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Fan ‘e toer besjoen

Winterslaap?

Ik zeg het weleens voor de grap. Breng me ergens in no-
vember in winterslaap (als het echt guur wordt buiten) en 
maak me in het voorjaar weer wakker. Ik ben nu eenmaal 
geen fan van kou, regen en wind. En ik word er ook niet 
vrolijk van als de blaadjes van de bomen vallen. Noem het 
een seizoensdip. Mijn moeder zei altijd: “kom op, je bent 
niet van suiker”, als ik weer eens zuchtend op de fiets naar 

school stapte met een regencape over het stuur. Geen regenpak want dat was 
niet cool dus de cape was een prima alternatief. Althans, als het niet waaide. 
Met wind kwam je alsnog zeiknat en koud tot op het bot aan op school. 

De fietstocht begon bij de kerk waar alle scholieren zich verzamelden. Ik pro-
beerde altijd ergens in het midden te fietsen achter een paar lange jongens. 
Helaas was er een afspraak dat er regelmatig gewisseld werd en dat ieder-
een ook vooraan moest fietsen. De tocht van 10 km was niet ongevaarlijk, 
want we fietsten vaak met z’n drieën naast elkaar en er moest regelmatig 
een brommer passeren. Dit resulteerde in dramatische valpartijen: sturen in 
elkaar, bebloede koppen, verbogen wielen en kapotte kettingen. Dat waren 
nog eens pittige tijden, helemaal bij sneeuw en ijs. 

Een horrorwinter als in 1979 met sneeuwduinen en compleet geïsoleerde 
dorpen, zullen we denk ik niet meer snel gaan meemaken. Door de klimaat-
verandering worden de winters steeds zachter en de zomers extremer met 
hittegolven en enorme regenval met overstromingen tot gevolg. Persoonlijk 
ben ik wel blij met de zachte winters maar de opwarming van de aarde is 
natuurlijk een groot probleem!
Als we nu allemaal in winterslaap gaan en helemaal niks verbruiken (geen 
gas, elektra, benzine, eten etc.), dan krijgen we misschien op termijn de 
strenge winters terug en lossen we zo het klimaatprobleem op. Misschien 
kan het nog op de agenda van de klimaattop in Glasgow!

Christa Koops

Ik ga nooit met winterslaap. Wel graaf 
ik me in de winter dieper in. Een prima 
isolatie. Zouden de mensen ook moe-
ten doen, ondergronds leven. Worden 
ze weer holbewoners.
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Mededelingen Dorpsbelang 

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 29 november.

Hikkemieden
Tijdens de laatste vergadering is de projectleider van de gemeente voor de 
uitbreiding van de Hikkemieden aangeschoven. De gesprekken gaan over 
de behoefte van de dorpen en welke behoefte de uitbreiding zou moeten 
vervullen. Dorpsbelang heeft ook informatie ingewonnen bij Wytgaard, 
over hoe zij de uitbreiding van hun dorp hebben aangepakt. De gemeente 
gaat op basis van de eerste gesprekken en eigen informatie een eerste idee 
schetsen. Wij zullen bij de komende stappen de dorpen via de Tuorkefretter 
blijven informeren en, zodra er meer informatie is, ook kijken wanneer en 
hoe we een bijeenkomst kunnen organiseren. 

Verkeersveiligheid
Veel kinderen bezoeken de dierenweide heel graag. Dit houdt ook in dat er 
meer kinderen en volwassenen oversteken op de Swichumerdyk. Dorpsbelang 
blijft bij alle gesprekken met de gemeente aangeven dat de verkeersveilig-
heid en het te hard rijden in de dorpen een groot aandachtspunt moet zijn. 
Echter voor nu willen we ook graag de inwoners er op attenderen dat op 
deze plek extra uitgekeken moet worden. Verder willen we ook de kinderen 
er alert op maken dat er goed uitgekeken moet worden bij het oversteken. 
Dorpsbelang wil met school in gesprek hoe we de kinderen kunnen betrek-
ken bij de verkeersveiligheid in het dorp.
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Aanvragen bijdrage Dorpsbelang
De gemeente Leeuwarden stelt ieder jaar een bedrag beschikbaar aan alle 
dorpen en wijken, dat (onder bepaalde voorwaarden) kan worden besteed. 
Dit bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners. Uit deze ‘pot’ kan een 
bijdrage worden uitgekeerd aan initiatieven en activiteiten uit de dorpen.
Op de website van Dorpsbelang staat hoe je een aanvraag kan doen. 

