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Fan ‘e toer besjoen

Verstopte plekken

Ik ben gek op stedentrips. Vaak staan er een aantal high 
lights uit de toeristische gids op mijn lijstje. Maar wat ik het 
allerleukst vind is: struinen door de minder bekende plekken 
van een stad. Uitstappen in een wijkje rondom het centrum 
en daar rondslenteren, koffietjes drinken tussen de locals, 
street art spotten en toevallig terechtkomen op een goede 
vlooienmarkt. Mooie foto’s maken en de tijd vergeten. Zoiets. 

Het liefst in Berlijn, Hamburg of Kopenhagen. 

Dit zit er voorlopig even niet in. Maar rondstruinen kan natuurlijk ook 
gewoon wat dichterbij. Met een frisse blik herontdekte ik in de afgelopen 
tijd de verborgen plaatsen rondom Leeuwarden. Wist je bijvoorbeeld dat er 
onder de brug bij het Van Harinxmakanaal bij Goutum fantastische street 
art te vinden is? En dat je langs het ietwat verstopte riviertje De Potmarge 

Via het bruggetje kom je bij de Eysinga begraafplaats
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prachtig kunt fietsen. Gewoon starten in het centrum en kijken tot hoever 
ie loopt bleek een heel leuk fietstochtje op te leveren. Ook erg leuk zijn de 
Miniature People. Deze mini-mensjes zijn verstopt in straten en stegen in 
het centrum van Leeuwarden. Ze hebben sinds kort zelfs een eigen route.

Nog dichterbij is deze mooie verstopte plek: Jousma State. Ten noorden van 
Wirdum, midden in de weilanden omgeven door bomen en een heuse gracht 
kun je nog goed zien waar deze state heeft gestaan. Via een bruggetje kom 
je bij de grafstenen van de Eysinga begraafplaats. Het is een mini oase met 
veel groen en vogels. Ik vind het heel bijzonder om je voor te stellen dat 
Jousma State (gebouwd voor 1515) ooit een gebouw was met meer dan 
tien vertrekken waar de Jousma’s en later de Eysinga’s leefden. 

Afgelopen zomer kwam ik op de Loodyk twee wandelaars tegen. Ze vroegen 
of ik wist waar ze Jousma State konden vinden, het stond niet aangegeven op 
een bordje maar het moest hier toch ergens zijn!? Zeker! Het is daar achter 
die bomen, wees ik ze de weg. Verstopte plekken moet je tenslotte delen.

Alwien de Boer

As jo de eagen iepen hawwe en 
de tiid der foar nimme, kinne jo yn 
eigen omkriten in hiel soad moais 
untdekke.
Wer’t jo faaks gewoan by lâns rinne.
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Mededelingen Dorpsbelang oktober 2020

Welkom 
Elke laatste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Heb 
je iets wat je wil voorleggen bij Dorpsbelang dan ben je welkom tussen 19.30 
en 20 uur. De eerstvolgende vergadering is gepland op maandag 26 oktober. 
In de tussentijd zijn we via de mail of schriftelijk te bereiken. 

Nieuwe bestuursleden en verandering vergaderdag van Dorpsbelang
In het laatste nummer van de Tuorkefretter hebben we Sjors Hempenius en 
Heleen Bruggen voorgesteld als aspirant bestuursleden. We hebben hier geen 
bezwaren op ontvangen en hebben Sjors en Heleen tijdens de vergadering 
op 28 september officieel benoemd als bestuurslid van Dorpsbelang. We 
zijn erg verheugd met deze aanvulling in het bestuur. We zijn nog steeds 
op zoek naar nieuwe bestuursleden. Specifiek voor de taken secretaris en 
penningmeester. We vergaderen 1x per maand en afhankelijk van het aantal 
activiteiten of functie is er gedurende de maand nog een tijdsinvestering 
nodig. Hier krijg je een leuke samenwerking binnen het bestuur voor terug. 
Verder kan je meepraten en denken over plannen binnen de dorpen. Onze 
nieuwe bestuursleden hebben ons verteld dat het erg leuk is om te ervaren 
dat onze agenda zo veelzijdig is. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen over 
de taken en tijd, dan praten we graag met je verder. 

Campagne Wirdum en Swichum groen en regen klaar
We hebben al een paar mooie acties kunnen starten in deze campagne. Op 
zaterdag 24 oktober van 10-12 uur hebben we samen met De Golle en de 
werkgroep groen de actie Steenbreek gepland. We hopen op een gezellig 
samenzijn en hebben leuke activiteiten voor volwassenen en kinderen. Echter 
houden wij ook nauwlettend de Corona-maatregelen in de gaten. Zoals de 
regels nu zijn, mogen we dertig personen in de Golle ontvangen en kunnen 
we rekening houden met de 1,5 meter afstand. Als we allemaal rekening 
houden met elkaar en bij drukte doorschuiven, denken we een leuke acti-
viteit te kunnen hebben. Maar houdt de website in de gaten en eventuele 
meldingen op de deur mochten we de activiteit toch uit moeten stellen. 



zoekt
  jou!

Meld je nu aan als bestuurslid
Leoni Lesterhuis-Bouma: 06-13097771
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In de loop van deze maand krijgt u een folder met de planning en activiteiten 
in de brievenbus. 
Verder hebben we een mooie actie met Doe-het-zelf zaak Hoyte v/d Wal kun-
nen opzetten om voor een mooie prijs regentonnen aan te kunnen bieden. 
Op 24 oktober zullen deze regentonnen ook aangeboden worden. U leest 
hier meer over verder in dit nummer. 

Tennisbaan:
De gemeente is met beide initiatieven (een dierenweide en een honden 
uitlaatveldje) in gesprek. Dorpsbelang houdt contact met beide groepen 
en de gemeente.

Namens Dorpsbelang, 
Leoni Lesterhuis-Bouma 

Maak Wirdum groen en regenklaar

Ook in Wirdum regent het vaker en harder. Water op straat of erger in huis. 
Het verharden van tuinen is daarom niet altijd een goede oplossing. Het 
voorkomt dat regenwater het grondwater kan bereiken. Ook voor uw tuin 
is het goed om te weten dat er slimme kleine en grote maatregelen zijn 
waarmee je regenwater kunt opvangen en benutten.
Dorpsbelang Wirdum-Swichum is daarom de campagne “Wirdum en 
Swichum groen en regenklaar” gestart. Om de eerste stap te zetten naar 
een tuin die regenklaar is heeft Dorpsbelang een ledenactie bedacht.

