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Het dorpsfeest was dit jaar in verband met 
corona een ééndaagse happening.
Foto gemaakt door Finne Reidinga.



Boven van links naar rechts: Noor, Nynke Kool, Jan, Sofia, Esmee
Onder van links naar rechts: Fleur, Sterre, Rixt, Esther, Bibe.
Niet op de foto staan: Nynke Krol, Lutske, Mare en Dieke.
Fotograaf: Hette Bonnema
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Fan ‘e toer besjoen

In de voetsporen van…

Het allereerste volledige meisjesteam van SJO-Warga/WWS 
is een feit. De famkes onder 11 jaar worden getraind en 
gecoacht door de ‘Louis van Gaals’ van Wirdum: Frank 
Krol, Merijn Ingelse en Jan Veenstra.
De eerste wedstrijd op zaterdag 4 september was vooral 
leuk en spannend. De famkes speelden in de kerstboom 
opstelling, onze sleutel tot succes. Een stevige verdediging, 
een creatief middenveld en een supersnelle spits. Helaas 

glipte er af en toe toch een balletje in onze goal. Jammer genoeg verloren 
dus, maar niet getreurd, vol goede moed naar de volgende wedstrijd. 

Misschien treden jullie wel in de voetsporen van de eerste damesvoetbalclub 
van Fryslân, want deze kwam uit… Wirdum! In 1970 zet Edze de Vries alles 
op alles om in Wirdum het damesvoetbal op poten te zetten. En met succes. 
Een competitie voor dames bestaat er in Fryslân dan nog niet, maar toch 
lukt het om genoeg speelsters enthousiast te krijgen.
Vanaf het seizoen 1971-1972 wordt het damesvoetbal wel officieel erkend 
door de KNVB. En het damesteam van WWS laat zich direct van haar beste 
kant zien, ze worden in 1972 winnaar van de Friesland Cup. Wat een pres-
tatie! 

En nu is er dan het eerste famkesteam in Wirdum, het sluit aan bij de ontwik-
keling in Nederland. Meisjesvoetbal is een van de snelst groeiende sporten 
in Nederland. Een duidelijk effect van het succes van de Oranjeleeuwinnen 
met sterren als Lieke Martens en Vivianne Miedema. Dus, zet ‘m op famkes 
van SJO – Warga/WWS. Wie weet treden jullie in de voetsporen van Lieke of 
van onze eigen Wirdumer voetbaldames uit de zeventiger jaren!

Sietze Vlieg

It is mei fuotbaljen krekt as mei oare 
saken; as der ien wint, is der ek ien 
dy ferliest.
It is mar selden in win-win situaasje.
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VERTAALBUREAU

IT LJOCHT
(Beëdige) oersettings en 
tolketsjinsten fanút en nei 
hast alle talen.
W.R. Fisherstrjitte 13-15
9088 BH  Wurdum 
Till. (058) 255 19 13
Faks (0)84 7443250
E-mail info@ljocht.nl
Thússide www.ljocht.nl
Lid NGTV

Frysk
Dútsk

Frânsk
Ingelsk
Poalsk

Deensk
Russysk
Spaansk
Sweedsk
Italjaansk
Tsjechysk

Slowaaksk
Nederlânsk

en oare talen

wij zijn

Bas Petit
Hans Scholtanus
Heert Zijlstra

Sixmastraat 66
8932 PA  
Leeuwarden

jouw 
tandarts

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

Welkom 

Vakantie voorbij en we zijn weer gestart.
Elke laatste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Wilt 
u iets voorleggen aan Dorpsbelang dan kunt u ons de komende tijd aan-
spreken of mailen via db.wurdum.swichum@gmail.com. De eerstvolgende 
vergadering is gepland op maandag 27 september. 

Informatiescherm van Dorpsbelang bij Centerrr
Nadat het informatiebord op de Legedyk zijn beste tijd had gehad, heeft 
Dorpsbelang gekeken naar een plekje waar een nieuw informatiebord kon 
komen. Sinds eind augustus hebben wij een tv-scherm voor de ruiten van 
Centerrr hangen. We zijn nog bezig om hem op een plek te hangen waar 
hij nog beter zichtbaar is. 
Op dit scherm kunnen we alle dorpsbewoners op de hoogte houden van 
activiteiten en ontwikkelingen. Ook is er contact met de ondernemersver-
eniging de Schakel 
om elke maand een 
ondernemer de mo-
gelijkheid te geven 
om op dit scherm te 
adverteren. 
Heeft u belangrijke 
mededelingen die 
u met het dorp wil 
delen stuur dan een 
mail naar onder-
staand mailadres. 

Namens Dorpsbelang, 
Leoni Lesterhuis-Bouma  
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Extra service (grof) tuinafval

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

Zaterdag 23 oktober
Zaterdag 30 oktober

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

Uiteraard kunt u uw grof tuinafval ook gratis naar de milieustraat brengen 
aan de Greunsweg 86 in Leeuwarden of Oedsmawei 9 in Grou. Maak hier-
voor een afspraak via de Afvalapp of via www.omrin.nl.
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Rabo - clubsupport

Rabobanken in Friesland zetten zich in voor het versterken van clubs 
en verenigingen 

Clubs en verenigingen in Friesland vervullen een belangrijke rol in de 
lokale samenleving. Ze zijn er voor iedereen en dragen zo bij aan wel-
zijn, zorgen voor verbondenheid en bieden sociale contacten. Rabo-
bank vindt dat iedereen een club verdient. Vanaf 6 september start het 
jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport daarom weer. Een initiatief 
dat clubs en verenigingen een boost geeft doordat zij stemmen kun-
nen werven voor het realiseren van doelen en projecten die de club én 
de buurt sterker en beter maken. De Rabobanken in Friesland stellen 
hun kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die 
doelen te helpen verwezenlijken. 

Campagne voeren
Met Rabo ClubSupport investeert de bank al jaren in het verenigingsleven. 
Clubs en verenigingen uit Friesland die deelnemen, voeren campagne voor 
hun doelen en projecten. Leden van de Rabobank kunnen vervolgens via 
de Rabo Bankieren app stemmen op initiatieven die zij een warm hart toe-
dragen. Denk daarbij aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor ge-



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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handicapten, verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kan-
tine of een (voor)leesclub voor senioren.

