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Foarside
Tijdens de actie Steenbreek, op 24 oktober, kon je bij de Golle ook een regenton
kopen.

wij zijn

jouw
tandarts

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA
Leeuwarden

VERTAALBUREAU

IT LJOCHT

(Beëdige) oersettings en
tolketsjinsten fanút en nei
hast alle talen.
W.R. Fisherstrjitte 13-15
9088 BH Wurdum
Till. (058) 255 19 13
Faks (0)84 7443250
E-mail info@ljocht.nl
Thússide www.ljocht.nl
Lid NGTV

058 2552888
info@jouwtandarts.frl
www.jouwtandarts.frl

Frysk
Dútsk
Frânsk
Ingelsk
Poalsk
Deensk
Russysk
Spaansk
Sweedsk
Italjaansk
Tsjechysk
Slowaaksk
Nederlânsk
en oare talen
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Fan ‘e toer besjoen
Normaal
Al hast trijekwart jier sjocht de wrâld der hiel oars út. Wat
foarhinne “normaal” wie fielt no frjemd oan. Koartlyn seach
ik op tillefyzje dat minsken mekoar in hân joegen, tsja… dat
dogge we al in hiel skoft net mear.
En wat soe it fijn wêze om mekoar wer ris oan te krûpen, sa
no en dan soe dat wer sa fijn wêze. Mar we dogge it net.
We dogge in protte om mar te foarkommen dat it ferfelende
firus gjin grip kriget op ús en de kwetsbere minsken yn ús omjouwing.
Fansels giet it net samar en is net eltsenien oertsjûge fan it gebrûk fan mûle
kapkes en ôfstân hâlde. De groep minsken dy’t yn it begjin fel tsjin wienen,
hearre wy wat minder roppen en razen. Dat wy yn maart/april ek ôfstân
holden en goed hannen wasken, mar no ek mûle kapkes op dogge, lit dochs
wer sjen dat we no oars sjogge nei it firus.
Mar sa njonkenlytsen binne wy went om mei mûle kapkes op nei de winkel
te gean en in útsûndering wannear je sûnder de winkel yn gean.
Mar is it allegearre negatyf as binne der ek moaie dingen?
We meie mar mei in pear minsken by mekoar wêze en we moatte sa folle
mogelik thús bliuwe, mar dat is dochs okee? We wenje hjir moai en frij en
kinne yn it doarp hast alles krije.
Oer in pear moannen sjocht de wrâld der fêst wer oars út. En binne der in
protte feesten om’t in protte yn 2020 net trochgean is.
In protte minsken wurkje thús en neffens Mark Rutte en Co moatte we safolle as kin thús bliuwe. Net sa slim, is it ek wat rêstiger op de trochgeande
diken yn Wurdum en Swichum.
Wurdumers en Swichumers, noch even trochsette! Sykje mekoar op binnen
de regels, oplein troch it regeer en pas goed op mekoar!
Wytske Hoekstra
It falt wol mei minsken. Ik wit net
better. Ik wurkje altyd al thûs en bin
faaks allinich.
En nei it bûtenlân op wintersport,
bin ik ek noch nea wêst.
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Mededelingen Dorpsbelang november 2020
Welkom
Elke laatste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering.
Gezien de aangescherpte coronamaatregelen vergaderen we nu digitaal.
Hierdoor hebben we geen inloopspreekuur. Wilt u iets voorleggen aan
Dorpsbelang dan kunt u ons de komende tijd aanspreken of mailen via
db.wurdum.swichum@gmail.com. De eerstvolgende vergadering is gepland
op maandag 30 november.
Bestuur in coronatijd
Aan het begin van dit jaar hadden ook wij niet kunnen voorzien hoe 2020
zou verlopen. Van digitaal vergaderen in het voorjaar, naar langzaam weer
samenkomen en voorzichtig weer plannen maken. We zijn gestart met een
campagne Wirdum en Swichum groen en regenklaar en hadden hier allerlei
activiteiten bij georganiseerd. Maar hoe graag we ook leuke activiteiten in
Wirdum en Swichum willen houden, moesten ook wij weer een stap terug
doen en de bijeenkomst kleiner maken. Dorpsbelang vergadert nu ook weer
digitaal en we proberen toch zoveel mogelijk de contacten te onderhouden.
Want uitstel is voor ons zeker geen afstel. Er is veel energie in de dorpen en
ook nu komen er via verschillende wegen nog steeds leuke initiatieven en
ideeën bij ons binnen.
ALV
Eerder dit jaar hebben we ook de ALV moeten uitstellen. Onderwerpen die
we als bestuur moesten afstemmen met de leden hebben we gepubliceerd
in de Tuorkefretter of hebben we uitgesteld. We willen ook graag ons jaarverslag delen en laten zien wat we ondanks corona toch hebben bereikt in
de dorpen. Nu ook in het najaar een ALV geen mogelijkheid is, zullen wij in
december onze jaarstukken publiceren in de Tuorkefretter.
Campagne Wirdum en Swichum groen en regenklaar
Op zaterdag 24 oktober hebben we, ondanks de inperkingen in verband
met Corona, toch een mooie ochtend kunnen organiseren. In de tuin van
de Golle was Martijn Rauwerda van DHZ Hoyte van der Wal aanwezig met
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tien mooie eikenhouten tonnen. De gemeente was aanwezig voor de actie
Steenbreek (lever een tegel in en krijg een plant terug). De Golle schonk voor
iedereen koffie of thee “To Go” en je kon zelf een mooi bloemetje planten
in een stenen bloempot voor wat kleur bij de voordeur.
Binnen een kwartier waren de tien regentonnen verkocht en moest er een
bestelling worden opgenomen voor de rest van de belangstellenden. Uiteindelijk zijn er deze ochtend dertig regentonnen verkocht. Deze zijn de
woensdag daarop allemaal gratis thuisbezorgd. De actie loopt nog steeds.
De regentonnen zijn met de voucher uit de Tuorkefretter van september
nog met een aantrekkelijke korting bij Hoyte van der Wal te koop. Mocht
het vervoer een probleem zijn, dan kunnen ze gratis thuisbezorgd worden.
Ook de plantjes waren in trek en er zijn uiteindelijk flink wat stenen ingeleverd. We hopen dat dit een mooie plek is geworden voor de planten. Aan het
einde van de ochtend waren er nog wat planten over, deze zijn geschonken
aan de tuin van de Fikarij.
Ruth Kuit en Omrop Leo Middelsé
Onze dorpskrant wordt goed gelezen, ook door de media. In de vorige Tuorkefretter stond een stuk over Ruth Kuit en haar reis naar Myanmar. Omrop
Leo Middelsé vond dit een mooi onderwerp om een item over te maken. Ze
benaderden ons om in contact te komen met Ruth om hier een item over te
maken. Dit is inmiddels gebeurd en hier is een leuke rapportage van gemaakt.
Namens Dorpsbelang,
Leoni Lesterhuis-Bouma

De Adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden denkt mee en adviseert het
gemeentebestuur over het sociaal beleid in de gemeente Leeuwarden. We
geven gevraagd en ongevraagd advies namens de inwoners over het beleid
van de gemeente op deze terreinen. We hebben daarbij nadrukkelijk oog
voor mensen die een kwetsbare positie in de samenleving innemen. De 15

leden van de adviesraad zijn (ervarings-) deskundigen op de onderwerpen
die in het sociaal domein spelen. We zijn onafhankelijk en niet gebonden
aan bedrijven, instellingen, of (politieke) partijen.
Hoe werkt de adviesraad sociaal domein
We vergaderen maandelijks en hebben regelmatig contact met de gemeente naar aanleiding van ontwikkelingen van het beleid in Leeuwarden.
We denken kritisch mee bij het maken van het beleid, we stellen vragen en
geven advies. We vertegenwoordigen de burgers van Leeuwarden, maar
we behandelen geen individuele zaken tussen u en de gemeente. We zijn
er voor de burgers als geheel.
Wat we voor u kunnen doen
We verzamelen ervaringen van burgers die te maken hebben met het beleid
van het sociaal domein van Leeuwarden. Bijvoorbeeld door gebruik van huishoudelijk hulp, dagbesteding, ambulante begeleiding, WMOvoorzieningen
zoals een traplift of een rolstoel, hulp bij het vinden van werk, bijstandsuitkeringen of jeugdhulp. Als we bijvoorbeeld horen dat iets regelmatig
verkeerd gaat bij het verstrekken van WMO-voorzieningen of hulp krijgen
bij het vinden van werk, dan kunnen wij hierover in gesprek gaan met de
gemeente. Ook bij het ontwikkelen van nieuw beleid voor het sociaal domein
van de gemeente denken wij mee. We willen graag weten wat u belangrijk
vindt en wat u nodig heeft. Horen van ervaringsdeskundigen is erg belangrijk. Zo weten we hoe beleid in de praktijk werkt en wat er in nieuw beleid
verbeterd moet worden.
Wij horen graag van u!
Om ons werk als adviesraad goed te kunnen doen is het dus belangrijk dat
we weten wat er in de gemeente Leeuwarden speelt. Daarom willen we
graag van u horen! Waar loopt u tegenaan bij het aanvragen van WMOhulp? Of bij uw bijstandsuitkering? We kunnen geen individuele problemen
oplossen, maar hoe meer we weten hoe beter we algemene adviezen aan
de gemeente kunnen geven.
Hoe kunt u van zich laten horen?
• U kunt ons een email sturen: info@asdleeuwarden.nl
• U kunt ons contactformulier invullen: https://asdleeuwarden.nl/
contact/
• U kunt als toehoorder bij de maandelijkse vergaderingen aanwezig
zijn (afhankelijk van corona maatregelen)
• Als u een wijkvereniging, wijkpanel, cliëntenraad of soortgelijk bent
kunt u ons vragen langs te komen en met u in gesprek te gaan,
zodat wij uw ervaringen kunnen horen.
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Subsidie voor duurzame dorpen en wijken
Vanaf 27 oktober is er in gemeente Leeuwarden een nieuwe subsidie beschikbaar voor dorpen of woonwijken in Leeuwarden die actief bezig zijn
met verduurzaming. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat duurzame
wijk- of dorpsinitiatieven extra gesteund worden in hun activiteiten om
lokaal energie te besparen of duurzaam energie op te wekken.
Grote duurzame uitdaging
De gemeente Leeuwarden staat voor een enorme uitdaging. Het doel is om
in 2050 geheel over te zijn op duurzame alternatieven voor aardgas. Dit
betekent dat zowel de gemeente als veel inwoners al aan het nadenken zijn
welke duurzame oplossing geschikt is voor hun wijk of woning of al actief
bezig zijn met energiebesparing of duurzame energie opwek.