Wirdum regenklaar!
Een regenton is een eenvoudig middel om je tuin aan te passen aan het 
klimaat. Vaak hoor je zeggen: ‘ja, maar wij hebben hier in Nederland toch 
water genoeg?’ Dat klopt, maar omdat het de laatste tijd steeds vaker veel 
regent in een kort tijdsbestek kan het riool het niet aan, wat resulteert in 
(afval)water-op-straat of het in werking treden van de riooloverstort. En 
‘nee’ omdat het ook regelmatig zo warm en droog is dat we de tuin moe-
ten besproeien, vaak met drinkwater. Het waterbedrijf, het waterschap en 
de gemeente vinden dit een groot probleem, maar het past ook niet in het 
duurzaamheidsbesef wat steeds meer inwoners hebben. Een regenton is 
dus een goed idee en een eerste goede stap! Een regenton vangt bruikbaar 



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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regenwater op en voorkomt overbelasting van het riool en bespaart vaak 
op drinkwatergebruik.

Hoe krijgt u een regenton? 
Met deze Tuorkefretter krij-
gen alle leden van Dorps-
belang de informatie om 
voordelig een regenton aan 
te schaffen en kunt u alles 
over de actie lezen. In deze 
Tuorkefretter zit ook een 
voucher. Hiermee draagt 
Dorpsbelang mee aan de 
aankoop van de regenton-
nen. Met deze voucher kunt 
u dus met een mooie korting 
een eikenhouten regenton 
van 225 liter aanschaffen. 
Met Martijn Rauwerda van 
Doe-het-zelf-winkel Hoy-
te van der Wal (Verlengde 
Schrans 34) hebben we een 
prijsafspraak gemaakt en 
betaalt Dorpsbelang een 
deel van uw ton. U betaalt 
slechts € 100,- voor een re-
genton (met deksel)! De winkelwaarde is € 139. Ook voor alle benodigde 
aansluitmaterialen en aansluitadvies en eventuele thuisbezorging kunt u 
hier goed terecht. 

Nog eens extra subsidie van de gemeente Leeuwarden
Op dit moment heeft de gemeente Leeuwarden ook een extra subsidie om 
een regenton met korting aan te kunnen schaffen. 
Op https://www.leeuwarden.nl/nl/subsidies/slim-omgaan-met-regenwater, 
vindt u meer informatie over deze en alle andere gemeentelijke subsidies. 
Om het voor onze leden nog makkelijker te maken, hebben Martijn Rau-
werda, de gemeente en Dorpsbelang ook hier een afspraak over kunnen 
maken. Bij de aanschaf van een regenton met voucher bij Hoyte van der 
Wal wordt de gemeentelijke subsidie (50% van de aanschafkosten, met een 
maximum van € 25,-) gelijk verrekend. Het invullen en opsturen van het sub-
sidieformulier en wachten op de toekenning hoeft dan allemaal niet meer.
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De regenton kost u dan nog maar € 75,-!
Let op! Deze actie loopt van 24 oktober tot 31 januari en geldt voor de 
eerste 100 regentonnen. De korting is alleen voor leden van Dorpsbelang 
Wirdum Swichum. Per voucher en per adres geldt één regenton.

Hoe plaatst u zelf een regenton
Het plaatsen van een regenton is eenvoudig. Het is wel handig om de ton zo 
dicht mogelijk bij een regenpijp neer te zetten. Op Youtube vindt u verschil-
lende filmpjes over hoe een ton eenvoudig zelf is te plaatsen. 

Op 24 oktober van 10-12 uur houden we in Wirdum de actie Steenbreek. 
Hierover leest u meer in dit nummer van de Tuorkefretter. Op deze dag 
staan er enkele tonnen klaar om met deze actie verkocht te worden. En kan 
u advies krijgen over het plaatsen van de regenton.
Als u een foto maakt van de plek waar de ton moet komen te staan, dan 
kunt u deze foto ook meenemen op 24 oktober of naar Hoyte van der Wal, 
zodat u het juiste advies kunt krijgen. Ze helpen u graag.

Vragen over deze actie aan Dorpsbelang
Heeft u vragen over de actie neemt u dan gerust contact op met Dorpsbe-
lang: db.wurdum.swichum@gmail.com.

Leoni Lesterhuis-Bouma,
Dorpsbelang Wirdum-Swichum
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Tuintip

Dorpsbelang Wirdum Swichum start de campagne “Wirdum en Swichum 
groen en regenklaar”, met in elke Tuorkefretter een tuintip. Deze keer Tip 
1: Bodem

Bodembewerking en verbetering
De bodem is misschien wel het belangrijkste onderdeel van jouw tuin, maar 
deze krijgt vaak de minste aandacht. Door te investeren in een rijk bodem-
leven krijg je gezonde vitale planten die het beter gaan doen en ook veel 
minder water nodig hebben. Je kan zelf compost maken van oud tuin- en 
keukenafval, want deze grond is het allerbeste voor een levende bodem 
en er zitten veel belangrijke mineralen en bacteriën in. Ook in de borders, 
vakken met planten, kun je blad en snoeiafval laten liggen. Dit zorgt voor 
een mulchlaag tussen de planten en maakt dat onkruiden minder snel gaan 
groeien en vocht verdampt zo minder snel. Op die manier hoef je minder te 
wieden en water te geven.

De regenworm is wel onze meest bekende tuinmedewerker: Hij trekt allerlei 
plantaardig materiaal de grond in, eet dit op en deponeert zijn uitwerp-
selen, grond vermengd met wormenmest, weer aan de oppervlakte. Deze 
hoopjes vinden we - als we opletten - her en der in de tuin, bijvoorbeeld 
tussen het gras. Door het graven van hun gangetjes maken de wormen de 
grond bovendien luchtig en zorgen tevens voor een goede afwatering. Door 
vermenging van minerale gronddeeltjes met mest en plantenresten ontstaat 
een goede kruimelstructuur waarop het goed tuinieren is.

Naast de regenworm zijn er nog talloze kleine diertjes als wormen, pisse-
bedden, slakken, maar ook microscopisch kleine beestjes meestal ongezien 
druk aan het werk. Alle werken ze mee aan het omzetten van organisch 
materiaal (afgestorven plantendelen en dierlijke resten) in meststoffen die 
weer ten goede komen aan de planten. Zelfs bacteriën en schimmels leveren 
hun bijdrage aan een gezonde bodem.

We kunnen een actief gezond bodemleven stimuleren door voldoende 
organische stoffen terug te brengen in de grond. Bijvoorbeeld door het 
maken van onze eigen compost, maar ook door waar mogelijk afgevallen 
blad te laten liggen zodat het tussen de beplanting kan verteren. Ook 
gewiede onkruidjes, tenzij ze al zaad hebben gevormd, kun je tussen de 
beplanting laten verdorren, in plaats van ze af te voeren. Je kan ook zelf 
starten met een composthoop / -bak. 
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Leuk voor kinderen 
Zoek eens op internet naar wormenbak of wormenhotel. Dit is leuk om met 
de kinderen te maken en handig om je eigen keukenafval te verwerken en 
weer in de tuin te kunnen gebruiken. Het klokhuis heeft hier al eens een 
leuk item over gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=XF1LZ1tDCyE

Leoni Lesterhuis-Bouma

Snoei en kap van essen

Het gaat slecht met de essen in de gemeente Leeuwarden. Dat is niet zo 
vreemd, want de ‘essentaksterfte’ rukt al enkele jaren op in Europa en Neder-
land. Door een schimmel sterven de takken van essen af en op termijn sterft 
de gehele boom. Tegen deze boomziekte is tot nu niets te doen. Snoeien of 
kappen is het enige dat helpt.

