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Fan ‘e toer besjoen

En toen was het alweer maart! 

De maand februari gaat de boeken in als de storm-maand 
met vijf dagen op rij storm. Volgens Weer.nl is dit nog nooit 
eerder voorgekomen. Het begon allemaal met storm Corrie, 
de eerste officiële storm van 2022 met windkracht 9 en 
zeer zware windstoten tot liefst 120 km per uur en code 
oranje. Sinds 2019 krijgen alle stormen die code oranje of 
code rood zijn, een naam van het KNMI. Bij uitzondering 

krijgt een code-geel-storm ook een naam. “Met de stormnamen willen we 
het bewustzijn van gevaarlijk weer vergroten voordat het toeslaat”, meldt 
het KNMI. Een naam als storm Corrie klinkt meer als iets dat op de koffie 
komt dan een natuurverschijnsel dat je tuinset bij de buren gooit, maar het 
KNMI heeft een reden voor deze naamgeving.

Corrie van Dijk was de eerste vrouwelijke meteoroloog bij het KNMI in 1964. 
Op de lijst met namen staan ook Herman, Franklin en Tineke. Herman Bij-
voet was de directeur van het KNMI tijdens de waternoodramp in 1953 en 
Tineke Dijkshoorn won in 1986 de Elfstedentocht. Franklin Kroonenberg 
was weerpresentator bij de NOS en werkte ruim 40 jaar bij het KNMI. In de 
namenlijst van stormen wisselen mannelijke en vrouwelijke namen elkaar af.

Na Corrie raasden Dudley, Eunice en Franklin over ons land. Een zogenaamde 
drielingstorm. De laatste keer dat dit gebeurde is bijna 100 jaar geleden: 
in 1928.

Storm Eunice was wel de heftigste van de drie met code rood. Er werd zelfs 
een landelijk NL-Alert verstuurd. Het alarmmiddel NL-Alert waarschuwt en 
informeert burgers bij acute noodsituaties via de mobiele telefoon. Ik schrok 
me rot en vond het bijna net zo beangstigend als die grote bomen rond de 
kerk die wild tekeergingen. Als zo’n grote boom op je huis dondert, heb je 
niet zoveel aan het advies “blijf binnen, ga niet de deur uit”. Gelukkig bleef 
het rond de kerk bij afgewaaide takken en hier en daar schade aan daken door 
afgewaaide pannen. Zelfs mijn schutting hield zich kranig staande. Na een 
rondje door het dorp zag ik wel een omgewaaide boom aan de Tsjaerderdyk. 

En wat gaat maart doen? Zijn staart roeren met nog meer storm? Als we 
het gezegde moeten geloven, kan het alle kanten op met het weer in maart. 
Zondag 20 maart begint officieel de lente maar de overheersende noorden-
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wind in het slot van maart kan 
nogal eens voor een hapering 
van de lente zorgen. Daar komt 
dus ook het gezegde vandaan. 
In de koude lucht die vanaf de 
Noordpool over de Noordzee 
stroomt ontstaan vaak winterse 
buien met regen, onweer, ha-
gel en natte sneeuw. Gelukkig 
trekken de sneeuwklokjes en 
krokussen zich hier niets van aan 
en staan ze overal parmantig te 
bloeien in de natuur. 

Bij het verschijnen van deze 
Tuorkefretter is het alweer 5 
maart geweest, de dag dat de 
buitenquiz van Eltsenien Nei 
Bûten op het programma staat. 
Superleuk om lekker naar buiten 
te gaan met z’n allen en een spel-
letje te doen. Wat voor weer het 
ook wordt, het is altijd goed om 
in de buitenlucht te bewegen 
en activiteiten te ondernemen, 
maar alles is leuker met een 
aangename temperatuur en het 
zonnetje erbij. Ik heb er zin in!

Christa Koops 

Jim hawwe it wakker oer hurde wyn, 
mar der haw ik hielendal gjin lêst fan 
hân. Wol fan it reinwetter. Pyt hie it 
oer 45 milimeter, mar bêste minsken 
myn hiele gong stie fol. Ik haw noch 
112 belle, mar de brânwacht hie it te 
drok om my te helpen.

Het dak van ons dorpshuis De Golle ver-
loor tijdens de storm Eunice tientallen 
dakpannen.
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Nieuws van Dorpsbelang

Wethouder Abel Reitsma bezoekt Wirdum 

Wethouder Abel Reitsma bracht donderdag 10 maart samen met dorpen-
manager Jennifer Batteram een bezoek aan Wirdum. Na een gesprek met de 
voorzitters van De Schakel en De Golle stapte Reitsma samen met Dorpsbe-
lang op de fiets, voor een rondje door Wirdum. 

Op de fiets een rondje door Wirdum



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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“Een vreemd moment zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen om op 
dorpenbezoek te gaan”, valt Reitsma met de deur in huis. Maar wel een 
bewuste keuze. De dorpen zijn namelijk verdeeld over de verschillende 
wethouders en wanneer een wethouder terugkomt in het college behoudt 
hij die dorpen. Wel kan zijn portefeuille veranderen. 
Reitsma is lijstrekker voor het CDA en ambieert een wethouderspost in het 
nieuwe college. De kans is dus reëel dat Wirdum hem welkom kan heten 
op de jaarvergadering van Dorpsbelang op vrijdag 20 mei (meer informatie 
daarover in de volgende Tuorkefretter). Wirdum is Reitsma niet onbekend. 
Zijn pake en beppe woonde, voor zij verhuisden naar Nij Dekema in Weidum, 
aan de Loodyk en liggen nu in Wirdum begraven. En de wethouder heeft 
nog familie in Wirdum. 

Dorpsbelang Wirdum Swichum was blij met de vraag of de wethouder op 
bezoek kon komen. In ons dorp spelen genoeg zaken die het bespreken met 
de gemeentelijke politiek waard zijn. Om die reden schoven tijdens de lunch 
in De Golle ondernemersvereniging De Schakel aan in de persoon van voorzit-
ter Anita Tilkema en Ronald Bruggen als voorzitter van dorpshuis De Golle. 

Bij de Schakel zijn een 60 ondernemers aangesloten. En natuurlijk ging het 
gesprek over hoe zij door de tijd met corona-beperkingen zijn gerold. Dat wis-
selt sterk van bedrijf tot bedrijf. Voor horeca, kapperszaken en schoonheids-
salons noemt Tilkema de afgelopen drie lockdowns het meest ingrijpend.
De wethouder geeft aan dat de gemeente verschillende instrumenten heeft, 
waarop ondernemers een beroep kunnen doen. Maar tijdens het gesprek 
is de conclusie ook dat informatie daarover niet altijd terecht komt in de 
kanalen – zoals bijvoorbeeld De Schakel – die haar leden daarmee verder kan 
helpen. Verder gaf Tilkema aan dat leden van De Schakel behoefte hebben 
aan een bedrijfsverzamelgebouw. 

Ook De Golle ondervond ernstig hinder van de pandemie. De nacht van 
Wirdum in januari 2019 was de laatste grote activiteit. Op de revenuen 
daarvan heeft het dorpshuis afgelopen twee jaar geteerd. Tijdens dat feest 
kreeg De Golle controle van handhaving, die tot de conclusie kwam dat de 
geluidsnorm werd overschreden. 
In het gesprek met de wethouder gebruikt Bruggen dat als voorbeeld om te 
illustreren hoe lastig regelgeving het in de benen houden van een dorpshuis 
maakt. Zou De Golle weer een Nacht van Wirdum willen organiseren dan 
moet ze voldoen aan de geluidsnormen. Zo niet dan volgt een forse dwang-
som. Zou hetzelfde feest in een tent worden gehouden, dan kan ontheffing 
worden aangevraagd en het feest doorgang vinden. 
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De wethouder sprak in de Golle onder andere met Ronald Bruggen en Anita 
Tilkema.

