
   detuorkefretter

Utjefte fan

Doarpsbelang Wurdum/Swichum

December 2020



Saris DV135 gesloten enkelasser

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

kofferopdak nl
Verkoop en verhuur van (bedrijfs-)autoaccessoires

Alles voor uw bedrijfswagen

Legedyk 9 9088 AA  Wirdum(frl)
T 058 844 34 00 M 06 111 270 12

E  W info@kofferopdak.nl www.kofferopdak.nl

Te huur

€ 35,00
per dag

incl. btw

STRONG LOCKS



3   detuorkefretter
Abonneminten & adfertinsjes:
Rob Broersma
G. Emersonstrjitte 12
tel.: 2553096
db.wurdum.swichum@gmail.com
bankrekken:
NL51 RABO 0130920134

Vragen over de bezorging?
mail naar db.wurdum.swichum@
gmail.com

Redaksjeadres: 
Legedyk 18, 9088 AB  Wurdum
tuorkepost@hotmail.com

kopij volgend nummer inleveren voor 
de eerste van de maand

Redaksje:                        
Alwien de Boer
Sietze Vlieg
Christa Koops

Doarpsbelang:
skriuwer: Leoni Lesterhuis-Bouma
G. Emersonstrjitte 20
db.wurdum.swichum@gmail.com
website: wirdum-swichum.nl

Verhuizingen:
Als er nieuwe bewoners in uw 
buurt komen wonen, kunt u dit 
doorgeven op:
welkominWenS@gmail.com

Typewurk en lay-out:
Hendrik Hiemstra

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum en Swichum   
52e jier gong nû 10 15 december 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ynhâld

Fan ‘e toer besjoen 5
Nieuws van Dorpsbelang 7
Goutum tegen buurtschap De Hem 12
Groen en regenklaar 14
Sterrenbeeld 19
Doarpsskoalle 22
Feestcommissie 23
Moppentrommel 25
Hoe kom je de coronawinter door 26
Zelf kerstkaarten maken 27
Raad waar 29
Kerstnachtdienst 31
Oliebollenactie  32
Vluchtelingen welkom of niet 33
Sinterklaas 35
Wurdumer klokken 35
Bericht vanuit de Golle 37
Nijs tsjerkje Swichum 38
Woordzoeker 39
Fotopuzzel 40
De Voedselbank 43
Tige tank 45
ALzheimer collecte 45
Rectificatie MS-fonds 45
Agenda 46
Servicepagina 49

Foarside

Wie durft??
Hebben ganzen ook koudwatervrees? Het 
lijkt er wel op, hier aan de Werpsterdyk op 
4 december. (foto Hendrik Hiemstra)
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Fan ‘e toer besjoen

Als nieuw redactielid aan mij de schone taak om het voor-
woord te schrijven van deze Tuorkefretter.

Even een korte introductie. Mijn naam is Christa Koops en 
ik woon sinds augustus 2018 in het markante oude school-
gebouw op de hoek van de Lytse Buorren / ‘t Hof. Recht 
onder de kerk. Ik ben geboren in Drenthe en heb mijn jeugd 
doorgebracht op het Drentse platteland als boerendochter. 
Mijn twee kinderen zijn al uit huis en wonen en studeren 

allebei in Leeuwarden. 

De eerste week hier in 
Wirdum was een week 
met slapeloze nachten 
vanwege het luiden van 
de kerkklok om het half 
uur. Ik begreep niet hoe 
ik hier ooit aan zou wen-
nen en maakte me zor-
gen om mijn nachtrust. 
Mijn buurvrouw verze-
kerde mij dat het snel 
zou wennen en dat was 
inderdaad het geval! Nu 
is het zo vertrouwd dat 
ik het niet meer hoor, 
althans niet meer ervaar 
als vervelend. Het is meer 
een rustgevend gevoel 
van thuis zijn. Die grote 
imposante kerktoren die 
neerkijkt op dit mooie dorp en al van ver te zien is vanuit alle richtingen als 
je naar Wirdum rijdt.

De eerste twee jaar had ik weinig aansluiting in het dorp omdat ik elke 
ochtend vroeg de deur uit ging naar mijn werk en laat in de middag thuis-
kwam. Maar toen kwam corona! Net als voor velen was het advies van de 
regering: thuiswerken. Het was even zoeken naar een nieuwe balans maar 
het heeft mij wel wat gebracht namelijk meer aansluiting in het dorp en 
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sociale contacten, erg fijn! Dankzij de zwemclub Plonz kwam ik in contact 
met verschillende dorpsgenoten en heb ik deze zomer heerlijk gezwommen 
in de Wirdumervaart! De ‘diehards’ gaan ook in de winter door maar ik hou 
het bij het zomerzwemgroepje. 

En nu dus redactielid van de Tuorkefretter. Dat de Wirdumers torenvreters 
worden genoemd was ook nieuw voor mij. En zo zijn er vast nog veel meer 
dingen te leren over dit mooie dorp! Graag roep ik daarbij jullie hulp in. 
Heb je een leuk weetje, tip of idee voor bijvoorbeeld een nieuwe rubriek, 
laat het mij/de redactie weten!

Christa Koops

Do komst mar del famke, ik kin dy 
in hiel soad oer Wurdum fertelle. Ik 
bin hjir hikke en tein.
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Mededelingen Dorpsbelang december 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 28 december. 

Jaarverslag
Hoewel het jaar nog niet helemaal ten einde is, kijken we als bestuur terug 
op een bijzonder jaar. Een jaar met uitdagingen maar ook van creativiteit 
en zoeken naar nieuwe en alternatieve mogelijkheden. 
Omdat we ook nu op korte termijn geen mogelijkheid zien tot het organi-
seren van een nieuwjaarsreceptie en ALV willen we graag ons jaarverslag 
via deze Tuorkefretter met alle leden delen. We hopen in de loop van 2021 
iedereen weer in levende lijve te kunnen ontmoeten in een verlaatte ALV/
nieuwjaarsborrel.

Kascommissie
Over 2019 heeft de kascommissie decharge verleend aan het bestuur. Na 
afronding van het jaar 2020 zal er weer controle plaatsvinden. 

Dorpenvisie
We hadden gehoopt op een feestelijk uitreiking en bekendmaking van de 
dorpenvisie tijdens de ALV. In plaats daarvan publiceren wij deze op de 
website en zijn er nog een aantal exemplaren voor diegene die hem graag 
op papier willen lezen.

