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Swichum
aanmelden deelnemers:

rommelmarktwirdum@gmail.com

toegang en deelname

gratis
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Fan ‘e toer besjoen

Opgeruimd

Heel Nederland sloeg aan het opruimen tijdens de corona-
periode. Als de wereld op z’n kop staat is het fijn om grip te 
creëren op je leven, opruimen heeft dat effect. Bovendien 
geeft opruimen een fijn gevoel en is het lekker om er een 
beetje netjes bij te zitten als je veel thuis bent/werkt. De 
massale opruimwoede zorgde voor drukte bij de milieus-
traten. Het was er zo druk dat je voor het wegbrengen van 
spullen een plekje moest reserveren. Ik weet nog dat ik de 

eerste keer verheugd naar huis appte dat we zaterdag om 9:30 uur naar de 
milieustraat konden. Het voelde bijna alsof ik tickets had bemachtigd voor 
een concert. Ook de kringloopwinkels konden de aanvoer van spullen bijna 
niet aan. En dat was dan weer goed nieuws voor kringlooplovers zoals ik.

Er zijn veel tips te vinden over efficiënt opruimen. Zoals: begin klein, op één 
plek. Op de plek waar je de meeste tijd doorbrengt. Til er niet te zwaar aan en 
houd motivatie, dus maak er niet meteen één lange opruim-marathon van.

In de filosofie van opruimgoeroe Marie Kondõ is opruimen geen vervelende 
klus, maar juist een ritueel waar je je beter van gaat voelen. Centraal bij 
ieder op te ruimen item staat de vraag: “Does it spark joy?” Oftewel “Word 
ik hier blij van?” Zo ja, dan blijft het. Zo niet, dan kan het weg. Opruimen 
was nog nooit zo makkelijk.

Toch hoop ik dat je niet al te goed heb opgeruimd, want op zaterdag 30 
oktober organiseren we in Wirdum en Swichum een Garage Sale (zie artikel 
op bladzijde 23). Dus maak nog een keer een extra opruimrondje door je huis 
voor dat fijne gevoel en stal je spullen die dag uit in je tuin of oprit. Zeker 
weten dat er iemand anders van gaat sparkelen! Marie Kondõ ook weer blij.

Alwien de Boer

Ik siz altyd: “Opromje is it heale 
wurk. Der haw je safolle genot fan.
It wurkjen yn in oprêen omjowing 
giet folle lichter. 
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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 oktober 2021 

Welkom 
Elke laatste maandag van de maand is er een dorpsbelangvergadering. Heb 
je iets wat je wil voorleggen bij Dorpsbelang dan ben je welkom tussen 19.30 
en 20.00 uur of stuur een mail naar db.wurdum.swichum@gmail.com. De 
eerstvolgende vergadering is gepland op maandag 25 oktober. 

Fietspaden naar Leeuwarden
De werkzaamheden hebben door de natte perioden vertraging opgelopen. 
In week 36 en 37 is men wederom gestart met het aanbrengen van de voor-
belasting. Houd de social mediakanalen van de Zuidlanden in de gaten, daar 
laten ze weten wanneer het tijdelijke fietspad bereikbaar is voor fietsverkeer.

Tv-scherm
Het tv-scherm hangt mooi voor de ramen van Centerrr. Elke maand wordt 
een ondernemer van de ondernemersvereniging De Schakel in het zonnetje 
gezet. Heeft u nog iets wat u graag op het scherm zou willen vertonen, 
stuur dan een mail naar db.wurdum.swichum@gmail.com.

Nieuwe gebiedswerker
Door een nieuwe verdeling van de ondersteuning van de wijken en de dorpen 
gaat onze dorpen coördinator Rikkie Hagen andere dorpen ondersteunen. 
Met deze herindeling is ook een nieuwe naam bij de functie gekomen. Onze 
nieuwe gebiedswerker Jennifer Batteram stelt zich in deze Tuorkefretter ook 
aan het dorp voor. 

Speeltuinen
In het speeltuintje aan de Lytse Buorren moet nog een speeltoestel vervan-
gen worden. Er zijn ondertussen een aantal voorstellen gedaan door de 
gemeente. Dorpsbelang zal binnenkort weer een afspraak maken met de 
omwonenden om deze voorstellen te bespreken. 
Ook is de gemeente langs geweest bij de speeltuin achter de Theodorus 
Beekhuisstrjitte. De rubberen tegels spoelen weg bij regen. Met de om-
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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.

wonenden is er een eerste gesprek geweest met de gemeente en wordt er 
verder nagedacht over de wensen. Meer groen en meer variatie in speel-
mogelijkheden staan hoog op de lijst. Dorpsbelang zal binnenkort weer in 
gesprek gaan met de omwonenden en gaat daarna de wensen bespreken 
met de gemeente. 

Drempels in Swichum
Voor en na het vervangen van drempel in Swichum zijn snelheidsmetingen 
gedaan. Met de omwonenden in Swichum is een eerste gesprek geweest 
met de gemeente over de uitkomsten. Omdat de andere drempels ook aan 
vervanging toe zijn, wordt samen met de gemeente gekeken naar de wensen 
ten aanzien van het verkeer van de omwonenden en welke maatregelen 
passend en realiseerbaar zijn. Het te hard (aan komen) rijden, het hard 
optrekken tussen de drempels, de onoverzichtelijke kruising en de steeds 
zwaarder wordende landbouwvoertuigen en niet bestemmingsverkeer, zijn 
onder andere aandachtspunten.

Namens Dorpsbelang, 
Leoni Lesterhuis-Bouma 
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Gebiedswerker

Sinds 1 september 2021 ben ik jullie nieuwe gebiedswerker (voorheen dor-
penmanager). Sinds 2020 is ervoor gekozen om een nieuwe naam te geven 
aan deze functie.

Voordat ik uitleg geef wat ik allemaal doe, stel ik mezelf graag even voor.
Ik ben Jennifer Batteram, woonachtig in IJlst (met mijn 3 kinderen en man). 
In mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig (voetballen, suppen, bootcamp 
en hardlopen). Daarnaast ben ik actief op school in de activiteitencommissie 
en onderneem ik graag activiteiten met anderen.

In mijn rol als gebiedswerker ben ik de verbinder tussen het dorp/wijk en de 
gemeente. Als eerste aanspreekpunt voor het dorpsbelang, zorg ik ervoor 
dat de vragen bij de juiste vakinhoudelijke collega’s terechtkomen en er zo 
een snelle en duidelijke communicatie is. Ik zal minimaal 2 x per jaar fysiek 
aanwezig zijn bij de vergaderingen van Dorpsbelang en daarnaast is er veel 
contact via de mail en telefoon. Waarbij het kan gaan om allerlei vragen 
en initiatieven.

