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Foarside
De redactie van de Tuorkefretter heeft
voor het eerst weer live vergaderd. In de
voorzaal van de Golle. Foto van Sietze Vlieg
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Fan ‘e toer besjoen
Ljouwert
Al meer dan een jaar werk ik zoveel mogelijk thuis maar 2 à
3 keer per week ga ik naar een locatie om te printen en om
even bij te praten met collega’s. Wirdum ligt wat betreft erg
gunstig voor mij want de locaties waar ik werk zijn Sneek,
Drachten en Leeuwarden. Leeuwarden is wel mijn favoriet
omdat het dichtbij is en ik het kan combineren met een
bezoekje aan mijn kinderen (of om de was af te geven).
Mijn kinderen wonen allebei in het voormalige Aegoncomplex aan de Lange Marktstraat. Wat een gebouw! Ik weet niet hoe jullie
eerste kamertje eruitzag, maar die van mij was een hokje van 4 bij 4 in een
niet al te fris studentenhuis in Groningen. De keuken en douche moesten
worden gedeeld. Als ik eraan terugdenk lopen de rillingen nog over mijn
rug… wat een vieze bende! Nee, dan ‘hotel’ Markt058! Je komt binnen
in een grote hal met intercomsysteem. In de hal een gezamenlijke ruimte
met hippe zitjes, een wasserette (niet gratis) en verder op de begane grond
onder andere een sportschool en sinds kort een pizzeria (waar mijn dochter
werkt). Mijn dochter woont op de eerste en dan pak ik altijd de marmeren
trap. Mijn zoon zit op de derde en dat doe ik met de lift van glas die uitkijkt
op een (nu nog in wording) binnentuin. Dit wordt een trendy gebeuren met
horeca en veel groen. De studio’s van de kinderen zijn klein maar van alle luxe
voorzien. Een eigen keuken en badkamer waar menigeen jaloers op kan zijn.

Tegenover dit gebouw de bekende Avero en Achmeatoren. Ooit werkte ik
bij Avero en mocht ik verhuizen naar de ‘wolkenkrabber’ toen het Achmea
werd! Tja, dat was me wat in die tijd. Van gedoe over de verlichting bovenop

6
de toren (Bonnema de architect was er tegen maar daar dacht de vliegbasis
heel anders over) tot rondvliegende panelen bij de eerste beste storm… het
had heel wat voeten in aarde. Je kunt van mening verschillen maar ik vind
de Achmeatoren en dit gedeelte van Leeuwarden prachtig. Het doet denken
aan het zakendistrict van een wereldstad. De skyline van Leeuwarden met
de grote en kleine toren… niet te missen!
Het allerleukste na een bezoekje
aan Leeuwarden, is het terugrijden
naar ons mooie dorpje. Je waant
je in Zuid-Frankrijk als je de Greate
Buorren inrijdt. De mooie pandjes,
de imposante kerk… wat een contrast met de Lange Marktstraat in
Leeuwarden. Als gebouwen konden
praten, wat zouden ze dan tegen
elkaar zeggen?
Achmeatoren: “Hé ouwe daar verderop, hoe hoog ben jij eigenlijk? Ik
ben meer dan 100 meter!” Martinuskerk: “ik ben een stukje kleiner
maar ik ben wel een rijksmonument
uit de 12e eeuw!”
Christa Koops

“Ik fyn it ek altyd in moai gesicht om
wer thus te kommen. Hiel wat oars as
dat asfalt en al dy stienen...”
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Mededelingen Dorpsbelang juni 2021
Welkom
Elke laatste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Wilt
u iets voorleggen aan Dorpsbelang dan kunt u ons de komende tijd aanspreken of mailen via db.wurdum.swichum@gmail.com. De eerstvolgende
vergadering is gepland op maandag 30 augustus.
Algemene Leden Vergadering en nieuwjaarsbijeenkomst
Dorpsbelang Wirdum-Swichum en De Golle
Datum:
Woensdag 23 juni
Inloop:
19.15
Aanvang:
19.30
Geen aanmelding, maar vol=vol
Locatie:
Gymzaal de Golle
Er komt eindelijk weer wat ruimte
in de mogelijkheden wat betreft
samenkomen.
Dit is dan voor ons ook meteen de
aanleiding om een bijeenkomst te
organiseren.
We willen elkaar heel graag weer ontmoeten op gepaste afstand en wat
kan binnen de maatregelen. We houden in de gaten met hoeveel mensen
we in de Golle samen mogen komen. Op 23 juni hanteren we dan ook het
vol=vol principe.
We willen met jullie terugkijken naar de afgelopen periode, maar vooral ook
vooruitkijken en gezellig samenkomen.
Namens Dorpsbelang,
Leoni Lesterhuis-Bouma

8

9

n in
e
r
e
t
r
e
v
Ook ad fretter ??
ke
de Tuor

Kosten
€ 90,50 Halve pagina (€ 9,05 per plaatsing, 10 x per jaar)
€ 148,20 Hele pagina (€ 14,82 per plaatsing, 10 x per jaar)
€ 18,-- 		 Halve pagina eenmalig
€ 36,-- 		 Hele pagina eenmalig
De betaling voor de advertenties wordt elk halfjaar geïncasseerd (in juni
en december). In juni wordt er betaald voor 6 advertentie’s en in december
voor 4 advertenties.
Korting in 2021
Het zal niemand ontgaan zijn dat Corona ook voor ondernemers een moeilijke
periode is. Daarom wil Dorpsbelang Wirdum-Swichum onze adverteerders
tegemoetkomen. In 2021 betalen adverteerders daarom slechts 50% van
de normale advertentiekosten.

Bij foto op linker pagina:
Dorpsbelang vergaderde maandag 31 mei in de Steateseal van het Provinsjehûs. De historische debatzaal bestaat 125 jaar en is daarom opengesteld
voor andere vergaderingen dan alleen die van Provinciale Staten.
Foto van Wietze Reidinga

good hairday!