Ontwikkelingen in de dorpen
Informatiescherm
Na het stuk gaan van het informatiebord bij de entree van het dorp is er 
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gekeken naar een LED informatiescherm op diezelfde plaats. Dit hebben we 
niet kunnen realiseren. Het afgelopen jaar zijn we daarom bezig geweest 
hoe we toch beter de inwoners van Wirdum en Swichum kunnen informe-
ren. De website is vernieuwd, maar we hebben ook behoefte aan een meer 
dynamische manier van communiceren. Uiteindelijk zijn we uitgekomen 
op een narrowcasting systeem, denk aan een wachtkamerscherm. Deze zal 
ze snel mogelijk in het raam van de Superrr komen te hangen. Binnen dit 
systeem zal er ook de mogelijkheid zijn voor dorpsgenoten, verenigingen, 
de Golle en bv de kerk om berichten te delen. 

Fusie scholen en onderzoek MFC
2020 was ook het jaar van de fusie van De Arke en de Uniaskoalle. Dit 
biedt perspectieven tot nieuwe samenwerkingen in het dorp. Dorpsbelang 
neemt als neutrale partij deel aan de gesprekken en het onderzoek naar de 
mogelijkheden van bijvoorbeeld een multifunctioneel centrum in Wirdum.

Vernieuwing lantaarnpalen
We zijn in gesprek geweest met de gemeente Leeuwarden over het vernieu-
wen van de lantaarnpalen in Wirdum en Swichum. Alle lantaarnpalen hebben 
een nieuwe kap met LED verlichting gekregen. Door de stijl van palen van de 
Legedyk door te trekken door het oude deel van Wirdum en naar Swichum 
worden de dorpen nog meer verbonden. 

Vernieuwing drempel Swichum
Doordat één van de verkeer remmende drempels in Swichum aan vervan-
gen toe was is het gesprek met Swichum en de gemeente Leeuwarden 
opgestart over de vervanging maar ook de verkeerssituatie in Swichum en 
de weg naar Wirdum. Hierop is door de gemeente voor de vervanging van 
de drempel een snelheidsmeting gedaan en deze zal nu herhaald worden 
nu de drempel is vervangen. Dit zal onderwerp van gesprek zijn voor het 
vervolg van de gesprekken. 
Verkeer en veiligheid zijn onderwerpen die wij vaker als bestuur te horen 
krijgen. Auto’s rijden door fietstunnels, er wordt nog regelmatig te hard ge-
reden tussen en binnen de dorpen, maar ook de verlichting op de fietspaden 
tussen Wirdum en Leeuwarden zijn punten van aandacht. 

Volgende bouwfase Blaauwleech
Bijna alle kavels zijn verkocht. Dorpsbelang is in gesprek met de gemeente 
Leeuwarden over de verkoop van de laatste kavels. Hiervoor is het noodza-
kelijk dat de marketing van de kavels op orde wordt gebracht. Ook zal er 
aandacht moeten komen in het woonrijp maken van het deel van de wijk 
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dat bewoond is. Als vervolg hierop zouden we graag zien dat er aandacht 
komt voor de bouw van de 3e fase van het Hikkemieden gebied. 
Terrein voormalig tennisterrein
Na een geslaagde nieuwjaar actie had de gemeente Leeuwarden deze plek 
weer goed in beeld. Hierop heeft de gemeente eindelijk het terrein netjes 
gemaakt en ingezaaid met bloem en kruidenrijk mengsel waar een natuur-
vriendelijk maaibeleid op gehouden zal worden. In 2020 zijn twee voorstellen 
gekomen voor een andere invulling van het terrein. Een dierenweide en een 
hondenlosloopterrein. De gemeente is met beide initiatieven in gesprek. 

Bezorging Tuorkefretter door de leerlingen 
Wij zijn elk jaar weer erg blij met de samenwerking met de leerlingen van 
de scholen. Zij bezorgen elke maand weer de Tuorkefretter. We hebben de 
leerlingen en de juffen die hierin helpen ook dit jaar weer een leuk bedankje 
gegeven.

Bestuur 
We hebben afscheid moeten nemen van de voorzitter Johan Kruiger, pen-
ningmeester Hans Scheffer en Alwien de Boer. En hebben Sjors Hempenius 
en Heleen Bruggen mogen verwelkomen. 
Herverdeling van taken:
 -  Duo voorzitters:   Leoni Lesterhuis-Bouma en Sjors Hempenius 
 -  Secretaris:  Vacant, in ingevuld door Leoni Lesterhuis-Bouma
 -  Penningmeester:  Vacant, nu ingevuld door Johan van Leeuwen
  (aftredend) en Hans Scheffer (al afgetreden)
 -  Algemeen lid, contactpersoon de Golle:
  Ilona Lesscher 
 -  Algemeen lid:  Heleen Bruggen
 -  Ledenadministratie: Rob Broersma, zoekend naar opvolger 

Heel 2020 is de bezetting van het bestuur onderwerp op de agenda geweest. 
Er zijn meerdere oproepen gedaan in de Tuorkefretter, er is een vacature 
geplaatst en we hebben vele dorpsgenoten aangesproken. Maar toch kun-
nen we niet genoeg mensen vinden op plaats te nemen in het bestuur. Op 
dit moment heeft het bestuur vier actieve leden. Dit is te weinig om de 
functies en taken goed te kunnen verdelen. Als bestuur moeten we 2021 
gaan gebruiken om te onderzoeken hoe we de taken of uitvoering van be-
stuur vorm moeten en kunnen geven met het gegeven dat we geen nieuwe 
bestuursleden kunnen vinden. 



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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Samenwerking ander dorpsbelangen
We hebben in 2020 goede contacten gehad met andere dorpsbelangen. Zo 
zijn we aangesloten bij Zuiderlooproute en we mogen nog routeaanduiding 
plaatjes gebruiken van Dorpsbelang Goutum om de route rond Wirdum en 
Swichum uit te breiden.
Werkgroep groen heeft een goede samenwerking in het groenbeheer en 
uitwisseling van kennis en activiteiten met Dorpsbelang Wargea en Warten. 

Wirdum en Swichum groen en regenklaar 
Klimaat, groen en regenoverlast zijn onderwerpen waar veel aandacht voor 
is. Na de succesvolle actie van de regentonnenactie in Goutum hebben wij 
hier vervolg aan gegeven. In samenwerking met Hoyte vd Wal hebben we 
een mooie deal kunnen maken en dragen wij als dorpsbelang ook mee aan 
de kosten voor een regenton. Daarnaast hebben we samen met de gemeente 
de actie steenbreek gehouden. We hopen in 2021 nog meer leuke en groene 
activiteiten te kunnen organiseren. 