Versterken van het club- en verenigingsleven 
Clubs en verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie 
maar hebben het door corona moeilijk gehad. Ledenaantallen zijn terug-
gelopen evenals de inkomsten. ‘Het verenigingsleven leeft als nooit te-
voren. Daarom is het mooi dat wij juist nu iets kunnen betekenen voor 
deze clubs met Rabo ClubSupport, vertelt Jelmer Algra, directeur Rabobank 
Leeuwarden-Noordwest Friesland. Wij zijn er trots op al deze verenigingen 
te kunnen ondersteunen in de vorm van kennis, netwerk en financiën. En 
hopen dat ook de campagne in 2021 weer een succes wordt!”

Van vogelwacht tot jeugdcircus 
In 2020 hebben in Friesland 1.386 clubs deelgenomen aan Rabo ClubSup-
port en is 580.00 euro verdeeld onder deze verenigingen en stichtingen. 
Zo kreeg Fûgelwacht Boksum e.o. een bedrag van 1.016 euro voor pom-
pen die werken op zonnepanelen zodat weidevogels ook tijdens droogte 
voldoende drinkwater hebben. En werd Jeugdcircus Saranti verrast met 
een bijdrage van 480 euro voor het ontwikkelen van de circusvoorstelling 
‘CircusKriebels’ door kinderen van 6 tot en met 18 jaar.

Inschrijving gestart
Clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van Rabo-
bank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport 2021. Ook start een 
landelijke campagne waaraan sporters van TeamNL en artiesten van het 
collectief Kunstbende deelnemen. Verenigingen en stichtingen kunnen zich 
vanaf 6 tot en met 27 september aanmelden. De stemperiode voor Rabo-
bank leden start op 4 oktober en rond half november worden alle clubs 
bekendgemaakt die mogen rekenen op ondersteuning van de bank.

Clubs die geen uitnodiging hebben ontvangen maar die wel willen deelne-
men, kunnen een mail sturen naar communicatie.frl@rabobank.nl. 
Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op www.rabo-clubsupport.
nl.
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Dorpsfeest 2021

Na een jaar stilte, was het zaterdag 28 augustus eindelijk zover, het dorpsfeest 
van 2021! In afgeslankte vorm, dus maar 1 dag feest en inclusief ‘testen 
voor toegang’, maar wat waren we blij dat we weer een feest konden or-
ganiseren. En gezien de vele mensen op het feestterrein, was iedereen ook 
blij dat er weer een feestje gevierd kon worden! 

Om 10:30 uur stond er voor alle kinderen van de basisschool een heuse 
survivalbaan klaar. In tweetallen werd er tegen elkaar gestreden. De prijzen 
zijn gewonnen door: 

Groep 1/2  Groep 5/6
1e prijs: Tom de Jong 1e prijs: Dylano Dijkstra
2e prijs: Ravi Fierant  2e prijs: Yorick van der Werff

Groep 3/4 Groep 7/8
1e prijs: Mette Laverman 1e prijs: Ilona Brouwer
2e prijs: Janne Siccama 2e prijs: Senna van der Werff

Vervolgens werd er door een groep jeu du boules gespeeld, dit jaar gewon-
nen door Jappie de Kroon, Peter Laverman en Eelke van der Meer. 

Maar liefst 12 teams begonnen om 12:30 uur met volleybal. Van de twee 
poules hadden “jeugdsoos” en “de jonkjes” de meeste wedstrijden gewon-
nen dus de finale speelden zij tegen elkaar. “De Jonkjes” wonnen de finale 
en namen de oranjekoek mee naar huis. 

Om 16:00 uur was het tijd voor het Matinee met Butterfly, de avond werd 
afgesloten door de DJ’s van “Confettirave XL”. 

We hadden deze dag feest niet kunnen organiseren zonder de vele vrijwil-
ligers. Voor het op- en afbouwen van het terrein, bij de entree, de activi-
teiten en achter de bar hebben vele handen ons geholpen. Ook door de 
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vele vrijwillige bijdrages was het mogelijk om het feest op deze manier te 
organiseren. Iedereen die, op wat voor manier dan ook, een bijdrage heeft 
geleverd aan deze dag, heel erg bedankt! 

We hopen natuurlijk volgend jaar weer als vanouds een weekend lang een 
dorpsfeest te kunnen organiseren maar we kijken met een zeer geslaagd 
gevoel terug op deze dag! Graag tot volgend jaar!

De Feestcommissie,
Meinte, Ruurd, Marije, Erwin, Ate, Tryntsje, Tom, Minicus en Henriët 

“De Jonkjes”, de winnaars van het volleyballen
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Bieb in Wirdum op nieuwe leest geschoeid 

De uitleenpost van de bibliotheek in Wirdum wordt op een nieuwe leest 
geschoeid. In plaats van boeken waaruit gekozen kan worden, helpen de 
vrijwilligers in de toekomst om boeken uit te zoeken die een week later 
kunnen worden opgehaald in De Golle.

Eind vorig jaar kregen de vrijwilligers van de uitleenpost in Wirdum en Wyt-
gaard bericht van de Bieb dat de uitleenpost zou worden gesloten. Voor haar 
financiën is de Bieb door ongeveer driekwart afhankelijk van gemeentelijke 
gelden. Die bijdrage staat onder druk en leidde eerder al tot de sluiting van 
het uitleenpunt in Lekkum en Hempens en in 2017 tot de sluiting van drie 
vestigingen in Leeuwarden. 

Omdat een van de opdrachten van de Bieb is om het lezen onder kinderen 
te bevorderen, zijn de boeken voor de jeugd sinds een paar jaar beschikbaar 
via de basisschool. Basis schooljeugd krijgt een geïntegreerd leesprogramma 
waarbij ook een mediacoach en leesconsulenten betrokken zijn. De uitleen-
post raakte daardoor afgelopen jaren een belangrijke bezoekersgroep kwijt. 
En van de 23 leden die het Wirdumer uitleenpunt telt, leent slechts een deel 
actief. Voor het uitleenpunt in Wytgaard geldt eenzelfde verhaal. 

