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Fan  ‘e toer besjoen

Kom op nou met die lente!!!

Afgelopen week stond ik bij ons achter huis en keek over 
het weiland van Hessel Ypma. Daar, aan de overkant van 
de sloot stond dit lammetje mij aan te kijken.
Hij zei ‘Blèèèh!!!’. En ik weet het zeker, dat is lams voor 
‘Wat is dit, kom op nou met die lente!!’
Ik snap het ook wel. Als lammetje ben je natuurlijk hét 
gezicht van de lente. En dan verwacht je niet dat je in 
hagel, storm en sneeuw komt te staan.

Misschien is dit ook wel wat wij nu allemaal 
een beetje voelen. De lente is de tijd dat we 
weer naar buiten gaan, alles groen wordt 
en we in het zonnetje een eerste biertje of 
wijntje op het terras drinken. Helaas is dat 
allemaal nog niet zo en zeggen we eigenlijk 
allemaal stiekem ‘Blèèèh!!!’.

We hebben wel een paar dagen prachtig 
weer gehad en de blaadjes aan de bomen 
kwamen al tevoorschijn, maar die zijn van 
schrik gauw weer terug opgerold. Over een 
paar dagen gaat het zelfs maar weer eens 
vriezen.

Gelukkig horen we deze dagen ook dat er in 
Den Haag voorzichtig wordt gesproken over 
versoepelingen. Uiteraard is niet iedereen 
het daar mee en over eens en wordt er flink over gediscussieerd. Dat zijn 
we inmiddels wel gewend.
We hopen natuurlijk dat we snel weer bij Jean-Louis op het terras te kunnen 
aanschuiven, dat de winkels, sportscholen, theaters en alle andere zaken 
weer helemaal open kunnen. Alles weer terug naar normaal. 

Alhoewel, alles…? Dat gereis naar kantoor, dat hoeft voor mij niet zo nodig. 
Oké, een paar dagen op kantoor is prima, maar thuis werken voldoet mij 
ook erg goed hoor. Als we dat nou eens als een positief iets uit deze crisis 
overhouden. Want volgens mij lossen we met minder reizen naar het werk 
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Mededelingen Dorpsbelang april 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 26 april. 

toch een heleboel problemen op?
Ik noem er een paar:

- De CO2 en stikstof uitstoot daalt.
- Minder files. Het wegennet blijkt ineens groot genoeg, we kunnen 

stoppen met het uitbreiden daarvan.
- We hebben minder kantoorruimte nodig. Overtollige kantoren 

verbouwen we tot woningen. Dat helpt dan weer om de woningnood 
te bestrijden.

- Zelf flexibel je tijd indelen met een goeie werk/privé verhouding blijkt 
goed voor de mens te zijn.

Wat mij betreft is dat de nieuwe lente.

Sietze Vlieg

Minsken binne ek sa ûngeduldich. 
Alles moat snel; it ynintsje, it oanbrea-
ken fan ‘e maaitiid... alles moat  snel.
As de tiid ek sa snel giet, binne jo ek 
sa mar âld!!
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Pubquiz
De agenda in de Tuorkefretter is al maanden leeg. Activiteiten organiseren 
en samenkomen is erg lastig tijdens deze corona periode. Maar nu was 
het dan eindelijk zo ver via Facebook, de sites van de Golle en WWS en via 
andere kanalen werd er weer een activiteit aangemeld. WWS, De Golle en 
Dorpsbelang hebben erg genoten om voor alle inwoners een leuke pubquiz 
te organiseren. We konden weer een beetje samenzijn. 
(zie ook pagina 42)

Vervangen speeltoestellen
Het speeltoestel in het speeltuintje aan de Lytse Buorren is aan vervanging 
toe. De gemeente heeft een vervangingsvoorstel gedaan en wij als Dorps-
belang hebben hier een aanvulling op gedaan. Dorpsbelang neemt contact 
op met de aanwonenden en de buurtvereniging Lytse Buorren om de voor-
stellen door te nemen. 

Opening Centerrr
Op 6 april is de winkel over genomen door Centerrr. De faciliteit van het 
hebben van een winkel in het dorp en alles wat ze aanbieden, hebben we 
kunnen behouden. De bestickering op de ramen en de deuren worden de 
komende dagen aangepast. De winkel sluit eerst nog niet voor een verdere 
aanpassing binnen in de winkel. Dit zal waarschijnlijk aan het einde van het 
jaar nog gebeuren. 
(zie ook pagina 36 en volgende)

Nieuwjaarsbijeenkomst
Ook dit jaar konden we vanwege de coronamaatregelen geen nieuwjaars-
bijeenkomst organiseren om elkaar weer te zien en met een hapje en een 
drankje het nieuwe jaar in te luiden. Mocht het met mogelijk zijn dan wil-
len wij in plaats daarvan dit jaar een midzomerbijeenkomst organiseren. 
We houden iedereen via de Tuorkefretter op de hoogte van de activiteiten. 

Namens Dorpsbelang, 
Leoni Lesterhuis-Bouma 
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Dodenherdenking

Ook dit jaar kan de herdenking van de slachtoffers van WOII en alle andere 
oorlogsslachtoffers niet doorgaan in de vorm waarin we dat voorheen deden. 
Vorig jaar hebben we als plaatselijk 4 mei comité nog wel een kleine her-
denking gehouden. De ‘Last post’ klonk toen vanaf de kerktoren en de leden 
van het 4 mei comité hebben een bloemstuk gelegd bij het monument. 
Dit jaar willen we u betrekken bij de vorig jaar spontaan ontstane wijze van 
herdenken. Om zodoende ruimte te geven aan de altijd breed gedragen 
behoefte om in onze eigen dorpen stil te staan bij oorlogsgeweld toen en nu.

Ons voorstel voor allen die met ons mee willen doen is als volgt: 
•	 Ga 4 mei om 19.55 uur buiten staan in eigen tuin of straat of in de 

buurt van de kerk van Wirdum.
•	 Dan klinkt iets voor achten ‘The Last Post’ vanaf de kerk 
•	 Om 20.00 uur gaat de klok luiden
•	 Twee minuten stilte
•	 Het Wilhelmus klinkt vanaf de kerk
•	 Het 4 mei comité legt de krans en zet de vlaggen halfstok
•	 Dorpsgenoten die dat willen kunnen 4 of 5 mei op een zelfgekozen 

moment een roos of andere bloem leggen bij het oorlogsgraf van 
piloot Fisher* of het graf van Cornelis Bosma** dat erachter staat. 

