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Fan ‘e toer besjoen
Altijd op vakantie in Wirdum
De vakantieperiode zit er voor de meesten van ons weer
op. Een heel bijzondere vakantieperiode, dat wel. Voor veel
scholieren was het raar, omdat er niet echt een begin van
de vakantie was. Basisscholen waren voor de zomervakantie gelukkig nog wel even deels open maar voortgezet en
hoger onderwijs scholieren hadden niet dat “doei, tot na de
vakantie!” moment.
In de aanloop naar de schoolvakanties stonden we met zijn allen voor het
dilemma. Gaan of niet?
Wij hadden onze vakantie naar Lissabon al geannuleerd en ingeruild voor
een week Schoorl. Dat was een goede beslissing want de periode dat we in
Lissabon zouden zijn, was het gebied hartstikke oranje van kleur. Normaliter
associeer ik oranje altijd met het Nederlands elftal en leuke wedstrijden voor
de buis, maar dat ging immers ook al niet door…
Gelukkig was er voor velen uiteindelijk toch nog de mogelijkheid om naar
een (veilig) buitenland af te reizen. Dat was natuurlijk fijn, zo na een lange
tijd van best veel thuis zijn.
Toch kozen ook heel veel er voor om in Nederland te blijven. En dat hebben
we in Friesland gemerkt! Campings zaten vol, terrassen werden weer bezet
en we hadden heuse files in Friesland: op het water! Dit was natuurlijk goed
nieuws voor sommige ondernemers in die branche, alhoewel de schade
natuurlijk niet zomaar wordt goedgemaakt.
Eerlijk gezegd heb ik het niet eens erg gemist, een keer niet op reis. We hadden hier natuurlijk ook een prachtige zomer met tropische temperaturen.
Daarvoor hoefde je niet naar Portugal.
En als ik dan bij mij thuis vanaf het dakterras over het weiland en de sloot
achter ons huis uit kijk, zie ik daar paarden, pinken, reigers, zwanen, een
aalscholver, een fuut, meerkoeten (dat zijn trouwens héél onaardige beesten),
eenden, waterhoentjes, schapen, kraaien, vissen, kikkers, meeuwen, spreeuwen, kieviten… het houdt niet op. Mijn eigen dierentuin in de achtertuin!
In de corona hoogtij dagen sprak ik regelmatig met collega’s die in de Randstad wonen, in Amsterdam of Den Haag, allemaal erg hip en happening,
maar wel driehoog achter. Die werden gillend gek van het thuis zitten. Ik

6
niet. Ik woon namelijk in Friesland, in Wirdum om precies te zijn. Ik ben
altijd op vakantie!
Sietze Vlieg
PS. Wil je toch meer van de wereld zien? Ga dan op wereldreis, gewoon in
Friesland. Kijk voor alle tips op friesland.nl of #wereldreisfriesland
In hiele bistetún yn Wurdum.
En dan ferjit Sietze noch te neamen:
wjirms, larven en allerhanne ynsekten. Ik reitsje der net op útsjoen, en
sykje der daagliks nei...

Herinnering betaling donateursgeld
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 behoort, nagaan of u het donateursgeld voor 2020 al hebt
overgemaakt?
Wij stellen het op prijs als u uw jaarlijkse bijdrage, als dit
nog niet is gebeurd, met vermelding “donateursgeld 2020” 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 automatisch 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
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Mededelingen Dorpsbelang
Welkom
Dorpsbelang hoopt vanaf september weer een inloopspreekuur te kunnen
houden. De eerstvolgende vergadering is gepland op maandag 28 september. Inloopspreekuur van 19.30 uur tot 20.00 uur. In de tussentijd zijn we
via de mail of schriftelijk te bereiken.
Nieuwe bestuursleden en verandering vergaderdag van Dorpsbelang
Sjors Hempenius en Heleen Bruggen hebben aangegeven zitting te willen
nemen in het bestuur van Dorpsbelang.
Gezien de coronamaatregelen zien wij op korte termijn geen mogelijkheid
voor een fysieke ledenbijeenkomst om de aanstelling van nieuwe bestuursleden vast te stellen. Via deze weg willen we onze leden op de hoogte stellen en
de mogelijkheid geven tot bezwaar of tegenkandidatuur. Eventuele bezwaren
of opmerkingen kan u indienen via de mail db.wurdum.swichum@gmail.
com of geef dit aan bij onze secretaris (gegevens voorin de Tuorkefretter).
Aangezien we op dit moment vier open vacatures hebben is er ruimte binnen het bestuur voor meer aanmeldingen.
Graag komen we met u in contact als u eens mee zou willen kijken bij onze
vergaderingen. Misschien heeft u ook wel ideeën voor de dorpen of zou u
in een werkgroep een bijdrage willen leveren. Spreek ons aan. Wij zullen
ook actief in de dorpen navraag doen. Of stuur een mail.
Met het toetreden van de nieuwe bestuursleden komt er ook een wijziging
in de vergaderdata. We vergaderen nu de laatste maandag van de maand.
Lantaarnpalen:
In de zomer is de gemeente gestart met het vernieuwen van de openbare
verlichting in Wirdum en Swichum. De afgelopen tijd heeft aannemer Citytec al veel van de nieuwe ledverlichting aangebracht. Dorpsbelang heeft
samen met de gemeente kunnen realiseren dat het beeld van de Legedyk
door het dorp heen is doorgezet, rond de kerk en via de Swichumerdyk tot
in Swichum. De nieuwe ledverlichting zorgt voor minder strooilicht en het
licht wordt in een paar stappen tot 23 uur gedimd naar 50%.
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Op dit moment is de gemeente nog bezig met de laatste schoonmaakwerkzaamheden en opknapzaken. De vervanging van de lantaarnpalen in de
Hikkemieden zal meegenomen worden in het woonrijp maken van de wijk.
Ook een deel van de Jacob Algrasingel moet nog gedaan worden. Hierover
zal de gemeente en Liander nog contact opnemen met de bewoners.
Tennisbaan:
De gemeente heeft het terrein voor de zomer geëgaliseerd en gesnoeid. Er
staat nu ook een bordje dat het terrein is ingezaaid. Volgens het plan van
de gemeente is dit met een bloemen- en kruidenrijk mengsel gedaan. Op
dit moment zijn er ook nog inwoners bezig met plannen voor een andere
invulling van het terrein (een dierenweide en een hondenuitlaatveldje). Wat
uw mening over deze initiatieven is, is en wordt nog uitgevraagd door de
initiatiefnemers.
Informatiescherm:
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de invulling en layout van
de informatie die getoond gaat worden op het scherm. We hopen op korte
termijn deze extra informatiebron in gebruik te kunnen nemen. We hebben
nog hulp nodig om het scherm in de Superrr op te hangen. Mocht u hier
handig in zijn en ons een handje kunnen helpen dan horen wij dat graag.
Gratis perenbomen voor je tuin:
Door een snelle actie van Dorpsbelang Wirdum Swichum en werkgroep
Groen lagen er vorige week 50 laagstam perenboompjes voor de Golle klaar
om geplant te worden in de tuinen van Wirdum en Swichum. Na de grote
actie waar iedereen een perenboom kon ophalen op verschillende plekken
in Friesland had de gemeente Leeuwarden een aantal boompjes kunnen
reserveren voor de dorpen en de wijken. We hopen dat we nog een aantal
mensen blij hebben kunnen maken met een perenboompje. Heb je een leuke
plek er voor gevonden en zou je hiervan een foto willen delen. Dan zouden
wij zie graag op de mail ontvangen db.wurdum.swichum@gmail.com.
Namens Dorpsbelang,
Leoni Lesterhuis-Bouma
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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 17 oktober
Zaterdag 24 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 tuinafval ook gratis naar de milieustraat aan de
Greunsweg 86 in Leeuwarden of Oedsmawei 9 in Grou. Maak hiervoor een
afspraak via de Afvalapp of via www.omrin.nl