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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Veel lokale duurzame initiatieven
In de afgelopen jaren zijn er diverse wijk- en dorpsinitiatieven ontstaan die
zelf actief de schouders onder deze uitdaging zetten. Na gesprekken met
deze initiatieven kwam naar voren dat zij op sommige gebieden nog wel
extra ondersteuning konden gebruiken. Bijvoorbeeld in de communicatie
richting wijk-of dorpsbewoners, het organiseren van een bijeenkomst of
het aanvragen/inhuren van specialistisch advies. Daarom biedt gemeente
Leeuwarden vanaf 2020 t/m 2021 de ‘subsidieregeling duurzame dorpen
en wijken’ aan.
Initiatieven verder helpen
Wethouder Bert Wassink: “De gemeente Leeuwarden hecht heel veel waarde
aan het enthousiasme, de denkkracht en de activiteiten van deze lokale
initiatieven. We hopen dan ook dat we, met deze subsidie voor duurzame
wijk- en dorpsinitiatieven, de bestaande partijen verder kunnen helpen bij
hun activiteiten op het gebied van duurzame energie. En ook eventueel
nieuwe partijen kunnen helpen om de eerste stappen te zetten bij het oprichten van een eigen lokaal initiatief.”
Hulp bij uw duurzame energieproject
Wilt u starten met een duurzaam energieproject in uw dorp of wijk en weet
u niet waar u moet beginnen? Wilt u uw bestaande initiatief verder brengen
en plannen op gaan stellen? Of wilt u serieus meedenken en meedoen in het
ontwikkelen van een duurzaam warmteplan voor uw wijk of dorp? Vraag
dan de subsidie voor duurzame dorpen en wijken aan! Dit kan via www.
leeuwarden.nl/duurzaamenergieproject.
De subsidie is onderverdeeld in drie soorten en kan aangevraagd worden voor:
1. Duurzame beginners – subsidie tot € 2.500
Een georganiseerde groep bewoners uit een wijk of dorp in de
gemeente Leeuwarden die samen de eerste stappen willen maken
naar lokale energiebesparing en/of het opwekken van duurzame
energie in hun eigen wijk of dorp.
Voorbeelden: Ontwikkeling eigen huisstijl, logo, flyer, organiseren
informatiebijeenkomst(en); ontwikkeling enquête, inzet kleine maatregelen woningverduurzaming (tot €50,-), uitnodiging gastspreker.
2. Duurzame doorzetters – subsidie tot € 7.500
Georganiseerde groep bewoners uit een wijk of dorp in de gemeente
Leeuwarden die hun duurzame plannen en projecten voor duurzame
energie opwek of -besparing in hun wijk of dorp willen versnellen
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of door ontwikkelen.
Voorbeelden: het organiseren van collectieve inkoopacties, doorontwikkeling energie-bespaaradvies, inzet warmtebeeldcamera,
inhuur adviseur.
3. Duurzame koplopers (t/m € 12.500)
Georganiseerde groep bewoners uit een wijk of dorp in de gemeente
Leeuwarden die vanuit hun inmiddels opgedane ervaring gezamenlijk
verder willen met projecten en actief willen meedenken en meedoen
aan een duurzaam warmteplan voor hun wijk of dorp.
Voorbeelden: Uitwerken plan van aanpak voor duurzame mobiliteit, aanschaf eigen warmtebeeldcamera voor wijk of dorp, analyse
woningvoorraad en passend advies, ontwikkeling projectvoorstel
voorbeeldwoning, kennissessies verschillende duurzame warmteoplossingen.