De wethouder en dorpenmanager erkennen de situatie en zeggen toe uit 
te zoeken of dat echt niet anders kan. En snappen ook dat een dorpshuis 
zulke evenementen nodig heeft om de begroting sluitend te houden. Voor 
De Golle is dat per definitie al een grote uitdaging. In een rapport becijferde 
de gemeente dat jaarlijks ruim € 30.000 nodig is om De Golle te renoveren 
zodat het gebouw weer voldoet aan de eisen van de tijd. 

Niet voor niets dat De Golle een van de partijen is die graag aanhaakt, mocht 
er in Wirdum een multifunctioneel centrum komen. Ook dat onderwerp is 
uitvoerig met de wethouder besproken. Aansluitend aan het tafelgesprek 
even op de fiets door Wirdum, waar de wethouder uiteraard bekenden trof. 
Ruim twee uur na aankomst in Wirdum, stapte wethouder Reitsma in de 
auto voor het volgende dorpenbezoek in Warten. 

Dorpsbelang Wirdum - Swichum
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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!



13

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 19 maart
Zaterdag 26 maart

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. De vrijwilligers 
zien er op toe dat dit niet gebeurt.

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

‘Och leave, dreamsto al fan dy hetsige wâld rikel?’, en 
wylst tyske hy my oer myn lyfke. Ferheard skrok ik wekker 
en seach út myn koer wei Baas rjocht yn ‘e eagen. ‘Of gie it dochs wer oer 
haskes?’, liet hy derop folgje. No nee, hy moast ris witte hokker nachtmerje 
ik hie! Hyltyd wer oer dat spul begjinne, blaf my der net fan! Fan ‘e middei 
noch. Baas liet my oer de dyk út en yn ‘t lân fan de buorman fleagen twa 
hazzen efter elkoar oan en dat draaide út op joeien. ‘No moatst efkes goed 
sjen, Afke!’, siet Baas my op te stoken. No haw ik altyd niget oan dy hurd-
dravers, mar sok ôfwaaid praat hy ik net fan him ferwachte! Hawar, ik bin al 
twa wike sa loopsk as in teef, mar dêr rin ik abslút net mei te keap. Ik floei 
fansels, mar dat is lykwols hiel behindich. Boppedat behimmelje ik mysels 
goed mei de beklape sadat se mar amper wat yn ‘e hûs fine. Dochs wiene 
Frou en Baas der wol gâns op fiksearre. Sy wolle stomme graach pupkes by 
my. No haw ik my sels ek wolris utere oer ‘pykjes’ te prakkesearjen, mar ‘k 

seach noch wol wat apen en be-
aren op it paad dêrhinne. Hoe yn 
de goedichheid moat soks? No, dy 
lêste nachtmerje hat my wol goed 
út myn ‘dream’ weihelle...

Frou en Baas hiene al hiel wat 
mei my útheefd. Hja hiene my 
yn allerhande bochten ûnder in 
grut kabaal apparaat lein foar 
‘bonkerakplaatsjes’ sa’t sy dat 
neamden. Eartiids bin ik ek by 
de eachjedokter west foar ûnder-
siken en Baas hat de ier yn myn 
foarpoat benei lek prikt om te sjen 
oft ik wol sûn bin. Fansels bin ik 
dat! En de ôfrûne wike hiene se 
al trije kear wer bloed prikt om te 
sjen hokker momint ik it bêste nei 
dy ‘wâld rikel’ ta koe. Ik wie der 
wol klear mei...

En op dy bewuste jûn wie ‘t blykber safier. Dus ik mei yn harren wein en 
meielkoar op nei Sven. Wie ‘k al pear kear mei yn ‘e kunde west by tiden 
fan jachttrainings en ik moat blaffe dat ik dy linige apporteur bot graach 
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lije mei. Dit kear giene wy lykwols net nei ‘t bosk ta, mar gewoan by him 
thús yn ‘e tún. No, om in wiidwreidich ferhaal koart te meitsjen: wy hawwe 
oardel oere omgisele en boarte, mar ik haw him net op myn krús talitten. 
Nei withoefolle bakjes kofje sei Baas dat it moai west wie en setten wy wer 
ôf op nei hûs ta. ‘Moarn nochris besykje?’, hearde ik Baas by de efterdoar 
freegjen. No, sa.

Dy oare deis wy dêr nochris hinne. Earst mochten Sven en ik wer in pypfol 
omtyskje, mar doe hat Baas my goed tasprutsen en begûn hy my mei beet 
te hâlden. No, dat fleach my suver oan! En doe’t ik úteinlik fielde dat myn 
frutsel beroerd waard, haw ik in pear ôfgryslike gjalpen jûn. Ik haw wrachtich 
gûld as in lyts wolfke! ‘Dit wurdt neat en sa moatte wy net wolle’, hearde ik 
sizzen. Myn leave santjin, wat begrutte it my foar dy wâldrikel! Hy stie der 
alderôfgryslikste helpleas by, dy siel. It lei ‘m ek wier net oan him. Mar wat 
wie ik bliid dat ik wer mei yn ‘e wein nei hûs ta mocht...

Der is wat ôf eamele nei dy tiid. En Frou hat ek wier wol in trientsje litten. 
Mar ik hearde Frou en Baas tsjin inoar sizzen dat se de lju mar rabbelje litte 
moasten. En dat se grutsk op harren lytse wyfke wiene en bleaunen. ‘In 
hûn heart baas oer har eigen lyfke te wêzen.’ No, better hie ‘k soks sels net 
blaffe kind!

Dy nacht kamen yn myn dreamen opnij piken út dy einekoer foar ‘t ljocht. 
En seach ik dy jerke him wer oan dat eintsje fergripen. Doe wist ik dat ik it 
by eintsjebeslút by de rjochte ein hie...

Menno J. Wiersma
www.bistedokter.nl

Officiële opening Dierenweide

Zaterdag 14 mei zal de dierenweide officieel geopend worden! Zet deze 
datum alvast in de agenda.
Er zullen die middag allerlei leuke activiteiten plaatsvinden en natuurlijk is 
er een ‘pommerant’ die de openingshandeling zal verrichten. 

Meer informatie volgt in de Tuorkefretter van april.

Hannie Schuurman
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Bron: Leeuwarder Courant 1 maart 2022

Privébegraafplaats Wirdum openbaar

De begraafplaats van de familie Eysinga bij Wirdum ondergaat straks 
een opknapbeurt. Daarna krijgen ook andere mensen de kans om zich 
hier te laten bijzetten.

“Alle seinen staan op groen”, zegt voorzitter Bearn Bilker van de Stichting 
Jousmastate. De gemeente Leeuwarden wil de begraafplaats aanwijzen als 
gemeentelijk monument. De stichting werft fondsen voor de opknapbeurt.
De begraafplaats werd in 1828 in gebruik genomen op het terrein van 
een oude state, die de naam van de familie Juwsma of Jousma droeg. De 
Eysinga’s kozen dit terrein als particuliere begraafplaats uit, omdat nieuwe 
hygiëneregels begraving in de kerk niet meer toelieten.
“Sinds 1938 is er niemand meer begraven en de dodenakker raakte in een 
‘fertutearze’’ toestand”, zegt Bilker. “Bij de stichting Staten en Stinzen kregen 
wij vaak meldingen van wandelaars en fietsers, die zich eraan stoorden. Ze 
vroegen of wij er misschien iets aan konden doen.”