Werkgroep Groen
Vanuit deze werkgroep zijn er enkele activiteiten in 2020 georganiseerd. 
Tijdens ‘Stek je kamerplant’ zijn er veel kamerplanten gepropageerd en zijn 
de woonkamers weer wat groener geworden. 
Zoals vast wel gehoord in het nieuws is er een grote perenboomactie ge-
weest. Door een snelle actie van de werkgroep hebben Wirdum en Swichum 
ook 50 bomen kunnen verdelen.

In 2020 heeft dorpsbelang bijgedragen aan;
‐ Carbidploeg
‐ Sinterklaasintocht
‐ Koor
‐ Nieuwjaarsplons
‐ Onderhoud recreatieve oever
‐ Jeugdsoos
‐ W3
‐ Regentonnen actie

Namens Dorpsbelang, 
Leoni Lesterhuis-Bouma 
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Goutum tegen buurtschap De Hem
dd. 27 november 2020 

Dorpsbelang Goutum is een petitie gestart tegen de ontwikkeling van het 
buurtschap De Hem. De gemeente Leeuwarden heeft plannen om de wei-
landen tussen de Wergeasterdyk en de Hounsdyk, grenzend aan het dorp, 
te gaan bebouwen. Het hier geplande buurtschap maakt onderdeel uit van 
De Zuidlanden, de nieuwbouw ten Zuiden van de stad. In het gebied ligt 
ook een unieke weidevogelpolder. Deze polder vormt samen met deze wei-
landen de laatste open groene ruimte van het buitengebied waar Goutum 
ooit geheel door omgeven was. Door de komst van de ‘buurtschappen’ 
Techum, Goutum-Súd, Wiarda, De Klamp en binnenkort Unia is het dorp 
vrijwel helemaal omgeven door stedelijke bouw. Van landelijk wonen, dat 
de nieuwe inwoners steeds wordt voorgeschoteld, is geen sprake meer. Veel 
steen en heel weinig groen.

Vogelweidegebied Hounspolder; bron: Leeuwarder Courant

Het unieke karakter van het gebied heeft de gemeenteraad van Leeuwar-
den in 2018 al onderkend. In dat jaar is unaniem een motie aangenomen, 
waarin is vastgelegd dat er meer aandacht moet komen voor het ‘groen’ in 
De Zuidlanden. In het bijzonder is genoemd de bescherming van de unieke 
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weidevogelpolder aan de Hounsdyk. Ter uitvoering daarvan is met de ge-
meente een beheeroverkomst getekend waarin is vastgelegd dat dit gebied 
een aangepast natuurvriendelijk beheer krijgt. 

In 2020 is langzamerhand iedereen er van overtuigd dat we als samenleving 
op alle fronten snel zullen moeten vergroenen. Dan hebben we het over: de 
stikstof- en PFAS-problematiek, landschapspijn, bescherming en herstel van 
onze natuur, verlies van biodiversiteit, klimaat en bescherming van weide-
vogels enz. Daar komt de corona-crisis met de onvermijdelijke economische 
recessie nog bij. Voor Dorpsbelang Goutum vraagt deze ontwikkelingen om 
een herbezinning op tal van terreinen, waaronder de ruimtelijke ontwikkeling 
en woningbouw. Dorpsbelang vraagt daarom aan de gemeenteraad af te 
zien van bebouwing van het gebied De Hem en om de verdere planologische 
voorbereiding in de ijskast te zetten. Met name omdat er in Leeuwarden 
voldoende bouwlocaties zijn die verder zijn in de ontwikkeling, zoals Mid-
delsee en Blitsaerd. Daarmee kunnen we de laatste groen ruimte aan de 
zuidkant van Goutum besparen. 

Over Dorpsbelang Goutum
De vereniging voor Dorpsbelang Goutum werkt aan het bevorderen van de 
leefbaarheid van het dorp Goutum. Hiervoor staan we in nauw contact met 
de gemeente Leeuwarden en aanverwante instanties. Ook zijn we betrokken 
bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten met en voor bewoners van 
Goutum. Dorpsbelang bestaat uit 7 bestuursleden die maandelijks samen-
komen in ons dorpshuis Ien en Mien. Elke vergadering wordt voorafgegaan 
door een ‘inloopkwartier’, waar bewoners de mogelijkheden hebben in te 
spreken. Zie ook: www.goutum.info 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johannes Osinga, 
voorzitter van Dorpsbelang Goutum. U kunt Johannes bellen op nummer 
06-10563559.

De petitie is te tekenen via de link: https://petities.nl/petitions/behoud-de-
groene-long-en-de-weidevogelpolder-hounsdyk-bij-goutum?locale=nl

Ondertussen is deze door ca. 500 mensen getekend.

www.goutum.info
mail@goutum.info
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Wirdum en Swichum Groen en Regenklaar

De dagen zijn al erg kort geworden, ik sta in het donker op en kom in het 
donker thuis. In de tuin is het rustig qua activiteiten. Hoewel ik minder in 
de tuin te vinden ben, zijn de bezoekers van mijn tuin nog volop aanwezig. 
Vanaf mijn eettafel kan ik mooi alle bezigheden van de vogels in de tuin 
observeren. De mussen hebben de heg gevonden en gaan druk heen en weer 
tussen de takken en de zaden hier op tafel. Ook zien we koolmezen, merels, 
roodborstjes en zelfs een Vlaamse gaai. Aan een paal in de tuin hangen vet-
bollen, er staat een vogelhuisje met zaden en insecten, die waren voor de 
kippen, maar ik heb ontdekt dat de vogels dit ook erg lekker vinden. Verder 
staat er ook nog een schaal met water. Maar wat is nu eigenlijk goed voor 
de vogels in de winter?

Vijf tips om vogels in je tuin aan te trekken
1. Laat dood hout en bladafval liggen. Dit komt vogels goed van pas om 

hun nesten mee te bouwen. Ook stukjes wol, katten- en hondenhaar 
worden wel eens verwerkt in vogelnesten.

2. Plant struiken, bomen en hagen. Vogels gebruiken ze als schuilplaats 
en bouwen er hun nest in. Sommige struiken dragen bessen, een lek-
kernij voor vogels.

3. Zorg voor drinkwater. Bij vorst komen vogels vaak water tekort. Een 
ondiepe schaal water volstaat meestal als drinkplaats. Voeg wat sui-
ker toe zodat het water niet bevriest. In de zomer kan je een grotere 
schaal zetten, zodat mussen of merels kunnen baden.

