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Saris DV135 gesloten enkelasser

* afmetingen 256 x 134 x 150 cm
* max. belasting 1350kg
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* geschikt voor B-rijbewijs (totaalgewicht trekkend
   voertuig + aanhangwagen inclusief lading mag de
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Te huur

€ 35,00
per dag

incl. btw

STRONG LOCKS
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En toen lag er weer eens sneeuw. Op 
de foto zien we Wiebe en Sicco aan het 
sneeuwruimen op de Greate Buorren.
(foto Hendrik Hiemstra).
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Fan ‘e toer besjoen

Het ommetje
Welke lockdown-gewoonte blijf je straks ook volhouden?

Ik vind dat wel een interessante vraag. Voor mij is dat het 
ommetje. Het blokje om. De frisse neus. Het huis verlaten 
als een luxe. Niet van A naar B, maar het ommetje om het 
ommetje zelf.
Zeker, ik maakte voor corona ook heus wel eens een wan-
deling maar dat was toch echt een andere beleving dan 
het ommetje. Het ommetje in deze tijd is alles in één. Het 

is: het ideale uitje, de manier om bij te kletsen met een vriendin of op an-
derhalve meter te kunnen afspreken met m’n ouders halverwege onze ver 
uit elkaar liggende woonplaatsen.
Onlangs ontdekte ik de podcast. Een ommetje met een podcast in je oor is 
twee vliegen in een klap. Een soort ommetje 2.0. Stappen zetten en onder-
tussen luisteren naar de Holleeder podcast, Marc-Marie & Aaf Vinden Iets, 
Goed Werk of Bonkerak. Iemand nog tips? 

Maar bovenal is het ommetje natuurlijk de perfecte manier van bewegen 
nu veel andere sportactiviteiten on hold staan. Wandelen is goed voor je 
creativiteit, je geheugen en het verkleint de kans op allerlei aandoeningen. 
Leuk om te zien dat de Ommetje-app van de Hersenstichting ongekend 
populair is. Met deze app kun je een wandelcompetitie starten met familie, 
vrienden of collega’s.

De herwaardering van het ommetje is voor mij ook een herwaardering voor 
de omgeving dichtbij huis. Marjoleine de Vos schrijft er mooi over in “Je keek 
te ver”, een boek over wandelen en hoe je in het moment kunt kijken naar 
je omgeving. Ik ben er nog maar net in begonnen maar deze tekst op de 
achterflap gaat vanaf nu mee in mijn toekomstige ommetjes dicht bij huis: 
‘Kijk om je heen, moet je dan tegen jezelf zeggen. Niet in de tijd, maar over 
het land. Je keek te ver. Dat wat je zoekt is hier’.

Het blijkt trouwens dat gemiddeld 66 dagen volstaan om een nieuwe ge-
woonte aan te nemen. Dat ommetje is dus wel een blijvertje denk ik. Niks 
mis mee.

Alwien de Boer
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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

Frysk
Dútsk

Frânsk
Ingelsk
Poalsk

Deensk
Russysk
Spaansk
Sweedsk
Italjaansk
Tsjechysk

Slowaaksk
Nederlânsk

en oare talen

wij zijn

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA  
Leeuwarden

jouw 
tandarts

058 2552888
info@jouwtandarts.frl
www.jouwtandarts.frl
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Mededelingen dorpsbelang februari 2021 

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 22 februari. 

Superrr
Dorpsbelang houdt vinger aan de pols in de ontwikkelingen rond onze 
winkel. Uit verkregen informatie wordt begrepen dat de administratieve 
rompslomp rond de overname in volle gang is. De verwachting is dat er 
geen rigoureuze veranderingen worden verwacht in de service die de win-
kel nu ook aan de bewoners in onze dorpen biedt. Wij begrijpen dat de 
nieuwe uitbater uitgebreid kennis wil nemen van Wirdum en Swichum en 
Dorpsbelang op korte termijn zal uitnodigen voor een informatief gesprek. 
Door de overname wordt het voornemen van het plaatsen van een digitaal 
informatiescherm tijdelijk opgeschoven.