Maatregelen
Veel bomen zien er misschien nog goed uit, maar dit komt doordat de 
ziekte de boom van binnenuit aantast. Deze ziekte zorgt ervoor dat blade-
ren afsterven en de takken doodgaan. Hierdoor breken de takken af. In of 
nabij woongebieden kunnen de aangetaste bomen gevaar opleveren voor 
bewoners en weggebruikers. Daarom inspecteren we de essen regelmatig 
en nemen we maatregelen. Welke maatregelen we nemen hangt af van de 
beschadiging, leeftijd en locatie van de boom. Daaruit volgt dat we moeten 
kappen, snoeien of nog even niets hoeven te doen. Uiteindelijk moeten alle 
essen echter verdwijnen.

Kappen
In het najaar gaan we aan de slag met 56 essen bij u in het dorp en in het 
nabijgelegen buitengebied. Het totale onderhoud zal tot het voorjaar van 
2021 duren. Tijdens het onderhoud kunnen omwonenden geluidshinder 
ervaren en kunnen verkeersmaatregelen (omleidingen) van kracht zijn. Ui-
teraard doen wij ons best om mogelijke overlast door de kap voor iedereen 
tot een minimum te beperken, maar onopgemerkt kan het nooit blijven. De 
essen die nog niet worden gekapt, krijgen een snoeibeurt (om de veiligheid 
te waarborgen).
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Planning
Voordat de werkzaamheden in uw omgeving beginnen ontvangt u bericht 
via e-mail. Zo weet u waar en wanneer er gewerkt wordt aan de essen.

Herplant
Er vindt in de meeste gevallen herplant plaats met andere soorten bomen die 
niet bevattelijk zijn voor boomziektes en waar nodig met andere structuren. 
Met het planten van diverse soorten bomen bevorderen we tegelijkertijd de 
biodiversiteit en voorkomen we dat een nieuwe boomziekte in de toekomst 
bomen aantast. Op een paar plekken hebben wij al eerder besloten in het 
kader van de vastgestelde beheervisie juist niet over te gaan tot herplanten.

plattegrond met locaties te kappen bomen.

Vragen?
Wilt u meer weten over onze werkzaamheden? Neem dan contact op met 
mij, Meile Postma. Ik ben projectleider en te bereiken via de mail op meile.
postma@leeuwarden.nl of op telefoonnummer 058 751 2473.
 
M. Postma 
Projectleider
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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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De groede

By ús yn ‘e gong stiet in grutte antike mahoanjehouten tûfkast. De sintrale 
ferwaarming hat him sadanich útdroege dat er noadich ferlet fan restau-
raasje hie. Meubelrestaurateur Dirk fan Tribulet út Reduzum ûntferme him 
oer it pronkstik. Sels it skeinde laach finear wist dizze keunstner sadanich 
op te meitsjen dat jo it amper mear sjen kinne. Dochs neamt Dirk dat ek by 
in kast ‘in groede’ as ferwûning fan de tiid.

Yn myn wurkpaad haw ik by mannich bist besocht groeden te beheinen, 
mar se binne der ûnûntkomber. Ik seach it as in útdaging in wrat fan in 
eachlid fuort te operearjen sûnder datsto dat sjen koest. Dêrtsjinoer kinsto 
de wûne fan in keizersneed fan in ko altyd werom fine. Lokkigerwize groeit 
der by bisten hast altiten wer hier oerhinne...

Oft ik sels ek groeden haw? Dat falt ôfgryslik ta, seker sjoen de noeden fan 
myn fak. Wit hoe faak bin ik biten of klaud troch lulke hûnen of bange kat-
ten. Groeden dêrfan binne amper te sjen. It grutste manko op dat mêd is 
een kûltsje yn myn lofter boppeskonk. In merje trape my letterlik dôfhûdich 
ûnhuerich nei, nei’t ik har troch har fôle opskuorde bunt hecht hie. Wat die 
my dat sear! Mar at se tsien sintimeter leger mept hie, wie myn knibbel oan 
smots west. It is just op de knibbel fan myn oare skonk dat ik myn iennichst 
útwindich sichtbere groede haw. In kundich ortopeed hat my foarsjoen fan 
in nije rjochter knibbel en dat bisûnder kreas dien!

Ynwindich haw ik sûnt july fan dit jier in fjouwertal groeden oanbrocht kri-
gen troch in Ljouwerter Kardiolooch yn myn lofter hertboezem. Om in ein te 
meitsjen oan de fersteuring fan it ritme fan myn rikketik. Dat like tige goed 
slagge: binnen twa wike wie ‘k al wer drok oan ‘t wurk! Lykwols warskôgen 
myn ‘hoedingel’ en myn hert my dat dat net ferstânnich wie...

Ik sil it bistedokterjen ferskuorend misse. It heucht my noch dat haadmaster 
Piter fan De Trije Doarpenskoalle yn Reduzum in rede hold by syn ôfskied 
en dat it op dat momint foar him fielde as ‘in lyts bytsje deagean’. Ik wie 
dêrby as foarsitter fan de âlderried en miende him ferbetterje te moatten: 
“Mear in amputaasje, tinkt my.” No’t ik yn in lyksoartige sitewaasje bin, 
wol ik besykje derfoar te soargjen dat gjin fan beiden op my fan tapassing 
wêze sil. Ik haw ommers in grut ferskaat oan leafhawwerij wer’t ik earder 



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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te min oan ta kaam. Mei in bulte nocht moat dy yn steat wêze sels groeden 
op myn siel te behinderjen! 

Vlieland - september 2020

Freek de Jonge frege him ea sjongend ôf oft der ‘libben nei de dea is’. 
Persoanlik tink ik fan net. Mar ik bin der wis fan dat der in libben nei myn 
bestean as bistedokter is. En ik hoopje dat it my tegearre mei Lia noch in 
hiel skoft gund is.

Menno J. Wiersma
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
menno@bistedokter.nl 
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Dorpenteam Zuid naar andere locatie

Per 28 september is het Dorpenteam Zuid gevestigd aan De Muldyk1 in 
Grou. De locatie aan de Oedsmawei maakt plaats voor een locatie naast de 
Kringloopwinkel. U bent op afspraak van harte welkom. Bel of mail voor 
informatie of een afspraak naar 0566 625 151 of info@dorpenteam.nl. Het 
dorpenteam is ook via facebook te volgen. 

Het dorpenteam: uw vraagbaak
Bij Dorpenteam Zuid van Amaryllis kunt u terecht met al uw vragen of 
zorgen. Bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, werk, inkomen, wonen of 
opvoeden van kinderen.