Waardering mantelzorgers
Op 10 november viert Nederland de dag van de Mantelzorg. Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een partner, familielid of vriend, die ziek is.
Met mantelzorg ben je continu bezig en het is niet altijd gemakkelijk. Het
hele jaar staat degene voor wie gezorgd wordt centraal. Op de Dag van de
Mantelzorg staat de mantelzorger zelf in het middelpunt.
Steuntje in de rug
De mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden worden vanuit Mantelzorg
Amaryllis hartelijk bedankt en in het zonnetje gezet. Dit gebeurt door het
organiseren van verschillende vormen van waardering, als blijk van erkenning en als steuntje in de rug. Mantelzorg is soms zwaar en vaak moet er
veel geregeld worden. Een mantelzorger kan soms wel wat ondersteuning
gebruiken; iemand die luistert of helpt. Daarvoor kunnen mantelzorgers
terecht bij Mantelzorg Amaryllis.
Mantelzorgcafés
Tijdens de mantelzorgcafés staat gezelligheid en ontmoeten van andere
mantelzorgers voorop. Er is gelegenheid om samen een kop koffie te drinken.
Mantelzorgers treffen elkaar en kunnen ervaringen uitwisselen. In de diverse
wijken en dorpen van de gemeente Leeuwarden is er een mantelzorgcafé.
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Respijtzorg
Om de mantelzorg te kunnen volhouden kan het goed zijn om de zorg af en
toe uit handen te geven. Dat kan Mantelzorg Amaryllis voor mantelzorgers
regelen, voor een kortere of langere periode. De mantelzorger kan dan zelf
even bijkomen en nieuwe energie opdoen. Ook voor degene voor wie gezorgd wordt, is dat belangrijk. Voor de respijtzorg, vervangende mantelzorg,
werken diverse vrijwilligersorganisaties samen.
Bijzondere omstandigheden
Zorgen lijkt voor vele van hen vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Zeker
dit jaar, waarin mantelzorgers zorgen voor hun naaste onder extreme omstandigheden. ‘Veel mantelzorgers ervaren dat intensief zorgen – zeker in
combinatie met een baan – zwaar kan zijn. Zeker dit jaar, waarin voor veel
mensen een deel van de zorg en ondersteuning of dagbesteding wegviel.
Maar ook waarin veel mantelzorgers door aangepaste bezoekregelingen bij
verpleeghuizingen tegen beperkingen aanlopen. Vaak vinden mantelzorgers het maar gewoon wat ze doen. Maar het is juist heel bijzonder! Het is
daarom goed om op deze dag de schijnwerpers te plaatsen op al die mensen
die het hele jaar door zorgen voor een ander.’, aldus Liesbeth Hoogendijk,
bestuurder MantelzorgNL.
Hoeveel mantelzorgers zijn er in Nederland?
Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens
directe sociale omgeving In Nederland.
• 1 op de 3 Nederlanders (16+) gaven in 2016 mantelzorg (circa 4,4
miljoen mantelzorgers)
• 750.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden)
als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp
• 8,6% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (380.000 mantelzorgers)
• ongeveer vijf of op de zes mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen
• 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg.
Voor alle vormen van mantelzorgondersteuning kunnen mantelzorgers in
de gemeente Leeuwarden zich aanmelden bij Mantelzorg Amaryllis. Na
aanmelding neemt een medewerker van Amaryllis contact op.
Mantelzorg Amaryllis, Zuidvliet 620, 8921 EZ Leeuwarden
telefoon: 058 303 0400
e-mail:
mantelzorg@amaryllisleeuwarden.nl
website: www.amaryllisleeuwarden.nl
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Drie generaties
Wat doet de praktijk uit Grou helemaal in ‘Froubuorren’,
oftewel Vrouwenparochie? Heel simpel. In 1993 vertrok
Æesge van der Meer samen met zijn vrouw Janke en hun zonen vanaf het
eiland ‘De Burd’ bij Grou naar de Súdhoekstermiddelwei gelegen aan de gelijknamige vaart. De Súdhoekster Faart is weer het verlengde van de Blikfeart
en maakt onderdeel uit van de elfstedenroute tussen Franeker en Bartlehiem.
Onze praktijk kwam van oudsher bij Æesge en zijn broer Gerrit op de Burd.
Mijn persoonlijke relatie met hun beider vrouwen dateert van de begin jaren
zestig. Cobi was destijds mijn buurmeisje en samen met haar vriendin Janke,
die een paar huizen verderop aan de Haedstrjitte in Reduzum woonde, moet
zij met mij in de kinderwagen over de ‘púndyk’ hebben gewandeld. Daar
weet ik me uiteraard niets meer van te herinneren, maar die anekdote doet
het goed onder het genot van een kopje koffie met drie generaties Van Der
Meer aan tafel.
Toen ik pas was afgestudeerd kwam ik al bij de gebroeders op de Burd. Eén
van mijn eerste acties zal ongetwijfeld de jaarlijkse mond- en klauwzeervaccinatie van de veestapel zijn geweest. De beide broers, die tegenwoordig
het bedrijf runnen, waren toen nog jochies. Omdat de boeren van de Burd
in de jaren negentig plaats moesten maken voor natuurontwikkeling, vertrok het gezin van Æesge & Janke naar de Bildthoek. Gerrit en Cobi bleven
achter in Grou.
Die nieuwe plek ten noorden van Leeuwarden was ver buiten onze regio,
maar op verzoek van de boer bleef de praktijk Reduzum-Grou de diergeneeskundige zorg bieden. Bij spoedgevallen waren ze immers toch al gewend dat er altijd oponthoud door de pont ingecalculeerd moest worden.
Zeker toen ‘de haak om Leeuwarden’ opgeleverd werd, was de afstand al
helemaal geen probleem meer. Tegenwoordig is het weer Gebroeders Van
Der Meer: de beide zonen Sybe en Hette runnen het bedrijf met ruim 160
melkkoeien. En ook de volgende generatie dient zich inmiddels aan. Jisse,
de oudste zoon van Sybe, is behulpzaam als ik de laatste week in september samen met collega Lyda een voor mij laatste bedrijfsbezoek breng. Er
worden koeien gescand, een koe met een wond onder het oog gehecht en
kalfjes onthoornd en bloed geprikt. Na afloop zorg ik voor oranjekoek bij
de koffie. En dan komen de verhalen weer los.
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Dat ik ‘s avonds in het donker voor de boerderij langs moet zijn geschaatst
tijdens de Elfstedentocht van ‘97. En of ze nog wel eens op de Burd komen?
Soms, maar de oude boerderij is niet meer wat het geweest is (ze verwoorden dat overigens weinig complimenteus…). En wat valt het tegen met de
weidevogelstand daar! Er zaten in hun tijd véél meer ‘ljippen’ dan heden
ten dage. En of Æesge, die nog elke dag wat klusjes op het bedrijf doet,
nu nog wel boer zou willen zijn? Dat is een lastige vraag, want de hele tijd
ligt er een glinstering op zijn ogen. Het oprakelen van verhalen is sowieso
emotioneel, omdat hij zijn Janke na een lang ziekbed heeft verloren.
De jonge generatie groeit op met de eisen en problemen van de huidige tijd
en weet niet beter, aldus Sybe. En gelijk heeft ie. Ik herinner me wat Harm
Tuin, mijn leraar Nederlands op de R.S.G. aan het Zaailand, verkondigde. Hij
had mijn vader nog als leerling in de klas gehad. Meneer Tuin zei tegen mij:
‘Als de derde generatie zich aandient, dan moet ik wegwezen!’ En ik denk
dat het bij een bistedokter absoluut niet anders is…

Saillant detail: vlak voordat ik het gezellig samenzijn in Froubuorren verlaat,
werp ik nog even een blik in een doos onder de vensterbank in de keuken.
Er ligt een zestal jonge katjes van amper twee weken oud in. De oogjes zijn
aan het ontluiken. De hoeveelste generatie zou dit zijn?
Menno J. Wiersma
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
menno@bistedokter.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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Moppentrommel
Een vrouw gaat naar de dokter en zegt: “Dokter mijn schouder zit op slot.” Zegt de dokter: “Geen probleem, ik maak
hem wel even los met je sleutelbeen.”
Rens vraagt aan Mieke: “Waarom eet jij pleisters?” Mieke
zegt: “Ik heb zo’n buikpijn.”
Er komt een vis bij de dokter. “Aha, ik zie het al”, zegt de
dokter. “Uit de kom!”
Een man bij zijn huisarts: “Steeds als ik een kopje koffie drink,
doet mijn rechteroog zeer.” De dokter geeft hem wat pijnstillers
mee. Een week later is de patiënt terug en meldt: “De pijn in mijn
rechteroog is er nog steeds als ik koffie drink.” De arts begrijpt
hier niets van en stelt voor: “Drinkt u hier maar eens een kopje
koffie, dan kijken we wat er gebeurt.” Bij de eerste slok al zegt
de arts: “Ik zie het al. Haalt u, voordat u verder drinkt, eerst eens
het lepeltje uit het kopje.”
Een slak klimt in een appelboom. Zegt een vogel tegen
hem: “De appels zijn nog lang niet rijp hoor!” Zegt de
slak: “Nee maar als ik boven ben wel!”
Hans is in het water gevallen. Gelukkig komt Grietje
hem redden. “Kun je niet zwemmen?”, vraagt Grietje.
“Jawel,”, zegt Hans, “maar er staat een bordje met
verboden te zwemmen.”
Er komt een egeltje bij de kapper.
“Hoe wilt u het hebben”, vraagt de kapper.
“Nou”, zegt het egeltje, “Doe mij maar
stekeltjes.”
Noor

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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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?
Op de zwart-wit foto is het niet te zien, maar de gekleurde tegels zijn in
verschillende kleuren groen.