De Bieb heeft in 2020 voor beide uitleenposten de balans opgemaakt en 
kwam tot de conclusie dat het onderhouden van de collectie en de coördi-
natie van het systeem te zwaar drukken op de begroting. En stelde daarom 
sluiting voor, waartegen de uitleenposten in Wirdum en Wytgaard in samen-
spraak met hun Dorpsbelang bezwaar hebben gemaakt. De uitleenposten 
vervullen namelijk ook een sociale functie. Vooral voor mensen die graag 
lezen, maar bijvoorbeeld niet naar Leeuwarden kunnen om boeken te ruilen. 

In juni hebben de vrijwilligers van de uitleenposten in Wirdum en Wytgaard 
samen met een vertegenwoordiger van Dorpsbelang uit beide plaatsen, een 
overleg gehad met de Bieb. De uitkomst van dat gesprek is dat er een meer 
‘toekomstgerichte vorm van service’ komt. In de praktijk betekent dat, dat 
met hulp van een vrijwilliger (onder het genot van een kopje koffie of thee) 
via de computer boeken worden uitgezocht. Een week later kunnen die bij 
De Golle worden opgehaald. In de volgende Tuorkefretter leest u meer over 
wanneer dit ingaat.

Namens de vrijwilligers van de uitleenpost Wirdum,
Ilona Lesscher
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Nieuwe generatie

Het is deze zomer 41 jaar geleden dat ik het ouderlijk 
huis verliet om in Utrecht te gaan studeren. Ik weet 
nog hoe graag ik dat wilde, maar tegelijkertijd hoe spannend ik dat 
vond. Tegenwoordig is alles anders, maar dit gevoel is nog exact het-
zelfde. Ook voor de huidige generatie.

Aangezien mijn vader dierenarts was, ben ik opgegroeid met het reilen en 
zeilen van een dierenartspraktijk. Hoe anders is dat, als je die gelegenheid 
niet hebt. Ik herinner mij het verhaal van een collega, tegenwoordig een 
gerespecteerd orthopedisch dierenarts-chirurg, die mij vertelde hoe hij als 
boerenzoon in de ban raakte van ons vak. Hij mocht assisteren bij een kei-
zersnede op een koe en raakte volledig gebiologeerd door het feit dat hun 
dierenarts een koe zo snel open en dicht kon maken. De impact van dat 
soort gebeurtenissen kan dus enorm zijn! 

In de loop van de jaren heeft ook ons praktijkgebied een aantal diergenees-
kunde studenten voortgebracht. Het is geweldig inspirerend om dieren-
artsen in de dop wegwijs te maken in ons vakgebied. Ik herinner mij een 
lebmaagoperatie via de ‘Amerikaanse methode’ vorig jaar augustus, waarbij 
ik door een boerendochter werd geassisteerd. Ze had al diverse malen haar 
aspiraties geventileerd om dierenarts te willen worden en toonde zich aldoor 
geïnteresseerd als er patiënten op het bedrijf moesten worden behandeld. 
We stelden samen de diagnose vast, troffen voorbereidingen en legden 
de koe uitgebonden op de rug in het gras om door middel van ‘rollen en 
steken’ de naar de linkerzijde verplaatste lebmaag weer op de juiste plek te 
fixeren. Stap voor stap deden we dat samen. Gelukkig betrof het een rustige 
koe, die vakkundig door haar vader en broer op de rug gelegen kon worden 
vastgehouden. Als de lebmaag goed is vastgesnoerd wordt de koe door-
gerold naar de linkerzij en worden er nog een paar injecties in de halsader 
toegediend. Mijn assistente mocht dat onder mijn toeziend oog uiteraard 
voltooien. Daarna kon de koe weer in de benen en werd nog even met de 
stethoscoop geluisterd of onze missie geslaagd was. Ik moet zeggen, die 
stethoscoop stond haar goed!

Na afloop realiseerde ik me plotseling dat de geschiedenis zich herhaalde. 
Was het niet mijn oom, veearts Terpstra, die haar tante op dit bedrijf destijds 
wegwijs had gemaakt om de eerste stapjes te zetten in de diergeneeskunde? 
Zo was ik nu haar nichtje aan het instrueren. Als de jeugd interesse toont, 
geef ik altijd aan dat ze goed hun best moeten doen op school en daarna 
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een beetje geluk moeten zien af te dwingen bij de loting voor de studie. Bij 
deze boerendochter is dat dit jaar gelukt! Ze heeft met vlag en wimpel haar 
VWO-diploma gehaald en mag in Utrecht beginnen. Prachtig op schema, 
doch ook bij haar heerst een gezonde spanning in deze enerverende stap 
in haar levensloop.

Onder toeziend oog van de bistedokter én poes wordt de injectie toege-
diend.

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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Wirdum en Swichum groen en regenklaar

De gemeente Leeuwarden zit nog volop in de strijd om Groningen te 
verslaan met het NK Tegelwippen 
op 30 september. Op dinsdag 21 
september rijdt er in onze buurt 
een Tegeltaxi rond om alle gewipte 
tegels op te halen. Doe mee en vul 
het aanmeldformulier in op de web-
site https://groenleeftinleeuwarden.
nl/regel-de-tegeltaxi/. 

Spelregels Tegeltaxi
•	 Zet de tegels op de stoep aan de straatkant. Bij voorkeur op de hoek 

van de straat. Niet op het gras of onder een boom of lantaarnpaal, 
want dan kan de grijper van de Tegeltaxi er niet bij.

•	 Zet de tegels de avond vóór de ophaaldag op de plaats die je via 
het aanmeldformulier doorgeeft.

•	 Op 21 september komt de Tegeltaxi tegels ophalen in gebied 
Oost (dit zijn deze dorpen en wijken: Camminghaburen e.o., Vrij-
heidswijk, Heechterp & Schieringen, Oud-Oost, Aldlân en De Hemrik, 
Middelsee, Goutum, De Zuidlanden, Hempens/Teerns & Zuiderburen, 
Grou e.o. en de dorpen Zuidoost, zoals Wirdum, Swichum, Wijt-
gaard, Wergea, Warten en omliggende dorpen.

Aanmeldformulier voor de Tegeltaxi
Privacy disclaimer
De gegevens in het aanmeldformulier worden alleen gebruikt voor het plan-
nen van de route en een enquête om te vragen wat je van de Tegeltaxi vond. 
De gegevens worden niet bewaard. 

Wat gebeurt er met de tegels die de Tegeltaxi ophaalt?
De tegels worden op een andere plek in de gemeente hergebruikt.