Binnen het dorpenteam is er kennis en ervaring op het gebied van: financiën, 
dagbesteding, werk, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke en lichamelijke 
gezondheid, verslavingsproblematiek, eenzaamheid en veiligheid. Uw vraag 
staat centraal en er wordt met aandacht gekeken naar hoe u ondersteund 
kunt worden.

Vragen die vaak gesteld worden aan het dorpenteam:
• Ik heb schulden. Wat nu?
• Mijn partner kampt met een verslaving, maar wil geen hulp. Wat kan ik 
doen?
• Ik wil iets doen voor de wijk, wat zijn de mogelijkheden?
• Ik maak me zorgen over iemand in mijn wijk. Kan iemand helpen?
• Ik dreig uit huis gezet te worden. Wat moet ik nu doen?
• Ik voel me niet zeker in de opvoeding van mijn kind. Kan iemand mij 
ondersteunen?
• Ik heb huishoudelijke hulp nodig. Hoe kan ik dit aanvragen?

Samen doen wat nodig is 
Dorpenteam Zuid van Amaryllis biedt hulp, advies en ondersteuning pas-
send bij uw situatie. Om u zo goed mogelijk te helpen vragen wij u doelen 
te bepalen. Daarvoor wordt besproken: van wie u ondersteuning krijgt, wat 
u zelf doet, hoe u dat gaat doen en wat of wie u daarvoor nodig heeft. Wij 
ondersteunen u bij het bepalen van uw doelen en zijn er voor u, zo lang 
als nodig.
Dorpenteam Zuid werkt volgens het principe: één gezin, één plan, één so-
ciaal werker. Dit houdt in dat u één contactpersoon heeft, ook wanneer er 
meerdere partijen betrokken zijn.
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Vrijwilligerskrant

Tijdens de aftrap van het Vrijwilligersfestival heeft wethouder Hein Kuiken 
het eerste exemplaar van De Vrijwilligerskrant overhandigd gekregen door 
Enna de Haan van Vrijwilligerswerk Amaryllis

“Vrijwilligerswerk is de kurk waar de samenleving op drijft en het groot 
aantal vrijwilligersorganisaties én vrijwilligers laat zien dat er enorm veel 
kracht in de Leeuwarder samenleving aanwezig is”, aldus de wethouder.

Om de inwoners van Leeuwarden een indruk te geven van de vele moge-
lijkheden waarvoor zij als vrijwilliger een steentje bij kunnen dragen heeft 
Vrijwilligerswerk Amaryllis een krant uitgebracht waarin ruim zeventig vrij-
willigersorganisaties zich presenteren.
De krant zal deze week in de gemeente Leeuwarden verspreid worden én 
is via:
www.samenleeuwarden.nl online te vinden.

Lucie van der Horst

Specialistische ondersteuning 
Uw vragen proberen we zoveel mogelijk samen en met uw netwerk op te 
lossen. Daar waar nodig schakelen wij specialistische ondersteuning in. Welke 
vorm van aanvullende ondersteuning dat is, bepalen we samen met u. Denk 
daarbij aan dagbesteding of thuisondersteuning. Hoe u ook geholpen wordt, 
wij blijven betrokken. Nu en in de toekomst.

Organisatie in de regio
Naast het bieden van hulp en ondersteuning dragen wij ook bij aan het 
prettig en veilig wonen in de wijk of het dorp. Dit doen we samen met 
wijkverenigingen, dorpsbelangen, zorgcoöperaties, vrijwilligersinitiatieven 
en andere partijen in de wijk. Maar ook werken we samen met u! Misschien 
heeft u wel een goed idee voor uw omgeving en heeft u daar hulp bij no-
dig. Wij helpen bij het leggen van contacten met bewoners of kijken of er 
behoefte is aan een collectieve activiteit zoals een sollicitatieclub, taalles, 
administratieclub of bijvoorbeeld een beweegclub.

Lucie van der Horst
06-1098 9759 | 058-303 0400



22

Bericht vanuit De Golle

Misschien heeft u het al gemerkt, maar na de zomervakantie zijn enkele 
organisaties weer gestart met hun activiteiten in De Golle. Andere wachten 
nog even in verband met de corona maatregelen en de doelgroep waarvoor 
zij activiteiten uit voeren.
Helaas heeft de hoofdvestiging van onze bibliotheek ook besloten om nog 
even te wachten met het opengaan van de buiten-filialen.

Wij als Golle-bestuur gaan zachtjes aan weer bekijken wat de mogelijkheden 
zijn. U hoort hier binnenkort meer over en wij hopen dat onze vrijwilligers 
dan ook weer in actie kunnen komen.
Omdat De Golle nu overdag leeg is, willen wij u wijzen op de mogelijkheid 
om De Golle te huren als werkplek, of vergaderruimte. Wilt u rustig kunnen 
werken, of een vergadering plannen met wat collega’s op een corona vrije 
plek, bel ons. Dit kan al voor een dagdeel, een hele dag of voor bepaalde tijd. 

De Golle heeft boven een kleine ruimte die geschikt is voor twee personen 
en een grotere vergaderruimte die geschikt is voor ongeveer tien personen. 
Helaas is er geen lift in het gebouw. Beneden in De Golle is nog een ruimte 
geschikt voor vier tot en met zes personen. 
U kunt via de mail (dorpshuis.degolle@gmail.com) of per telefoon (06-425 
403 76) contact met ons opnemen en in overleg plaats en tijden afspreken.

Het Golle-bestuur

Skoareboerd

Koartlyn is dit skoareboerd (sjoch foto op de foarside) pleatst oan it haadfjild 
fan WWS. Mooglik makke troch WWS en de kommisje dy’t belutsen wie by 
it 50-jierige jubileum fan de klup.
Sytse Scheepsma, Mechiel Jorna en Gerben Roorda hawwe dit mei syn 
trijen oppakt en dit mei help fan in oantal oaren makke. It skoarreboerd is 
mei mooglik makke troch Autobedriuw Haaima en Mechanisatiebedriuw 
Meinderts. Dizze trije jonge mannen binne neist makkers ek sponsor. It SJR 
boerd is fan it bedriuw wat de manlju oprjochte hawwe. Kreas dien mannen!

Wytske Hoekstra
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Moppentrommel 

Wat is het toppunt van positiviteit?
Antwoord: In de gevangenis zingen: “En we gaan nog niet naar huis. Nog 
lange niet, nog lange niet!”

Ik heb gaten in mijn onder- en bovenkant, mijn linker- 
en rechterkant, en in het midden. Toch houd ik water 
vast. Wat ben ik?
Een spons!

Er zit een man op een bus te wachten. Zegt de bus-
chauffeur: ‘Hé ben je helemaal betoeterd, ga eens van 
mijn bus af!’

Er komt een man bij de dokter en zegt: “Het voelt alsof 
er niemand naar me luistert.”
Dokter: “Volgende patiënt!”

Jantje zegt tegen zijn vader: “Ik wil later rijk worden. Ik 
wil een groot huis met een zwembad en twee garages 
en een grote slaapkamer.” Maar dan zegt de vader: “Ja 
dat kan hoor, maar wil je geen badkamer?” Jantje: “Geen 
badkamer want ik wil stinkend rijk worden.”