In Wytgaard op de RK begraafplaats is het oorlogsgraf van Josef Andringa 
die tewerkgesteld was in Duitsland en in 1944, op 26-jarige leeftijd, in Os-
nabrück overleed.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen met 
onze voorzitter Piet Sizoo: pietsizoo@gmail.com 

4 mei comité Wytgaard, Wirdum, Swichum
Geertje van der Meer (secr.)

*    Sgt. William Robert Fisher is een geallieerde vliegenier die op 21 januari 
1943 bij de spoorbaan Leeuwarden-Zwolle is omgekomen. 

** Cornelis Bosma is als dwangarbeider omgekomen in de Duitse oorlogs-
industrie
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‘Wy koenen der noch wol ien by ha’
Openluchtexpositie over Joodse onderduikkinderen geopend
      

Een serie levensgrote portretten van Joodse onderduikkinderen zijn vanaf 
vandaag twee maanden te zien in het Friese landschap. De kinderfoto’s 
staan op veertien verschillende locaties waar de kinderen ooit in de Tweede 
Wereldoorlog zaten ondergedoken. De expositie Wy koenen der noch wol 
ien by ha (Bij ons kon er nog wel eentje bij) is 31 maart in Sneek geopend 
door burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest Fryslân 
en Fred van Vliet, die als jongetje naar Sneek werd gesmokkeld en daar de 
oorlog overleefde. De opening werd extra betekenisvol door het prachtige 
spel van klarinettist Gerbrich Meijer.

Samen onthulden ze een portret van Fred van Vliet op de muur van zijn 
voormalige onderduikadres aan de Singel 29. Buurtbewoners van de Singel 
woonden de opening vanwege corona op afstand bij. De foto’s verbeelden 
op theatrale wijze het contrast tussen toen en nu: in de oorlog werden 
Joodse kinderen weggestopt, nu kan iedereen ze al van veraf zien. Tegelijk 
toont de serie de gastvrijheid van Friese gezinnen, die ondanks het gevaar 
besloten een Joods kindje in huis op te nemen. 

De portretten zijn vrij toegankelijk te bezichtigen op de voormalige onder-
duikadressen en in buurten, dorpen en steden waar de onderduikkinderen 
de oorlog doorbrachten, naast Sneek ook in Joure, Leeuwarden, Bolsward, 
Raerd, Burgwerd, Easterwierrum, Drachtstercompagnie, Holwerd, Blija en 
Ferwerd.

Routes zijn samen te stellen via:
www.joodsekinderen.nl/fototentoonstelling/



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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Klachtenbemiddelaar gemeente Leeuwarden

Heeft u wel eens een vervelende ervaring met de gemeente Leeuwarden 
gehad? Wordt uw brief niet beantwoord of vindt u dat een medewerker u 
niet verder helpt? Dit kan een gevoel van irritatie en machteloosheid veroor-
zaken. Bovendien kost zo’n conflict vaak veel tijd, zowel voor u als voor de 
ambtenaar. Voorbeelden van klachten over (gebrekkige) dienstverlening zijn:

•	 De gemeente reageert niet op uw brief.
•	 U wordt maar niet teruggebeld.
•	 De casemanager heeft geen interesse in uw persoonlijke omstandigheden. 
•	 U wordt van het kastje naar de muur gestuurd.

In zo’n geval kunt u de hulp inscha-
kelen van Martien Wierdsma. Zij 
is de klachtenbemiddelaar van de 
gemeente Leeuwarden. Zij bemid-
delt tussen de inwoner die zich 
onbehoorlijk behandeld voelt en de 
betrokken ambtenaar. Zij gaat een 
gesprek aan met als doel het pro-
bleem op lossen voor dit nóg groter 
wordt of escaleert. Het wegnemen 
van uw klacht staat altijd voorop.

Martien Wierdsma gaat niet over 
inhoudelijke klachten. Dus niet over kapotte straatverlichting, losse stoep-
tegels, zwerfvuil, weigering bouwvergunningen/bijstandsuitkering of het 
algemene beleid van de gemeente. 
Bij die situaties kan telefonisch via 14 058, via de website van de gemeente 
of per post een melding woon- of leefomgeving worden ingediend.

Martien Wierdsma is telefonisch bereikbaar via 058 233 4001 of via mailadres 
martien.wierdsma@leeuwarden.nl. Ook kunt u de gemeente Leeuwarden 
een brief sturen, ter attentie van mevrouw Wierdsma. Tot slot is er nog de 
mogelijkheid om een klachtenformulier in te vullen op de website van de 
gemeente Leeuwarden.

Erik Krikke,
senior adviseur communicatie
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Het transformatorhuisje

De afgelopen drie jaar hebben we het transformatorhuisje aan de Tsjaerder-
dyk zien transformeren tot een bed and breakfast. Afgelopen januari streken 
er de eerste gasten neer. Ik was nieuwsgierig en ging er even langs en sprak 
eigenaar Ronald van der Zwaag.

Al meer dan honderd jaar staat het transformatorhuisje aan de rand van 
Wirdum. Ooit bijzonder omdat dit het eerste gemetselde trafohuisje van 
Friesland was, maar sinds het in de jaren tachtig buiten gebruik gesteld werd, 
kwam het huisje langzamerhand in verval. De bijzondere bouwstijl van het 
huisje zorgde ervoor dat het niet werd gesloopt. Toch scheelde dat niet veel.