Happiness is a

Lytse Buorren 11 | 9088 AH Wirdum | tel. 058 - 2552636
KAPSALON | GELLAK NAGELS | GESPECIALISEERD IN KRULLEN
OPENINGSTIJDEN: Dinsdag t/m vrijdag: 8.30 - 12.00 uur / 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag- en woensdagavond: 18.30 - 20.30 uur | Zaterdag: 8.00 - 12.00 uur

Maak online je afspraak via www.knipkeamerrixt.com

knipkeamerrixt

OPENINGSTIJDEN
Maandag: gesloten
Dinsdag: 08.30-20.30
Woensdag: 08.30-20.30
Donderdag 08.30-18.00
Vrijdag:
08.30-18.00
Zaterdag: 08.00-12.00

Louise Duhoux
Lytse buorren 11 - Wirdum
TEL. 06 - 107 427 56
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Stremming fietspad Techumerpaad
De grondwerkzaamheden voor het buurtschap Unia in De Zuidlanden zijn
inmiddels begonnen. Tijdens deze werkzaamheden is het fietspad Techumerpaad door dit plangebied gestremd. Wij kunnen ons voorstellen dat dit
fietspad met regelmaat door de bewoners van uw dorp wordt gebruikt.
Daarom vertellen wij u hier in deze brief graag meer over.
Unia (fase 1)
Het buurtschap Unia is het vijfde
buurtschap in De Zuidlanden.
Unia wordt een dorps buurtschap met circa 200 woningen.
Duurzaamheid zit verweven in
het plan en daarmee is het ambitieus en toekomstbestendig.
Duurzaamheid komt in verschillende thema’s terug. De thema’s
zijn materiaalgebruik, energie,
wateradaptatie, verkeer, sociale
duurzaamheid en ecologie.
Inmiddels is het stedenbouwkundigplan en het bestemmingsplan
vastgesteld. Dit betekent dat eerst de grondwerkzaamheden gaan beginnen.
Planning grondwerkzaamheden
Begin maart is Firma De Waard b.v. uit Zeewolde begonnen met de grondwerkzaamheden. Deze worden in twee fases uitgevoerd. Tijdens de eerste
fase richt het werk zich op het noordelijk gedeelte van het plandeel Unia.
In de tweede fase wordt het werk uitgevoerd in het zuidelijke gedeelte.
Er worden per fase lokale ophogingen aangebracht om de zogenaamde
restzettingen van de bestaande ondergrond te verkleinen.
Stremming fietspad
Voor de veiligheid van het fietsverkeer is ervoor gekozen om tijdens de
werkzaamheden het fietspad te stremmen. Dit houdt in dat het fietsverkeer
omgeleid wordt.
Op dit moment verwachten we dat de stremming tot en met week 28 duurt.
Helaas is in deze fase van de ontwikkeling moeilijk in te schatten hoe lang dit
echt gaat duren. Houdt u daarom de toekomstige borden langs de fietsroute
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goed in de gaten en onze website www.dezuidlanden.nl/unia. Hierop vindt
u de actuele informatie rondom de stremming.
Tot slot
Wij willen u vragen om deze informatie via uw eigen communicatiekanalen
te verspreiden onder de inwoners. Heeft u nog aanvullende vragen over deze
brief? Stelt u deze gerust. U kunt ons bereiken via info@dezuidlanden.nl of
058 233 40 44. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stelt u deze aan
Klaas Buma, toezichthouder Civiele Techniek, via 14 058.

Werkzaamheden Ayttadyk
Van maandag 31 mei t/m 23 juli vinden er werkzaamheden plaats aan de
Ayttadyk te Swichum. We vernieuwen het asfalt en brengen aan beide
kanten een verharding van bermbeton aan. Gedurende de werkzaamheden
is de weg gestremd voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid.
De dammen naar de weilanden zijn gedurende de werkzaamheden beperkt
bereikbaar. Tijdens het frezen en asfalteren zijn de landbouwpercelen niet
bereikbaar vanaf de Ayttadyk.
We voeren het werk in fases uit.
‐ Van maandag 31 mei t/m vrijdag 11 juni
Fase 1: Werkzaamheden ter hoogte van de Wergeasterdyk
‐ Van maandag 14 juni t/m vrijdag 23 juli
Fase 2 en 3
Het frezen en asfalteren van fase 2 en 3 vindt plaats van maandag
14 juni t/m/ dinsdag 22 juni
Fase 2: Dit is het wegvak tussen de oude Wergeasterdyk richting Goutum
en de betonreed naar Ayttadyk 10.
Fase 3: Dit is het wegvak tussen de betonreed naar Ayttadyk 10 en Swichum.
De werkzaamheden vinden in fase 2 en 3 wisselend plaats, zodat Ayttadyk
10 en 17 wisselend bereikbaar zijn vanaf Swichum of Wergea.
Vragen?
Heeft u vragen over de uitvoering? Dan kunt u contact opnemen met de
heer H. Stellingwerf via 06-43365343 of 14058.
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Opruimactie Wirdum-Swichum Schoon
Zondag 20 juni van 14 uur tot 15 uur.
Start bij de Golle.
Grijpstokken en zakken zijn aanwezig.
Na afloop is er koffie/thee en wat lekkers.
Organisatoren: Hilde, Ralph en Jaap
Wij zien jullie graag op één van de buitenactiviteiten.
De werkgroep ENB;
Rigginna, Albert, Leoni en Jaap

Geo-caching Wirdum/Swichum
Eltsenien Nei Bûten (ENB) heeft er weer een buiten activiteit bij, Geocaching!
Het doel van de werkgroep ENB is het stimuleren van bewegen en ontmoeten in de buitenruimte.
Geocaching
Sinds maart 2021 zijn er in de omgeving van Wirdum en Swichum 4 speciale caches (schatten) te vinden. Robert de Groot en Jaap de Boer zijn de
contactpersonen en de beheerders van de caches.
Wat is eigenlijk Geocaching?
Geocaching is niets meer dan schatzoeken voor jong en oud met behulp
van een GPS.
Men gaat op zoek naar een schat (de cache), die verstopt ligt op een
bepaald coördinaat.
Door middel van de GPS kun je precies op deze locatie komen en meestal
is dit in een mooi stukje natuur. In de cache zit een logboekje waarin je je
naam kunt schrijven om te loggen. Deze log je bij thuiskomst ook op de
website. In deze cache zitten ook goodies om te ruilen.
De Cache (de schat)
De cache (schat) is bij voorkeur een waterdicht attribuut waarin de goodies
en het logboekje geplaatst worden. De goodies mag je alleen ruilen tegen
iets van dezelfde waarde. Na het loggen dien je deze weer op dezelfde
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plaats terug te leggen, zodat andere ook weer op zoek kunnen gaan naar
deze cache.
Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden in het verstoppen, van heel makkelijk tot zeer moeilijk. Ook de grootte van een schat kan verschillen van
zeer klein (macro) tot zeer groot (large).
Een wereldwijde hobby
Als je een GPS hebt, kun je al beginnen met Geocaching, een telefoon met
GPS en internet verbinding is ook goed. Het mooie van Geocaching is dat
je dit overal ter wereld kan spelen.
Er liggen meer dan 3 miljoen geocaches verstopt in 190 landen! Waar je
ook op vakantie gaat, er is er altijd wel eentje in de buurt. Het leuke hiervan
is dat de meeste caches op plaatsen liggen waar je anders niet zo snel zou
komen. Dit komt omdat de lokale inwoners van die plaats natuurlijk de
mooiste plekjes in dat gebied kennen.
Krijg jij ook al zin om een keer een cache te zoeken? Je kunt direct aan de
slag. Heel veel plezier en geniet van deze buitenactiviteit.
Heb je vragen over geocaching, stuur een mailtje naar Robert de Groot,
mailadres: Robert@wirdum.com