Regentonnen actie stopt eind februari
Wat zijn er veel tonnen verkocht! In overleg met Martijn Rauwerda van 
Hoyte v/d Wal, kunnen er nog tot eind van de maand februari regentonnen 
met subsidie vanuit de gemeente en Dorpsbelang besteld worden. Daarna 
eindigt deze actie. 

Nieuwjaarsbijeenkomst dorpsbelangen gemeente Leeuwarden
Elk nieuw jaar heeft de gemeente een bijeenkomst voor dorpsbelangen en 
wijkverenigingen. Dit is altijd een leuk moment om contact te hebben met 
andere besturen en te horen welke plannen zij hebben. Hoewel de bijeen-
komst dit jaar digitaal plaatsvond, was er een mooie opkomst. 
Juist het uitwisselen van initiatieven, acties en plannen kan een mooie impuls 
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geven aan eigen initiatieven en ideeën. Ook geeft het inspiratie en energie 
om nieuwe acties of initiatieven op te starten. De regentonnenactie is daar 
een mooi voorbeeld van. Wij hadden namelijk eerst gezien hoe succesvol 
deze actie in Goutum was geweest.
In 2021 willen wij als Dorpsbelang nog meer zichtbaar zijn en makkelijk 
gevonden worden door de inwoners. Wij hopen dat we dan nog meer ver-
bondenheid in het dorp kunnen faciliteren en hopen ook meer mensen aan 
óns te kunnen binden. 

Namens Dorpsbelang, 
Leoni Lesterhuis-Bouma

Extra service (grof) tuinafval

Zoals ook in voorgaande jaren zal Omrin u, in samenwerking met gemeente 
Leeuwarden en Dorpsbelang Wirdum/Swichum, in de gelegenheid stellen 
uw vrijkomend grof tuinafval in uw wijk aan te bieden. Daarvoor worden 
op de volgende zaterdagen een tweetal rode Omrin containers bij dorpshuis 
‘De Golle’ neergezet.

Zaterdag 13 maart
Zaterdag 20 maart

Vrijwilligers van Dorpsbelang zetten de containers ‘s morgens om 11 uur 
open en sluiten deze om 17 uur af. U kunt dan uw tuinafval in de betref-
fende containers deponeren.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om bijvoorbeeld grof huishoudelijk en/
of bouw- en sloopafval aan te bieden. Hierop wordt door de vrijwilligers 
goed toegezien.

Uiteraard kunt u uw grof tuinaf-
val ook gratis naar de milieustraat 
aan de Greunsweg 86 in Leeu-
warden of Oedsmawei 9 in Grou. 
Maak hiervoor een afspraak via 
de Afvalapp of via www.omrin.nl

M. Kuipers
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Wirdum en Swichum groen en regenklaar

Meestal ga ik voor een specifieke boodschap of taak de deur uit. De kinderen 
uit school halen, boodschappen doen of snel naar het werk. Dat zijn niet 
de momenten dat ik even de tijd neem om goed om me heen te kijken en 
te genieten. Deze week had ik eindelijk weer eens tijd voor een “ommetje 
Wirdum”. Mijn wandeling ging onder andere langs de Sint Martinuskerk. En 
omdat ik de tijd nam om eens goed rond te kijken, zag ik tot mijn verbazing 
dat de eerste stinzenplanten (sneeuwklokje en de winterakoniet) al boven de 
grond waren. Omdat dit de eerste 
voorjaarsbloeiers zijn, geeft mij 
dit altijd het vrolijke gevoel dat de 
lente misschien niet volgende week 
komt, maar dat de natuur zich wel 
al aan het voorbereiden is op het 
voorjaar.

Veel stinzenplanten komen hier 
van nature niet voor. Maar er zijn ook inheemse stinzenplanten. Het zijn 
doorgaans bolgewassen of planten met wortelstokken. Ze planten zich voort 
door uitgroei van de bollen of wortelstokken. De meeste stinzenplanten 
bloeien vroeg en zijn in de zomer, najaar en winter onzichtbaar. Sommige 
soorten bloeien al vanaf januari, het zijn lentebloeiers die vaak in bossen 
groeien. Winterakoniet, sneeuwroem en sneeuwklokje zijn voorbeelden 
van prachtige vroege bloeiers. Later volgen de krokus en de wilde hyacint, 
longkruid en holwortel.

