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Fan ‘e toer besjoen
Knippen
In de Leeuwarder Courant las ik een mooi artikel over de
Terschellinger Boschplaat. “Leuk”, dacht ik, “dat stuur ik
naar mijn ouders. Ze wandelen daar graag wanneer ze op
Terschelling zijn.”
Ik knipte het artikel uit en deed het in een envelop, ook
schreef ik er een kaartje bij.
“Mem, je kunt er ook gewoon even een foto van maken en
het naar opa en oma appen hè? Wie zit er nu te wachten op zulke post?”,
hoorde ik onze jongste verbaasd vanaf de bank zeggen. Even moest ik denken
aan mijn tante die vroeger ook altijd druk in de weer was met krantenknipsels
en dit per post de familie in stuurde. Ik vond dit lief vanwege de moeite die
ze ervoor deed, maar dacht ook heus wel eens: “Huh?! Waarom krijg ik dit?”
Inmiddels ben ik dus ook zo iemand geworden die krantenartikelen uitknipt
en verstuurd. Het Boschplaat artikel werd blij ontvangen, blijkt uit een appje
twee dagen later.
Wanneer er veel online media is, is het extra leuk om post op de mat te
krijgen. Hopelijk heeft de Tuorkefretter ook dit effect bij de lezers. Voor de
leerlingen van groep 8 was dit het laatste nummer dat ze hebben rondgebracht. In deze Tuorkefretter lees je welke schoolkeuze ze hebben gemaakt.
Veel plezier gewenst op jullie nieuwe school. En blijven jullie onze dorpskrant
wel lezen?
Later als ik oud ben - en de Tuorkefretter inmiddels natuurlijk online is - blader ik vast nog graag door oude papieren nummers. En reken maar dat ik
dan af en toe een artikel uitknip en opstuur naar onze kinderen. Tegen die
tijd kunnen ze het vast waarderen. Nu al zin in.
Alwien de Boer

P.S. Dit is de laatste nummer van de Tuorkefretter
voor de zomer. In september zijn we er weer. Fijne
zomer!
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Jaarvergadering De Golle en Dorpsbelang
Tijd van en voor verandering
De tijd is rijp voor verandering. De wijze waarop verenigingen en stichtingen
traditioneel worden bestuurd, passen steeds minder goed bij de tijd van nu.
Terwijl van de andere kant iedereen doordrongen lijkt van het belang van
‘mienskip’. Tijdens de algemene vergadering van Dorpsbelang woensdag
8 juni kreeg het bestuur fiat om komend jaar te gebruiken om invulling
te geven aan een nieuwe bestuursvorm. Het Gollebestuur dat ook haar
jaarvergadering hield, denkt ook na over de vraag of het bestuur op een
andere manier kan functioneren. Eentje die voor de zittende bestuursleden
minder belastend is.
De wijze waarop stichting Perspektyf in Wergea functioneert is voor Dorpsbelang Wirdum/Swichum het grote voorbeeld. Stichting Doarpswurk in
Raerd zette het bestuur op het spoor van Perspektyf. Die werkt met vier
netwerkbijeenkomsten per jaar. Tijdens de netwerkbijeenkomst heeft iedere
inwoner de mogelijkheid om zijn of haar ideeën in te brengen en hiervoor
medestanders te vinden. Perspektyf ontwikkelt zelf geen initiatieven; ze heeft
uitsluitend een ondersteunende rol om wensen vanuit de gemeenschap met
betrekking tot leefbaarheid te faciliteren.
Dorpsbelang is afgelopen jaar al voorzichtig begonnen met de werkwijze
zoals Perspektyf die hanteert en gaat daar voortvarend mee verder. Het is een
groeiproces waarin we als dorpsgemeenschap ook met elkaar een werkbare
vorm zullen moeten vinden. Het streven is dit najaar een eerste netwerkbijeenkomst te beleggen, waarover u via de Tuorkefretter en de website van
Wirdum-Swichum wordt geïnformeerd. Dorpsbelang blijft zich inzetten voor
de grote thema’s uit de Dorpenvisie waaronder de doorontwikkeling van ‘t
Blauleech en een nieuw Dorpscentrum.
Nieuw dorpscentrum
Op initiatief van Dorpsbelang Wirdum/Swichum is een kernteam geformeerd
dat de realisatie van het Dorpscentrum in combinatie met nieuwbouw van
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de Dorpsskoalle gaat trekken. Het kernteam bestaat uit: Frank Krol, Sander
de Kroon, Johan Kruger, Geertje Talsma en Sjors Hempenius. Het streven
is voor het einde van het jaar aan de gemeente een plan te overhandigen
hoe een nieuw Dorpscentrum in Wirdum gerealiseerd zou kunnen worden.
Het belang daarvan kwam pijnlijk duidelijk naar voren in de uiteenzetting
van Golle-voorzitter Ronald Bruggen en penningmeester Sander de Kroon.
De Golle is een oud gebouw dat slecht geïsoleerd is. De energielasten waren al hoog en bij de huidige tarieven rijzen ze helemaal de pan uit. Om De
Golle bouwtechnisch te laten voldoen aan de moderne eisen moet jaarlijks
€ 30.000 tot € 50.000 worden geïnvesteerd.
Op de reserves die het dorpshuis heeft opgebouwd, is in coronatijd fors
ingeteerd. In 2021 kon De Golle maar 5,5 maand open (waaronder de
zomermaanden). Het jaar wordt afgesloten met een negatief resultaat van
€ 10.000. Een groot aantal groepen en verenigingen maken gebruik van De
Golle. Zij zijn goed voor 30 procent van de omzet. De resterende 70 procent
komt uit baropbrengsten tijdens activiteiten die De Golle organiseert. Een
voorbeeld daarvan is het optreden van de band Vangrail in januari 2020,
net voor corona uitbrak. Maar omdat De Golle niet voldoet aan de vereiste
geluidsisolatie, kan zo’n avond niet weer worden georganiseerd.
Financiën Dorpsbelang
Tijdens de jaarvergadering van De Golle en Dorpsbelang Wirdum/Swichum
waren inclusief de bestuursleden 25 mensen aanwezig. Daaronder vertegenwoordigers van de Leeuwarder politiek in de vorm van Groen Links en de
Partij van de Arbeid. Dorpsbelang steunde in 2021 verschillende initiatieven
vanuit het dorp. In totaal was daarmee € 4.941,50 gemoeid. Doordat er
door de beperkingen die corona met zich meebracht minder activiteiten
waren, heeft Dorpsbelang minder uitgegeven en namen de reserves met
ruim € 5.000 toe tot € 76.414,24.
Activiteiten die in 2021 de aandacht van Dorpsbelang vroegen, waren:
- het voortbestaan van de winkel
- Eltsenien nei buten
- de ligplaatsen voor boten
- de dierenweide
- het hondenlosloopveld
- verkeersdrempels in Swichum
- het tv-scherm bij de Centerrr
- speelvoorziening Lytse Buorren
- AED (naast die bij Duhoux, is een tweede geplaatst bij WWS)
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doorontwikkeling van ’t Blauleech
een nieuw dorpscentrum
en Dorpsbelang nieuwe stijl