Naast mijn rol als gebiedswerker heb ik ook een inhoudelijke taak. Namelijk 
die van beleidsmedewerker sport. Waaronder het contact met sportvereni-
gingen en is er regelmatig overleg met BV Sport (buurtsportcoaches).

Naast Wirdum/Swichum ben ik gebieds-
werker van Wytgaard, Wergea, Warten, 
Warstiens, Goutum en de wijken De 
Zuidlanden en Middelsee (in aanbouw).

Hopelijk zien we elkaar ook een keer 
real-life en zorgen we samen voor de 
leefbaarheid in het dorp.

Hartelijke groet,
Jennifer Batteram
jennifer.batteram@leeuwarden.nl

Op deze website www.leeuwarden.nl/nl/
wijken-en-dorpen-1 is meer informatie te 
vinden over onze werkwijze.



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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is een vrijwilligersorganisatie, op zoek 
naar aanvulling in het bestuur; mensen 
met een passie om anderen te willen 
helpen. Op termijn komen de functies 
van voorzitter, secretaris, penningmees-
ter en leden vrij.

Wij vragen mensen die:
•  achter de missie en christelijke iden-

titeit van Present Leeuwarden staan.
•  na een inwerktermijn een van de 

genoemde functies wil vervullen.
•  enige bestuurlijke ervaring hebben 

en deze willen inzetten voor de uit-
voering van de missie van Present.

Wij bieden:
•  een veelzijdige en uitdagende func-

tie in een dynamische organisatie.
•  De mogelijkheid om mensen te hel-

pen die geen helper hebben.

Tijdsindicatie:
Ongeveer 6 vergaderingen per jaar en 
tussentijds digitaal overleg. Benodigde 
tijd afhankelijk functie en inzet.

Opgave of meer info nodig?
Bel met Pieter Kooistra voorzitter be-
stuur tel. 0582880038 en/of kijk op 
onze website www.stichtingpresent.
nl/leeuwarden

Present Leeuwarden streeft er-
naar een beweging op gang te 
brengen, waarin iedereen het 
vanzelfsprekend vindt om zich 
in te zetten voor een ander.
Onze missie is om een brug te 
slaan tussen mensen die iets 
te bieden hebben en mensen 
die hiermee kunnen worden 
geholpen. Wij doen dit door 
vrijwilligers te koppelen met 
hulpvragers. 

Mensen die geen geld hebben 
om deze hulp te betalen en/of 
een netwerk hebben om deze 
uit te voeren. De groep vrijwil-
ligers bepaalt zelf wanneer en 
op welke manier zij zich willen 
in zetten. Als sociaal makelaar 
koppelt ons Operationeel 
Team de vrijwilligers met de 
hulpvrager. Hierbij wordt 
samengewerkt met andere 
organisaties.

De geboden hulp bestaat uit 
praktische en sociale projec-
ten. Denk aan het opknappen 
van verwaarloosde tuinen, 
schoon- maken vervuilde wo-
ningen, schilderen, vloerbe-
dekking leggen en (gedwon-
gen) verhuizingen.

Dit aanbod gericht werken 
voor mensen die geen helper 
hebben geeft Present een 
maatschap - pelijke meer-
waarde.
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Afscheid nemen

Inspiratie-avond over betekenisvol afscheid nemen.

Om meer bekendheid te geven aan hun nog vrij nieuwe beroep in uitvaart-
land, nemen vier ritueelbegeleiders u mee in de wereld van muziek, teksten 
en symboliek bij afscheid. 

De vier jaargetijden lopen als een rode draad door de avond heen. 
• Mariëlle Beije vertelt over afscheid nemen van het jonge kind. 
• Marian Föllings gaat in op de rijke afscheidssymboliek in de Rooms 

Katholieke Kerk.
• Barbera Kersbergen staat stil bij levenseinde rituelen als het sterven 

dichterbij komt.
• Gerda van Brug neemt u mee in de zoektocht naar de vorm en inhoud 

van een betekenisvolle afscheidsceremonie.

U bent welkom om te luisteren, te ervaren en vragen te stellen.
Toegang is gratis. Een bijdrage voor de koffie wordt op prijs gesteld.
U kunt zich aanmelden via de website www.kerkjevanswichum.nl

Datum:  Donderdag 28 oktober, aanvang 19.30 uur
Locatie : Kerkje van Swichum, Ayttadyk 3, 9087 CD  Swichum

Aangesloten bij Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders www.
lbvr.nl
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Betinksnein op 31 oktober

Ook dit jaar zal vanuit onze dorpskerk een gedenkdienst worden georgani-
seerd. De namen zullen worden genoemd van dorpsgenoten die overleden 
zijn in het afgelopen jaar (van september 2020 tot september 2021). 
We organiseren een toegankelijke dienst met muziek, woorden, gedichten, 
waarin de betrokken nabestaanden een kaars mogen ontsteken voor hun 
overleden geliefden. 

In deze dienst is iedereen welkom om, naast degenen die bij name genoemd 
zullen worden, ook anderen te gedenken die je moest missen, nog maar 
kort of al langer geleden. 
Voor iedere vrouw, man of kind van wie we de naam in ons hart meedragen, 
zal tijdens de dienst ook een kaars worden aangestoken. 

Daarnaast is er na de dienst alle ruimte om zelf nog een lichtje te ontsteken, 
bij het gedenkpaneel in de kapel van onze kerk.

U kunt deze dienst ook online volgen. Op onze website www.kerkinwirdum.
com vindt u een link om deze dienst live te beluisteren of later terug te 
horen. Deze dienst is vanaf 31 oktober nog een maand lang te beluisteren. 
U vindt ook de liturgie op onze website, een paar dagen voordat de dienst 
plaats zal vinden. 

Na de dienst bent u uitgenodigd om bloemen te leggen op het kerkhof. 
Ook als u niet bij de dienst wilt zijn, kunt u om 10.30 uur aansluiten bij de 
rondgang om het kerkhof. We hopen op deze manier als “mienskip” ook 
bij verlies en rouw om elkaar heen te staan.

Voor de kinderen is er vanaf half tien zondagsschool in de Fikarij naast de 
kerk. Alle kinderen zijn daar van harte welkom. De kinderen hebben een 
eigen programma, maar sluiten na de dienst wel aan bij de rondgang om 
het kerkhof. Zij zullen ook aandacht besteden aan wie zij missen en bloemen 
meenemen naar het kerkhof. 

