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Fan ‘e toer besjoen

Gelukkig nieuwjaar! 

De kerstboom is de deur weer uit samen met de geur van 
oliebollen en een nieuw jaar heeft zijn intrede gedaan. 
Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Zal het weer net 
zo onvoorspelbaar worden als 2021? Wordt dit het nieuwe 
normaal of gaan we terug naar het oude normaal? Dat 
laatste is natuurlijk waar we allemaal op hopen. Peter 
Pannekoek vatte het oude jaar mooi samen in zijn oude-

jaarsconference dus dat ga ik zeker niet herhalen. 

Het thuiswerken is wat mij betreft een blijvertje. Lekker thuis achter de lap-
top, online vergaderingen in joggingbroek, tussendoor een stukje lopen en 
mijn eigen bakje koffie. Daar moet ik wel bij zeggen dat de vergoeding van 
2 euro per dag echt niet uit kan met mijn dure koffiecups en de verwarming 
hoog, maar de nadelen wegen niet op tegen de voordelen. Ik rij natuurlijk 
wel veel minder dus dat scheelt weer met die dure benzine. Wat ik wel hoop, 
is dat dit jaar de teamuitjes en etentjes weer gewoon doorgaan en niet op 
het laatste moment worden gecanceld door quarantaines en lockdowns. We 
gaan het zien allemaal en wie weet zal alles dit jaar een beetje normaliseren. 
Een pandemie duurt ongeveer 3 jaar dus dan is in 2022 het einde in zicht. 
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Voor de Tuorkefretter zou het mooi zijn als de redactie wordt uitgebreid. 
Op verschillende manieren zijn er pogingen gedaan om mensen enthousi-
ast te maken maar helaas tot nu toe zonder resultaat. Er zijn vast (nieuwe) 
inwoners van Wirdum/Swichum die dit wel wat lijkt maar toch de stap niet 
zetten. Ik dacht dit ook! Wat weet ik nou van het dorp? Ik spreek toch geen 
Fries? Ik ben toch niet actief in allerlei besturen en verenigingen? Ik kan 
toch niet een stukje schrijven? Dit is vaak een drempel voor mensen en dat 
had ik ook. Tot nu toe is het nog steeds gelukt en misschien gaan we dit 
voorwoord nog eens in een andere vorm gieten. Nieuwe input is van harte 
welkom. Redactielid zijn kost niet veel tijd en het is een leuke manier om 
meer betrokken te raken bij het dorp en mensen te leren kennen dus ik zou 
zeggen, meld je aan! 

Namens de redactie wens ik iedereen een liefdevol, gelukkig en vooral ge-
zond 2022!

Christa Koops

Wist u dat…

- de Tuorkefretter een uitgave is van Dorpsbelang
een blad voor de dorpen Wirdum en Swichum

- het blad nu zijn 54-ste jaargang ingaat
- de redactie uit vrijwilligers bestaat,

en momenteel zwaar onderbemand is
- er nieuwe redactieleden worden gevraagd

en u zich zo maar mag aanmelden
en dat hier geen kosten aan verbonden zijn
en ook geen leeftijdsbeperkingen

- ondergetekende al achttien jaar de lay-out doet
- en het nog steeds met plezier doet
- het in corona-tijd niet meevalt om genoeg kopij te vinden
- en u ook daarin een bijdrage kunt leveren

door bijvoorbeeld een artikeltje in te zenden
of een foto op te sturen

Hendrik Hiemstra
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Nieuws van Dorpsbelang

Een spetterend 2022!
Afgelopen jaar kenmerkte zich door een pandemie en de maatregelen die 
daaruit voortkwamen. Ook nu, aan het begin van het nieuwe jaar tijdens 
dit schrijven, zitten we allemaal nog in een lockdown: thuiswerken waar 
mogelijk en kinderen gaan niet naar school vanwege een verlengde kerstva-
kantie. Ondernemers die verdrietig genoeg hun bedrijf wederom voor een 
behoorlijke periode moeten sluiten met alle ellende die daarbij komt. Wij 
begrijpen dat dat niet positief stemt, maar we kunnen de start van 2022 ook 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Natuurlijk, alles zit “op slot” maar laten 
we afspreken dat zodra het kan, we elkaar weer opzoeken. Dan heffen we 
het glas, proosten op het nieuwe jaar en spreken we de hoop uit dat 2022 
een betere editie geeft dan zijn voorganger. 