Wel tegels wippen maar geen Tegeltaxi nodig?
Heb je de Tegeltaxi niet nodig, maar wil je wel meedoen met het NK Tegel-
wippen? Je kunt het aantal gewipte tegels en een bewijsfoto van de nieuwe 
gewipte (gevel)tuin insturen via de website van het NK tegelwippen. Niet 
alleen tegels tellen mee, maar ook andere soorten verstening, denk bijvoor-
beeld aan klinkers of grind e.d. Meedoen kan via https://nk-tegelwippen.
nl/meedoen/.
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Voortgang Dierenweide 

Zoals iedereen heeft kunnen zien, is er op de Dierenweide de laatste twee 
maanden heel veel gebeurd.
De geiten en de pony’s waren er als eerste, nadat het schrikdraadhek was 
geplaatst. Al direct in het eerste weekend waren daar ook de schapen van 
het naastgelegen weilandje. Dit was uiteraard niet de bedoeling, dus dat is 
ook bij een eenmalige actie gebleven.

Het nieuwe onderkomen (foto Hendrik Hiemstra)

De zeecontainer die tijdelijk dienst deed als nachtverblijf voor de geiten 
en schuilplaats tegen de regen, is inmiddels vervangen door een prachtig 
dierenverblijf. 
Daar ligt de (gedeeltelijke) wintervoorraad hooi opgeslagen, zoals je kunt 
zien als je langs rijdt.
Vanaf 10 juli jl. werd er op de zaterdagen met man en macht gewerkt om 
het dierenverblijf op te bouwen. We willen iedereen die heeft meegewerkt 
ontzettend bedanken!

En we willen hier ook de kinderen uit het dorp bedanken voor de hulp die ze 
Willem bieden bij het voeren van de dieren en het opruimen van de stront. 
Elke avond zijn ze rond half 8 aanwezig. Echt helemaal geweldig!
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En dan de donatie-actie. Mensen wat zijn wij onder de indruk van jullie 
betrokkenheid en vrijgevigheid!
In twee weken tijd, hebben we ongeveer 110 (!) donaties ontvangen. Het 
totaalbedrag is op dit moment bijna € 4.000,-. En dan zitten hier nog niet 
de toegezegde bedragen door Dorpsbelang en de Bedrijvenvereniging bij. 
We wisten dat de Dierenweide draagvlak had in het dorp, maar dit heeft 
onze stoutste verwachtingen overtroffen. Heel erg bedankt allemaal!!
Dit is een prachtige basis voor de fondsenwerving die we vanaf september 
gaan doen. Draagvlak uit de gemeenschap is een belangrijke voorwaarde 
voor veel fondsen om een lokaal initiatief verder te ondersteunen.

Op het moment dat er uit de fondsen financiële middelen voor de 
Dierenweide vrijkomen, zullen we allereerst een permanent hekwerk gaan 
realiseren. Verder staan een goede fietsenstalling, wat bankjes en een 
picknicktafel nog op ons lijstje. Volgend jaar zullen we nog meer, vooral 
kindvriendelijke, dieren gaan aanschaffen.

Voor mensen die nog willen doneren is momenteel nog het volgende IBAN 
van de RegioBank beschikbaar: NL52 RBRB 8835281636 t.n.v. H.J. Schuurman

H.J. (Hannie) Schuurman is penningmeester van de stichting. Zij heeft onlangs 
bij de RegioBank een particuliere rekening geopend. Deze wordt gebruikt 
tot het moment dat de zakelijke rekening voor de Stichting Dierenweide 
Wirdum/Swichum beschikbaar is.

Begin volgend jaar zullen we opnieuw met een actie komen. We gaan ervoor 
om met een vaste groep donateurs (klein én groot) de doorlopende kosten 
voor de Dierenweide (voer, entingen en onderhoud) te kunnen dekken. 
We zullen deze actie koppelen aan de feestelijke officiële opening in het 
voorjaar van 2022.

Bestuur van de Stichting Dierenweide,
Willem Sonnema
Geertje Talsma
Hannie Schuurman



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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  een kwestie van verantwoord bewegen

ALTIJD AL IETS AAN EEN VERKEERDE HOUDING 
WILLEN DOEN, MAAR JE WEET NIET HOE?
GAUW MOE BIJ LANG STAAN OF ZITTEN? 
BETER LEREN LOPEN, MET EEN GOEDE VOETAFWIKKELING ?

Ismakogie is dé houding- en bewegingsleer.
Ismakogie is geschikt voor iedereen, ongeacht conditie of leeftijd.
Ismakogie activeert spieren die normaal weinig gebruikt worden.
Ismakogie doe je vanaf de eerste les op elk moment van de dag.
Ismakogie doe je thuis, onderweg, tijdens alle werkzaamheden.
Ismakogie werkt preventief, klachten als koude voeten, verslapte bekken-
bodemspieren, rug- en nekklachten kunnen worden voorkomen of vermin-
derd. Met rustige, vloeiende bewegingen leert u goed te bewegen

Ismakogie is de basis van elke beweging, is de basis van elke sport.

Blijf fit en vitaal met elke dag Ismakogie, thuis en op het werk.

In GOUTUM op de maandagmiddag vanaf 27 sept. 2021.
Doarpshûs “Ien en Mien” van 16.00 – 17.00 uur.   
In WERGEA in “De Fabriek” op woensdagavond vanaf 29 sept.
van 19.30 – 20.30 uur                                 

Tien lessen van een uur voor € 105,- 
Voor beginners mag de 1e les een gratis proefles zijn.

Aanmelden en informatie bij: D. Swierstra - de Jong. 
H.J. Kooistrawei 33, 9005 RE Wergea. Tel.: 058-2552300
E-mail:  d.swierstra-dejong@hetnet.nl   website:  www.ynlykwicht.nl  
Kijk ook op: www.ismakogie.nl  en www.live-ismakogie.nl
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Moppentrommel 

Het is zwart-wit gevlekt en het hangt in een boom..?
- Een tros koeien

Twee schapen zitten in de wei. Zegt het ene schaap: 
“BÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈH!” Zegt het andere schaap: “Nou, 
dat wou ik ook net zeggen.”

Een politieagent loopt door een straat en ziet een klein meisje dat niet bij 
de bel kan. Behulpzaam als hij is, helpt hij haar en drukt op de bel. Waarop 
het meisje zegt: “Bedankt! En nu moeten we heel hard wegrennen!”