De naam stinzenplanten is afkomstig van het Friese “stins”. Dat was een 
stenen gebouw, een verdedigbare vesting of klein kasteeltje. De bewoners 
van stinzen, en bij uitbreiding van andere belangrijke gebouwen zoals kas-
telen en kloosters, hadden de tijd en de middelen om een bloementuin met 
sierplanten aan te leggen. In het begin was dit een verzameling van mooie 
planten die vroeg bloeiden, verzameld in het wild. De verzamelaars ruilden 
planten en later werden ook planten uit verre streken aan de collecties toege-
voegd. Bolgewassen zijn uiteraard heel geschikt om over lange afstanden te 
transporteren. Men verzamelde vaak een prachtige collectie rond de stinzen 
of het landgoed bij elkaar, en dat is natuurlijk ook de reden waarom we die 
planten vandaag vaak rond historische locaties vinden.

Leoni Lesterhuis-Bouma



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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Samen aan de slag in onze wijken en dorpen

Het is niet meer vanzelfsprekend dat de gemeente bepaalt wat er in de 
dorpen en in de wijken moet gebeuren. Steeds vaker denken bewoners mee 
over wat zij belangrijk vinden in hun eigen wijk of dorp. Zo ontstaan mooie 
en waardevolle initiatieven vanuit de bewoners en onze wijkpanels/dorps-
belangen. De gemeente Leeuwarden is daar trots op en trekt graag samen 
op om de leefbaarheid in de wijken en dorpen te verbeteren. Zo werken wij 
samen met bewoners aan een prettige leefomgeving.

De wijkpanels/dorpsbelangen en de gemeente willen u graag informeren wat 
er in 2021 voor uw wijk of dorp op het programma staat aan activiteiten. 
Deze programma’s worden vanaf komende week huis-aan-huis verspreid. 
Daarnaast willen we informeren hoe u zelf een bijdrage kunt leveren, door 
mee te doen en mee te denken.

Gebiedsgericht werken
Niemand kent een wijk of dorp zo goed als de mensen die er wonen. Be-
woners, ondernemers en organisaties in de wijk weten en kunnen vaak veel 
zelf. Misschien wilt u een buurtfeest organiseren of samen een deel van het 
groen onderhouden: de gemeente Leeuwarden stimuleert en ondersteunt 
initiatieven van en door bewoners met Gebiedsgericht werken:

‐ De belangen van alle bewoners in de wijken en dorpen in de gemeente 
Leeuwarden worden behartigd door wijkpanels en dorpsbelangen. 

‐ Deze wijkpanels en dorpsbelangen zijn voor de gemeente het eerste 
aanspreekpunt bij zaken die spelen in een wijk of dorp.

‐ De besturen van de buurt-, wijk- en dorpshuizen zorgen er samen met 
vrijwilligers voor dat er activiteiten voor de bewoners in de wijken en 
dorpen kunnen plaatsvinden.

‐ Naast de wijkpanels en dorpsbelangen zijn ook andere (bewoners)
organisaties actief in de wijken en dorpen, zoals bewonersbedrijven en 
wijkondernemingen, die zich actief inzetten voor leefbaarheid. Denk dan 
aan onze mooie buurttuinen of zorginitiatieven. 

‐ Wijk- en dorpenwethouders: Elke wijk/elk dorp heeft een ‘eigen’ 
wethouder, die vanuit het college van burgemeester en wethouders het 
eerste aanspreekpunt is voor de wijk of het dorp.
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Wijkpanels en dorpsbelangen

Iedere wijk en ieder dorp in de gemeente Leeuwarden heeft een wijkpanel 
of dorpsbelang. Een panel bestaat uit betrokken bewoners, organisaties en/
of ondernemers van een wijk of dorp, die zich vrijwillig inzetten voor uw 
wijk/dorp. In de loop van de jaren hebben de wijkpanels en dorpsbelangen 
bewezen een belangrijk klankbord te zijn voor de gemeente. Als zelfstandig 
orgaan hebben zij invloed op wat er in uw wijk of dorp gaat gebeuren. 

