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Hotel-Eetcafe
Duhoux sinds 1916

Voor de komende periode zijn wij per direct op zoek naar 

gemotiveerde gasten! Vinden jullie het niet erg om bij ons 

te genieten van een heerlijke diner met een glaasje wijn?

Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
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Fan ‘e toer besjoen

Oorverdovende plons
De tranentrekker “Zeg dat je niet hoeft te gaan schat” knalde 
in december uit de speakers in Sint Nicolaasga. Daar namen 
ze met een stille tocht, bloemen en een saluutschot afscheid 
van hun carbidkanon. De gemeente verbood het daar. 
Niet in Wirdum gelukkig! Het zal niemand zijn ontgaan, de 
knallen waren zoals ieder jaar oerend hard. De carbidploeg 
uit Wirdum maakte er weer een mooi feest van. Vanuit onze 
kerk zitten we eerste rang en zien we hoe de ballen en deksels 

tientallen meters ver door de lucht vliegen. Het glas in lood staat te trillen 
in de sponningen. 
Carbidschieten is een van tradities in ons land om afscheid te nemen van het 
oude jaar en het nieuwe jaar in te knallen. Maar wat is eigenlijk de historie 
van deze traditie? En wat is carbid voor spul? Daarvoor dook ik even het 
internet in: 

Carbidschieten, waar komt het vandaan?
Carbidschieten gebeurt al sinds mensenheugenis in Nederland. Het is goed 
denkbaar dat de traditie nog terugvoert naar de tijd van de Germanen. Zij 
hielden joelfeesten, waarbij grote vuren gesticht werden. Carbid was er nog 
niet, maar het vermoeden bestaat dat de feesten ontwikkelden en het later 
gebruikelijk werd om te knallen. Bij de joelfeesten was gezamenlijk drinken 
een groot onderdeel. Bij het carbidschieten wordt ook nu nog vaak een 
biertje genuttigd. Hier en daar wordt genoemd dat carbidschieten vroeger 
gebeurde om boze geesten te verjagen. Carbidschieten gebeurt nu vooral 
voor de gezelligheid en de spanning. In 2014 werd het officieel betiteld als 
erfgoed: het kwam toen op de nationale erfgoedlijst te staan.

Wat is carbid en waar werd het oorspronkelijk voor gebruikt?
Carbid (of calciumcarbide) is een verbinding van calcium en koolstof. Bij het 
carbidschieten wordt gebruik gemaakt van vrij grove brokken.
Carbid werd eind 19e eeuw gebruikt als fietsverlichting. Door het op de 
juiste wijze met water te vermengen ontstond gas dat na ontbranding een 
helderwit licht opleverde. Een groot succes werd het nooit. Veel dorpssme-
den gebruikten carbid om te lassen. Daardoor werd het product makkelijk 
verkrijgbaar. Zeker op het platteland, waar ook veel melkbussen voorhanden 
waren, was het eenvoudig aan de juiste spullen te komen voor een flinke 
knal.
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Gelezen in de Leeuwarder Courant van 29 december 2018

Hennie Broers met edelsmeedwerk naar Frankfurt

Bij toeval kwam Hennie Broers erachter dat Prometheus, het bedrijf waarvan 
ze de grondstoffen voor haar werk betrekt, een wedstrijd had uitgeschreven. 
Het wereldwijd opererende bedrijf in hobbyartikelen en kunstenaarsbe-
nodigdheden riep kunstenaars op werk in te sturen van duurzame goud-, 

Hoe zorg je voor zo’n oorverdovende knal?
Het carbid wordt onderin de melkbus gelegd en vochtig gemaakt. Doordat 
het in aanraking komt met water, ontstaat een gas dat zeer explosief is. Het 
is zaak even te wachten, zodat er genoeg gas ontstaat. Is dat het geval, dan 
moet er een ontbranding plaatsvinden. Bij carbidschieten gebeurt dat vaak 
door een vuurtje bij een gaatje onderin de melkbus te houden. De knal is 
soms wel 110 dB.
(Bron: dagblad van het Noorden, 29-12-2017)

Naast het carbidschieten zijn er nog meer bijzondere tradities in ons dorp. 
Zo haalde Wirdum onlangs de krant met de kop “Wirdumers beginnen de 
kerst met frisse plons”. De kerstplons als variant op de nieuwjaarsduik, 
een frisse start voor een fris nieuwjaar.