Datum: 31 oktober
Tijd:   9.30 uur
Waar:  Sint Martinuskerk

Van harte welkom.

De Commissie Betinksnein,
Wiebrig de Boer, Klaaske de Boer en Geertje Talsma
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Jousmastate

In de weilanden bij de Wirdumer Loodyk, net buiten het pad dat je via de 
knooppunten volgt, ligt het terrein waar vroeger de Jousmastate heeft 
gestaan. Je zou deze - tussen het groen verstopte – plek zomaar kunnen 
missen. Dat zou jammer zijn, want hier ligt een interessante historie. En er 
zijn plannen voor de toekomst. Ik sprak erover met Peter Nieuwenhuijsen, 
secretaris van de Stichting Jousmastate.

Eerst even terug naar de geschie-
denis. Met dank aan het artikel 
dat Peter Nieuwenhuijsen on-
langs schreef voor Liwwadders.

Wirdum was ooit een aan-
zienlijke plaats, waar states 
stonden van bijvoorbeeld de 
Camstra’s, Unia’s, Eysinga’s en 
Cammingha’s. De Jousmastate 
heette in de 17e eeuw ook wel 
Eysingastate, naar zijn toenma-
lige bewoners. De state die er 
stond is aan het eind van de 18e 
eeuw afgebroken. Voor 1515 
moet er naast de state een stins 
hebben gestaan, op een apart 
eilandje. Het terrein van de state 
hoort nu bij de naastgelegen 
boerderij, maar het eilandje is er 
nog steeds. Het ligt verstopt tus-
sen bomen, eromheen ligt een 

gracht met een brug. Op het eilandje liggen oude grafstenen met teksten 
die niet goed meer leesbaar zijn. Ik maak deze plek regelmatig onderdeel 
van een wandeling omdat het er zo vredig is en je je even in een andere tijd 
waant. Misschien voel je de geschiedenis.

Vredig was het er vroeger niet altijd, want bij een van de conflicten tussen 
Schieringers en de Leeuwarder Vetkopers in 1515 werden de state en stins 
van Juw Juwsma verwoest. Daarna is waarschijnlijk alleen de state herbouwd: 
stinzen hadden hun nut verloren omdat ze na de uitvinding van het buskruit 
niet meer onverwoestbaar waren. De state behoorde tot de erfenis van Juws 
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dochter en aangezien zij met een Van Eysinga trouwde werd de Juwsmastate 
Eysinga bezit. In 1828 kreeg het eiland een nieuwe functie. Het werd een 
begraafplaats. In die tijd was het begraven in kerken niet meer acceptabel 
en zo werd het stinzeneiland de familiebegraafplaats van elf Eysinga’s. 
Ondanks dat de familie veel aanzien had, zijn de stenen heel eenvoudig. In 
1907 werd er een grafkelder gedolven en werd er een jonkvrouw begraven 
onder een grotere, duurdere steen. Het jongste graf is uit 1938.
 
De brug over de gracht geeft toegang tot het eilandje met de begraafplaats.
In 2020 is Stichting Jousmastate opgericht. Peter Nieuwenhuijsen vertelt 
dat het doel van de stichting is om het stinzeneiland op te knappen tot een 
groen monument; een aantrekkelijke plek voor bezinning. Een plek waar de 
historische betekenis nieuw leven wordt ingeblazen. Het streven is om de 
locatie toegankelijker te maken voor wandelaars en fietsers. Naast restau-
ratie ligt er het plan om aan de buitenrand van het eilandje urnengraven te 
realiseren. De begraafplaats wordt op deze manier toegankelijk voor niet-
Eysinga’s. De historische link naar de familie van Eysinga is in Leeuwarden 
heel zichtbaar in het Eysingahuis. Femke Feddema, coördinator van het 
Eysingahuis, is ook aan de stichting verbonden. 

Op dit moment loopt de aanvraag 
voor de status gemeentelijk mo-
nument en worden er fondsen ge-
worven om de restauratie te bekos-
tigen. Wanneer er voldoende geld 
binnengehaald is, wordt er gestart 
met de realisatie van de plannen. 
Dorpsbelang Wirdum Swichum 
verleent steun aan de plannen. We 
houden je via de Tuorkefretter op 
de hoogte van de voortgang.

Nu groeien er paardenbloemen 
tussen de kieren van de grafste-
nen. Wie weet overheerst in de 
toekomst de stinzenflora. Dat zou 
mooi zijn.

Kijk voor meer informatie eens op 
de website jousmastate.nl

Alwien de Boer
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Stel!
U woont alleen, bent herstellende van 
een operatie of vindt het lastig om elke 
dag een gezonde maaltijd op tafel te 
zetten. Wat kan Van Smaak dan voor u 

betekenen?

Direct aan tafel met Van Smaak
Elke dag een gezonde en warme maaltijd bij u thuisbezorgd. 365 dagen 
per jaar dus ook op zon- en feestdagen. In uw omgeving kunt u gebruik 
maken van de warme uitbreng van maaltijden voor senioren die niet meer 
dagelijks zelf kunnen of willen koken. Heeft u een dieet of wilt u liever een 
gemalen maaltijd? Geen probleem. Wij doen er alles aan om aan uw wensen 
te voldoen. Ook tijdelijk dus!

Een vertrouwd gezicht
“Een ouderwetse gehaktbal, échte vleesjus, gekookte aardappelen en verse 
spinazie. Dat is mijn favoriete maaltijd. Wanneer Van Smaak voor de deur 
stopt en de maaltijdbezorger mijn warme maaltijd komt brengen, kijk ik 
daar echt naar uit”, vertelt mevrouw De Lange. “De tafel dekken en aan 
tafel gaan, is alles wat ik hoef te doen.
De maaltijdbezorger maakt altijd even een praatje. We kennen elkaar inmid-
dels al een aantal jaren, want hij is de vaste maaltijdbezorger op deze route. 
Ik red me op deze manier prima en de maaltijdservice is niet duur.”

Van Smaak
Van Smaak bereidt en bezorgt al sinds 1970 heerlijke koelverse, diepvries- 
én warme maaltijden. Onze ambachtelijk werkende koks gebruiken zoveel 
mogelijk verse ingrediënten. Hun werkwijze en kookkunst staan garant voor 
gezonde en smaakvolle maaltijden zoals u die graag heeft en waar u heerlijk 
van kunt genieten. Van Smaak werkt niet met een abonnement dus u heeft 
geen enkele verplichting.