De Wirdumerbaai
De baai is weer klaar voor het zomerseizoen. Met mooie zomerse dagen
voor de boeg kan jong en oud zich
weer vermaken in onze eigen baai.
Voor een beetje strandgevoel hoort
daar natuurlijk een verse laag zand
bij. Robbert de Vries en IJsbrand Miedema zijn druk bezig om vier kuub
zand te verspreiden. We wensen
iedereen deze zomer veel plezier in
de Wirdumerbaai!
Plonzploeg Wirdum
Foto: Ralph Ferwerda
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Fascinerende vaccinatie
Ik zit de laatste tijd steeds vaker in de ‘medische mallemolen’ en de grap is dat je dan onwillekeurig aan
het vergelijken slaat. Bovendien heeft de bistedokter begin mei zijn
eerste corona-vaccinatie in Franeker(!) gekregen. Zeven dienstbare
GGD-medewerkers wezen mij de weg, controleerden mijn identiteit,
zorgden ervoor dat ik driemaal mijn handen heb ontsmet en hielden mij
naderhand in de gaten of ik geen merkwaardige entreacties vertoonde.
Gelukkig was er ook nog een aardige verpleegkundige die mij een prik
gaf die ik nagenoeg niet gevoeld heb. Beschouw dit als een observatie
en niet als kritiek. Want die is er al volop! We hebben immers in ons
land naast ruim 17 miljoen bondscoaches onderhand ook eenzelfde
aantal ‘virologen’. Heeft het dan zin om als bistedokter ook nog eens
de betweter uit te hangen? Toch een paar kanttekeningen.
Er zijn een tweetal hoofdlijnen uit de dierziektebestrijding waar de humane
sector zijn voordeel mee zou kunnen doen. Voor de rest gaat elke vergelijking
mank. Denk alleen maar aan de verwerpelijke strategie van het ‘ruimen’ van
bedrijven bij een uitbraak van bijvoorbeeld mond-en-klauwzeer, vogel- of
varkenspest. Al benadert het gebrek aan regie in bepaalde landen wel bijna
dat beeld…
Voor de noodmaatregelen tijdens een pandemie zijn klaarblijkelijk geen
Nederlandse benamingen. Zo werden er achtereenvolgens verschillende
gradaties van ‘lockdown’ ingesteld. De evenknie daarvan in diergeneeskundeland noemen we ‘standstill’. Bij een uitbraak van een ernstig besmettelijke
veeziekte wordt in een hele regio of zelfs landelijk, per direct, een volledig
vervoersverbod van vee en besmettelijke materialen afgekondigd. Ervaring
heeft geleerd dat zo’n streng gebod zelfs vóór de aankondiging de neiging
heeft uit te lekken en dat er dan bewegingen ontstaan die je juist níet wilt
hebben. Verspreiding van een virus kan dus alleen de kop in worden gedrukt
als maatregelen vertrouwelijk worden genomen en ten tijde van de afkondiging stante pede ingaan. Dat geeft vervelende en lastige situaties, maar is
wél het meest effectief. Ook ik betrapte mezelf erop nog snel even wat uit
de stad te halen, omdat twee dagen later de winkels dicht zouden gaan…
Het vaccineren op aflopende leeftijd heb ik nooit begrepen. Natuurlijk, er was
gebrek aan vaccin. Maar een enting is immers het meest effectief als je dat
groepsgewijs per (woon- of leef-) eenheid uitvoert. Dus allereerst in de grootste risicogebieden de verzorgings- en ziekenhuizen in zijn geheel vaccineren
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is veel logischer en qua
logistiek veel makkelijker
uitvoerbaar dan wat er
nu gebeurt. Een veehouder had mij voor onwijs
uitgemaakt als ik op zijn
bedrijf eerst de ouwe
koeien kwam enten, dan
een paar weken later de
grote middenmoot en na
nog eens een maand tot
slot de kalfjes. Duidelijk?
Toen ik vorig jaar maart
voor een spoedgeval
bij een melkveehouder
kwam, schrok ik van diens
reactie die hij mij toevertrouwde: “Ik vind het wel
eens goed dat dit virus de
wereld op zijn kop zet.
Iedereen doet maar en
alles kan en mag, terwijl
wij als boeren al jaren
met handen en voeten
aan regels gebonden zijn en ook nog eens overal de schuld van krijgen!” Ik
vond dat erg kort door de bocht en had er moeite mee. Maar wat me wel
van het hart moet is dat wij deze crisis inderdaad door ons eigen gedrag
veroorzaakt hebben. En laten we er dan in ieder geval wijze lering uit trekken! Het irriteert me bijvoorbeeld mateloos als er op de persco aan Hugo
de Jonge wordt gevraagd hoe het met de vakanties naar het buitenland
komt. Zelf heb ik ook best nog wel wensen op dat gebied, maar laten we
even lekker in ons eigen land wat leuks doen. Genoeg aanbod! Was niet
juist het ongebreidelde reizen de grootste boosdoener in de verspreiding?
En voor de rest is het nu vooral maar hopen dat deze fascinerende vaccinatiecampagne aanslaat.
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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Nieuwe bankjes
Ons dorp is weer een aantal
zitbankjes rijker. Het heeft
twee prachtige bomenbanken
gekregen bij de zwemtrap,
een fijn plekje om de kleren
neer te leggen of mooi uit te
kijken over het water. Bedankt
gemeente!
Ook zijn er twee leuke kleine
houten kringloop bankjes
gemaakt en geplaatst bij de
Hem aan de Loodyk op initiatief van Dini en Mien Dykstra. Een klein rust en
zitplekje voor iedereen met mooi uitzicht op Wirdum en Wurdumervaart. Ze
staan bij de Hem in de bocht van de Loodyk en zijn MYN en DYN gedoopt.
Bedankt Jaap de Boer, Peter de Jong en Samir Tawafra voor de realisatie!
Yvonne van Manen
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Vlaggen halfstok op de begraafplaats
Bloemen bij het graf van Bosma
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Dodenherdenking 4 mei 2021
Op 4 mei werden in Wirdum op korte en eenvoudige
wijze de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
en alle andere oorlogsslachtoffers herdacht.
Als leden van het 4 mei comité meenden we, evenals vorig jaar, in kleine
kring, toch aandacht te moeten besteden aan de dodenherdenking in het
dorp. Dit zijn toch zaken die belangrijk blijven, corona of niet. En daarbij is
het ook goed als comité niet in slaap te sukkelen maar toch actief te blijven
en contact met elkaar te blijven houden.
Zoals u zich misschien herinnert, hebben we jullie in de Tuorkefretter van
april van de herdenking op de hoogte gebracht met daarbij de suggestie
om de herdenking op afstand mee te beleven.
Het was hartverwarmend om te zien dat er ondanks het slechte weer (wind
en regen) zich een dertigtal dorpsgenoten naar het kerkhof hadden begeven.
Staande op gepaste afstand van het herdenkingsritueel maakten ze mee dat
even voor 20 uur de Last Post werd gespeeld door een lid van de brassband.
Om precies 20.00 uur waren wij twee minuten stil terwijl de wind om ons
heen bulderde. Hierna werd het Wilhelmus gespeeld. De drie vlaggen die
halfstok hingen werden gestreken en vervolgens in top gehesen. Bij beide
graven (Fisher en Bosma) werden bloemen gelegd. Dit gebeurde mede door
twee kinderen van de lagere school.
In stilte liep het 4 mei comité langs de graven. De omstanders konden ook
langs de graven lopen om hun respect te betuigen. Een sobere herdenking
waarbij we hopen volgend jaar weer met heel veel mensen aanwezig te
kunnen zijn.
Namens het 4 mei comité,
Geertje van der Meer