Een artikeltje met foto “Transformatorhuisje weer met de sloop bedreigd” 
in de Leeuwarder Courant in 2017 trok de aandacht van Ronald (meubel-
maker/ontwerper). Ronald ging er kijken en zag direct een bijzondere bed 
and breakfast voor zich. “Ik had gehoopt om het Culturele Hoofdstad jaar 
nog mee te pakken, maar dat liep anders. Ik deed dit naast mijn werk en an-

dere projecten en alles 
kost nu eenmaal tijd.” 
Sinds januari dit jaar is 
de metamorfose van 
het transformatorhuisje 
helemaal af en kun je 
via Airbnb en booking.
com de accommodatie 
reserveren. Ronald: “Het 
loopt goed, ieder week-
end zijn er boekingen 
en tijdens de voorjaars-
vakantie zat het ook 
bijna vol. Veel gasten 
komen uit de stad. Het 
thuiswerken maakt dat 
mensen er graag even 
uit willen en kiezen voor 
een bijzondere over-
nachtingsplek.” De re-
censies die gasten online 

achterlaten via Airbnb zijn zeer positief en ook het papieren gastenboek wat 
in het huisje op tafel ligt, laat zien dat de gasten genoten hebben van hun 
verblijf. “Heel bijzonder om te lezen”, aldus Ronald. 
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Ik snap het wel. Het huisje heeft veel leuke creatieve vondsten en is tot in de 
kleinste details mooi ingericht. Originele elementen zoals de tegelvloer en 
de gele stenen van de dikke muur mixen goed met het lichte hout van het 
interieur. Het uitzicht door de enorme ramen van de erkers is lekker groen 
en ‘s nachts kun je vanuit je bed op de entresol naar de sterren kijken door 
de oude schoorsteen want dit is nu een raam geworden.

Staan er nog nieuwe projecten op stapel? Ronald: “Jazeker, ik ben een tiny 
house aan het bouwen. De oude vluchttoren van vliegveld Eelde verwerk ik 
in mijn huis. Het komt op de eerste verdieping te staan.”

Speciale actie voor dorpsbewoners
Voor bewoners van Wirdum en Swichum heeft Ronald een eenmalige actie. In 
de maanden april en mei ‘21 mogen zij van zondag- tot en met donderdag-
nacht overnachten voor de helft van de prijs (excl. de schoonmaakkosten). 
Boeken kan telefonisch via 06-440 521 90.

Oproepje
Tot slot nog een oproepje van Ronald: “Ik wil er nog wel een schoonmaker 
bij want we gaan richting de zomer. Het liefst wil ik een pooltje van drie 
mensen opbouwen.” Interesse? Laat het Ronald weten via 06-440 521 90.

Alwien de Boer
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Voortgang Dierenweide

Het burgerinitiatief Dierenweide Wirdum/Swichum is in een volgende fase 
terecht gekomen. Na allerlei afstemming met Dorpsbelang en de gemeente 
Leeuwarden, is nu de omgevingsvergunning aangevraagd! 
Dit was nodig, omdat de huidige bestemming (sport) van het terrein van 
de voormalige tennisbaan niet strookt met het gebruik wat we nu aan het 
terrein gaan geven.

De statuten voor de Stichting Dierenweide Wirdum/Swichum liggen in con-
cept bij Notaris Sekuer klaar. Op het moment dat de gemeente de omge-
vingsvergunning verleent (verwachting half mei), kunnen we direct beginnen 
met de inrichting van het terrein. Er komt uiteraard een omheining en snel 
daarna zullen de geiten en de pony’s de dierenweide betreden.
Er komt een nachtverblijf voor dieren, wat bankjes voor bezoekers en ook 
een brede strook met gemengde wilde bloemen. Het kan niet anders of 
het wordt samen genieten van de nieuwe inrichting van dit terrein bij de 
entree van ons dorp.
Tegen de tijd dat de vergunning rondkomt, melden we ons opnieuw. Er 
zullen dan wat dagen zijn, waarop we een flink stel handen extra nodig 
hebben om de inrichting van het terrein te kunnen realiseren. Jullie horen 
nader van ons!

Bestuur van de Stichting Dierenweide (in oprichting),
Willem Sonnema, Geertje Talsma en Hannie Schuurman
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De stuitligging

Als M. belt is het menens en nooit voor een wisse-
wasje. En als ze belt, is de boer niet thuis en heeft zij 
de volle verantwoordelijkheid voor hun grote melk-
veebedrijf. “Het kalf ligt achterstevoren en ik denk dat het keizersnede 
wordt”, klonk het dringend. Dat dwingende aspect werd niet alleen 
ingegeven door het verantwoordelijkheidsgevoel voor het ongeboren 
kalfje. Soms zijn er namelijk ook nog eens instanties die een bedrijf 
onder curatele stellen als er onverhoopt te veel kalfjes de eerste paar 
levensweken niet overleven…

Aangekomen in de afkalfstal was ik niet overtuigd dat er een keizersnede 
moest volgen toen ik de moederkoe invoelde. Inderdaad een stuitligging, 
ik kwam meteen een staartje tegen. Tegelijkertijd werd ik echter ook een 
complicatie gewaar: de navelstreng van het kalf lag hevig pulserend om de 
billen geslagen. Dat is lastig bij een stuitligging. Zodra je het kalf door het 
bekken wilt halen, wordt de bloedtoevoer afgeklemd en kan de navelstreng 
al scheuren voor het kalf goed en wel geboren is, laat staan zelfstandig kan 
ademen.

Nadat ik had uitgelegd wat mijn bedoeling was, ging ik aan de slag. Voor-
zichtig duwde ik het kalf naar voren en probeerde de achterbeentjes één 
voor één naar achteren op zijn plaats te brengen. De eerste lukte vrij vlot, 
zonder de navelstreng te beschadigen. Ondertussen kwamen er bij toeval 
hulptroepen de afkalfstal binnen. Na een korte begroeting concentreerde 
ik me volledig op het andere achterpootje van de boreling. Op hét moment 
suprême dat ik het klauwtje door de lus van de navelstreng haalde, maakte 
het kalf een schoppende beweging. Een krachtige binnensmondse vloek 
ontglipte mij, want ik voelde dat het kalf daarmee ongewild zijn vitale ‘life-
line’ met de moederkoek had verbroken…

Daarna volgde een keten van rappe handelingen: als de sodemieter haalde 
ik de tweede poot erbij, legde trektouwtjes aan en liet de bezoekers trekken, 
terwijl ik zelf het kalf door de geboorteweg leidde. Wat een geluk dat zij net 
binnen waren komen waaien! Het kalf was er vlot, maar lag op apegapen. 
Met vereende krachten hingen we het slappe dier op de kop over het hek: 
slijm stroomde volop uit zijn bek. Een klets koud water tegen het koppie 
resulteerde in een benauwde ademteug en vervolgens legden we gezamenlijk 
het kalf in een comfortabeler houding op zijn buik in het stro. Ik instrueerde 
hoe de ademhaling van het kalf te ondersteunen en snelde naar de auto om 
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een infuus te halen. Door de benauwde momenten raakt het kalf verzuurd 
en hoe sneller je dat herstelt, des te beter voor het kalf.