De Eysinga’s beheerden de begraafplaats nog zelf via hun Stichting Jousmas-
tate, “maar het was een slapende stichting”, zegt Bilker. “In overleg hebben 
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we die het afgelopen jaar nieuw leven ingeblazen.” Als nieuwe voorzitter 
probeert hij nu met een nieuwe groep de schouders eronder te zetten.
De stichting diende in juli een het verzoek in de plek een monumentenstatus 
te geven. Ook Heemschut had hierom gevraagd. “Na lange voorbereidingen 
is onlangs de aanwijzingsprocedure begonnen”, liet de gemeente deze 
maand weten.
De stichting werft fondsen voor een opknapbeurt. “We hebben ongeveer een 
ton nodig”, schat Bilker. Hiermee worden de brug, omheiningen, grachten 
en het terrein zelf weer op orde gebracht. “We willen voor de zomer begin-
nen.” Als het meezit, kan de klus dit jaar nog afgerond worden.

Officieel mag de begraafplaats nog altijd worden gebruikt. “We maken een 
doorstart.” Straks moeten ook anderen de mogelijkheid krijgen zich hier 
bij te laten zetten. Hierbij wordt vooral gedacht aan urnen, maar begraven 
kan eventueel ook.

In 1991 kreeg de begraafplaats nog een restauratie met gemeentelijke en 
provinciale hulp. Toen was een deel van de namen al niet meer leesbaar 
op de zerken. De gemeente beschouwde het terrein toen als ‘kenmerkend 
element van cultuur-historisch belang’.

De gemeente Leeuwarden telt meer particuliere begraafplaatsen van bemid-
delde families. De Buma’s hebben bijvoorbeeld een dodenakker in Weidum, 
terwijl de zerken van de Martena’s en aanverwanten bij Martenastate in 
Koarnjum liggen.

Erwin Boers

Bron: www.ensie.nl/monumenten in friesland

De familiebegraafplaats Eysinga in Wirdum

De familiebegraafplaats Eysinga (bij Loodijk 3), gelegen ten noorden van 
Wirdum, is in 1828 aangelegd voor F.J. van Eysinga († 1828) op een om-
gracht terrein waarop in de late middeleeuwen een stins stond van de familie 
Jouwsma en dat vanaf het midden van de 16de eeuw in bezit was van de 
familie Eysinga. De laatste bijzetting vond plaats in 1938.

De begraafplaats is in 1992-’93 gerestaureerd.



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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Beweegroute

Na het behalen van de Kern met Pit-2021 
door de jeugdsoos, mogen wij in 2022 
met ons plan om een beweegroute te 
realiseren meedoen aan Kern met Pit.

Buiten zijn, van de natuur genieten, sa-
men bewegen en ondertussen fit worden. 
Dit willen we realiseren met de beweegroute. 
ENB heeft hiervoor een plan ingediend bij de KNHM-Kern met Pit en we 
zijn voor 2022 als één van de twaalf Friese projecten uitgekozen om dit te 
realiseren. Wanneer dit lukt dan ontvangen we aan het einde van het jaar 
het predicaat “kern met pit” én een financieel steuntje om de gemaakte 
kosten een deel te kunnen voldoen.

Om te kunnen trainen heb je helemaal niet zoveel nodig. Wanneer je met 
andere ogen naar buiten kijkt, dan zie je dat alles wat je nodig hebt al 
aanwezig is. Bij een klimrek kan je jezelf optrekken of opdrukken, je kan je 
beenspieren trainen bij een boomstam en bij de glijbaan kan je heel goed 
je buikspieren trainen. Met een eerste werkgroep hebben we een rondje 
Wirdum gedaan en samen kwam er al veel inspiratie naar boven. 

Als eerste stap gaan we een ‘basis-route’ vorm geven. De ‘rûte foar eltse-
nien’ van ongeveer drie kilometer zal langs de vijf speeltuinen van Wirdum 
gaan. We hebben hiervoor gekozen zodat iedereen de route zal kunnen 
proberen. En in de speeltuinen staan veel objecten die ideaal zijn om oefe-
ningen op te doen. 

Wanneer de eerste route staat, is deze daarna nog uit te breiden. We kunnen 
hem bijvoorbeeld langer maken, maandelijks nieuwe oefeningen toevoegen 
of speciale rondjes maken voor specifieke doelgroepen of trainingswensen. 
Samen met de buurtsportcoach zijn we aan het oriënteren op welke manier 
we de route het beste kunnen aanbieden. ‘Gewoon’ op papier of digitaal, 
bijvoorbeeld in een app of op een website of een combinatie hiervan. We 
willen graag dat de route voor iedereen bereikbaar is. 

Heb je ideeën of wil je meedenken?
Stuur een mail naar eltsenien@gmail.com.

Groet, ENB



   
 

   

Volg ons ook op facebook

Dorpshuis de Golle
Beste bewoners van Wirdum en Swichum

Wanneer deze Tuorkefretter uitkomt hebben wij onze vrijwilligersavond 
al gehad, met geweldige mensen die zich inzetten voor de Golle.
Om het dorpshuis draaiende te houden zijn wij dringend op zoek naar 
nieuwe bestuursleden. Drie bestuursleden gaan ons per april verlaten. 
Wij blijven met drie bestuursleden en 1 afgevaardigde vanuit
Dorpsbelang over. Willen wij dat er een Dorpshuis blijft dan hebben 
wij jullie hulp als inwoners echt nodig. 

Wil jij je inzetten voor de Golle als bestuurslid of vrijwilliger dan zou dat 
heel �jn zijn. Heb je interesse of wil je meer informatie, bel gerust met de 
Ronald Bruggen  (06 55690975) of stuur een mail.

In deze Tuorkefretter staat een �yer met de aankondiging voor de 
Meer dan een Pubquiz op 1 april. Onze welbekende quiz maar dit keer 
met hilarische spelletjes, behendigheid en creativiteit. Ga met elkaar de 
strijd aan en geef je team op via de mail. Want zeg nou zelf, na twee jaar 
van stilte is het weer tijd voor leuke activiteiten. Wij hebben er zin in en al 
veel voorpret bij het bedenken van de vragen en de spelletjes gehad.

 Op zaterdag 7 mei is Wirdum het start -en eindpunt voor de 
Wapendropping wandeltocht (www.wapendroppingwandeltocht.nl) 
met ongeveer 3000 deelnemers. Om dit in goede banen te leiden zoeken 
wij vrijwilligers voor diverse activiteiten die worden georganiseerd. 
Je kan denken aan parkeerwachters of hulp bij de catering en de stem-
pelpost. Lijkt het je leuk om ons op 7 mei te helpen meld je dan aan via 
de  mail. We gaan er met elkaar een fantastische dag van te maken.

 Tot ziens in de Golle!
Anneke, Sander, Dennis, Robyn, Ronald, Wietze en Marjan.

dorpshuis.degolle@gmail.com

Welkom 
in de Golle!
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Vakantiegezinnen gezocht

Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen voor kinderen in de 
leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Europa Kinderhulp organiseert reizen voor 
kwetsbare kinderen uit  verschillende landen in Europa, zodat zij de kans 
krijgen om op vakantie te gaan bij een gezin in Nederland. Een reis duurt 
10 tot 20 dagen.  Dit verschilt per reis. 