In de volgende maand hebben we weer een nieuwe
foto en de locatie van deze foto.

De foto uit de Tuorkefretter van oktober is gemaakt
bij de Eco Hoop net buiten Swichum.
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Help nieuwbouw in Peru
Wij, Willem en Erna Vedder-Turkstra, werken inmiddels ruim 5 jaar in de sloppenwijken van Lima en zijn dankbaar voor alles wat we doen. Het project
van Jeugd met een Opdracht is enorm gegroeid en is te klein. Daarnaast
is de grond waar we nu zijn, niet van het project, en we zullen daarom op
termijn moeten verhuizen.
De bouw bestaat uit verschillende fasen. De eerste fase is een multifunctioneel gebouw met drie klaslokalen, een gezamenlijke ruimte en een woonruimte voor zendelingen en teams. In de volgende fasen zullen de kerk, de
overige klaslokalen en verschillende andere ruimtes worden gebouwd.
De lokale mensen in de wijk zullen meehelpen, want een aantal zitten nog
steeds zonder werk. En op die manier bouwen ze mee aan de toekomst voor
de gezinnen in de sloppenwijk.

Voor de eerste fase is € 150.000,- nodig. Wij geloven dat God zal voorzien
en dat jullie meehelpen om dit mogelijk te maken. Wij vragen jullie dan ook
een gift voor dit project.
Je kunt het bedrag overmaken op IBAN-nummer NL93 RABO 0348 6148 29
ten name van Rafaël Amersfoort o.v.v. nieuwbouw, Peru.
De giften zijn belasting aftrekbaar. Alvast hartelijk bedankt.

21
Brazos Abiertos
Het project heeft als doel om de families in de sloppenwijken te herstellen
met de principes van de bijbel. Om dat doel te verwezenlijken werken we
met verschillende ministeries o.a. peuterschool en basisschool, huiswerkbegeleiding, jeugd- en tieneractiviteiten, mannenavonden, vrouwenclub,
school voor volwassenen, de kerk en nog veel meer.
Meer informatie vind je op onze website www.weloveperu.nl
Met vriendelijke groeten,
Willem en Erna Vedder-Turkstra

De kerk als praathuis
Het Praethuys is een groepje mensen die samen met dorpsgenoten laagdrempelige kerkdiensten organiseerde in of buiten de kerk van Wirdum.
Wij als Praethuysleden hebben besloten om nu na vele jaren een andere
koers te gaan varen en geen diensten meer te organiseren maar een aantal
winteravonden met een thema voor het hele dorp en omstreken. Wij willen
verbinding zoeken met mensen in onze omgeving om belangrijke, actuele
onderwerpen te verkennen.
Het thema voor de eerste avond is ‘Vluchtelingen welkom of niet?’
Onderzoekster Aukje Muller onderzocht tot april dit jaar in Australië waarom
vluchtelingen niet welkom zijn in dit protestantse werelddeel. Ze is daarbij
vooral geïnteresseerd in de vraag in hoeverre angst voor de islam daarbij een
rol speelt. Na een presentatie volgt er een gesprek met elkaar waarbij we
bij onszelf gaan onderzoeken in hoeverre en óf wij ook angst hebben voor
vluchtelingen en wat daaraan eventueel ten grondslag kan liggen. We willen
daarbij elkaar bevragen en naar elkaar luisteren en niet in discussie gaan.
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Consulinn Leeuwarden | alie@consulinn.nl | 06-19618699
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De bijeenkomst is op maandag 23 november om 20.00 uur
De avond vindt plaats in de kerk, waar we max. 30 personen* kunnen en
mogen ontvangen.
AANMELDEN graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk zaterdag 21 november
via email: praethuys@outlook.com met vermelding van naam, telefoonnummer en met hoeveel personen u/je komt.
Via de mail houden we u/je op de hoogte wanneer de avond niet doorgaat of
wanneer een dan geldend maximumaantal personen zich heeft aangemeld.
De volgende bijeenkomsten onder de titel ‘kerk als praathuis’ zijn:
• Donderdag 28 januari: Kunnen we over een tijd nog leven op
onze planeet?
Een filmavond met de nieuwste film van David Attenborough: ‘A
life on our planet’.
• Maandag 1 maart: Wat hebben oude woorden ons nog te
zeggen?
Oude (bijbel)teksten verkennen met de methode ‘lectio divina’ om
zodoende dichter bij deze teksten te komen.
• Een avond, middag of dag na 15 mei: Wat kunnen we doen?
Hier kunnen we nog niets over zeggen maar we willen in ieder
geval iets doen met elkaar. Iets wat ertoe doet. Ideeën zijn van
harte welkom.
Kortom: We dagen onszelf en jullie de komende tijd uit om even de comfortzone te verlaten en de confrontatie aan te gaan met heikele onderwerpen.
Maar we proberen dit te doen zonder dat we elkaar met meningen om de
oren slaan.
Noteer de data alvast in uw/jouw agenda. Te zijner tijd volgt er meer info
over elke avond.
Wij hopen dat jullie met ons deze onderwerpen willen verkennen en zien er
naar uit om met jullie in gesprek te gaan!
Loïse Zuidema, Janke Riemersma, Geertje Talsma, Geartsje van der Meer