De geruchten gaan dat er volgend jaar een unieke samenwerking komt 
tussen de carbid- en plonsploeg. Vanaf het carbidkanon word je met een 
oorverdovende plons de Wirdumervaart in geschoten. Hoe leuk zou dat zijn!

Sietze Vlieg

Dat liket my ek wol wat, om ôfsketten 
te wurden. Mar ik hâld net fan lûde 
knallen en ek net fan in plons yn ‘t 
kâlde wetter. Dat ik wit net.....
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zilver- of bronsklei.
Het materiaal bestaat uit heel kleine deeltjes edelmetaal, bijeengehouden 
met een klein beetje water en bindmiddel, legt Broers, die haar atelier in 
Leeuwarden heeft, uit. Dat maakt het mogelijk dat je het kunt vormen. 
“Boetseren, zou je kunnen zeggen.’’ Vandaar de naam art clay (kunstklei).
Broers werkt graag met dit materiaal. Ze hoeft het brons niet te gieten en 
kan werken op formaat dat in haar eigen oven past. “Het brons moet je 
namelijk op een bepaalde manier afbakken.’’

Voor haar masterdiploma maakte ze een paar jaar 
geleden het beeldje Freia, geïnspireerd op een oud 
beeldje gesneden uit been. “Ik heb er twee exem-
plaren van gemaakt.’’ Het ene stuurde ze in voor 
de wedstrijd, en in de categorie duurzaam brons 
won ze er de eerste prijs mee. Het andere heeft ze 
zelf nog.

Behalve dat ze een materiaalpakket won, doet het 
winnende beeldje mee aan de Creative World Fair 
in Frankfurt. “Daar ben ik het meest blij mee. Wie 
weet wat daar gaat gebeuren’’, zegt ze enthousi-
ast. Het nieuwe jaar kon voor haar in elk geval niet 
beter beginnen.

Afgelopen jaar was ze door de Groningse Tjitske 
Dijkstra gevraagd een bijdrage te leveren aan een ex-
positie ter nagedachtenis aan de MH17-slachtoffers. 
“Tjitske vouwde zelf duizenden kraanvogels voor de 
slachtoffers, in de Japanse traditie. In mijn bijdrage 
moest ook een kraanvogel verwerkt zijn.’’

De expositie in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum 
trok veel belangstelling., ,Ik heb vooral de onmacht willen uitbeelden, van 
de nabestaanden én van de mensen in de Oekraïne. De reacties op mijn werk 
waren soms emotioneel. Heel bijzonder.’’

De kunstenares nam zich toen voor vaker een uitdaging aan te gaan. Mee 
te doen aan een wedstrijd was zo’n uitdaging. “En nu ga ik naar Frankfurt. 
Ik ben heel benieuwd wat er verder nog zal gebeuren in 2019.’’
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Mededelingen vanuit Dorpsbelang

Ter herinnering
Ook dit jaar houden we elke eerste maandag van de maand een dorpsbe-
langvergadering. Heb je iets wat je wil voorleggen bij Dorpsbelang dan ben 
je welkom tussen 19:30 en 20 uur.

Nieuwjaarsreceptie 5 januari
Dit jaar waren we er vroeg bij. Direct de eerste zaterdag van 2019 hadden 
we onze nieuwjaarsreceptie. Nu samen met Dorpshuis De Golle. Het was 
een gezellige bijeenkomst waarbij we terugkeken op 2018 en natuurlijk ook 
de voornemens voor 2019 hebben uitgewisseld. Daarbij ging het om een 
verdere uitwerking van de duurzaamheidenquête, het aanleggen van een 
zwemzandje (zo heet het tegenwoordig) en de herinrichting van de ten-
nisbaan. Ook ging het over een nieuwe Dorpenvisie omdat de huidige zo 
langzamerhand herziening behoeft. Leoni nodigde iedereen uit om ideeën 



9

ECO HOOP

Als je Swichum uitrijdt, heb je vast al aan je rechterhand op de kruising van 
Wergeasterdyk en Ayttadyk de ECO HOOP gezien. Het is een initiatief van 
wat creatieve mensen binnen de gemeente. Zij hebben ook in Wirdum bij 
de ingang van het dorp de reuzenstoel geplaatst.

