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Saris DV135 gesloten enkelasser

* afmetingen 256 x 134 x 150 cm
* max. belasting 1350kg
* geremd
* geschikt voor B-rijbewijs (totaalgewicht trekkend
   voertuig + aanhangwagen inclusief lading mag de
   3.500 kg dan niet overschrijden)
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Verkoop en verhuur van (bedrijfs-)autoaccessoires

Alles voor uw bedrijfswagen
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Te huur

€ 35,00
per dag

incl. btw
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Vakantietijd

Wát!? Nu al….? De klokken en wekkers 
staan weer aan in huize Reidinga- de 
Boer en de aangescherpte bedtijden val-
len nog niet bij iedereen in goede aarde.

In de vakantie leefden we zonder hor-
loge. Dat ging ongeveer zo: Opstaan 

zonder wekker, ontbijten wanneer we het stokbrood 
opgehaald hadden, lunchen (o, is het al twee uur?), 
zwemmen (wanneer het geen eb meer was), ‘s avonds 
eten wanneer we trek kregen en slapen wanneer het 
goed donker was. Heel relaxed.

In ons Westerse volgeplande leven kun je buiten de vakanties niet om de 
klok heen. En dat we zo afhankelijk zijn van de klok komt doordat we van 
onszelf niets hebben dat ons vertelt hoe laat het is. We schijnen geen ‘zin-
tuig voor tijd’ te hebben. Zoals we dat wel hebben voor smaak, warmte, 
geur en geluid. Wel hebben we een innerlijk gevoel voor het verstrijken van 
de tijd. Daarom kun je bijvoorbeeld wel inschatten hoelang iets duurt of 
hoelang iets geleden is. 

Ik las een aantal tips om je vakantie langer te doen lijken:
1. Kijk minder (passief) televisie. Geldt ook voor gamen trouwens. De tijd 

vliegt voorbij en het levert nauwelijks herinneringen op.
2. Probeer alle indrukken bewust in je op te nemen. Geuren, kleuren en 

smaken bijvoorbeeld.
3. Leg vast wat je meemaakt: fotografeer, schrijf en bewaar die leuke 

toegangskaartjes. En kijk het regelmatig terug om je geheugen op 
te frissen.

Deze tips werkten in de vakantie zo goed dat ik ze ook buiten de vakantie 
ga proberen.

PS. Heeft iemand nog een tip om die bedtijden later te doen lijken?

Alwien de Boer



6

Dames recreanten volleybalteam van KDO KAMPIOEN geworden!

Na een hele leuke feestavond in Sumar, inclusief de prijsuitreiking met 
een welverdiende beker, zullen we het nieuwe seizoen starten in de OVK-
competitie in de C-poule.
Ben jij een dame van tussen de 30 en 65 jaar en vind je het leuk (en vooral 
gezellig) om te volleyballen, en wil je ons team komen versterken? Kom dan 

eens vrijblijvend mee 
trainen met ons op de 
dinsdagavond, vanaf 
3 september in de 
Golle van 20-21 uur.
We trainen samen 
met een paar heren, 
die door te weinig 
animo niet meer aan 
wedstrijden in com-
petitieverband mee 
kunnen doen. Dus 
ook heren zijn van 
harte welkom!

Onze thuiswedstrij-
den spelen we op 
maandagavond.
We hopen op een 
goede opkomst!

Sportieve groet!
Van de KDO Dames
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Mededelingen vanuit Dorpsbelang

Dorpsbelang vergadert iedere eerste maandag van de maand. Dit zijn de 
eerstvolgende data:

Maandag 7 oktober
Maandag 4 november

Locatie: De Golle

De vergadering begint om 19:30 uur. Tussen 19:30 en 20 uur is er een inloop 
halfuur. Dorpsbewoners zijn dan van harte uitgenodigd om zaken die spelen 
rondom bijvoorbeeld leefbaarheid, veiligheid in het dorp, buurt of straat 
met ons te delen en te bespreken.

Maandag 2 september was de eerste vergadering na het zomerreces. Hier-
onder delen we een aantal nieuwtjes en agendapunten uit deze vergadering.

Vervanging speeltoestel brandweerauto
De brandweerauto in de Sybren Valkemastrjitte was aan vervanging toe en 
is inmiddels weggehaald. Er komt een nieuw speeltoestel voor in de plaats. 
Leoni neemt namens dorpsbelang contact op met de buurt om te kijken 
welke wensen er zijn.

Lichtplan reclamezuil Van der Valk
Op dit moment draait de LED-reclame tot uiterlijk 22 uur. Het uitzendschema 
fluctueert met de behoefte van Van der Valk en de intensiteit van het verkeer 
op de Wâldwei. Ze verwachten dat, wanneer de dagen korter worden, weer 
vroeger afgeschakeld wordt. De gebruikte kleurenschema’s en intensiteit 
van de verlichting is lager dan in het eerste jaar. Door de overheid is een 
meting gedaan naar de lichtuitstraling van de mast en daarbij is vastgesteld 
dat alles ruim binnen de normen valt.
Voor de restauratie van de naastgelegen Bumastate zijn de benodigde ver-
gunningen rond.
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Dorpenvisie
Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe dorpenvisie. Binnenkort meer nieuws 
hierover.

Informatieavond over ligplaatsen boten: 2 oktober
Sinds 2016 heeft Wirdum op initiatief van Dorpsbelang aanlegplaatsen voor 
passanten. Dorpsbelang heeft afspraken met de gemeente over het beheer. 
Het huidige gebruik is niet in lijn met het oorspronkelijke doel omdat er geen 
plek meer is voor passanten. Bovendien zijn de ligplekken ingenomen zonder 
dat hierover afspraken zijn gemaakt. Het is tijd om dit anders te doen. Op 2 
oktober om 19:30 uur gaan we uitleggen hoe. Daarvoor worden de huidige 
gebruikers én alle andere geïnteresseerde dorpsbewoners uitgenodigd. Om 
alvast een tipje van de sluier op te lichten: vier ligplaatsen zijn voor passan-
ten. Zes ligplaatsen blijven beschikbaar als seizoen ligplaats. Deze plaatsen 
kunnen tegen vergoeding afgenomen worden. De nieuwe afspraken gaan 
in per 1 januari 2020. Hoe we dit verder organiseren komt aan de orde op 
de informatieavond. Dus van harte welkom!