De laatste drie punten bepalen voor een belangrijk deel ook de agenda van
2022.
Aan het eind van de bijeenkomst in De Golle was nog aandacht voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Een tijdelijke bestemmingswijziging
voor de Fikarij is zo goed als rond. Ondertussen wordt er hard gewerkt om
de Fikarij klaar te maken voor bewoning en zijn weer anderen bezig met
de inrichting ervan. Er is ruimte voor drie gezinnen en de kans wordt groot
genoemd dat de Fikarij over een aantal weken al bewoond zal zijn.
Een uitgebreider verslag van de jaarvergadering van Dorpsbelang Wirdum/
Swichum verschijnt binnenkort op de site van Dorpsbelang. En tot slot: op
25 juni organiseert De Golle een dorps BBQ in de tuin van het dorpshuis.
Bestuur De Golle en Bestuur Dorpsbelang Wirdum/Swichum

Spullen gezocht voor de opvang Oekraïners
Zoals jullie waarschijnlijk gelezen hebben in de Tuorkefretter is een groep
vrijwilligers bezig met het realiseren van tijdelijke opvang van Oekraïense
vluchtelingen in de Fikarij. Voor de inrichting zijn meubilair en andere aanverwante spullen nodig. Hiervoor willen wij graag deze oproep doen aan
onze dorpsgenoten. Heb je één van onderstaande spullen en wil je deze wel
afstaan, dan zou dat heel fijn zijn!
We maken dan eerst een inventarisatie van wat er wordt aangeboden en
maken later een afspraak voor het halen of brengen van spullen naar de
Fikarij. Dit kan nog enkele weken duren omdat er eerst nog geklust moet
worden in de woonruimtes.
Beschikbare spullen kunnen aangemeld worden via e-,mailadres:
dorpshuis.degolle@gmail.com. Als je hier je naam, adres en telefoonnummer bij vermeld, nemen wij contact op.