De ECO HOOP is gemaakt van bladeren, takken, stronken, maaisel en mede 
voor de stevigheid schoon puin. Allemaal materiaal dat anders tegen hoge 
kosten gestort wordt. Ze hebben al geëxperimenteerd op wat kleinere schaal 
bij de Boksumerdyk en de Idaerderhoek met een paar kleinere hopen, die 
veel leefruimte gaven voor bloeiende inheemse kruiden, vlinders, kevers en 
allerlei andere insecten, kleine zoogdieren als egels, muizen en mollen en 
bloeiende kruiden.

Voor de ECO HOOP is op een vochtige plek vijftig centimeter grond 
weggegraven over circa dertig meter lengte. Daarin zijn gespleten 
boomstobben gestort, een bed van stenen, schoffelzeefsel, blad, hooibalen 

op grote vellen te schrijven en daar werd goed gebruik van gemaakt. Een 
prima start. Bij de bijeenkomst waren ook Friso Douwstra (onze dorpenwet-
houder) en enkele raadsleden aanwezig. 
Voor ieder die er niet was: alsnog een goed en gezond 2019 en we hopen 
jullie een volgende keer er ook te zien. 

Vooraankondiging:
3 April om 19:30 uur in De Golle: Algemene ledenvergadering Dorpsbelang 
Wurdum-Swichum

Vooraankondiging:
Eind februari wordt de contributie Dorpsbelang - Tuorkefretter voor het 
abonnementsgeld afgeschreven. Wanneer u hiervoor een automatische 
incasso/machtiging heeft afgegeven, hoeft u niets te doen. De tarieven zijn 
ongewijzigd.

Namens Dorpsbelang,
Johan Kruiger



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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(afkomstig van de Swichumerdyk) en een afdekking van kleigrond. Het geheel 
is zaaiklaar gemaakt, evenals de omgeving van de hoop. De hoop mag nu 
twee jaar groeien en bloeien. Er wordt voor gezorgd dat ze kruidenrijk blijft. 
De omgeving van de hoop krijgt voortaan ook een maaibeheer gericht op 
het ontwikkelen van meer kruiden en insecten en er komt nog een kunstwerk 
in, een uier gemaakt van takken.
De ECO HOOP kan twintig jaar blijven liggen en, wie weet, dan weer 
aangevuld worden.

Voor werkgroep Groen is het met recht een ECO HOOP. Degene die 
het uitvoerden, hebben hun handtekening erop gezet, in de vorm 
van elzenstronken op hun kop en als grapje een vogelverschrikker. De 
vogelverschrikker gaat er nog af. Ze zijn benieuwd naar reacties. Je kunt je 
reacties kwijt bij werkgroep Groen. 

In februari gaan we met de gemeente praten over het groenbeheer van ons 
dorp. Heb je nog vragen/opmerkingen of leuke ideeën rond het groenbeheer, 
dan nemen we die mee.

Yvonne van Manen
Werkgroep Groen 058-2551814

De ECO HOOP op de kruising van Wergeasterdyk en Ayttadyk
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Maatje

Ik heb in het begin van mijn loopbaan eens een onver-
geeflijke fout gemaakt. Het betrof een leuke Retriever van 
een jong stel. De baas en de vrouw wilden heel graag pups bij het teefje en 
dat lukte niet. Ook niet na een intensief begeleide hernieuwde dekking. Ik 
deed daar vrij luchtig over. Het is de natuur blijkbaar die het beter vindt van 
niet. Dat viel enorm verkeerd. Er was een onvervulde kinderwens en nu kon 
hun allerliefste maatje ook al geen pups krijgen. Een beetje meer compassie 
mijnerzijds zou op zijn plaats geweest zijn. Zo heb ik in de loop van de tijd 
geleerd hoe enorm belangrijk een huisdier voor mensen kan zijn. Uit eigen 
ervaring uiteraard, want ik weet wat een belangrijke plek de beesten in ons 
eigen gezin innemen. Net als bij mijn eigen moeder, zeker toen zij alleen 
overbleef. Wat vond ze het fijn dat er een kat zachtjes mauwend op haar 
zat te wachten als ik haar weer thuis bracht in een verder stil huis. Wat is 
het niet een ramp voor oudere mensen als ze, hulpbehoevend als ze zijn, in 
een verzorgingshuis terecht komen en hun huisdier niet mee mogen nemen. 