Terugblik op Dorpsbelang
In dit corona-jaar gaat het allemaal anders dan anders. Zo verliep ook de bestuurswisseling van Dorpsbelang wat vreemd; nu niet tijdens een Algemene
Ledenvergadering maar middels een mededeling in het vorige nummer van
de Tuorkefretter. Daarin stond dat Hans Scheffer en ik uit het bestuur zijn
gegaan. Zou dit op een ALV plaatsvinden dan kun je nog even wat terugblikken maar ja, dat gaat nu niet. Daarom via dit stukje.
Vanaf 2012 ben ik bij Dorpsbelang betrokken. En in acht jaar is er behoorlijk
veel gebeurd waar we met elkaar aan gewerkt hebben. Elk jaar zijn er de
terugkerende acties zoals de vergaderingen, de aanvragen voor financiële
bijdrage aan dorpsactiviteiten en de contacten met de gemeente. Door hier
een bijdrage aan te leveren, ervaar je wat er zoal speelt in het dorp. Dat is
ontzettend leuk en leerzaam.
Er zijn ook bijzondere projecten geweest. Zo herinner ik me het project voor
collectieve inkoop van zonnepanelen uit 2013. Daarmee waren we redelijk
vroeg op pad om duurzame energie voor particulieren te organiseren. Elek-

Administratie en Fiscaal Advies
M. Bethlehem
• Verzorgen van uw jaarrekening
• Aangifte inkomstenbelasting
en omzetbelasting
• Fiscaal advies
Voor MKB, ZZP en Particulieren

Telefoonnr. 06 – 23 41 04 19
Kantoor:

Voor meer informatie:
www.bethlehemfiscaal.nl

Fricoweg 3F
9005 PC Wergea

good hairday!

Happiness is a

Lytse Buorren 11 | 9088 AH Wirdum | tel. 058 - 2552636
KAPSALON | GELLAK NAGELS | GESPECIALISEERD IN KRULLEN
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

Maak online je afspraak via www.knipkeamerrixt.com

knipkeamerrixt

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

Louise Duhoux
Lytse buorren 11 - Wirdum
TEL. 06 - 107 427 56
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triciteit kwam vaker aan de orde: tot twee keer toe hebben we ons behoorlijk
ingespannen om negatieve effecten van grote energieprojecten te keren. Zo
werden door Tennet plannen gesmeed voor een 380 kV-hoogspanningsleiding ter vervanging van de huidige hoogspanningsleiding aan de noordkant
van het dorp. Het plan werd uiteindelijk stil gelegd. Een ander groot project
was het plan voor een zonnepark tussen de Wâldwei en het dorp. Dit plan
hebben we (en ook anderen) tot aan de Raad van State bevochten en met
succes. Trouwens, ‘t is natuurlijk zo dat duurzame energie wel noodzakelijk
is en daar moeten we ook als dorp aandacht voor hebben maar graag wel
tot wat hier qua maat en schaal aanvaardbaar is.
Een ander bijzonder onderwerp is waterrecreatie. Van de plannen die we
hiervoor hebben gemaakt, zijn in ieder geval de ligplaatsen voor passanten
aangelegd en is er in samenwerking met de Plonz-groep, de Wirdummerbaai
gekomen. Waterrecreatie in Wirdum doet het goed, zeker dit jaar.
Wat ik ook nog graag noem is de herinrichting van de Swichumerdyk, de
aanleg van de speelweide op Hikkemieden en de verandering van de straatverlichting. Bij al deze projecten die door de gemeente zijn uitgevoerd,
hebben we onze inbreng geleverd. Wirdum is daardoor naar mijn idee een
stuk aantrekkelijker geworden. Dat allemaal dankzij inzet vanuit het dorp en
vanuit de gemeente. Wat dit laatste betreft, succes is zeker ook afhankelijk
van het enthousiasme en de betrokkenheid van de ambtenaren en van de
wethouder ().
De afgelopen jaren is meer en meer gewerkt met werkgroepen. Zoals de
werkgroep Groen en de werkgroep Duurzaam. Dat werkt best aardig zolang je heel concreet weet wat je doet en hoe lang je het doet. Het is voor
deelnemers dan goed te overzien en je weet wanneer je succes krijgt. Bij
voorbeeld werken naar een stekjesdag is na die dag ook klaar terwijl een
zoektocht naar windenergie hopeloos lang kan duren (zeker als de beleidskaders daartoe nog geen ruimte bieden).
Het zijn een paar persoonlijke terugblikken. Ik vond het naast wat zuchtmomenten (ja, die waren er ook) vooral heel leuk. Leuk was in ieder geval
de samenwerking met iedereen. Deze zomer is er een nieuwe dorpenvisie
gemaakt en daar zitten mooie aanknopingspunten in waarmee Dorpsbelang
en alle dorpsbewoners verder kunnen. Zo staat, om één opvallend item eruit
te halen, als visie vermeld dat er kansen liggen voor een prachtig MFA. Het
zou geweldig zijn.
Tot slot hoop ik dat iedereen vol energie blijft gaan voor onze prachtige
dorpen Wirdum en Swichum.
Johan Kruiger
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Nu ook voorschoolse opvang in Wirdum!
Al jaren biedt Kinderopvang Friesland in Wirdum buitenschoolse opvang
aan, wat betekent dat kinderen direct uit school door juf Tanja, juf Ingarit,
juf Hetty of juf Alice worden opgevangen.
Sinds dit jaar is daar ook voorschoolse opvang bijgekomen, wat inhoudt
dat kinderen 5 dagen in de week al vanaf 7 uur ‘s ochtends gebracht kunnen worden. Bij de voorschoolse opvang krijgen de kinderen een rustig en
gezellig begin van de schooldag met een lekker ontbijtje. Een boekje lezen,
een spelletje doen of spelen met andere kinderen. Kinderen kiezen hier zelf
hoe de dag begint. Daarna worden kinderen van groep 1 en 2 in de klas
gebracht. Oudere kinderen mogen zelfstandig naar school.
Voor Juf Tanja is het van groot belang dat de tijd die kinderen op de opvang doorbrengen ook vrije tijd is. “Wanneer kinderen ’s middag bij ons
komen, hebben ze er al een heel programma opzitten. Dus vrije tijd en vrij
spelen is dan ook erg belangrijk.” Wel worden er veel activiteiten door de
juffen aan de kinderen aangeboden. Kinderen kunnen meedoen waaraan
en wanneer ze dit willen. Zo worden er speurtochten georganiseerd, spelen
de kinderen met de juffen een spel, is er veel speelgoed aanwezig en wordt
er veel geknutseld. Juf Tanja: “Heel belangrijk vind ik dat het voor iedereen
gezellig is. Daarom beginnen we altijd gezellig samen rond de grote tafel
met een kopje thee.”
De voorschoolse en de middagopvang zijn van maandag tot en met vrijdag
geopend. Kinderen kunnen op een vaste dag op de opvang komen, maar
flexibele opvang is ook mogelijk. Dit laatste is belangrijk voor ouders die
bijvoorbeeld zelf wisselende werktijden hebben.
De voorschoolse opvang is van 7:00 tot 8:30 uur.
Voor de naschoolse opvang kan er gekozen worden voor een korte of een
lange middag:
De korte middag duurt van 14:00 tot 16:15 uur
De lange middag duurt van 14:00 tot 18:15 uur
Voor meer informatie, of om eens kennis te maken kan er contact opgenomen worden met Tanja Luiten. Telefoonnummer: 06-135 017 85; e-mail:
Luiten@KinderopvangFriesland.nl
Mocht u vragen aan de oudercommissie hebben, dan kunt u natuurlijk contact
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met ons opnemen via onderstaande nummers. Hartelijke groet, en tot ziens!
Namens de oudercommissie,
Ditmer Lesterhuis
Sjoukje Kleiker Tijtsma 06-107 350 80
Jelda Molenaar 		
06-452 179 80

