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Foarside

In februari kon er eindelijk weer eens 
geschaatst worden op de ijsbaan van 
Wirdum. En daar werd goed gebruikt van 
gemaakt.
Zie ook het artikel op blaszijde 31.
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Fan e toer besjoen 

Spring is in the air

Vroeger op de boerderij was het altijd een mooi moment. 
De koeien, die na een lange winter op stal, voor het eerst 
weer naar buiten mochten in het voorjaar. Een geweldig 
gezicht! Die grote logge beesten, wild bokkend, over elkaar 
struikelend op het smalle pad dat naar het weiland leidde. 
Mijn vader stond er altijd trots naar te kijken. Naast inkom-
stenbron waren die koeien veel meer dan melkmachines die 
zorgden voor brood op de plank. Zijn hele ziel en zaligheid 

zat erin en met liefde en aandacht werd er voor de koeien gezorgd. Stel je 
voor dat dat ineens weg zou vallen! 

Met het begin van de coronacrisis nu een jaar geleden, gebeurde dit met 
veel ondernemers. De horeca, de winkels….

2020 ligt alweer een tijdje achter ons en we zitten nu in het voorjaar van 
2021. We kunnen ons niet gedragen als dolle koeien maar als we rekening 
houden met een nog steeds rondwarend virus, dan lijkt het toch weer de 
goede kant op te gaan. De zomer komt eraan en de terrassen gaan hopelijk 
snel weer open. Een middagje winkelen met mijn dochter en ergens kof-
fiedrinken…… ik spring een gat in de lucht als het zover is!

Christa Koops
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Mededelingen Dorpsbelang maart 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 29 maart. 

Regentonnen actie gestopt
41 regentonnen
8910 liter water 

Dit is de stand aan het eind van de regentonnenactie.
Als je bedenkt dat elke kwartier sproeien in de tuin ongeveer 100 liter water 
kost, is de winst 22 uur sproeien. En dat alleen nog maar er van uitgaande 
dat de regentonnen 1x gevuld zijn.
Wij spreken van een groot succes. En we zijn heel blij dat deze actie zo goed 
is bevallen in Wirdum en Swichum. 

Nieuwbouw Hikkemieden
De laatste kavels in het woningbouwplan Hikkemieden zijn vrijwel allemaal 
uitgegeven.
We zijn ons daarom aan het oriënteren op een vervolg. Samen met de 
gemeente zullen we een eerste verkennend gesprek houden en vanuit het 
dorp heeft zich al een vrijwilliger aangemeld om met ons mee te denken en 
te helpen met het proces. 

Sneeuwpret
Zaterdagavond 6 februari kwamen de eerste sneeuwvlokjes uit de hemel, 
zondagmorgen zaten we in een totale ‘vlokdown’. We waren bijna inge-
sneeuwd. Je kon nog maar moeilijk de straat uit komen, en de sneeuwschui-
vers gingen onvermoeibaar door om de wegen zoveel mogelijk sneeuwvrij 
te maken. Langzaam ontwaakten Wirdum en Swichum en genoten velen 
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van het witte landschap.

Er zijn mensen die elke winter hopen dat er een pak sneeuw komt en er zijn 
die het liever warm water zien regenen. Aan de vele winterse activiteiten, 
sneeuwbalgevechten, schaatsers en lachende mensen in de dorpen, zitten 
wij bij de mensen die van de winter houden, maar dan wel een winter met 
veel (schone) sneeuw. En om het helemaal compleet te maken, moeten de 
sloten betrouwbaar dicht gevroren zijn. 

Wat is er genoten van dit mooie weer! We hebben vele mensen buiten zien 
genieten, op de straat, op de sloten en op de ijsbaan. Even geen Covid-19 
in onze gedachten maar gezellig genieten, spelen en samenzijn. En we wil-
len de ijsclub bedanken voor het realiseren van een mooie gladde ijsplaat, 
warme chocolade, muziek, activiteiten voor de kinderen en gezelligheid!

Namens Dorpsbelang, 
Leoni Lesterhuis-Bouma  

Opruimactie in Wirdum

Vorig jaar is er een werkgroep “Eltsenien Nei Bûten” opgestart met als doel 
mensen meer naar buiten te krijgen. Dorpsbelang ondersteunt het initiatief 
van deze werkgroep. Ieder jaar wil de werkgroep Elsenien Nei Bûten (ENB) 
een aantal buitenactiviteiten organiseren. Uit onderzoeken is gebleken dat er 
heel veel mensen, zijn die te lang binnen zitten. Beter is dagelijks even naar 
buiten te gaan, wat beter is voor het welbevinden van de mens. Dat je daar 
beweging aankoppelt, is een mooie bijkomstigheid. Wandelen, fietsen en 
zwemmen zijn activiteiten die bijna iedereen wel kan doen. Een half uurtje 
per dag bewegen in de buitenlucht is al voldoende om je lekkerder en beter 
te gaan voelen. ENB wil hier graag iets in betekenen om dit te bewerkstel-
ligen voor jong en oud. 