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

(VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN)

ESMIRAS MEDISCH PEDICURE
Jacob Algerasingel 32 
9088 AV Wirdum FR
tel. 06 46432446
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Die onvoorwaardelijk trouwe metgezel die troost biedt op de momenten dat 
het nodig is. Bij jong en oud. Je vindt altijd een luisterend oor bij je dierbare 
viervoeter. Of dat nu een hamstertje, een poes of een grote Duitse Dog is, 
dat maakt allemaal niet uit. Je kunt je geheimen kwijt, je verdriet delen en je 
vreugde uiten. Ze zullen het in ieder geval nooit doorvertellen en zijn net zo 
droevig of guitig als waar de situatie om vraagt. Er zijn talloze onderzoeken 
die de positieve invloed aantonen die dieren op mensen kunnen hebben. 
Bij ziekte, eenzaamheid of gewoon in het dagelijks leven. Zonder dieren te 
vermenselijken. Dieren blijken, vaak onbewust, allerlei functies te vervullen 
in ons bestaan. Zowel voor de fysieke als geestelijke gezondheid. Onderzoek 
toont bijvoorbeeld aan dat mensen mét een hond na een hartinfarct een 
grotere overlevingskans hebben dan zonder! 

Nelleke heeft twee maatjes: een stoere labrador, Bolle en een paard, Jonas. 
Die twee zijn niet alleen haar eigenste maatjes, Nelleke gebruikt de beide 
viervoeters tevens in haar praktijk voor therapie, coaching en training. Voor 
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Jonas leent zich daar prima 
voor, Bolle wellicht in de toekomst ook. Vorige maand werd de ‘therapeut 
in opleiding’ helaas getroffen door een nare ontsteking in zijn teen. Tot 
driemaal toe moest het arme beest onder zeil. Ondanks dat hij een teen 
heeft moeten inleveren, komt ie elke keer weer vrolijk onze praktijk binnen 
en toont hij zich ook een beetje míjn maatje. Hoe meer ik hem liefkozend 
toespreek, des te meer laat hij zijn staart dansen. Als ik, voor de zoveelste 
keer, geknield naast hem het verband zit te wisselen, krijg ik steevast een 
roffel over mijn achterwerk van die kwispelstaart. Liefdesklopjes noem ik dat. 
Natuurlijk weet hij dat er altijd na afloop altijd een brokje komt… Ik hoop dat 
hij zijn opleiding gauw kan vervolgen en mooi ́ maatwerk´ gaat verrichten!

Als ik zo nu en dan een van mijn eigen epistels teruglees, blijkt dat de meeste 
‘bistedokters’ gaan over die innige relatie tussen mens en dier. In al zijn 
facetten. Voor mij is het de kunst op het spreekuur voor die fijne metgezel 
de beste oplossing te zoeken als er iets niet in orde is. Maar ik moet me 
er aldoor van bewust blijven dat het betreffende dier hét maatje is van de 
eigenaar. Die wil het allerbeste voor de dierbare. Soms een dure ras-kat, 
soms een onooglijk vuilnisbakkie, dat maakt niet uit. En dan samen de juiste 
beslissing nemen. Dat is de taak van de dierenarts. Dát is mijn uitdaging.

Menno J. Wiersma,
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
menno@bistedokter.nl
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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
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“Yn Lykwicht” Ismakogie

∗	 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.

Wergea: fysiotherapie “De praktijk”, Kerkbuurt. 
- Groep 1: woensdagavond; 19 – 20 uur
- Groep 2: woensdagavond; 20:15 – 21:15 uur
- (Bij één groep: 19:30 – 20:30 uur.) 

Vanaf 23 januari t/m 17 april 2019 (vrij: 20 en 27 februari en 3 april) 

Goutum: in Dorpshuis “Ien en Mien”
- maandagmiddag 15 – 16 uur. 

Vanaf 21 januari t/m 15 april (vrij: 18 en 25 februari en 1 april)

Tien lessen van een uur voor € 105,- Eerst een gratis proefles is mogelijk 
voor nieuwe cursisten.