Dorpsbelang van Wirdum Swichum wenst u het allerbeste voor 2022. Dat 
het maar een fantastisch jaar mag worden voor ons allemaal.
Blijf gezond en tot gauw.

Heleen Bruggen
Sjors Hempenius
Ilona Lesscher
Wietse Reidinga
Chris van der Werf

Elts kin witte wat der ferline jier bart 
is, mar nimmen wit wat der kom-
mend jier op ús paad komt.
Wy kinne allinich mekoar it bêste 
tawinskje.



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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Het oude en het nieuwe

Dorpsbelang heeft net als iedereen een bijzonder jaar achter de rug. Ondanks 
de pandemiemaatregelen, zijn er toch wel een hele rits werkzaamheden 
verzet. Natuurlijk zijn er ook zaken niet doorgegaan. Denk bijvoorbeeld aan 
een regulier Algemene Leden Vergaderin, waarin we verantwoording afleg-
gen aan u over het gevoerde beleid. Maar ook met een hapje en drankje 
in gesprek kunnen gaan over wat geweest is en wat er gaat komen, in 
samenwerking met u allen.

Er zijn bestuurswijzigingen geweest. Soms regulier, soms onverwacht. Het 
huidige bestuur heeft zonder succes getracht mensen te vinden die bereid 
zouden zijn een bestuursfunctie op zich te nemen. Dat heeft ertoe geleid dat 
wij ons hebben georiënteerd hoe we met een relatief kleine bezetting toch 
verantwoord de opdracht vanuit de dorpsvisie kunnen uitvoeren. Daaruit 
is een andere werkwijze ontstaan zoals u heeft kunnen lezen in de vorige 
Tuorkefretter. Wij hopen dat er in 2022 wel een Algemen Leden Vergade-
ring kan worden gehouden waarbij u allen welkom bent en waar we een 
toelichting kunnen geven op de nieuwe werkwijze. Wij verheugen ons er 
nu al op iedereen weer te spreken.

Dorpsbelang Wirdum Swichum 

Ansichtkaarten

In dit nummer van de Tuorkefreter vint u een aantal oude ansichtkaarten van 
Wirdum. Deze zijn toegezonden door Anne van der Ploeg (achterkleinzoon 
van Pieter van der Ploeg, die van 1891 tot 1932 hoofdonderwijzer van de 
Chr. lagere school in Wirdum is geweest).

De poststempels zijn volgens de inzender van 1915 en 1916. De zusters 
IJsselstein hebben deze naar hun broer gestuurd, die destijds in Zeeland 
gemobiliseerd was. De familie IJsselstein woonde op de Oenemastate (in 
Wytgaard) en zij waren de broer en zusters van Anne’s beppe.

De redactie
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Boven een afbeelding van de Wilhelminalaan, de huidige Legedyk.
Onder een blik op de Swichumerdyk, met rechts de voormalige Geref. kerk, 
waar nu Autobedrijf van der Werff gehuisvest is.



12

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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Nieuws vanuit Dorpshuis De Golle

Allereerst willen wij alle bezoekers, gebruikers en inwoners van Wirdum en 
Swichum een heel mooi en gelukkig, maar vooral een gezond Nieuwjaar 
toewensen.

Helaas hebben wij jullie het afgelopen jaar niet veel kunnen ontmoeten in 
De Golle, omdat er wegens corona veel activiteiten niet door gingen. Wij 
hopen dat hier in 2022 verandering in komt!

Onze activiteitengroep is in ieder geval al druk bezig om, zodra het kan, 
elke maand een leuke activiteit te organiseren. Je moet dan denken aan 
buiten- en binnenactiviteiten voor jong en oud. Van een filmvoorstelling, 
een pub-quiz, een muziekavond of activiteiten in de Golletuin en alles wat 
er verder op ons pad komt.
Hou hiervoor onze website in de gaten. En heb je zelf een leuk idee kom 
ermee.