Stoppen bestuurslid Leoni Lesterhuis-Bouma
Het is best raar om een stukje te schrijven waarin ik jullie vertel dat ik als 
voorzitter en secretaris van Dorpsbelang stop. In 2018 ben ik gestart in 
Dorpsbelang. Ik woonde toen net twee jaar in Wirdum. In die twee jaar 
had ik gezien dat Wirdum en Swichum dorpen zijn waar veel leeft en waar 
men zich actief in wil zetten om de dorpen mooi en leefbaar te houden en 
dat was voor mij de reden om mij ook in te willen zetten voor de dorpen. 

Nu na 3 jaar vind ik dat het tijd is geworden om me te richten op andere 
zaken. Mijn werk als regiomanager in de huisartsenzorg vraagt de nodige 
aandacht, mijn twee kinderen worden snel groot en ik heb nog verschil-
lende andere vrijwilligerstaken en hobby’s. Ik denk ook dat dit goed is voor 
Dorpsbelang. Een nieuw gezicht met andere ideeën en een andere kijk op 
de diverse ontwikkelingen.

Wij hebben als dorpen veel bereikt in de afgelopen jaren. Aan al deze ve-
randeringen en ontwikkelingen hebben veel inwoners meegeholpen. Als 
Dorpsbelang ben je daarin maar een heel klein schakeltje. Het maakt wel 
enorm trots op wat wij bereikt hebben. In de afgelopen jaren zijn er ver-
schillende activiteiten geweest, maar daar zal ik jullie niet uitgebreid mee 
vermoeien. Ik wil wel een paar “hoogtepunten” ophalen:

- Bezorging Tuorkefretters leerlingen doarpsskoalle
De samenwerking met de school, de juffen en de leerlingen heb ik 
als heel fijn ervaren. De betrokkenheid die de leerkrachten hebben 
met het dorp en ook de leerlingen die dit voor ons doen, is voor mij 
een erg leuke samenwerking geweest.

 
- Inzet betere communicatie 

Ik heb als bestuurslid mee mogen helpen in het ontwikkelen en 
maken van onze nieuwe website. En sinds kort ook ons nieuwe 
informatiescherm. Communiceren, elkaar op de hoogte houden en 
elkaar weten te vinden zijn zo belangrijk. 



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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- Wirdum en Swichum groen en regenklaar
De grote regentonnen-actie en de samenwerking met de gemeente 
in actie steenbreek. De natuur een handje helpen en ook de dorpen 
groen en mooi houden. Hier heb ik me met veel enthousiasme voor 
ingezet. En we hebben al heel wat liters water op kunnen vangen! 

- Nieuwe dorpenvisie
Wat zat er een energie bij alle mensen toen we bezig gingen met 
een nieuwe dorpenvisie. Samen met Doarpswurk, de verenigingen, 
scholen, sportclubs, kerk, jongeren en nog anderen kwamen veel 
ideeën en plannen op tafel. Genoeg om de komende jaren te blijven 
werken aan onze dorpen. 

Nu ik ga stoppen als bestuurslid wil dit niet zeggen dat ik meteen helemaal 
weg ben. Ik zal een aantal lopende zaken nog blijven doen, zoals het blijven 
ondersteunen vanuit Dorpsbelang voor het opzetten van een multifuncti-
oneel gebouw. 
En ik zal ook vanuit mijn enthousiasme andere activiteiten blijven opzet-
ten in de dorpen. Jullie hebben mij al langs zien komen in de stukjes in de 
Tuorkefretter en de activiteiten van de werkgroep Eltsenien Nei Bûten en de 
rommelmarkt in Wirdum en Swichum, welke gezien de positieve geluiden 
een tweede editie verdient. En zo zullen er vast nog meer leuke ideeën vorm 
krijgen. 

Wat ik ga missen is de goede sfeer en de samenwerking van het huidige 
bestuur. Goede inhoudelijke discussies die ons als bestuur meer in onze rol 
hebben gebracht, waardoor eerdergenoemde successen gerealiseerd konden 
worden. Dank voor de samenwerking.

Voor de laatste keer namens Dorpsbelang, 
Leoni Lesterhuis-Bouma 
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De werkgroep Eltsenien Nei Bûten (ENB) wil 
bewegen en ontmoeten in de buitenruimte 
stimuleren. Vooral ouderen en jongeren 
komen steeds minder buiten en bewegen 
minder. ENB wil dit bereiken door het orga-
niseren van leuke afwisselende activiteiten 
en realiseren van permanente opties tot 
bewegen en ontmoeten.