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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Waarom het donker moet blijven

Het programma Donkerte van de Wadden lanceert ‘Donkerte’ website
De duisternis beleefbaar maken, dát is waar het programma Donkerte
van de Wadden voor staat. Door toeristen, bewoners en ondernemers
de kracht, pracht en waarde van donkerte te laten ervaren en beleven
langs de Waddenkust en op de Waddeneilanden, wil het programma
Donkerte van de Wadden de bewustwording over de noodzaak van het
behoud van deze duisternis vergroten. Vanaf nu kan iedereen voor meer
informatie over donkerte terecht op www.donkertevandewadden.nl
Nieuwe website Donkerte van de Wadden
Achter de schermen is er samen met de deelnemende organisaties en Visit
Wadden hard gewerkt aan een nieuwe website, waarop iedereen vanaf nu
terecht kan voor een eerste kennismaking met de donkertebelevings- en kennisprojecten. Deze inhoud wordt de komende tijd steeds verder uitgebouwd,
met onder andere een activiteitenkalender, actualiteiten en wetenswaardigheden. Ga gauw naar www.donkertevandewadden.nl en beleef het mee!
Waarom is donkerte belangrijk?
Er is steeds meer bekend over de rol die een donkere nacht speelt in het
welbevinden van mens, dier en biodiversiteit in het algemeen. Kunstlicht
heeft invloed op de gezondheid van de mens. Het verstoort de biologische
klok en zorgt daardoor voor meer kans op aandoeningen zoals obesitas,
depressie en slaapstoornissen. Niet alleen de mens is afhankelijk van licht,
ook planten en dieren. Vogelsoorten die niet weten wanneer ze moeten migreren, insecten die hulpeloos afvliegen op lantaarnpalen en schildpadbaby’s
die niet weten hoe ze de oceaan moeten vinden: het zijn allemaal gevolgen
van lichtvervuiling. Kunstlicht ontwricht ecosystemen.
Denk daarnaast aan de sterrenhemel. Vroeger waren er duizenden sterren
aan de hemel waar te nemen, maar tegenwoordig zijn er in een grote stad
slechts een handjevol te zien. Als er niks gebeurt, verdwijnt de kernkwaliteit
donkerte en is over vijfentwintig jaar nergens in Europa de Melkweg nog te
zien. Een van de weinige plekken waar donkerte nog echt is te ervaren, is
het Werelderfgoed Waddenzee.
Donkerte van de Wadden maakt duisternis beleefbaar
Met het programma Donkerte van de Wadden wordt de duisternis als bijzondere kernkwaliteit van het Waddengebied vanuit verschillende invalshoeken
toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Er ontstaat de komende
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jaren een snoer van belevingslocaties langs de Waddenkust en op de Waddeneilanden, waar iedereen zelf de nacht kan ervaren. Het programma
Donkerte van de Wadden wil met de ervaring en beleving van de donkerte
het duurzaam toerisme in dit gebied stimuleren.
Over het programma Donkerte van de Wadden
Donkerte van de Wadden is een initiatief van de drie noordelijke Natuur- en
Milieufederaties (Noord-Holland, Friesland en Groningen), de Rijksuniversiteit
Groningen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Waddenvereniging.
Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds,
het Prins Bernhard Cultuurfonds en de drie noordelijke provincies (NoordHolland, Friesland en Groningen).

Moppentrommel
Een jongen vraagt aan zijn vader: “Pa? Hoe komt het dat de wereld draait?”
Waarop de vader zegt: “Ik heb je nog zo gezegd om van mijn whisky af te
blijven!”
Een koe en een schaap lopen samen door de
wei, de koe merkt dat het schaap erg mank
loopt. De koe vraagt aan het schaap waarom
dat zo is, waarop het schaap antwoordt: “Nou,
ik ben lam geweest.”
Jantje is bij de bioscoop en koopt voor de zevende keer een kaartje voor de film. “Waarom
komt u steeds terug? U heeft al zes kaartjes
gekocht vanavond”, merkt de kassier op. “Dat weet ik”, zegt Jantje, “maar
ze scheuren mijn kaartje steeds kapot bij de ingang!”
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Een man zit in een restaurant, terwijl de ober zijn bestelling opneemt, vraagt
de ober: “Eet u graag wild?” “Nee”, zegt de man, “ik doe het rustig aan hoor.”
“Dokter, mijn handen trillen de laatste tijd zo.”
“Drinkt u veel, meneer?”
“Nee niet echt, dokter, het meeste valt ernaast.”
Twee kuikens komen elkaar tegen op
straat. De één rookt een sigaret.
Zegt de ander: “Dat ga ik tegen je
moeder zeggen!”
Zeg de één: “Haha, dat kan lekker niet,
ik kom uit een broedmachine!”

Twee herten staan in het bos lekker te grazen.
Zegt de één tegen de ander: “Zeg, waarom draag je eigenlijk een zonnebril?”
Zegt de ander: “Omdat ik een Ray-ban.”
Jantje loopt over straat samen met Pietje. Het valt Pietje op
dat Jantje twee heel verschillende schoenen draagt. Dus Pietje
vraagt: “Hé Jantje, waarom draag je een laars samen met een
gymschoen?” Waarop Jantje zegt: “Ja, leuk hé? Thuis heb ik nog
zo’n paar!”
”Waarom lakt een olifant zijn nagels groen?”
“Vertel...”
“Dan valt hij niet op in een veld met sla.”
“Ja hoor… ik heb nog nooit een olifant tussen
de sla zien staan!”
“Zie je wel dat het werkt!”