4. Hang nestkasten: Nestkasten vind je in alle kleuren en maten. Kies of 
maak een nestkast op maat van de vogels in je tuin. Hang ze op een 
goede plek. Na de winter verwijder je oud nestmateriaal en maak je de 
nestkast proper met heet water en een borstel. 

5. Maak geleidelijke overgangen van gazon naar planten, struiken en bo-
men. Door de natuur zo goed mogelijk na te bootsen creëer je meer 
kansen om vogels naar je tuin te lokken.
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Vogels voederen
Vogels voederen is een feest. Met het juiste voer help je hen de winter door, 
maar je mag je tuinvogels in elk seizoen bijvoederen. Het is enkel zaak hen 
het juiste voer aan te bieden. 
In de winter hebben vogels veel extra energie nodig om hun lichaamstem-
peratuur op peil te houden. 
Van december tot april voorzie je vetrijke producten (vetbollen, pindasling-
ers, pindakaas, halve kokosnoten …) en mag je voedertafel goed gevuld 
zijn. Voorzie het hele jaar door kruimels en fruit, aangevuld met een goede 
voedertafelmix die aansluit bij het seizoen.

Wie eet wat, en waar voer je?
‐ Zwarte kraai, kauw, ekster, merel, kramsvogel, koperwiek, zanglijster, 

spreeuw en grote lijster:
Gewelde krenten en rozijnen, kaasresten, fruit, schillen en klokhuizen, 
alle soorten bessen, gekookte aardappelen. Op de grond, sneeuwvrij, 
een open plek met beschutting dichtbij.

‐ Koolmees, pimpelmees, matkop, kuifmees, zwarte mees, staart-
mees, groene specht en halsbandparkiet:
Vetbollen, slingers ongebrande, ongezouten pinda’s, halve kokosnoot, 
vogelzaad en zonnebloempitten. Op de voedertafel, voederbuis, opge-
hangen in bomen of struiken.
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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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‐ Specht, boomklever, boomkruiper en gaai:
Ongezouten pinda’s en noten, vetbollen, zonnebloempitten, kaas 
zonder korst. Eventueel vastgemaakt aan een boomstam op een rustige 
plek.

‐ Huismus, ringmus, sijs, distelvink, vink, keep, groenling, appelvink, 
houtduif en Turkse tortel:
Onkruidzaden, gemengd strooizaad, etensresten, zonnebloempitten. 
Op de grond, voedertafel, voederbuis.

‐ Winterkoninkje, heggenmus en roodborstje:
Universeel voer, bessen, meelwormen, broodkruimels, maden en larven, 
ongekookte havermout. Op de grond, sneeuwvrij, mag ook beschut 
onder heggen en struiken.

Voederplank of voederhuisjes?
Veel vogelsoorten zoeken hun voedsel van nature op de grond. Een sneeu-
wvrije plek is dan ook een geschikte voederplaats, liefst in de buurt van 
struiken of een haag, zodat vogels bij gevaar snel een veiliger plek kunnen 
vinden.
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Het voordeel van een overdekt voederhuisje is dat het voeder beschermd 
is tegen regen en sneeuw. Een open voederplank heeft het voordeel dat 
ze makkelijk toegankelijk is. Deze variant heeft best opstaande randen van 
enkele centimeters. Openingen op de hoeken zorgen voor de afvoer van 
regenwater.

Water lokt vogels
Water is even belangrijk als voedsel voor onze vogels. Zeker in de win-
ter. Wanneer het gesneeuwd heeft, komen vogels aan vocht door van de 
sneeuw te pikken. Maar bij vorst help je hen door een bakje water buiten te 
zetten. Voeg een beetje suiker toe zodat het water niet bevriest.

Zelf een vetbol maken
Smelt 0,5 kg ongezouten vast vet in een pan. Wacht tot het warm is, maar 
niet te heet.
Voeg al roerend een mengsel van ca. 120 g gebroken hennepzaad en 50 g 
zonnebloempitten aan toe. Voeg eventueel het vogelvoer van je favoriete 
vogels toe.
Giet de warme brij in een vorm, bijvoorbeeld een blikje, een melkkarton, 
een theeglas of een halve kokosnoot. Voordat de brij stolt, leg je er een 
stevige katoenen draad in die er ruim bovenuit steekt (om de vetbol op te 
hangen).
Zodra de massa hard is geworden, kan je hem ophangen.

Geef de kleine tuinvogels meer kansen
Sommige grote vogels zoals de merel jagen hun kleinere soortgenoten weg 
omdat de voederplaats deel uitmaakt van hun territorium. Je kan kleine vo-
gels meer kansen geven door op verschillende manieren voer aan te bieden 
en eventueel op verschillende plekjes. De merel kan niet op alle plaatsen 
tegelijkertijd zijn en moet anderen wel toelaten.
Voor de roodborst is een voedertafeltje aangewezen, niet alle merels dur-
ven daar op te landen, zeker niet als het een met een dakje is (wat aan te 
raden is).

Alvast aan het plannen voor 2021?
Op https://steenbreek.nl/jaarkalender-2021/ staan alweer erg leuke activitei-
ten voor het komende jaar.

Leoni Lesterhuis-Bouma
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Sterrenbeeld?

In schapenland is het dekseizoen weer aangebroken, dus 
ook bij de kudde van de bistedokter. Dat begint uiteraard 
met het uitzoeken van een geschikte ram. Liever niet uit de 
eigen koppel, want inteelt is immers niet bevorderlijk voor de vitaliteit van het 
nageslacht. Dat brengt meteen wel een ander risico met zich mee, want je 
wilt geen besmettelijke toestanden binnen je eigen schapenkudde brengen. 
Genoeg om op te letten dus. Allereerst ‘het exterieur’, zeg maar het uiterlijk 
van rammenmans. Niet alleen dat ooien slechts vallen voor een gespierde 
hunk; ook voor de schapenboer is het van belang dat de lammerschaar goed 
bevleesd gaat opgroeien. Want uiteindelijk is de slacht het voornaamste 
doel, uitsluitend voor de wol worden schapen al lang niet meer gehouden. 
Bovendien is het aantrekkelijk dat er twee- en drielingen geboren worden. 
Daar kun je zelf mede voor zorgen door de ooien een overvloedige groene 
weide aan te bieden in de laatste 3 weken voor aanvang van het dekseizoen. 
‘Flushen’ noemen we dat in goed schapenhoudersjargon. Daarnaast is het 
aanbevelingswaardig dat de dekram zelf deel heeft uitgemaakt van een 
meerling. Al geeft dit laatste absoluut geen genetische garantie. 