Om als wijkpanel/dorpsbelang je eigen wijk/dorp zo goed mogelijk te kun-
nen vertegenwoordigen wordt versterking zeer op prijs gesteld. Dat kan 
ook door mee te denken over bepaalde thema’s, zoals energie, veiligheid, 
voldoende voorzieningen in de wijk/dorp. Elk wijkpanel en dorpsbelang 
krijgt een eigen budget en mag daar zelf over beslissen. Het budget moet 
ten goede komen aan de eigen wijk of het eigen dorp, en mag natuurlijk 
niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid of met wet- en regelgeving. Het 
panel legt jaarlijks verantwoording af aan bewoners over de besteding van 
de middelen, bijvoorbeeld via de wijkconferentie of de jaarvergadering van 
dorpsbelang.

Wijk-en buurtorganisaties
Leeuwarden is rijk aan buurt- wijk- en dorpshuizen. Dit zijn belangrijke 
plekken in de wijk of het dorp waar allerlei activiteiten plaatsvinden en 
bewoners elkaar ontmoeten. Elk heeft haar eigen bestuur dat bestaat uit 
betrokken bewoners die zich vrijwillig inzetten, net als bij de wijkpanels en 
dorpsbelangen. Het bestuur organiseert zelf activiteiten voor bewoners en 
er worden ruimtes beschikbaar gesteld voor initiatieven van bewoners en/of 
organisaties. Denk aan muziekverenigingen, klaverjassen, kinderclubs, maar 
ook aan taallessen, gezamenlijke maaltijden en vormen van dagbesteding 
voor ouderen. De wijk- en buurtorganisaties krijgen van de gemeente jaarlijks 
subsidie om activiteiten te stimuleren/organiseren in hun wijk/dorp.

Heeft u belangstelling om mee te doen?
Panels/dorpsbelangen maar ook de wijk- en buurtorganisaties kunnen uw 
inbreng goed gebruiken. U kunt hen vinden op hun eigen websites, facebook-
pagina’s, twitteraccounts. Vaak staan ze ook in uw wijkkrant/dorpskrant. U 
kunt een jaarlijkse conferentie bezoeken, een gesprek aanvragen of vrijblij-
vend een vergadering bezoeken. Zo weet u waar uw wijkpanel/dorpsbelang, 
wijk-/ buurtorganisatie zich voor inzet en kunt u ook uw stem laten horen. 
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Ook kunt u contact opnemen met het team Gebiedswerkers van de gemeente 
Leeuwarden via telefoonnummer 14058 of per e-mail: wijkmanagement@
leeuwarden.nl.

Wijk- en dorpsprogramma
De komende weken worden de wijk- en 
dorpsprogramma’s huis-aan-huis ver-
spreid. In dit programma vindt u wat de 
gemeente gaat doen in uw wijk of dorp, 
zoals bijvoorbeeld werkzaamheden in de 
openbare ruimte, zoals onderhoud aan 
bruggen en groenreconstructies, maar ook 
gemeentebrede zaken zoals de inzet van 
energiecoaches en de uitvoering van het 
Lokaal Sportakkoord. Daarnaast vindt u 
de plannen van uw wijkpanel/dorpsbelang 
voor het komende jaar.

Mienskipsfonds:
Geld voor uw initiatief

Leeuwarden heeft een Mienskipsfonds. Heeft u een idee om de leefbaarheid 
in onze gemeente te bevorderen? Dan kunt u bij het Mienskipsfonds om 
een bijdrage vragen. Zie: www.leeuwarden.nl/mienskipsfonds.
Een adviescommissie adviseert over de aanvragen. Deze commissie wordt 
de Tafel van 8 genoemd. Hierin nemen acht bewoners uit de gemeente 
Leeuwarden zitting in. Zij beoordeelt maandelijks de aanvragen en hono-
reert deze of keurt ze (deels) af. Basisvoorwaarden voor uw aanvraag zijn:

1. De aangevraagde subsidie is voor initiatieven van bewoners(-
groepen).

2. Het gaat om activiteiten en voorzieningen op het terrein van 
leefbaarheid en participatie.

3. Een initiatief moet aansluiten bij wat er leeft in de eigen omgeving 
en moet draagvlak hebben, wat ook moet blijken in bereidheid om 
mee te werken.