Elektrische duo-fiets:
In de vorige edities van de Tuorkefretter berichtten wij er al over. We zijn er 
hard mee bezig. 
De financiering en praktische organisatie is nog niet rond. Fijn dat er al 
dorpsgenoten zijn die zich al als vrijwilliger hebben aangemeld. In de 
toekomst zullen we mogelijk een beroep doen op de inwoners voor een 
sponsorbijdrage.
Er is een eerste gesprek geweest met ondernemersvereniging de Schakel. 
Dit contact zal zeker een vervolg krijgen. Er staat ook een gesprek gepland
met de werkgroep Sociaal uit Wytgaard. Zij zijn geïnteresseerd in onze 
plannen en we gaan onderzoeken of we kunnen samenwerken. In de vol-
gende Tuorkefretter komen we er op terug. 

Wirdum Schoon:
Om de 6 weken wordt door jong en oud zwerfafval opgeruimd. De volgende 
datum is 12 december. 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, ontvangst met koffie en thee. 
En om 9:30 uur op pad. Onderweg is er een stop bij een heuse koek 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.
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W  E  L  K  O  M
bij Grand Café

O  P  E  N

JAN! heeft een passie voor eten en is een tikkeltje
eigenzinnig. Onze gerechten zijn verrassend,

origineel en kakelvers. Van eigen bodem en met
een wereldse twist. Tot snel bij JAN! in Wergea!

maandag, donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur

www.grandcafejan.nl
Kerkbuurt 1

9005 NZ Wergea
058 – 785 2903

Verjaardag, feestje, (bedrijfs)event,
vergadering of catering? Ook dat kan bij JAN!
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Oproep: 
Wie weet een buitenactiviteit 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

Bijdrage Wirdumer Klokken

Het zal u vast al zijn opgevallen, maar nu de dagen korten en het vroeger 
donker wordt, staat de Wirdumer kerktoren weer in het licht. De toren is 
dan een baken in de omgeving. De stichting Wirdumer Klokken zorgt daar-
voor. De stichting draait op donaties en een groot deel van de inwoners van 
Wirdum draagt daaraan bij. 

De stichting roept Wirdumers die hun jaarlijkse bijdrage nog niet hebben 
overgemaakt, dit als nog te doen. En u maakt het uzelf gemakkelijker wan-
neer u van uw bijdrage een automatische overboeking  maakt. Het rekening-
nummer van de stichting Wirdumer Klokken is: NL03 RABO 0132 0270 89

Wirdumers die nog geen donateur zijn, roept de stichting op dat te worden.  
Primair doel van de stichting is om ervoor te zorgen dat de twee klokken, die 
in de toren hangen, kunnen blijven luiden. De oudste van de twee dateert 
van 1338 en is dus al meer dan 770 jaar oud. Voor de klokken is een onder-
houdscontract en de stichting heeft een kleine reserve voor onverwachtse 
reparaties. 

Enkele jaren geleden heeft de stichting haar doelstellingen uitgebreid, zo-
dat het ook mogelijk is om bij te dragen aan het onderhoud van de toren 
die de klokken draagt en de aankleding (bankjes binnen de haag) van het 
terrein rondom de toren, alsmede de kosten van de buitenverlichting van 
kerk en toren.

Het bestuur van de stichting Wirdumer Klokken,
Ilona Lesscher   Alie Kalsbeek
Nerus Zeinstra   Drees Visser
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Terugblik Garage Sale

Zaterdag 30 oktober deden er zo’n 40 adressen mee aan de Garage Sale. 
Garages, hokken, tuinen en opritten werden voor deze dag een tweedehands 
winkel waar echt van alles te koop was. We hebben reclame gemaakt in de 
Huis aan Huis, de agenda in de Leeuwarder Courant, rommelmarktwebsites 
en Facebook. Ook mochten we de reclamemast van Van der Valk gebruiken. 
De deelnemers stonden op een routekaart met een handige QR-code. On-
danks de regen kwamen er behoorlijk wat bezoekers op af. De eerste kopers 
reden rond half 9 al door het dorp, en dit liep lekker door tot een uur of twee.
We hebben enthousiaste reacties gekregen van zowel dorpsgenoten als van 
kopers en strúners. Het leverde leuke ontmoetingen, blije mensen en gezel-
ligheid op, en er werd - ook niet onbelangrijk- vaak goede handel gedaan. 
Een tweede editie zit er wat ons betreft wel in volgend jaar! 