Carpoolplaats
De aannemer is begonnen met uitbreiding van de carpoolplaats.

Snelheid
Regelmatig horen we dat er te hard gereden wordt in Wirdum en Swichum. 
We hebben hierover contact gehad met onze wijkagent Marieke Zweers. Zij 
heeft van de verkeerscoördinator te horen gekregen dat er op dit moment 
niet gecontroleerd gaat worden op snelheid. We houden een vinger aan de 
pols. En laten we met z’n allen op onze eigen snelheid letten zodat we geen 
gevaarlijke situaties en ongelukken krijgen.

Namens Dorpsbelang,
Alwien de Boer

‘Snelheidscontrole’?

Lokkich foar my wurd der noch net 
kontroleare op faasje, want ik moat 
my somtiden hastich út de fuotten 
meitsje at der wêr ien my de skeppe 
efter my oansit.
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Cursus Politiek Actief

Wilt u meer weten over de gemeente en hoe de politiek werkt? Heeft u 
vragen als: hoe werkt de democratie en hoe komt de gemeenteraad tot een 
besluit, maar ook wat ú daaraan kunt bijdragen? Doe dan mee aan de cursus 
politiek actief. Speciaal mensen die erover nadenken actief te worden in de 
politiek kunnen veel hebben aan deze cursus. Maar ook als u niet direct in 
de politiek wilt stappen maar wel wilt weten hoe u invloed kunt uitoefenen 
op de lokale besluitvorming is de cursus zeer geschikt.
De gemeenteraad
De gemeenteraad van Leeuwarden heeft het initiatief genomen om de cur-
sus aan te bieden. Deze wordt verzorgd door ProDemos. Deze organisatie 
heeft veel ervaring in het geven van cursussen over democratie, politiek 
en rechtstaat. De cursus biedt inwoners van de gemeente Leeuwarden de  
gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. 
Op 5 maandagavonden worden verschillende aspecten van het werken bin-
nen de lokale democratie uitgelegd. Op deze manier kunt u verkennen of 
u actief zou willen worden in de (lokale) politiek. Een antwoord krijgen op 
de vraag of er een politicus in u schuilt.

Inhoud en data
In deze cursus wordt naast theorie ook gewerkt aan vaardigheden zoals de-
batteren en lobbyen. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. 
Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers 
ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. 
De cursus start op 30 september en bestaat uit 5 bijeenkomsten. Vier 
maandagavonden met elk een ander thema en afsluitend een bezoek aan 
een raadsvergadering. De data zijn: 30 september, 7, 14, 28 oktober en 4 
november het bezoek aan de bijeenkomst van de gemeenteraad.
De thema’s zijn: introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting; 
de gemeente en beïnvloedingsmogelijkheden; gemeentelijke financiën; 
debatteren.

Meer informatie en aanmelden
Op de website van ProDemos www.prodemos.nl kunt u meer informatie over 
deze cursus vinden. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de griffie 
van de gemeente Leeuwarden. Hier kunt u zich ook aanmelden. Dat kan 
door een mail te sturen aan griffie@leeuwarden.nl Deelname aan de cursus
is gratis. De bijeenkomsten zijn allemaal n het Stadhuis aan het Hofplein in 
Leeuwarden.



Telefoonnr.  06 – 23 41 04 19 

Kantoor:      Fricoweg 3F 

                 9005 PC  Wergea 

Administratie en Fiscaal Advies 
M. Bethlehem 

•  Verzorgen van uw jaarrekening 

•  Aangifte inkomstenbelasting
        en omzetbelasting 

•  Fiscaal advies 
 
           Voor MKB, ZZP en Particulieren 

           Voor meer informatie:
                           www.bethlehemfiscaal.nl 

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

OPENINGSTIJDEN
Maandag:  gesloten
Dinsdag: 08.30-20.30
Woensdag:  08.30-20.30
Donderdag  08.30-18.00
Vrijdag:  08.30-18.00
Zaterdag:  08.00-12.00

OPENINGSTIJDEN: Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 uur / 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag- en woensdagavond: 18.30 - 20.30 uur  |  Zaterdag: 8.00 - 12.00 uur

KAPSALON  |  GELLAK NAGELS  |  GESPECIALISEERD IN KRULLEN

Maak online je afspraak via www.knipkeamerrixt.com    knipkeamerrixt

Happiness is a
         good hairday!

Lytse Buorren 11  |  9088 AH  Wirdum  |  tel. 058 - 2552636 
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Na de vakantieperiode…

Je bent weer thuis, je eigen plekje, je eigen bed, je eigen stoel… je bent 
weer thuis.
De koffer leeg, de was in ‘t sop en langzaam bemerken: Ik ben weer thuis.
Ook de thuisblijvers die hebben genoten van hun tuin, een mooie fietstocht, 
een fijne wandeling en van het warme weer (soms wat extreem warm).

Wij nodigen jullie allemaal uit, jong en oud, om gezamenlijk te beginnen 
met het winterseizoen:

Commissie Startzondag Protestantse Gemeente te Wirdum e.o.

Voedselbank

Tip voor de maand september:
Houdbare melk - koffiemelk - melkpoeder – chocolademelk

De mand staat de gehele maand bij de Superrr in ons dorp.



12

Wirdumerbaai voorzien van nieuw zand

Er wordt goed gebruik gemaakt van de Wirdumerbaai! Jong en oud ver-
maakt zich uitstekend in en rond het water. Het is prachtig om te zien dat 
veel mensen genieten van een zwemplekje dicht bij huis. Na de aanleg 
van de baai bleek al snel dat de rand met zand begon af te spoelen en de 
donkere grond naar de oppervlakte kwam. Dat vonden we voor het oog en 
het speelplezier niet ideaal en daarom is besloten een diepere laag langs de 
oever uit te graven en helemaal vol te storten met wit zand. En het resultaat 
mag er zijn.
Velen hebben geholpen om in totaal negen kuub grond af te graven en 
eenzelfde hoeveelheid zand aan te brengen. Met dank aan Roel Adema voor 
de inzet van zijn graafmachine en Camping Swichumer Pleats waar we de 
grond mochten afgeven! 