4. De initiatiefnemers moeten zelf actief bijdragen aan de uitvoering. 
van het initiatief.
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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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Karantèèène

De Bistedokter is mijn nieuwe baas. Hij had mij al op 
Veesboek gezet. Ik meen dat dat krèèèktgelijk als ons 
Zwartblèèès-Stamboek is, maar dan voor mensen die niet zoveul om han-
den hebben. Ik bèèèn nieuw in zijn koppel en zodoende moest ik van hem 
in karantèèène. Voor mij was het een nuivere gewaarwording, maar het 
schijnt vandaag de dag gewoonweg heul normaal te wezen als ze denken 
dat je wat onder de leden hebt. 

Ik bèèèn Ooike en geworpen in Wergea. Mijn halfzuske had een gebroken 
poot en kwam bij de bistedokter. Die viel op haar mooie blèèès. Maar toen 
hij afgelopen herfst bij ons kwam te koekeloeren, vond ie mij nog veul 
mooier. Dus werd ik uitverkozen. Dat was nog een heul gedonder. Hij kwam 

eerst bloedprikken van 
mijzelf, mijn moeke en 
van Durk. Durk is de 
ram die mij nog even te 
grazen genomen heeft 
vlak voordat ik naar mijn 
nieuwe weide mocht… 
Baas wou weten of wij 
wel gezond waren. Van-
zelf zijn we dat!

Een week later kwam 
ie weer. Toen werd ik in 
een kar vastgebonden, 
omdat ze bang waren 
dat ik eruit springen zou. 

Dat was ik alheul niet van doel, hoor. Maar de grijze ging mij zuiver over de 
grouwe toen we wegreden. Zou ik mijn moeke ooit weer zien?
In mijn nieuwe thuisweide werd ik opgezadeld met twee halfbloedjes. Vol-
gens mijn nieuwe baas kon dat geen kwaad omdat die inkorten toch voor 
de slacht weg zouden. De huiskudde moet ergens anders lopen, maar daar 
mocht ik eerst nog niet naartoe vanwege die karantèèène vanzelf. Vanaf 
het begin voelde ik mij puur best op mijn gemak. Vrat ook dalijks de brokjes 
uit de hand van Baas. Ik bèèèn ook niet zo’n moeilijk portret. En mijn ouwe 
baas had mij ommers al nuit gemaakt.
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Moppentrommel 

Dokter: “We hebben tijdens de operatie dertig thee-
lepeltjes in uw maag gevonden!”
Patiënt: “Natuurlijk, dat was het recept. Tien dagen 
lang drie keer per dag één theelepel.” 

Er staan langs de weg wel eens bordjes met “Zachte 
berm”. Waarom staan er nooit bordjes met “Harde 
berm”?
--- Daar krijgen ze de bordjes niet in de grond ---

Waar zit je op, slaap je in en poets je je tanden mee?
--- Een stoel, een bed en een tandenborstel ---

Na een paar weken kwam het veewagentje mijn weidegenoten ophalen. Daar 
kon ik niet zo goed over. Ik zag het zwerk drijven, sterker nog, het vloog 
mij zuiver aan! Een beetje in mijn eentje achterblijven, ik dacht het niet! Ze 
kunnen hier de pot op met die karantèèène! Ik zweefde over het hek bij de 
weg en zou er zo uitnaaien. Daar stak Baas gauw een stokje voor. Hij kwam 
mij rap met biks lokken en zette mij subiet weer in de kar. Het was al duister, 
maar de huiskudde bleek gelukkig niet zo ver weg. Handzaam stapte ik uit 
de kar en daar heeft Baas mij in de kunde gebracht. Het is een best aardig 
koppel met Texelaars, halfbloedjes en zelfs een hele grote soortgenoot. Hart-
stikkene gezellig dus! Maar die Bistedokter had beter weten moeten. Een 
schaap is een kuddedier, die moet je niet apart zetten. Het schijnt gelijkwel 
dat het bij mensen krèèèkt zo is. Jullie zijn evenzogoed gezelschapszoet…

Menno J. Wiersma
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
menno@bistedokter.nl
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Papa en Bas zitten in de trein. Ze eten een peer. 
Zegt Bas: “Papa, mag ik iets zeggen?”
“Nee,” zegt papa: “straks, als ik mijn peer op 
heb.”
Als papa de peer op heeft, vraagt hij: “Wat 
wilde je zeggen Bas?” Bas: “Er zat een worm 
in je peer.”