Hoe werkt het?
Door de zorg- en welzijnsorganisaties van de uitzendende landen worden 
kinderen geselecteerd die het nodig hebben om even uit de lastige omstan-
digheden van hun dagelijkse leven gehaald te worden. 
60 Jaar Europa Kinderhulp heeft laten zien dat kinderen opleven tijdens het 
verblijf bij de vakantiegezinnen en weer onbezorgd kind kunnen zijn.

Kies zelf een reis!
We zijn nog op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen voor aankomende 
zomer, zodat veel kinderen een plekje hebben om hier vakantie te vieren. 
Voor Duitse kinderen zoeken we ongeveer 15 vakantiegezinnen maar ook 
voor de kinderen uit regio Antwerpen en uit Nederland zijn wij nog op zoek 
naar een vakantieplekje. 
Ben je alleenstaand of een koppel, heb je wel of geen kinderen, alles is goed. 
Het belangrijkste is, dat je een kwetsbaar kind een fijne onbezorgde tijd bij 
jou thuis wilt bieden.
Er zijn allerlei maatregelen genomen en protocollen opgesteld rondom 
corona om de reizen op een verantwoorde manier te kunnen organiseren. 
Meer informatie vind je op de website www.europakinderhulp.nl, hier kun 
je je ook aanmelden of een informatiebrochure opvragen.
 
Reizen provincie Friesland 2022 Aankomst Vertrek
Duitsland Oldenburg   15 juli  29 juli
Duitsland Schneeberg Delitzsch  16 juli  29 juli
Duitsland Hannover   20 juli  5 augustus
Nederland    25 juli  3 augustus
België Vlaanderen   25 juli  8 augustus
Frankrijk Secours Populaire  26 juli  9 augustus
 
“Yn Fryslân ha wy in fantastysk team frijwilligers, dy’t der foar soarget dat 
bern mei minder kânsen út ferskate lannen in net te ferjitten fakânsje ha 
yn ús prachtige Fryslân! Dus bêste minsken jou jim op as fakânsjegesin en 
genietsje fan dy tankbere bliere gesichten. Foar dy bern en foar jimme in 
tiid om noait te ferjitten… Echt wier!“
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6 eieren
 €2 

10 eieren
 €3 

20 eieren
 €5 

30 eieren
 €7 
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Klaas Pranger fietst de Alpe d’HuZes

Elk jaar beklimmen duizenden mensen de berg Alpe d’Huez om geld in te 
zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Dit jaar is Wirdumer Klaas Pranger een 
van hen. Samen met vier vrienden reist hij af naar Frankrijk. Zijn doel is zeker 
vier keer de berg op te fietsen. Als eerbetoon aan dierbare familieleden die 
zijn overleden aan kanker.

Hoe ontstond jullie plan om mee te doen aan de Alpe d’HuZes?
Klaas: “Vorig jaar tussen twee lockdowns waren we aan het BBQ-en met 
onze vriendenploeg. Een van hen kwam met het idee en de rest was meteen 
enthousiast. Omdat het evenement vanwege corona het jaar ervoor niet 
doorging, kregen eerdere inschrijvers voorrang. Wij konden daardoor in de 
eerste instantie nog niet meteen meedoen. Maar in december kwam toch 
nog het bericht dat we konden starten.”
Vanaf dat moment zijn de voorbereidingen in volle gang en proberen de 
vrienden op verschillende manieren zoveel mogelijk geld binnen te halen. 
Zo hebben ze flyers verspreid in Wirdum, waren ze op de lokale radio en 
schrijven ze bedrijven aan. Ook hebben ze een shirt met sponsoren en gaan 
ze op rommelmarkten staan. In mei organiseren ze een grote actie: een 
loterij met mooie prijzen.

Klaas fietst met vier vrienden. Het team heet de Sportieve Stappers. Een an-
dere vriend gaat mee als cateraar, om de fietsers te voorzien van goed eten. 
Trainen doen ze vaak in Drenthe. Op de VAM-berg. Hier heb je hellingen van 
13-14%, want in het Noorden heb je natuurlijk maar weinig steile stukjes. 
Ook plannen ze nog een trainingskamp in de heuvels van Teutoburgerwoud 
in Duitsland. Klaas: “De Alpe d’HuZes begint op 2 juni om vijf uur ‘s ochtends 
met een gezamenlijke start. Met kaarsjes voor alle overlevenden. Daar fiets 
je dan in het half schemer doorheen. De beelden die ik hiervan heb gezien 
zijn echt kippenvel.”

Voor wie fiets je?
Klaas: “Ik heb in mijn familie veel te maken gehad met kanker. Mijn beppe 
overleed op 60-jarige leeftijd en ik verloor drie ooms. En mijn mem overleed 
toen ze nog maar 57 was. Ook stierf een aantal maanden geleden een ka-
meraad aan deze ziekte. Aan hen ga ik denken, voor hen ga ik fietsen. Als 
persoonlijk eerbetoon.”

Alwien de Boer

Doneren kan via: www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/klaaspranger
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De Vereniging

In deze rubriek zetten we iedere maand een vereniging centraal door een 
praatje te maken met een bestuurslid.

Deze keer: René Brouwer, voorzitter van IJsclub Wirdum/Swichum.

Hoe heet de vereniging waar je voorzitter van bent? Hoe lang doe je 
dit al?
Ik ben de voorzitter van de IJsclub Wirdum/Swichum. Dit doe ik al vanaf 
2018. Ik ben destijds benaderd door Huib-Jan Imbens. Ik vind het belan-
grijk dat je wat voor het dorp doet, en omdat ik net uit een ander bestuur 
was gegaan, heb ik toegezegd hier voorzitter te worden.

Hoeveel leden hebben jullie? En hoe lang bestaan jullie al?
IJsclub Wirdum/Swichum bestaat al heel wat jaren. In 2016 hebben we 
ons 150-jarig bestaan gevierd. Dit is toen gedaan door een iepenloftspul 
te organiseren. Wetter-iis. Ook was er dat jaar een samenwerking met de 
feestcommissie. Het dorpsfeest heeft veel activiteiten op de ijsbaan geor-
ganiseerd.

Onze club heeft ongeveer 200 gezinnen die lid zijn van de vereniging. Een 
lidmaatschap van de IJsclub Wirdum/ Swichum kost maar € 6,- per jaar per 
gezin. Zodra er ijs ligt, mag je komen schaatsen op de ijsbaan. Ook niet 
leden zijn welkom, maar zij betalen € 2,- per persoon/per dag. Mocht je 
nog lid willen worden, meld je dan aan bij een van de bestuursleden.

Uit hoeveel bestuursleden bestaat het bestuur? En hoe zijn de taken 
verdeeld?
Ons bestuur bestaat uit zeven leden. Gysbert Wassenaar is de penning-
meester. Secretaris is vaccant. Griet Stoker, Jelle Bergsma, Klaasje Tigche-
laar, Tineke Castelein en Wietse Reidinga zijn bestuurslid.
Wietse is de baanveger en Jelle doet de voorbereidingen (zoals water op en 
af de baan). De dames doen van alles en nog wat voor het bestuur. 