Proeven is geloven
Denkt u nu dit wil ik wel eens proeven? Vraag dan gratis  een proefmaaltijd 
aan. Dit kan telefonisch via 088 511 5400, op onze website of stuur een mail 
naar info@vansmaak.nl. Want zeg nou zelf: u bepaalt zelf of onze maaltijd 
zo lekker is als wij zeggen.
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Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op

Dit najaar staat in het teken van het 25-jarig bestaan van buurtbemidde-
ling. Volgens een inschatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (het CCV) werden in die tijd ruim 180.000 conflicten tussen 
buren gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties. Het lukt buurtbemid-
delaars om in 7 van de 10 situaties buren te helpen naar een oplossing voor 
hun probleem. 
“We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. 
Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de 
bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het 
je werk. 3.500 getrainde bemiddelaars in heel Nederland zorgen dat buren 
samen een oplossing vinden voor hun conflict. Deze gratis dienstverlening 
in gemeenten zorgt er al 25 jaar voor dat buurtbewoners weer on speaking 
terms komen,” vertelt coördinator Gea Niemeijer van buurtbemiddeling 
Amaryllis in Leeuwarden, sinds 2007 actief in de gemeente Leeuwarden.

Al 25 jaar succesvol
In 1996 startten de gemeenten Rotterdam en Zwolle als eerste met buurtbe-
middeling om wijkproblemen aan te pakken. Gea Niemeijer “Buurtbemidde-
ling ontwikkelde zich in de daarop volgende 25 jaar tot een succesvol middel 
om inwoners weer prettig te laten wonen. Op basis van benchmarkgegevens 
schatten we dat er in die periode meer dan 180.000 meldingen werden ge-
daan van burenoverlast. Buurtbemiddeling breidde zich afgelopen jaren als 
een olievlek uit over Nederland. Intussen bieden meer dan 300 gemeenten 
hun inwoners buurtbemiddeling aan.” 

Onmisbaar 
Buurtbemiddeling is onmisbaar, blijkt uit onderzoek en landelijke kengetal-
len. Buurtbemiddeling: 

‐ vermindert de ervaren woonoverlast; 
‐ verkleint de kans op escalatie tot strafbare feiten; 
‐ vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid; 
‐ heeft een positief effect op de gezondheid van mensen, omdat stress 

dat een conflict oproept, bij het vinden van een oplossing vermindert.
Gea Niemeijer licht toe: “Veel Nederlanders ervaren dagelijks burenoverlast. 
Het advies is om zodra je je ergert, het gesprek aan te gaan met de buren. 
Lukt dat niet, schakel dan op tijd hulp in van buurtbemiddeling.”
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Buurtbemiddeling verbetert leefbaarheid
Buurtbemiddeling vervult ook een belangrijke rol in wijken en buurten. Het 
heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente. Het vergroot 
het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en 
gemeenschapszin in buurten. “En ook heel belangrijk,” vult Gea Niemeijer 
verder aan, “bewoners voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze 
weten wat ze in een volgende situatie kunnen doen en hebben meer ver-
trouwen in hun eigen oplossingsvermogen.”

Toename complexe zaken
Bij de meeste burenruzies gaat het om bewoners die om wat voor reden 
dan ook niet meer met elkaar in gesprek zijn. De laatste jaren komt er meer 
sociale problematiek in de samenleving voor en dat zien de buurtbemid-
delingsorganisaties terug in de aard van de conflicten. Gea Niemeijer legt 
uit: “Gemiddeld is een vijfde van de zaken tegenwoordig complex te noe-
men. Dan spelen bijvoorbeeld psychische problemen, een opstapeling van 
problemen of taalproblemen een rol. Geluidsoverlast is al 25 jaar de meest 
gemelde klacht, gevolgd door pesten/lastig vallen en ‘buitenproblemen’ 
zoals overhangende takken, de schutting, stankoverlast van de barbecue 
of dieren.”

Met vriendelijke groet,
Lucie van der Horst



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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Garage Sale Wirdum en Swichum

De opritten, tuinen en garages van de bewoners van Wirdum en Swichum 
zijn voor één dag een tweedehandswinkel. We openen ons ‘hiem’ voor de 
verkoop van mooie spullen. Kleding, speelgoed, meubels, antiek, fietsen, 
planten en wat je maar kunt bedenken.

Wanneer
Zaterdag 30 oktober 9:00 – 14:00

Doe je mee?
Iedereen die spullen wil verkopen kan zich aanmelden zodat we een mooie 
routekaart kunnen maken waar alle kraampjes staan. Opgeven kan via 
WhatsApp 06 2014 4478 (Alwien) of rommelmarktwirdum@gmail.com
Geef aan:
• Naam
• Straat en huisnummer

Daarnaast zijn de deelnemers te herkennen aan ballonnen/vlaggetjes bij de 
oprit of tuin. De vlag uit kan natuurlijk ook.
Deelname en toegang is gratis.

Wietse Reidinga, Leoni Lesterhuis-Bouma, Alwien de Boer
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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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Jaarvergadering feestcommissie

Het dorpsfeest van dit jaar is alweer een tijdje achter de rug; één dag volop 
feest met verschillende activiteiten en muziek. Wij kijken als feestcommis-
sie terug op een zeer geslaagde dag! 

Volgend jaar hopen we natuurlijk weer een 2-daags dorpsfeest te kunnen 
organiseren. Dat neemt niet weg dat er ook dit jaar verbeterpunten zijn of 
juist dingen die we volgend jaar weer net zo moeten organiseren. 
Om er in 2022 weer een geslaagd feest van te maken hebben we jullie 
stem, als dorpsgenoten, nodig. Wat vond je van het afgelopen feest? Wat 
ging er goed en wat kan beter? Weet je een leuke band of activiteit? Of heb 
je andere tips? Dit is de uitgelegen kans om het ons te laten weten! 

Daarom nodigen we jullie van harte uit voor de jaarvergadering van de 
feestcommissie:

Datum:  Vrijdag 12 november 
Tijd:   20:00 uur
Locatie:  De Golle

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2019
4. Financieel verslag 2020/2021
5. Benoeming (reserve) kascommissieleden
6. Evaluatie dorpsfeest 2021
7. Dorpsfeest 2022: thema, suggesties, verbeteringen etc.
8. Bestuurswisselingen
9. Rondvraag en sluiting

We zien jullie graag op de jaarvergadering! 
De feestcommissie Wirdum-Swichum
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Moppentrommel

Het schijnt zeer slecht te gaan in de sinaasappelbranche. Dat hoorde ik net 
op een persconferentie.