Toen ik terugkwam ademde het kalf wel, maar was het nog steeds zo slap als 
een dweil. Aangezien er genoeg hulp was, taaide M. af naar het woonhuis. 
Het was haar niet alleen te spannend of het kalf het wel zou redden; het 
jonge kroost in huis moest ook nodig naar bed!

Gaandeweg het infuus 
knapte het kalfje zien-
derogen op. Ik heb 
geen bloed-pH-me-
tertje; de helderheid 
van het kalf is mijn 
maat. Dus heb ik het 
infuus afgekoppeld 
zodra het koppie at-
tent om zich heen ging 
koekeloeren. Terwijl ik 
mijn spullen opruimde 
werd de koe gemolken 
om het kalf van biest 
te voorzien. Voordat 
ik wegging, meldde 
ik me in het voorhuis 
even af. Via het trap-
gat naar de boven-
verdieping bracht ik 
M. op de hoogte en 
sprak de verwachting 
uit dat het stierkalfje 
het wel zou redden. De 
dankbetuiging kwam 

duidelijk over, ondanks de kwetterende jeugd. Trouwens: knap hoor, hoe 
dit soort boerinnen erin slaagt zoveel ballen tegelijk in de lucht te houden!

Als we heel veel later mailcontact hebben, meldt M. monter dat de kalver-
sterfte weer ruim onder het landelijk gemiddelde ligt. Top!

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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Fûgelwacht Wurdum, Swichum, Wytgaard

Het is alweer een tijdje geleden dat jullie wat van de Fûgelwacht hebben 
gehoord. De reden is dat het bestuur gedeeltelijk is opgestapt; Ale Postmus, 
voorzitter, is om privéreden opgehouden. Jeen Arendz, secretaris, is verhuisd. 
Johan Visser, penningmeester gaat mee door. 

Er zijn leden die gezegd hebben: er moet wat gebeuren. Wel de volgende 
leden zijn opgestaan: Uilke Postmus, Gabe I. Kuperus (greate Gabe), Peter 
Laverman en Joeke Adema. Na alle commotie over de nazorg door Hoogland 
is er nogal wat reuring ontstaan. We zien wel hoe dat uitpakt. De nazorg zal 
ook weer opgepakt worden. Maar we moeten weten wie nog wil nazorgen? 
Daar moeten we wel duidelijkheid over krijgen. Er zijn hoeken waar geen 
vogels meer zitten, moeten we daar ook nog nazorgen? 

De nazorgpassen zijn af te halen bij Uilke Postmus, G. Emersonstrjitte 1 te 
Wirdum.

Wij zullen bij elkaar komen en de functies verdelen. Ook de vogelhokjes 
zullen weer opgepakt worden. 

De contributie is de laatste jaren wel bijgehouden maar niet alle leden hebben 
betaald. Ook dat zullen we proberen weer op te halen maar bij voorkeur 
graag over maken op rekening. De contributie via de bank is € 3,50, via een 
kwitantie is € 4,-. Het bankrekeningnummer is NL18RABO0135909147, t.n.v. 
Fugelwacht Wurdum-Swichum-Wytgaard.
Zodra het weer kan komen we weer langs om de laatste contributie op te 
halen bij de leden die nog niet hebben betaald de laatste jaren.

De telefoonnummers zijn:
 Uilke Postmus 06 1254 6743
 Gabe I. Kuperus 06 1568 8038 
 Peter Laverman 06 4811 5173
 Johan Visser 06 2067 8107
 Joeke Adema 06 2427 9947

Zo, dat was het nieuws van de Fûgelwacht.



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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Digitale presentatie ‘Iisbaan yn ‘e maaitiid’

Voor het eerst sinds jaren konden we deze winter weer schaatsen op natuur-
ijs. De ijsbanen in Fryslân stroomden vol met bezoekers die wilden delen in 
de schaatspret. Hoe liggen de ijsbanen erbij als het voorjaar weer begint, 
als het ijs is gesmolten en het water is weggestroomd? Eenzaam en verlaten 
nu er niet meer geschaatst kan worden? Nee, ze worden gebruikt, en hoe! 
Er wordt gekaatst, gevoetbald en gekorfbald. Paarden, koeien en schapen 
lopen te grazen op het stukje land. Er worden gewassen op geteeld. En 
wanneer ijsbanen er toch verlaten bij liggen, dan bieden ze ruimte voor 
rust en bezinning.
Tresoar brengt vanaf 21 maart t/m 24 mei 2021 met de digitale presentatie 
‘Iisbaan yn ‘e maaitiid’ Friese ijsbanen in het voorjaar in beeld. 

Schilderijen, pinhole fotografie, poëzie en meer
De schilderijen van Hendrik Elings, de zwart-wit foto’s van Baukje Venema 
en de gedichten van elf Friese dichters vertellen op kunstzinnige en inspire-
rende wijze het voorjaarsverhaal van negen Friese ijsbanen. In een videoserie 
vertellen de kunstenaars en dichters de verhalen en wordt het publiek mee-
genomen in de wereld van de ijsbanen én in de wereld van de kunstenaars 
zelf. De kunstenaars en dichters vertellen je waardoor ze geïnspireerd raken 
en hoe ze te werk gaan.
Daarnaast geven ze je tips hoe je zelf met schilderen, fotograferen en dichten 
aan de slag kunt gaan. Ook ligt er vlak voor de meivakantie een DIY-pakketje 
(do it yourself – doe het zelf) klaar voor kinderen om creatief aan de slag te 
gaan rondom het thema ‘Iisbaan yn ‘e maaitiid’. De videoserie, tips en meer 
kun je binnenkort bekijken op de website en socialmediakanalen van Tresoar. 