In 2021 hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Regnerus Zeinstra 
die het onderhoud van De Golle in het beheer had. Ook zullen er in maart 
enkele bestuursleden ons bestuur verlaten.

Daarom willen wij een ieder, die de Golle een warm hart toedraagt, vragen: 
heb je tijd en zin in een bestuursfunctie en/ of ben je handig en wil je hel-
pen met het uitvoeren van klussen, neem dan contact op met één van onze 
bestuursleden.

Wij hebben er zin in en 
gaan er een mooi jaar van 
maken, doen jullie mee?

Het bestuur van De Golle:
Sander, Dennis, Robyn, 
Marjan, Ilona, Ronald
en Anneke
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Reünie Frico Wergea

In de week van 19 – 26 augustus 2022 staat Wergea in het teken van 
het 600-jarig bestaan van het dorp. Eén van de geplande activiteiten is 
een reünie van oud-medewerkers van de voormalige Frico, welke vanaf de 
oprichting in 1886 tot aan de sluiting in 1994 uitgroeide tot een zuivelbol-
werk, waar in de ‘Centrale Melkinrichting’ dagverse- en langhoudbare con-
sumentenproducten werden geproduceerd en in de ‘Centrale Botermakerij’ 
diverse botervariëteiten en boterolie voor de nationale- en internationale 
markt.

Daarnaast bood dit prachtige bedrijf, na haar laatste nieuwbouw in 1970, 
werkgelegenheid aan zo’n 250 mensen voor Wergea en de naaste omgev-
ing, zoals Wurdum.

De reünie vindt plaats op 23 augustus 2022 in het Doarpshûs te Wergea. 
De inloop is vanaf 16:00 uur. Op het programma staat sowieso, na ont-
vangst met koffie en gebak en een borreluurtje, een overzicht van histo-
rische foto’s en -momenten uit de geschiedenis van Frico Wergea en een 
buffet. Uiteraard bent u ook voldoende in de gelegenheid om met oud-
collega’s bij te praten en oude herinneringen op te halen. We stoppen rond 
19:30 uur.
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De reünie-commissie is nog maar net bezig, dus het programma kan nog 
uitgebreid of aangepast worden.

Het Doarpshûs kan maximaal 100 gasten herbergen. Dit is dus helaas ook 
de limiet voor de Frico-reünisten! Het is dus zaak, dat u zich tijdig opgeeft. 
We gaan uit van het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt. Wan-
neer de mogelijkheid voor opgave van start gaat, hoe dit verloopt en wat 
de kosten zijn, wordt in een later stadium in ‘De Tuorkefretter’ bekend 
gemaakt. Houd dit dus in de gaten.
Als u, als voormalig Friconees, belangstelling voor de reünie hebt, is dit 
waarschijnlijk wel hét moment dat u datum, locatie en tijdstip voor uzelf 
noteert.
Informeer s.v.p. ook de u bekende oud-collega’s over deze reünie, wanneer 
u niet zeker bent dat ze op de hoogte zijn, of denkt dat ze dit bericht (mo-
gelijk) niet hebben gelezen.

Alvast tot ziens op 23 augustus 2022!

Reünie-commissie Frico-Wergea,
Tieneke, Huib, Henk, Haeije



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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Reukzin

Overheerlijke geuren uit de keuken doen mij water-
tanden. Zweetlucht probeer ik te maskeren met de-
odorant. Odeurtjes moeten onze uitstraling dan wel aantrekkelijkheid 
doen opschalen. De meeste ‘bistedokters’ zijn echter niet zo van de 
parfumerie. Gelukkig heb ik al een partner en tot volle tevredenheid. 
Maar in essentie zorgen geuren bij ons dus vooral voor beleving. Soms 
echter ook als alarmering. Want als ik gas of brandlucht ruik, moet ik 
op mijn hoede zijn. En dat bedorven eten kokhalzen opwekt, is ook niet 
voor niks: je kunt het maar beter niet verorberen. In dit soort situaties 
wordt geurbeleving verdrongen door óverleving. Net zoals dat veel 
vaker bij dieren het geval is.