Aanmeldingen en informatie graag per mail vóór 12 januari. 
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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Cambuur – Wirdum      

Waar jullie ook zitten in onze mooie Sint Martinuskerk, vanaf elke zitplaats 
kunnen jullie het Cambuurhert ontwaren. Het staat op een wapenschild in 
een rouwbord 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 opschriften 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 graf-
zerk 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 
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 
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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 Goutumer 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 Goutumer Van Cammingha’s en Cambuur dus ook een verband 
tussen de Wirdumer Van Cammingha’s en Cambuur: het Cambuurlogo, het 
rode hert is in beide kerken vertegenwoordigd.

De jonge Wirdumer 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 mamma.”

Rudi Wijbrandi

Het “Cambuur”-rouwbord

Dit artikel is al eerder
geplaats in de “Op ‘e Hichte”, het
kerkblad van de Protestantse 
gemeente te Wirdum.



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



19

De Krystkuier 2018

En er ging een bevel uit van Keizer Augustus dat iedereen zich in moest 
schrijven in de plaats waar hij was geboren… 

In Wirdum verzamelden zich de mensen op 20 december in de Fikarij en 
gingen in groepen op stap op zoek naar het Kind… 
De tocht ging eerst naar de eeuwenoude Sint Martinuskerk. In de hal van 
de kerk werden wij ontvangen met muziek. Daarna werden wij ontvangen 
door de keizer Augustus. Hij vertelde over een Koningskind dat was geboren. 
Het was een barse man maar… hij vroeg wel of wij terug wilden komen als 
wij dat kind vonden… ook hij wilde het dan eer bewijzen.
Bij de Golle werd ons verteld wat te doen op de reis en wij moesten ons 
inschrijven… We gaan verder door de nacht en dan staat er de Engel. Die 
brengt prachtig nieuws. Als dat verteld is, begint koor te zingen… en wij 
zingen mee.
Bij de scholen vinden wij de herders kunnen de kinderen wat eten maar dat 
moet je bij het vuur wel zelf warm laten worden. Natuurlijk zijn hier ook 
de schapen. 
Drie Koningen wijzen ons vervolgens de weg… volg de lichtjes.
Wij komen bij de plaatselijk herberg van Duhoux. Maar daar is helemaal 
geen plaats meer. Ze vertellen dat ze deze morgen zelfs een zwangere vrouw 
weg moesten sturen… Wel mogen we binnen opwarmen en wat eten. En 
er is muziek… 
Als we wat warmer zijn, lopen door de straten. En daar in een steeg zien 
wij de ster, de stal en Jozef Maria en Jezus. En bij deze familie, de ezels en 
heel veel bezoekers kunnen wij genieten van het samenzijn met warme 
chocolademelk of glühwein en kerstbrood…
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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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Moppentrommel

Lopen twee oenen over straat, zegt de een tegen 
de ander: “Mag ik nu in het midden lopen?”

Een man komt bij het uitzendbureau voor een baantje. Er is echter maar één 
baan beschikbaar: het spelen van aap in de dierentuin, wegens een zieke 

mannetjes-aap. Dus hij accepteert het maar. 
Wanneer hij in de dierentuin zit, sluipt er 
opeens een leeuw naar hem toe, en de man 
weet niet meer wat hij moet doen. “Wegren-
nen?” denkt hij. “Nee, dat beest is veel sneller 
dan mij.” Dus blijft hij stil staan in de hoop 
dat de leeuw hem voorbijloopt. Wanneer de 
leeuw heel dichtbij is, zegt hij: “Ben jij ook 
van het uitzendbureau?”

Een tomaat en een ei zitten bij de dokter in de wachtkamer. Vraagt de tomaat 
aan het ei: “wanneer mag het gips er af?”

“Wilt u iets eten?”, vraagt de stewardess aan een passagier.
De man: “Graag, waar kan ik uit kiezen?” Antwoordt de stewardess: “Uit 
‘ja’ en ‘nee’.”

Twee kikkers komen een zuivelwinkel binnen springen. “Wat mag het zijn?”, 
vraagt de winkelier. “Kwark, kwark…”

Twee koeien staan in de wei, en plotseling zegt de 
ene “Moeoeeee”. Zegt de ander: “Hé, dat wou ik 
net zeggen!”
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Een aandeel in elkaar

Bel voor een afspraak (058) 244 55 66

Vindt u het lastig bankzaken zelfstandig te regelen? Bijvoorbeeld doordat u

slecht ziet, hoort of loopt? Of omdat u bankzaken ingewikkeld vindt? Iemke

Bergsma, Annamarie de Swart en Tiety Veenstra-Krikke komen graag bij u langs.