We zullen jaarlijks onderhoud aan de baai gaan plegen om ervoor te zorgen 
dat deze het hele jaar er mooi bij ligt. Naast het groenonderhoud zal dit 
bestaan uit het terugschuiven van zand dat onder water is gespoeld en het 
periodiek aanbrengen van een nieuw zandlaagje. We zijn ook blij dat de 
gebruikers van de baai geen rommel achterlaten. Wel willen we een oproep 
doen aan alle hondenbezitters om hondepoep niet in het gras achter te 
laten en zeker niet in de vaart te gooien. Dit gaat over het algemeen heel 
goed, maar een enkeling laat de uitwerpselen helaas nog liggen of gooit 
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deze in de vaart. Nu er meer gerecreëerd en gezwommen wordt is dit echt 
‘not-done’. Dank voor jullie medewerking!

Namens de Plonzgroep, 
Ralph Ferwerda

Wijkhoofd KWF gezocht

In de eerste week van september gaan er in Wirdum en Swichum 16 collec-
tanten op pad voor de collecte van KWF kankerbestrijding. Dit is een trouw 
team van collectanten die geld ophalen voor kankeronderzoek.
Ik heb drie jaar de collecte met veel plezier verzorgd. Doordat wij verhuis-
plannen hebben, zoek ik een nieuwe contactpersoon voor deze belangrijke 
collecte vanaf 2020.
Wil je graag informatie, bel dan even of kom langs.

Aukje Velda
Werpsterdyk 12, Wirdum
Tel: 06 2363 8841



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

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

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

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

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

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

      --------------------------------------------------------------------------------------
WERGEA: “De Fabriek”, Fricoweg 31-33 (of in fysiotherapie
praktijk)
∗	 woensdagavond 19.30 – 20.30 uur.

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

Vanaf 30 september t/m 11 december 2019.
Vrij: Herfstvakantie week van 21 oktober.

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

      --------------------------------------------------------------------------------------
Aanmeldingen en informatie (graag per mail) vóór 23 september ‘19 
Ismakogie docente: D. Swierstra - de Jong: Tel. 058 2552300 
E-mail: d.swierstra-dejong@hetnet.nl
Website: www.ynlykwicht.nl
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Dyslexie

Jaren geleden hing er een in het oog springende poster 
in de spreekkamer in de oude praktijk in Reduzum. Deze 
plaat had als doel een prima oogzalf te promoten voor diergeneeskundig 
gebruik en leek sprekend op de letterkaart met steeds kleiner ogende let-
tergroottes die opticiens plachten te gebruiken bij het testen van iemands 
gezichtsvermogen.
‘Wat heb je daar nou toch aan? Beesten kunnen immers niet lezen?’, was 
steevast het commentaar van onze clientèle. Dieren konden het wellicht 
zien; doch uitlezen, begrijpen met als gevolg dat wij er daarna conclusies 
aan zouden kunnen verbinden was natuurlijk grote onzin. Een vermakelijk 
grapje van de farmaceut.

Voor de mensheid is kunnen lezen een groot goed. Het heeft ons bijzonder 
veel gebracht. Het gaat de een wat beter af dan de ander, zo weet ik uit 
ervaring binnen ons eigen gezin. En wanneer je moeite hebt met taal, is dat 
een grote barrière in jouw ontwikkeling. De theorie is dat dyslexie zou kun-
nen worden veroorzaakt door verschil in ontwikkelingssnelheid van linker 
en rechter hersenhelft en bovendien door het niet optimaal verlopen van 
informatieverwerking.
Ook al kunnen dieren niet lezen, ik zou me kunnen voorstellen dat een 
dergelijk fenomeen best bij dieren voor kan komen. Uiteraard is dat weinig 
wetenschappelijk en vooral speculatief. Neemt niet weg dat ik mezelf soms 
betrap op iets heel anders te lezen dan wat er in werkelijkheid staat. En dat 
heeft niets met dyslexie te maken. Maar je wordt erdoor soms zodanig op 
het verkeerde been gezet dat je zeer merkwaardige en onnavolgbare ge-
dachtesprongen gaat maken. Zo las ik een artikel over ‘baden in terminale 
waterbron’. Over wat? Als je leest wat ik toen dacht te lezen, begrijp je 
waarschijnlijk de nare visioenen die ik op dat moment kreeg over een abrupt 
levenseinde tijdens een soort van giftige onderdompeling. Ik had de kop 
niet goed gelezen! Het stuk ging over thermaal bronwater… 

Mijn vingers zijn soms wél dyslectisch. Ik heb nooit een typecursus gehad 
en moet me behelpen met het tweevingersysteem. Het gebeurt geregeld 
dat er iets anders op het beeldscherm dan wel in de patiëntkaart verschijnt 
dan de bedoeling was. En niet zelden worden daarbij letters omgewisseld… 

Onze cliënten kunnen er helaas ook wat van. Meer dan mij lief is, worden 
voorgeschreven therapieën niet juist uitgevoerd omdat de instructies dom-
weg niet goed zijn gelezen. Medicijnen worden over- dan wel ondergedo-
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B E H A N D E L I N G  VA N :
• Likdoorns
• Eelt
• Schimmel (mycose) nagels
• Diabetische voet
• Reumatische voet
• Ingroeiende nagels
• Wellness
• Gellak (Orly)
• Ook voor kinderen! DECLARATIE BIJ ZORGVERZEKERAAR

(VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN)

ESMIRAS MEDISCH PEDICURE
Jacob Algerasingel 32 
9088 AV Wirdum FR
tel. 06 46432446
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seerd toegediend en missen daardoor soms het beoogde doel, of erger nog, 
werken contraproductief. Daarentegen is het juist komisch hoe termen en 
medicijnen soms heerlijk worden verhaspeld. Met het bestellen aan de balie 
van een ‘wormenkuurtje’ wordt natuurlijk een ontwormingsmiddel bedoeld 
om de inwendige parasieten om zeep te helpen. 

Veehouders kunnen er wat betreft ook wat van. Met een doosje ‘geboorte-
capsules’ of een emmertje ‘elektronenmix’ worden bijvoorbeeld respectie-
velijk nageboortepillen en elektrolytenpoeder aangeduid. Medicijnen krijgen 
soms de gekste benamingen. Maar de fraaiste in dat chapiter is wel van 
een boerin op leeftijd. Ze belde voor een flesje ‘peniseniele’. En ze had er 
werkelijk geen idee van wat ze zojuist had gezegd als je dat met een beetje 
fantasie letterlijk vanuit het latijn vertaalt…

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

Is deze aalscholver dyslectisch of gewoon in overtreding?