Wat zijn de grootste uitdagingen als er ijs ligt? En waar zijn jullie nu 
mee bezig terwijl er geen ijs ligt?
Als er ijs ligt is de grootste uitdaging: De beslissing te nemen dat het ijs 
sterk genoeg is voor alle bezoekers. Is de ijsvloer sterk genoeg, dan is het 
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belangrijk dat de ijsvloer er veilig bij ligt. Komt er sneeuw dan moeten we 
sneeuwvegen. Komt er toch een zwak punt/wak, dan bakenen we dit af. 
Als er geen ijs ligt, dan zijn we bezig met het onderhoud. Afgelopen jaar 
heeft ons ijsbaanhokje een opknapbeurt gehad. Ook kijken we elk jaar ons 
gereedschap na, zoals de baanveger. Ook checken we of alle lampen en de 
geluidsinstallatie het nog doen.

Welke plannen liggen er voor de toekomst?
Het grootste plan wat er nu ligt is het land uitvlakken. Het land ligt nu 
scheef. Dat betekent dat het op het ene punt dieper is dan het andere. 
Door het land goed af te vlakken, is er minder water nodig op de ijsbaan. 
Hierdoor koelt het water sneller af en bevriest het eerder. Wat dus ook 
betekent dat we eerder kunnen schaatsen. 

p.s. Wanneer kunnen we weer schaatsen?
Helaas is inmiddels de ijsbaan alweer leeg, en hebben we helaas dit jaar 
niet kunnen schaatsen op natuurijs in Wirdum. Hopelijk volgend jaar wel. 
Maar je kunt natuurlijk altijd in de 11stedenhal en Thialf terecht.

Wisten jullie trouwens dat 
de ijsclub Wirdum/Swi-
chum het schoolschaat-
sen van de Doarpsskoalle 
betaalt! Je kunt niet jong 
genoeg beginnen met 
schaatsen.

Aldus, 
René Brouwer

Half februari werd het 
water van de ijsbaan ge-
haald.
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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



27

Moppentrommel

“Wat bent u vroeg opgestaan!”, zegt Jantje tegen de boer.
De boer: “Ik moest de kippen wakker maken, want de haan heeft een dagje 
vrij.”

Waarom draait een oen het lampje uit van zijn koelkast?
Antwoord: Zodat hij zeker weet dat het licht uit is!

Hoe noem je het favoriete drankje van een 
krokodil?
Antwoord: Croca Cola!

Welke thee vindt de rijkste persoon op 
aarde het lekkerst?
Antwoord: MUNT-thee!

Hoeveel letters heb je over als je de letters 
A en T uit het alfabet haalt? 
Antwoord: 4 letters.

Jantje vraagt aan de meester: “Meneer, kan je ook straf krijgen voor iets 
dat je niet gedaan hebt?” “Natuurlijk niet, jongen”, antwoordt de meester. 
“Gelukkig maar”, zegt Jantje, “want ik heb mijn huiswerk niet gemaakt.”

Jantje is bij de tandarts geweest. Vraagt moeder: “Doet je kies nu nog pijn?” 
Jantje antwoordt: “Geen idee, de tandarts heeft hem gehouden.”

Een olifant en een muis gaan samen zwemmen. Zegt de olifant: Ik ben mijn 
zwembroek vergeten!”” Zegt de muis: “Geeft niet. Ik heb er twee mee, je 
mag er wel één van mij lenen.”

Er zitten twee vissers langs de waterkant te vissen. Plotseling vraagt de ene 
aan de andere visser: “Mag ik jouw dobber lenen? Die van mij gaat steeds 
onder.”

Twee lucifers liggen op het strand, zegt de ene lucifer tegen de andere: 
“Volgens mij ben jij verbrand!”

Finne Reidinga
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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  : bijzondereboekjes.nl
Eigenaar  : Trudie Labuschagne
Website   : bijzondereboekjes.nl

Kun je kort beschrijven wat je bedrijf doet? 
Ik maak notitieboekjes voor verkoop in mijn webwinkel en een paar winkels 
in Friesland en Groningen. Verder maak ik in opdracht boekjes op maat en 
geef workshops circulair boekbinden. Mijn notitieboekjes zijn van bestaand 
materiaal dat ik hergebruik of ik gebruik ander duurzaam materiaal. Ook 
bekleed ik notitieboekjes en agenda’s en bind tijdschriften in en heel soms 
herstel ik boeken die uit de band liggen.

Hoe is je bedrijf ontstaan? 
Toen ik in 2014 uit het werk raakte, ben ik via een coachingstraject erachter 
gekomen dat ik moest gaan doen wat ik altijd al leuk vond en dat is met 
mijn handen werken. Ik combineerde het ambacht boekbinden (dat ik veertig 
jaar geleden bij een grafische opleiding heb geleerd) met hergebruik van 
materialen en duurzaamheid en ging notitieboekjes maken voor familie en 
vrienden. Na een aanlooptijd, waarin ik producten en workshops ging ont-
wikkelen en een website ging bouwen, heb ik me in mei 2020 ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel en is mijn bedrijf officieel van start gegaan 
met een atelier aan huis en een webwinkel.

Wilde je altijd al voor jezelf beginnen? 
Voor mezelf beginnen was eerder nooit aan de orde omdat ik het naar mijn 
zin had met mijn toenmalige werk. Maar vroeger droomde ik wel eens over 
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een eigen winkeltje of een andere onderneming, maar dacht dat zoiets niet 
voor mij was weggelegd. 

Heb je personeel in dienst en zo ja hoeveel? 
Tot nu toe kan ik het werk goed behappen en heb geen personeel nodig. 
Soms heb ik opdrachten voor wat grotere oplagen, maar ik heb het nog 
goed kunnen inplannen. Intussen heb ik al wel een paar mensen achter de 
hand die willen bijspringen als het nodig zou zijn. Ze zijn bij mij in de leer 
geweest en hebben het ‘in de vingers’. 

Wat vind je het mooiste aan ondernemen? 
Het mooiste vind ik dat ik de vrijheid heb om te bepalen wat ik doe, wanneer 
ik dat doe, waar, met wie en vooral waarom ik het doe. Vijf w’s. Daarom is 
het eigenlijk Wondernemen. Daarbij is het mooi dat ik ook nog kan bepalen 
hoe ik mijn werk doe.

En wat vind je lastig aan ondernemen? 
Het begin was een beetje lastig, ik moest alles uitzoeken en veel leren maar 
dat is ook wel weer leuk. Als iets echt ingewikkeld is, zoek ik hulp en dan 
lukt het wel.
 

Hoe kijk je naar de toekomst, wat wil je nog graag bereiken of doen? 
Ik geloof in samenwerken door elkaar te ondersteunen en sterker te maken. 
Daarom ga ik steeds meer samenwerkingen aan met andere ondernemers, 
het liefst lokale. Een leuk voorbeeld is dat ik binnenkort ook workshops ga 
geven in het kerkje van Swichum. En verder wil ik graag laten zien dat op 



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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het oog waardeloos materiaal tóch waardevol kan zijn en ga ik nog meer 
ook op andere locaties werken.
 