Jantje loopt langs het huis van de burgemeester en denkt: ‘Ik ga gewoon 
op het raam spugen.’ En zo, splets! een dikke 
klodder. Komt de burgemeester naar buiten en 
zegt: “Ben je helemaal gek geworden? Wat zou 
je er van vinden als ik dat bij jou doe?!” 
Jantje: “Dat zou ik heel knap vinden want ik 
woon op de 10e etage.”

Noor
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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 foto uit de Tuorkefretter van september is 
gemaakt op het voormalige tennisterrein.
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Update Jeugdsoos Wirdum

De verbouwing
Het zal vast niet aan uw aandacht zijn ontsnapt dat de Jeugdsoos bezig is 
aan een verbouwing van haar nieuwe locatie. Wij als bestuur hadden deze 
verbouwing al erg lang in ons achterhoofd zitten, na de fusie van de basis-
scholen kon dit plan werkelijkheid worden en mochten we verhuizen naar 
de begane grond van Dorpshuis de Golle.
Na een informatieavond voor de naaste omwonenden zijn we bezig geweest 
om de financiering rond te krijgen. Hierbij willen we onze ondernemers en 
inwoners van Wirdum ook heel hartelijk bedanken voor de enorme steun!
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Wij kunnen u meedelen dat met deze enorme steun vanuit het dorp, het 
Dorpsbelang, Ondernemersvereniging de Schakel en diverse andere fondsen 
en instanties de financiering zo goed als rond is. We wachten nog op een 
aantal aanvragen, zodat het gehele financiële plaatje rond is! Naast deze 
geweldige bijdragen kunnen we u meedelen dat de certificaten begin no-
vember bij u op de mat liggen!

Begin juli kregen wij te horen dat de Jeugdsoos haar begeerde locatie mocht 
gaan innemen, hier voorafgaand hebben wij de peuterspeelzaal helpen 
verhuizen naar het voormalig pand van CBS de Arke, deze locatie hebben 
wij tevens voorzien van een kindvriendelijk hek. 
De sloopwerkzaamheden zijn gestart, waarna aan de installatie- en isolatie-
werken kon worden begonnen. 
Dit gehele project zal worden uitgevoerd door enthousiaste bestuursleden 
en vrijwilligers. Mocht u uw steentje willen bijdragen of gewoon eens een 
kijkje willen nemen, u bent van harte welkom!

Nieuwe bestuursleden
Wij zijn blij te kunnen melden dat we voor het komende “Jeugdsoos seizoen” 
vier nieuwe bestuursleden kunnen voorstellen. 
Welkom en veel succes: Anna, Marije, Johannes en Dennis!

Oude bestuursleden
Waar we blij zijn met nieuwe leden, hebben we helaas ook afscheid moeten 
nemen van een viertal personen: Heleen, Romy, Nynke en Folkert.
Enorm bedankt voor jullie tomeloze inzet en we zien jullie graag terug in 
de nieuwe Jeugdsoos!

Spokentocht
Hoewel we dit jaar weinig hebben mogen organiseren, willen we dit voor 
de jongere jeugd wél gaan doen. Daarom willen we ook dit jaar de jaarlijkse 
spokentocht niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
De datum van de spokentocht is vrijdag 20 november 2020. Nadere infor-
matie volgt op de poster bij de school en op onze sociale media-kanalen.

Namens het bestuur Jeugdsoos Wirdum,
Nanne Nyp
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• Utiliteitsbouw
• Woningbouw
• Waterbouwkundige werken
• Restauratie en renovatie
• Onderhoud en verbouw
• Diverse diensten
 - 24-uurs service
 - WVG aanpassing
 -  zomer-/winterklaar

service vakantie-
woningen

De Seize 9, Grou, Tel. 0566 - 62 1579
Vestiging Wirdum, Tel. 058 - 255 1961
www.dejongdewal.nl, info@dejongdewal.nl
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World Servants reis 2021 en de flessenkast

In de zomervakantie van 2021 ga ik naar My-
anmar om een revalidatiecentrum te bouwen 
in Htan ta pin, samen met de lokale bevolking. 
Zodat mensen met Lepra weer mee kunnen 
doen in de samenleving. Ook kunnen kinderen 
in dit centrum bijlessen krijgen.

Om dit te kunnen gaan doen is er veel geld no-
dig. Dit bedrag probeer ik bij elkaar te krijgen 
door verschillende acties te doen. Eén van deze 
acties is dat ik lege statiegeldflessen verzamel. 

Als u lege statiegeldflessen heeft, kunt u die flessen in de flessenbak gooien 
bij de Superrr. 
Alvast bedankt en neem ook even een kijkje op: geef.ws/ruth

Ruth Kuit

Maar Ruth gaat niet alleen ook 
Gideon, André en Gerda Kuit 
gaan met deze reis mee. 
We gaan de uitdaging dus aan 
met z’n vieren. Dat betekent ook 
veel acties. 
Gideon kan u/jou helpen met 
tuinonderhoud. Zie zijn link:
geef.ws/tuinonderhoud.
Gerda maakt zelfgemaakte 
advocaat. Zie: geef.ws/zelfge-
maakteadvocaat hier kunt u een 
bestelling plaatsen. Om zelf op 
te eten of als cadeautje weg te 
geven.
André maakt verschillende din-
gen van houten pallets zie: geef.ws/palletcreaties 
In overleg kan hij iets voor u/jou maken 

U kunt ook een bedrag over maken op onze actie: geef.ws/4kuitjes
Helpt u ook mee bouwen aan verandering?
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Deze avond kon in het voorjaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis, 
hierbij een nieuwe uitnodiging voor een avond na de herfstvakantie.

Je kind (misschien) laten dopen?
  
Misschien is dat ook een vraag van jou, die af en 
toe boven komt. Misschien wil je die vraag wel 
eens onderzoeken, samen met andere ouders. Om 
zo jouw eigen antwoord te vinden op deze vraag.  
  
Kom dan in november naar een avond waarin we 
daar samen over gaan praten. We praten samen 
over wat dopen eigenlijk wil zeggen en wat dat 
voor jou betekent. 
Welkom om mee te praten, in respect voor wat ieder wil delen. Je hoeft er 
niet (meteen) uit te zijn of je je kind wel of niet wilt laten dopen. Dat merk 
je vanzelf. 

Als je gaandeweg ervoor kiest om je kind te laten dopen, dan spreken we 
een avond af om een doopdienst voor te bereiden. Hierbij is je eigen inbreng 
van harte welkom. 

Heb je belangstelling voor een open gesprek in november over ‘Je kind 
(misschien) laten dopen?’ Geef je dan op bij ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
via: wiebrigdeboer@cs.com of via app of telefoon: 06-81477858.  

Als de aanmeldingen binnen zijn, plannen we een geschikte datum in 
november. 