Een eerste actie van ENB is het opruimen van (zwerf)afval in Wirdum. Een 
gezellige en nuttige activiteit. Wie wil er nu geen schone omgeving? In eerste 
instantie zou je zeggen dat het zwerfafval wel meevalt in ons dorp, maar 
schijn bedriegt. Het opruimen van afval leverde op zondag 28 februari jl. 
tussen 14 en 15 uur vier volle zakken op. Het gaat veelal om klein afval, fles-
sendopjes, sigarettenpeukjes, elastiekjes, veel klein plastic en natuurlijk nu 
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ook de mondkapjes. Gelukkig worden steeds meer mensen zich er van bewust 
dat het onzin is om afval zomaar op straat te gooien. Dit is een positief geluid 
en misschien is dan deze activiteit in de toekomst niet meer nodig. Voorlopig 
is besloten om een aantal keer per jaar een opruimactie te organiseren. Het 
is niet alleen voor het milieu, maar het gezamenlijk opruimen heeft ook nog 
een sociaal karakter.

De volgende opruim-
actie is op zondag 11 
april van 14 tot 15 uur. 
Start vanaf De Golle. 
Voor materiaal zoals 
grijpstokken, zakken, 
handschoenen wordt 
gezorgd. De gemeente 
sponsort de grijpstok-
ken.

Wanneer de maat-
regelen rond corona 
worden versoepeld, is 
het de bedoeling dat 
we na het opruimen 
gezellig even nazitten 
in de voortuin van het 
dorpshuis. 

Tot slot willen wij ie-
dereen adviseren om 
lekker iedere dag een 
half uurtje naar buiten 
te gaan. 

Jaap,
Namens de werkgroep 
Eltsenien Nei Bûten 
(ENB)
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Wirdum en Swichum groen en regenklaar

De Week van de Groene Tuin
‘De Week van de Groene Tuin’ die 
van 30 maart tot en met 5 april 
wordt gehouden, vraagt aandacht 
voor het vergroenen van tuinen. 
Vier organisaties willen hiermee 
tuinbezitters stimuleren hun eigen 
tuin en eigen straat te vergroenen 
en te verduurzamen.

‘De Week van de Groene Tuin’ is een initiatief van Stichting Steenbreek, NL 
Greenlabel, Tuinbranche Nederland en de Tuinen van Appeltern. Met deze 
themaweek willen zij tuinbezitters oproepen om zelf in actie te komen en 
te kijken waar overbodige verharding in hun tuin of buurt vervangen kan 
worden door groen, planten of bloemen.

Meer groen in de tuin en straat zorgt ervoor dat er meer ruimte komt om 
piekbuien op te vangen die veroorzaakt worden door het veranderende kli-
maat. Ook zorgt groen voor minder hittestress, worden tuinen belangrijke 
ecologische plaatsen voor insecten en vogels en leveren ze een bijdrage aan 
de leefbaarheid in de straat en wijk.

Tuintips van Lodewijk Hoekstra
‘De Week van de Groene Tuin’ start op dinsdag 30 maart en eindigt op Twee-
de Paasdag op 5 april. Tijdens deze week worden elke dag via Facebook 
en Instagram praktische tuintips gegeven door tv-tuinman, presentator en 
auteur Lodewijk Hoekstra, waarmee tuinbezitters direct aan de slag kunnen. 
De tips zijn terug te vinden op www.steenbreek.nl/week-van-de-groene-tuin/.

Bekende Nederlanders
Elke dag doen Bekende Nederlanders via een vlog een oproep om te laten 
zien hoe leuk en inspirerend tuinieren kan zijn. Hieraan doen onder ande-
ren Karin Bloemen, Helga van Leur, Margot Ribberink, Lodewijk Hoekstra 
en Patrick Paauwe (oud-profvoetballer en nu hovenier) mee. Ook andere 
tuinliefhebbers kunnen hun tuintip delen via #Weekvandegroenetuin.

Leoni Lesterhuis-Bouma
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•  Verzorgen van uw jaarrekening 
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Happiness is a
         good hairday!

Lytse Buorren 11  |  9088 AH  Wirdum  |  tel. 058 - 2552636 
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Regentonnenactie

De regentonnenactie is afgelopen, hier nog een aantal voordelen van het 
opvangen van water.

De vier grootste voordelen van een regenton
Voordat drinkwater bij jou uit de kraan komt, is het als zoet water uit de 
lucht komen vallen. Ieder jaar valt er gemiddeld zo’n 80 centimeter regen 
in Nederland. En elk jaar wordt dat een beetje meer. Dat blijkt uit metingen 
van het KNMI die al sinds 1910 worden gedaan. Het is zonde om niets met 
dat regenwater te doen, toch? In dit artikel de vier grootste voordelen van 
een regenton.