Een man komt de Praxis binnen en bestelt 
15.000 bakstenen. “Goh,” zegt de verkoper, 
“15.000 bakstenen, gaat u een huis bou-
wen?” “Nee, een barbecue” zegt de man. De 
verkoper lacht een beetje en zegt: “maar me-
neer, daar heeft u toch geen vijftienduizend 
stenen voor nodig?” Waarop de man zegt: 
“Wel als je op de 12de verdieping woont.” 

Er lopen 2 soldaten door het bos als ze plots drie mijnen vinden, ze besluiten 
de mijnen mee te nemen naar de sergeant. Eenmaal onderweg zegt de ene 
tegen de andere: “Stel, dat er straks eentje afgaat, wat dan?” Antwoordt de 
ander: “Ow, geen probleem, dan zeggen we gewoon dat we er maar twee 
hebben gevonden.”

Een man komt bij de dokter met een klacht: “Dokter! Ik 
heb steeds pijn in mijn oog als ik koffie drink!”
Waarop de dokter reageert: “Heeft u al eens geprobeerd 
het lepeltje eruit te nemen?”

Pietje vraat aan Jantje: “Moet jij niet eens naar huis om wat 
te gaan eten?” Waarop Jantje antwoordt: “Ik weet precies 
wanneer het tijd is om te gaan eten.” Pietje: “Als je moeder 
je roept zeker?” Jantje: “Nee, als het brandalarm afgaat.”

Er staat een chimpansee onder de douche. Het beest zegt: “Oeh, oeh, oeh, 
oeh!” Zegt zijn moeder: “Neem dan ook niet zulk heet water met te veel 
chimpanzeep!”
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Janna zit op de fiets en plotseling wordt 
ze aangehouden door een agent. “U heeft 
geen licht, de remmen zijn stuk en er zit 
geen spatbord op uw fiets. Dat gaat u vijftig 
euro kosten!” “Dat is goed”, zegt Janna. 
“Als ie morgen maar klaar is.” 

De meester zegt tegen Jantje: “Wat ben 
je laat!” Zegt Jantje: “Maakt dat wat uit 
dan? ‘Het is nooit te laat om te leren’, zegt 
u altijd.”

Een Amerikaan laat zich in Parijs door een 
taxichauffeur rondleiden. Bij de Notre Dame 
aangekomen vraagt de Amerikaan: “Wat is dat?”
“Dat is onze Notre Dame”, zegt de chauffeur.
“Wat een prul”, reageert de Amerikaan, “zoiets 
bouwen wij in Amerika in twee weken tijd.”
Even later komen ze bij de Tour Montparnasse.
“En dit, wat is dit voor een gebouw?”, vraagt 
de Amerikaan.
“Dit”, antwoordt de chauffeur, “is de Tour 
Montparnasse.”
“Niks aan”, vindt de toerist, “dat zetten wij in 
een week neer.”
Eenmaal bij de Eiffeltoren gearriveerd vraagt de 
Amerikaan: “Wat is dit nu weer?”
“Ik zou het niet weten”, antwoordt de taxichauf-
feur, “gisteren stond er nog niks.”

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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Wrafke: Myn earste tsjûchskriften!

Ik bin mei Frou al in pear jier dwaande mei jachttraining. 
Net dat ik ea mei op jacht gean, hear. Ik haw ommers al 
ris op ‘e wraf west oer it feit dat ik net iens achter in haske oan mei! Meas-
tentiids traine wy mei dummy’s en hiel soms mei dea wyld. Dat fyn ik dan 
wol hiel spannend en krekt echt. Mar Baas en Frou binne net sa fan de jacht 
en dat is foar my dan wer spitich. Dy training hat in hiel skoft stillein yn dy 
tiid dat minsken mei frutselkapkes foar harren snuffert omspaanden, mar 
tsjintwurdich meie wy lokkigernôch wer los! Troch dyselde alteraasje bin ik 
ek wat letter mei myn diploma’s, hawar… Dat stekt nammers nau. Do soest 
blaffe, at dy dummy of it wyld mar binnen brocht wurdt, dan is it altiten 
goed. Mar sa is it dus krekt net! Ik moat streekrjocht de ynstruksjes fan Frou 
en har fluit opfolgje en net fan dat paad ôfwike; en ik mei mysels net iens 
útskodzje at ik troch wetter west bin. Earst it spul sittendewei ôfjaan! Wat 
dat oanbelanget hawwe wy beide in protte leare moatten… 

Dizze simmer kaam dan de dei fan it earste proefstik. It is noch tsjuster at 
Baas my útlit, sadat Frou yn alle rest harsels en ús spul fan dy dei ree meitsje 
kin. Ier en betiid sette wy mei de auto ôf. Faaks moatte wy dan in hiel skoft 
ride, sadat ik my noch efkes deljaan kin. At wy teplak binne wurd ik earst 
troch in bistedokter neisjoen. Frou is dan wakker ynnommen at sy kompli-
mintsjes kriget dat ik sa noflik bin. Fansels, der is thús wat mei my ompield. 
Baas kin mei my ek alles dwaan, ik haw sels wol model stien foar in selskip!

Ik wit net wat senuweftigens is, mar ik merk oan Frou dat se harsels net 
is. It leafst bin ik net as earste oan bar, dan kinne Frou en ik efkes de kat 
út de beam sjen. Wurdt fral sy folle rêstiger fan! Bin ik wol as alderearste: 
dan smoart Frou my hast oan it lyntsje fan de spanning! Dy earste kear dat 
wy tegearre op it aljemint kamen gongen hast alle proefstikken geweldich, 
útsein it ‘markeren’. Dan wurdt de dummy yn ‘e fierte opsmiten en moat ik 
‘m yn ien loop opfandelje en werom bringe. Ik siet nei Frou te sjen en hie 
net sjoen wêr’t dat kring fallen wie… Dochs krige ik myn earste C-diploma!