De twee ouderparen die zich al eerder hebben aangemeld, hoeven zich niet 
opnieuw op te geven. 

Geef je op vóór 26 oktober! 
Dan lukt het om op tijd een afspraak te plannen voor deze avond. We zoeken 
natuurlijk een locatie voor deze avond die “coronaproof” is. 

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad van onze dorpskerk, 
Wiebrig de Boer-Romkema
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Uitnodiging voor de gedenkzondag 

op zondag 1 november 2020 om 9.30 uur

We gedenken in deze tijd van het jaar, in de traditie van de kerk, alle mensen 
die ons zijn voorgegaan. Door dit te doen, beseffen we altijd weer, dat we 
in een eeuwenlange stoet van mensen staan en met hen verbonden zijn. 
Ook in de hele samenleving is er dan volop aandacht voor het herdenken 
van dierbaren, zoals bijvoorbeeld in het TV-programma van Anita Witzier 
rond de vraag ‘Voor wie steek jij een kaarsje aan?’

Ieder jaar gedenken we hen die zijn overleden in onze dorpen. We noemen 
hun namen en ontsteken een kaars voor ieder van hen. Op 1 november a.s. 
gedenken we hen die in de periode van september 2019 tot september van 
dit jaar in onze dorpen zijn overleden. 

In de dienst van 1 november is iedereen welkom om, naast degenen die bij 
name genoemd zullen worden, ook anderen te gedenken die je moest missen, 
nog maar kort of al langer geleden. Voor iedere vrouw, man of kind van wie 
we de naam in ons hart meedragen, zal ook een kaars worden aangestoken. 

Voor onze diensten geldt een coronaprotocol (te vinden op onze website 
www.kerkinwirdum.com). I.v.m. met dit protocol is reserveren voor deze 
dienst noodzakelijk. U/jij kunt je aanmelden voor deze dienst door vóór 
vrijdag 30 oktober 17 uur een mail te sturen naar kerkinwirdum@gmail.com. 
Wij verzoeken u daarin de n(a)am(en), emailadres(sen) en telefoonnummer(s) 
te vermelden van wie de dienst bij zal/zullen wonen. 

U kunt deze dienst ook online volgen. Op onze website www.kerkinwirdum.
com vindt u een link om deze dienst live te beluisteren of later terug te 
horen. Deze dienst is vanaf 1 november een maand lang nog te beluisteren. 
U vindt ook de liturgie op onze website, een paar dagen voordat de dienst 
plaats zal vinden. 

Na de dienst is er gelegenheid om – voor wie dat wil - een ‘slach om it hôf’ 
te maken. Er kunnen dan bloemen op de graven worden gelegd. Houd u 
ook daar rekening met de 1,5 meter afstand. 

Voor de kinderen is er vanaf half tien zondagsschool in de Fikarij naast de 
kerk. Alle kinderen zijn daar van harte welkom. De kinderen hebben een 
eigen programma, maar sluiten na de dienst wel aan bij de rondgang om 



www.uitvaartzorgbijlsma.nl
Anna Bijlsma 
06 10 33 03 37 

Dag en nacht bereikbaar

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’
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Even eruit

Op donderdagmiddag, 29 oktober a.s. om 14.00 uur, willen we in de Fikarij 
opnieuw 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. 

Net als in september bieden wij u de mogelijkheid om 
de 29-ste oktober samen met anderen even een kopje 
thee te komen drinken en bij te praten. U kunt komen 
en gaan wanneer u wilt.
Wij doen dat met inachtneming van de coronamaat-
regelen. Dus bij binnenkomst even de handen onder het zeeppompje en 
anderhalve meter onderlinge afstand aanhouden. Dat moet lukken. De 
kosten bedragen € 2,-.
U bent van harte welkom.

Werkgroep UVV-PKN

het kerkhof. Zij zullen ook aandacht besteden aan wie zij missen en bloemen 
meenemen naar het kerkhof. 

Als je een vraag hebt of iets wilt bespreken, neem dan contact op met ds. 
Wiebrig de Boer-Romkema, via email: wiebrigdeboer@cs.com of
06-814 778 58. Graag tot ziens op 1 november. 

de commissie gedenkzondag:
Geertje Talsma, Klaaske de Boer en ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
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Naar de sauna in Wijtgaard! 

Hou je van sauna maar vind je een druk complex niet prettig? 
Sinds kort kun je bij Wellnesspraktijk Binnenstebuijten genieten van een 
heerlijke privésauna. 

De Finse sauna heeft 4 zit-of 2 ligplaatsen. Als je wilt kun je zelf de kachel 
opgieten.
Er is gelegenheid om buiten af te koelen met een koud waterslang en ton, 
binnen is een warme douche waar je gebruik mag maken van het verrukkelijk 
uitgebreide assortiment Weleda douche en bodyproducten. Je hoeft alleen 
je eigen slippers mee te nemen, de rest is aanwezig (badjas, handdoeken, 
hamamdoek).
Je kunt je bezoek combineren met een heerlijke behandeling maar bent ook 
welkom als je alleen naar de sauna wilt!

Ga voor meer info en online reserveren naar www.binnenstebuijten.nl of 
neem contact op via 06-36404539. 

Een WARME groet!
Ivonne van der Waard

Rabobank Club Support

Wij, Stichting Wurdumer Klokken, doen ook dit jaar mee met deze campagne.
U kunt meedoen als u een rekening heeft bij de Rabobank en daarnaast lid 
bent van de Rabobank, het lidmaatschap is GRATIS.

Als u lid bent krijgt u een paar keer per jaar het magazine “Dichterbij” van 
de Rabobank in de brievenbus. Daarin staan leuke activiteiten waar u gratis 
naar toe kunt gaan!
Doet u ook mee? U kunt stemmen van 5 oktober t/m 25 oktober

Hoe kunt u stemmen op de Wurdumer Klokken?
Inloggen op de website Rabobank. Dan via zelf regelen. Vervolgens in mijn 
lidmaatschap klikken op Rabo support.

Alie Kalsbeek
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Sauna is gezond

Als je lekker wilt ontspannen is een bezoek aan de sauna zeker een aanrader. 
Daarnaast werk je ook aan je gezondheid. Vijf redenen op een rij waarom 
sauna-gebruik goed voor je is.

Goed voor je weerstand
Sauna-gebruik draagt bij aan het verhogen van je natuurlijke weerstand. 
Wie regelmatig gaat heeft vaak minder last van verkoudheden. Het bezoek 
aan de sauna bevordert bovendien het herstelproces en het zorgt ervoor 
dat natuurlijke pijnstillers vrijkomen.

Ontspannen is goed voor je
Tijdens een bezoek aan de sauna kun je heerlijk ontspannen. Het verlicht 
stress!

Goed voor je doorbloeding
Door gebruik van de sauna wordt je doorbloeding op een goede manier 
beïnvloed. Het verbetert je circulatie. 

Afdrijven van afvalstoffen
Tijdens je saunabezoek ga je veel transpireren. Hierdoor verlies je warmte, 
maar ook afvalstoffen. 