Selfiebord
De ‘maaitiid’ met haar oplopende temperaturen en ontluikende natuur no-
digt je uit om zelf op pad te gaan. Wandel of fiets naar je eigen ijsbaan of 
naar één in de buurt. Hoe ligt die erbij? Wordt er op gesport, loopt er vee te 
grazen of is het een heerlijke, rustige plek? Maak er een foto van, deel deze 
met de hashtag #iisbaanynemaaitiid en wie weet inspireer je met jouw foto 
wel andere dorpen en steden. We maken het nog leuker voor je en hebben 
bij negen ijsbanen in Fryslân een selfiebord geplaatst! Bij deze ijsbanen kun 
je met het selfiebord op de foto: Wijckel, Nijelamer, Bakkeveen, Burdaard, 
Sint Jacobiparochie, Aldtsjerk, Blessum, Munnikezijl en Hijum. 

Boek ‘Iisbaan yn ‘e maaitiid’
Bij de digitale presentatie hoort het gelijknamige boek ‘Iisbaan yn ‘e maaitiid’ 
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met schilderijen van Hendrik Elings, foto’s van Baukje Venema gemaakt met 
een 19e-eeuwse houten camera, en de gedichten van verschillende dichters. 
De dichters zijn Johan Veenstra, Henk van der Veer, Hein Jaap Hilarides, Elmar 
Kuiper, Gerard de Jong, Nyk de Vries, Eeltsje Hettinga, Albertina Soepboer, 
Baukje Wytsma, Elske Kampen en Janneke Spoelstra. 

De digitale presentatie ‘Iisbaan yn ‘e maaitiid’ is een samenwerking van 
Hendrik Elings, Baukje Venema, elf Friese dichters, vormgever Monique 
Vogelsang, videomakers Petra van der Molen en Rob Pieters, Utjouwerij 
Louise en Tresoar. 

Wirdum en Swichum groen en regenklaar

De vierde editie van de Nederlandse 
verkiezing van De Boom van het Jaar 
start op dinsdag 6 april. Iedereen in 
ons land kan tot 20 mei zijn of haar 
favoriete boom met een bijzonder 
verhaal aanmelden via www.deboom-
vanhetjaar.nl. 

De Boom van het Jaar 2021 draait niet 
om de dikste, mooiste of oudste boom, maar om markante bomen met een 
bijzonder verhaal. Het kan gaan om een historisch verhaal of om een boom 
met een bijzondere waarde voor een dorp of stad. De boom die een natuur-
ramp overleefde. Of die op het schoolplein generaties scholieren aan zich 
voorbij zag trekken. De boom waaronder al sinds mensenheugenis het dorps-
feest plaatsvindt. Bomen vertolken een emotionele waarde, zij vertellen ons 
verhalen die het waard zijn gedeeld en herinnerd te worden. In 2020 werd 
de Moeierboom in het centrum van Etten-Leur gekozen tot De Boom van 
het Jaar. Deze boom werd uiteindelijk zesde tijdens de Europese verkiezing.

Met deze verkiezing heb ik nog eens een rondje gemaakt door Wirdum en 
Swichum. En ben ik ook de foto’s eens langs gegaan welke ik op de telefoon 
had. Ik kan een heleboel mooie bomen vinden, maar misschien hebben jullie 
er mooie verhalen bij. 
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Verder zouden wij het leuk vinden om te kijken welke groenactiviteiten we 
nog meer in het dorp kunnen organiseren. Wil je meedenken of wil je een 
idee delen, of heb je een mooi verhaal over een van de bomen stuur dan 
een mail naar db.wurdum.swichum@gmail.com

Leoni Lesterhuis-Bouma

Woonruimte gezocht

Natuurverbonden moeder met twee jonge kinderen zoekt urgent woon-
ruimte in een dorp onder Leeuwaarden (Wirdum, Wergea, Warten...) of het 
zuidelijke gedeelte van Leeuwarden zelf.
Huur max € 700,-

Met vriendelijke groet,
Cosima Ganter
06 2027 8855
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Moppentrommel 

Een man gaat naar een restaurant, zodra hij zijn 
eten moet bestellen zegt hij: “Ik wil wel graag een 
biefstuk.” “Met plezier!”, zegt de ober. “Nou”, 
zegt de man: “Ik heb het liever met patat.”

Een man komt te paard naar de bioscoop, en 
vraagt om 2 kaartjes.
“Die tweede is toch niet voor het paard hé?”, 
vraagt de kassière.
“Jazeker”, zegt de man, “hij heeft het boek gele-
zen en wil nu graag ook de film zien.” 

“Deze nacht zat er roepel op mijn dak.”
“De ander zegt wat is een roepel?”
“Wat denk jij wel niet? Ik stap ‘s avonds toch 
niet zomaar mijn bed uit om te kijken wat er op 
mijn dak zit.”

Gastouder gezocht

Voor meerdere gezinnen in Wirdum zoeken wij een 
flexibele gastouder, die kinderen wil opvangen van 
0-12 jaar. U haalt en brengt de kinderen dus ook van 
en naar school in Wirdum. Het is belangrijk dat u af 
en toe ook kunt opvangen vanaf 6.30 uur.
U bent beschikbaar vanaf juni of juli 2021, maar er wordt rekening gehouden 
met uw mogelijke vakantieplannen. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met nagelhout@kinderopvangfriesland.nl of bellen met Jeannette 
Nagelhout, 06-51028865 op dinsdag of donderdag.

Jeannette Nagelhout
Bemiddelingsmedewerker gastouderbureau
Werkdagen: dinsdag, donderdag.
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Een man wordt aangehouden door de 
politie omdat hij te snel reed, de poli-
tieagenten vragen hem om zijn naam.
“Svjatoslav Virbrzygowrilowitisj”, zegt 
de man. 
“En hoe spel je dat?”, vraagt de agent.
Waarop de man antwoordt: “D-A-T.”

Wat is het favoriete drankje van een 
krokodil?
-- Croco Cola.

Twee apen zitten in de dierentuin. Zegt de ene aap tegen 
de andere: “Zielig hè, al die mensen achter de tralies!”

Een vrouw komt bij de dokter. Daar ziet ze een skelet staan. Ze vraagt aan de 
dokter: “Waar heeft u die gekocht?” “Gekocht?”, vraagt de dokter verbaasd. 
“Dat was mijn eerste patiënt.”

“Een mol eet elke dag zoveel als 
hij weegt”, zegt Jantje tegen een 
dom blondje. Het domme blondje 
zegt: “Onzin! Hoe kan een dier nu 
weten hoeveel het weegt?”