De folgjende kear gie wer alles poerbêst, behalve dat ik by ien fan de proef-
stikken mei de dummy ûnderweis in karmasterstintje tsjin kaam, en ik it net 
litte koe efkes om ‘e hoeke te sjen oft dêr ek noch wat lei. Dat mocht net! 
Sadwaande krige Nijsgjirrich Afke dy deis hielendal gjin diploma …

De tredde kear wie hielendal ien grutte klucht. Der gie fan alles mis. Om bar-
ren makken ik en Frou flaters neffens de karmasters. De grutste oanfluiting 



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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wie in fier apport dat ik geweldich by Frou brocht. De karmaster wie sels 
optein! Oant de help as klikspaan út de boskjes kaam om te sizzen dat ik 
healwei mei de dummy ompankoeke hie. ‘Dan moat ik jim nul punten jaan.’ 
Sels Baas wie dêroer letter feraltenearre. At hy eartiids in minne repetysje 
wiskunde makke hie, krige hy altiten noch in ‘peal’ foar de muoite: ‘Jo jouwe 
in hûn dochs gjin nul!’ Eins kin it my hielendal neat skele, ik haw lykwols in 
prachtige dei hân. En ik en Frou hawwe in protte leard!

De lêste kear yn Drinte foel alles op syn plak. Frou wynt de karmasters om 
har lytse finger troch te dwaan dat ik en sy dit foar’t earst dogge en dan 
lizze se alles noch ris wiidweidich út. En fansels apportearje ik dêrnei as de 
bêste en sadwaande, al blaf ik dat sels, haw ik myn B-diploma dik fertsjinne! 
Frou is út de skroeven, sa grutsk. Mar foar my is it gewoan wat ik ommers it 
alderleafste doch: troch it bosk strune, oer it fjield strûze en troch it wetter 
brûze. En dêrnei bring ik elts apport by Frou yn ‘e hân.

Afke fan it Fryske Wetterlân

Menno J. Wiersma
menno@bistedokter.nl
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De werkgroep Eltsenien Nei Bûten (ENB) 
wil bewegen en ontmoeten in de bui-
tenruimte stimuleren. Vooral ouderen en 
jongeren komen steeds minder buiten en 
bewegen minder. 
ENB wil dit bereiken door het organise-
ren van leuke afwisselende activiteiten 
en realiseren van permanente opties tot 
bewegen en ontmoeten.

Geo Caching:
In september hebben Robert en Jaap een Geo caching activiteit georgani-
seerd. Er deden 10 mensen mee en iedereen was enthousiast. Heb je het 
gemist en wil je meer weten over de caches (schatten) die in de omgeving 
van Wirdum liggen. Stuur dan een mail naar Robert de Groot, Robert@
wirdum.com

Elektrische duofiets:
Riggina en Jaap hebben gekeken hoe het duofietsen in Wergea georganiseerd 
is. Ze kwamen na een tochtje op de duofiets gemaakt te hebben enthousiast 
terug. In Wergea is het een groot succes. Er is inmiddels een offerte aange-
vraagd en een begroting opgesteld. We zijn nu aan het onderzoeken hoe 
het gefinancierd kan worden. Er is ook een sponsor aanvraag ingediend bij 
het Kern Met Pit fonds. Naast de aanschaf moet ook onderhoud, reparaties 
en verzekering goed geregeld worden. We denken nog na over stalling, 
sleutelbeheer en reserveringen. Voor deze activiteiten zijn vrijwilligers no-
dig, o.a als bijrijder op de fiets of het plannen van de afspraken. Lijkt dit je 
leuk om te doen, geef je dan alvast op als vrijwilliger en stuur een mailtje 
naar Eltsenien@gmail.com. Mensen die creatieve ideeën hebben zijn altijd 
welkom bij ENB.

Wirdum Schoon:
Om de zes weken wordt door jong en oud zwerfafval opgeruimd. De vol-
gende keer is op 7 november om 15.00 uur. Verzamelen bij de Golle. 

Steppen:
Op 20 november organiseert Eltsenien Nei Bûten een Stepactiviteit. 
We gaan in groepsverband met een step (voor grote mensen) op pad. We 
hebben twee routes rondom Wirdum uitgezet (één voor gevorderden en 
één voor beginners). De start is om 9.00 uur bij de Golle. Ontvangst met 
koffie en thee. 9.30 op pad. Onderweg is er een stop bij een heuse koek 
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en zopie tent.
Na de route mag je de step tot 15.00 uur vrij gebruiken. Daarna kan je hem 
weer inleveren. De activiteit gaat door bij voldoende deelname.

Kosten: € 10,- per persoon.
Opgeven kan door een email te sturen naar Eltsenien@gmail.com
Vermeld je naam en je 06 nummer dan kunnen we vooraf een tikkie sturen 
voor de huur van de step. Cash betalen kan ook bij Riggina en Albert op 
Dekenskamp nr 4. Deelname kan alleen als het inschrijfgeld 15 november is 
betaald. Want we moeten de verhuurder vooraf betalen.

Oproep:
Wie weet een buiten activiteit in januari of februari
Juist in deze donkere maanden kan ieder mens wel wat “buiten” gebruiken.
Wie heeft een leuk idee en wil dit, al dan niet met hulp van ENB, organ-
iseren. 
Contact met Eltsenien Nei Bûten: Eltsenien@gmail.com

Riggina, Jaap, Leoni en Albert

Sinterklaas komt er weer aan!

Lieve kinderen, 

Sinterklaas zal dit jaar ook weer Wirdum bezoeken. Op 20 november komen 
de Sint en zijn pieten om 13:30 uur aan in ons dorp bij de Golle.
Zet deze datum dus in je agenda!

De Sinterklaascommissie is druk aan het overleggen met de goedheiligman 
over een ouderwets gezellig Sinterklaasfeest dit jaar.

In de week van 1 november komen we langs de deuren voor de Sinterklaas-
collecte.
Nadere informatie volgt binnenkort. 
Houdt de Tuorkefretter en het informatiescherm in de Centerrr in de gaten!

Groetjes, de Sinterklaascommissie  



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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Zangdienst 

VIEREN - ‘Inhalen en uithalen’

Heerlijk uithalen! En we hebben wat in te halen na alle 
coronabeperkingen.

We willen diverse liedstijlen gaan zingen, voor en door alle 
generaties, met liederen uit heel verschillende stromingen.

Op zondag 14 november om 9.30 uur hebben we een vrolijke zangdienst 
in de Sint-Martinuskerk te Wirdum!

Wat is uw/jouw liefste lied, dat we met elkaar kunnen gaan zingen?!
 
Deel uw/jouw liefste/mooiste/ fijnste/ belangrijkste lied met ds. Wiebrig de 
Boer-Romkema. En vertel er iets bij waarom je dat lied nou net zo mooi vindt. 

Via de mail (wiebrigdeboer@cs.com) of via een app berichtje (06-81477858) 
of via een kaartje in de brievenbus (Legedyk 20 te Wirdum). Heel graag 
vóór 1 november a.s.

Zodat we zondag 14 november heel veel liederen kunnen gaan zingen! 