Geuren spelen een grote rol in ons leven. Niet alleen bewust, ook onbe-
wust. Denk bijvoorbeeld hoe bepaalde geurtjes op onze gemoedstoestand 
kunnen werken zonder dat we daar zelf erg in hebben. Evolutionair is bij 
ons echter de reukzin deels verdrongen door het visuele aspect. Iets wat er 
smerig uitziet, gaan we echt niet opeten, ook al ruikt het nog zo lekker. En 
anderzijds kunnen wij verbaal met elkaar communiceren. 

In de dierenwereld is de reukzin nog veel essentiëler dan bij ons. Beesten 
zijn daar ook veel beter op toegerust. Het oppervlak van hun reukslijmvlies 
in de neusholte is groter dan bij ons en dit bevat ook nog eens exponentieel 
meer reukreceptoren. Daardoor is de belevingswereld van dieren dan ook 
heel anders dan bij de mens. Als wij elkaar kwijt zijn in een grote menigte, 
zoeken we vooral met onze ogen. Een ooi daarentegen herkent haar lam 
in een grote koppel uit honderden op de geur! Prooidieren worden juist 
gewaarschuwd als ze een roofdier ruiken. Omgekeerd ruiken roofdieren hun 
prooi van verre en leren ze die van ‘onder de wind op’ te benaderen zodat 
ze zelf zo lang mogelijk onopgemerkt blijven. Bij beide is de reukzin dus van 
vitaal belang in hun bestaan. 

Van vlinderpartners is bekend dat die elkaar over kilometers afstand kun-
nen ‘ruiken’ door middel van geurhormonen, de zogenaamde feromonen. 
Omgekeerd is het stinkdier in staat om belagers van zich af te houden door 
middel van het verspreiden van een uiterst onwelriekende geur…

Talloos zijn de voorbeelden waarbij wij gebruik maken van de buitengewone 
reukzin van dieren. Denk aan speurhonden met een enorme diversiteit aan 
specialisaties. Deze meestersnuffelaars kunnen helpen slachtoffers op te 
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Op de ansichtkaart boven zien we de Greate Buorren. Spelen op straat kon 
toen nog.
Hieronder een kijkje op de haven, met twee scheepjes aan de kade.
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zoeken, verdovende middelen of explosieven te detecteren of zelfs in de 
medische sector van nut te zijn. Zo kun je honden trainen om ziektes te 
ruiken in iemands zweet, adem, poep of plas. Er zijn verrassend goede ex-
perimenten gedaan om honden ‘kanker’ aan te laten tonen. Hulphonden 
kun je op dezelfde manier trainen hun baasjes te waarschuwen als deze 
een te laag bloedsuikergehalte hebben of dat er een epileptisch insult aan 
zit te komen. Op dit moment worden in Dubai en Helsinki zelfs corona-
speurhonden ingezet om covid te onderscheiden bij vliegtuigpassagiers!

Met alle kennis van het bovenstaande zit ik 
met een raar gedragsfenomeen waarvan ei-
genlijk niemand weet waar dat op gestoeld 
is. Honden blijken het heerlijk te vinden om 
zich in iets smerigs te wentelen. Zo heeft ons 
eigen ‘labje’ een voorkeur voor rotte vis en 
vogelpoep. Dat is vast een relikwie uit het 
gedragsrepertoire van de wolf, want die doet 
dat ook. Maar waarom eigenlijk? Wetenschap-
pers zijn het er niet over eens. Tijdens de jacht 
zou het hun eigen geur moeten maskeren of 
het ‘groepsgevoel’ binnen de roedel moeten 
versterken. Er wordt ook geopperd dat de hond de eigen geur juist op die 
plek wil achterlaten. Dat laatste is zeker ook onwaarschijnlijk omdat ze dat 
‘markeren’ juist vaak doen door eroverheen te plassen. Wellicht vinden ze het 
gewoon ‘heerlijk’ om in de vunzigheid te rollen, gelet op het enthousiasme 
waarmee ze dat doen. Ofwel: de reukzin wekt op tot zin in geur.
Laatst nog, stortte onze logeerhond zich in een heuse mensendrol langs 
de Swette. Afgezien van de vraag wie nou hier de grootste viespeuk is, het 
viel bij hem in de smaak alsof hij de nieuwste lijn van Jean Paul Gaultier 
had ontdekt. Maar goed, over smaak valt te twisten. Dat is weer een heel 
ander onderwerp…

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 organ-
iseren van leuke afwisselende activiteit-
en en realiseren van permanente opties 
tot bewegen en ontmoeten. 