Een agent roept naar Pim. “Stop! Je hebt geen 
licht en geen bel!” “Aan de kant!”, roept Pim. 
“Ik heb ook geen remmen!” 

Mama zet twee hamburgers neer voor Mees en Tom. De ene is groter dan de 
andere. Tom zegt: “Kies jij maar.” Mees pakt de grootste. Tom wordt boos 
en zegt: “Dat is niet eerlijk!” Zegt Mees: “Welke had jij dan gepakt?” “De 
kleinste,” zegt Tom. “Zeur dan niet, die heb je toch!”

Kars vraagt aan zijn vader: “Papa, zijn tomaten 
groen?” “Nee,” zegt zijn vader.
“En zijn ze nat?” “Nee,” zegt vader weer.
“Oh oh,” zegt Kars. “Dan heb ik per ongeluk 
een kikker opgegeten!” 

Een man koopt een grote hond. Hij vraagt aan 
de verkoper: “Houdt deze hond wel van kinde-
ren?” De verkoper zegt: “Ja, maar u kunt beter 
hondenkoekjes kopen! Die zijn goedkoper!”

Een kat vraagt aan een muis: “Wat wil jij later worden?” Zegt de muis: “Een 
antwoordapparaat. Dan kun je bij mij een boodschap inspreken na de PIEP!”

Merijn, Hidde en Noor
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Hoe kom je de “corona” winter door in Wirdum
Tip 1: schoenenopdracht.

•	 Ga in huis zoeken naar 10 schoenen. Leg ze allemaal bij elkaar neer.
•	 Zet nu de schoenen neer van klein naar groot.
•	 Zoek de paren bij elkaar: zijn die er? Een paar zijn schoenen die bij 

elkaar horen. Hoeveel paar schoenen heb je?
•	 Zet de schoenen nu van laag naar hoog.
•	 Zoek je eigen schoen en zet de zool op een papier en trek deze om. 

Teken hoe je zool er uitziet.
•	 Leg de schoen nu op de zijkant op een ander papier. Teken nu de 

zijkant van je schoen na.
•	 Welke maat heeft jouw schoen? Vaak staat de maat op de zool.
•	 Welke schoen heeft een grotere maat, en welke een kleinere maat?
•	 Welke schoenen kun jezelf dicht krijgen?
•	 Kun je de veters strikken van een schoen? Probeer het maar eens.
•	 En nu mag je alle schoenen weer netjes terug leggen op de juiste 

plek!

Tip 2: lekker wandelen in het bos met een opdracht.

•	 Zoek takken en stokken. Alle gezinsleden die mee zijn doen dit ook.
•	 Iedereen legt ze dan van klein naar groot.
•	 Probeer nu met takken en stokken je eigen naam te maken.
•	 Doe nu alle takken en stokken bij elkaar en probeer er maar eens 

een mooi schilderij van te maken!

Tip 3: Sjoelen.

Elk gezinslid bedenkt iets lekkers om op de tafel te zetten voor bij het sjoelen.
Dit zet je leuk neer en begint van jong naar oud te sjoelen. Weet je de spel-
regels niet meer, die staan op google!
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Hoe kom je de “corona” winter door in Wirdum
Tip 4: Het grote tel spel.

Veel plezier!

Ingrid Dol



22

• 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 deze foto is gemaakt?

In de volgende Tuorkefretter een nieuwe foto en de locatie van deze foto.

De foto uit de Tuorkefretter van januari is 
de letter S van de brievenbus van WWS op 
het voetbalterrein.