Als de juiste, gezonde ram is uitgezocht gaat hij eerst een paar weken in 
quarantaine in de wei naast de ooien. Dat bevordert de bronst bij de da-



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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mes, terwijl je in die periode de gezondheidsrisico’s beperkt houdt. Bij de 
bistedokter mag de ram vanaf 20 oktober zijn kunsten laten zien. Dat ritueel 
start door zijn borst eerst een lichte kleur te geven. Dat kan ook met een 
kleurblok aan een tuigje, maar dat is voor de oudere, meer ervaren ram. Een 
jonge ram kan zich daardoor beperkt voelen en dan schiet dat middel zijn 
doel voorbij. Ik heb geleerd de eerste dag even ‘de ram uit de wei te kijken’ 
en pas op dag twee te kleuren, omdat hij soms door jeugdige overmoed en 
opgekropte libido alle ooien even probeert te ‘bestempelen’. Hoewel dat 
absoluut een fleurig beeld in de schapenwei geeft, schiet het volledig zijn 
doel voorbij. Ik wil namelijk precies weten wanneer welk schaap te grazen is 
genomen. Want dan weet ik ook wanneer het kroost zo ongeveer geboren 
gaat worden, namelijk 5 maand minus 5 dagen later.

Het amoureuze gebeuren bij schapen is heel doelgericht en efficiënt. Een 
driftige (bronstige) ooi flirt met de ram door veelvuldig met de staart te 
kwispelen. Rammenmans op zijn beurt sneupt voortdurend in de koppel 
aan de schede en de urine van de ooien of de bronst aanstaande is. Daarbij 
vertoont hij het typische flemen, het opkrullen van zijn bovenlip. Zo activeert 
hij zijn orgaan van Jakobson als een soort analytisch centrum in zijn neus. 
Feromonen verklikken namelijk het juiste paringsmoment. Dit bronstgedrag 
is minder luidruchtig en opzienbarend dan bij herten, maar prachtig om te 
zien. De daad zelf duurt dan maar kort, bijna aandoenlijk daarentegen is 
de aanblik van ooi en ram die daarna stijf tegen elkaar aan heerlijk kunnen 
liggen herkauwen. 

Na 17 dagen krijgt de ram een donkerder kleur op zijn borst gesmeerd. Dat 
aantal dagen is namelijk precies de lengte van de cyclus van de ooi. Mocht 
de dekking die eerste keer, door wat voor oorzaak dan ook maar, niet gelukt 
zijn, dan kun je aan de kleuring zien of de ram in de herkansing is gegaan. 
Bij mij krijgt de ram zodoende ruim 2 cycli de kans; met Sinterklaas gaat 
ie rigoureus naar de slager. Om precies voor Kerst in kleine pakketjes diep-
vriesklaar terug te komen. Dat klinkt ondankbaar, maar het zou hypocriet 
zijn om daar omheen te draaien. Het seksleven van een dekram is dus kort 
maar hevig. En die van ons kan het op zijn slofhoefjes aan, want hij heeft 
maar 15 ooien in zijn harempje. Een ervaren machoram krijgt een koppel 
van wel 60 ooien tot zijn beschikking en kan desnoods per dag over wel 
8-10 ooien heen. Daar moeten wij mannen toch niet aan denken? Ikke niet 
in ieder geval! Nou is mijn sterrenbeeld inderdaad ‘vis’ en geen ‘ram’… 

Menno J. Wiersma
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
menno@bistedokter.nl
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Al een tijdje zijn we aan het werk op de nieuwe basisschool: Doarpsskoalle 
Wurdum. Op 17 augustus jl. hebben we met een feestelijke opening de 
nieuwe school in Wirdum geopend. We zijn heel blij dat de beide scholen 
nu samen verder gaan als samenlevingsschool. Wat betekent dit nu. Een 
samenlevingsschool is geen christelijke school en ook geen openbare school. 
In een samenlevingsschool werken we niet alleen samen, maar leven we met 
elkaar samen. We zijn de maatschappij in het klein. 

De school valt organisatorisch onder de scholenkoepel van PCBO Leeuwarden 
e.o. Scholenkoepel Proloog heeft een toezichthoudende rol. In de gemeente 
Leeuwarden is de Doarpsskoalle de eerste samenlevingsschool.

In het fusietraject van het afgelopen jaar hebben we in werkgroepen met 
ouders, leerkrachten en stafmedewerkers van de beide oude scholen de 
uitgangspunten van de nieuwe school uitgewerkt. We hebben elkaar beter 
leren kennen en hebben ontdekt dat we niet veel van elkaar verschillen. Eén 
uitgangspunt van waaruit we werken is: respect voor elkaar en voor ieders 
levensovertuiging. 

Op dit moment zijn we als team druk bezig met het “bouwen” aan de 
nieuwe school. We werken aan de missie en visie van de nieuwe school en 
aan het dagelijks handelen in de klas. We combineren daarbij het mooiste 
van de beide oude scholen.

Doarpsskoalle Wurdum heeft op dit moment 95 leerlingen, 5 groepen, 8 
leerkrachten, 1 onderwijsassistent, 2 pedagogisch medewerkers, een intern 
begeleider, een adjunct-directeur en een directeur. Daarnaast zijn er verspreid 
over de week drie vrijwilligers en 4 stagiaires. 

We kunnen gebruik maken van de beide gebouwen. In één van de gebou-
wen bevindt zich ook de kinderopvang (Stichting Kinderopvang Friesland): 
peuters, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang. We werken veel 
samen met de kinderopvang. Zo kun je mooi zien hoe een kind zich ontwik-
kelt vanaf een jaar of 2. En hoe het kind zich ontwikkelt in een naschoolse 
situatie. In de toekomst willen we ook heel graag dagopvang van 0 tot 4 
jaar realiseren. 
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Normaal gesproken is er in augustus het dorpsfeest en in november onze 
jaarvergadering. Helaas konden beide niet doorgaan door het inmiddels 
alom bekende coronavirus. 

Tijdens de jaarvergadering maken we altijd onze bestuurswisselingen bek-
end. Omdat er geen fysieke vergadering plaats vindt, willen we via deze 
weg bekend maken dat we Ate Postmus bereid hebben gevonden om ons 
bestuur te komen versterken! Rixtypie heeft aangegeven te stoppen. 
Minicus, Meinte en Tom hadden er na afgelopen zomer alweer vier jaar op 
zitten binnen het bestuur. Maar je moet deze periode wel geslaagd eindi-
gen, namelijk met een dorpsfeest. Daarom hebben ze alle drie aangegeven 
nog een jaar door te gaan binnen de feestcommissie!