* Onder voorbehoud, in verband met de dan geldende RIVM-adviezen.
Leden van het Praethuys
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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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Jongerein út Wurdum-Swichum, Wytgaard!
By genôch belangstelling, en as it feilich kin, sil de toanielferiening Nut &
Nocht takomme jier febrewaris/maart in jongerein-workshop toaniel organisearje, yn gearwurking mei Keunstwurk.
Foar ynformaasje sjoch: https://www.keunstwurk.nl/workshops-en-cursussen/
workshopreeks-amateurtheater-voor-jongeren/
Dêrfoar roppe wy de jongerein tusken de 13 en 20 jier op om mei te dwaan.
Lit it ús dan witte en we soargje foar in earste gearkomste!
Wy sille soargje foar entûsjaste stipe en begelieding. Fan jimme wolle we
graach ynteresse en talint. Meld dy oan fia p.sizoo@chello.nl of app Eelke
06-28249198
En do sjochst it; it mei yn it Frysk en Nederlânsk!
Bestjoer Nut en Nocht

Jongelui uit Wirdum-Swichum, Wytgaard!
Bij voldoende belangstelling, en als het veilig kan, gaat de toneelvereniging
Nut & Nocht volgend jaar februari/maart een jeugd-workshop toneel organiseren, in samenwerking met Keunstwurk.
Zie: https://www.keunstwurk.nl/workshops-en-cursussen/workshopreeksamateurtheater-voor-jongeren/
Daarvoor roepen wij de jeugd tussen de 13 en 20 jaar op om mee te doen.
Laat het ons dan weten en we zorgen voor een eerste bijeenkomst!
Wij zullen zorgen voor enthousiaste ondersteuning en begeleiding. Van jullie
willen we graag interesse en talent.
Meld je aan via p.sizoo@chello.nl of app Eelke 06-28249198
En je ziet het; het mag in Fries en Nederlands!
Bestuur Nut en Nocht,
Eelke van der Meer

‘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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Beste donateurs Toneelvereniging Nut & Nocht
Er zijn donateurs van ons die nog geen
gebruik maken van de automatische jaarlijkse periodieke overboeking van het
donateursgeld. Wilt u nagaan of u het
donateursgeld van 2020 al hebt overgemaakt?
U kunt de jaarlijkse bijdrage van € 10,- o.v.v. “straat + huisnr.” overmaken
op rekeningnummer NL 58 RABO 0132 2769 41
Onze voorkeur gaat uit naar automatische jaarlijkse betaling. Dan hebt u én
wij er geen omkijken meer naar!
Hartelijk dank voor uw steun!

Bêste stipers Toanielferiening Nut & Nocht
Der binne stipers fan ús dy’t de automatyske jierlikse periodike oerboeking
fan it stipersjild noch net brûke. Wolle jo kontrolearje oft jo it stipersjild fan
2020 al oermakke hawwe?
Jo kinne de jierlikse kontribúsje betelje troch € 10, - mei “Strjitte + hûsnû.”
oer te meitsjen nei rekkennûmer NL 58 RABO 0132 2769 41
Us foarkar giet út nei automatyske jierlikse betelling. Dan hawwe jo en wy
der gjin omsjen mear nei!
Tige tank foar jo stipe!
Eelke van der Meer
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Sinterklaasfeest
Net zoals voorgaande jaren komt Sinterklaas met zijn pieten.
Alleen zal het dit jaar wel iets anders verlopen.
•

Vorm een groepje van maximaal zes kinderen + een begeleider

•

Kom naar “START” De Golle tussen 13:30 en 14:00 uur

•

Hiervandaan loop je een route door Wirdum, maar let goed op!
Want hier en daar zitten letters verstopt. Met deze letters vorm je
een woord.

•

“EINDE” bij De Golle.

•

Lever je woord in en ontvang een kleinigheidje.

Wie is het snelst? Die groep wint! En heeft prijs!
28 november om 13:30 uur. Aanvang bij de Golle.
PS. Bij deze activiteiten volgen wij de richtlijnen die zijn opgesteld door het
RIVM met betrekking tot COVID-19. Begeleiding 1,5 meter afstand.
Mochten de coronaregels aangescherpt worden, waardoor dit niet meer
mogelijk is, dan wordt dit kenbaar gemaakt op school.
Namens de Sinterklaascommissie,
Femke Kooistra

Rectificatie: Pepernootactie stopt
In het vorige nummer werd u al op de hoogte gebracht dat de pepernootactie stopt. Dit stuk is niet in zijn geheel geplaatst. Dankzij uw financiële
bijdrage kon het Sinterklaasfeest altijd gehouden worden. Namens de juffen,
de ouders en de OC willen wij iedereen bedanken voor het ondersteunen
van onze peuters!!
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De voedselbank
De mand voor de Voedselbank staat altijd bij de Superrr in het dorp.
Tip voor de maand november:
Pakjes soep - soep uit blik - soepballetjes/-vlees
Laten wij met elkaar in deze coronatijd de gezinnen/alleenstaanden met
kinderen extra steunen.

Kerstbroodmaaltijd
Helaas moeten wij allemaal rekening houden met het coronavirus en de
beperkingen.
Daarom hebben wij besloten dat de gezellige broodmaaltijd in 2020 niet
door kan gaan. Dit vinden wij als team heel erg.
Wij als diakenen en vrijwilligers(sters) hopen u in 2021 weer te ontmoeten.
Wij wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en een gezond 2021.
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Geslaagd voor het C-examen: Marije Dol en Eline IJpma.