Je komt als herboren thuis
Na een bezoek kom je als herboren thuis. Eventuele vermoeide spieren zijn 
weer zacht en ontspannen. Bovendien ben je voorzien van zo’n heerlijk ro-
zige huid. Hierna kun je er weer tegenaan. Boeken dus, zo’n sauna-bezoek!
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Nut en Nocht

Bêste minsken, leave toaniel leafhawwers, stipers en mienskipsfreonen

Alderearst hoopje wy dat elk noch sûn is en bliuwt. Noch hieltyd binne der 
ûnwissens en (feroarjende) maatregels rûnom it Covid-19.
Ek it prachtige wurk fan ús toanielferiening hâldt dit yn syn greep. Ferskate 
mooglikheden en senario’s om dochs de tried wer op te pakken hawwe wy 
as bestjoer mei elkoar en oaren besprutsen. Tink dêrby oan risiko’s op be-
smettingen, lokaasjes, gearkomsten, kosten en gefaren foar de omjouwing.

Spitigernôch hawwe wy as bestjoer beslute moatten de foarstellingen fan 
‘Jou My Wjukken’ en oare aktiviteiten op te skowen. Eltse moanne oerleit it 
bestjoer fan Nut en Nocht oer de (ûn)mooglikheden om te sjen oft en wat 
wy yn gong sette kinne om wer foarstellingen plak fine te litten. It plan is 
foarearst om de foarstellingen fan ‘Jou My Wjukken’ yn begjin 2021 troch-
gean te litten. 
Dat jildt ek foar ús jiergearkomste en it jongereintoaniel.

Bliuw tinken oan sûnens, bettere toaniel tiden en oan elkoar!

Ut namme fan it hiele bestjoer fan Nut en Nocht,

 

Beste mensen, lieve toneelliefhebbers, sponsors en mienskipsfreonen

Allereerst hopen we dat eenieder nog gezond is en blijft. Nog steeds zijn er 
onzekerheden en (veranderende) maatregelen rondom het Covid-19.
Ook het prachtige werk van onze toneelvereniging houdt dit in zijn greep. 
Diverse mogelijkheden en scenario’s om toch de draad weer op te kunnen 
pakken hebben we als bestuur met elkaar en anderen besproken.
Denk daarbij aan risico’s op besmettingen, locaties, samenkomsten, kosten, 
en gevaren voor de omgeving.

Helaas hebben we als bestuur moeten besluiten de voorstellingen van ‘Jou 
My Wjukken’ en andere activiteiten op te schorten. 
Iedere maand overlegt het bestuur van Nut en Nocht over de (on)mo-
gelijkheden om te kijken of en wat we in gang kunnen zetten om weer 
voorstellingen te kunnen laten plaatsvinden. Het plan is vooralsnog om de 
voorstellingen in begin 2021 te laten plaats vinden. Dit geldt dus ook voor 
onze jaarvergadering en het jeugdtoneel.
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Blijf denken aan gezondheid, betere toneeltijden en aan elkaar.

Namens het hele bestuur van Nut en Nocht,
Eelke van der Meer

Boek Wirdum Groningen

Onlangs waren we in het Groningse Wirdum, waar we even gezellig bij-
gepraat hebben met Toy en Detty. Zij logeerden bij ons bij de uitwisseling 
van de dorpen in 2018 en wij hebben bij hen gelogeerd toen wij als Friese 
Wirdumers een uitwisselingsbezoekje hadden in het Groningse. Heel gezel-
lig allemaal.

Eén van de gespreksonderwerpen was, behalve dat de w3fietsklassierer dit 
jaar helaas niet doorging langs de andere Wirdums, het boek over het Gro-
ningse Wirdum dat volgende maand verschijnt. Toy van Nulck was daar al 
enige jaren mee bezig en we hebben al veel verhalen daarover gehoord. We 
hebben een stapeltje folders meegekregen, die we inmiddels verspreid heb-

ben onder de W3-deelnemers, 
zij zijn het meest betrokken bij 
het andere Wirdum.

We willen jullie bij deze graag 
attenderen op dit boek. We 
hebben al een voorproefje mo-
gen zien en het is een heel mooi 
boek geworden.

We hebben ter inzage nog een 
folder beschikbaar als jullie 
meer willen weten over het 
boek. In elk geval is dit de link 
naar melding van het boek op 
de site van het Groningse Wir-

dum: https://www.wirdum-gn.com/nieuws-1/boek-wirdum

Voor meer info over de W3-fietsklassieker zie: www.w3fietsklassieker.nl/

Trudie Labuschagne en Johan Kruiger



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

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

 Axon 
Fysiotherapie 
Uw prikkel tot 
herstel
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Pepernootactie stopt in Wirdum/Swichum

Zoals u weet is er de afgelopen maanden heel wat veranderd. De scholen zijn 
samengegaan en de school heet nu de Dorpsskoalle. De peuters zijn verhuisd 
vanuit de Golle naar het schoolgebouw van de Arke en de jeugdsoos is druk 
bezig met het verbouwen van de voormalige peuterspeelzaal van ‘t Gol-
legrut. De peuters gaan nu verder onder de naam ‘peuteropvang Wirdum’.
In Wirdum/Swichum is jarenlang de pepernootactie georganiseerd vanuit 
de OC van de peuters. In samenwerking met de juffen en de ouders werd 
door deze actie geld gecollecteerd in beide dorpen om ieder jaar een gewel-
dig Sinterklaasfeest te kunnen organiseren voor de peuters. Dit alles werd 
mogelijk gemaakt door de Superrr die de pepernoten en speculaasbrokken 
voor de actie beschikbaar stelde. 
Vanaf dit jaar zal voor het organiseren van het Sinterklaasfeest de samen-
werking met de Doarpsskoalle gezocht worden, waardoor de reden van de 
pepernootactie wegvalt.

Namens de juffen,
Ingrid Frölich
(OC peuters)

Sinterklaas komt zeker weer!

We kunnen het toch niet voorbij laten gaan, Sinterklaas en zijn pieten zullen 
ook zeker dit jaar in Wirdum staan.
De commissie is druk in overleg voor een alternatief, en dit zal plaats vinden 
op:

28 november om 13:30 uur, in De Golle
Zet deze datum alvast in de agenda!

Verdere info volgt, dus houdt de Tuorkefretter in de gaten.

PS. bij deze activiteiten volgen wij de richtlijnen die zijn opgesteld door het 
RIVM met betrekking tot COVID-19.

Femke Kooistra
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Het is alweer enkele maanden geleden dat wij van ons lieten horen. Muziek 
maken en het coronavirus gingen tot de zomervakantie niet samen. Geen 
repetities, geen voorjaarsconcert, geen kerkdiensten en andere optredens. 
Echt stil…

Wij hebben het muziek maken met elkaar enorm gemist. Gelukkig kwam er 
versoepeling en konden we na de zomervakantie weer van start gaan, wel 
met de nodige afstand. In de Fikarij waar wij altijd repeteren hebben we 
te weinig ruimte. We zijn erg blij dat we nu gebruik mogen maken van het 
gebouw van ‘de Arke’. 