Voordeel #1: Met een regenton ben je 
voorbereid op extreme weersomstan-
digheden
Er vallen steeds vaker hevige, korte 
buien. Doordat regenwater vaak niet 
snel genoeg de bodem in kan zakken, 
kan er wateroverlast ontstaan. Een re-
genton kan helpen een gedeelte van 
het water op te vangen. Aan de an-
dere kant krijgt Nederland te maken 

met steeds langere periodes waarin het warm is. Veel mensen maken daar-
om al gebruik van regenwater door het op te vangen in een regenton. En 
daar hebben ze goede redenen voor: het opvangen van regenwater is een 
slimme zet om ook in tijden van droogte je planten te voorzien van water. 
Scheelt weer een sproeibeurt, die ieder kwartier gemiddeld 100 liter water 
kost.

Voordeel #2: Water uit de regenton is beter voor je tuin
Het drinkwater dat bij jou uit de kraan stroomt, is gezuiverd. Stoffen zoals 
kalk en ijzer worden grotendeels uit het water gehaald. Drinkwater is dus 
zo schoon, dat het bijna zonde is om aan je planten te geven. Sterker nog, 
water uit de regenton is beter voor je tuin dan kraanwater! In regenwater 
zit namelijk geen kalk. Ook kamerplanten die er wel van houden om be-
sproeid te worden krijgen geen witte vlekken op het blad als je hiervoor 
regenwater gebruikt. Kalk is gezond voor mensen, maar je planten lusten 
het minder graag. Je ramen en auto wassen met water uit de regenton is 
trouwens ook een goed idee: weinig kalk in het water betekent namelijk 
geen strepen op je raam.
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Voordeel #3: Regenwater is gratis
Regenwater is gratis. En ook al is kraanwater niet duur; waarom zou je 
zuiver drinkwater gebruiken als je ook gratis regenwater kunt gebruiken? 
Minder drinkwater gebruiken, betekent lagere kosten. Het geld dat je uit-
geeft aan een regenton, verdien je vanzelf weer terug. 

Voordeel #4: Een regenton is goed voor het milieu
Ten slotte is regenwater opvangen goed voor het milieu. Gemiddeld ver-
bruiken we 120 liter drinkwater per persoon per dag. In warme periodes 
stijgt dit verbruik naar gemiddeld 150 liter per persoon per dag. Het is niet 
goed voor onze bodem en de natuur om steeds meer grondwater op te 
pompen. Met een regenton verbruik je minder leidingwater, waardoor er 
minder grondwater opgepompt hoeft te worden. 

Bron: vitens.nl

Leoni Lesterhuis-Bouma

Vanwege covid-19 staan veel zaken tijdelijk stil. Er kunnen bijvoorbeeld 
minderactiviteiten worden georganiseerd. Dit is heel spijtig, en hierdoor 
ontvangen wij ook minder kopij.

Daarom deze oproep aan u!
Heeft u een leuk verhaal, bent u iets leuks tegengekomen of heeft u 
misschien een ander leuk idee voor de Tuorkefretter, dan ontvangen wij 
graag een berichtje van u!
U kunt dit mailen naar: tuorkepost@hotmail.com.
We hopen op uw creatieve ideeën en/of input!

Groet,
Redactie Tuorkefretter 



13

Safari boven de poolcirkel

In januari strandde er een potvis op de Vliehors. Het 
toeval wil dat ik op dat moment net bezig was een 
fotoverslag te maken met bovenstaande titel. Safari is 
een leenwoord uit het Swahili en betekent letterlijk ‘reis’. Wij maakten 
vijf jaar geleden een avontuurlijke vakantietocht waarbij ik rendie-
ren, zeearenden, orka’s en potvissen voor de lens kreeg. Tijdens een 
excursie aan de Noorse kust om walvissen te spotten, had ik destijds 
het genoegen om deze majestueuze oceaanreuzen van dichtbij mee te 
maken. Het viel niet mee om dat fotografisch vast te leggen, maar het 
was intrigerend wat ik over deze giganten leerde! 