Puzzel wandeltocht
Van 17 tot 23 december vroegen we iedereen een winterversiering te 
maken voor het raam. Bij een aantal versieringen werd een letter getoond. 
De letters vormden het te vinden puzzelwoord. Veel dorpsgenoten vonden 
het een leuk initiatief. Het 
was buiten en kon ondanks 
de coronamaatregelen ge-
woon door gaan. Om de 
puzzel op te lossen moesten 
de deelnemers vijf kilometer 
fietsen of lopen.
De oplossing van de Puzzel 
was: “winterwandeling”.

Onder de goede inzendin-
gen zijn prijsjes verloot. 
De cupcakes zijn gewonnen 
door Aniek en Janne. Direct 
nadat ze van Jaap de prijs 
in ontvangst namen zijn de 
winnaars met de cupcakes 
aan de slag gegaan. Naast 
goede puzzelaars blijken ze 
ook uitstekende bakkers te 
zijn. Alle goede inzending-
en ontvingen van Leoni een 
kleine attentie.
                                              Gefeliciteerd Janne en Aniek

Elektrische duofiets
In de tweede week van januari krijgen alle inwoners van Wirdum, Swichum 
en Wytgaard een enquêteformulier in de bus. We willen graag weten wat 
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iedereen van dit initiatief vindt. 
Dit is het plan:
Op een centrale plek in het dorp staat een elektrische duofiets. Iedere in-
woner van Wirdum, Swichum en Wytgaard kan de fiets, na reservering, 
gebruiken.

- Sportievelingen kunnen samen een tocht maken.
- Voor mensen met een minder goede conditie of beperking wordt 

buiten bewegen mogelijk door samen met iemand op pad te gaan. 
Dat kan met iemand die u kent of met een vrijwilliger. De fiets 
die wij voor ogen hebben beschikt over een draaiplateau waar je 
je voeten op kan plaatsen. De fiets is daarmee ook geschikt voor 
mensen die helemaal niet meer kunnen fietsen. 

De aanschaf gaat niet vanzelf. De financiering moet geregeld worden, vri-
jwilligers gezocht en planning en organisatie moeten worden opgetuigd.

“Eltsenien Nei Bûten” in Wirdum, “Wytgaard Sociaal” en de UVV Wirdum 
willen zich hiervoor inzetten. Dat gaat niet zonder hulp.
Wij vragen u daarom de enquête in te vullen. Als we kunnen aantonen 
dat dorpsgenoten enthousiast zijn, dan lukt het beter om financiering en 
organisatie rond te krijgen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Puzzeltocht maart
We blijven actief om naar buiten gaan leuk te maken. Daarom willen wij 
op 5 maart een buitenquiz organiseren (een pubquiz maar dan buiten). 
Op verschillende plekken in het dorp kunnen teams hun vragen ophalen. 
De ENB werkgroep kan het niet allemaal zelf organiseren. We hebben jullie 
hulp nodig. Er zijn vast dorpsgenoten die mee willen helpen. Het hoeft al-
lemaal niet zo ingewikkeld. Waar het om gaat, is naar buiten gaan, ontmo-
eting en gezelligheid. Aanmeldingen naar eltsenien@gmail.com.
Mensen die meedoen met de voorbereiding worden uitgenodigd op 25 
januari, ‘s avonds. 
Zet het alvast in je agenda.

Wirdum schoon
Om de 6 weken wordt door jong en oud zwerfafval opgeruimd. De volgen-
de data: 13 februari en 27 maart om 15:00 uur. Verzamelen bij De Golle. 