Met een vrolijke groet van
Hinke Meindersma, Klaske Deinum, Wiebrig de Boer-Romkema en Hannah 
Reitsma
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Gespreksgroep ‘Jong Belegen’

Welkom bij “Jong Belegen”, een gespreksgroep voor 20-ers, 30-ers en 40-ers. 
Deze groep wordt georganiseerd vanuit de dorpskerk van Wirdum en staat 
open voor wie maar mee wil doen uit deze zogenaamde ‘middengenera-
tie’. Of je jezelf nu gelovig noemt of niet, of je nu vertrouwd bent met de 
kerkelijke traditie of niet. 

Op deze avonden is er alle ruimte voor ontmoeting en gesprek met elkaar 
over de vragen: 
‘Wat vind ik waardevol in het leven, wat geeft mijn leven zin, waar vind ik 
inspiratie, wat betekent geloof, hoop en liefde voor mij?’ In de drukte van 
elke dag, in alles wat er moet, maken we zo even tijd voor de broodnodige 
rust en bezinning. 

Als vast ritueel steken we elke avond eerst een kaars aan en lezen daar een 
tekst bij. Dan is er het pastorale rondje rond de vraag: ‘Hoe gaat het met 
je? of ‘Hoe was je dag?’. 
Je bent vrij om te delen wat je wilt vertellen, maar delen hoeft natuurlijk 
niet. Het kan goed zijn dat je (soms) liever luistert, ook dat is helemaal goed. 
Het blijkt dat uit dit rondje altijd genoeg thema’s opborrelen om over door 
te praten. Dat doen we dan ook volop. 

De groep wordt begeleid door Wiebrig de Boer-Romkema. 
Opening en afronding van de avonden worden door de groepsleden zelf 
vormgegeven. 

Dit jaar zal de groep in de periode november t/m april/mei 5 tot 6 keer bij 
elkaar komen. 
De laatste keer kiezen we vaak voor een bijzondere afsluiting. 

Naast koffie en thee zijn vaste ingrediënten van de avond: wijn, sap en 
jong belegen kaas. Want zo is deze gespreksgroep ooit aan de naam ‘Jong 
Belegen’ gekomen. 
Je bent van harte welkom om mee te doen in dit nieuwe seizoen.

Start: donderdag 4 november om 20.15 uur 
in kerkelijk gebouw ‘De Fikarij’, naast de St Martinuskerk. 
Opgave: Per e-mail, per telefoon of app bij Wiebrig de Boer-Romkema, graag 
vóór 1 november a.s.
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Als je nog vragen hebt, of als je misschien eerst een keer wilt komen kijken, 
dan hoor ik het graag. 
Ook als je er niet elke avond bij kunt zijn, ben je van harte welkom. 
Graag tot ziens op 4 november. 

Met hartelijke groet, 

Wiebrig de Boer-Romkema
Dominee Protestantse gemeente Wirdum e.o. 
Legedyk 20
9088 AB Wirdum 
0681477858
wiebrigdeboer@cs.com

Uitnodiging  
Wij, Mariska en Gijsbert, gaan weer be-
ginnen met een nieuw seizoen Jeugd! 
en willen je hiervoor uitnodigen! Ben je 
tussen de 12 en 16 jaar dan ben je van 
harte welkom!

Één keer in de 3 à 4 weken komen we 
samen op zondag. Zondag 24 oktober 
is de eerste keer en we maken er samen 
iets moois van! 

Waar is het: in de Fikarij 
Hoe laat: 9.30-10.30
Wanneer:  24 okt., 14 nov., 12 dec., 9 jan., 6 feb., 6 mrt., 3 apr., 1 mei.
(als het wijzigt dat laten we dit via de app weten!)

Opgeven van tevoren is voor ons prettig maar wanneer je op het laatste 
moment spontaan wilt komen: van harte welkom!

Groet en tot ziens!

Mariska en Gijsbert,
Tel. 0610571053
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Bij een Sudoku vult u het diagram zo in dat op elke rij, in elke kolom en in 
elk blok van 3x3 de cijfers 1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen.

S
 U
D
 o
K
 U
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Het hokje op de ijsbaan wordt opgeknapt

De bestuursleden van de IJsbaanvereniging knappen het koek en zopie hokje 
op. Op de foto zijn ze bezig met nieuwe beplating. Later volgen nog nieuwe 
kozijnen. Zo kunnen we er weer een tijd tegenaan. Aan de authentieke sfeer 
binnenin verandert niks. Hopelijk kunnen we aankomende winter weer lek-
ker schaatsen.
Ben je nog geen lid van de ijsbaanvereniging? Stuur dan een mail naar ijs-
baanwirdumswichum@hotmail.com

Alwien de Boer
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Campagne ‘Blokje om’: Kuierje door Friesland 

Afgelopen jaar zochten we met z’n allen steeds meer wandelend de buiten-
lucht op. Nieuwe paden, dorpen en steden werden verkend. De wandeltocht 
werd steeds langer en ging steeds verder. Deze gezonde trend willen we in 
Friesland graag voortzetten. 

De wandelende trend blijven stimuleren 
Op initiatief van Merk Fryslân, Instituut voor natuureducatie (IVN), De 
Friesland, Sport Fryslân, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Provinsje 
Fryslân en Gastvrij Fryslân, opgave Dagrecreatieve Netwerken is de campagne 
‘Blokje om’ opgezet. Met als boodschap: ‘Of je nu je hart volgt of de route 
een hapje bûtenloft is altijd goed voor je’. De bedoeling is om de inwoners 
van Friesland te stimuleren om meer te gaan wandelen in eigen provincie. 
De campagne is maandag van start gegaan en zal een maand duren. 

Blokje om - © Mijke Bos

Inspirerende routes 
Via friesland.nl/goedbezig kan men een gevarieerd aanbod aan wandelroutes 
door Friesland vinden. Van korte routes voor in de lunchpauze tot aan spor-
tieve tochten van wel meer dan 200 kilometer! Wandelroutes om alleen, met 
het gezin, vrienden of in gezelschap van een gids te bewandelen. De pagina 
biedt de beste tips en de leukste verhalen. In samenwerking met Wandelnet, 
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Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en het Instituut voor Natuureducatie (IVN) 
worden deze inspirerende wandelroutes en avontuurlijke excursiemogelijk-
heden aangeboden. Ook handig, op de website staat de kaart van Friesland 
waarop de wandelroutes te zien en aan te klikken zijn. 