Feestelijke opening van de Doarpsskoalle

BETTER
LED
AS NET
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Gezinnen uit de gemeente Leeuwarden gezocht
voor spelen Junior Energiecoach
Op 3 oktober gaan we in de gemeente Leeuwarden weer van start met
Junior Energiecoach. Een leuk en leerzaam spel waaraan vijftig gezinnen
mee kunnen doen om zo op een leuke manier energie en geld te besparen.
Ik stuur jullie vrijblijvend wat informatie toe. Misschien is het leuk om de
informatie in jullie wijk of dorp te delen met jullie achterban?
Hoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk mogelijk energie? Leer het met
Junior Energiecoach, een leuk en leerzaam spel voor gezinnen om thuis
energie te besparen. In de gemeente Leeuwarden kunnen vijftig gezinnen
gratis meedoen. Doel van het spel is op een leuke en leerzame manier werken
aan een schoner milieu en een vollere portemonnee.
Krijg meer inzicht over hoe je thuis gemakkelijk energie kan besparen
Het spel start op 3 oktober en duurt vijf weken. Elke week staat in het teken
van een andere opdracht. Het is een project voor en door het hele gezin,
waarbij Junior Energiecoach gelooft in het kind als motor voor energiebesparing. Kinderen (ongeveer 7-12 jaar) en ouders spelen met Junior Energiecoach on- en offline een spel met leuke, leerzame opdrachten, puzzels,
experimenten en winacties. Kennis en bewustwording over energie nemen
toe. Het motto is: met energie kun je lachen!
Lampenjacht en stekkerexpeditie
In het spel komen wekelijks speciale Junior Energiecoach-filmpjes van het
bekende Varkentje Rund online. Deze gaan vergezeld van leuke en geheime
opdrachten, interessante weetjes en spellen. Wie durft mee op lampenjacht of stekkerexpeditie!? Kinderen worden echte Junior Energiecoaches.
Met varkentje Rund, het van tv bekende en populaire boegbeeld van Junior
Energiecoach. Ook leuk en leerzaam voor ouders natuurlijk.
Gratis meedoen
In de gemeente Leeuwarden kunnen vijftig gezinnen gratis meedoen. Aanmelden of op zoek naar meer informatie? Kijk op www.juniorenergiecoach.
nl. Inschrijven kan tot en met 27 september. Voor een schoner milieu en
vollere portemonnee; ik doe mee!
Meer weten? Kijk op www.juniorenergiecoach.nl.
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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)
AAR
• Ook voor kinderen! DECLARATIE BIJ ZORGVERZEKER
EN)
RWAARD
(VRAAG NAAR DE VOO

ESMIRAS MEDISCH PEDICURE
Jacob Algerasingel 32
9088 AV Wirdum FR
tel. 06 46432446
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Wirdum en Swichum groen en regenklaar
Steeds vaker hebben we te maken met
extreme weersomstandigheden in ons
land, met als gevolg dat de riolering in ons
dorp dat niet altijd aan kan. Dit heeft tot
gevolg dat het rioolwater via nooduitlaten (overstorten) in het oppervlaktewater
terecht komt. Dit is voor het watermilieu
erg schadelijk. Als we niks doen, komt dit steeds vaker voor. Ook verdwijnen
in een snel tempo veel plant- en diersoorten en raken de levende systemen
verstoord. Uit diverse onderzoeken blijkt dat vooral de toename van verharding negatieve effecten heeft op het welbevinden van mens, dier en natuur.
Tijd voor actie!
Dorpsbelang Wirdum-Swichum wil met de campagne “Wirdum en Swichum
groen en regenklaar” de inwoners van Wirdum en Swichum stimuleren en
ondersteunen in het groen en regenklaar maken van onze tuinen.
Wat gaan we doen
Het verharden van tuinen vergroot het risico op wateroverlast. Het water
moet weg kunnen in de ondergrond en bij voorkeur niet in het riool. Hiervoor
kun je in je eigen tuin kleine of grote maatregelen nemen om het regenwater
direct nuttig toe te passen.
Dorpsbelang wil de komende maanden verschillende acties organiseren in
het kader van deze campagne.
Steenbreek
Elke vierkante meter steen die vandaag wordt vervangen door groen helpt. Het water kan weer in
de bodem zakken, met minder tegels voorkom je
daarom natte voeten. Dit zorgt ook nog eens voor
een koelere tuin in de zomer. En mensen voelen zich
prettiger en gezonder.
Kijk eens goed rond in je eigen tuin. Zijn al die
tegels wel nodig? Om een steentje bij te kunnen
dragen, of een begin te maken voor meer vergroening in de tuin, organiseert
Dorpsbelang op zaterdag 24 oktober samen met de Werkgroep Groen en
de Gemeente Leeuwarden “Operatie steenbreek”. Houd hiervoor ook de

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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Tuorkefretter van oktober, de website en uw brievenbus in de gaten.
Regentonnen actie
Een regenton is de meest eenvoudige en makkelijkste manier om regenwater op te vangen en later te kunnen
gebruiken. Dorpsbelang wil iedereen die
een regenton zou willen aanschaffen en
instelleren ondersteunen. Iedereen die
een regenton aanschaft kan nu al via
de gemeente een subsidie aanvragen.
Deze subsidie gaan wij ophogen met
een bedrag vanuit dorpsbelang. In de
Tuorkefretter van oktober zal u hierover
een uitgebreide informatiebrief met een
voucher ontvangen.
Tuorkefretter en website
In de komende nummers van de Tuorkefretter zullen we tips en ideeën met
u gaan delen om Wirdum en Swichum groener en regenklaar te maken. Ook
zullen we u hier op de hoogte houden van alle komende acties.