Alwien de Boer

Een kleine impressie:
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zie ook de foto op de 
voorpagina.

Foto’s  van Alwien de Boer.



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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De bijwerking

We hebben het tijdperk van kwakzalverij, medicijn-
mannen of druïdes en ‘Klazienen uut Zalk’ al lang 
definitief achter ons gelaten. Zowel medicijnen voor 
humaan gebruik als diergeneesmiddelen mogen uitsluitend op de markt 
komen na een lange procedure van bewezen effect. Maar medicamen-
ten doen niet altijd alleen waarvoor ze bedoeld zijn; geregeld zijn er 
bijwerkingen. Dat wordt getolereerd, mits het middel maar niet erger 
wordt dan de kwaal uiteraard. 

De farmaceutische industrie heeft zich ontwikkeld tot een buitengewoon 
apart vakgebied. Elk nieuw medicijn dat uit de koker van ‘het gilde der pil-
lendraaiers’ komt heeft vaak een jarenlang traject van onderzoeken en testen 
nodig voordat het wordt aangeboden aan de Registratie autoriteiten. Deze 
beslissen uiteindelijk of het nieuwbakken middel op de markt kan worden 
toegelaten. Net zoals dat recentelijk met de coronavaccins is gebeurd. Na-
tuurlijk begrijp ik dat sommigen huiverig zijn om zich te laten prikken. De 
kritiek is immers dat die vaccins in een bijzonder kort tijdsbestek zijn ontwik-
keld. Toch ben ik ervan overtuigd dat alle nodige procedures volledig zijn 
doorlopen. Laat niet onverlet dat er soms vervelende bijwerkingen gemeld 
worden. Of die aan het vaccin kunnen worden toegeschreven? Dat is een 
lastige kwestie met vreselijk moeilijke dilemma’s. Ik ken een vergelijkbaar 
voorbeeld uit mijn loopbaan.

In 2013 kwam er voor honden een nieuw vaccin tegen de ziekte van Weil 
op de markt. Dat zou een betere bescherming tegen vier verschillende va-
rianten van de ziekte geven, het zogenaamde L4 vaccin. Nadat we een jaar 
lang de kat uit de boom hadden gekeken besloot onze praktijk ook over te 
stappen op deze nieuwe entstof. Bij introductie hiervan moesten honden na 
een maand een boosterinjectie toegediend krijgen. Dat is een tweede prik 
om de enting beter aan te laten slaan. Al gauw merkten we dat sommige 
honden één of twee dagen na de prik niet fit waren. Vergelijkbaar met het 
fenomeen dat zich wel eens voordoet bij mensen na de griepprik. Bovendien 
was er geregeld een knobbeltje voelbaar op de injectieplek. Dat verdween 
overigens wel weer na verloop van tijd. 

Bram werd ook een beetje ziek na de eerste prik met dit nieuwe vaccin, maar 
herstelde gelukkig vlot. Toen het Boomerreutje zijn tweede injectie had ge-
kregen werd hij echter doodziek. We ontfermden ons over het arme dier en 
legden het aan het infuus. Al onze inspanningen mochten helaas niet baten 
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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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en Bram liet het leven. Veel te vroeg voor een hondje van zes. In overleg met 
de diepbedroefde eigenaren én met de producent van het vaccin hebben 
we besloten sectie te laten uitvoeren door een onafhankelijke patholoog. 
Wie schetst onze verbazing? Bram had alle symptomen van Leptospirosis, 
de Latijnse benaming voor de ziekte van Weil. Maar de bacterie zelf werd 
niet aangetroffen. Natuurlijk is het heel suggestief dat het vaccin hier debet 
was aan de dood van Bram. Of het bewijs hiermee was geleverd? 