Maak kennis met ons Mobiel Adviesteam

U staat er
niet alleen
voor.

Hulp nodig
bij uw

bankzaken?
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Amnesty kaartenactie

In de vroege avond van de 12e december stonden 24 mensen klaar om 
twaalf routes door Wirdum te lopen. Op deze routes belden ze aan en kon-
den mensen kaarten kopen.

Kaarten van Fryslân waarmee je een groet kon sturen naar een gevangene. 
Die gevangenen zijn mensen waar Amnesty International actie voor voert. 
Zoals Hanan Badr El-Din. Tijdens de protesten tegen de staatsgreep van de 
regering in Caïro Egypte in 2013 zag ze op de televisie dat haar man gewond 
in het ziekenhuis lag. Toen ze hem wilde opzoeken, bleek hij verdwenen. 
Ze richtte een vereniging van Families van Slachtoffers van Gedwongen 
Verdwijningen op. In mei 2017 werd ze zelf opgepakt. Door de naar haar 
verstuurde kaarten kun je duidelijk maken dat ze niet wordt vergeten.

De uitvalsbasis van deze actie is de Fikarij tegenover de kerk. Daar kon je ook 
Amnesty kaarsen, agenda’s, etc. kopen. Totaal zijn er rond de 250 mapjes 
met kaarten verkocht. Dat bekent dat er vanuit Wirdum de komende dagen 
rond de 500 kaarten worden verstuurd. Met dank aan iederéén die mee 
helpt kaarten te schrijven.

Bij terugkomst van de lopers staat de koffie klaar.
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Allegearre in tige lokkich en sûn 2019 tawinske!

Ek yn 2019 binne der wer aktiviteiten yn de Nikolaestsjerke yn Swichum. 
In greep:

•	 20 jannewaris: Optreden fan it “Popkoar Wergea” û.l.f. Reinout 
Weima. Oanfang 15 oere. Tsjerke iepen om 14:30 oere. Frij entree.

•	 3 febrewaris: Optreden fan it koar “Zingen voor je Leven” o.l.f. 
Hinke Jelsma. Ek dat begjint om 15 oere. Tsjerke iepen om 14:30 
oere. Frij entree.

Kin alfêst op de kalinder / yn de aginda:
•	 31 maart: Muzikaal optreden fan THC Grou.
•	 11 april: pianist Roon Staal komt wer!

Jan en Sietske Smidstra

Bearn Bilker
Oranjekenner

Bearn Bilker gaf eerder een presentatie over ons Koninklijk Huis tijdens een 
UVV/PKN middag. Omdat deze presentatie zeer geslaagd was, hebben wij 
de Oranjekenner bij uitstek bereid gevonden om ons opnieuw mee te nemen 
in het verrassende verhaal van ons Koningshuis. 

Op donderdag 31 januari 2019 om 14 uur in de Fikarij vertelt Bearn Bilker 
op een plezierige en boeiende manier over gebeurtenissen en wetenswaar-
digheden betreffende onze voormalige koningen en koninginnen. 

Deze presentatie staat op zichzelf. Dus als u de eerdere bijeenkomst miste, 
is dat geen probleem: het wordt opnieuw een zeer interessante middag!
De werkgroep UVV/PKN hoopt iedereen dan te ontmoeten!
De entree is € 5,-

Wilt u graag van huis worden gehaald? Bel dan met:
Simon Turkstra, tel: 255 14 63



Jo binne útnoege foar de jierdei fan

Els Beumer

Op sneon

nei ôfrin live muzyk!

Sy fiert har jierdei op

Freed 25 jannewaris 20:00 oere
Sneon 26 jannewaris 20:00 oere

De Golle te Wurdum
Yntree €10 | Stipers €7,50

Kaarten bestelle? 06 - 30 81 32 30

BLOWING
In stik fan Jeroen van den Berg | Fryske oersetting Tryntsje van der Zee

Toanielferiening Nut en Nocht spilet
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Spilers
Sjoukje de Jong   -   Els
Jappie de Kroon   -   Leo
Eline Zandhuis    -   Esther
Sander de Kroon  -   Jurgen

Rezjy
Haije de Boer

Ynstekker
Titus Hettinga

Ljocht en lûd
Elbert de Wal
Letizia de Wal

Smink en klean
Atelier Maskerade

Bouwploeg
Harm Wagenaar

Op sneon

nei ôfrin live muzyk!