Er komt een man bij de dokter en 
zegt: “Dokter, ik heb overal pijn. 
Als ik met mijn vinger op mijn knie 
druk doet het pijn. Als ik op mijn 
buik druk doet het pijn. En als ik 
op mijn voorhoofd druk doet het pijn.” Zegt de dokter: “Oh ik zie het al, u 
heeft een splinter in uw vinger!”

Merijn, Hidde en Noor
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Gelukkig weerhoudt deze tweede ‘corona-lente’ ons er niet van om naar 
buiten te gaan, wat zo makkelijk kan in het uitgestrekte Friesland. Vitamine 
D op te doen door de zon, wat zo goed is voor ons immuunsysteem. 
Niet alleen de zon kan ons immuunsysteem helpen, ook goed, gezond en 
lekker eten kan ons hierbij helpen. Onderstaand recept is daar een voorbeeld 
van. Deze choco-sinaasappel-balletjes zijn een heerlijke snack die ook nog 
eens gezonde vetten bevat door de walnoten die erin zijn verwerkt. Ook de 
andere ingrediënten zijn een toevoeging voor je gezondheid.
Eet en snoep smakelijk!

Recept: Choco-sinaasappel-balletjes (voor tijdens de lente-
wandeling)

Benodigdheden;
- 150 gram dadels
- 1 sinaasappel
- 20 gram cacao nibs
- 75 gram walnoten
- 25 gram cacaopoeder
- ½ theelepel gemberpoeder
- 1 theelepel kaneel

Bereidingswijze;
1. Haal de (eventuele) pitten uit de dadels en doe de dadels in de 

blender.
2. Was de sinaasappel en rasp boven de blender. Verwijder de schil van 

de sinaasappel en knijp een kwart sinaasappel uit boven de blender.
3. Voeg de overige ingrediënten toe aan de blender en mix tot er een 

romige massa ontstaat.
4. Rol 8 – 10 balletjes en nu komt het moeilijkste gedeelte, zet ze voor 

een half uur in de koelkast.
5. Strooi eventueel wat kokosrasp over (een deel van) de balletjes.

Er kan naar hartenlust gevarieerd worden met de ingrediënten. De sinaasap-
pel kun je bijvoorbeeld weglaten, geen fan van cacao nibs? Laat ze weg of 
voeg wat zaadjes zoals zonnebloempitjes toe.

Hoe kom je de tweede corona - lente door?
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Hoe kom je de tweede corona - lente door?

Recept: DIY (do-it-yourself) Kruiden-lentepoppetjes

Benodigdeden;
•	 Lege eierschalen
•	 Eierdoosje
•	 Schaar
•	 Een stift
•	 Potgrond
•	 Kruidenzaadjes,
 bijvoorbeeld munt
 of bieslook
•	 Water
•	 Een beetje geduld

Aan de slag!
1. Knip de deksel van het eierdoosje af en bewaar de onderkant.
2. Wat is een kruidenpoppetje zonder gezicht? Teken met een stift een ge-

zichtje op de onderste helft van de eierschalen.
3. Vul de eierschalen tot net onder de rand met potgrond.
4. Tijd om de zaadjes te planten! Strooi een paar zaadjes in iedere eierschaal 

en druk ze zachtjes in de potgrond.
5. Vind een zonnig plekje in huis voor je kruidenpoppetjes en zet het eier-

doosje daar neer.
6. Geef ze regelmatig water en voor je het weet groeien jouw poppetjes 

haar van kruiden!

Deze prachtige kruiden-lentepoppetjes zijn gevonden op itfryskegea.nl
Hier staan vele leuke activiteiten op om te doen met kinderen. Maar ook 
staan er prachtige routes op om te wandelen en activiteiten om te doen 
buiten in de natuur. 

Annerie From
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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 maart 
is de verlichte schaatser van de ijsbaan.



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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Stamboomonderzoek

Ongeveer twee jaar geleden begon ik met een project om mijn Friese en 
Nederlandse voorouders (moederszijds) te onderzoeken. Tot mijn grote ver-
bazing kwam ik hierdoor op verbanden met oude families uit Wirdum, na-
melijk de families Camstra, Unia en Aytta. Mijn onderzoek heb ik op ancestry.
com opgeslagen en heb inmiddels meer dan 13.000 mensen in dit bestand 
toegevoegd, met een groot aantal uit Friesland. Door stamboomgegevens 
met anderen te vergelijken ontdekte ik ook gedeelde voorouders met kennis-
sen, buren en andere dorpsgenoten. Ook heb ik contact gelegd met Minne 
Hoekstra om meer informatie over de geschiedenis van Wirdum te leren. 

Als er meer mensen zijn die belangstelling hebben voor stamboomonderzoek, 
staan hieronder een aantal websites om eigen onderzoek te beginnen. Omdat 
er steeds meer gegevens gedigitaliseerd worden, is het steeds makkelijker 
om informatie over voorouders op te zoeken. Soms hebben andere (verre) 
familieleden al veel onderzoek gedaan en is dit inmiddels online beschik-
baar. Momenteel heb ik zelf minder vrije tijd om meer onderzoek te doen, 
maar ik sta wel open voor vragen of contact hierover. Zoals het motto van 
wiewaswie.nl zegt, “Iedereen heeft een geschiedenis”. 

Met vriendelijke groeten, 
Walter Greenwood 

Archieven en andere bronnen: 
https://cbg.nl/kennis/stappenplan/
https://allefriezen.nl/ 
https://www.wiewaswie.nl/
https://www.genealogieonline.nl/ 
https://www.delpher.nl/nl/kranten 

P.S. Hier is ook een ander onderzoeksproject met historische belangstelling. 
https://www.frieseregimenten.nl/ 



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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Nederlands moeilijk?

Nee hoor, je moet alleen goed lezen.