Merijn, Hidde en Noor
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Hoe kom ik “coronap
Een suggestie kan zijn: het beleven van de natuur
It Blôde Fuottenpaad/ Blote voetenpad Drachten
 Adres: Zilverschoon, Drachten
 Voor wie: voor jong en oud maar wel goed ter been. Het is vrij
toegankelijk.
https://groendoen.frl/friesland/blotevoetenpad-drachten/
‘t Blôde Fuottenpaad/ Blote voetpad Opende Westerkwartier
Dit blote voetpad is ook vrij
toegankelijk en kent een korte
en een lange route: 1,6 km en
3,4 km. De korte versie is ook
voor de allerkleinsten een leuke
uitdaging.
 Startpunt lange route:
Parkeerplaats: Theetuin
Blotevoetenhof, Peebos 1a
in Opende.
 Startpunt korte route:
Parkeerplaats: Kaleweg, in
Opende.
https://www.staatsbosbeheer.nl/Routes/westerkwartier/blotevoetenpadopende

Of door de natuur terug te brengen in je eigen tuin
Door te kiezen voor een duurzame én onderhoudsarme tuin, werken we
mee aan een groenere toekomst:
 Minder tegels/ minder verhard oppervlak
Het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen,
de tuin wordt op hete zomerse dagen minder warm en je biedt leefruimte
aan vogels, bijen en vlinders.
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proof” de zomer door
 Gebruik regenwater om jouw tuin te bewateren
Met een regenton, onder de afvoer van het dak, vang je gemakkelijk het
regenwater op. Ook beter voor de planten. Sommige planten kunnen niet
goed tegen het water dat uit de leidingen komt.
 Composthoop
Kunstmest zorgt ervoor dat wormen uit jouw tuin wegblijven. Terwijl wormen
juist zorgen voor het luchtig maken van de tuingrond.
Compost is heel eenvoudig zelf te maken. Scheidt het keukenafval. Composteer het op een composthoop of in een compostvat. (Kattenbakvulling,
brood, gekookte etensresten en kaas zijn niet geschikt voor de composthoop). Verder kan je bijna al je groenafval recyclen tot compost. Dat zorgt er
ook voor dat je minder vuilnis produceert. En je hebt gratis, zeer voedingsrijke
aarde, om de tuin te bemesten.
 Kies voor inheemse plantensoorten
 Vogels voeren
Vogels kunnen steeds minder voedsel vinden, doordat wij mensen alles vol
bouwen. Elk seizoen kan je vogels ondersteunen door ze speciaal vogelvoer
te geven in een voederbak.
 Maak een insectenhotel
Bekijk het filmpje op youtube: Insectenhotel maken | Tutorial | Zapp Skills
 Niet te veel opruimen
Zorg dat je tuin niet te opgeruimd is. Je kan bijvoorbeeld oude gekapte takken of stronken in je tuin leggen of hoopjes oude bladeren. Allerlei beestjes
maken er hun nestje zoals insecten. En met een beetje geluk komt er ook
een egel wonen.
https://www.wwf.nl/kom-in-actie/met-tijd/tips-gedrag/duurzaam-tuinieren
Een lieve groet,
Hannah Reitsma
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> Retail > Re-integratie > Relatie met het dorp

Centerrr Wirdum, Greate Buorren 8, 9088 AD Wirdum
(058) 255 13 96 wirdum@centerrr.nl www.centerrr.nl
Openingstijden; ma. t/m vr. 08.30 - 18.00 uur, za. 08.30 tot 16.00 uur

Adv Tuorkefretter 94x66 zw.indd 1

De Seize 9, Grou, Tel. 0566 - 62 1579
Vestiging Wirdum, Tel. 058 - 255 1961
www.dejongdewal.nl, info@dejongdewal.nl
• Utiliteitsbouw
• Woningbouw
• Waterbouwkundige werken
• Restauratie en renovatie
• Onderhoud en verbouw
• Diverse diensten
- 24-uurs service
- WVG aanpassing
- zomer-/winterklaar
service vakantiewoningen

22-5-2021 11:09:38
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Esmee de Boer speelt hoofdrol in theaterspektakel
Op 3 september gaat NOORD in première. Een theaterspektakel over actuele
thema’s als klimaat en de stijging van de zeespiegel. Maar vooral ook een
voorstelling over durf, doorzetten en de kracht van samenwerking. Het Dagblad van het Noorden kondigt het aan als de grootste Groningse productie
ooit. NOORD is te zien in Theaterhal Zuidbroek.

Foto: Martin Bierman
Esmee de Boer speelt de hoofdrol in het stuk. Ze stond als kind wel vaker
in de Tuorkefretter omdat ze een rol had in de musical Annie en The Sound
of Music. Daarna volgde ze een musicalopleiding en speelde ze rollen in allerlei theaterproducties. In 2018 speelde ze in de Stormruiter. In datzelfde
jaar deed ze ook auditie voor NOORD. “Ik kom uit het noorden en heb dus
affiniteit met de thema’s die hier spelen en misschien daarom ook wel een
streepje voor.”
In NOORD speelt Esmee de rol van Menke, een student Geologie. Zij gaat
samen met haar studievriend op onderzoek uit als op een gegeven moment
een complete boerderij verdwijnt. Zelfs de boer is verdwenen. Als de studenten ontdekken wat er met de boer en zijn boerderij is gebeurd worden
ze tegengewerkt en achtervolgd. Ze willen de waarheid boven tafel krijgen.

‘ELTS MINSKE IS OARS
ELTS ÔFSKIE IS OARS’

www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma
06 10 33 03 37
Dag en nacht bereikbaar
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“De repetities zijn in augustus. Dan gaan we een volle maand repeteren.
We hebben net de scriptlezing gehad. Ook zijn er al filmopnamen geweest.
Ik heb bijvoorbeeld al een shoot onder water gehad.” Esmee vertelt dat
het een combinatie van live theater wordt met filmbeelden. En dansers, en
muziek. Een echt theaterspektakel dus.
De kaartverkoop is gestart. Meer informatie vind je op www.noordtheater.nl
Alwien de Boer

Nog maar twee maanden en dan is het alweer augustus, de maand die
onder andere in het teken staat van het dorpsfeest!
Wij hadden hoop dat we jullie een compleet feest zouden kunnen bieden
maar de onzekere tijden rondom de coronamaatregelen zorgen voor enige
voorzichtigheid van onze kant. Dit weerhoudt ons er zeker niet van om
creatief te zijn en te kijken naar wat er wel mogelijk is!
De ideeën en plannen vergen nog enige tijd om verder uit te werken.
We kunnen dus nog geen concrete planning aan jullie presenteren maar
willen laten weten dat we in ieder geval bezig zijn om voor één dag een
feest te organiseren. Dus blok zaterdag 28 augustus in je agenda!
Middels een flyer en social media houden we jullie op de hoogte van de
concrete invulling van deze dag. Wij hebben er in ieder geval veel zin in en
samen maken er weer een feestje van!
De Feestcommissie Wirdum-Swichum

Regio Midden - 14 juni

Jelsum, Cornjum, Britsum, Stiens, Finkum,
Oude Leije, Hijum e.o.