Jaap, Leoni, Riggina en Albert
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> 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

 

 Woning- en utiliteitsbouw
 Waterbouwkundige werken 
 Restauratie en renovatie
 Service-onderhoud

 Onderhoud en verbouw
 Badkamer renovatie
 Tegelwerken
 WMO-aanpassingen 

24-uurs service  |   zomer-/winterklaar service vakantiewoningen

 
De Seize 9, Grou Tel. 0566 - 62 1579, info@dejongdewal.nl, www.dejongdewal.nl
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Moppen en raadsels

Welke planeet is heel blij?
Antwoord: Joepie-ter

Een Amerikaan, een Fransman en een Limburger ontmoeten elkaar op een
internationaal ruimtevaartcongres. “Wij sturen binnenkort een raket naar
Mars”, zegt de Amerikaan.
“Wij sturen een raket naar Jupiter”, beweert de Fransman.
“En wij sturen een raket naar de zon”, beweert de Limburger.
De Amerikaan en de Fransman bekijken hem raar aan: “Dat kan toch niet, 
want zo’n raket gaat smelten als ze de zon nadert.”
“Nee hoor”, zegt de Limburger. “Wij vliegen alleen ‘s nachts!”

Hoe bak je zingende pannenkoeken?
Antwoord: Met voicemeel

Wat gaat er omhoog als het regent?
Antwoord: Paraplu

Waarom vliegen vogels ‘s winters naar warmere bestemmingen?
Antwoord: Dat is makkelijker dan lopen

Finne Reidinga
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Boven de woning van de ambtenaar die belast was met de invordering van 
alle inkomsten en ontvangsten van de gemeente.
Onder een kijkje op de Grootebuurt. De bomen staan wel heel dicht bij een.
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Bedankt voor een mooie traditie

Het is een koude kerstnacht. Er waait een ijzige oostenwind. En wij liggen 
lekker opgekruld onder de dekens. Tot 7 uur op kerstochtend. Op de wind 
komen dan de klanken van ‘Hark! The Herald Angels sing’ door het open raam 
naar binnen. Een magisch moment en een blij gevoel golft door me heen. 
Het is kerst. Corona of niet, een oude traditie gaat ook in 2021 gewoon door. 

Hoe oud die traditie is, weet ik niet. En ik kende hem ook niet vanuit mijn 
geboortedorp. Maar dat Wirdum die heeft, vind ik mooi. Warme koper-
klanken die klinken in het mysterieuze december-donker dat ‘s morgens om 
7 uur nog in het dorp hangt. Alle kerstklassiekers hoor ik dit jaar voorbij 
komen. De wind komt namelijk uit de goede hoek. Waar de blazers van het 
korps in het dorp ook stoppen, Euros (god van de oostenwind) brengt de 
klanken naar de Legedyk.

Mijn gedachten dwalen ook even terug 
in de tijd. Naar de jaren toen onze kinde-
ren jonger waren en wakker voor dag en 
dauw. Dan ging het slaapkamerraam altijd 
helemaal open om vooral maar niets van 
het magische moment te missen. Want 
was de wind west, zuid of zuidwest dan 
was het luisterplezier maar van korte 
duur. Ik herinner me dat we zelfs wel 
eens met de jas aan over de pyjama op 
de fiets stapten om toch nog maar meer 
te kunnen horen.

Die tijd ligt al even achter ons. Maar zij herinneren het zich nog goed. En 
zijn ze thuis met kerst, dan bekruipt hen net als vroeger een magisch gevoel 
als zij de kerstklanken horen. Ik hoop dat ik er ook in 2022 op kerstochtend 
door wordt gewekt. En dat er bij het korps nog jaren bikkels blijven die deze 
traditie in stand houden. Beste blazers, bedankt! 

Ilona Lesscher
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IN BEDRIJF 

In deze rubriek geven we het woord aan een ondernemer in Wirdum 
of Swichum. Aan de hand van een aantal vragen proberen we meer te 
weten te komen over het bedrijf. 