ANTILOOP  = middel tegen diarree
BEDACHT  = naast bed nummer zeven
ACHTERAF  = min acht
CONTINENTEN  = inenten op een delicate plaats van het lichaam
PAPIER  = zwaarlijvige Ier
MINISTER  = heel kleine ster
KRAKELING  = zoontje van een inbreker
PROFEET  = professor aan tafel
KAARSRECHT  = recht om kaarsen te vervaardigen
VERTROUWEN  = in het buitenland trouwen
UURWERK  = werk dat per uur betaald wordt
MINIMAAL  = kleine maaltijd
PANAMA  = vader laat moeder voorgaan
KIESKEURIG  = tand in goede staat
MISLEIDER  = priester
POLITICUS  = zoen van een politieagent
EILEIDER  = autoritaire kip
KOEPON  = nachtgewaad voor rund
OORDEEL  = lel van oor
PALING  = vader van chinees meisje
SUPER-DE-LUXE = onbetaalde benzine
UITDRUKKING  = einde van een constipatie
VERZUIPEN  = drinken in het buitenland
THEOLOOG  = Theo vertelde de waarheid niet
UITZONDERLIJK  = begrafenisondernemer op reis

Truus Sterrenburg



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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Verkiezing 17 maart 2021

De útslach fan Wurdum en de sifers fan de keamer ferkiezing fan 2017.

 17-3-2021 15-3-2017
VVD 135 142
PVV 63 66
CDA 101 152
D66 79 78
GROENLINKS 35 69
SP 55 106
Partij van de Arbeid 62 63
ChristenUnie 47 45
Partij voor de Dieren 28 20
50PLUS 8 15
Staatkundig Gereformeerde Partij 2 4
DENK 1 0
Forum voor Democratie 49 11
JA21 10 --
CODE ORANJE 2 --
Volt 12 --
Splinter 4 --
BBB 14 --
Trots op Nederland 3 --
Partij voor de Republiek 1 --

Totaal 716 786

De partijen BIJ1, NIDA, Piratenpartij, Libertaire partij, JONG, NLBeter, Lijst 
Henk Krol, OPRECHT, JEZUS LEEFT, Vrij en Sociaal Nederland en De Groenen 
hiene gjin oanhang yn Wurdum.
Der binne minder stimmen útbrocht as de foarige kear, 
in oantal briefstimmers binne bij Ljouwert telt. 
Der wienen jongere stimburo leden en dat wie mar 
goed ek. De stimbiljetten wienen te grut foar de tafels, 
dat de lju leine op ‘e knibbels oer de grûn te tellen.
En goede rinpaden. Der kaam ien op klompen. Dy gon-
gen út bij de doar. Mar doe hij wer bûten stie, wienen 
syn klompen der net!

Tjitte Talsma
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Superrr is Centerrr 

Corona houdt Nederland nu al een jaar bezig. Voor iedereen is dit een las-
tige periode. Het is een periode van beperkingen en frustratie, maar ook 
een periode van tot elkaar komen, elkaar helpen en het ontstaan van mooie 
initiatieven. We hebben in Wirdum en Swichum al mooie initiatieven voorbij 
zien komen. 

De een komt makkelijker door deze periode dan de ander. Toen wij in de-
cember ook nog eens werden opgeschrikt door het bericht dat de Superrr 
zou gaan sluiten was dit behoorlijk schrikken tijdens een al moeilijke tijd. 
Hartverwarmend was het dan ook dat de geluiden uit onze dorpen snel 
lieten horen dat we de winkel in Wirdum moesten behouden. Het gemak 
van nog een boodschap dichtbij te kunnen doen, je medicijnen en post in 
het dorp op te kunnen halen en altijd de mogelijkheid voor een praatje. Dat 
zijn zaken om trots op te zijn en te behouden in een dorp.

Gelukkig is per 6 april de winkel overgenomen door Centerrr. Centerrr staat 
net als Superrr voor betrokkenheid met het dorp, regionale producten, het 
bieden van kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en bieden 
van zinvolle dagbesteding. Onze dorpenwethouder Friso Douwstra heeft op 
6 april met een kleine groep aanwezigen de winkel geopend.

De winkel zal binnenkort 
een nieuwe bestickering 
op de gevel krijgen. Later in 
het jaar zal er waarschijn-
lijk nog een uitgebreidere 
aanpassing in de winkel 
komen. 

Als Dorpsbelang willen we 
de nieuwe eigenaren van de winkel welkom heten in het dorp en zijn we erg 
blij dat we deze faciliteit in het dorp hebben weten te behouden. 
En wij willen niet alleen Centerrr welkom heten, maar willen in deze lastige 
coronatijd graag een gebaar maken richting de inwoners van Wirdum en 
Swichum. In dit nummer van de Tuorkefretter vinden jullie een kadobon 
ter waarde van 5 euro bijgesloten om te besteden in de winkel. Ook zal dit 
nummer van de Tuorkefretter huis aan huis in Wirdum en Swichum bezorgd 
worden zodat we iedereen met dit gebaar bereiken. 

Dorpsbelang Wirdum-Swichum
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Op dinsdag 6 april opende wethouder Friso Douwstra Centerrr. Hieron-
der een fotoverslag van de opening.

Van links naar rechts: Friso Douwstra (wethouder gemeente Leeuwarden), 
Rikkie Hagen (dorpencoördinator Wirdum-Swichum), Gerrit Pas (operationeel 
manager Centerrr) en Arno Baaij (eigenaar Centerrr).

Leoni Lesterhuis overhandigt Arno Baaij namens Dorpsbelang een Wirdumer 
slokje.
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Superrr wordt Centerrr

Arno Baaij vertelt over de Cen-
terrr formule.

De Centerrr vlag wappert al. Op de gevel 
is de nieuwe naam binnenkort ook te zien.
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Vanwege corona was de opening heel kleinschalig. 

Ook op de kleding van de medewerkers staat het nieuwe logo.

Alwien de Boer
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Voedselbank

Door de voedselbank te ondersteunen zorgen we er samen voor dat armoede 
wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder 
wordt belast.

Tip voor de maand april: Pasta/ rijst/ pastakruiden/ saus

De voedselmand staat in de Centerrr van Wirdum.

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 Gollebestuur 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 kunt 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 beidt.
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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De werkgroep Eltsenien Nei Bûten (ENB) wil 
bewegen en ontmoeten in de buitenruimte 
stimuleren. 
Vooral ouderen en jongeren komen steeds 
minder buiten en bewegen minder. 
ENB wil dit bereiken door het organiseren van 

leuke afwisselende activiteiten, maar ook door het realiseren van permanente 
opties tot bewegen en ontmoeten voor jong, oud en alles er tussenin en om 
de dorpen Wirdum en Swichum.