18

Wirdumer imker

Carla Bullema is sinds een jaar imker in Wirdum. Op haar moestuin staan 
twee kasten waar bijen in en uit vliegen. Rondom de kasten staan allerlei 
kruiden en planten waar de bijen dol op zijn. Komkommerkruid bijvoorbeeld. 
Carla heeft het speciaal voor haar bijen geplant. Het hele jaar door bloeit 
er altijd wel iets.

Carla volgde een op-
leiding tot imker bij de 
Nederlandse Bijenhou-
ders Vereniging. Met 
het achterliggende idee 
om een stukje terug te 
geven aan de natuur. En 
dat geeft veel voldoening 
vertel Carla enthousiast: 
‘De magie van hoe het 
binnen in een kast gaat 
is prachtig.’
In elke kast zitten er in 
de zomer zo’n 30 à 40 
duizend bijen. De kast 
is naar het zuiden ge-
richt zodat de bijen het 
meeste profijt hebben 
van de zon en het licht.
Dit is meteen een tip 
voor iedereen die een 

insectenhotel in zijn tuin heeft: zet deze op het zuiden om meer insecten 
te trekken.
Bijen kunnen wel 3 tot 5 kilometer vliegen. Favoriet zijn o.a. de phacelia, 
klaproos, komkommerkruid, goudsbloem en kaasjeskruid. Maar ook bomen 
zoals de kastanjeboom en de lindeboom. Vooral deze laatste is een echte 
bijenmagnaat vertelt Carla. Je vindt deze bomen in Wirdum bijvoorbeeld 
rondom de kerk. Bijen hebben een bijzondere vorm van communicatie. Door 
middel van een speciaal bewegingspatroon seinen ze elkaar de lekkerste 
plekjes door.

Straks in het najaar maakt Carla de bijenkasten winterklaar. Ze checkt dan 
o.a. de ramen en kijkt of de bijen bijgevoerd moeten worden. Ook krijgen 
ze een behandeling tegen de varroamijt. 

De twee bijenkasten op de moestuin
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Wanneer het buiten 8 graden is gaan de bijen er weer op uit. Er bloeit dan 
nog niet zo veel. Bijen houden van bloembollen. Wanneer je de bij dus wilt 
helpen dan kun je tulpen, narcissen of krokussen planten in je tuin. Ook 
kunnen ze bij het tuincentrum precies vertellen wanneer wat bloeit.

Foto’s van de top bar hive in Carla’s tuin. Hier bouwen de bijen zelf uit. Ze 
hebben de ramen overgezet in deze kast en na een paar weken zag je dat de 
bijtjes al zelf een stuk raat hadden uitgebouwd en belegd hadden met broed.

Alwien de Boer



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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“Back to the 60’s!”

Op 23, 24 en 25 augustus was het eindelijk zover: het dorpsfeest Wirdum-
Swichum!
De donderdagavond is samen met Hotel Eetcafé DuHoux georganiseerd. 
We begonnen met een gezellige pubquiz. De avond werd muzikaal afges-
loten door het duo Sieb en Anita. 

Op vrijdagochtend was het tijd voor de optocht met acht wagens en twee 
groepen lopers. Iedereen had zich weer flink uitgeleefd en er kwamen 
mooie creaties voorbij. De jury heeft alles goed bekeken, de volgende wa-
gens zijn in de prijzen gevallen: 

De 1e prijs: WRDM “Yn Vietnam wie een soad unrest, no mei de merke ha 
wy it poerbêst!”
De 2e prijs: Legedyk “Flower Power”
De 3e prijs: Paleis Soesdijk “Wereld natuurfonds”
De publieksprijs ging naar: WRDM
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De prijzen van de lopers zijn als volgt: 
De 1e prijs: “Maanlanding”; Tom, Gijs Siem Sten en Daan
De 2e prijs: “Mister Ed”; Marije, Sanne, Nynke 
De publieksprijs ging naar: “Maanlanding”

De jury- en publieksprijs van de straatversiering ging naar Ny Marwert met 
“Woodstock festival”. 

‘s Avonds was er muzikale begeleiding bij de optocht (foto van Karel 
Schaftenaar)

Ook dit jaar waren er weer spelletjes voor de kinderen. De spelletjes zijn 
gewonnen door: 
Groep 1/2     Groep 3/4
1e prijs Jopie Veenstra     1e prijs Dylano Dijkstra 
2e prijs Lysanne van der Veen   2e prijs Romy Dijkstra 
3e prijs Sil van Leeuwen    3e prijs Afke Brouwer 

Groep 5/6     Groep 7/8
1e prijs Tom van Wieren    1e prijs Tjisse Yntema
2e prijs Rixt Tichelaar      2e prijs Hidde Vlieg
3e prijs Nynke Kool     3e prijs Thijs Rooze 
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Op vrijdagochtend was er voor de ouderen dit jaar een bingo in de tent, 
hier deden ouderen en jongeren aan mee. Er zijn vele prijzen verdeeld! 

Dit jaar stond ‘keatsen’ ook weer op het programma en de opkomst was 
groot!
De uitslag was als volgt:

1e prijs    2e prijs    3e prijs 
Jelte   Sido Visser  Jan Veenstra 
Martin Laverman Jelmer Vellinga   Kevin
Arjen Monsma      Linda 

Bij volleybal werd de finale gespeeld tussen de “Hippies” en de “Ta Bak-
kers”, de “Hippies” gingen er met de oranjekoek naar huis. 

Tegelijk met volleybal en keatsen werd er fanatiek Jeu de boules gespeeld. 
Er werd flink gestreden en de winst is op de centimeters precies gemeten. 

De wisselbeker is ook dit jaar gewonnen door: Peter Laverman, Ale Postmus 
en Jappie de Kroon.
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Op vrijdagavond was het tijd voor “de kat yn de kelder”, het toneelstuk 
vertoond door ‘Nut en Nocht’. De tent zat helemaal vol en het was een zeer 
geslaagde avond. Vervolgens werden er vele verzoekjes bij de band ‘Boom-
ing Piano’s’ aangevraagd en ging de avond nog tot in de late uurtjes door.