Regio noord - 7 juni

Hiervoor organiseren we een online gespreksavond per regio, beginnend om 19.30 uur

mee over wat u belangrijk vindt.

duurzaam en aardgasvrij wonen? Wat is er nodig? Denk en praat

vragen u heeft. Welke stappen kunt en wilt u zetten richting

De gemeente gaat graag met u
in gesprek over de mogelijkheden die er zijn en welke

Samen naar
een aardgasvrij
Leeuwarden

Leeuwarden

Stiens

MIDDEN

NOORD

Denk mee,
praat mee!
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RIJ

GASV

Easterlittens

Samen stap voor stap naar een aardgasvrije toekomst

Heeft u vragen over aardgasvrij Leeuwarden?
Kijk dan op energieloketleeuwarden.nl/faq
of neem contact op met gemeente Leeuwarden via
14058 of duurzaamheid@leeuwarden.nl

Of stuur een bericht met uw naam en de
avond waarvoor u zich wilt aanmelden aan
duurzaamheid@leeuwarden.nl

Praat ook mee!
Aanmelden kan zo:

A AR D

Wergea, Wirdum, Warten, Grou, Baard,
Easter Littens, Reduzum, Wytgaard,
Jellum, Wiedum, Mantgum, Jirnsum,
Huns, Hiaard, Bears, e.o.

Regio Zuid - 22 juni

Stad Leeuwarden, Goutum, De Zuidlanden

Grou

Wergea

ZUID
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Greate Mar 2
9005 XJ Wergea
tel: 058-2895458
info@dierenpensionvasco.nl
www.dierenpensionvasco.nl

Dierenpension Vasco zorgt voor professionele opvang voor
uw hond of kat tijdens;

- Vakantie

- Werk (dagopvang)
- Langdurig verblijf

Ook hebben wij;

- Dagje uit

- uitlaat service

- Thuis verzorging huisdier

Vraag naar de mogelijkheden of kijk op onze website
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Schoolverlaters: Groep 8
Ik ben Maaike Brouwer. Ik ga naar Esdoorn. Dat ga ik vast superleuk vinden maar, ik ga de basisschool wel missen! De gezelligheid, leuke klassen,
schoolreisjes, en kamp. Later wil ik graag iets met toneel/musical en dieren
gaan doen.
Ik ben Teije Reidinga. Ik ga naar zamenhof ik vind dat vast leuk maar ik ga
de basisschool heel erg missen vooral de juffen en de klas. Later wil ik graag
iets met auto’s doen.
Ik ben Anouk de Jong. Ik ga naar OSG Zeven Wolden in Grou. Ik zit natuurlijk
nog niet zo lang op deze school maar ik vond dit jaar wel het leukste jaar op
de Basisschool. We kunnen jammer genoeg niet op kamp maar we hebben
wel een musical en die wordt ook heel leuk en nog veel meer leuke dingen.
Later wil ik graag kapster worden.
Ik ben Leonie Boersma. Ik ga naar OSG zevenwolden in Grou. Ik ga op de
bassisschool missen de gezelligheid en de juffen. Later wil ik dierenarts of
iets met paarden doen.
Ik ben Nynke dol ik ga naar Zamenhof in leeuwarden. Ik ga missen de gezelligheid en juf Danielle. Ik wil later worden juf.
Ik ben Jildou Nyp en ga naar zamenhof in leeuwarden. En ik ga het meeste
missen de gezelligheid en de lol. Ik wil later iets met kinderen doen.
Ik ben Dennis Holwerda en ik ga naar nordwin college. en ik ga de gezelligheid en de leraren wel missen :D
Ik ben Jorrit Auke de Boer ik ga naar het leeuwarden lyceum daar zitten
mijn broer en zus ook op. Ik heb er heel veel zin maar ga de bassischool en
de juffen natuurlijk wel missen.
Ik ben Syl Bloem en ik ga naar Leeuwarden lyceum omdat het dichtbij me
huis is en wat ik ga missen aan de basisschool de gezelligheid.
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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 mei is gemaakt op de Loodyk.
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Jeugdsoos
Na een jaar druk aan de klus hebben we als bestuur en de vele extra handjes
een splinternieuwe jeugdsoos weten neer te zetten.
Mede door de enorme steun van het dorp, sponsoren, Gemeente Leeuwarden, Dorpsbelang, Ondernemersvereniging de Schakel, Oranjefonds, VSB
fonds, Rabobank hebben we dit mooie resultaat neer kunnen zetten.
Op zaterdag 26 juni 2021 willen wij de nieuwe jeugdsoos aan het dorp
tentoonstellen. Helaas kan het niet in grote getale, maar dat mag de pret
niet drukken!
Praktische informatie:
- Inloop tussen 16 – 20 uur
- Maximaal tien personen in de ruimte
- In achtneming geldende Coronamaatregelen
Graag zien wij jullie op zaterdag 26 juni!

Jeugdmiddag
Op zaterdag 17 juli willen wij alle jeugd tussen 10 en 18 jaar uitnodigen om
samen het startschot voor jeugdclub te geven. Jeugdclub willen wij vanaf
september in de jeugdsoos organiseren, maar we willen hiervan alvast een
voorproefje geven.
Een middag met tal van activiteiten zowel in de nieuwe jeugdsoos als ook
op het naastgelegen trapveldje.
Tijden Jeugdmiddag: 14 – 17 uur
Alvast opgeven?
Stuur dan je naam + leeftijd op naar jeugdsooswirdum@live.nl
Er komen ook lijsten te hangen op de Doarpsskoalle.
Alvast tot dan!
Nanne Nyp,
Secretaris Jeugdsoos ‘t Bynt

Axon
Fysiotherapie
Uw prikkel tot
herstel
Praktijk voor
onder andere:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Dry needling
• Fitness & revalidatie
• Behandeling na operatie
(ook aan huis)

Bijzonder
gespecialiseerd
in behandeling van:
• Rugklachten
• Nekklachten
• Schouderklachten
• Hoofdpijn & duizeligheid
• Chronische pijnklachten

Locaties
Axon Fysiotherapie
Skoallestrjitte 11, Deinum
Gezondheidscentrum Nij Franjum
Franjumbuorsterpaed 10, Marsum
Gezondheidscentrum it Kleaster
It Kleaster 1, Wytgaard