Een eerste activiteit is al gestart. Het opruimen van zwerfafval. 
- We gaan samen voor een schoondorp
- Het is gezellig dorpsgenoten te ontmoeten (op 1,5 meter)
- Wandelen is gezond en samen is het gezelliger
- Nuttig: opruimen terwijl je wandelt en kletst.

We zijn al druk bezig met andere activiteiten en we hopen op korte termijn 
hier meer over te kunnen melden in de komende Tuorkefretters en via andere 
kanalen in de dorpen. 
Mocht u nog ideeën hebben of mee willen helpen dan horen wij dit ook 
graag. Spreek ons aan of mail naar leonibouma@gmail.com

Groet,
Jaap de Boer, Albert Abbink, Riggina Tuinenga en Leoni Lesterhuis-Bouma
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Online Pubquiz

Op zaterdag 27 maart werd er door VV WWS, dorpshuis De Golle en 
Dorpsbelang Wirdum-Swichum een Online Pubquiz georganiseerd. In 
samenwerking met De Quizshow hebben ruim 60 teams meegedaan 
aan deze virtuele strijd. In ruim acht verschillende categorieën werden 
uiteenlopende vragen beantwoord. Bijvoorbeeld over muziek, algemene 
kennis, maar ook vragen over foto’s uit het dorpsarchief! Naast vragen 
werden er ook nog kleine spelletjes tussendoor gespeeld, zoals ‘balletje-
balletje’ en werd er een paardenrenwedstrijd gehouden waar de spelers 
het paard sneller konden laten lopen door deze aan te moedigen en te 
juichen.

Door middel van een livestream kon iedereen de presentator zien en horen 
in de huiskamer, via de smartphone werden de antwoorden ingegeven en 
was het via een ‘live chat’ mogelijk om mét de host te praten. Al met al een 
super interactieve ervaring!

De eerste prijs was voor Team Schokker

Uit de vele positieve reacties die we hebben ontvangen, mogen we van een 
zeer geslaagd online evenement spreken. Maar naast de gezelligheid viel er 
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Kaatsvereniging 
MENL Wytgaard / Wirdum

Hoi jongens en meisjes!
Zoals je misschien wel weet is er ‘s zomers altijd kaat-
sen op het sportveld in Wytgaard. Word je dit jaar 
6 jaar, dan ben je welkom om te komen kaatsen. 
Iedere week wordt er op dinsdagmiddag vanaf 16 
uur training gegeven op het sportveld van Wytgaard 
door trainers Hennie Brinksma, Ryanna Miedema en 
Symen Miedema. 
De trainingen starten vanaf dinsdag 20 april. Wil je 
ook op kaatsen geef je dan snel op via de mail: bestu-
urkvmenl@live.nl 
Voor vragen kun je bij Anneke terecht (06-53667854).
Je hoort daarna nog van ons in welke groep je komt. 

Als je het spannend vindt mag je natuurlijk eerst een keer komen proef-
draaien!
Kaatswanten kun je huren bij de club, via Anke vd Weij (06-41353311)

Hopelijk tot ziens op de het kaatsveld!

Groeten van de jeugdcommissie 
Anneke, Fransien, Gysbert, Wietse en Anke

ook veel te winnen! Dankzij de vele sponsoren uit de omgeving hebben we 
een ruime prijzenpot weten samen te stellen. Er konden vele waardebonnen 
gewonnen worden, maar ook een photoshoot, boodschappenpakket en 
zelfs een elektrische auto voor een weekend. We willen de sponsoren 
daarom wederom bedanken voor hun hulp.

Als laatste willen we ook alle deelnemers bedanken voor het meedoen! 
Hopelijk kunnen we in de toekomst weer een pubquiz ‘in het echt’ 
organiseren!

VV WWS, dorpshuis De Golle en Dorpsbelang Wirdum-Swichum
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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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AR wandelroute in Wirdum

Misschien weten jullie het, misschien ook niet, maar wij hebben in 2018 
met subsidie uit het Mienskipsfonds met een paar dames een wandelroute 
gemaakt door Wirdum met Augmented Reality. Met AR zie je mensen, 
gebouwen, etc. verschijnen die er niet meer zijn, ook starten er onderweg 
filmpjes op of een compilatie van oude foto’s. 

Deze route zit in de MeAR Fryslân app. Alle routes in deze app hebben een 
route eigenaar die zorgt voor de promotie van de route in eigen regio, maar 
dat heeft Wirdum niet. Er zijn echter wel advertenties, flyers en social media 
filmpje van alle routes gemaakt, ook van Wirdum. Bijgaand stuur ik jullie één 
toe met de vraag of jullie dit in de Tuorkefretter willen plaatsen. De app is 
gratis en de routes ook: leuk om de corona tijd mee te doden ;) 

Met vriendelijke groet,
Tjitske Swierstra
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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 apr tot 1 juni 2021

26-4 20.00 uur De Golle Vergadering Dorpsbelang

  4-5 20.00 uur  Dodenherdenking 
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom
In elke dienst worden 2 collecten gehouden.

Vanwege de recente RIVM-maatregelen zijn we beperkt in het aantal be-
zoekers, dat we mogen ontvangen. Op dit moment kunnen 30 personen 
(exclusief medewerkers) de diensten bijwonen. Daarom moet ieder zich 
voor elke kerkdienst aanmelden. Dat kan steeds tót de vrijdag vooraf 17 
uur! Bij voorkeur via het emailadres kerkinwirdum@gmail.com en eventueel 
via whatsapp, sms of telefoon op 06-20089787 (Elizabeth Mozes). U moet 
doorgeven uw naam + aantal personen, telefoonnummer, e-mailadres.
Na aanmelding ontvangt u altijd een bericht in uw mailbox.
Bij bezoek gelden de richtlijnen “mondkapje + 1,5 meter afstand”. Gezinnen 
kunnen bij elkaar zitten. Eenmaal in de bank kan het mondkapje af.

18-4 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
    Afsluiting winterwerk

25-4 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema

  2-5 09.30 uur ds. P. Beintema, Leeuwarden 

  9-5 09.30 uur ds. J.K. Bolt, Drachten

13-5 09.30 uur kerkenraad - ochtendgebed

16-5 09.30 uur da. P.J. van den Briel, Oudeschoot

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.





51

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