We gaan er natuurlijk voor dat er komend jaar wel weer een dorpsfeest 
mogelijk is. Wij zijn in ieder geval al bezig met de voorbereidingen!

De Feestcommissie Wirdum/Swichum

Mocht u voor uw kinderen op zoek zijn naar een school, dan laten wij u graag 
onze school zien. U bent welkom voor een rondleiding en een kennisma-
kingsgesprek. I.v.m. de coronamaatregelen moet dit op afspraak en moeten 
we ons houden aan de 1,5 m afstand en het dragen van een mondkapje. 

Zodra het weer kan en mag, willen we natuurlijk de nieuwe school aan alle 
belangstellenden (ouders, opa’s en oma’s, oppas, oud-leerlingen, buren, 
etc. etc.) laten zien. Want wij zijn trots op onze Doarpsskoalle Wurdum. 

Namens het team,
Sjoukje Kalsbeek (directeur)
s.kalsbeek@pcboleeuwarden.nl
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Consulinn Leeuwarden | alie@consulinn.nl | 06-19618699
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Moppentrommel 

Volgens Diederik Gommers is er zeker een kans dat we door corona komende 
kerstmis alleen moeten doorbrengen zonder schoonfamilie. Maar hij kon 
natuurlijk niks beloven. 

Man tegen zijn vrouw: “Wat wil je voor Kerstmis?” 
Zij: “Een echtscheiding!” Hij: “Heb je niet iets goed-
kopers? “

Een man: “Mag ik je even storen?” Andere man: “Ja, 
wat is er?” Eerste man: “Niets, ik wilde alleen maar 
even storen :-)”

Het is me via via gelukt om me vast ingeënt te laten worden met het 
Russische vaccin tegen COVID-19 en voor diegəne van jullie diə bang 
is dat het niet getest is, ik həв het geproвееяd en kan met een gеняust 
hart zеббeи dat er бeən efectoski secundarioski и меня зовут Лопес 
Обрадор, и я коррумпирован и лжец и почему я даю чистые прямые 
награды.

Vroeger was ik een twijfelaar maar nu ben ik er niet meer zo zeker van.

Henk kan niet slapen, omdat ze bij de buren een feestje hebben. Urenlang 
staat hij tevergeefs op de muur te bonken.
De volgende middag komt hij de buurman tegen en zegt: “Zeg, heb je me 
vannacht niet op de muur horen bonken?”
De buurman: “Ja, maar dat geeft niet hoor. We hadden toch een feestje.”

Er staan twee koeien in de wei. Zegt er eentje: 
“Woef, Woef” Vraagt de ander verbaasd : “Wat 
doe jij nu?” Zegt de eerste koe: “Ik studeer vreemde 
talen!” 

Een vrouw wil gaan winkelen in de stad en vraagt 
aan haar man: “Ach, kan jij me even brengen?”

De echtgenoot: “Dat niet, maar hoe zou jij het vinden om je in een lange 
wagen met chauffeur te laten brengen?”
Vrouw: “Oh schat, dat lijkt me geweldig!” Man: “Nou, dan moet je de bus 
nemen!”

Merijn, Hidde en Noor
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Hoe kom je de corona-winter door?

Maak eens wat lekkers! Dit recept is ook leuk voor kinderen. Geen oven nodig.

En…vergeet je buren niet om ook mee te kunnen genieten. Of alleenstaande 
of oudere mensen van verderop in de straat. Want samen genieten is leuker!

Arretjescake

Ingrediënten:
200 gr witte basterdsuiker
50 gr cacaopoeder
225 gr Maria biscuits
250 gr gesmolten boter
2 verse eieren 

Wat heb je nog meer nodig: zeef, cakevorm, huishoudfolie of bakpapier

Bereiding:
Doe de eieren in een kom samen met de basterdsuiker en mix met een 
mixer twee minuutjes. Zeef de cacao erbij. Giet beetje bij beetje de gesmol-
ten boter erbij en mix er doorheen. Kruimel de koekjes, ik doe een gedeelte 
fijn en een gedeelte grof voor een goede mix. Schep de stukjes koek door 
het mengsel. Bekleed de cakevorm met folie. Doe het mengsel hierin en 
druk goed aan. Zet de arretjescake vier uur in de koelkast, het liefst een 
hele nacht.
Variatie: in plaats van eieren kun je ook vier eetlepels vanillevla gebruiken.

Tip: Mocht je nog 
pepernoten over 
hebben, dan kun 
je in plaats van de 
Maria biscuits ook 
pepernoten ge-
bruiken.
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Zelf kerstkaarten maken:

Wat heb je nodig: blanco kaarten, lijm, potlood, gum, fineliner, liniaal, groene 
verf, wattenstaafjes en gekleurde knopen.

Voor deze kaart gebruik je wattenstaafjes om 
stippen te maken. Voor de kerstkrans maak je 
eerst met potlood een cirkel op papier. Op deze 
manier zorg je ervoor dat de krans ook echt mooi 
rond wordt en het potlood kan je later gewoon 
weer weggummen.

Voor deze kaart zoek je wat knoopjes 
bij elkaar en plakt ze op je kaart.
Teken met een fineliner een “draadje” 
waar de kerstballen aan hangen. En 
om het af te maken teken je er een 
strikje bij.

Wat zullen de ontvangers blij zijn met je kaartje! (denk ook even aan de 
ouderen in ons dorp). Met een zelfgemaakt kaartje geef je net iets extra’s.

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezond 2021!

Nieske Span  nieskespan@planet.nl
José Miedema josmi@xs4all.nl   
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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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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 november 
is gemaakt in het fietstunneltje bij de Werp-
sterhoek. De tegeltjeskunst is onderdeel van 
de Kunstroute - voor fietsers en wandelaars 
- Leeuwarden Vrij-Baan.



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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Kerstnachtdienst 2020

Als alles duister is… Zoals 
deze tijd soms lijkt. 
Hoe vieren we dan toch het 
feest van licht; de geboorte 
van Jezus? 
De Krystnacht Commissie 
wil graag het licht met jullie 
delen en op gepaste wijze de 
kerstnachtdienst met jullie 
vieren via een livestream die u 
kunt vinden op onze website: 
www.kerkinwirdum.com

We houden een online dienst 
met het thema: 
  Een lichtend vuur (door en voor Wirdum)

De kerstnachtdienst staat onder andere bekend om z’n prachtige muziek 
en gebeden door middel van kaarsjes. Wat zou het prachtig zijn dit ook dit 
jaar te delen!