Telefoon
(058) 254 22 83

Email
info@axonfysiodeinum.nl

www.axonfysiodeinum.nl
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Kerkje van Swichum *** NIEUWS ***			
Wellicht hebben jullie meegekregen of is jullie ter ore gekomen dat het kerkje
van Swichum een nieuwe beheerder heeft. In de Tuorkefretter van februari
heb ik, Hannie Schuurman, mezelf al even voorgesteld.
Op 31 maart hadden we in het kerkje een kort samenzijn met een kleine
delegatie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Op dat moment werd de
sleutel door Sietske en Jan officieel aan mij overgedragen. Buiten het kerkje
hadden zich Swichumers, Wirdumers en overige vrienden en bekenden van
Sietske en Jan verzameld om hen met muziek en zang uitgeleide te doen.
Vervolgens zijn ze in een mooie trouwauto ontvoerd en hebben nog een
gezellige avond gehad.
Vanaf deze plek nogmaals een grote DANKJEWEL aan Sietske en Jan voor
alle mooie activiteiten die ze in de loop der jaren hebben georganiseerd!
Vanaf 1 april heb ik het stokje overgenomen en zijn er vooral pelgrimswandelaars, die het Jacobspad vanaf Sint Jacobiparochie lopen, voor een
overnachting in de kerk geweest.
Nu er weer steeds meer mogelijk is, zullen de activiteiten in het kerkje gaan
toenemen.
Vanaf 1 juni is de geheel vernieuwde website online gegaan en is het kerkje
van Swichum ook op Facebook te volgen.
Check de website www.kerkjevanswichum.nl voor de activiteiten en nieuwsitems, daar staat altijd de meest actuele informatie. Wil je wat algemener op
de hoogte blijven, dan kun je via mail periodiek de nieuwsbrief ontvangen.
Op zondagmiddag 11 juli is er een eerste culturele activiteit met de
toepasselijke naam ‘Ferlet’. Omdat de anderhalve meter nog altijd beter is,
wordt het programma tweemaal uitgevoerd voor maximaal dertig personen.
Aanmelden kan via de website. Oant sjen yn ‘e tsjerke!
Hannie Schuurman
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W3 fietsklassieker: 10-11 september 2021
In de vorige Tuorkefretter berichtten we dat we de tweedaagse fietstocht
naar de dorpen Wirdum op 17 en 18 september zouden organiseren. We
hebben de tocht echter moeten verplaatsen naar 10-11 september omdat
het overnachtingshotel in Wirdum Duitsland een weekend later al helemaal
vol zit. We hebben al een aantal enthousiaste fietsers dat zich opgegeven
heeft, maar er is zeker ook nog plaats voor anderen. Als je wilt deelnemen,
wees er dan wel snel bij via onze website www.w3fietsklassieker.nl. Je kan
je aanmelden t/m 1 juli.
De routes op de heenweg en terugweg die we
willen fietsen liggen op hoofdlijnen al vast.
Hieronder vind je de routekaarten. Het beloven twee dagen over prachtige wegen door
het Friese, Groningse en Duitse landschap te
worden met veel afwisseling. We doorkruisen
weidegebieden, polders, bos- en heidegebied
en komen langs vele dorpjes en een enkele
stad. Kortom, veel afwisseling onderweg. Via
onze website kan je nog meer informatie over
de route vinden evenals praktische informatie
voor de deelnemers.
De voorpret is minstens zo leuk als de reis zelf. We gaan dan ook gezamenlijk een viertal trainingstochten organiseren. De trainingstochten zijn
een mooie gelegenheid om jezelf te testen en om in de sfeer te komen. We
gaan de trainingsrondjes in lengte opbouwen, van 40 tot 90 km en zullen
de deelnemers indelen in een snelle en minder snelle groepen. We gaan de
trainingen op zondagen in augustus en september organiseren, en wel op
de volgende dagen:
15, 22 en 29 augustus: vertrek vanaf de Golle om 9.00 uur
5 september: vertrek vanaf de Golle om 9.00 uur
Hilde Spithost
Ditmer Lesterhuis
Ralph Ferwerda
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De heenreis van Wirdum Friesland (A) via Burgum (B), Dokkumer Nieuwe
Zijlen (C), Wirdum Groningen (D) naar Petkum (F) en Wirdum Duitsland (G)

De terugreis van Wirdum Duitsland (A) via Ditzum (B), Muntendam (C),
Strandheem (D) naar Wirdum Friesland (E)
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20 juni Oecumenische dienst

PKN gemeente Wirdum en RK-locatie Wytgaard
Samen in het schip
Dit jaar niet oecumenisch in de open lucht, maar wel een gezamenlijke dienst
van de PKN-gemeente Wirdum en de RK-locatie Wytgaard op 20 juni in de
Martinuskerk in Wirdum. Thema van deze dienst is: Samen in het schip.
Christus’ kerk wordt vaak verbeeld als een schip, maar ook het kerkgebouw
heeft een schip en corona zette ons allemaal in hetzelfde schuitje.
Om de dienst extra luister bij te zetten, horen wij graag van u/jou wat u/je
in ruim een jaar sociale onthouding moed of houvast gaf of tot welk inzicht
u/je in deze tijd bent gekomen. Ons verzoek is dat in een paar steekwoorden
op een (gekleurd) A4 te schrijven en dat vooraf in te leveren bij Drees Visser
(Sjouke van der Kooistrjitte 25, Wirdum) of bij Edwin Bijkerk (Meekeshof
32 in Wytgaard) of u/je brengt het A4 mee naar de dienst. Of dat kort en
bondig te mailen naar: linda-jongbloed@hotmail.com. Met uw/jouw inbreng
tuigen we het schip op en zeilen we verder. Naar de openluchtdienst die –
als de omstandigheden dat toelaten – in 2022 weer gehouden zal worden
op Camstrastate in Wirdum.
In verband met de coronarichtlijnen kan de dienst worden bijgewoond door
maximaal 30 personen (kinderen tot en met 12 jaar zijn welkom zonder te
zijn aangemeld). Wie bij de dienst aanwezig wil zijn, kan zich daarvoor vanaf
dinsdag 16 juni tot vrijdag 18 juni 17 uur aanmelden via: kerkinwirdum@
gmail.com of door te bellen met: 06-20089787. Wanneer het maximumaantal bezoekers is bereikt, ontvangt u automatisch bericht en kan de dienst
worden bijgewoond via de livestream van de PKN-gemeente. Die is te vinden
op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
20 juni oecumenische dienst in de Martinuskerk in Wirdum
Inloop om 9.15 uur
Aanvang om 9.30 uur
Collectedoel: stichting Because we carry
Ilona Lesscher
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Tank
Tige tank foar alle omtinken foar en nei it ferstjerren fan myn leave man,
heit en pake

Albertus Kuperus (Bettus)
It had ús tige goed dien.
Groetnis Jinke, bern en pakezizzers