Even ten noorden van de Lofoten ligt Andenes aan de Noorse kust. Vanuit 
deze plaats worden dagelijks walvissafari’s georganiseerd. Er is bijna 100% 
kans om een walvis te scoren op minder dan een uur varen uit de haven. 
Waarom juist daar? Er ligt daar een diepe trog in de Atlantische Oceaan zo 
vlak bij de kust die bijzonder visrijk is. Een ideaal jachtgebied van vooral 
potvissen, die voornamelijk leven van inktvis. Daar moeten ze bijna een 
ton van verorberen op een dag! Potvissen zijn in tegenstelling tot wat hun 
naam doet vermoeden heteroseksuele zoogdieren. Ze kunnen desondanks 
tot wel twee uur lang duiken; daarna moeten ze weer naar de oppervlakte 
om op adem te komen. Met speciale apparatuur kun je geluiden traceren 
van walvissen en wanneer je eentje gelokaliseerd hebt, weet je ook zeker 
dat die binnen afzienbare tijd zich een keer moet laten zien. Als ze boven 
komen, zwemmen ze een tijdje rond om weer volop zuurstof op te nemen. 
Vlak voordat ze opnieuw gaan duiken spuiten ze een fontein uit hun spuitgat 
en daarna zie je ze nog een enorme zwieper met de staart maken. Tijdens 
de excursie die ik daar met Lia in 2015 maakte hadden we het voorrecht 
een paar keer een potvis van heel nabij te kunnen bewonderen. Bijzonder 
indrukwekkend! Tijdens deze ‘walvisjacht’ staat er voortdurend een man 
op het bovendek met een koptelefoon op om geluiden van deze reuzen te 
traceren, terwijl een collega in het kraaiennest continue de horizon spot. 
Als er dan een exemplaar opduikt wordt dat aan boord omgeroepen en 
varen ze ernaartoe. 

Wat we verder leerden is dat daar uitsluitend mannelijke dieren, stieren, 
rondzwemmen. De vrouwelijke potvissen vertoeven groepsgewijs in warmer 
water, meest rond de evenaar. Samen met hun kroost dat ze tot wel twee 
jaar zogen. Ook daarna blijven de jongen nog langere tijd in de groep. De 
wetenschappelijke naam van de potvis is Physeter macrocephalus, letterlijk 
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‘spuiter met een grote kop’. De hoekige vorm van die grote kop is de reden 
van de Nederlandse benaming. Specifiek voor deze tandwalvis is de smalle 
onderkaak met tanden. Deze zeezoogdieren worden bijzonder groot, vrou-
welijke exemplaren zo’n 10-12 meter, stieren daarentegen kunnen wel 18 
meter lang worden en tot 50 ton wegen! 

Als de jonge stieren uit de groep worden verstoten, trekken ze naar visrijke, 
arctische wateren. Eigenlijk gaan ook zij op safari boven de poolcirkel! Veelal 
verblijven ze daar in groepen, of ze trekken in de winter weer zuidwaarts. Pas 
rond hun 18de jaar zoeken ze een partner, waarvoor ze in ieder geval weer 
naar het zuiden moeten. Tijdens die trektochten kunnen ze in de Noordzee 
terecht komen. Daar is het veel te ondiep voor ze en lopen ze het risico te 
stranden. Eenmaal gestrand liggen ze op hun zij en zijn ze reddeloos verloren 
door hun enorme gewicht… Het is onduidelijk waardoor ze de ‘verkeerde 
afslag’ nemen. Volgens onderzoekers zijn er diverse oorzaken mogelijk, va-
riërend van het niet werken van hun sonar in ondiep water tot desoriëntatie 
door zonnevlekken. Of wellicht gewoon door domme pech. Vast staat dat 
strandingen al eeuwenlang gebeuren.
Sinds 2018 ligt er in de haven van Harlingen een levensgrote potvis van 
kunststof, gestrand op zijn buik, elke zeven minuten te spuiten als een fon-
tein. Gezien het bovenstaande verhaal volkomen onlogisch. En als deze moet 
herinneren aan de roemruchte walvisvaart ook nog eens uiterst misplaatst…

Menno J. Wiersma
Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou
menno@bistedokter.nl
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Rabobank
Coöperatiefonds: heb
je een leuk project?
Doe een aanvraag!
Twee uitkeringsrondes per
jaar. Deadline insturen
aanvraag 1 mei en 1 oktober.

Meer info Rabobank.nl/lnwf
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In de voetsporen van Ben Nauta 

De meeste van jullie zullen hem kennen als master Nauta. Mijn pake.
In de afgelopen 10 jaar heeft het geregeld in mijn hoofd gespeeld herinnerin-
gen aan hem te verzamelen om die tot een samenhangend geheel te vormen 
voor het nageslacht. Een stukje geschiedenis levend te maken. Hoofdmeester 
in Wirdum, op de school waar zijn oerpake Jacob Tjitzes de Boer nog bij de 
oprichting betrokken is geweest. In een dorp, waar de Tuorkefretters nog 
altijd hun mooie dorpsblad samenstellen en de Super en Duhoux nog altijd 
de Greate Buorren sieren. Waar kerkstromingen en scholen zich scheidden 
en weer samenkwamen.