In juli hebben we afscheid genomen van onze dirigent Guus Pieksma. We 
zijn nu bezig met proefdirecties en hopen binnenkort onze nieuwe dirigent 
te kunnen voorstellen.

Voor de zomer zijn er muziek-
lessen 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 spe-
len en hoeveel plezier ze be-
leven aan het samen muziek 
maken. Een aantal kinderen 
heeft proeflessen gevolgd en 
we zijn blij dat we hierdoor 
weer twee nieuwe jeugdle-
den mogen verwelkomen! 
Opgeven voor proeflessen kan 
altijd, niet alleen voor jeugd 
maar ook voor volwassenen. 
Misschien heeft u al eerder 
een blaasinstrument bespeeld 
of wilt u het nog gaan leren. 
Grijp de kans! We hebben ook 
een enthousiaste drumleraar. 
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Hij geeft niet alleen drumles aan beginners (jong, oud en alles er tussenin) 
maar je kunt ook bij hem terecht om weer even bij te spijkeren. Hier stelt 
hij zich voor:

Hallo, mijn naam is Anne-
Symen Abma, 

Op 11-12-’13 was mijn af-
studeren te zien. Nu speel ik 
in bands en volg ik op drum-
gebied alle trends. Artiest 
muziek is de opleiding die ik 
heb gedaan. Als drummer en 
docent ben ik doorgegaan. 

Joop Obama and the Pre-
sidents, The Cops, Gang is 
Alles, Living Jukebox en Sipke 
de Boer zijn de bands waar 
ik mee speel met nog meer 
op de Loer. Ash Soan en 
Benny Grebb inspireren mij 

het meest zonder hen was ik muzikaal niet zover geweest. Goed voelen wat 
muziek maken met je kan doen met liedjes van nu en toen. Ik wil dat je kan 
drummen hoe en wat je wil, met elke drumgroove en fill.

Drummen is het mooist wat er is hatsetflats. Ben jij benieuwd hoe dat is, 
lekker drummen dat is niet mis. Wil je proeflessen? Schrijf je snel in. Drum-
men we straks samen, ik heb er zin in! 

Groetjes Anne-Symen Abma

Wij hopen snel weer optredens te kunnen verzorgen en u daar te treffen! 

Namens het bestuur van Brassband Wirdum, 
Diana IJpma



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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KWF-collecte

Als lokaal KWF-collecteteam in Wirdum en Swichum hebben wij één doel: de 
dag dichterbij brengen dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker. Om 
dit doel te realiseren, organiseren wij de jaarlijkse collecteweek in september 
om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor kankeronderzoek. Dit jaar 
hebben wij gecollecteerd met dertien enthousiaste vrijwilligers uit Wirdum 
en Swichum. De totale opbrengst dit jaar is € 768,83.
Alle inwoners en vrijwilligers bedankt voor jullie bijdrage.

Namens het KWF-collecteteam Wirdum/Swichum,
Anneke Bergsma

Prinses Beatrix Spierfonds

Ondanks de corona en te weinig collectanten is er toch € 329,50 opgehaald. 
Ook zijn er mensen die met de QR-code hebben gedoneerd. Namens het 
fonds wil ik alle gulle gevers en collectanten bedanken voor hun gaven en 
hun inzet.

Hinke Meindersma
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Dag en nacht bereikbaar
T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

zorgvuldig 
en met aandacht

Dag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaarDag en nacht bereikbaar
TTT 0566 60 29 22 0566 60 29 22 0566 60 29 22
III www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl www.dejonguitvaartzorg.nl
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Verhuizingen in Wirdum en Swichum

Na een lange tijd klussen wonen René en Romy sinds half augustus op de 
Greate Buorren 17. Het is heel mooi geworden en ze wonen er fijn, samen 
met lief en mooi katertje. Beiden woonden voorheen al in Wirdum en ze 
wilden graag in Wirdum blijven wonen.
René is als ZZP-er machinaal houtbewerker. Romy is verpleegkundige en 
werkt in de thuiszorg. Voetballen is hun gezamenlijke hobby.

Sander en Judith wonen alweer een tijdje op de Swichumerdyk 22. Het bevalt 
ze hier goed, ze zijn nog bezig zich te oriënteren op Wirdum en omgeving.

Ineke en Marjan
welkominWenS@gmail.com

Voedselbank

De mand voor de Voedselbank staat altijd bij de Superrr in het dorp.

Tip voor de maand oktober: afwasmiddel - wasmiddel - wasverzachter

Laten wij met elkaar in deze moeilijke coronatijd de gezinnen / alleenstaanden 
met kinderen extra steunen.
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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 oktober tot 1 december

17-10 11.00 uur De Golle  Extra service grof tuinafval

24-10 11.00 uur De Golle Extra service grof tuinafval

24-10 10.00 uur De Golle Actie Steenbreek

29-10 14.00 uur Fikarij UVV-PKN: Theedrinken voor
    senioren

20-11  De Golle Spokentocht, georganiseerd door
    de jeugdsoos

28-11 13.30 uur Greate Buorren Intocht Sinterklaas
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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.

18-10 09.30 uur pastor mevrouw A. Adema, Joure

25-10 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema-de Maaltijd van de Heer

  1-11 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema – Gedenkzondag 
Ieder jaar gedenken we allen die in het afgelopen 
jaar zijn overledenen uit onze dorpen, we noemen 
hun namen en ontsteken een kaars voor ieder van 
hen. Vanwege de RIVM-maatregelen zijn we beperkt 
in het aantal kerkgangers, die we mogen ontvangen. 
Bij bijzondere/speciale diensten worden meer per-
sonen verwacht dan bij ‘gewone’ diensten. Daarom 
moet ieder die deze dienst wil bijwonen, zich vooraf 
aanmelden. Wilt u erbij zijn, dan kunt u zich uiterlijk 
vrijdag 30 oktober tot 17 uur via de mail aanmelden bij 
kerkinwirdum@gmail.com. Daarbij graag vermelden 
uw naam, telefoonnummer, aantal personen en uw 
e-mailadres. U krijgt daarna zo snel mogelijk bericht 
of dat mogelijk is.

  4-11 19.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  Avondgebed Dankdag voor gewas en arbeid

  8-11 09.30 uur da. Y. Slik, Balk

15-11 10.00 uur da. W. de Boer-Romkema. Een themadienst, die mee 
   is voorbereid door het Praethuys. Om half tien gaan 
   de deuren open en staat de koffie klaar. 
 

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

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:
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 schoolva-
kanties)

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

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 DORPS HUIS
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)



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

NIEUW BIJ
HAAIMA WIRDUM!

UW GARAGE VOOR SERVICE &
ONDERHOUD, APK EN REPARATIE 

VAN ALLE MERKEN