Naam bedrijf  : Astrid Sportprijzen
Eigenaar  : Astrid van der Zwaag
Website  : www.astridsportprijzen.nl

Kun je kort beschrijven wat je bedrijf doet? 
Verkoop van sportprijzen (bekers, medailles, standaards, paardenrozetten, 
enz.). En het graveren van sportprijzen en diverse andere metalen voorwer-
pen.

Hoe is je bedrijf ontstaan? 
In 1979 ben ik in een sportzaak gaan werken in Leeuwarden.
Daar kreeg ik de sportprijzenafdeling onder mijn hoede.
Na 13 jaar voor een baas te hebben gewerkt, ben ik voor mij zelf gaan werken 
in de sportzaak waar ik een ruimte tot mijn beschikking kreeg.
Dit was in 1992. Dus nu alweer 30 jaar geleden ondertussen.
Na de sluiting van de sportzaak in Leeuwarden, heb ik in 2019 mijn zaak 
voortgezet in ons woonhuis op de Jacob Algerasingel 33 te Wirdum.

Wilde je altijd al voor jezelf beginnen? 
Ja, dat wilde ik altijd graag. Ik kom uit een ondernemersgezin.

Heb je personeel in dienst en zo ja hoeveel?
Nee, maar als ik hulp nodig heb, vraag ik mijn man Rienk. Die springt dan bij.

Wat vind je het mooiste aan ondernemen?
Eigen baas te zijn en zelf beslissingen te nemen.
Vrijheid.
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En wat vind je lastig aan ondernemen?
Deze corona tijd.
Geen sporten en activiteiten, dus geen handel. Jammer.

Hoe kijk je naar de toekomst, wat wil je nog graag bereiken of doen? 
Ik hoop dat er binnenkort weer wat georganiseerd kan worden, dan kan ik 
weer aan de slag. Ik houd de moed erin.

Hoe gaat je bedrijf om met duurzaamheid? 
Ik gebruik zoveel mogelijk het verpakkingsmateriaal weer, dus hergebruik
en ik scheid het afval zoveel mogelijk.

Heb je een tip voor mensen die voor zichzelf willen beginnen?
Volg je hart en laat je goed voorlichten.

Wil je ook met je bedrijf in deze rubriek? 
Mail het de redactie: tuorkepost@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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De Zuivelfabriek aan de Tsjaerderdyk. Veel van de panden staan nog, maar 
de schoorsteenpijp is verdwenen.

Onder een kijkje op de woning waar jarenlang de huisarts woonde.



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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Mannelijk of vrouwelijk

Een lerares Spaans legde aan haar klas uit dat in het Spaans, in tegenstelling 
tot het Engels, zelfstandige naamwoorden vrouwelijk of mannelijk zijn. 

Huis is bijvoorbeeld vrouwelijk: la casa. 
Potlood is dan weer mannelijk: el lapiz. 

Een leerling vroeg: Welk geslacht heeft dan het woord computer? 
In plaats van te antwoorden deelde de lerares de klas in twee groepen, alle 
mannen bij elkaar en alle vrouwen bij elkaar. 
Elke groep moest zelf nagaan of computers mannelijk of vrouwelijk zijn. 
Elke groep werd gevraagd om vier redenen te geven bij hun beslissing. 

De mannen vonden dat de computer absoluut vrouwelijk moest zijn, la 
computadora, omdat: 

1. Niemand, behalve hun maker, kan de interne logica begrijpen. 
2. De taal die ze gebruiken om met andere computers te communiceren 

is onbegrijpelijk voor alle anderen. 
3. Zelfs de kleinste fout wordt in het lange termijngeheugen bewaard om 

later snel terug opgevraagd te kunnen worden. 
4. Zodra je een computer aanschaft kom je in een situatie terecht waarbij 

je de helft van je salaris aan accessoires blijft uitgeven! 