In februari liep ik met mijn moeder 
van Easterwierrum naar Boazum. Het 
stuk dat master Nauta vroeger altijd 
moest lopen om op school te komen. 
Opgegroeid op een paradijselijke pleats 
tegenover de Âld Toer, omgeven door 
greide en vele vogels. Geen wonder 
dat hij een natuurman was. Ik ben 
nieuwsgierig hoe hij lesgaf. Al is het 
maar een herinnering aan iets wat hij 
heeft gezegd, of een ervaring naar 
aanleiding van een activiteit, zoals 
bijvoorbeeld de kampeerweek. Ik ben 
ook benieuwd hoe hij als dorpsman 
was en wat hij betekende binnen de 
kerk. Mocht de oudere generatie zelfs 
nog iets weten over zijn pake Benjamin 
de Boer, die eind 19e eeuw opgroeide yn “ ‘t âld binhús op Tjaard”, ik hoor 
het graag! Elk stukje informatie maakt het beeld levendiger.

Van 15 maart tot 22 maart zal ik vertoeven op de Arjenspolle 1 in het huis 
van mijn neef Pieter Riemersma. Voel je vrij er iets door de bus te gooien 
of aan te bellen. 
Zekere voor het onzekere, bel dan eerst even: 0614705623. Per mail mag 
natuurlijk ook: ingefeenstra14@hotmail.com. Ik kijk uit naar jullie reacties 
en wellicht tot ziens!

Inge Feenstra, dochter van Jelly Feenstra-Nauta



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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Uitvaartvereniging “Gedenkt te Sterven”

“Rouw en Trouw”

Het is alweer een jaar geleden dat wij onze leden uitnodigden voor een leden-
vergadering. Die vervolgens in verband met Covid-19 niet doorging. Eigenlijk 
moeten we hen nu alweer uitnodigen voor een volgende ledenvergadering.
Maar er gaan in deze tijd heel veel dingen niet door, zoals:
‐ een bezoek aan het crematorium voorafgaand aan de ledenvergadering 

van vorig jaar (misschien kunnen we dat in de toekomst nog eens 
organiseren);

‐ vergaderingen gaan niet door of vinden digitaal plaats;
‐ Federatie vergaderingen zijn afgelast;
‐ besprekingen van een nieuwe opzet van de clustervergadering worden 

niet opgestart (brainstormen over nieuwe opzet kunnen we niet digitaal 
doen)

Toch gaan heel veel zaken ook wel of op gepaste wijze door, zoals:
‐ de bestuursvergadering(en) van onze vereniging via WhatsApp;
‐ het ontvangen van de nodige informatie van de Friese Federatie om 

zaken af te handelen in deze coronatijd, o.a. geven ze advies hoe een 
uitvaart wel kan worden georganiseerd binnen de richtlijnen van RIVM;

‐ ook begrafenissen gaan gewoon door met een beperkt aantal bezoekers 
/ in kleine kring met vaak online verbindingen (mooi dat dit in deze 
tijd ook kan);

‐ onze penningmeester Hendrik houdt de financiën keurig bij;
‐ de leden betalen de contributie trouw;

Verder nog heel goed nieuws
Onze penningmeester Hendrik Hiemstra is dit jaar af-
tredend, maar wel herkiesbaar.
Hij heeft te kennen gegeven zijn termijn met 5 jaar te 
verlengen. Hendrik heel erg bedankt, dat je dit nog eens 
weer 5 jaar wilt doen.
De penningmeester is de spil in een uitvaartvereniging 
en is en moet altijd op afroep beschikbaar zijn. Nog-
maals dank, Hendrik!

Iets over de vereniging
Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers uit het dorp. Betrok-
kenheid en zorgvuldigheid staan hoog in het vaandel. De uitvaart moet goed 
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Moppentrommel 

Je kunt het eten, maar het kan ook ontploffen. 
Rara wat is dit? 
Antwoord: Bamburgers en knalworstjes! 

Welke drie letters zitten niet in het alfabet? 
Antwoord: KLM, want die is net weggevlogen.

Er lopen twee stoelen op straat. Zegt de ene stoel tegen de andere: “Zullen 
we even gaan zitten? Ik ben moe!”

Iemand tactvol ontslaan:
“Ik weet niet hoe we het zonder jou moeten redden, maar vanaf maandag 
gaan we het toch proberen.”

gaan, je kan het niet overdoen. Daarom is er regelmatig overleg met onze 
bode Anna Bijlsma. Anna verzorgt de uitvaart van A tot Z.
De uitvaart hoeft niet direct in één gesprek geregeld te worden. De uitvaart-
verzorger komt, indien gewenst vaker persoonlijk langs om met u / jullie 
tijdens het leven de wensen en de mogelijkheden te bespreken.
Persoonlijke aandacht en betrokkenheid staan centraal. De nabestaanden 
ontvangen een transparante conceptbegroting.