Wij zijn blij te kunnen melden dat we een nieuwe dirigent hebben. Hij stelt
zichzelf aan u en jou voor.
Als nieuwe dirigent wil ik me graag even voorstellen, mijn naam is
Arjen Steur. Ik woon op Sandfirden een piepklein en heel pittoresk dorpje
omgeven door water. Naast Brassband Wirdum dirigeer ik fanfare Wubbenus Jacobs in Arum, Harmonie Concordia in Balk en ben ik daarnaast
voorzitter van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. Ik speel
zelf nog alt-saxofoon bij fanfare Eendracht Maakt Macht in Oudga (SWF)
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en bij SaxEMM, het saxofoonkwartet van EMM.
Ik heb erg veel zin om met
de muzikanten bij Brassband
Wirdum aan de slag te gaan,
mooie muziek maken en met
zijn allen bezig zijn om mooie
uitvoeringen voor te bereiden. Dit is toch wel iets wat
ik heel erg mis in deze tijd.
Tot gauw!
Ook wij hopen snel weer optredens te kunnen verzorgen
en u daar te treffen!
Namens het bestuur van
Brassband Wirdum,
Diana IJpma

Amnesty actie december
Helaas kan onze actie in december vanwege corona niet
doorgaan.
Gezien de situatie is het niet verantwoord om mensen langs
de deuren te sturen om kaarten te verkopen. Dit is natuurlijk
voor de gevangenen die anders een kaartje van ons ontvangen voor de morele steun een gemis. Gelukkig is het wel
mogelijk via de website van Amnesty International Nederland
een kaartje te sturen. We hopen dat mensen dit nu massaal
gaan doen zodat de gevangenen toch nog aandacht krijgen.
We gaan ervan uit dat de actie volgend jaar wel weer door kan gaan en we
weer op jullie steun kunnen rekenen.
Myn en Ferrina

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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Folder mondkapjes
Ik ben geen voorstander van mondkapjes, maar ik houd ook niet van bepaalde initiatieven die sommige mensen menen te moeten ontplooien.
Deze week kwam er plots een folder in de brievenbus: “Mondkapje op?
Weet wat je draagt!”
Een anonieme folder. Wie of wat zit er achter? Ook op de genoemde website
wordt het je niet duidelijk.
Er zijn zoveel mensen die ongefundeerd hun mening geven. Dat kan tegenwoordig heel gemakkelijk via Social Media en internet. En als je ook jouw
naam niet vermeld, ben je er vervolgens ook niet voor aanspreekbaar.
Daarom vermelden wij in de Tuorkefretter ook altijd de naam van de schrijver
bij de artikels, en anders is deze bij de redactie bekend.
Maar wat bezield iemand om zo’n folder uit te geven en rond te brengen?
Het brengt alleen maar meer onrust en bezorgdheid onder de mensen.
Kunnen we na het lezen van deze folder zonder mondkapje in de trein? Ik
denk het niet.
Het kan…
En dan al die regels met het kan:
het kan een gevoel geven van...
het kan leiden tot ...
het kan schadelijk zijn voor...
het kan...
Het kan... Zo ken ik er nog wel meer!
• Het kan zijn dat je bril beslaat door het dragen van een mondkapje.
• Het kan dat je een obstakel door de beslagen bril niet ziet.
• Het kan dat je dan struikelt en valt.
• Dat kan gebeuren op de straat.
• Het kan zijn dat er net een auto voorbijkomt.
• Het kan…
Beste mensen, laat je geen angsten aanpraten, maar blijf vooral jullie verstand gebruiken.
Hendrik Hiemstra
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MS collecteweek gaat van start!
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de jaarlijkse collecteweek plaats van
het Nationaal MS Fonds. Nog meer dan voorheen zet het fonds dit jaar in
op manieren van collecteren die online kunnen. Uiteraard heeft dit alles te maken met het
coronavirus. Toch hopen we natuurlijk dat de
huis-aan-huis-collecte ook gelopen kan worden. Hierbij geldt dat er aan de richtlijnen van
het RIVM moet worden voldaan. Helpt u ons
mee in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS-collecte ziet er dit jaar anders uit. Collecteren
mag van de overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten
allemaal langs de deur gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere
manieren van collecteren aan haar collectanten. Collectanten kunnen een
donatieflyer met een QR-code door brievenbussen in hun omgeving doen.
Ook is het mogelijk om online te collecteren met een digitale collectebus
en met mobiel collecteren. Ook bieden wij online challenges aan op Instagram en Facebook! Meer informatie hierover staat op onze website: www.
nationaalmsfonds.nl
Janneke (25 jaar) heeft MS
Janneke Knol heeft MS, waardoor onder andere haar benen soms uitvallen.
Daarom loopt zij regelmatig met een rollator over straat. Janneke kreeg zes
jaar geleden te horen dat zij MS heeft. Naast de uitval van haar benen kreeg
zij ook cognitieve klachten die ervoor zorgden dat ze moest stoppen met haar
opleiding. ‘Het leren van de theorie lukte mij niet meer. Dat zorgde voor veel
stress en daar kon ik moeilijk mee omgaan.’ Ook in haar sociale leven heeft
Janneke last van haar cognitieve klachten: ‘Soms bespreek ik hele mooie en
belangrijke onderwerpen met mijn vrienden. De volgende dag weet ik niet
meer wat we besproken hebben. Dat maakt het lastig, want ik wil wel een
goede vriendin zijn.’
In plaats van deur-tot-deur collecteert Janneke dit jaar met haar digitale
collectebus.
MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS
Fonds. Met de opbrengst van de collecte wordt onder andere onderzoek
naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen
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met MS gefinancierd. Dit onderzoek mag niet stil komen te liggen, MS staat
immers ook niet stil. Helpt u mee? Steun ons met een donatie!
www.nationaalmsfonds.nl
Rekeningnummer: NL 23 RABO 0336 2728 30

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting
In de week van 4 tot en met 10 oktober collecteerden in heel Nederland
55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in
Wirdum gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk
werd een bedrag van € 449,07 opgehaald. De opbrengsten van de collecte
stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met
brandwonden voort te zetten.
Ernstige brandwonden kunnen je hele leven
op zijn kop zetten. Het medische traject,
met tientallen operaties, duurt soms jaren.
Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen
van het vaak traumatische ongeluk. En tot
slot zijn het vooral de ontsierende littekens
die het leven van brandwondenslachtoffers
moeilijk maken. Mensen met brandwonden
worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar
moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.
Al bijna 50 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd
tegen deze littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van
brandwonden, het verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het
bevorderen van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte
kan de Nederlandse Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten.
Namens Maaike van der Wal, collecteorganisator dankt de Brandwonden
Stichting alle collectanten en gulle gevers in Wirdum voor hun bijdrage aan
‘de strijd tegen de littekens’.
Maaike van der Wal,
Collecte organisator