We vragen u:
‐ Gebedsintenties / waarvoor of voor wie u wilt bidden

en/of
‐ Uw mooiste (kerst)lied 

Vóór 10 december a.s. te mailen naar kerstnachtwirdum@gmail.com of op 
papier in te leveren bij Nieske Span op Hof 16, Wirdum of bij da. Wiebrig 
de Boer - Romkema, Legedyk 20, Wirdum. 
We zullen tijdens de dienst traditioneel de kaarsjes aansteken en uw gebed-
sintenties daarbij gebruiken. Met de door u aangeleverde liederen zullen we 
een “top tien van Wirdum” maken waar we aandacht aan zullen besteden 
tijdens de dienst en die ook later te beluisteren zal zijn. 

Nu we geen fysieke dienst samen hebben, vragen we daarnaast om dit jaar 
uw bijdrage voor het collectedoel over te maken. Wij vragen u een bijdrage te 
storten op NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Kerk in Wirdum t.a.v. De Voedsel-
bank dan zorgen we dat het bedrag bij de “Voedselbank Leeuwarden” komt.
Wij rekenen op uw bijdrage voor de gezinnen en alleenstaanden die het in 
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deze periode moeilijk hebben.

De Kerststal met de schapen en ezel is wel fysiek aanwezig op het plein voor 
de Kerk, die kunt u (met de kinderen/kleinkinderen) als vanouds bezoeken. We 
vragen u daarbij wel op gepaste afstand van uw medebezoekers te blijven. 

Wij zien u graag! 
Online op Donderdag 24 december om 21.30 uur op www.kerkinwirdum.
com !

Hartelijke groet,
Krystnachtdienst Commissie Wirdum

Bijeenkomst ‘Vluchtelingen welkom of niet’ verzet

De eerste bijeenkomst van het Praethuys ‘Vluchtelingen welkom of niet’ 
is in verband met coronamaatregelen verplaatst van 23 november naar 
woensdag 16 december om 20 uur.

Nog even in het kort: Onderzoekster Aukje Muller onderzocht dit jaar in 
Australië waar zij tot april verbleef, waarom vluchtelingen niet welkom zijn 
in dit protestantse werelddeel. Na een interessante presentatie van haar 
kunnen we met elkaar in gesprek gaan over in hoeverre, en óf wij ook angst 
hebben voor vluchtelingen en wat daaraan ten grondslag kan liggen. Voor 
meer informatie over deze avond zie de Tuorkefretter van november 2020.

Iedereen is van harte welkom!
Graag zo spoedig mogelijk maar vóór 15 december aanmelden via pra-
ethuys@outlook.com met vermelding van naam, telefoonnummer en met 
hoeveel personen je komt.

De avond vindt plaats in de kerk, waar we max. 30 personen (onder voor-
behoud, in verband met de dan geldende RIVM adviezen) kunnen ontvan-
gen. Vol is vol.

Geertje van der Meer, Loise Zuidema, Geertje Talsma en Janke Riemersma
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Hallo Dorpsgenoten,

Wij willen allereerst iedereen bedanken voor de vrijwillige bijdrage voor het 
Sinterklaasfeest. Zo konden we er toch weer een heel mooi kinderfeest van 
maken.
Het was wat de commissie betreft een zeer geslaagd feest. 
De speurtocht vond ook iedereen leuk om te doen. Wat ze niet allemaal 
wisten, was dat er ook een prijs werd verdeeld onder de kinderen, die alle 
letters hadden en de snelste tijd. De winnaars waren Nynke, Machteld, 
Aniek, Maaike en Silke.
De Superrr had een grote mand gesponsord vol met wat lekkers voor de 
winnaars.

Met een vriendelijke groet,
Sint en zijn Pieten.

Femke, Tim, Trienke en Nina

Wurdumer klokken

Het bestuur van de stichting Wurdumer Klokken wil de leden van de Ra-
bobank hartelijk danken voor hun bijdrage aan de support-actie van deze 
bank. Het heeft ons € 236,78 opgeleverd. Dit bedrag gebruiken we naast 
de bijdragen van alle donateurs primair om 
het onderhoud aan de klokken te financieren. 
Daarnaast is ook de verlichting rondom de kerk, 
die nu weer volop brandt, een initiatief van de 
stichting Wurdumer Klokken. Voor velen een 
baken in een tijd dat de dagen korter en don-
kerder worden. Zonder uw steun lukt dat niet!

Bent u nog geen donateur maar wilt u het 
werk van de stichting steunen dan kunt u uw 
bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: 
NL03RABO0132027089. Alvast veel dank.

Alie Kalsbeek



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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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 
hiermee nog even mee in verband met de geldende corona-maatregelen en 
de doelgroep waarvoor zij activiteiten uitvoeren.

Helaas heeft de hoofdvestiging van onze bibliotheek besloten om nog even 
te wachten met het opengaan van de bibliotheek in de Golle.
Het Golle bestuur inventariseert wat de mogelijkheden zijn om weer acti-
viteiten op te starten, u hoort hier binnenkort meer over en wij hopen dat 
onze vrijwilligers dan ook weer in actie kunnen komen.

Wij brengen graag onder de aandacht dat de Golle de mogelijkheid biedt 
voor het het huren van de Golle als vergaderruimte, maar ook als werkplek! 
Zoekt u een plek om rustig te kunnen werken? Of zoekt u ruimte waar u 
met uw collega’s corona-proof kan vergaderen? Bel ons! U kunt de ruimte 
reserveren voor bepaalde tijd, een dagdeel of een gehele dag. Koffie, thee 
of andere consumpties kunnen verzorgd worden. De Golle biedt boven een 
kleine ruimte geschikt voor twee personen en een grote vergaderruimte die 
geschikt is voor ongeveer tien personen. Wij wijzen u er wel op dat een lift 
ontbreekt. Geeft dat problemen? Dan is er de benedenruimte voor ongeveer 
vier tot en met zes personen die mogelijk een oplossing biedt.

U kunt via de mail: Info@deGolle.nl of per telefoon 06-42540376 contact 
met ons opnemen en in overleg plaats en tijden afspreken.