Jantje gaat naar de opticien. Hij zegt: “Ik heb een bril nodig.” “Klopt”, zegt 
de mevrouw achter de balie, “want u staat nu in een kaaswinkel!”

Een automobilist komt aan bij een tankstation met 
twee pinguïns op de achterbank. De automobilist 
tankt en gaat betalen. Zegt de kassabediende: “Zo 
zielig die beesten op de achterbank! Neem ze toch 
mee naar de dierentuin!” De volgende dag komt 
de bestuurder weer bij het tankstation met de twee 
pinguïns op de achterbank. Hij tankt en betaalt bij de-
zelfde kassabediende en die zegt: “Je zou die pinguïns 
toch meenemen naar de dierentuin?” “Inderdaad”, 
zegt de bestuurder, “en vandaag neem ik ze mee naar 
het strand!”

Er komt een man bij de dokter. Hij laat een briefje zien 
waarop staat: “Help, ik kan niet praten!” De dokter 
denkt even na. Dan zegt hij: “Leg uw hand maar hier 
op tafel.” Dat doet de man. De dokter pakt een grote 
hamer en slaat daarmee op de hand van de man. 
“AAAHHH!”, roept de man. Zegt de dokter: “Goed 
zo, morgen leren we de B!”
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Eltsenien Nei Bûten wil activiteit en be-
wegen buiten stimuleren. We organiseren 
niet alleen zelf activiteiten, maar willen 
Wirdumers en Swichumers vooral vragen 
zelf initiatieven te nemen. Wij willen on-
dersteunen en meedenken.

Geo-caching (Schatzoeken via GPS)
In de vorige Tuorkefretter hebben we al iets meegedeeld over wat Geo-
caching is.
In juni zijn we met kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool vier caches 
gaan zoeken. De kinderen werden in groepen van 4 of 5 verdeeld. Minimaal 
één diende in het bezit te zijn van een mobiel met internet. De Geo-caching 
app werd geïnstalleerd op de mobiel en de groep kon op zoek gaan naar 
de cache. Over de locatie van de cache staat op de app een verhaaltje en 
soms tips waar de cache zich ongeveer bevindt. In de cache hadden we een 
verrassing gedaan in de vorm van een consumptiebon. Deze konden de 
kinderen inleveren bij Centerrr voor een heerlijke boerenijsco. 

Een man komt op een bruiloft en zegt tegen de ober: “Vroeger had ik een 
hekel aan bruiloften.” Zegt de ober: “Oh, waarom dan?” “Want er kwamen 
altijd ooms en tantes die me dan een duw gaven en zeiden: ‘Nu jij hè!’ Ze 
zijn er mee gestopt toen ik hetzelfde deed bij hen op begrafenissen.”

Jantje zegt tegen zijn vader: “Papa, ik wil later rijk worden, maar ik hoef 
geen bad in mijn huis.” Zegt zijn vader: “Waarom niet dan?” Zegt Jantje: 
“Ik wil namelijk stinkend rijk worden!”

Merijn, Hidde en Noor
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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

> 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 22-5-2021   11:09:38
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In de caches liggen tegenwoordig ook kleine voorwerpen. Deze mag je 
meenemen, mits je er weer een ander klein voorwerp erin doet. Er is ook 
een logboekje (het bijhouden van feiten en gebeurtenissen) aanwezig. Hier 
vermeld je o.a. de datum waarop je de cache hebt gevonden en je naam 
en/of iets leuks. De caches zijn al door meer dan honderd mensen gevon-
den, sommigen komen zelfs uit het buitenland. De voorwerpen in de cach-
es kunnen over de hele wereld terecht komen. 

Hoe weet je dat nu? Je kunt namelijk berichten via de app plaatsen en deze 
komen dan terecht via de organisatie van Geo-caching. In het logboekje 
staan ook veel schuilnamen vermeld. Zo heet onze schuilnaam De Grutters. 
Kom je deze naam tegen, dan weet je, oh, dat zijn Robert en Jaap. 

Op vrijdag 24 september om 19 uur willen we, voor iedereen die belang-
stelling heeft, uitleggen hoe Geo-caching werkt. Natuurlijk is het de bedoe-
ling een en ander ook in de praktijk te brengen en gaan we op zoek naar 
twee caches in de buurt. 
Je hebt een mobiel nodig met internetverbinding. Kom ook als je niet een 
mobiel hebt, (wie heeft er tegenwoordig geen mobiel…) er is altijd wel 
iemand die een mobiel heeft. 
Het is de bedoeling dat je in een groep de cache gaat zoeken. Misschien 
vind je wel een verrassing in de cache!

Start: De Golle
Datum: Vrijdag 24 september om 19.00 uur
Robert en Jaap

Wil je meedoen? Stuur een berichtje naar: Robert@wirdum.com 

Wirdum/Swichum schoon
Het verzamelen van zwerfafval is inmiddels een vaste 
activiteit geworden. Om de 6 weken wordt door jong 
en oud zwerfafval opgeruimd. De volgende keer is op 
3 oktober om 15.00 uur. Verzamelen bij De Golle. Het 
gemaakte promotiefilmpje afgelopen zomer over het 
opruimen van zwerfafval leverde een eerste prijs op 
van € 500,-.
De vrijwilligers van ‘houdt Wirdum/Swichum schoon’ 
hebben besloten om dit bedrag te schenken aan de 
dierenweide. 



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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Waar wordt aan gewerkt
We zijn van plan om een fitnessroute te realiseren in het dorp. De 
buurtsportcoach en gymdocent van Wirdum Stefan van der Leij wil daarbij 
helpen. Misschien zijn er meer sportieve Wirdumers die mee willen helpen. 
Aanmelden kan op het onderstaande e-mailadres. 
Kernwoorden: Rekken, strekken, bukken, buigen, op adem komen, frisse 
lucht, plezier, moeilijk, eenvoudig. 

We willen laten zien dat speeltuintjes niet alleen voor kinderen zijn en dat 
bankjes, schommels, hekken en verhogingen enz., prima dienst kunnen 
doen als oefentoestel. Instructiefilmpjes die je met een QR- code kan beki-
jken moeten de nieuwe route toegankelijk maken.
Sportcoach Stefan wil met de schoolkinderen de routes wel uitproberen en 
stimuleren. Wie helpt mee?