We hebben volgens het protocol het Bureau Bijwerkingen op de hoogte 
gebracht en Brams baasjes uitentreuren getroost. Omdat door een ieder 
volledig open kaart werd gespeeld, namen zij niemand ook maar iets kwalijk. 
Maar bij mij en mijn collegae knaagde er iets. Wij besloten acuut te stoppen 
met dit vaccin. Alles wat we nog op voorraad hadden staan werd zonder 
pardon door de firma teruggenomen. En stante pede zijn we overgestapt 
op het eveneens nieuwe L4-vaccin van de concurrent. En daarna hebben we 
vervolgens nooit weer noemenswaardige ellende beleefd. Gelukkig maar! 
Maar wij besloten wel op basis van dit bovenstaande incident. Eén vervelende 
toevalstreffer? Want het vaccin dat wij in de ban hadden gedaan is nooit uit 
de handel genomen en wordt tot op heden door heel veel praktijken nog 
als standaard gebruikt. En het komt nota bene uit dezelfde farmaceutische 
koker als het huidige meest gebezigde coronavaccin…

In de farmacie luidt het adagium: ‘zonder bijeffect, geen hoofdeffect’. Zo las 
ik bijvoorbeeld dat er jaarlijks in Engeland meer dan 150 mensen overlijden 
na gebruik van paracetamol. Of die mensen waren blijven leven als ze die 
pillen niet hadden geslikt? Dat is bijzonder lastig vast te stellen.

Menno J. Wiersma
menno@bistedokter.nl

Bericht van de IJsclub

Voor alle leden van IJsclub Wurdum/Swichum: Bij deze willen we jullie graag 
uitnodigen voor onze jaarvergadering. Deze zal plaatsvinden op 29 november 
2021 om 19:30 uur bij Duhoux.
We hopen op jullie komst.

Tot dan!
Het bestuur van de IJsclub
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Wereld lichtjes dag

Op de tweede zondag in december worden wereldwijd om 19:00 uur kaarsen 
aangestoken ter herinnering aan het overleden kind.

Op 12 december aanstaande zal een gezamenlijke herdenking plaatsvinden 
rondom en in het bijzondere Kerkje van Swichum.

Deze herdenkingsavond is voor iedereen die het gemis van een kind ervaart 
door het overlijden van een zoon of dochter, een broer of zus, een kleinkind, 
een neef, een nichtje of een vriendje. Ongeacht de leeftijd of de duur van 
het gemis worden alle overleden kinderen op deze avond herdacht. 

Met elkaar zullen we een kaars voor hen aansteken in een sfeer van warmte, 
verbinding en samenzijn. Met muziek, teksten en het noemen van hun na-
men zullen we de herinnering aan hen koesteren en het gemis met elkaar 
delen en dragen.

Graag ontmoeten we elkaar vanaf 18:30 uur op de parkeerplaats aan de 
Moskoureed in Swichum om op deze avond samen te kunnen zijn. 
In stilte lopen we rond 18:45 uur gezamenlijk naar het kerkje waar we de 
kaarsjes zullen aansteken. Gedragen door het licht en de warmte van deze 
avond is er gelegenheid om je met elkaar te verbinden en stil te staan bij 
het gemis van jouw kind.
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Deze herdenkingsavond wordt georganiseerd door Mariëlle Beije, ritueelbe-
geleider bij afscheid, in samenwerking met Hannie Schuurman, beheerder 
van het kerkje van Swichum. 

Als je het fijn vindt om de naam van jouw kind te laten noemen dan kan 
je dat (vóór 10 december) aangeven door een mail te sturen naar info@
kerkjevanswichum.nl 

Kerkje van Swichum, Ayttadyk 3, 9087 CD  Swichum

Unie Van Vrijwilligers Wirdum

U.V.V. is de vrijwilligersorganisatie die in Wirdum/Swichum diverse activit-
eiten voor ouderen organiseert (55+).
Heeft u interesse? Kom langs en ervaar de gezelligheid.

Beter Bewegen: (aangepaste gymnastiek)
Elke woensdag van september tot april om 14:00 – 15:00 uur in De Golle. 
Bijdrage is € 2,- per keer.

Open middag soos:
Van oktober tot april elke dinsdag van 14:00-16:00 uur.
Er worden in de voorzaal van De Golle spellen, zoals schutjassen en Pyke-
poat, gespeeld.
Kosten € 2,- per keer, dit is incl. koffie/thee met een koekje.

Koersbal:
Van september tot april 1 keer per 2 weken in De Gôlle op woensdag van 
15:00-17:00 uur. Kosten € 2,- per keer, thee is inclusief.

Bestuur U.V.V. Wirdum
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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 9, 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 23-10-2021   15:43:34
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Vogelwacht

Even een bericht van de vogelwacht. We zijn bezig om de vogelwacht nieuw 
leven in te blazen. We hebben op maandag 29 november 20:00 uur een 
buitengewone ledenvergadering bij Duhoux te Wirdum. 