Wij hopen onze leden op een volgende ledenvergadering weer te ontmoeten.
Als er vragen of opmerkingen zijn, kunt u altijd met iemand van het bestuur 
contact opnemen.

Betrokken – Betaalbaar – in de Buurt

Bestuur van de uitvaartvereniging
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Winkelbediende: “De man die gisteren het warenhuis beroofde is er weer!” 
Politieagent: “Rustig maar, wij komen eraan. Sluit alle uitgangen af!” Even 
later, als de agent arriveert, is de man weg. De agent vraagt: “Hoe kan dat 
nou?” Winkelbediende: “Hij is ontsnapt via de ingang...”

Wat is het toppunt van domheid?
Antwoord: Bij de bakker klagen omdat er een gat 
in je donut zit! 

‘s Ochtends gaat Jantje uit rijden met de spiksplin-
ternieuwe auto van zijn vader. Als Jantjes vader 
‘s avonds thuiskomt, zegt Jantje: “Ik heb goed 
en slecht nieuws. Ik begin maar met het goede 

nieuws: de airbag in jouw nieuwe auto doet het prima...”

Ik zat laatst in de trein, komt er een mevrouw langs met een karretje vol 
eten en drinken. Ze vroeg: “Wilt u iets drinken?” Dus ik vraag: “Waar kan 
ik uit kiezen?”
Waarop de mevrouw antwoordt: “Uit ja en nee.”

Komen twee kippen elkaar tegen zegt de ene kip: “Tok”. 
Zegt de andere kip: “Are you tokking to me?”

Klant: “Mijn toetsenbord doet het niet meer.”
Helpdesk: “Weet u zeker dat het ingeplugd zit in de 
computer?”
Klant: “Nee. Ik kan niet achter de computer komen.”
Helpdesk: “Pak uw toetsenbord op en loop tien meter 
naar achteren.”
Klant: “Oké.”
Helpdesk: “Kwam het toetsenbord met u mee?”
Klant: “Ja.”
Helpdesk: “Dat toetsenbord is dus niet ingeplugd. Staat er misschien nog 
een ander toetsenbord?”
Klant: “Ja... er staat hier nog eentje. Ah... die doet het wel!”

Noor
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1. Appel-noten plaat

Nodig:
‐ 400 gr. bloem
‐ 250 gr. notenmuesli
‐ 300 gr. bruine basterdsuiker
‐ 400 gr. roomboter
‐ 1,5 kg. appels
‐ eventueel extra noten 

(hazelnoten, walnoten, 
amandelen etc.)

‐ kaneel
Verwarm de oven voor op 175 °C
Schil en snij de appels in stukjes.
Meng de bloem, muesli, suiker en de 
boter door elkaar.
Leg bakpapier op de bakplaat en smeer 
het mengsel daar op uit.
Verdeel de appel erover en bestrooi daarna met kaneel.
Bak het geheel in ongeveer 75 minuten gaar.

2. Knutseltip!
Neem een glazen potje dat goed schoon 
en vetvrij is.
Beplak/versier het potje met leuke stickers, 
diamantstickers, verf, stift, lint enz.
Doe er een (led)waxinelichtje in en klaar!
Leuk voor jezelf en leuk om weg te geven 
aan iemand als lichtje in deze bijzondere 
tijd... 

Hoe kom je de “corona” winter door in Wirdum
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Hoe kom je de “corona” winter door in Wirdum
3. The Daily Mile

Een leuk initiatief om dagelijks even een stukje te lopen:

Over The Daily Mile
The Daily Mile vond zijn oorsprong in Schotland, waar het plan was om met 
de dagelijkse wandelmijl kinderen fit voor het leven te maken. Inmiddels 
doen bijna 12.000 scholen in 79 landen mee aan het initiatief. JOGG nam 
voor Nederland het idee van harte over en vroeg Erben Wennemars om als 
ambassadeur het gezicht van de beweging te worden. In Nederland heeft 
JOGG de afgelopen jaren al bijna 50.000 leerlingen op meer dan 500 scholen 
geïnspireerd om dagelijks deze afstand te rennen. De huidige coronacrisis is 
voor JOGG en Wennemars extra aanleiding om voor de dagelijkse anderhalve 
kilometer ook aandacht te vragen in de volwassen wereld.

Hoe ga je van start?
1. Blok in je agenda een kwartiertje in de ochtend of middag om te 

gaan lopen of rennen;
2. Ga eens wandelend vergaderen met oortjes in;
3. Maak een aantal leuke routes in je woon- of werkomgeving van 

1,6 kilometer, zie hieronder apps om te gebruiken;
4. Nodig een collega, vriend of familielid uit om (virtueel) mee te 

wandelen of joggen. Zorg ervoor dat het leuk is om te doen!

Meer info: www.thedailymile.nl

Laura de Jong
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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 deze foto is gemaakt?