De opvolging
Ouderdom komt met gebreken, bij de een wat eerder dan
bij de ander. Al hoe mooi mijn vak van bistedokter is, ook mijn lichaam
is behoorlijk gebukt gegaan onder ruim dertig jaar lange dagen maken
en diensten draaien. De laatste twee jaar was ik reeds minder tussen het
grootvee te vinden. Maar ook op het terrein van de gezelschapsdieren ga
ik nu een stapje terug doen. Ik nader de prachtige leeftijd van het zesde
decennium; het is dus absoluut geen schande. Zonder op de details in te
gaan, mijn beperkingen zijn gelukkig niet levensbedreigend. Grootste zorg
binnen onze praktijk was dan ook om opvolging te regelen!
Wat die opvolging betreft prijzen wij ons gelukkig dat we twee jonge collegae hebben weten te strikken om zich aan onze praktijk te verbinden. Het
is namelijk erg moeilijk om medici in het algemeen en dierenartsen in het
bijzonder naar onze prachtige regio te halen. Vanaf juli is Jessica Knol meteen
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na haar afstuderen bij ons werkzaam
in met name de melkkoeien. Deze boerendochter uit het Overijsselse Hasselt
is het werken tussen het melkvee als
het ware met de paplepel ingegoten.
Ze wil zich niet alleen richten op de
gezondheid van het individuele dier,
maar ook de veehouder tot steun
zijn in de bedrijfsvoering. We hebben
in de afgelopen weken ruimschoots
Jessica’s aanstekelijk enthousiasme
en gedrevenheid mogen proeven die
ongetwijfeld tevens ten grondslag
liggen aan haar sportieve prestaties.
We hebben er alle vertrouwen in dat
deze voormalig Nederlands Kampioen
roeien een aanwinst is voor ons team!
Het is thans niet meer zoals dertig jaar
geleden dat je zoals ik na de studie
de algemene bevoegdheid als dieJessica Knol
renarts krijgt. Tegenwoordig studeer
je af in een bepaald specialisme. Als
gezelschapsdierenarts is in de loop van
augustus Pieter Limburg onze praktijk
komen versterken. Al doet zijn naam
anders vermoeden, Pieter is geboren
en getogen in onze eigen Súdwesthoeke. Hij heeft na zijn afstuderen in
2016 in verschillende praktijken elders
in ons land gewerkt, maar zocht een
nieuwe uitdaging in de provincie waar
zijn wortels liggen. In zijn werk haalt
Pieter vooral voldoening uit het contact
met de eigenaar en hecht hij bovenal
waarde aan de zorg voor het huisdier.
Om vervolgens in samenspraak met de
eigenaar tot dé juiste behandeling te
komen. Goede communicatie en kwaliteit staan hoog in zijn vaandel. Dat
is precies waarom wij denken dat ook
Pieter Limburg
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Pieter goed in ons team past!
Beide nieuwe collegae verheugen zich op een goede samenwerking met
enerzijds de veehouders en de diereigenaren en anderzijds met ons huidige
team. Welke taak nu mij nog rest? Deeltijdwerken is de nieuwe norm, ook
in bistedoktersland! Ik zal zo nu en dan nog op het spreekuur te vinden
zijn. En reken maar dat er op de achtergrond best nog wel raad en daad
nodig is. Dus deze ‘bistedokter’ is dan ook absoluut niet mijn zwanenzang!

Dexter
Bijna een sinister relaas, over Dexter. Onze Dexter is een zwartwitte ex-kater
in de bloei van zijn asielzoekersleven. Met gelukkig niet het ambivalente
gedrag van zijn moorddadige evenknie op TV. Tenzij je het voorval als eentje
van suïcidaliteit wilt betitelen. Maar dat was het niet. Het was een kwestie
van een onderzoekend zoetekauwtje, onwetendheid van baas Henk en onderzoeken en speculeren van de bistedokter en daarna de puzzelstukjes om
hun plaats laten vallen. En de goede afloop werd gevierd met een borrel!
Dexter was niet fit en belandde bij mij op het spreekuur. Kon weinig vinden
en behandelde zijn misselijkheid puur symptomatisch met een prikje daartegen. Wellicht wat gegeten dat verkeerd was gevallen ofzo. De volgende
ochtend was ie nog zieker. Geen koorts, bleef overgeven en zo misselijk als
een kat kan zijn. Bloedonderzoek wees op ernstig nierfalen. Waarom zo
plotseling? Dexter is Hollands welvaren met zijn bijna 7 kilo lichaamsgewicht!
De torenhoge nierfunctiewaarden met een barslechte prognose weerhielden
Henk en zijn eega, allebei kattenliefhebbers pur sang, er niet van dat ik een
poging mocht wagen door de kater op te nemen en aan het infuus te leggen. Met het typisch naar beneden gebogen koppie, dat kenmerkend is bij
een dergelijke aandoening, ging Dexter bij ons in de opname.
Die rare knik in de nek was de volgende morgen verdwenen en de kater
koekeloerde duidelijk helderder om zich heen. De hoge bloedwaarden waren
gehalveerd en Dexter wilde zowaar wat eten. Ik belde met Henk en stelde hem
op de hoogte van de hoopgevende vordering. “Ik heb de motor verkocht,
dus ik heb geld om de behandeling te bekostigen”, meldde hij. Ik schrok
daarvan. Dat had toch niet gehoeven, we hadden ook een regeling kunnen
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treffen? Maar nee, de vorige ernstig zieke kat was ondanks een behandeling bij de dierencardioloog gesneuveld en dat had meer dan duizend euro
gekost. Daar hadden ze tijden krom voor gelegen en dat wilde Henk per sé
niet weer. Dan die andere liefhebberij maar opofferen…
Weer een dag later had Dexter genoeg van
de infuusslangen aan zijn lijf en dus begon
hij die zelf te verwijderen. De bloedwaarden waren nu bijna binnen de norm zodat
het me verstandig leek het infuus dan zelf
maar af te koppelen. Met een pakketje nierdieet ging de patiënt naar huis. Terwijl hij
op de praktijk zo’n progressie vertoonde,
ging ie thuis rare buitelingen maken. “Dit
is niet goed”, hoor ik Henk nog zeggen…
Onderwijl gingen we speculeren over de
oorzakelijke factor. Ik opperde dat ik een
dergelijk beeld kende van een hond die
koelvloeistof had binnengekregen. Toen
ging bij Henk een lichtje branden. Hij had
in de garage ook dat goedje gemorst. En
hij vond het al zo raar dat Dexter de zolen
van zijn schoeisel had zitten aflikken. Dat
spul is zoetig en dus aantrekkelijk. En een
kat is nóg gevoeliger voor vergiftiging met
koelvloeistof dan een hond. Dat moest haast de oorzaak wel zijn! Rigoureus
als Henk is, verdwenen de sloffen in de container…
De volgende dag ging het gelukkig alweer veel beter met onze patiënt. Als
nazorg bedacht ik een speciale therapie. Alcohol werkt namelijk als tegengif
bij ethyleenglycol vergiftiging. Aangezien Henk nagenoeg niet drinkt voorzag
ik hem van een klein flesje zoet huppelwater met het hoogste promillage
dat ik in onze eigen kelder kon vinden. “Tweemaal daags een neut”, aldus
mijn recept. Met een spuitje lukte het prima om de kat dat in het bekkie
toe te dienen. Thans maakt Dexter het gelukkig weer uitstekend. “Eigenlijk
zelfs beter dan voorheen!”. Of ik het restant van de borrel terug wilde? Van
mij mocht Henk die zelf opdrinken. Met mate(n), hè. Uiteraard, want hij is
‘toch zeker Gekke Henkie niet!’
Menno J. Wiersma
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
menno@bistedokter.nl
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Voortgang plan dierenparkje in Wirdum
Op 25 juni j.l. hebben we een enquête gehouden onder onze buurt- en
dorpsgenoten voor een dierenparkje op de voormalige tennisbaan op de
Swichumerdyk. De positieve reacties hierop waren hartverwarmend! We hebben in totaal 129 mails en handtekeningen mogen ontvangen van mensen
die voor een dergelijk parkje zijn. Dit betekent van de 435 huishoudens in
Wirdum is een kwart voor het plan. De reacties kwamen uit alle gelederen,
oud, jong (peuter ouders) jeugdsoos en middengroep leeftijden. Ook is er
veel hulp aangeboden en zijn er giften toegezegd. Hier komen we in een
later stadium op terug.
Als klap op de vuurpijl kregen we twee pony’s en twee geitjes gratis aangeboden!!
Bovendien hebben we een gift toegezegd gekregen vanuit de ondernemersvereniging én er is een boer die toegezegd heeft dat hij het hooi voor de
dieren gratis beschikbaar stelt.
Hoe nu verder
Dorpsbelang is op de hoogte gesteld van ons initiatief
en we hebben contact gezocht met de gemeente.
De gemeente vroeg om
een plan van aanpak met
resultaten van een draagvlakonderzoek uit buurt
en dorp en daarnaast een
financieringsplan voor het
onderhoud. Dit hebben we
in juli aangeleverd en nu is
het wachten op de reactie
vanuit de gemeente. We
houden regelmatig vinger aan de pols bij de betreffende ambtenaar.
Als alles doorgaat dan willen we graag volgend voorjaar met jong en oud
genieten van de dieren in het mooie nieuwe dierenparkje.
Mei freonlike groetnis,
Hanny Schuurman, Willem Sonnema en Geartsje Talsma
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Consulinn Leeuwarden | alie@consulinn.nl | 06-19618699
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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 dit dier te vinden is?