We hebben dit jaar nazorg gedaan in het vogeltjesland in de Tsjaerderpolder, 
land van Staatsbosbeheer. De nazorgers hebben daar ± 20 nesten van de 
grutto gevonden, ook kieviten, tureluurs en scholeksters waren er vertegen-
woordigd. Ook in het land van Johan Visser in Wytgaard waren weidevogels 
en toch wel veel eieren, maar daar zijn maar een paar vogels uit de eieren 
gekomen omdat de eieren zijn opgegeten door predatoren of meegenomen 
door de roofvogels. De nestkastjes zijn dit jaar nagekeken en vernieuwd. 
Ook hier waren de resultaten bemoedigend. 

Voor innen van het ledengeld komen we na de ledenvergadering bij de leden 
aan de deur. De contributie mag ook overgemaakt worden op de rekening 
van de vogelwacht: NL18 RABO 0135 9091 47  ten name van Vogelwacht 
Wurdum, Swichum Wytgaard. 

We hopen op een grote opkomst met de buitengewone ledenvergadering 
als de corona maatregelen ons niet dwars zitten. 

Namens het voorlopige bestuur, 
J. Adema 

‘Hardlopers’ gezocht

Elke woensdag avond van 19:30 – 21:00 uur zijn we met een groepje onder 
begeleiding van een trainer aan het hardlopen in Wytgaard. Verzamelpunt 
is bij de bakker.
We kunnen echter wel wat nieuwe ‘hardlopers’ gebruiken. Het maakt niet 
uit op wat niveau je zit, iedereen is welkom.
Dus lijkt het je wat, kom dan gerust binnenkort eens vrijblijvend langs om 
mee te lopen. Of neem contact op met onderstaande lid. Kosten zijn: € 
46,- per kwartaal.

Namens een lid van dit groepje,
Mathilda Wassenaar
GJWassenaar@hotmail.com



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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Samen Contextueel Bijbellezen 
Op verhaal komen bij de koffie/thee

Van harte welkom voor een ‘pypfol prate’ bij de koffie/thee aan de hand van 
een korte Bijbeltekst. Contextueel Bijbellezen klinkt misschien heel ingewik-
keld, maar dat is het niet. Iedereen kan het. 
We drinken eerst koffie (foar de kofje net eamelje… ) en dan gaan we Con-
textueel Bijbellezen. 

Het is een soort ‘Omgekeerd Bijbellezen’: we spitten de tekst niet uit, we 
zoeken niet naar wat de tekst in de context van toen te zeggen had. We 
kijken hoe de tekst die we lezen hier en nu in ons tot bloei komt. We lezen 
de tekst vanuit onze context van vandaag, en vanuit de context van onze 
eigen levens.
We kiezen samen dan een thema uit de 
tekst uit, waar we over doorpraten. In alle 
vrijmoedigheid. Zo ontstaat maar al te vaak 
een prachtig en leerzaam gesprek over leven 
en geloven. 

Van harte welkom! 

Begeleiding: Wiebrig de Boer-Romkema

Wanneer en waar? 
• Eerste keer: vrijdagmorgen 12 november om 10:00 uur tot uiterlijk 11:30 

in de Fikarij
• Tweede keer: vrijdagmorgen 19 november om 10:00 tot uiterlijk 11:30 

in de Fikarij 
• Derde keer en slot: donderdagavond 25 november om 19:30 – tot uiterlijk 

21:00 in de Fikarij 

De bijeenkomsten zijn ook heel goed los van elkaar te volgen. 

Opgeven is fijn: graag via de mail: wiebrigdeboer@cs.com of via mijn 
mobiel: 06 814 778 58
Spontaan aanschuiven mag ook. 

Wiebrig de Boer-Romkema



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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Sfeer in Swichum

Net als voorgaande jaren zullen we in december de toren van het Kerkje van 
Swichum sfeervol uitlichten.
Wellicht is het al opgevallen, dat er sinds half oktober een lichtsnoer met 
lampen hangt, onder de bomen, aan de voorzijde van de kerk langs het pad. 
Nu de wintertijd is ingegaan, is het fijn om tijdens activiteiten ‘s avonds een 
sfeervol beeld te hebben.