Mem Beumer wol har jierdei fiere en hat dêrta in hearlike 
brunch klearmakke. Mar alles rint yn ’t hûndert.
Blowing is in wrang ferhaal oer in húshâlding dêr’t eltsenien 
út útbrekke wol.

Kaarten bestelle? 06 - 30 81 32 30

BLOWING
Toanielferiening Nut en Nocht spilet
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www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma 
Jorwert 
06 10 33 03 37 

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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Schoolschaatsen

Dit jaar vergoedt de ijsclub niet de helft, maar het gehele bedrag van het 
schoolschaatsen in de ijshal in Leeuwarden. We zijn hier erg blij mee, omdat 
we het belangrijk vinden dat de jeugd goed leert schaatsen. Dit valt niet mee 
door de zachte winters. En als er dan wel eens ijs ligt, hebben ze alvast een 
voorproefje op binnen-ijs gehad. Hierdoor hebben ze er meer plezier in om 
naar de ijsbaan in Wirdum te komen.

De kosten voor de ijsbaan in Wirdum bedraagt € 2,- per persoon per keer. 
Maar u kunt ook lid worden van de ijsclub Wirdum/Swichum voor maar       
€ 6,- per gezin per jaar. 
Lid worden kan door € 6,- over te maken op NL76RABO 0160.3252.34 onder 
vermelding van straat en huisnummer. We hopen op een lange schaatswinter.

Tot ziens op de ijsbaan,
IJsclub, Ingarit Bergsma

IJsvereniging Swichum

Vroeger werd er ook al geschaatst. Van Jan de Boer uit Swichum kreeg de 
redactie een notulenboek van de ijsvereniging Swichum in handen gedrukt, 
met de woorden: “Is dit ook iets voor in de Tuorkefretter?”

De notulen zijn van 1908 tot 1933 en beschrijven de jaarvergaderingen en 
de ijsfeesten.

Op de volgende drie bladzijden is het verslag van het ijsfeest van 19 decem-
ber 1927 afgedrukt.

Ik hoop dat de ingescande tekst nog goed te lezen is. 
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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 een Sudoku vult u het diagram zo in dat op elke rij, in elke kolom en in 
elk blok van 3x3 de cijfers 1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen.

S

U

D

O

K

U
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Maatschutjassen

Winterkampioen is geworden: A. Postmus. Maar de strijd is nog niet 
gestreden. Er komen nog vijf wedstrijden en degene die dan de meeste 
punten heeft, mag zich een jaarlang Wirdumer Schutjaskampioen noemen.

De uitslag van 21 december:
1e 2e 3e 
E. ten Hove P. Laverman U. Postmus
A. Postmus B. de Ruiter D. Reitsma
(3 gew. +25)  (3 gew. +14)  (2 gew.) 

De volgende schutjasavonden zijn gepland op: 18 januari, 6 februari, 1 en 
22 maart en 12 april.
Opgave bij A. Boomsma (tel. 2551316) of B. Duhoux (tel. 2551513) 
We starten om 19.30 uur.

A. Boomsma

Cistic Fibrose (CF)

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

Er worden met Kerst en Oud- en Nieuwjaar steeds minder gestempelde 
postzegels in omloop. Wel jammer natuurlijk voor de CF. patiënten, begrij-
pelijk overigens.
Daarom namens hen mijn verzoek, doe de zegels die u wel krijgt niet weg 
maar knip ze ruim uit en bewaar ze in een gebruikte envelop. Als het brengen 
een bezwaar wordt, halen wij ze bij u op na een telefoontje. 
Inzameladres: Fam. Kalsbeek, J. Algerasingel 25, tel 058-2551619.