In de volgende maand hebben we weer een
nieuwe foto en de locatie van deze foto.
De giraffe uit de Tuorkefretter van juni is gemaakt op het schoolplein van onze Doarpsskoalle.
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De Seize 9, Grou, Tel. 0566 - 62 1579
Vestiging Wirdum, Tel. 058 - 255 1961
www.dejongdewal.nl, info@dejongdewal.nl
• Utiliteitsbouw
• Woningbouw
• Waterbouwkundige werken
• Restauratie en renovatie
• Onderhoud en verbouw
• Diverse diensten
- 24-uurs service
- WVG aanpassing
- zomer-/winterklaar
service vakantiewoningen
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Moppentrommel
Waarom gaat een boom nooit naar school?
Hij snapt er toch geen hout van.
Twee oenen zitten te praten, wanneer de ene
begint: “Ik snap echt helemaal niks van die lego
sets.” “Hoezo niet?”, vraagt de ander. “Nou, er
staat op 7-13 jaar, maar ik eet zo’n hele doos op
in 20 minuten.”
Een boogschutter komt thuis en zegt tegen zijn vrouw:
“Ik heb je gemist, schat.”
Het is rood en het prikt?
Sambal de bij?
De zoon van een professionele voetballer komt thuis met zijn rapport.
“Goed nieuws?”, vraagt de voetballer.
“Jazeker!”, antwoordt het zoontje, “Ik heb mijn contract met groep vijf met
een jaar verlengd!”
Een oude zeerover vertelt in een café over zijn
houten poot en de glimmende haak waar ooit
zijn rechterhand zat en over zijn glazen oog. De
houten poot kreeg hij nadat er een scheepsanker op zijn been terecht was gekomen en zijn
linkerbeen had verbrijzeld. De haak aan zijn
rechterarm verving de hand die hij kwijt was
geraakt tijdens een zwaardgevecht in een bar
in Portugal. En het glazen oog kwam doordat,
terwijl hij lag te zonnen in Ibiza, een meeuw in
zijn oog scheet. “Maar je kan toch geen oog
mee verliezen door meeuwenstront?”, roepen
enkele luisteraars. “Nee dat klopt,” zegt de
zeerover, “maar ik was nog niet gewend aan
mijn haak!”
Merijn, Hidde en Noor
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Dit artikel was ingezonden op 23 juni voor het juli-nummer, maar ook nu
zitten wij nog in dezelfde situatie en moeten we nog altijd anderhalve meter
afstand houden.

Het is alweer enkele maanden geleden dat wij van ons lieten horen. Muziek
maken en het coronavirus gaan niet samen. Geen repetities, geen voorjaarsconcert, geen kerkdiensten en andere optredens. Echt stil…
Wij missen het met en voor elkaar muziek maken enorm. Inmiddels zijn er
versoepelingen. Muziek maken mag weer met twee meter afstand tussen
de muzikanten. In onze repetitieruimte in de Fikarij gaat dit niet passen. Als
we voor de zomervakantie de repetities nog hadden willen starten, hadden
we op zoek gemoeten naar een andere repetitieruimte. Daarbij komt dat
we op zoek zijn naar een nieuwe
dirigent. Vandaar dat we er voor
hebben gekozen voor de vakantie niet meer te repeteren. We
hopen dat we na de vakantie
er weer vol tegenaan kunnen
en mogen!
De muzieklessen voor de jeugd
konden gelukkig wel gewoon
doorgaan. Eerst online (het was
even wennen…) en nu alweer
een aantal weken ‘live’.
Ook zijn er de afgelopen tijd
muzieklessen gegeven op basisschool de Arke in Wirdum en op
de Teake Jan Roordaschool in
Wytgaard. Iedere keer valt het
weer op hoe snel kinderen al
een aantal noten kunnen spelen
en hoeveel plezier ze beleven
aan het samen muziek maken.
Wij hopen snel weer mooie mu-
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ziek te kunnen maken en u te treffen bij een optreden. Voor nu: iedereen
een fijne zomer!
Namens het bestuur van Brassband Wirdum,
Diana IJpma