Zaterdagochtend begon met de zeskamp waarin maar liefst 13 verschil-
lende teams van minimaal zes personen tegen elkaar gestreden hebben in 
vijf spelletjes. Van ringrijden tot autoproppen. Het was een zeer geslaagde 
ochtend. De uitslag lag zeer dicht bij elkaar, team ‘Blauleech’ en team 
‘Leuke minsken’ hadden beide 77 punten. Team ‘Blauleech’ heeft uitein-
delijk met een paar seconden voorsprong gewonnen. 

Om 15 uur was het tijd voor het spektakel. Doormiddel van een kraantje, 
een hoop groene zeep en een band rondjes draaien, loslaten en zo ver mo-
gelijk zien te komen. Vervolgens de halve finale in de tent; een geknoopt, 
bevroren T-shirt zien los te krijgen. De finale bestond uit een spel waa-
rin een beker drinken d.m.v. touwtjes opgedronken moest worden. Alle 
spellen waren een ‘spektakel’ om te zien. Elske Roorda heeft alle spellen 
gewonnen en ging dus met de prijs naar huis! 

Na het spektakel begon het Latinee met ‘Butterfly’. De meter bier voor 
degene die het mooist verkleed was, werd gewonnen door de bakkers van 



25

De crew van onze feestcommissie werd zelfs gespot tijdens de Formule 1 
van Spa-Francorchamps. 

‘flour powder’. Het dorpsfeest werd afgesloten door de band ‘Energy’. 

Wij kijken terug op een zeer geslaagd dorpsfeest met veel gezelligheid en 
prachtig weer! We kunnen het als feestcommissie niet alleen, er zijn vele 
vrijwilligers die ons voor, tijdens en na het feest geholpen hebben om alles 
draaiende te houden. Alle vrijwilligers; bedankt voor jullie hulp! 
Naast vrijwilligers kunnen we niet zonder sponsoren. Via deze weg willen 
we ook alle bedrijven, verenigingen of stichtingen die op wat voor manier 
dan ook hun bijdrage hebben geleverd, bedanken. Daarnaast een woord 
van dank aan Hotel Eetcafé Duhoux, bedankt voor jullie bijdrage aan het 
feest! 

Als laatst willen we alle deelnemers aan alle activiteiten bedanken voor jul-
lie enthousiasme en gezelligheid. Op naar het dorpsfeest van 2020! 

De feestcommissie Wirdum/Swichum;
Minicus, Meinte, Tom, Ruurd, Stefan, Magda, Tryntsje en Henriët 
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Raad Waar

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

Weet jij waar deze foto gemaakt is?

De foto van het juni-nummer (hier-
naast nogmaals afgebeeld) is een de-
tail uit de muur van de Nikolaestsjerke 
in Swichum.

Volgende maand een nieuwe foto en 
de locatie van dit oude tiny house.
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Moppentrommel

Staan twee Belgen voor het stoplicht zegt de een tegen 
de ander: “Het is groen.” Zegt de ander: “Een kikker.”

Als iemand bij me aanbelt doe ik altijd mijn jas aan. 
Tegen minder leuk gezelschap zeg ik “Sorry ik moet 
weg.” Tegen leuk gezelschap zeg ik: “Wat leuk, ben 
net thuis!”

Jantje zegt: “Wat betekent ‘I don’t know’?” Pietje zegt: “Ik weet het niet.” 
Waarop Jantje zegt: “Dan vraag ik het wel aan iemand anders.”

Jantje: “Mama op welke dag ben ik geboren?” Moeder: “Op 24 maart.” 
Jantje: “Wat leuk zeg, dat is precies op mijn verjaardag!”

Een Belg en een Hollander op safari in Afrika 
staan plotseling tegenover een woedende 
leeuw. De Hollander gooit een steen, maar 
mist de leeuw. Schreeuwt de Hollander: 
“Lopen, zo hard als je kunt!” Zegt de Belg: 
“Waarom zou ik lopen, jij gooide toch die 
steen?”

Knabbel en Babbel staan in het bos te kletsen.
Zegt Knabbel: “Ik las ergens dat je bént wat je éét.” 
“Mooi is dat!”, zegt Babbel. “Dan zijn wij dus een 
stel eikels!“

Hidde & Matthijs
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Start UVV-activiteiten

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

Beter bewegen voor ouderen: 
Woensdag 4 september (iedere week in de Golle).
Tijd: 13.30- 14.30 uur.

Koersbal:
Woensdag 18 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 1 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 automatische 
periodieke (jaarlijkse) overboeking bij betaling van het donateursgeld. Zij 
maken dit zelf eenmaal per jaar over. Wilt u, als u tot deze categorie be-
hoort, nagaan of u het donateursgeld voor 2019 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 2019” binnenkort overmaakt op 
rekeningnummer: NL97 RABO 0145 4529 13 

TIP: Als u via internet bankiert kunt u bij uw betaling de periode wijzigen 
van “eenmalig” naar “jaarlijks”. Uw bijdrage wordt dan ieder jaar automa-
tisch naar het UVV overgemaakt. U hebt er dan geen omkijken meer naar.

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

Raze om protters
Tryater speelt woensdag 27 november ‘Raze om protters’ in de Golle 

Als je steeds maar het gevoel krijgt dat niemand je hoort en niemand je ziet, 
terwijl je zo je best doet om erbij te horen, hoe houd je je dan staande? 

Het overkomt Doede (Raymond Muller), een jongen met een licht verstan-
delijke beperking, wanneer er veel verandert in zijn leven. Sinds een paar 
weken zit hij noodgedwongen thuis bij zijn moeder (Aly Bruinsma), die ook 
verzorging nodig heeft. Hij is ontslagen omdat hij per ongeluk zijn ontembare 
liefde voor een publiek persoon te uitbundig uitte, terwijl zijn vrienden dit 
juist zo toejuichten. Er lijkt hierdoor geen plek voor hem in de maatschappij.
In deze aandoenlijke theatervoorstelling word je gegijzeld door Doede - 
maar maak je geen zorgen, hij heeft geen kwaad in de zin. Hij wil alleen 
maar heel graag dat je even luistert-. Hij neemt je mee in zijn wereld, in zijn 
dromen, langs de paden van zijn onvrede, eenzaamheid en verlangen. Kun 
jij hem horen?
De voorstelling is voornamelijk in het Fries.