Hoe gaat je bedrijf om met duurzaamheid? 
Voor de omslagen hergebruik ik veel bestaand materiaal uit mijn eigen om-
geving en wat ik inkoop is vaak lokaal, duurzaam en circulair. Bijvoorbeeld vilt 
dat gemaakt is van oude bedrijfskleding of karton van oude spijkerbroeken 
of cacaoboonschillen. Het notitiepapier dat ik inkoop, is duurzaam papier 
dat op Nederlandse bodem gemaakt is van lokale vezels zoals suikerbieten, 
Olifantsgras, tomatenplantenresten of tulpenbollen. Verder gebruik ik vaak 
tweedehands borduurgaren als binddraad en van mijn papieren snijafval 
maak ik zelf weer nieuw papier. Voor inpakken en verzending hergebruik ik 
vrijwel alles en print zelfs de verzendlabels op oud papier. Omdat ik veel hand-
werk doe, gebruik ik weinig elektrische machines. Verder is mijn bedrijf aan 
huis een verlengstuk van mijzelf, dus dan staat bijvoorbeeld de thermostaat 
niet onnodig hoog en lang aan (ik doe wel een extra vest aan), reis zo veel 
mogelijk per fiets en openbaar vervoer en bank bij de meest duurzame bank.

Heb je een tip voor mensen die voor zichzelf willen beginnen? 
Praat met andere ondernemers in je eigen omgeving over je plannen en laat je 
goed informeren. Online kun je goede tips vinden bij kvk.nl en ikgastarten.nl 

Wil je ook met je bedrijf in deze rubriek? Mail het de redactie: tuorkepost@
hotmail.com. 
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Puur Wirdum

Wij zijn José, Geertje en Trudie, drie vriendinnen uit Wirdum. We kennen 
elkaar al meer dan twintig jaar en hebben ons nu ook creatief verenigd. 
Alle drie maken we met eigen handen unieke producten met een duurzaam 
of circulair karakter. Twee jaar geleden hadden we al plannen om ons hand-
werk te verkopen op de jaarmarkt bij paardenmelkerij ‘De Lage Wierde’ in 
het Groningse Wirdum, maar daar stak corona een stokje voor. Onlangs 
kregen we een mogelijkheid om in Leeuwarden bij een leuke kleine winkel 
ruimte te huren voor de verkoop van onze producten. Voor dit initiatief 
bedachten we een overkoepelende naam en dat werd PUUR WIRDUM. Over 
de winkel in Leeuwarden straks meer, eerst stellen we ons even voor met 
onze producten.

bijzondereboekjes.nl
Mijn naam is Trudie en ik maak met veel plezier originele notitieboekjes met 
omslagen van gerecycled materiaal en met een inhoud van verschillende 
soorten duurzaam notitiepapier. Elders in deze Tuorkefretter bij de rubriek 
‘In Bedrijf’ is er meer te lezen over mijn onderneming bijzondereboekjes.nl.
Voor PUUR WIRDUM maak ik originele notitieboekjes en -boeken van oms-
lagen van tijdschriften zoals bijvoorbeeld de FLOW en de VPRO-gids, maar 
ook van verpakkingen zoals van rijst, chocola, bouillonblokjes en thee. Zelfs 
luciferdoosjes, bierflesetiketten en bierviltjes veranderen van ‘afval’ in bij-
zondere boekjes.
Ook recycle ik allerlei soorten textiel zoals kleding en wol, want daar kun-
nen hele leuke boekjes mee gemaakt worden, net als met vilt. Van Stad-
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shout Leeuwarden, die gekapte en 
omgewaaide bomen redt van de 
versnipperaar, gebruik ik houtjes 
voor omslagen en die zijn speciaal 
voor dit doel voorzien van hun 
brandmerklogo.

Een bijzonder project is met Kle-
dingbank Maxima in Grootegast 
(een kledingwinkel waar minima 
gratis mogen shoppen). Van die 
kledingbank krijg ik een deel van 
het ingebrachte textiel om boekjes 
mee te maken. Het gaat dan om 
textiel dat ze niet kunnen gebrui-
ken in de winkel. En van de verkoopopbrengst van die boekjes geef ik een 
deel weer terug aan de kledingbank. Een leuke maatschappelijke deal!
Naast al deze recycle-boekjes maak ik ook notitieboeken met een omslag 
van mooie handgemaakte papieren en ander sierpapier en behang. En ook 
hiervoor geldt: elk boekje is uniek en met aandacht handgemaakt.

JOSeCo
Hallo, ik ben José. Creatief bezig zijn is een groot onderdeel van mijn leven. 
Er ligt altijd iets creatiefs ‘op de plank’. Ik word er altijd zo blij van.
Voornamelijk ben ik met naald en draad bezig. Zelf kleding maken is mijn 

passie.
Bij kleding die in een winkel 
hangt denk ik vaak: dat kan ik 
zelf ook maken, maar dan wel 
verantwoord en kind- en milieu-
vriendelijk! Zelf kleding maken 
heeft ook als voordeel dat je het 
kan maken zoals jij het zelf leuk 
en lekker vindt zitten.
Zelfs van tweedehandskleding 
kun je nog prima andere ‘nieu-
we’ kleding maken. Zo draag ik 
op mijn manier een beetje bij 
aan een eerlijke wereld.
De baby- en kinderkleding voor 
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Green&Co maak ik van tweedekans kleding.
Tevens lever ik een bijdrage aan het Maximaproject in Grootegast. Van het 
ingebrachte textiel dat zij niet kunnen gebruiken maak ik leuke baby- en 
kinderkleding. En net als bij de bijzondere boekjes gaat er van de opbrengst 
20% terug naar de kledingbank. 

Steen Goed
Steen Goed is de naam die ik gegeven 
heb aan het keramiek wat ik maak. 
Drie jaar geleden kwam ik in aanraking 
met het maken van keramiek door een 
workshop.
Het bezig zijn met klei gaf me door in-
spanning veel ontspanning. Er blijft ech-
ter vaak restklei over en om dat ook te 
gebruiken kies ik voor kleinere werken.
Het resultaat van dit kleinere keramiek 
is verrassend en veelzijdig en daarom 
verkoop ik dit graag bij Green en Co.

Borduurwerkjes
Verder geniet ik van borduren met 
garen wat ik in kringloopwinkels bij 
elkaar scharrel. Voor de één een voorbije 
hobby, voor mij een uitdaging om hand-
doekjes mee op te fleuren.

Ik hoop dat je ook geniet van de producten die ik gemaakt heb.
Graag tot ziens bij Green en Co

Geertje Talsma

Green&Co
De winkel waar we een plank en een kastje huren voor onze producten 
heet Green&Co (Puur, Lokaal en Eco). In deze kleine gezellige winkel in 
de Vijzelstraat vind je verschillende producten van lokale ondernemers: 
duurzame gebruiksgoederen en cadeautjes, lekkere thee en pure verzor-
gingsproducten. Ook kun je er puzzels, boeken, zaden en planten ruilen. 
Veel is handgemaakt en/of duurzaam en de winkel wordt gerund door een 
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ondernemerscollectief. We vullen onze voorraad regelmatig aan met steeds 
weer nieuwe items die zo mogelijk passen bij het seizoen. Om beurten 
staan we een paar keer per maand in de winkel. Green&Co is geopend op 
woensdag tot en met zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur.

Workshops
Bij Green & Co kun je buiten de winkeltijden om verschillende workshops 
volgen. Bijvoorbeeld de recycle workshops van Studio Tut, wol workshops 
van atelier Okinokio, maar ook workshops boekbinden met onder ande-
re ‘vegan leather’, jeanspapier en lucifersdoosjes. De workshop planning 
wordt via sociale media gedeeld en vind je aan de prikwand in de winkel. 
Kijk voor informatie over workshops boekbinden op:
 bijzondereboekjes.nl/workshops

Nieuwe editie van de:
op 25 juni 2022

Na een geslaagde Garage Sale in oktober vorig jaar, hebben we een datum 
geprikt voor een tweede editie. Op zaterdag 25 juni kun je je oprit, tuin 
of garage weer inrichten met mooie tweedehands spullen zoals: kleding, 
speelgoed, meubels, antiek, fietsen, planten, zelfgemaakte spullen en wat 
je verder maar kunt bedenken.