Anneke Hijman
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Woordzoeker

AALDUIKER JAN VAN GENT RAAF
AREND KALKOEN RODE PATRIJS
BEO KIWI ROODBORSTJE
BLAUWE REIGER KNOBBELGANS SIJS
BOERENZWALUW KORHOEN STRANDPLEVIER
BOOMKRUIPERTJE LEEUWERIK TJIFTJAF
BOOMPIEPER LEPELAAR TOEKAN
BUIZERD NACHTEGAAL TUINFLUITER
GELE KWIKSTAART OEHOE TUINMEREL
GRAUWE VLIEGENVANGER OOIEVAAR VALK
GROTE BONTE SPECHT PAPEGAAIDUIKER ZEEDUIKER
GROTE STERN PAUWFAZANT 
HUISMUS PIMPEL 

Nijs fan it tsjerkje fan Swichum

Sûnt desimber 2011 binne wy de behearders fan it tsjerkje fan Swichum. 
Mei in protte plezier ha wy dêr sûnt dy tiid op past en in protte aktiviteiten 
organisearre. Mar oan alles komt in ein, wy ha oanjûn dat wy der mei ophâlde 
woene, dus dat it tiid wie in opfolger/ster te sykjen. 
Dat is slagge: De Stichting Alde Fryske Tsjerken hat Hannie Schuurman út 
Wurdum ree fûn it stokje oer te nimmen mei yngong fan 1 april oansteande.

Wy sille it misse, al dy gesellige minsken dy’t foarby kamen, al dy moaie 
trouwerijen, de útfearten, de lêzingen, it joech in protte ferbining.
Wy hoopje wol dat wy noch wat organisearje kinne yn it foarjier, dat soe 
ús tiid moaier ôfslute.
Wy hoopje dat Hannie like folle plezier krije sil yn it behearen fan it tsjerkje as 
dat wy dat hân hawwe en dat se der, krekt as ús, in protte enerzjy fan krijt.

Yn ien fan de kommende “Tuorkefretters” stelt Hannie har oan jim foar en 
sil se fertelle oer har plannen.
In protte súkses, Hannie! Wa wit gau oant sjen yn Swichum.

Hertlike groet,
Jan en Sietske Smidstra
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Woordzoeker

Zoek in het onderstaand diagram de woorden afgedrukt op de vorige bladzij. 
De woorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal in beide richtingen. De 
overgebleven letters vormen van boven naar onderen gelezen de oplossing.



40

Puzzels

In het kader van: “Hoe komen we de corona-winter door?”, heb ik twee 
puzzels voor het decembernummer gemaakt.
Een woordzoeker over vogels (zie bladzij 38-39) en deze fotopuzzel.

Uit elke advertentie in deze Tuorkefretter is een klein stukje geknipt en op 
deze pagina’s afgedrukt. Zoek welk stukje bij welke advertentie hoort.
Een stukje is niet te vinden, welk nummer is dat?

Hendrik

4

11

1 2
3

5
6 8

7

9

10



41

14

16

15

12

17

13

21

18

19

24

23
22

20

2625



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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De Voedselbank

De mand voor de Voedselbank staat altijd bij de Superrr in het dorp.
Tip voor de maand december (een verwen maand):

Iets lekkers voor jong en oud

Laten wij met elkaar in deze corona-tijd de gezinnen/alleenstaanden met 
kinderen extra steunen.

Voor het afgelopen jaar willen wij jullie bedanken voor de bijdragen en 
steun aan de voedselbank, heel, heel veel dank daarvoor. Hiermee maken 
wij met zijn allen vele gezinnen blij. 
Ook in het nieuwe jaar staat de voedselmand de hele maand in de Superrr 
en op de eerste zondag van de maand in de kerk.

Jannie, Wiebren en Nieske 

Diaconie PKN Kerk Wirdum e.o wenst jullie allemaal:
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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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Alzheimer collecte

Dit jaar is er € 639,51 opgehaald.
Bedankt collectanten dat jullie bij de deuren langs wilden, ondanks het 
coronavirus.

Ik wil aan de inwoners van Wirdum/Swichum vragen of er iemand bereid is 
om mijn werk als coördinator over te nemen.
Voor mij zit het er na dit jaar op, wil je dit doen of wil je meer informatie, 
bel me gerust.

Vriendelijk groetend,
Hester Wolters
06 108 477 68

 - Rectificatie -

In de Tuorkefretter van november stond een artikel over het Nationaal MS 
Fonds. Helaas is in dit persbericht een fout geslopen in het bankrekening-
nummer. Dit moet zijn: NL23 RABO 0336 2728 39

Door tegenvallende inkomsten uit evenementen kan het Nationaal MS Fonds 
iedere donatie heel goed gebruiken!

Tige tank

Ferbjustere, in oar wurd sjit ús net te binnen nei al dy lokwinsken en jeften 
bei ús 50 jierrige troudei fia kaarten, mailtsjes, tillefoantsjes, app’kes en 
mûnling by de doar of yn it foarbygean. We hawwe der gjin wurden foar 
en binne der stil fan. Tige tank.

Baukje en Arie Dol
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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 december ‘20 tot 1 februari ‘21

                   -  geen opgaven  -

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 via het e-mailadres kerkinwirdum@gmail.com. Na vrijdag 17 uur kunt 
u zich nog aanmelden via whatsapp, sms of telefoon op 06-20089787 
(Elizabeth Mozes). 

Let op extra diensten!
- 25 december 09.30 uur: opgave t/m 23 december vóór 17.00 uur

Ná dit tijdstip opgave via 06-20089787
- 31 december 19.30 uur: opgave t/m 29 december vóór 17.00 uur 

Ná dit tijdstip opgave via 06-20089787

U moet doorgeven uw naam, aantal personen, telefoonnummer en email-
adres.
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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).

13-12 09.30 uur da. W de Boer-Romkema
    3e zondag van Advent

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

24-12 21.30 uur da. W. de Boer-Romkema
    kerstnachtdienst
     online dienst *) 

25-12 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
    Kerstmorgen, m.m.v. Brassband
    en Kindernevendienst

  17.00 uur Kerstfeest Zondagsschool

27-12 09.30 uur Ds. P. Beintema, Leeuwarden
 
31-12 19.30 uur da. W. de Boer-Romkema
    Avonddienst Oudjaar

  3-1  09.30 uur ds. B. Bloemink, Bitgum

10-1  09.30  uur da. W.de Boer-Romkema

17-1  09.30 uur da. W. de Boer - Romkema

*) De Kerstnachtdienst op 24 december kan niet fysiek worden bezocht – 
een ingrijpend gevolg van corona. Gelukkig is deze dienst tegenwoordig 
– net als trouwens alle andere diensten rechtstreeks te volgen via de site 
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

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



49

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