Kaarten kunt u bestellen door een mailtje te sturen naar: annekehijman@
hotmail.com. 
Reserveren kan ook door een appje te sturen naar 06 42540376
De kaarten kosten € 17,50. Freonen van Tryater en jongeren betalen € 15,50.
Inloop vanaf 19:30 uur. De voorstelling begint om 20 uur.

Oan’t sjen yn’e Golle!
Marjan Steenbergen 
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Toanielferiening Nut en Nocht 100 jier

Op 23 augustus 2019 wie it safier, nei moannen fan repetysjes waard yn 
de feesttinte te Wurdum “De kat yn de Kelder” opfierd. Under lieding fan 
regisseur Haije de Boer waard it stik foar in folle tinte op it toaniel brocht. 
Wat fantastysk om te sjen dat de tinte op dizze freed sa ferskriklike fol siet. 
Foar de akteurs in senuw slûpende start, mar wat wiene se fantastysk. 

Noch even de akteurs op in rychje, want sûnder har wie it net slagge:
Meheret Wedman Richtsje Appelman
Titus Hettinga Djoke Oostra
Rini Pijper Romy van der Meer
Durk Boonstra Eelke van der Meer
Wybe Kees Koldijk
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Mar we moatte net ferjitte dat der sûnder Elbert en Letitia de Wal har ljocht 
en gelûd en harren top-ynset net sa’n fantastyske foarstelling mooglik west 
hie. It dekôr is boud ûnder lieding fan Harm Wagenaar en smynk en oank-
laaiïng yn styl troch Anja en Heidi. 
Sûnder dizze mienskip wie it net slagge, û.o.: de feestkommisje, De Golle 
en WWS. Ek binne wy tige tankber foar de donaasjes fan Ondernimmers-
feriening de Schakel, Doarpsbelang Wurdum-Swichum, Mienskipsfonds, 
Rabobank en it Weeshuisfonds. De basis foar kontinuïteit!
Wy fan Nut en Nocht wolle ús stipers, besikers en frijwilligers betanke foar 
it mei inoar fieren fan dit fantastyske 100-jierrige jubileum.

Mocht it sa wêze dat jo mear witte wolle oer ús feriening en oer hoe’t jo 
mooglik in bydrage leverje kinne oan de kommende foarstellingen, lit it ús 
witte! E-mailadres: p.sizoo@chello.nl.Belje of appe mei ek, nei Eelke van 
der Meer: 0628249198

Toneelvereniging Nut en Nocht 100 jaar

Op 23 augustus 2019 was het zover, na maanden repeteren, werd in de 
feesttent te Wirdum “De kat in de Kelder” opgevoerd. Onder leiding van 
regisseur Haije de Boer werd het stuk voor een bomvolle tent ten tonele 
gebracht. Wat fantastisch om te 
zien dat de tent op deze vrijdag zo 
enorm vol zat. Voor de acteurs een 
zenuwslopende start, maar wat 
waren ze fantastisch. 

Nog even de acteurs op een rij, want 
zonder hen was het niet gelukt:

Meheret Wedman 
Richtsje Appelman
Titus Hettinga 
Djoke Oostra
Rini Pijper 
Romy van der Meer
Durk Boonstra 
Eelke van der Meer
Wybe Kees Koldijk



• 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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Maar we moeten niet vergeten dat er zonder Elbert en Letitia de Wal hun 
licht en geluid en hun top-inzet niet zo’n fantastische voorstelling mogelijk 
was geweest. Het decor gebouwd onder leiding van Harm Wagenaar en 
schmink en aankleding in stijl door Anja en Heidi.
Zonder onze Mienskip was het niet gelukt, o.a: de feestcommissie, De Golle 
en WWS. Ook zijn wij enorm dankbaar met de donaties van Ondernemers-
vereniging de Schakel, Doarps-
belang Wurdum-Swichum, 
Mienskipsfonds, Rabobank en 
het Weeshuisfonds. De basis 
voor continuïteit! 
Wij van Nut en Nocht willen 
onze ‘stipers’, bezoekers en 
vrijwilligers bedanken voor het 
samen vieren van dit fantasti-
sche 100-jarig jubileum.

Mocht je meer willen weten 
over onze vereniging en over 
hoe je mogelijk een bijdrage kan 
leveren aan de volgende voor-
stellingen, laat het ons weten!
E-mailadres: p.sizoo@chello.nl
Belletje of appje kan ook naar 
Eelke van der Meer, 0628249198

Mirjam Liezenga

ATTENTIE! - - - NOODKREET! - - - ATTENTIE!

Nieuwe leden gezocht voor de Sinterklaas commissie, minimaal 4 personen. 
Anders STOPT deze per december 2020!

Interesse? Graag zo spoedig mogelijk mailen naar:
Itskjirke@live.nl of via 06-12866206 (voorkeur app)
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Voorlopig programma Nikolaastsjerke Swichum

∗	 29 september om 15 uur:
Grytz en Grize en oaren: Songs from the front porch”.

∗	 13 oktober om 15 uur:
Waadhoekekoor De Bútsoekers met ballads en met name grote 
hits van wereldsterren uit de jaren ‘60, ´70 en ´80.

∗	 20 oktober om 15 uur:
Viglius-lezing van Henk Popma. Ieder jaar rond de verjaardag 
van Viglius van Aytta ( 19-10-1507) organiseren we een lezing over 
deze invloedrijke Friese staatsman die zulke nauwe banden had 
met Swichum.

∗	 3 november om 15 uur:
Lijn 12. Dit ensemble brengt een heel gevarieerd muzikaal 
programma.

∗	 21 november om 19.30 uur:
Lezing Maarten Oversier.

∗	 24 november om 15 uur:
De Middelseesjongers treden weer op! 

∗	 22 december:
De Krystreizgers. Na het heel succesvolle optreden vorig jaar in 
Swichum zijn we blij deze groep ook voor dit jaar weer te hebben 
kunnen contracteren.

∗	 2 februari 2020 om 15 uur:
Zingen voor je leven. Het koor, onder de bezielende leiding van 
Hinke Jelsma. De leden van het koor zijn mannen en vrouwen die 
direct of indirect met kanker te maken hebben of hebben gehad. En 
nee, het is geen trieste boel. Het is gezellig bij Zingen voor je Leven. 