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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Oplossingen van de DROEDEL puzzel
uit het januari-nummer

1. Voorspel
2. Emmer
3. Tendens
4. Drachten
5. Voortzettting
6. Bovenbeen
7. Ringvinger
8. Voorremmen
9. Onderbezetting
10. Onderzeeër
11. Opener
12. Wonderkind
13. Opereren
14. Onderbinden
15. Hindelopen
16. Penning
17. Voordringen
18. Prinses
19. Tweeling
20. Aandringen

21. Onderdelen
22. Onderzetter
23. Zonderling
24. Onderkennen
25. Doppinda
26. Nalopen
27. Onderdompeling
28. Bovenkamer
29. Opzetje
30. Dompelpomp
31. Omcirkeld
32. Gems
33. Bommelding
34. Zending
35. Voorbeding
36. Tussenlanding
37. Pindakaas
38. Bovenwoning
39. Koppeling
40. Einde

GOS

L
__ N =  oplossingen

DE



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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Kerkje van Swichum

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de Tuorkefretter van december 2020, 
zullen Jan en Sietske Smidstra afscheid nemen als beheerders van het Kerkje 
van Swichum.

Na een goed gesprek met de directeur en impresario van de Stichting Alde 
Fryske Tsjerken, ging ‘de kogel door de kerk’, per 1 april 2021 zal ik de nieuwe 
beheerder zijn van het kerkje.

M i j n  n a a m  i s  H a n n i e 
Schuurman en samen met 
Sybrand woon ik al bijna 
14 jaar in Wirdum. Vorig 
jaar heb ik mijn baan als 
bewindvoerder opgezegd en 
sindsdien werk ik zelfstandig 
als RegisterExecuteur. In dat 
werk adviseer ik mensen 
die aan het nadenken zijn 
over hoe ze alles geregeld 
wi l len  hebben na hun 
overlijden. Ook wikkel ik 
nalatenschappen af als 
erfgenamen dat zelf niet 
kunnen of willen doen.

Wat  mi j  bet re f t  k r i jg t 
‘afscheid en rouw’ in het 
Kerkje van Swichum een 
plek: herdenkingsdiensten, 

bijeenkomsten rouw- en verlies(verwerking), lezingen over zingeving, religie 
en spiritualiteit, informatieavonden over testamenten, nalaten en erven, 
boekpresentaties en wat zich verder maar aandient.
Uiteraard blijft in het kerkje ook alle ruimte voor ‘geluk en trouw’: deze 
prachtige locatie leent zich fantastisch voor trouwerijen, kooruitvoeringen 
en intieme optredens van artiesten.

Het kerkje op de terp is een plek waar verleden en heden elkaar raken. Al 
eeuwen was dit gebouw een baken in de tijd en dat zal het ook nu blijven. 
De (cultuur)historie en het erfgoed houden we in ere en onderwerpen als 



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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ecologie, lokale kringloop en duurzaamheid zetten we op de agenda. We 
bouwen voort op wat er is. Ik zeg we, omdat ik graag met anderen die 
zich betrokken voelen bij dit prachtige kerkje, het werk van Jan en Sietske 
wil voortzetten. De website krijgt op dit moment een facelift, het kerkje 
gaat op de ‘socials’ en ondertussen zijn er al voorbereidingen gaande voor 
activiteiten in de nabije toekomst.

Als er ideeën of vragen zijn, meld je dan op nummer 06-20774506 of mail 
naar info@kerkjevanscwichum.nl.

Hannie Schuurman

Schuld afschuiven

Dit is het verhaal over vier mensen, genaamd:
Allemaal, Iemand, Iedereen en Niemand.

Er moest eens een belangrijk werk verricht worden en Allemaal was er 
zeker van dat Iemand het zou doen. Iedereen had het kunnen doen, maar 
Niemand deed het. Daarover werd Iemand heel kwaad, want het was toch 
de taak van Allemaal. Allemaal dacht dat Iedereen het wel zou doen, maar 
Niemand realiseerde zich dat Allemaal het niet zou doen.

Het einde van het liedje was dat Iedereen Iemand de schuld gaf, omdat 
Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen.....