Elektrische duofiets
Het lijkt ons leuk om een elektrische duo-
fiets aan te schaffen. Niet alleen voor oud-
eren en mensen met een beperking, maar 
voor iedere Wirdumer. 
Gewoon omdat het hartstikke leuk, ge-
zond (en bûten) is
Dat gaat niet vanzelf. Het moet goed ge-
organiseerd. 
Denk daarbij aan financiering, (aansprake-

lijkheid)verzekering, waar stal je zo’n ding, hoe regel je boekingen en hoe 
organiseer je het onderhoud en reparaties. 
Femke Kooistra (van het Skjirke) is enthousiast en gaat alvast op zoek naar 
sponsors. Wie helpt mee?

Ideeën?
Als er meer creatieve ideeën zijn over bewegen en activiteit buiten. We 
horen het graag.
Wil je meedoen met het realiseren van de fitnessroute of met de aanschaf 
van de elektrische fiets meldt je aan.

eltsenien@gmail.com
Jaap, Riggina, Leoni en Albert
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Amsterdam (door de lens van de bistedokter)

Ik mag graag mensen kijken en raak altoos opnieuw gebiologeerd door 
wat voor merkwaardige snuiters en mafkezen er zoal rondlopen. Daarbij 
besef ik terdege dat mijn referentiekader beperkt is en er wellicht weder-
zijdse verwondering is als ik zo met mijn camera rondslenter. Doch op 
een gegeven moment verloochent het oog van de bistedokter zich niet 
en verlegt mijn lens zich ontegenzeggelijk naar het dierenrijk. Onlangs 
zwierf ik door onze fraaie hoofdstad. Je hoeft dan absoluut niet naar 
Artis om beesten te zien. Naast ontelbare ‘huisdieren’ tref je er echter 
ook vele exoten aan. Vooral op plekken waar je ze totaal niet verwacht! 

Als ik mijn eega al in de eerste de beste kledingzaak in de ‘negen straatjes’ 
ben kwijtgeraakt, stuit ik allereerst op een kleurrijke Bordeaux Dog op de 
stoep in de Reestraat. Zou ie genderneutraal zijn? In diverse etalages staan 
allerlei beesten: katten met gloeiende ogen, een koe en een geit in kaaswin-
kels, prachtige roze flamingo’s in een chocolaterie en er is zelfs een winkel 
waar uitsluitend badeendjes te koop zijn: de Rubber Duck Shop in de Oude 
Leliestraat. Op de Keizersgracht tref ik een manshoge struisvogel op de 
muur van het gelijknamige restaurant. Even verderop een smal scheefge-
zakt grachtenpandje waar regencapes worden verkocht dat ‘t Haasje wordt 
genoemd. Getooid met een heuse haas op de gevelsteen. Op de Torensluis 
zit een duif op sculptuur van Multatuli ongegeneerd diens hoofd onder te 
schijten. Verderop op de Dam zitten er nog ontelbaar meer! Ik vind dat je 
ze geen plaag mag noemen; ze horen er gewoon bij. Net als het monument 
op de dam dat wordt geflankeerd door twee leeuwen, op één ervan zit een 
brutale meeuw. 

In de Amstel zwemt een zwaan en onder de Blauwbrug zit een gans vlakbij 
zijn nest. Een Beagle ligt geduldig op de stoep voor de Kaaskamer te wach-
ten. Ook op het Rembrandtplein worden honden uitgelaten. Verder zitten 
daar vooral kraaien en kauwtjes. Langs de Reguliersgracht zoemen bezige 
bijen in weelderige bloembakken. In de gracht probeert een meeuw een 
veel te grote hap te verorberen. Al die stadsdieren hebben natuurlijk juist 
allesbehalve natuurlijke eetgewoonten ontwikkeld. Lijkt mij vast niet altijd 
even gezond. Langs de Singelgracht bij het Rijksmuseum zit een groepje 
Nijlganzen. Exoten die blijkbaar niet alleen in onze eigen contreien goed 
kunnen settelen. Op het Museumplein is de kiosk waar ‘Hot Dogs’ worden 
verkocht nog gesloten. Verderop in een etalage van de P.C. Hooftstraat staat 
een iets minder hete hond op een koffer in een herenmodezaak de uitverkoop 
aan te prijzen. Ben bang dat het er nog steeds duur is… 



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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In het Vondelpark is het poepiedruk. Er zijn losloopgebieden voor honden 
en daar wordt volop gebruik van gemaakt. Vrijwel alle rassen kun je tegen-
komen: van Dalmatiër tot het Yorkje van Gerard Spong. In de vijvers zitten 
meerkoeten, waterhoentjes en uiteraard heul veul ‘drijfsijsjes’. Op Vondels 
bronzen hoofd zit een zilvermeeuw. En opnieuw scoor ik exoten: overal 
kwetteren parkieten. Ook die gedijen hier blijkbaar enorm! Ach, Amsterdam 
is door de eeuwen heen altijd al een smeltkroes van verschillende culturen 
geweest, waarom dan voor dieren niet?

Op de weg terug naar het centrum staan aan weerszijden van de brug over de 
Singelgracht twee nijlpaarden uit steen gehouwen. Op het Leidseplein stuit 
ik op een etalage vol met gebreide dieren: Artis in het klein! Daarnaast ‘The 
Bulldog’, het imperium van de eerste coffeeshop in Mokum, genoemd naar 
de geliefde viervoeter van de oprichter. Zelfs het onderwaterleven ontbreekt 
niet: in de passage naar het Damrak gaapt een enorme vis mij aan en op 
een gevel zwemt ‘den gulden salm’. En op een steiger in het Damrak zit een 
olifant in een matrozenpakje reclame te maken voor een rondvaart. Wellicht 
het aller fraaiste dier tref ik aan op een woonboot in de Oude Schans. Daar 
tuurt een goudkleurige Gorilla over het water voor de Montelbaanstoren.

Als ik na anderhalf uur weer voor de winkel sta waar ik mijn eigenste ‘rupsje 
nooitgenoeg’ had achtergelaten, stapt ze net weer naar buiten met haar 
tassen boordevol. Voor de winkel zit een lotgenoot op een daarvoor be-
stemd bankje geduldig te wachten op zijn vrouw. Wel, dan heb ik mijn tijd 
aangenamer besteed!