Nieuws van de bibliotheek
Tot onze grote spijt blijft de uitleenpost in Wirdum tot nader
order gesloten. Heel erg jammer. Gelukkig kunnen onze leden
terecht in Leeuwarden of Grou voor het lenen van boeken. Met
de biebkaart kunnen jullie daar nu tijdelijk boeken lenen, tot onze
bieb de deuren weer opent.
Wij hopen dat de Bieb in Wirdum snel weer opengaat.
DBieb Leeuwarden, Blokhuisplein 40, Leeuwarden.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 - 20.30 uur
		
zaterdag
9.00 - 17.00 uur
		
zondag
13.00 - 18.00 uur
DBieb Grou, Burstumerdyk 6, Grou
Openingstijden:
		
maandag
14.00 – 18.00 uur
		
dinsdag
gesloten
		
woensdag
14.00 – 18.00 uur
		
donderdag
14.00 – 18.00 uur
		
vrijdag
14.00 – 20.30 uur
		
zaterdag
11.00 – 15.00 uur
		
zondag
gesloten
Namens alle vrijwilligers,
Yt Hettinga

‘ELTS MINSKE IS OARS
ELTS ÔFSKIE IS OARS’

www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma
06 10 33 03 37
Dag en nacht bereikbaar
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Even eruit
Op donderdagmiddag, 24 september a.s. om 14 uur, willen we in de Fikarij
samen met u aan de thee. Voor veel mensen is dit een vervelende tijd – veel
sociale contacten staan op een laag pitje en er is verder weinig te beleven.
Ook onze maandelijkse bijeenkomsten in het winterseizoen met een gastspreker zullen met het oog op de coronabeperkingen voorlopig niet kunnen
plaatsvinden.
Wel bieden wij u de mogelijkheid om de 24ste september
samen met anderen even een kopje thee te drinken en bij
te praten. U kunt komen en gaan wanneer u wilt.
Wij doen dat met inachtneming van de coronamaatregelen. Dus bij binnenkomst even de handen onder het
zeeppompje en anderhalve meter onderlinge afstand aanhouden. Dat moet
lukken. Mocht blijken dat er behoefte bestaat om dit vaker te doen, dan
horen we dat wel.
De kosten bedragen € 2,-. U bent van harte welkom.
Werkgroep UVV/PKN

Avond4daagse 2020
Dit voorjaar kon helaas de jaarlijkse avond4daagse niet doorgaan i.v.m. het
corona-virus. Hoewel we al een keer eerder de wandeltocht door hebben
geschoven naar september hebben we besloten om dat dit jaar niet te doen.
De situatie is naar onze mening nog niet zodanig dat we dit verantwoord
door kunnen laten gaan zoals we dat gewend zijn.
We schuiven daarom de avond4daagse door naar volgend jaar en zullen jullie vroegtijdig informeren wanneer dit plaats zal vinden zodat we hiervoor
hopelijk weer voldoende hulp kunnen krijgen om dit evenement tot een
suc6 te maken.
Namens – Tjitske en Mathilda – “Gollefreonen”
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“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.
∗ 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: in fysiotherapie praktijk:
∗ woensdagavond 19.30 – 20.30 uur.
Goutum: in doarpshûs “Ien en Mien”
∗ maandagmiddag; 15.00 – 16.00 uur. Eventueel in 2 groepen

Vanaf 5 oktober t/m 16 december 2020. Tien lessen van een
uur voor € 105,Herfstvakantie week van 12 oktober vrij. Gewerkt wordt in
kleine groepen. Opgave verplicht.
Eerst een gratis proefles is mogelijk voor nieuwe cursisten.
---------------------------------------------------------------------------------Informatie en aanmeldingen graag per mail vóór 20 september
2020
Ismakogie docente: D. Swierstra - de Jong: Tel. 058 2552300
E-mail: d.swierstra-dejong@hetnet.nl
Website: www.ynlykwicht.nl
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Dorpsfeest 2020

Wat stelt augustus voor zonder dorpsfeest van Wirdum? Zo dachten Eetcafé
Duhoux en de Jeugdsoos Wirdum ook…
“We gingen naar de tekentafel en kwamen uiteindelijk tot het idee om een
groot terras op te zetten, om zo het dorpsfeest niet geruisloos voorbij te
laten gaan. Samen met de meewerkende Gemeente Leeuwarden stelden
we het plan op en kregen groen licht en dit allemaal in twee weken tijd!”
Een “mini-merke” organiseren in Coronatijd is een hele opgave: regeltjes, hygiëne, bediening en iedereen een eigen stoel. Toch konden we tweehonderd
mensen herbergen en mensen een klein beetje het dorpsfeest-gevoel geven.
Waar de bediening zich een slag in de rondte liep, zo fietste Folkert Hans
Talsma de ene na de andere hit aan elkaar! Eén en al gezelligheid op gepaste
afstand, kortom een geslaagde dag!
zie ook foto op voorzijde van de Tuorkefretter - foto’s Minne Hoekstra
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Hardlooproute
De ZuiderloopRoute is een netwerk van routes in Leeuwarden –Zuid (zie
kaartje). De routes zijn geschikt om hard te lopen, maar ook om te wandelen, skeeleren of te steppen. Je kunt de routes afzonderlijk gebruiken of
naar wens combineren tot de gewenste afstand. De routes maken gebruik
van bestaande fiets- en wandelpaden en worden zichtbaar gemaakt met
markeringen op het wegdek.

De Zuiderlooproute is een initiatief van Dorpsbelang
Goutum Zij hebben wegmarkeringen (een soort punaises: zie afbeelding) over en willen die graag inzetten
rond Wirdum en Swichum zodat routes met nog eens
5 tot 8 kilometer kunnen worden verlengd. Dorpsbelang Wirdum ontvangt daarvoor graag suggesties. Die
kunnen worden gemaild naar: db.wurdum.swichum@
gmail.com
Meer informatie over de routes en communicatie rond
het project is te vinden op www.zuiderlooproute.nl.
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Kom sporten bij
De vakantie is weer voorbij, dus is het tijd om het sporten weer op te pakken en fris te beginnen.
Lijkt het je eens leuk om een sport uit te proberen die KDO aanbiedt, dan
is dit je kans. De september maand is een gratis proefmaand. Je kunt dan
gewoon in de les komen en kennismaken met de sport.
(Deelname vanaf de derde les van dezelfde sport wordt contributie gevraagd)
Wat hebben we zoal:
Op maandag:
16.30-17.15 uur
17.15-18.00 uur
18.00-19.00 uur
19.00-20.00 uur

Streetdance van groep 7 en 8
Streetdance van groep 4, 5 en 6
Streetdance vanaf de middelbare school
Zumba voor volwassenen

Op dinsdag:
19.30-20.30 uur

Volleybal voor dames en heren gemengd

Op vrijdag:
14.15-15.00 uur
15.00-16.00 uur
16.00-17.00 uur
17.00-18.00 uur

Peutergym vanaf 2 jaar
Gym voor groep 1 t/m 4
Springgroep voor groep 3 t/m v.o.
Gym voor groep 5 en hoger