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

De foto uit de Tuorkefretter van febru-
ari is het ‘net’ van de tafeltennistafel 
in Swichum.



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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Happy Stones

Een steen vrolijk beschilderen en vervolgens ergens neerleggen om de vinder 
blij te maken. Dat is het idee achter de Happy Stones. De afgelopen weken 
doken ze op in ons dorp. Misschien lag er eentje bij je deur of zomaar op 
een bankje. De vinder mag de steen meenemen naar huis of op een nieuwe 
plek neerleggen voor een geluksmomentje voor iemand anders.

Groep 4 van de Dorpsskoalle heeft mooie Happy Stones gemaakt en ver-
spreid. Maar er zijn vast meer creatievelingen die aan de slag zijn geweest 
met deze vrolijke trend.

Redactielid Christa vond deze mooie steen bij haar huis en gaf hem een 
nieuwe verstopplek. Heeft iemand hem al gevonden?

Alwien de Boer



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 online Pubquiz 

Zaterdag 27 maart om 20:00 uur is het zo ver: de online Pubquiz! Doe mee 
aan dit gezellig online spel, gewoon thuis vanaf de bank. Stel een (virtueel) 
team samen en strijd mee in de winst. 

Ervaar het via een livestream en praat mee via de bijbehorende chat. Ant-
woorden vul je gemakkelijk en simpel in via een app op je telefoon of tablet. 
Weten hoe je er voor staat? De scores worden realtime bijgehouden. Ga 
voor die eeuwige roem! 

De online Pubquiz is een gezellig avondje uit, waar ook nog prijzen vallen 
te winnen! Je kan je tot uiterlijk maandag 22 maart aanmelden via www.
dequizshow.nl/wws. De kosten bedragen minimaal € 5,- per deelnemer. 

Wil je de sfeer thuis nog iets verder verhogen? Voor € 15,- extra bezorgen wij 
een ‘pretpakketje’ bestaande uit alcoholische- en niet alcoholische drankjes 
en lekkere hapjes! 

De Pubquiz is een initiatief van WWS, Dorpsbelang Wirdum-Swichum en 
de Golle. 



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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Iiswille 2021

Wat in machtich moai wykein ha we hân, in kadootsje! Dêr wie elk ek echt 
oan ta yn dizze drege korona-tiid. De waarfoarsizzingen joegen it op in stuit 
wol oan, it koe miskien wolris heve… iis!
Fan ús frij nije bestjoer fan de iisklup hie der noch mar ien sittend lid as best-
joerslid ek meimakke dat der op de baan riden wurde koe. En no moasten 
we ek noch rekken hâlde mei korona-maatregels. Sa at dat yn dizze tiid giet, 
waard der fia Teams en op de app drok oerlein.

It snijen foar de strange froast hie de baan allinnich gjin goed dien. It iis wie 
fan weardeleaze kwaliteit. Wat no?
Neat dwaan wie eins gjin opsje, dan soe der sa ie sa hast net te riden wêze 
op de iisbaan. It like ús dêrom it beste om der noch twa lagen wetter oer-
hinne rinne te litten. De elektryske pomp koe fanwege de strange froast 
net brûkt wurde.
Gelokkich woe Gerrit Piet Boersma fan de Griene Dyk ús wol helpe mei syn 
pomp.

Op tiisdei 9 febrewaris waard de earste laach der oerhinne dien en op wo-
ansdei dêrnei de twadde. Wy hienen tocht dat we dan tongersdei wol op 
de baan koene. Spitigernôch wie it iis tongersdeitemoarn noch net sterk 
genôch. Noch ien dei wachtsje…
Gelokkich hiene de ekstra lagen wetter de baan wol in stik glêder makke!



We hiene yn oerlis mei skoalle foar de tongersdei al in trainer regele foar in 
‘reedrydclinic’ foar de skoalbern fan groep 5 oant en mei 8. Trainer Klaas 
Adema út Wurdum woe dit wol fersoargje.
Gelokkich wie hy sa fleksibel om yn plak fan tongersdeitemiddei dizze clinic 
op freedtemoarn te jaan. Groep 5/6 gie fan start en dêr efteroan kaam groep 
7/8. Dêrnei noch frij ride.
It wie hartstikke moai, hy krige elkenien op de baan, de sinne skynde en de 
loft wie fol mei entûsjaste bernestimmen, genietsje! Tige tank Klaas!

Omdat it iis nei it wykein wierskynlik wer fuort wêze soe, besluten we om 
freedtemiddei fuort koartebaanwedstriden te hâlden foar bern oant en mei 
17 jier (oant dy leeftiid wie it tastien y.f.m. korona). Dit alles waard fia skoalle 
noch kommuniseare mei bern en âlden.