Menno J. Wiersma
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We gaan weer los

Op dinsdag 21 september start De Golle met een theatervoorstelling van het 
Acta Theater. Zij komen om 15 uur met het stuk de Zingende Postbodes bij 
De Golle. Dit is een stuk voor de oudere inwoners van Wirdum en Swichum.
De voorstelling is gratis en er is koffie en thee aanwezig voor de bezoekers. 
Omdat het buitentheater is, wordt deze gehouden in de Golle tuin en het 
is daardoor ook corona-proof. (zie poster hiernaast)
Tot ziens in de Golle tuin.

Anneke Hijman, Bestuurslid de Golle

Toanielferiening Nut en Nocht

It is stil west de lêste oardel jier. Jo kinne de maatregels dy needsaaklik wiene 
om it corona-firus ûnder kontrôle te hâlden. En fansels, ek toanielferiening 
Nut en Nocht hat dêr de effekten fan fernommen. Sa as it wurkjen oan in 
oantal moaie útfieringen. Dat hawwe wy as bestjoer en spilers mist en it kin 
omtrint hast net oars, jo ek!
Mar it liket der op dat it grutste part fan de ellinde efter ús leit. Foar it 
bestjoer fan Nut en Nocht alle reden om de tried wer op te pakken fan ôf 
it momint dat wy min of mear stil binne komme te stean. Fansels de motor 
moat wer op gong komme, in soad moat regele wurde. Mar wy hawwe der 
wer nocht yn: wy sette der alle enerzjy en wille op yn om dat foar elkoar te 
krijen. En wy gean der fan út dat wy slagje sille.

Wy wolle begjinne mei (as it net tsjin sit), dat de ploech fan it toanielstik 
“Jou My Wjukken” heal septimber wer by elkoar komt. Noch ien plakje yn 
dizze moaie ploech is fakant. Ien entûsjaste manlike spiler dy in bysûndere 
rol spylje wol yn dit geweldige stik. In prachtich ferhaal nei de film “As it 
is in heaven”. Wa kin ús út de brân helpe troch in rol op him te nimmen. 
Lit it ús sa gau as mooglik witte; Wy sille soargje foar entûsjaste stipe en 
begelieding. Meld dy oan fia p.sizoo@chello.nl of app Eelke 06-28249198

Nut en Nocht is in libjende feriening dy midden yn de mienskip fan Wur-
dum en Swichum stiet. Wy hâlde jo op de hichte oer ús ferrjochtingen en 
aktiviteiten en wy sjogge jo graach wer by it toaniel.

Eelke van der Meer



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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Beste mensen,

Wij, Willem en Erna Vedder-Turkstra, zijn tot 8 oktober weer in Nederland. We 
werken nog steeds met veel plezier en passie in de sloppenwijken van Lima. 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt om een nieuw multifunctioneel 
gebouw te bouwen. Hierover en meer vertellen we je graag op onze Peru-
aanse ontmoetingsavond op 24 september om 19.30 uur in de PKN-kerk 
van Wirdum. Je bent van harte welkom, neem vrienden en bekenden mee, 
tot op 24 september!

Voor meer informatie 
kun je kijken op onze 
website wwwwelove-
peru.nl

Vriendelijke groeten,
Willem en Erna
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Voor de voedselbank 

Vanuit de kerk in Wirdum zijn er verschillende goede doelen die worden 
gesteund. Ook de voedselbank. 
Geregeld hebben we contact met de voedselbank om te bespreken wat 
ze doen/ waar ze voor staan en wat ze nodig hebben. De voedselbank wil 
voedselpakketten kunnen samenstellen met gezond eten, wat tevens lang 
houdbaar is. De ‘tip van de maand’, is dus ook een advies vanuit de voed-
selbank. 

Tip voor de maand september: Beschuit

De voedselmand staat de eerste zondag van de maand in de hal van de 
dorpskerk. Daarnaast staat de voedselmand bij de ingang van de supermarkt 
in ons dorp, de Centerrr.

De diaconie van de PKN gemeente te Wirdum e.o,
Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed en Hannah Reitsma

Raad Waar

Hoe goed ken jij Wirdum en Swichum? 

De foto uit de Tuorkefretter van juni 
is gemaakt op de parkeerplaats in 
Swichum.

Dit was de laatste Raad Waar.
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Verhuizingen in Wirdum en Swichum

Pastorijsingel 2
Jelda en Nicholas wonen samen met hun kinderen Lieke (6 jaar) en Bente (3 
jaar) al sinds mei vorig jaar op de Pastorijsingel 2 in Wirdum. Inmiddels zijn 
ze hier al goed gewend, het bevalt ze prima. Hiervoor hebben ze in Utrecht 
gewoond, Jelda kwam oorspronkelijk uit Friesland. Regelmatig kwamen ze 
daardoor nog in Friesland voor familiebezoek en dan vonden ze de rust en de 
ruimte in Friesland erg fijn. Ook voor de kinderen vonden ze het fijner dat zij 
konden opgroeien met buiten spelen en meer ruimte dan in Utrecht. Uitein-
delijk vond Jelda een baan bij de gemeente Leeuwarden op de afdeling HR 
als specialist leren en ontwikkelen en zijn ze in het Noorden op zoek gegaan 
naar een woning. Nicholas heeft een eigen bedrijf als software ontwikkelaar: 
Molenaar Software Solutions. Hierdoor gaat hij voor zijn werk het hele land 
door en was het handig om vlakbij een snelweg te zitten. Ze werden getipt 
voor dit huis in Wirdum en vonden het gelijk een heel mooi huis. Inmiddels 
wonen ze er dus al meer dan een jaar en zijn er ook 2 konijnen bijgekomen.
In zijn vrije tijd rijdt Nicholas motor, is lid van de Friese motorclub en gaat 
met hen op stap. Daarnaast klust hij graag en samen kijken Nicholas en 
Jelda Netflix. Het werk van Nicholas is ook wel een beetje zijn hobby. Jelda 
vindt het leuk om uit eten te gaan of naar de bioscoop, creatief bezig te 

Avond4daagse

In verband met de nu geldende corona-regels hebben we besloten om de 
avond4daagse ook dit najaar niet door te laten gaan. We hopen volgend 
voorjaar dit weer op te kunnen pakken en dan horen jullie vroegtijdig van ons.