In de volgende Tuorkefretters lees je meer informatie. Heb je tips of wil je 
je alvast aanmelden dan kan dat natuurlijk. Stuur ons een mailtje: rommel-
marktwirdum@gmail.com

Groeten Leoni Bouma en Alwien de Boer
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‘Ontmoeten en delen rondom rouw en verlies’

Startdatum:  Vrijdag 1 april 2022
Tijd en plaats:  15:00 in de Fikarij
Begeleiding:  Geertje van der Meer en Wiebrig de Boer-Romkema 

We nodigen je van harte uit om te delen in deze ontmoeting rondom rouw 
en verlies. 
Om samen stil te staan als je geraakt bent door het verlies aan de dood van 
je partner, je kind, je ouder(s), een goede vriend(in).. 
Verlies blijft je bij, of het nu nog maar kort of al (heel) lang geleden is. 
Verwerken van verlies is nooit af, het raakt met de tijd verweven met je le-
ven en het verandert. In deze kring gaat het vooral om het uitwisselen van 
ervaringen, die we als lotgenoten hebben opgedaan. 

We praten met elkaar, soms door middel van een passende werkvorm. Tijdens 
de bijeenkomsten klinkt er een gedicht, een verhaal, een lied of een beeld. 
Mogelijk kunnen we met een ritueel aansluiten bij wat er naar boven komt. 

Het aantal keren dat we samenkomen en de thema’s die we centraal willen 
stellen, spreken we samen af. 

Je bent vrij om deel te nemen zoals bij jou past, of je nu vooral een prater 
of meer een luisteraar bent. 
De ervaring leert dat het delen van verhalen over verlies en rouw helend 
kan werken. Je herkent vaak zoveel bij elkaar, ook al is ieders verhaal uniek.
Misschien wil je wel meedoen, maar zie je er tegelijk tegenop. Wie weet 
gaat er van alles door je heen: “Ik ben niet zielig”, “ik ben het niet gewend 
om aan zo’n groep mee te doen”, …
Misschien is er ook de hoop dat het je zal opluchten, dat het je goed zal doen. 

Als je vooraf nog vragen hebt of iets wilt bespreken, neem dan gerust contact 
op met Geertje of Wiebrig. 

Opgeven is belangrijk, zodat we ons goed kunnen voorbereiden: 

Graag opgeven vóór 25 maart bij: 
Geertje van der Meer: geertjevandermeer@ziggo.nl of 058-255 1135
Wiebrig de Boer-Romkema: wiebrigdeboer@cs.com of 06-8147 7858
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Voor de eerste bijeenkomst: neem iets mee ter herinnering aan wie je mist: 
een voorwerp, een tekst, een foto… wat dan ook maar. 

Van harte welkom,

Met vriendelijke groet, 
Geertje van der Meer en Wiebrig de Boer-Romkema

Kerkje van Swichum – Lente-weekend

Zaterdag 19 maart van 13:00 – 16:00 uur
Wil je weten hoe je de overstap maakt van fast fashion naar een duurzame 
stijl? Kom naar het Sus enzo kleding event en laat je inspireren, geef je kleding 
een tweede leven en geef andermans kleding een tweede leven. Aanmelden 
kan via de www.sus-enzo.nl.

Tijdens het Sus enzo kleding event kun je niet alleen kleding ruilen, maar 
leer je tijdens de lezing over sustainable fashion ook hoe je de overstap kan 
maken naar een sustainable wardrobe. 
Ook is er een - Creative recycling station - Signe laat ideeën zien hoe je kleding 
kan recyclen. Bijvoorbeeld hoe je kan kleuren met natuurlijke verfstoffen. Of 
hoe je kledingstukken kan gebruiken om er een ander doel aan te geven. 
Zoals een sjaal die een kussensloop wordt of hoe je van een Jersey trui een 
handdoekje of wasbare wattenschijfjes maakt. Van katoenen en linnen 
stoffen kan je foodwraps van maken. Handig!

Zondag 20 maart om 15:00 uur
Vocalgroep Sjonge Jonge komt voor het eerst naar Swichum. Dat is eigenlijk 
bijzonder, want ze bestaan al 20 jaar en komen uit Grou. 
Het is een gemengd koor dat bestaat uit 20 leden en brengt een gevarieerd 
programma, dat onder andere bestaat uit prachtige popballads, levendige 
musicalnummers en swingende up tempo songs. Sjonge Jonge zingt zowel 
a capella als onder begeleiding van pianist Matthijs Soldaat.
De koorleden hebben twee passies, namelijk zingen en gezelligheid. Deze 
basisvoorwaarden blijken nog altijd een heel goede match, want het is en 
blijft een hechte club en dat zie je terug op het podium.



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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Natuurlijk heeft deze vocal group ook behoorlijk wat ambitie, maar dat kan 
ook niet anders met een topdirigente als Akke Bosma. Met haar geweldige 
technieken, geleerd aan The Royal Academy of Music in Aalborg (DK), 
probeert ze alles eruit te halen wat er in zit.
Regisseur Alinda Talsma zorgt telkens weer voor een bijzondere en effectieve 
koorregie, waarbij de beleving van het lied en uitstraling belangrijke 
toverwoorden zijn.
Om erbij te zijn, bestel je kaart op www.kerkjevanswichum.nl/agenda/

Hannie Schuurman

Uitnodiging voor de Ontmoetingskerk!

Samen ontdekken, samen vieren, samen eten. Een feestelijke viering op een 
bijzondere locatie. Op zondag 10 april om 10.00 uur!
Iedereen (jong en oud) is van harte welkom in de doarpsskoalle Wurdum; 
aan de Th.Beekhuisstraat 4 in Wirdum.

Graag wat lekkers voor 3 à 4 personen mee nemen (high tea hapjes)

En omdat het deze zondag Palmpasen is, vragen we jullie om zoveel mogelijk 
in kleurrijke kleren te komen, dan maken we er met elkaar een feestelijke 
ochtend van! Tot dan! 

Tjitske Brouwer, Gijsbert Wassenaar, Wiebrig de Boer–Romkema, 
Geertje van der Meer, Linda Jongbloed en Hannah Reitsma



   

EEN QUIZ GECOMBINEERD
MET HILARISCHE

SPELLETJES, BEHENDIGHEID
EN CREATIVITEIT.

GEEF JE OP MET EEN
TEAM VAN MAXIMAAL
6 PERSONEN EN GA
DE STRIJD AAN!

 
Opgave via de mail: dorpshuis.degolle@gmail.com

Deelname kost 10 euro per team.

Mocht je geen team hebben dan  kun je je toch opgeven 
en aansluiten bij een ander team.

 

���������������
���������

(ECHT WAAR!)

   
 

����������
���



41

Uitnodiging
UVV/PKN middag op 31 maart 2022 

om 14:00 uur

Sinds twee jaar houden we eindelijk weer een bijeenkomst in de Fikarij en wel 
op donderdag, 31 maart a.s. om 14:00 uur. En direct met een aansprekend 
onderwerp, dat noodgedwongen een poos moest blijven liggen. Namelijk 
oorlog, vrede, vrijheid en veiligheid. 