∗	 8 maart 15 uur:
Marcel Smit. “Hikke en teen yn de Westereen”. Prachtig dat hij weer 
een optreden in Swichum verzorgt!

∗	 29 maart om 15 uur:
“Het Orkest voor Zieken en Zeevarenden” brengt weer een breed 
scala aan liedjes ten gehore.

In de loop van de tijd komt meer informatie op onze website: www.
kerkjevanswichum.nl



www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma 
Jorwert 
06 10 33 03 37 

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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Oplossing puzzel

In het juninummer had ik een crypto-woordzoeker geplaatst, met daarbij de 
opmerking dat je de oplossing naar mij kon opsturen. Ik was nieuwsgierig 
of mijn inbreng wel werd gewaardeerd, het vraagt namelijk wel tijd om een 
puzzel te maken. De respons was echter nihil.
Indirect vernam ik echter wel dat men aan het puzzelen was geweest. Ik 
werd er namelijk van meerdere kanten op gewezen dat er een foutje in de 
puzzel was geslopen: ‘toneelmasker’ was in de puzzel te vinden als ‘toneel-
maker’. Sorry hiervoor.

De oplossingen:
taxichauffeur die zijn klanten te veel laat betalen (8) afzetter
slechte adviseur (5) angst
(van)zelf met vakantie (7) autovrij
zakelijke herrie (12) bedrijfsleven
het ontstaan van een kunstwerk (12) beeldvorming
inschrijvingsbewijzen? (12) boekenbonnen
tijd om te reserveren (8) boekjaar
de betrekking van een kapitein (11) brugfunctie
succesnummer van een inbreker (15) carnavalskraker
(kunst)slang (5) cobra
waar kinderen hoorbaar in botsing komen (6) crèche
een dierenverblijf zonder inhoud afvaardigen (9) delegeren
in plaats van een verkoper (8) deventer
parlementaire koffie (3,5,5) een haags bakje
gekke schilder (3,4,5) een rare kwast
harmonieuze zwangerschap (9) eendracht
uitmuntend schooljaar (10) eersteklas
gelijk uitgestreken (5) effen
aangeboren plezier doet vreemd aan (15) eigenaardigheid
krachtterm (7) energie
vrij voornaam (5) frank
weidevogel? (11) grasparkiet
geen originele ladder (12) imitatieleer
die zitten vast in gebreide truien (6) kabels
doorweekt familielid (10) kletstante
organen die zich vervelend gedragen (7) klieren
door het hoofd gekozen om te zingen (7) kopstem
schaatser die heel wat in zijn mars heeft (6) kramer
knapperig van omroepzijde (7) krokant
geen echte dogma (9) kunstleer
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geen echte liefhebber (12) kunstminnaar
jurist met een tijdelijke betrekking? (15) kwartiermeester
zo op het oog geslagen (4) lens
snel in brand (op)vliegend (5,11) licht ontvlambaar
bij voorkeur het aardigst (6) liefst
plaatje van een langdurige tennispartij (10) maxisingle
een uitgekleed muziekstuk (15) naaktcompositie
zo vers kan een specerij zijn (10) nagelnieuw
zijn invitatie is meer dan vereist (7) nodigen
(be)staand verzekeringsbewijs (15) ongevallenpolis
een samenscholing is geen afgang (6) oploop
stimulerende hooivorken (9) opstekers
test voor vrouwen in de menopauze (15) overgangsexamen
eetgerei van vader (8) paplepel
Chinese deux-chevaux? (10) pekingeend
vrolijke vertegenwoordiger (15) plezierreiziger
ruitenvrouw (13) raamprostituee
weer opslaan om te bespreken (10) reserveren
vermogende mogendheid (3) rijk
verwijder haar en ga trimmen! (6,2,3) schoolverlaters
vissen die op de solotoer gaan (15) sirene
alarmerende verleidster (6) scheer je weg
vlug een paraaf zetten (11) sneltekenen
even aan de drank om te strijken (6) spatel
vuilnishopen in gieten (13) stortplaatsen
seksspeeltje van een aapmens (6) tarzan
houdt hij het aantal kunstgrepen bij? (12) toerenteller
er is vermomming in het spel (12) toneelmasker
loofboom? integendeel (9) treurwilg
hierin ben je alleen (5) uppie
slecht scheepsvolk (8) vaartuig
bedekt door haar gewijzigd (7) verkapt
hoopgevend met een dikke buik (15) verwachtingsvol
vurige geliefde (4) vlam
vle(u)gel (5) vlerk
partijtjes zonder voor- en naspel (11) vluggertjes
expert die een comeback maakt (11) weerkundige
schoonmaakbedrijf dat zwart geld in omloop brengt  witwasserij
die mensen zijn juist niet watervlug (6) zeelui
autosticker (10) zelfklever
gewichtig leesteken (11) zwaartepunt

De uitkomst van de woordzoeker was: “ik wens jullie een fijne vakantie toe”



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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Bericht van KDO

De vakantie is voorbij, wij zijn weer aan het werk of gaan weer naar scholen 
over een paar dagen is ook officieel de zomer voorbij. Tijd om het sporten 
weer op te pakken en fris te beginnen!

Sporten kan natuurlijk ook bij KDO
Ook dit jaar hebben we weer een GRATIS proefmaand. De hele maand 
september kun je kennismaken met de sporten die KDO te bieden heeft.
(Deelname vanaf de 3de les van dezelfde sport wordt contributie gevraagd)

Wat kun je zoal proberen?

Op maandag:
17.15-18.00 uur Streetdance van groep 4-8
18.00-18.45 uur Streetdance vanaf Middelbare school
18.45-19.45 uur Zumba voor volwassenen

Op dinsdag:
14.15-15.00 uur Peutergym vanaf 2jr 
15.00-16.00 uur Gym voor de groepen 1t/m 4
16.00-17.00 uur Springgroep voor groepen 3 t/m v.o.
17.00-18.00 uur Gym voor de groepen 5 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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De W3 fietsklassieker gaat van start!

De deelnemers van de W3 fietsklassieker hebben al weer hard getraind (zie 
foto) en maken zich op voor de zesde editie van de fietstocht langs de drie 
dorpen Wirdum in Friesland, Groningen en Duitsland.