Gezond en vitaal Friesland 
Vele andere partijen zijn ook bezig met de gezondheid en vitaliteit van de 
inwoners van Friesland. Er wordt bijvoorbeeld binnen de opgave Dagre-
creatieve netwerken gewerkt aan een breed plan om het Friese recreatieve 
aanbod voor de duur van één dag te verrijken. Dit aanbod aan nieuwe 
recreatie is bedoeld voor toeristen, recreanten én eigen inwoners. De Mar-
rekrite (een samenwerking tussen de provincie en gemeentes) is druk bezig 
met het klaarstomen van een wandelknooppuntensysteem. Dit is een fysiek 
netwerk van paaltjes langs paden en wegen waarmee iemand zijn eigen 
wandelroute kan samenstellen. De zorgverzekeraar De Friesland is tenslotte 
ook bezig met het stimuleren van een gezondere levensstijl via hun ‘Doe je 
mee’ community. 

Merk Fryslân 
Merk Fryslân is de Destinatie Management 
Organisatie van de Provinsje Fryslân en 
werkt vanuit een overkoepelende visie aan de toeristische ontwikkeling, 
positionering en het vermarkten van Friesland (Visit Friesland), De Wadden 
(Visit Wadden) en de zakelijke markt (Meet in Friesland).

Voedselbank

Tip voor de maand oktober:

Zoet beleg
(bijvoorbeeld; jam of pindakaas of vruchtenhagel)

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



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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Collecte KWF

Als lokaal KWF-collecteteam in Wirdum en Swichum hebben wij één doel: de 
dag dichterbij brengen dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker. Om 
dit doel te realiseren, organiseren wij de jaarlijkse collecteweek in september 
om zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor kankeronderzoek. Dit jaar 
hebben wij gecollecteerd met dertien enthousiaste vrijwilligers uit Wirdum 
en Swichum. De totale opbrengst dit jaar is € 749,20.
Alle inwoners en vrijwilligers bedankt voor jullie bijdrage.

Namens het KWF-collecteteam Wirdum/Swichum,
Anneke Bergsma

Prinses Beatrix Spierfonds

In de week van 12 tot 19 september 2021 is er weer gecollecteerd voor het 
fonds. Het was een geweldige opbrengst: € 525,-. Geweldig! Graag wil ik 
namens het Spierfonds alle collecteurs en gulle gevers bedanken voor hun 
inzet en gulle gaven.

Hinke Meindersma-Terpstra

Bedankt

Hierbij willen wij een ieder bedanken voor de vele blijken van medeleven die 
wij hebben ontvangen na het plotseling overlijden van onze schoonzoon, 
Arend Jan Thalens.

Piet en Wytske de Leeuw
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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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Verhuizingen in Wirdum en Swichum

Esther en Marco wonen samen met Puck (11 jaar), Jonas (7 jaar), Abel (4 jaar) 
en de poes Stippie sinds 19 april op Kamp nummer 17. Hiervoor woonden 
ze in Leeuwarden. 
Ze waren op zoek naar een groter huis met een grotere tuin en dat vonden 
ze in Wirdum. Ze hadden nog niet eerder in een dorp gewoond, maar de 
weidsheid, de ruimte en de rust bevalt ze goed. Ook de manier waarop ze zijn 
opgenomen in de straat en het dorp voelt goed. De kinderen zijn al helemaal 
gewend aan het dorp, hun wereldje is groter geworden. Zelf naar school en 
naar vriendjes en vriendinnetjes op de fiets of lopend is toch wel heel fijn. 
Marco werkt als zorgbegeleider op een IBC bij Talant in Stiens. Esther werkt 
ook in de zorg, maar dan als gezinsbehandelaar bij het autisme-team in 
Friesland.
De hobby’s van Marco zijn zaalvoetbal, crossfit en gamen. Esther houdt van 
survival en tuinieren.

Marjan & Ineke
welkominWenS@gmail.com

Adreswijziging

Mevrouw Gryt Verbeek, voorheen wonend aan de Bredyk, is verhuisd.
Nieuw adres:  Abbingahiem, kamer nr. 249

Jansoniusstraat 4,
8934 BM Leeuwarden
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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

10-10 11.00 uur De Golle Container Omrin grof tuinafval

16-10 20.00 uur De Golle Tryater met Vader en Zoon

23-10 11.00 uur  De Golle Container Omrin grof tuinafval

24-10   9.30 uur De Fikarij Jeugd!

28-10 19.30 uur Kerk Swichum Inspiratieavond betekenisvol
   afscheidnemen 

30-10 11.00 uur De Golle Container Omrin grof tuinafval

  4-11 20.15 uur De Fikarij Gespreksgroep Jong Belegen

  7-11 15.00 uur De Golle Zwerfafval opruimen

12-11 20.00 uur De Golle Jaarvergadering feestcommissie

20-11   9.00 uur De Golle Stepactiviteit

20-11 13.30 uur De Golle Aankomst Sinterklaas
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

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

Bij bezoek geldt nog de richtlijn “1,5 meter afstand” (geen mondkapje meer). 
Gezinnen kunnen bij elkaar zitten. 

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

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

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

  3-11 19.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  Avondgebed Dankdag voor gewas en arbeid

7-11 09.30 uur da. Slik, Balk

14-11 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema

21-11 09.30 uur da. Corry Nicolay, Heerenveen

28-11 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  1e zondag van advent, Maaltijd van de Heer

Elke dienst is rechtstreeks in woord en beeld op de computer te volgen via 
de site: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596.

Op de website www.kerkinwirdum.com vindt u meer informatie over onze 
gemeente. Het wekelijkse Zon-Dagboek bijvoorbeeld geeft een indruk (met 
foto’s) van de diensten van de voorgaande zondagen. Wie dat wil, kan 
vooraf de liturgie van de dienst opvragen. Een eenmalig mailtje naar het 
beamerteam is voldoende: beamerPknw@outlook.com



Voor een afscheid met 
liefde en respect

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

Iepie Lindeboom-Hospes
útfea� begelieder

Voor al uw timmer- 

en onderhoudswerk

in huis en er buiten.

mobiel 06 414 630 30

Swichumerdyk 9
9088 AP  Wirdum

info@renebrouwer.nl
www.renebrouwer.nl

René Brouwer
Timmer- en onderhoudsbedrijf
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Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard

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

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

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

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

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

Apotheek Buitenhove:

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

17.00 uur voor het afleveren van medicatie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

NIEUW BIJ
HAAIMA WIRDUM!

UW GARAGE VOOR SERVICE &
ONDERHOUD, APK EN REPARATIE 

VAN ALLE MERKEN