Op vrijdagavond 17 december bijvoorbeeld, dan komen de Krystreizigers 
weer naar Swichum voor een heerlijk kerst-optreden. Ze zijn vaker is Swichum 
geweest en hadden altijd een volle zaal. 
Wat maakt Krystreizigers zo leuk? Misschien is het de fluwelen sound van 
het kwartet in de meerstemmige Christmas Carols, misschien zijn het de so-
listisch gezongen kleinkunstliedjes die je kippenvel bezorgen, wellicht raakt 
het pianospel van Corinne Staal je. In ieder geval werkt het duidelijke plezier 
waarmee zij op het podium staan nogal aanstekelijk. Het programma zit 
prettig in elkaar; muziek wisselt zich af met een kort praatje, een gedachte, 
een verhaaltje of wat humor die je weer met beide benen op de grond zet. 
Even de kerstdrukte parkeren en tijd voor verbinding, tijd voor een mijme-
ring, een glimlach… 

Het programma start om 20:00 uur en afhankelijk van de dan geldende 
coronamaatregelen bepalen we hoeveel mensen bij het optreden kunnen 
zijn en wat we doen met pauze en consumpties.
Houd hiervoor de website www.kerkjevanswichum.nl in de gaten. Via de 
website (tabblad agenda) zijn de kaarten vooraf te bestellen. Op die manier 
overschrijden we niet het toegestaan aantal bezoekers (vol = vol).

Het kwartet bestaat uit:
Marijke Rodenburg  - sopraan
Frederike Kleefstra  - alt
Klaas de Vries   - tenor
Tsjamme Overal  - bas

Aan de piano: Corinne Staal

Hannie Schuurman
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Kerstbroodmaaltijd

Als diaconie van de Protestante Gemeente beginnen we rustig met de 
voorbereiding van onze gezellige Kerstbroodmaaltijd. Dus wij nodigen 
alle 70-plussers van Wirdum en e.o. uit voor een broodmaaltijd op 
maandagmiddag 13 december in de Fikarij, Hof 2 in Wirdum.
Vanaf 16.00 uur bent u welkom bij ons.

Voor 5 december a.s. kunt u zich aanmelden bij:
Jannie Lindeman 058-2552856
Hannah Reitsma 06-52104107
Nieske Span  06-53982142

Eventueel kunnen wij u halen en/of brengen, dat graag vermelden bij uw 
opgave.

Dit alles onder voorbehoud en bij verkoudheid en/of ziekteverschijnselen 
graag afmelden.

Hannah Reitsma 

Sinterklaasfeest zaterdag 20 november 

De Sint komt weer naar Wirdum! Samen met zijn Pieten komt hij zaterdag 
20 november om 13:30 uur aan bij de Golle. 

Bij de Golle nemen Sinterklaas en de Pieten de tijd voor het uitdelen van 
cadeautjes en iets lekkers. Rond 14:30 uur gaat Sinterklaas weer weg.

Tim Fierant
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Een extraatje voor de feestdagen

Wij van de diaconie van de Protestante Gemeente te Wirdum e.o. 
organiseren weer voor de gezinnen, alleenstaand en/of met kinderen die 
het moeilijk hebben, speciaal voor de feestdagen, deze actie: om hun iets 
extra’s te bezorgen. 
Vanwege de corona hadden wij vorig jaarenveloppen met inhoud. Daar 
hebben wij toen, als diaconie, voedselbonnen voor gekocht en ingeleverd 
bij het Dorpenteam Grou. Zij denken bij het uitdelen, dan eerst om de 
gezinnen in Wirdum e.o.

Nu vragen wij weer om een bijdrage. Eventueel in een envelop, maar u 
mag ook een inhoud met houdbare etenswaren in een doos inleveren. Dan 
zorgen wij, dat het netjes in een tas bij het Dorpenteam komt.
Mocht u iets kunnen missen dan graag voor 11 december a.s.

U kunt de envelop en/of doos met inhoud inleveren bij:
Jannie Lindeman, George Emersonstrjitte 4, Wirdum
Hannah Reitsma, Werpsterdyk 11, Wirdum
Nieske Span, Hof 16, Wirdum 

De voedselbank

Kinderen die opgroeien in armoede lopen een verhoogd risico zelf later ook 
in een situatie van armoede terecht te komen. Eén van de uitgangspunten 
van het werk van de voedselbank is daarom dat de mensen, naast voed-
selhulp, ook geholpen worden om zo snel mogelijk weer zelfredzaam te 
worden. Dat doet de voedselbank niet zelf, maar daarbij maken ze gebruik 
van experts in het netwerk.