Tjitkse en Mathilda,
De Gollefreonen
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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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zijn, vrijwilligerswerk te doen in Wirdum en te suppen (stand up paddling). 
Hierbij gelijk nog een vraag van Jelda, wie in Wirdum dit nog meer doet en 
wie eventueel een keertje samen wil gaan suppen met Jelda.

Sjouke v.d. Kooistr. 32
Celine en Hayo zijn van plan om half juli naar de Sjouke van der Kooistrjitte 
32 te verhuizen. Per 31 mei hebben ze de sleutels gekregen en ze zijn nu 
nog druk aan het klussen. Hayo komt oorspronkelijk uit Wirdum en Celine 
uit Dokkum. Ze waren al een tijdje op zoek naar een woning in de nabijheid 
van Leeuwarden en waren blij dat ze dit huis konden kopen.
Hayo plaatst verlichting en sensoren op windturbines door het hele land, 
wanneer er veel wind staat is dat best te voelen bovenin. Celine had 30 juni 
haar laatste examen van het CIOS in de richting buitensport en gaat na de 
zomer starten met de opleiding Leisure & Events Management. Ze heeft 
ondertussen al heel wat activiteiten georganiseerd. Hayo rijdt graag motor 
maar heeft daarnaast als hobby, met of zonder vrienden, sleutelen aan 
motoren en klassieke auto’s. Verder vindt hij het leuk om te klimmen in een 
klimhal, wielrennen en te mountainbiken. Celine is druk bezig om haar motor 
rijbewijs te halen en vindt het ook leuk om te klimmen en mountainbiken.

Ayttadyk 5
Sinds november 2020 wonen Nynke en Jelle samen met hun zoontje Jelte 
van 1 jaar op de Ayttadyk 5 in Swichum. Wie er langs is gereden, heeft 
het huis en de tuin zien veranderen gedurende de verbouwing. Nynke is 
opgegroeid in het huis, het huis was van haar vader. Later heeft ze in Wir-
dum en Wergea gewoond. Jelle komt uit Wergea. Toen de vader van Nynke 
een andere woning wilde, konden ze het huis overnemen en dat deden ze 
graag want ze zagen wel mogelijkheden voor een prachtige verbouwing. 
Buiten dat, beschikt het huis over een ruime schuur en voldoende ruimte 
om te kunnen klussen aan oude brommers en auto’s, wat Jelle graag doet. 
Hij heeft een grote liefde voor Italiaanse auto’s (een Fiat 600 en een aantal 
Alfa Romeo’s, scooters, Vespa, en motoren). Daarnaast houdt hij van klus-
sen in huis en is hij mede-eigenaar samen met nog 9 anderen van het café 
in Wergea: Lands Welvaren waar appartementen voor jongeren uit Wergea 
worden gerealiseerd. Nynke houdt ook van klussen in huis, maar ook koken 
en met planten bezig zijn, heeft haar aandacht. 
In het dagelijkse leven werkt Jelle als chauffeur RMO, op de melkwagens. 
Nynke is leerkracht op de Talentencampus Eigenwijs in Leeuwarden.

Ineke en Marjan
welkominWenS@gmail.com
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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 sept tot 1 november 2021

10-9 07.00 uur De Golle Vertrek W3-klassieker

11-9 18.00 uur De Golle Geschatte aankomst W3-klassieker

21-9 15.00 uur De Golle Acta Theater

24-9 19.00 uur De Golle Geo-caching

24-9 19.30 uur  Sint Martinus Peruaanse ontmoetingsavond

  3-10 15.00 uur De Golle Opruimactie zwerfafval

23-10 11.00 uur  De Golle Container Omrin grof tuinafval

30-10 11.00 uur De Golle Container Omrin grof tuinafval
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk
U bent van harte welkom

Vanwege de RIVM-maatregelen zijn we op dit moment 
nog steeds beperkt in het aantal bezoekers, dat we mogen 
ontvangen. Op dit moment kunnen 35 personen (exclusief medewerkers) de 
diensten bijwonen. Daarom moet ieder zich (voorlopig) voor elke kerkdienst 
aanmelden. Dat kan steeds tót de vrijdag vooraf tot 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, email-
adres.
Na aanmelding ontvangt u altijd een bericht in uw mailbox.
Bij bezoek geldt de richtlijn “1,5 meter afstand” (geen mondkapje meer). 
Gezinnen kunnen bij elkaar zitten. 

19-9 09,30 uur da. W. de Boer-Romkema
   Startzondag – thema “Sinne en wille kinne folle 

                      tille”. Een ensemble van de Brassband werkt mee.

26-9 09.30 uur ds. A. Wiebenga, Sneek 

3-10 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema – Maaltijd van de Heer

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

17-10 09.30 uur ds. J.D. Kraan, Burgum

24-10 09.30 uur da. PJ. van den Briel, Oudeschoot

31-10 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema - Gedenkzondag

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



45

Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard

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

Huisartsen: Mevr. L. Roetman
  Mevr. N. Smit
  Mevr. M. van der Werf

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

 - overige vragen van 14.30-16.30 uur
Buiten praktijkuren: Dokterswacht Friesland 0900-1127112
Spreekuren: zie website: www.itkleaster.uwartsonline.nl

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

Apotheek Buitenhove:

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

17.00 uur voor het afleveren van medicatie.

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

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

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

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

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

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

UITVAARTVERZOR GING 
Bode: Anna Bijlsma, Easterein 3, Garyp  tel.: 06-10330337 
      of tel.: 0511-521336

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

DIERENARTSENPRAKTIJK REDUZUM-GROU
Oedsmawei 13, 9001 ZJ  Grou                          tel.: 0566-601464
E-mail: info@dierenartsgrou.nl          
www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl

Telefonisch spreekuur: ma. t/m za. van 8.00 - 9.30 uur.
Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak!
Openingstijden van de balie: ma. t/m vr. 8-18 uur en za. 8-9.30 uur. 
Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag / 7 dagen in de week bereikbaar.

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



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

NIEUW BIJ
HAAIMA WIRDUM!

UW GARAGE VOOR SERVICE &
ONDERHOUD, APK EN REPARATIE 

VAN ALLE MERKEN