De útslaggen fan de koartebaanwedstriden binne:
Groep 1/2:     Groep 3/4:

1. Marte Krol   1. Afke Brouwer
2. Wiene Veenstra   2. Siem van Wieren
3. Leanne Brouwer  3. Dylano van Velzen

Groep 5/6:    Groep 7/8:
1. Nynke Krol   1. Maaike Brouwer
2. Yorick van der Werff  2. Lydia Greenwood
3. Bibe Ingelse   3. Jildou Nijp

Middelbere skoalle oant 17 jier:
1. Femke Brouwer
2. Jesse Vrieswijk
3. Sido Nijp

Jûns wie de iisbaan ek iepen. Mei wat oanpaste iepeningstiden yn ferbân 
mei de “avondklok”. Mar dêr wie de wille net minder om. Dit wie ek wer 
genietsje. In stik nostalgy. Om njoggen oere jûns wie alles wer tsjuster en 
stil en siet elk wer thús mei reade wangen nei te genietsjen.

Ek sneon en snein ha we noch 2 prachtige dagen hân en waard der folop 
gebrûk makke fan de iisbaan en de koek en sopie. Dizze kear fan út it rút 
omdat we yn ferbân mei korona gjin minsken yn it hokje talitte mochten.
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Wy hoopje dat we takom jier jim wer ferwolkomje kinne op ús iisbaan. Yn 
de tuskentiid sille wy fan it maitiid besykje om it hokje in opknapbeurt te 
jaan, sadat dy der aanst ek wer spik en span by stiet.

It iisklup bestjoer Wurdum-Swichum:

Tineke Castelein Jelle Bergsma
René Brouwer Wietze Reidinga
Gysbert Wassenaar Klaasje Tigchelaar
Griet Stoker
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Collage

Een impressie van de 
korte tijd dat de ijs-
baan dit jaar open 
was.
Zie ook foto op de 
omslag.
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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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Voedselbank

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. 
De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voed-
selpakketten. 

Vanuit Wirdum willen wij helpen. De voedselmand staat in de Superrr. 

Tip voor de maand maart: Vis en vlees in blik

Neat foar my minsken. Jow my 
mar in poarsje wjirmen as ynsek-
ten. Deis moat ik wol 50 gram ite.

Stembureau De Golle Coronaproof

Op woensdag 17 maart is De Golle het stembureau voor Wirdum en Swichum 
en omstreken.
Deze keer worden er in verband met Corona enkele aanpassingen aange-
bracht.
Het stemmen gebeurt nu niet in de voorzaal maar in de sportzaal.
Om het stemmen zo Coronaproof te maken, wordt u bij de deur van de 
sportzaal opgewacht door een medewerker van het kiesbureau. Hij / zij ver-
telt u dan of u door kunt lopen de sportzaal in of nog even moet wachten 
omdat het maximale aantal personen binnen is.
Na het stemmen kunt u dan door de kleedkamers weer naar buiten.

U kunt 17 maart veilig uw stem uitbrengen. Laat ‘m niet verloren gaan. 

Met vriendelijke groet,
Bestuur De Golle
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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 maart tot 1 mei 2021

17-3 -- De Golle Tweede Kamerverkiezing

27-3 20.00 uur -- Online Pubquiz

29-3 20.00 uur -- Vergadering Dorpsbelang

30-3 -- -- Week van de Groene Tuin

11-4 14.00 uur De Golle Opruimactie in Wirdum

Alle dagen  Reinder Bouma geniet van zijn pen-
    sioen.
 
               

Reinder O. Bouma zijn laatste werkdag bij de politie, na 45 jaar.
(foto Karel Schaftenaar)
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom. Bij de diensten worden de 
coronamaatregelen in acht genomen.
In iedere dienst worden 2 collectes gehouden.

21-3 09.30 uur ds. G. de Haan, Oosterzee
5e zondag 40-dagentijd 

28-3 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
6e zondag 40-dagentijd, Palmzondag

  1-4 19.00 uur da. W. de Boer-Romkema
Witte Donderdag, Maaltijd van de Heer

  2-4 19.30 uur da. W. de Boer-Romkema
Goede Vrijdag

  3-4 19.30 uur geen dienst
wake bij het kruis met passiemuziek

  4-4 07.30 uur da. W. de Boer-Romkema
Paaswake, Maaltijd van de Heer

09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
Paasmorgen, mmv ensemble Brassband

11-4 09.30 uur ds. G, Boogaard, Hallum

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
  Mevr. N. Smit
  Mevr. M. van der Werf

Afspraken maken:
Telefoonnummer: 058 – 7634513 (bellen tussen 8.00-10.00 uur)
  Keuze 1: Spoed
  Keuze 2:  Herhaalrecepten
  Keuze 3:  Assistente, voor:
   - afspraak maken van 8.00 tot 10.00 uur

 - overige vragen van 14.30-16.30 uur
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