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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Bericht van de ijsclub Wirdum / Swichum
Misschien een beetje vroeg om op natuurijs te willen staan, maar de bestuursleden zijn wel bezig met de voorbereidingen.
Nu weten we allemaal dat er door de huidige maatregelen dingen even
niet meer kunnen. Zo ook de jaarvergadering van de ijsclub in november.
Deze schuiven we eerst door naar
januari/februari.
Mocht dit ook niet gaan, berichten
we jullie daar later weer over.
Wel kunnen belangstellenden voor
het grasgewas zich opgeven via
ïjsbaanwirdumswichum@hotmail.
com.
Verder zitten we met het innen van
de contributie.
Via deze weg willen we jullie vragen
om dit via een overschrijving te betalen. In deze tijd willen we eigenlijk
niet huis aan huis bij de deuren
langs. Jullie kunnen de contributie
(€ 6,00 per gezin, € 3,00 65+) overmaken op rekeningnummer NL76
RABO 0160 3252 34 t.n.v. ijsclub Wirdum Swichum.
Graag naam, adres en huisnummer vermelden.
Ook willen we jullie vragen om er dan een automatische overschrijving van
te maken. Velen hebben dit inmiddels al gedaan! Via internetbankieren gaat
dat heel eenvoudig door aan te geven dit 1x per jaar te doen. Scheelt ons
heel veel werk, en u bent (met uw hele gezin) verzekerd dat er geschaatst
kan worden op de ijsbaan van Wirdum mocht het ijs sterk genoeg zijn.
Niet leden van de ijsclub betalen € 2,- per persoon per keer dat ze op de
ijsbaan zijn.
Namens het bestuur van de ijsclub,
René Brouwer
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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 in Wirdum en Swichum
Op de Greate Buorren 22 wonen sinds november 2019 Sandra en Sikko met
de kinderen Nils (3 jaar) en Tim (9 maanden). Ze hebben twee hondjes; Hanky
en Diva. Sandra komt oorspronkelijk uit Wirdum en wilde hier weer graag
wonen. Toen ze dit huis konden kopen zijn hebben ze gelijk de keuze gemaakt
om van Burgum naar Wirdum te verhuizen. Beide werken bij Hotel Eetcafé
Duhoux. Sikko is chefkok en Sandra is allround housekeeping medewerkster.
Momenteel zijn ze nog druk aan het klussen en bezig met de kinderen,
maar als er vrije tijd is, gaat Sandra graag fitnessen en Sikko mag dan graag
fietsen, hardlopen en vissen.
Laura en Warner wonen sinds september dit jaar op de Greate Buorren 26.
Vorig jaar hebben ze het gekocht en na een jaar klussen is het bijna klaar.
Hiervoor hebben ze in Leeuwarden gewoond. Ze vonden het huis erg mooi
en toen ze keken, werden ze helemaal blij van de dorpsstraat in Wirdum.
Het bevalt ze hier inmiddels prima. De twee poezen, Coco en Liv, bevalt het
ook goed.
Warner studeert commerciële economie en heeft daarnaast zijn eigen bedrijf
Kunstgebit Friesland. Kunstgebit Friesland biedt gratis services aan waaronder een haal-en brengservice voor kapotte kunstgebitten. Laura is vorig jaar
afgestudeerd aan de opleiding voeding en diëtetiek en is momenteel druk
op zoek naar werk in die richting.
Samen spelen ze graag bordspellen, gaan ze graag op vakantie en kijken ze
graag series. Daarnaast houdt Laura van koken, paardrijden en skeeleren.
Op het Hof 13A wonen sinds 26 augustus Axel en Berber, samen met Mila een
lapjespoes en Nova een witte poes. Berber komt oorspronkelijk uit Wirdum
en wilde hier graag weer wonen. Axel komt uit Leeuwarden en went ook
wel aan het dorp. Het heeft zo zijn voordelen, bijvoorbeeld de auto voor de
deur parkeren. Axel werkt in Leeuwarden als inkoopmedewerker bij DSM.
Zijn hobby’s zijn gamen en voetbal kijken. Berber werkt als verpleegkundige
bij Buurtzorg. Haar hobby’s zijn voetballen en Cambuur.
Ineke en Marjan
welkominWenS@gmail.com
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Agenda van 15 november tot 1 januari
20-11		
De Golle
				

Spokentocht, georganiseerd door
de jeugdsoos

28-11

Intocht Sinterklaas

13.30 uur

Greate Buorren

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.
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk
U bent van harte welkom
In iedere dienst worden 2 collectes gehouden.
Vanwege de recente RIVM-maatregelen zijn we beperkt in
het aantal bezoekers, dat we mogen ontvangen in onze
kerk. Op dit moment kunnen dertig personen (exclusief medewerkers) de
diensten bijwonen. Daarom moet ieder zich (voorlopig) voor elke kerkdienst
aanmelden. Dat kan steeds tót de vrijdag vooraf 17.00 uur! Bij voorkeur via
het e-mailadres kerkinwirdum@gmail.com of eventueel via whatsapp, sms
of telefoon op 06-20089787 (Elizabeth Mozes).
U moet doorgeven uw naam, aantal personen, telefoonnummer en emailadres.
Na aanmelding ontvangt u altijd een bericht in uw mailbox.
Bij bezoek gelden de richtlijnen “mondkapje + 1,5 meter afstand” (eenmaal
in de bank kan het mondkapje af).

15-11 09.30 uur

da. W de Boer-Romkema – doop- en belijdenisdienst

22-11 09.30 uur

ds. B. Bloemink, Beetgum

29-11 09.30 uur
				

da. W. de Boer-Romkema
1e zondag van de advent

6-12 09.30 uur
				

da. W. de Boer-Romkema
2e zondag van de advent

13-12 09.30 uur
				

da. W. de Boer-Romkema
3e zondag van de advent

20-12 09.30 uur
ds. Strubbe, Wommels
				4e zondag van de advent
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