We zouden het heel erg leuk vinden om u of jou tegen te komen te komen
op één van onze lessen.
Alles vindt plaats in dorpshuis de Golle (Swichumerdyk 1 te Wirdum)
Kijk voor verantwoord sporten op onze website kdowirdum.nl
Voor vragen: kdowirdum@hotmail.com
Tot ziens in onze lessen!
Het bestuur van KDO

Axon
Fysiotherapie
Uw prikkel tot
herstel
Praktijk voor
onder andere:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Dry needling
• Fitness & revalidatie
• Behandeling na operatie
(ook aan huis)

Bijzonder
gespecialiseerd
in behandeling van:
• Rugklachten
• Nekklachten
• Schouderklachten
• Hoofdpijn & duizeligheid
• Chronische pijnklachten

Locaties
Axon Fysiotherapie
Skoallestrjitte 11, Deinum
Gezondheidscentrum Nij Franjum
Franjumbuorsterpaed 10, Marsum
Gezondheidscentrum it Kleaster
It Kleaster 1, Wytgaard

Telefoon
(058) 254 22 83

Email
info@axonfysiodeinum.nl

www.axonfysiodeinum.nl
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Collectanten gezocht in Wirdum, Swichum
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van
het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in
Wirdum, Swichum. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose?
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte
van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem,
wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen
signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammingsen uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS
en elk jaar komen hier zo’n duizend mensen bij. De eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20-ste en 40-ste levensjaar.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat
en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal
MS Fonds investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.
Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal
MS Fonds. Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten
mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS
moet doorgaan.
Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet
moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

De Voedselbank
De mand voor de Voedselbank staat altijd bij de Superrr in het dorp.
Tip voor de maand september:
houdbare melk – chocolademelk - koffiemelk - melkpoeder.
Laten wij met elkaar in deze moeilijke tijd de gezinnen/alleenstaanden met
kinderen extra steunen in deze corona-tijd.
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OPROEP
Beste dorpsgenoten,
Het Praethuys is een groepje mensen dat bijzondere themadiensten voorbereidt met een experimenteel karakter. Er zijn 4 à 5 diensten per seizoen. Het
zijn laagdrempelige diensten in onze oude dorpskerk, die beginnen om 10.00
uur. Vanaf half tien is er altijd inloop met koffie en fris en ruimte om elkaar
te ontmoeten. Veel kan voorbijkomen in dit uurtje: actualiteit, spiritualiteit,
verhaal, muziek, popkoor, social-media, enz. Alle generaties van jong tot
oud ontmoeten elkaar op allerlei manieren rond het thema van de viering.
We houden ons onder andere bezig met hedendaagse thema’s die (ook) in
onze omgeving een rol spelen. Hierbij betrekken we soms plaatselijke ervaringsdeskundigen. Zo hebben we eerder met boeren samengewerkt aan
een dienst (op een boerderij) waarbij het hedendaagse boerenleven centraal
stond. We hebben ook het onderwerp ‘duurzaamheid in ons dorp’ bij de kop
gehad in samenspraak met dorpsgenoten die hier een passie voor hebben.
We proberen dorp en kerk te laten integreren.
Mensen die komen zijn vaak verrast: “Ik wist niet dat dit ook in de kerk
kon, wat een ontspannen gebeuren, wat een gevoel van ‘mienskip’, wat is
het veranderd allemaal, het beeld dat ik van de kerk had klopt niet meer.”
Uiteraard is iedereen welkom of je je nu tot de kerk rekent of niet (echt). Dit
geldt natuurlijk voor alle diensten en andere activiteiten in onze dorpskerk.
We merken dat deze themadiensten zeker ook regelmatig bezocht worden
door mensen die niet (zo) gewend zijn om de drempel van de kerk over te
gaan, maar wel op zoek zijn naar iets, naar zingeving, naar het samen delen
van levensvragen.
Op dit moment verlaat een aantal mensen het Praethuys en doen we een
oproep voor nieuwe mensen die ons willen komen versterken. Als je wilt
deelnemen aan dit enthousiaste voorbereidingsgroepje, dan houdt het in
dat je in totaal per seizoen gemiddeld 5 à 6 avonden hiermee bezig bent.
Alles in overleg en naar jouw mogelijkheden.
Op de eerste avond van het nieuwe seizoen (27 augustus) verdelen we de
diensten. Je gaat dan vervolgens (met nog iemand van het Praethuys en een
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paar dorpsgenoten) in dit seizoen een of twee van de diensten voorbereiden
waarvan het thema je aanspreekt. Het zijn vaak fijne en gezellige avonden
met mooie gesprekken. Het Praethuys werkt hierin samen met onze dorpsdominee Wiebrig de Boer-Romkema. Aan het eind van het seizoen evalueren
we de themadiensten en brainstormen we over wat we in het volgende
seizoen willen doen.
Het seizoensthema is nu “Het goede leven“.
Je kunt je opgeven bij Geartsje van der Meer. Ook kun je natuurlijk eerst
even bellen voor meer informatie. Tel. 058-2551135
Hartelijke groet,
Het Praethuys

Uitnodiging voor de

Startzondag in onze dorpskerk in Wirdum
voor jong en oud op zondag 20 september 2020 om 10.00 uur
Het thema is: het GOEDE LEVEN
inloop: vanaf 9.30 uur met koffie/thee/fris en iets lekkers
na de dienst: een leuke, korte, afsluitende activiteit
Stuur je foto in bij het thema:
Maak een mooie foto van wat voor jou het goede leven op dit moment is.
Mail je foto (’s) naar Nieske Span vóór 13 september a.s. via:
nieskespan@planet.nl
Vraag aan alle kinderen:
neem iets mee naar de kerk wat je héél leuk
vindt!
met vriendelijke groet,
de commissie startzondag

Greate Mar 2
9005 XJ Wergea
tel: 058-2895458
info@dierenpensionvasco.nl
www.dierenpensionvasco.nl

Dierenpension Vasco zorgt voor professionele opvang voor
uw hond of kat tijdens;

- Vakantie

- Werk (dagopvang)
- Langdurig verblijf

Ook hebben wij;

- Dagje uit

- uitlaat service

- Thuis verzorging huisdier

Vraag naar de mogelijkheden of kijk op onze website
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Bedankt

Foar altyd yn ús hert

Foppe Lawerman
Wat in treast giet der út fan safolle meilibjen.
Tank foar alle leave kaartsjes, brieven, moaie blommen en de hertferwaarmjende earehaach.
Jenny Lawerman-Hoekstra,
Thomas en Rianne
Marrit en Jappie
En de pakesizzers

Voor alle belangstelling bij het overlijden van mijn lieve man, onze heit en
pake

Bouke Meindersma
willen we iedereen bedanken. Door de coronacrisis konden we niet iedereen uitnodigen en bleef het beperkt tot de naaste familie en een paar
vrienden.
Dit was jammer, maar zoveel mensen hebben gehoor gegeven aan de
oproep om een laatste groet te brengen door langs de route te staan.
Dit was overweldigend en hartverwarmend. Dat heeft ons heel erg goed
gedaan.
Ook door alle kaarten en telefoontjes voelden we ons gesterkt.
Allemaal heel erg bedankt.
Hinke, kinderen en kleinkinderen
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zorgvuldig
en met aandacht