9

Benodigde spullen:
Keuken:
(combi) magnetron
elektrisch kooktoestel
koffiezetapparaat
tafelmodel koelkast
pannen
theedoeken
handdoeken

Woongedeelte:
banken
salontafels
fauteuil
staande lampen /schemerlampen
televisies
kastje

Slaapgedeelte:
1 persoons bedden
1 persoons matrassen
1 persoons dekbedden en
beddengoed
kussens
badhanddoeken

diversen
droogrek
droogmolen
strijkplank
strijkijzer
tuinmeubelen
damesfietsen
planten in pot

Alvast bedankt!
Marjan Steenbergen en Anneke Hijman

Happiness is a

good hairday!

Lytse Buorren 11 | 9088 AH Wirdum | tel. 058 - 2552636

KAPSALON | GELLAK NAGELS | GESPECIALISEERD IN KRULLEN
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, 2 x p/mnd tot 16.30 uur

Maak online je afspraak via www.knipkeamerrixt.com

knipkeamerrixt
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Dorpshuis de Golle
Nieuws vanuit De Golle,
Beste inwoners van Wirdum en Swichum, zo langzamerhand komen de
vakanties in zicht en trekken we er weer op uit. Dicht bij huis en verder
de wereld in.
Dit betekent voor De Golle dat er al verschillende activiteiten gestopt zijn
en andere volgen met de schoolvakanties.
Wij willen niet zomaar voor de vakantie de deuren sluiten en willen jullie
graag uitnodigen voor een barbecue op zaterdag 25 juni, vanaf 16 uur
in de Golle tuin.
Wil je mee eten dan kan je je tot en met 22 juni aanmelden via e-mail:
dorpshuis.degolle@ gmail.com. Kinderen zijn natuurlijk ook van harte
welkom. De kosten zijn € 12,50 per persoon en € 8 voor kinderen. Ben
je vegetariër, geef dit dan even aan bij het opgeven, dan kunnen wij hier
rekening mee houden.

één van de activiteiten
die wij In september gaan houden is een playback-avond. Datum en
Wij zijn al weer bezig met activiteiten in De Golle,

tijd wordt nog vermeld. Maar je kan natuurlijk wel alvast oefenen.
Als je in juni, juli en augustus de Golle wilt huren voor een vergadering
of activiteit dan is dit natuurlijk mogelijk. Neem dan contact op via de
mail of via onze beheerder Henk Grendel.
Verder wensen wij iedereen een heel mooie zomer toe. Tot ziens in de
Golle,
Het bestuur

www.degolle.nl
info@degolle.nl

Welkom
!
in de Golle

Volg ons ook op facebook
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Energietoeslag
Wist u dat:
u de energietoeslag bij de gemeente Leeuwarden kunt aan vragen als u een
inkomen heeft tot 125% van de bijstandsnorm?
Gezinssamenstelling
21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand
€ 1.364,64 netto/mnd € 1.516,33 netto/mnd
Samenwonend/getrouwd € 1.949,48 netto/mnd € 2.053,18 netto/mnd
Heeft u hulp nodig bij het invullen of wilt een aanvraagformulier?
Op dinsdagmiddagen zijn er sociaal werkers in de húskeamer in Wergea
aanwezig.
Op dinsdagmiddagen en vrijdagochtenden zijn er sociaal werkers in het MFC
De Wjukken in Mantgum aanwezig.
Op dinsdagmiddagen en donderdagmiddagen zijn er sociaal werkers in de
doarpskeamer in Grou aanwezig.
NB: de energietoeslag kan aangevraagd worden t/m 31 augustus 2022.
Sietske Nettinga
Sociaal Werker Dorpenteam ZUID amaryllis