Verteller is Hessel Bouma, die over dit onderwerp ook een boek schreef. 
Al vast een kort opstapje naar het verhaal

Na drie mislukte pogingen lukt het in 
de vriesnacht van 5 op 6 januari 1945 
dan toch. Een Engels oorlogsvliegtuig 
werpt veertien containers met wapens 
af halverwege Tijnje en Oldeboorn. De 
dropping kost uiteindelijk acht verzets-
mensen het leven. “De Dútsers wiene 
deabenaud foar it wapentúch yn hannen 
fan it ferset.” 

De, in het herdenkingsjaar 2020 van 75 
jaar bevrijding geplande, wandeltocht 
vindt nu plaats op 7 mei 2022. Hij volgt 
het spoor van de wapens die in de Tweede Wereldoorlog in De Deelen zijn 
gedropt. Hier is het startpunt. Het eindpunt van de tocht is Wirdum, waar de 
wapens bij de bevrijding zijn gebruikt. Het is meer een beleef-tocht dan een 
snelle wandeltocht. Op de verschillende locaties kunnen de deelnemers even 
stilstaan of gaan zitten om de gebeurtenissen die gespeeld en uitgebeeld 
worden, mee te maken. We moeten de oorlog steeds opnieuw beleven om 
de vrijheid te kunnen vieren en te waarderen.

Entree € 5,-; inclusief koffie/thee en bevrijdingsslokje
De werkgroep UVV/PKN hoopt u allen op deze middag te ontmoeten! 
 
Bent u moeilijk ter been en wilt u graag van huis worden gehaald? Bel dan 
met: Simon Turkstra  tel: 255 14 63, of
  Uilke Postmus  tel: 255 21 92.



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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Even wat nieuws over de Fugelwacht 

Op zaterdag 5 februari om 15:00 uur was er een buitengewone ledenver-
gadering. Helaas waren daar maar weinig leden. Blijkbaar leeft het niet 
meer in onze dorpen. Toch is er een nieuw bestuur op gestaan om de 
vogelwacht weer nieuw leven in de blazen. We zullen de nazorg weer op-
pakken in gebieden waar weidevogels zijn en ook de vogelhokjes hebben 
onze aandacht. Ook zullen we het ledengeld weer op gaan halen bij onze 
leden die de contributie nog niet hebben overgemaakt op de bankrekening 
van de vogelwacht. 

Het bankrekeningnummer is: NL18 RABO 0135 9091 47 t.n.v. Fugelwacht 
Wurdum-Swichum-Wytgaard. Het leden geld is € 3,50 jaarlijks per bank. 
Gaan we het ophalen bij onze leden dan is het € 4,00.

We krijgen ook bijdragen van niet leden van de vogelwacht, hartelijk dank 
hiervoor.
Graag zouden we dan de niet leden ook bij willen schrijven in ons ledenbe-
stand. Als je lid wilt worden van de vogelwacht Wirdum/Swichum/Wytgaard, 
bel het bestuur of mail naar visserwytgaard@hotmail.com. Alvast bedankt.

We kunnen nog wel wat hulp gebruiken bij de nazorg, dus wie wil ons 
hierin bij staan? 

Aanmelden kan bij het bestuur:
J. Adema, voorzitter.    06 242 799 47
U. Postbus, secretaris.    06 125 467 43
J. Visser, penningmeester.    06 206 781 07
G.I. Kuperus, nazorg en vogelhokjes.    06 156 880 38
P. Laverman, nazorg en vogelhokjes.    06 481 151 73
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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

Op de Jacob Algerasingel nummer 55 wonen sinds 18 november Amber en 
Rob met hun 2 katten Poekie en Monkey. Amber komt oorspronkelijk uit 
Heerenveen en Rob is op gegroeid in Burgum. Hiervoor woonden ze samen 
in Leeuwarden. Ze waren op zoek naar een mooi ruim huis, de voorkeur 
ging uit naar een stad, maar ze zijn toch gevallen voor dit huis en Wirdum. 
Ze houden wel van de rust en de ruimte van Wirdum.
Rob werkt bij Vodafone Ziggo als coach van een team, waarbij hij zich met 
name bezighoudt met gesprekstechnieken, maar ook technische en inhou-
delijke zaken. Amber werkt bij Arriva op het hoofdkantoor en is verantwoor-
delijk voor de statische dienstregeling van alle regio’s.
In haar vrije tijd vindt Amber het leuk om onder andere Japans te koken, 
waarna ze het samen lekker opeten. Daarnaast speelt Amber graag piano en 
houdt ze van sporten, met name polefitness waarin ze ook les geeft. Samen 
vinden ze het leuk om films te kijken, te gamen en bordspellen te spelen. 

Marjan & Ineke
welkominWenS@gmail.com

Voedselbank

De tip voor de maand maart:

Spaghetti mix / macaroni mix / houdbare pasta sauzen.

De voedselmand staat in de supermarkt in ons dorp, de Centerrr.
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Agenda van 15 maart tot 1 mei 2022

19-3 11:00 uur De Golle Extra service (grof) tuinafval

19-3 13:00 uur kerkje Swichum Slow Fashion Event

20-3 15:00 uur kerkje Swichum Vocalgroep Sjonge Jonge

26-3 11:00 uur De Golle Extra service (grof) tuinafval

27-3 15:00 uur De Golle Opruimen zwerfafval

31-3 14:00 uur Fikarij UVV/PKN middag

  1-4 15:00 uur Fikarij Ontmoeten en delen rondom 
      rouw en verlies 

  1-4 avond De Golle Meer dan de Wirdumer Pubquiz

14-4 18:00 uur dorp Eieractie vv WWS 

  7-5     Wapendroppingwandeltocht

14-5    Dierenweide Officiële opening Dierenweide 
 



47

Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

20-3 09.30 uur da. W. de Boer – Romkema
  
27-3 09.30 uur da. W. de Boer – Romkema

  3-4 09.30 uur da. A.E. de Jong-Wiersma, Sneek

10-4  10.00 uur da. W. de Boer – Romkema
                 Palmzondag Ontmoetingskerk
   Plaats: Doarpsskoalle Wurdum. 
   Zie bladzij 39....

14-4  19.00 uur da. W. de Boer – Romkema
   Witte Donderdag – Maaltijd van de Heer

15-4  19.30 uur da. W. de Boer – Romkema
   Goede Vrijdag

16-4  19.30 uur geen dienst - Stille Zaterdag
   kerk open vanaf 19.30 uur
   wake bij het kruis met passiemuziek

17-4 06.00 uur da. W. de Boer – Romkema
  Paaswake – Maaltijd van de Heer

 09.30 uur da. W. de Boer – Romkema
  Paasmorgen, m.m.v. Brassband

Voor het bezoek aan de kerk gelden er geen beperkende maatregelen meer. 
Wel blijft de eigen verantwoordelijkheid kracht:
•	 Blijf thuis bij klachten
•	 Houd rekening met elkaar!

Na zo’n lange tijd van beperkende maatregelen voelt dit misschien nog wat 
onwennig. Daarom: Voel je vooral vrij wanneer je liever nog op 1½ meter 
wilt zitten. Onze kerk is groot genoeg om een plekje te vinden. En als je nog 
een mondkapje wilt dragen, dan kan en mag dat ook.

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



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 8 tel.: 058-2552606

PKN-GEMEENTE
Predikant: Da. 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 

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