Bedankt!
Het was overweldigend hoeveel mensen met ons hebben meegeleefd toe
Hans vanwege corona opgenomen was in het MCL. Het is een spannende tijd
geweest en dan vooral de 3 weken op de intensive care. En als je dan thuis
komt hangen de vlaggen in je straat en word je door de mensen welkom thuis
geheten. Hartverwarmend. En dan de grote hoeveelheid kaarten, bloemen
en fruitmanden en niet te vergeten al die mensen die even langskomen of
je op straat vragen hoe het met je gaat. Wat dat laatste betreft, het herstel
gaat voorspoedig. We (ook Ymkje heeft corona gehad) hebben nog een
lange weg te gaan voordat we onze energie en spierkracht terug hebben.
Nogmaals, dank je wel voor alle betrokkenheid in de afgelopen periode.
Hartelijke groet van Hans & Ymkje Bergstra
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zorgvuldig
en met aandacht

Dag en nacht bereikbaar
T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl
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Verhuizingen in Wirdum en Swichum
Na een lange tijd kunnen we weer op bezoek gaan bij
nieuwe inwoners van Wirdum en Swichum. We zijn als
eerste langs gegaan bij Ikje en Klaas Pranger. Zij wonen
sinds 13 februari 2021 op It Blauleech 42, samen met
de enthousiaste hond Sky en de twee poezen Bubster
en Kaida. Ikje komt oorspronkelijk uit Wirdum en Klaas
komt oorspronkelijk uit Raerd. Ze hebben gekozen
voor Wirdum omdat ze dit een fijn dorp vinden en vanwege de reistijd met
het werk. Ikje werkt als brugwachter bij de Provincie. Klaas werkt op het
klantcontactcentrum bij de Provincie. Daarnaast heeft hij nog een eigen
koeriersbedrijf. In zijn vrije tijd kijkt en doet Klaas graag aan sport. Ikje mag
graag lezen, koken en met de hond bezig te zijn.
Ineke & Marjan
welkominWenS@gmail.com

De Voedselbank
De voedselbank wil (verborgen) armoede en verspilling van voedsel bestrijden door voedsel gratis uit te geven aan mensen, die hier op grond van hun
inkomen voor in aanmerking komen.
In Leeuwarden bijvoorbeeld, moeten ongeveer 15% van de huishoudens
(8500) rondkomen van een inkomen < 110% van de bijstandsnorm.
Door het schenken van geld of voedsel, worden de mensen geholpen die
het hard nodig hebben.
Tip voor de maand juni: Suiker
De voedselmand staat de eerste zondag van de maand in de hal van de
kerk. Daarnaast staat de voedselmand de hele maand bij de supermarkt in
ons dorp, de Centerrr.
Met vriendelijke groeten,
Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed en Hannah Reitsma
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Agenda van 15 juni tot 15 sept 2021
20-6
14.00 uur De Golle
			

Opruimactie Wirdum-Swichum
schoon

20-6

Oecumenische dienst

09.30 uur

St. Martinus

23-6
19.30 uur De Golle
			
			

Algemene ledenvergadering en
nieuwjaarsbijeenkomst Dorpsbelang
en De Golle

26-6
16.00 uur Jeugdsoos
			

Open huis Jeugdsoos, inloop van
6 tot 20 uur

11-7			

Kerkje van Swichum, Ferlet

17-7

Jeugdmiddag

14.00 uur

Jeugdsoos

28-8			

Dorpsfeest

10-9

07.00 uur

De Golle

Vertrek W3-klassieker

11-9

18.00 uur

De Golle

Geschatte aankomst W3-klassieker

Wilt u een vergadering, feestavond of iets anders organiseren, spreek dan
de datum af met ons Agendabureau bij Baukje Dol, telefoon: 2551724.
Zo voorkomt u, dat u met een lege zaal zit. Niemand kan op 2 plaatsen
tegelijk zijn.
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk
U bent van harte welkom
20-6
09.30 uur
		

da. W. de Boer-Romkema en Pastor van de
St Vitus parochie; Oecumenische dienst

27-6

da. W. de Boer-Romkema

09.30 uur

4-7
09.30 uur da. W. de Boer-Romkema - Maaltijd van de Heer
				
11-7
09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
18-7

09.30 uur

da. W. de Boer-Romkema

25-7

09.30 uur

da. F. van Keulen, Winterswijk

1-8

09.30 uur

ds. G. de Haan, Oosterzee

8-8

09.30 uur

pastor mevr. A. Adema, Joure

15-8

09.30 uur

dhr. S. de Jong, Joure

22-8

09.30 uur

da. W. de Boer-Romkema

29-8

09.30 uur

da. W. de Boer-Romkema

5-9

09.30 uur

ds. H.J. de Groot, Burgum

12-9

09.30 uur

da. W. de Boer-Romkema

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
Iepie Lindeboom-Hospes
útfeartbegelieder

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

René Brouwer
Timmer- en onderhoudsbedrijf

mobiel 06 414 630 30

Voor al uw timmeren onderhoudswerk
in huis en er buiten.

Swichumerdyk 9
9088 AP Wirdum
info@renebrouwer.nl
www.renebrouwer.nl
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Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard
Contactgegevens:
Adres:
Telefoon:
Website:

it Kleaster 1, 9089 BX Wytgaard
058 - 7634513
www.itkleaster.uwartsonline.nl

Huisartsen:
		
		

Mevr. L. Roetman
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 schoolvakanties)
ZIEKENHUISVERVOER UVV
U. Postmus		
G. Emersonstr. 1
T. Bakker
Swichumerdyk		

tel.: 058-2552192
tel.: 058-2552606

PKN-GEMEENTE
Predikant: Ds. W. de Boer-Romkema, Legedyk 20, Wirdum
email: wiebrigdeboer@cs.com			
tel.: 06-81477858
UITVAARTVERZORGING
Bode: Anna Bijlsma, Easterein 3, Garyp		
						of

tel.: 06-10330337
tel.: 0511-521336

WIJKAGENT
Marieke Zweers					tel.: 0900-8844
					
KLACHTENNUMMER GEMEENTE		
tel.: 14058

DIERENARTSENPRAKTIJK REDUZUM-GROU
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou
tel.: 0566-601464
E-mail: info@dierenartsgrou.nl			
www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl
Telefonisch spreekuur: ma. t/m za. van 8.00 - 9.30 uur.
Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak!
Openingstijden van de balie: ma. t/m vr. 8-18 uur en za. 8-9.30 uur.
Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag / 7 dagen in de week bereikbaar.

RESERVEREN RUIMTES DORPSHUIS
Voor het huren van een ruimte in de Golle kunt u terecht bij Anneke Hijman,
tel. 06-42540376 en e-mailadres: dorpshuis.degolle@gmail.com
Bijzondere activiteiten die u wilt plannen wel vooraf vaststellen in overleg
met het Agendabureau van Wirdum/Swichum (Baukje Dol, tel.: 2551724)

NIEUW BIJ
HAAIMA WIRDUM!
UW GARAGE VOOR SERVICE &
ONDERHOUD, APK EN REPARATIE
VAN ALLE MERKEN

Haaima
Werpsterdyk 1-3, 9088 BZ Wirdum
Tel 058 255 1302 - www.eurorepar.nl

