. Hindrik
    van der Meer

28-09 19.30 uur Duhoux Maatschutjas

30-09 15.00 uur Tsjerke Swichum Weima en Van der Werff

  2-10 14.00 uur De Golle Start soosactiviteiten

  5-10 20.00 uur Tsjerke Swichum Mantrazingen u.l.f. Henriëtte
    Weijer

  6-10  De Golle Inzameling grof tuinafval

11-10 14.00 uur Fikarij Nifelmiddei

13-10  De Golle Inzameling grof tuinafval

13-10 18.30 uur WWS-complex Piratenfeest

19-10 19.30 uur Duhoux Maatschutjas

21-10 15.00 uur Tsjerke Swichum Optreden fan it bekende muzikaal
    ensemble Gerard en Compagnie
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.

16-09 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   Startzondag, mmv de Brassband

23-09 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema

30-09 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema

  7-10 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
	 	 	 na	afloop	koffie

14-10 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
	 	 	 kerk-schooldienst

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



Voor een afscheid met 
liefde en respect

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

Iepie Lindeboom-Hospes
útfea� begelieder

Voor al uw timmer- 

en onderhoudswerk

in huis en er buiten.

mobiel 06 414 630 30

Swichumerdyk 9
9088 AP  Wirdum

info@renebrouwer.nl
www.renebrouwer.nl

René Brouwer
Timmer- en onderhoudsbedrijf
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Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard

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

Huisartsen:
Dhr. A.F..M. Bartels en mevr. L. Roetman

Afspraken maken:
Telefoonnummer: 058 – 7634513 (bellen tussen 8.00-10.00 uur)
  Keuze 1: Spoed
  Keuze 2:  Herhaalrecepten
  Keuze 3:  Afspraak maken

Tussen 10.15-10.45 uur en tussen 12.30-13.30 uur 
alleen bereikbaar voor spoedgevallen

Buiten praktijkuren: Dokterswacht Friesland 0900-1127112
Spreekuren: zie website: www.itkleaster.uwartsonline.nl

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

Apotheek Buitenhove:

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

17.00 uur voor het afleveren van medicatie.

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

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

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

rechtstreeks vanuit de apotheek thuis bezorgd krijgen. Kosteloos.
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OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK
Iedere maandag van 16:30 - 17:45 uur   (m.u.v. de schoolvakanties)

ZIEKENHUISVERVOER  UVV
U. Postmus  G. Emersonstr. 1 tel.: 058-2552192
T. Bakker   Swichumerdyk  tel.: 058-2552606

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