De vrouwen daarentegen vonden dat het woord computer mannelijk moest 
zijn, el computador, omdat: 

1. Om ook maar iets te kunnen laten doen moet je hem aanzetten/
opwinden. 

2. Bezit een schat aan informatie maar is nog steeds niet in staat om zelf 
te kunnen denken.

3. Wordt geacht problemen te kunnen oplossen, maar de helft van de tijd 
heb je er zelf problemen mee! 

4. Zodra je hem hebt kom je erachter dat als je even had gewacht, je een 
betere kon krijgen. 

Om bovenstaande problemen uit de wereld te helpen, hebben we 
tegenwoordig genderneutraal.

Hendrik
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Op de ansichtkaart boven zie je de Swichumerdyk, met links van de toren 
de ‘tsjerkepleats’. 
Onder de Legedyk, hier de Stationsweg genoemd
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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.



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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Bericht van de vogelwacht

We zijn bezig om de vogelwacht nieuw leven in te blazen. We hebben op 
zaterdag 5 februari om 15:00 uur een buitengewone ledenvergadering bij 
HCR Duhoux te Wirdum. 

We hebben dit jaar nazorg gedaan in het vogeltjesland in de Tsjaerderpolder 
land van Staatsbosbeheer. De nazorgers hebben daar circa twintig nesten 
van de grutto gevonden, ook kieviten, tureluurs en scholeksters waren er 
vertegenwoordigd. 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 909 147 ten name van Vogelwacht 
Wurdum, Swichum en Wytgaard. 

We hopen op een grote opkomst met de buitengewone ledenvergadering 
en dat de coronamaatregelen ons niet weer dwarszitten. 

Namens het voorlopige bestuur,
Johan Visser
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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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Tank,

Graach wolle wy eltsenien tank sizze foar it waarme meilibjen nei it ferlies 
fan myn leave Joop, heit en pake.

Joop Veenstra

Fam. Veenstra,
Swichum

De voedselbank

Vanuit de kerk in Wirdum e.o. willen we de voedselbank steunen. Als armoede 
tijdelijk is, en er geen andere problemen zijn, kunnen mensen / ouders daar 
vaak redelijk mee omgaan. Zeker als er een steunend (sociaal) netwerk om 
hen heen is. Bij alleenstaanden / gezinnen waar armoede is, kunnen echter 
vaak meerdere problemen spelen. Op verschillende levensgebieden tegelijker-
tijd zoals scheiding, ziekte en baanverlies. Armoede heeft vaak een negatieve 
invloed en kan de situatie verergeren. En dat ze stress ervaren vanwege de 
armoedeproblematiek. De voedselbank kan mensen, die te maken hebben 
met armoede, helpen met de basisbehoefte van voedsel.

Tip voor de maand januari: Soep in blik/pak

De voedselmand staat in de supermarkt in ons dorp, de Centerrr (bij de kassa). 

Met vriendelijke groeten,
Folkert Jongbloed, Nieske Span, Jannie Lindeman en Hannah Reitsma
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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 januari tot 1 maart 2022

  5-2 15:00 uur Duhoux Buitengewone ledenvergadering 
   Vogelwacht

13-2 15:00 uur De Gollle Zwerfafval opruimen

  5-3   Buitenquiz Eltsenien nei Bûten
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

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

16-2 09:30 uur da. W. de Boer–Romkema
  Maaltijd van de Heer

23-1 09:30 uur  ds. L. Westra, Lollum
 
30-1 09:30 uur da. W. de Boer–Romkema
   
  6-2 09.30 uur  ds. A. Wiebenga, Sneek

13-2 16.30 uur da. W. de Boer – Romkema
  Vesper Nicolaeskerk in Swichum

20-2  09.30 uur ds. B. Bloemink, Beetgum

Bij het in- en uitgaan van de kerk is een mondkapje verplicht. Op de zitplaats 
kan dit af. De anderhalve meter afstand is van toepassing, gezinnen kunnen 
bij elkaar zitten.

Het is verstandig om, als u van plan bent een dienst te bezoeken, vooraf 
onze website (zie hierna) even te raadplegen over mogelijke wijzigingen 
over de bezoek- en aanmeldingsregels.

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 en ook steeds actuele 
informatie over onze gemeente. Het wekelijkse Zon-Dagboek bijvoorbeeld 
geeft een indruk (met foto’s) van de diensten van de voorgaande zondagen. 



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



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