HH



Woordzoeker: Het is winter

Zoek in het diagram onderstaande woorden. De woorden kronkelen door 
het diagram. Elk volgend woord begint naast de laatste letter van het vorige 
woord. Begin bij het reeds doorgestreepte woord en eindig met de laatste 
letter in de cirkel.  
Let op: in deze woordzoekervariant wordt elke letter maar één keer ge-
bruikt.  
  

appelbeignet poedersneeuw strengevorst
chocolademelk schaatsbaan thermostaat
erwtensoep sneeuwbal verwarming
gladdewegen sneeuwkettingen vorstschade
kerstvakantie sneeuwpop wanten
koekenzopie sneeuwpret winterkleding
nieuwjaarsdag snowboots winterschilder
oliebollen sprokkelmaand wintersport
pekel stookkosten 

De overgebleven letters vormen van boven naar onderen gelezen de oplos-
sing. 
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Het is winter
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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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Om de kwaliteit van het ijs te verbeteren werd er water over de ijsbaan 
gepompt. Zodat er later lekker geschaatst kon worden.
Foto’s van Karel Schaftenaar.
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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 februari tot 1 april 2021

                         geen opgaven
  
               

  
Sa sjocht myn aginda der op dit 
momint ek út. Der is hast neat te 
dwaan. Ik bin dizze moanne lykwols 
wêr oan it ‘daten’... it is de tiid no...
Mar ja, wol op ôfstân fansels!
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

Vanwege de corona-maatregelen zijn de kerkdiensten voorlopig alleen 
online te volgen (zie hieronder). Via onze website kunt u volgen of en 
wanneer deze situatie verandert.

14-2 09.30 uur da. W.de Boer-Romkema

21-2 09.30 uur ds. P. Beintema, Leeuwarden
  1e zondag 40-dagentijd

28-2  11.00 uur ds. S. Ypma, Franeker
  2e zondag 40-dagentijd 

  7-3 09.30 uur da. W.de Boer-Romkema 
  3e zondag 40-dagentijd

10-3 19.30 uur da. W.de Boer-Romkema
  biddag voor gewas en arbeid.
  m.m.v. ensemble Brassband Wirdum

14-3 09.30 uur da. W.de Boer-Romkema
  4e zondag 40-dagentijd

Elke dienst is rechtstreeks in woord en beeld op de computer 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
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Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard

Contactgegevens:
Adres: it Kleaster 1, 9089 BX Wytgaard
Telefoon: 058 - 7634513
Website: www.itkleaster.uwartsonline.nl

Huisartsen:
Mevr. L. Roetman

Afspraken maken:
Telefoonnummer: 058 – 7634513 (bellen tussen 8.00-10.00 uur)
  Keuze 1: Spoed
  Keuze 2:  Herhaalrecepten
  Keuze 3:  Afspraak maken

Tussen 10.15-10.45 uur en tussen 12.30-13.30 uur 
alleen bereikbaar voor spoedgevallen

Buiten praktijkuren: Dokterswacht Friesland 0900-1127112
Spreekuren: zie website: www.itkleaster.uwartsonline.nl

Medicatie
Aanvragen (herhaal)recepten:
•	 Telefonisch via 058 – 7634513 (keuze 2)
•	 Via het herhaalreceptenformulier op www.itkleaster.uwartsonline.nl

Apotheek Buitenhove:

Openingstijden:
•	 De apotheekbalie in it Kleaster is op werkdagen geopend van 13.00 tot 

17.00 uur voor het afleveren van medicatie.

Afhalen van medicijnen:
•	 Als u (Herhaal-) medicatie bij de dokter aanvraagt, staat dit de vólgende 

dag vanaf 16.00 uur voor u klaar bij de apotheekservice-balie in 
Gezondheidscentrum it Kleaster of (op uw verzoek) vanaf 17.30 bij 
Superrr!

Bezorgregeling:
•	 Bent u moeilijk ter been of ziek en alleenstaand, dan kunt u medicatie 

rechtstreeks vanuit de apotheek thuis bezorgd krijgen. Kosteloos.
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OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK
Iedere maandag van 16:30 - 17:45 uur in de Golle  (m.u.v. de schoolva-
kanties)

ZIEKENHUISVERVOER  UVV
U. Postmus  G. Emersonstr. 1 tel.: 058-2552192
T. Bakker   Swichumerdyk  tel.: 058-2552606

PKN-GEMEENTE
Predikant: Ds. W. de Boer-Romkema, Legedyk 20, Wirdum
email: wiebrigdeboer@cs.com   tel.: 06-81477858

UITVAARTVERZOR GING 
Bode: Anna Bijlsma, Easterein 3, Garyp  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