Dag en nacht bereikbaar
T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl
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Verhuizingen
Sinds eind maart 2020 wonen Nils en Marianne samen met hun kinderen
Tijmen (14 jaar) en Pepijn (10 jaar) aan It Blauleech nummer 40. Ze woonden hiervoor in Leeuwarden in de wijk Blitsaerd, maar wilden graag ergens
wonen met meer kinderen in hun omgeving. Van het wonen in de Blitsaerd
hadden ze wel ervaren dat ze het fijn vonden om in een nieuwbouwhuis te
wonen en op een locatie waar je zo de natuur in kon wandelen met hun hond
Oskar. Hier in Wirdum vonden ze dat allemaal, een echt dorp. Bovendien is
Wirdum ook op fietsafstand van Leeuwarden.
De verhuizing was amper begonnen of de corona-periode deed zijn intrede,
ze bleven van verdere hulp verstoken en de kinderen waren ineens thuis.
Nils heeft zich ingezet voor de Superrrr in het dorp als vakkenvuller. Nu alles
achter de rug is zijn ze ondertussen goed ingeburgerd in ons mooie dorp.
Nils heeft jaren als zorgmanager in een ziekenhuisorganisatie in Hoorn en
Purmerend gewerkt en is nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Marianne
is afgestudeerd als docente Nederlands en heeft eerst tien jaar als docente
Nederlands gewerkt. Toen ze daarmee gestopt was, is ze verder gaan studeren, heeft haar eigen communicatiebureau opgestart en daarnaast HB
058, een kenniscentrum voor hoogbegaafdheid. In het nieuwe schooljaar
gaat ze weer parttime lesgeven en werkt ze voor haar eigen bureau en het
kenniscentrum HB 058.
In haar vrije tijd doet Marianne aan (kick)boksen, yoga en ook lezen is een
hobby. Nils vindt het leuk om te koken en hard te lopen. Samen vinden ze
het leuk om te mountainbiken, te wandelen en aan krachttraining te doen.
Roel en Judith wonen sinds 1 juli van dit jaar aan Dekenskamp 6. Hiervoor
hebben ze jarenlang in Zuiderburen gewoond. Toen hun dochter en zoon
de deur waren uitgegaan, zochten ze een wat kleiner en ander huis met
voldoende ruimte voor een schuur om in te klussen. Roel heeft als hobby
houtbewerking, hij knutselt en klust met steigerhout en maakt van dit hout
prachtige meubels. In Wirdum werd een kavel gevonden, het heeft even
geduurd maar nu is het huis helemaal naar hun zin. Bovendien is Wirdum
gunstig gelegen, aangezien ze allebeide in Drachten werken. Roel op de
meldkamer voor de ambulances en Judith als peuterleidster.
Naast het klussen en knutselen met hout heeft Roel een grote collectie whisky
verzamelt maar ook hardlopen, volleyballen en tennissen vindt hij leuk om
te doen. Judith houdt ook van knutselen, maar dan meer met papier, klei
of wol of stof. Ze hebben het erg naar hun zin in Wirdum en genieten elke
dag van het prachtige uitzicht.
Ineke & Marjan					welkominWenS@gmail.com

46

Agenda van 15 september tot 1 november
gehele maand september

proefmaand KDO

18-09

07.00 uur

De Golle

Vertrek W3-fietsklassieker

19-09

18.00 uur

De Golle

Aankomst W3-klassieker

24-09

14.00 uur

Fikarij

Theeschenkerij voor iedereen

03-10			

Junior Energiecoach

11-10

20.00 uur

De Golle

Tryater: Vader en zoon

17-10

11.00 uur

De Golle

extra service grof tuinafval

24-10

11.00 uur

De Golle

extra service grof tuinafval

Wilt u een vergadering, feestavond of iets anders organiseren, spreek dan
de datum af met ons Agendabureau bij Baukje Dol, telefoon: 2551724.
Zo voorkomt u, dat u met een lege zaal zit. Niemand kan op 2 plaatsen
tegelijk zijn.

47

Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk
U bent van harte welkom
Bij de diensten worden de coronamaatregelen in acht genomen.
In iedere dienst worden 2 collectes gehouden.
13-09

09.30 uur

da. W. de Boer-Romkema

20-09
10.00 uur da. W. de Boer-Romkema
			Startzondag
			
inloop vanaf 09.30 uur
			
we beginnen met koffie
27-09

09.30 uur

ds. H.J. de Groot, Burgum

04-10
09.30 uur
		

da. W. de Boer-Romkema
Maaltijd van de Heer

11-10

09.30 uur

ds. D.G. Posthuma, Burgum

18-10

09.30 uur

pastor mevrouw A. Adema, Joure

Op de website www.kerkinwirdum.com vindt u meer informatie over onze
gemeente. Het wekelijkse Zon-Dagboek bijvoorbeeld geeft een indruk (met
foto’s) van de diensten van de voorgaande zondagen. Wie dat wil, kan
vooraf de liturgie van de dienst opvragen. Een eenmalig mailtje naar het
beamerteam is voldoende: beamerPknw@outlook.com

Voor een afscheid met
liefde en respect
Iepie Lindeboom-Hospes
útfeartbegelieder

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

René Brouwer
Timmer- en onderhoudsbedrijf

mobiel 06 414 630 30

Voor al uw timmeren onderhoudswerk
in huis en er buiten.

Swichumerdyk 9
9088 AP Wirdum
info@renebrouwer.nl
www.renebrouwer.nl
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Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard
Contactgegevens:
Adres:
Telefoon:
Website:

it Kleaster 1, 9089 BX Wytgaard
058 - 7634513
www.itkleaster.uwartsonline.nl

Huisartsen:
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, 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 in de Golle (m.u.v. de schoolvakanties)
ZIEKENHUISVERVOER UVV
U. Postmus		
G. Emersonstr. 1
T. Bakker
Swichumerdyk		

tel.: 058-2552192
tel.: 058-2552606

PKN-GEMEENTE
Predikant: Ds. W. de Boer-Romkema, Legedyk 20, Wirdum
email: wiebrigdeboer@cs.com			
tel.: 06-81477858
UITVAARTVERZORGING
Bode: Anna Bijlsma, Ewerwert 2, Jorwert
						of

tel.: 06-10330337
tel.: 0511-521336

WIJKAGENT
Marieke Zweers					tel.: 0900-8844
					
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 DORPSHUIS
Voor het huren van een ruimte in de Golle kunt u terecht bij Anneke Hijman,
tel. 06-42540376 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)

NIEUW BIJ
HAAIMA WIRDUM!
UW GARAGE VOOR SERVICE &
ONDERHOUD, APK EN REPARATIE
VAN ALLE MERKEN

Haaima
Werpsterdyk 1-3, 9088 BZ Wirdum
Tel 058 255 1302 - www.eurorepar.nl