  Tip voor de maand november: 
  Houdbare melk / houdbare zuivelproducten

De voedselmand staat tegenover de kassa in de supermarkt in ons dorp, de 
Centerrr. En de eerste zondag van de maand staat de voedselmand in de 
hal van de kerk.

Jannie Lindeman, Folkert Jongbloed, Nieske Span en Hannah Reitsma



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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Nederlandse Brandwonden Stichting
Collecte groot succes

In de week van 10 tot en met 16 oktober collecteerden in heel Nederland 
55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in 
Wirdum gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk 
werd een bedrag van € 367,43 opgehaald. De opbrengsten van de collecte 
stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met 
brandwonden voort te zetten. 

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medi-
sche traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de 
verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn 
het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtof-
fers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard, 
gemeden en soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. 
De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.

Cystic fibrosis
= Taaislijmvlies ziekte

Al meer dan 50 jaar is de organisatie in Sneek actief met het verzamelen en 
doorverkopen van gestempelde postzegels en met alles wat verzamelwaarde 
heeft. Het doel is nu het onderzoek naar deze ziekte te bevorderen.

Tegenwoordig worden er door de moderne middelen weinig zegels geplakt. 
Jammer dat daardoor voor het goede doel minder financiën binnenkomen.
In december worden er gelukkig nog veel kerstkaarten en nieuwjaarswensen 
verstuurd. Deze post levert nog veel postzegels en kaarten op en daar is de 
C.F organisatie heel blij mee.

Daarom beste mensen verzamel alle postzegels en uiteraard de kaarten voor 
ons! Gooi de enveloppen met zegels niet weg, knip ze uit of verzamel ze. 
Wij knippen ze dan uit!

Fam. Kalsbeek,
J. Algerasingel 25,
058 255 1619
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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

Ronny en Suzanne wonen sinds februari dit jaar op de Legedyk nummer 80 
samen met hun hond Jantsje en poes Gijs. Hiervoor woonden ze in Leeu-
warden. Ze waren op zoek naar een huis in een dorp in de omgeving van 
Leeuwarden. Toen ze Jantsje, de hond, gingen halen zagen ze deze woning 
op de website staan. Ze hebben gelijk gereageerd en tot hun grote verbazing 
kregen ze het huis toegewezen. Ze moesten wel heel snel beslissen maar het 
bevalt ze hier goed, de rust van het dorp en de ruimte in en om het huis. 
Ze voelen zich hier helemaal thuis. Pluspunt is ook dat je vanuit Wirdum 
zo op de snelweg bent. Ronny werkt als operator bij Philips in Drachten en 
Suzanne zit even tussen twee banen in. Samen houden ze van kamperen 
met hun “Krielkip”, hun retro-caravan en van jaren zeventig spullen, sneu-
pen en verzamelen. Ronny houdt daarnaast van oldtimers en Suzanne van 
kleding uit de jaren vijftig.

Marjan & Ineke
welkominWenS@gmail.com

Al 50 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze 
littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het 
verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de 
psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse 
Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. Namens de plaatselijke 
collecteorganisator dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en 
gulle gevers in Wirdum voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.

Collecte-organisator,
Maaike van der Wal
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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 november tot 1 januari 2022

19-11 10.00 uur Fikarij Samen Contextueel Bijbellezen

20-11 09.00 uur De Golle Stepactiviteit

20-11 13.30 uur De Golle Aankomst Sinterklaas

25-11 19.30 uur Fikarij Contextueel Bijbellezen 

26-11 19.39 uur Duhoux Jaarvergadering IJsclub

12-12 15.00 uur De Golle Zwerfafval opruimen in Wirdum en
   Swichum

12-12 18.30 uur Kerk Swichum Wereld lichtjes dag

13-12 16.00 uur Fikarij Kerstbroodmaaltijd voor 70-plussers

17-12 20.00 uur Kerk Swichum Kerstoptreden van de Krystreizigers
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

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

Bij bezoek geldt de richtlijn “1,5 meter afstand” en het gebruik van een 
mondkapje is weer verplicht. Gezinnen kunnen bij elkaar zitten. 

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

5-12 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  2e zondag van advent

12-12 09.30 uur da. W. de Boer-Romkema
  3e zondag van advent

19-12 09.30 uur ds. B. Bloemink, Beetgum
  4e zondag van advent

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