Dit jaar gaat het evenement op vrijdag 13 september met 31 deelnemers 
van start. De fietsers vertrekken vanaf 7 uur vanaf de Golle en zullen rond 
het middaguur neerstrijken in het Groningse Wirdum. Daar worden we zo-
als elk jaar hartelijk ontvangen en getrakteerd op een lunch verzorgd door 
onze Groningse ‘dorpsgenoten’. Na de lunch vervolgen we de route door 
het poldergebied rond de Dollard en steken de grens met Duitsland over 
bij Nieuwe Statenzijl. Er volgt nog een veerpont over de Eems bij Ditzum 
waarna we de laatste 25 km afleggen naar het Gasthof in Wirdum Duitsland. 

Gezelligheid staat voorop tijdens deze tocht maar er is zeker ook sprake 
van een sportieve uitdaging. Daarvoor zijn we de afgelopen weken op zon-
dagen serieus in training gegaan en hebben we ons zelfs laten vergezellen 
van wielrenners uit het profcircuit (Rick Ottema en Manon de Boer). Aan de 
voorbereiding kan het dus niet liggen. Over twee dagen moet een afstand 
van in totaal 300 km afgelegd worden. We hopen op mooi weer, maar laten 
ons door wat nattigheid onderweg zeker niet uit het veld slaan. Er rijdt bo-
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Wurdumergolf zondag 6 oktober

Heb je zin in een sportieve en gezellige middag? Kom dan op zondag 6 ok-
tober naar de Golle, het startpunt voor Wurdumergolf. Een leuk spel door 
de straten van ons mooie dorp, dat met een grote bal wordt gespeeld en 
waarvan de holes de putdeksels zijn. 
Je kunt je per team, wat bestaat uit vier à vijf personen, opgeven tot en met 
donderdag 3 oktober. Heb je geen team maar wil je wel meedoen? Geef je 
dan wel op, dan stellen wij een team samen. 
We beginnen om 14.30 uur in de Golle met uitleg van het spel. 

Wanneer je klaar bent met het parcours kom je weer terug in de Golle. Daar 
is de prijsuitreiking en wordt een lekker broodje hamburger voor iedereen 
gemaakt.
De kosten voor deelname zijn 5 euro per persoon en dat is inclusief het 
broodje hamburger. Wil je graag een vegetarische hamburger, meld dit dan 
bij de opgave.
Je kan je opgeven via een appje naar 06-25164994 of via een mail naar: 
dorpshuis.degolle@gmail.com.
Maar ook een briefje in de brievenbus van de Golle is mogelijk.

Wij hebben er zin in en hopen op een grote opkomst.

Anneke Hijman

vendien een volgbus mee met droge kleding. De terugweg op zaterdag voert 
over het water terug naar Delfzijl, waarna de route verder gaat ten zuiden 
van de stad Groningen en via het Leekstermeer weer terug naar Friesland.

De sportieve deelnemers stellen aanmoedigingen bij de start en een warm 
ontvangst van dorpsgenoten bij de finish natuurlijk op prijs. Vrijdagochtend 
13 september vanaf 7 uur vertrekken de fietsers in drie verschillende start-
groepen vanaf de Golle. Zonder tegenslagen verwachten we zaterdag 14 
september rond 18 uur weer in ons eigen Wirdum aan te komen bij de Golle.
Voor meer informatie over onder meer de route die we afleggen kan je ook 
onze website raadplegen: www.w3fietsklassieker.nl

Ralph Ferwerda
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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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Verhuisbericht

Op het moment dat ik dit schrijf, zitten jullie midden in het dorpsfeest. De 
eerste dag heb ik me even laten zien, maar niemand had door dat ik (op dat 
moment) al vier weken niet meer in Wirdum woon. Er gingen wel geruchten 
dat mijn ouders zouden verhuizen, maar dat is niet het geval. Ik ben op 25 
juli 2019 naar Florastate in Leeuwarden verhuisd. Ik blijf verbonden met 
Wirdum doordat mijn ouders daar dus nog wonen en ik nog steeds vrijwil-
liger bij de dependance van dbieb blijf. Hier ligt mijn hart nog. Men zal me 
nog regelmatig tegen komen. Voor mensen die eens langs willen komen (of 
op een andere manier in contact willen blijven):

Petra Boomsma
8935 LH Leeuwarden
058-7858974
06-49942051 (bij geen gehoor)

Adresferoaring

Sûnt maaie wennet Jaep Dykstra yn Nij Dekema
Skildyk 10, 9024 EN Weidum
Keamer 112
Tel.: 2519327
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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

13-9 07.00 uur De Golle Vertrek W3-fietsklassieker

14-9 18.00 uur De Golle Aankomst + onthaal W3-klassieker

25-9 19.30 uur De Golle Rouwverwerking (inloop vanaf
   19.15 uur)

29-9 15.00 uur Nikolaestsjerke Grytz en Grize en oaren

  6-10 14.30 uur De Golle Wirdumer Golf

  7-10 19.30 uur De Golle Vergadering Dorpsbelang

11-10 20.00 uur  Algemene ledenvergadering
   W.W.S.

13-10 15.00 uur Nikolaestsjerke Waadhoekekoor De Bútsoekers

18-10 20.00 uur De Golle Jaarvergadering feestcommissie

20-10 15.00 uur Nikolaestsjerke Viglius-lezing van Henk Popma

31-10 14.00 uur Fikarij UVV/PKN Wietze van der Land
   over zijn campertocht
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.

15-9 09.30 uur da. M. Hulzebos, Britsum

22-9  09.30 uur  da. W. de Boer-Romkema
   startzondag m.m.v. Brassband

29-9  09.30 uur  da. W. de Boer-Romkema

  6-10  09.30 uur  da. W. de Boer-Romkema
   na de dienst koffiedrinken

13-10  09.30 uur  da. W. de Boer-Romkema
   Maaltijd van de Heer

20-10  09.30 uur  ds. L.H. Westra, Lollum
  

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          
www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl

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

RESERVEREN RUIMTES DORPS HUIS
Voor het huren van een ruimte in de Golle kunt u terecht bij Henk Grendel, 
tel. 06-14558475 en e-mailadres: dorpshuis.degolle@gmail.com
Bijzondere activiteiten die u wilt plannen wel vooraf vaststellen in overleg 
met het Agendabureau van Wirdum/Swichum (Baukje Dol, tel.: 2551724)



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