Jan Kalsbeek 
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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

Op de Sybren Valkemastrjitte nummer 4, wonen sinds 
half september Klaas en Jeanette met de kinderen 
Ysbrand van 9, Mathilde van 12 en Lennart van 14. 
Hiervoor hebben ze in Franeker gewoond. Omdat het 
huis daar aan de kleine kant was, zochten ze wat nieuws en dan het liefst 
in of rond Leeuwarden in verband met de school van de kinderen. Ze zijn 
hier hartelijk welkom geheten door de buurt en het bevalt hen goed hier.
Ze hebben twee honden, Takkie en Riko, die beiden oorspronkelijk uit 
Griekenland komen en hier een goed baasje hebben gekregen. Daarnaast 
is poes Yari er ook.
Klaas werkt bij de landmacht in Havelte als schietsysteemtechnicus en moet 
hierdoor soms ook op uitzending. Jeanette heeft onder andere bij Postplaza 
gewerkt, maar werkt momenteel niet.
Klaas houdt van modelbouw en is gek van Saab. Jeanette wandelt graag 
met de honden en vindt het leuk om in en om het huis bezig te zijn, ook 
heeft ze in het najaar in de modeshow van Marty’s Trend in de Golle 
meegelopen. Lennart doet aan karate, Mathilde zit op streetdance en 
Ysbrand zit op gymnastiek.

Ruurd en Hester zijn net voor de kerstdagen op It Blauleegh nummer 15 
komen wonen. In totaal heeft het hele project ongeveer twee jaar geduurd, 
van de aankoop van de grond tot bewoning, maar dan heb je ook wat. Ruurd 
komt oorspronkelijk uit Wirdum en Hester woonde hiervoor in Wommels. 
Hester werkt in Leeuwarden als verpleegkundige in het ziekenhuis MCL op 
de hartbewaking, waardoor de keus om te gaan wonen in Wirdum snel 
gemaakt was. Ruurd heeft in Wirdum nog veel familie wonen. Ruurd werkt 
bij de gemeente Noordoostpolder op de afdeling financiën. Ze hebben 
samen een rode kater, met de naam Poes. Toen ze hem kregen, dachten 
ze dat het een vrouwtje was, maar het bleek een mannetje te zijn. Zijn 
bijnaam is ook wel Rode Rinus. In hun vrije tijd zeilen ze beiden graag over 
de Friese meren met hun eigen zeilboot. Ruurd voetbalt daarnaast nog 
graag bij WWS. Hester sport graag, onder andere hardlopen, kaatsen en 
naar de sportschool. Ook vindt ze het fijn om buiten te zijn.

Marjan en Ineke
welkominWenS@gmail.nl
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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 januari tot 1 maart 2019

18-01 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

20-01 15.00 uur Nikolaestsjerke Popkoor Wergea

25-1 20.00 uur De Golle Toneel Nut en Nocht

26-1 20.00 uur De Golle Toneel Nut en Nocht

31-1 14.00 uur Fikarij Bearn Bilker – UVV/PKN

  3-2 14.30 uur Nikolaestsjerke Koor “Zingen voor leven”

  4-2 19.30 uur De Golle Vergadering Dorpsbelang

  6-2 19.30 uur Duhoux Maatschutjassen

14-2 14.00 uur Fikarij Nifelmiddei
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.

13-1 10.00 uur da. W. de Boer-Romkema
   Gezinsdienst – thema: “de stilte spreekt”
   vanaf 09.30 uur koffie

20-1 09.30 uur da. Corry Nicolay, Heerenveen

27-1 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema

  3-2 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   Maaltijd van de Heer
   na afloop koffie

10-2 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
   Gezinsdienst – thema: “Social media”
   vanaf 09.30 uur koffie

17-2 09.30 uur ds. P. Beintema, Leeuwarden

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

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 Henk Grendel, 
tel. 06-14558475 en e-mailadres: dorpshuis.degolle@gmail.com
Bijzondere activiteiten die u wilt plannen wel vooraf vaststellen in overleg 
met het Agendabureau van Wirdum/Swichum (Baukje Dol, tel.: 2551724)



FRANEKER  
JAMES WATTSTRAAT 4
T. 0517 - 39 76 00

LEEUWARDEN 
CORONAWEG 2
T. 058 - 288 20 18

AUTO HAAIMA 

WURDUM  
WERPSTERDIJK 1 
T. 058 - 255 13 02

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

SLECHTS 
PER JAAR € 49
MyPeugeot Card

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

• APK controle.
•  Bijvullen van motorolie, ruitenwisservloeistof 

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

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

*  uitgezonderd xenon-, neon-, led-, 

dag- en interieurverlichting

Kijk voor meer info op: www.autohaaima.nl

SLECHTS

€ 49
VOOR 1 JAAR INCLUSIEF

PECHHULP 
IN EUROPA!

€ 15
EXTRA VOOR 1 JAAR