Wirdum schoon:
Om de 6 weken wordt door jong en oud
zwerfafval opgeruimd. Doe je mee?
Verzamelen bij De Golle.
De volgende datum: 17 juli van 15 tot 16 uur.
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Bewoners en bezoekers van Fryslân moeten zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. Daarom investeerden we de afgelopen jaren in het Friese wegennet. De N354 tussen Sneek en Leeuwarden is, na de aanleg van de Haak om
Leeuwarden en de Centrale As en de verbetering van de N381, het grootste
bestaande knelpunt op provinciale wegen. De maximale snelheid is 80
kilometer per uur. We onderzoeken hoe we deze weg kunnen verbeteren.
We troffen de afgelopen jaren al verschillende maatregelen op de N354
tussen Sneek en Leeuwarden. Zo pakten we vorig jaar het gedeelte bij Tsienzerbuorren aan. De weg door de buurtschap is veiliger gemaakt door het
een meer dorpse uitstraling te geven. Dit jaar beginnen we met de aanleg
van twee ovondes bij de afslag naar Raerd en Easterwierrum. Zo maken we
de weg van Sneek tot de A32 stapsgewijs veiliger.
Het onderzoek
We willen weten of de N354 het verkeer ook in de toekomst aan kan. Misschien zijn er aanvullende maatregelen nodig om de weg toekomstbestendig
te maken. Daarom hebben we onderzoek gedaan naar de weg en het verkeer
op deze weg. Gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden dachten met ons
mee. Ingenieursbureau Roelofs voerde het onderzoek uit.
Het onderzoek bestaat uit twee delen. Eerst onderzochten we op welke
manier mensen reizen tussen Sneek en Leeuwarden. We keken niet alleen
naar het verkeer op de N354, maar ook naar het verkeer op andere wegen
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in de omgeving. Ook het reizen met de trein en de fiets hebben we meegenomen. Dit noemen we hieronder het verplaatsingsonderzoek. Daarnaast
vroegen we weggebruikers en mensen uit de omgeving om een enquête in
te vullen over hoe zij de weg beleven.
Verplaatsingsonderzoek
Om inzicht te krijgen in hoeveel verkeer dagelijks over de N354 rijdt hebben
we het aantal auto's geteld. Ook onderzochten we waar het verkeer vandaan
kwam. Hiervoor gebruikten we anonieme data van TomTomnavigatiesystemen. We keken naar het aantal ongevallen en naar de uiterlijke kenmerken
van de weg. Door al deze data te combineren hebben we een goed beeld
van het verkeer op de N354 gekregen. Met behulp van toekomstmodellen
maakten we een inschatting van de groei van het verkeer richting 2040.
Belevingsonderzoek
Met een enquête via social media onderzochten we hoe weggebruikers
en mensen uit de omgeving de N354 en het verkeer op de weg beleven.
Daarnaast hielden we
Definitief studiegebied interviews met leden van dorpsbelangen. Meer dan
tweeduizend mensen deden mee aan het belevingsonderzoek.
Uitkomsten van het onderzoek
Op dit moment rijden er tussen de 11.000 en 12.000 voertuigen per dag
over de N354. Het grootste deel van dit verkeer komt uit Fryslân. Veel verkeer
gebruikt de weg als verbinding tussen Sneek en Leeuwarden (en omgeving).
Dat maakt de N354 een belangrijke weg voor de regio. Naast het gebruik
van de auto (42%) als vervoermiddel reizen ook veel mensen met de trein.
Andere vervoermiddelen, zoals de fiets (1%), worden minder vaak gebruikt
om tussen beide steden te reizen.
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W E L K O M
bij Grand Café

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!

O P E N
maandag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur
Verjaardag, feestje, (bedrijfs)event,
vergadering of catering? Ook dat kan bij JAN!
www.grandcafejan.nl
Kerkbuurt 1
9005 NZ Wergea
058 – 785 2903
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Gewijzigde situatie bij Tsienzerbuorren
We verwachten dat het verkeer op de N354 toeneemt. Naar verwachting
rijden er in 2040 zo’n 13.000 tot 14.000 voertuigen per dag over de weg.
Dat zijn er tweeduizend meer dan nu. Uit het onderzoek blijkt dat de bestaande weg deze stijging van het verkeer aan kan. Wel zijn aanvullende
maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de weg veilig is en blijft. Om de
doorstroming van het verkeer te verbeteren, zodat het verkeer vlot over de
N354 kan rijden, zou de snelheid omhoog moeten naar 100 kilometer per
uur. Om de hele weg geschikt te maken als autoweg zijn meer ingrijpende
maatregelen nodig.
Beleving van de N354
In het belevingsonderzoek is onderscheid gemaakt tussen de Blankendalwei (het deel tussen Sneek en Dearsum) en de Snitserdyk (het deel tussen
Dearsum en de A32). Uit de enquête blijkt dat de weggebruikers en mensen
uit de omgeving vooral de Snitserdyk als onoverzichtelijk en gevaarlijk beleven. Ook overheerst het gevoel dat het verkeer op de hele weg niet vlot
kan doorrijden. De wens om veilig én vlot van Sneek naar Leeuwarden te
kunnen rijden is er wel. Uit figuur 4 blijkt dat de ondervraagden naast een
veiligere N354 ook een kortere reistijd wensen. Aandachtspunt is wel de
leefbaarheid in de directe omgeving.
Mogelijke maatregelen
In het onderzoek hebben we ten slotte een eerste verkenning gedaan naar
maatregelen die we mogelijk kunnen nemen om het verkeer, ook in de
toekomst, veilig en vlot over de N354 te laten rijden. Voorbeelden van deze
maatregelen zijn: wegverlegging en ruimere bochten, veiligere bermen en
nieuwe belijning. Ook het gebruik van nieuwe technologieën en het stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer kan een oplossing
zijn. Op dit moment is nog niet bekend welke combinatie van maatregelen
de voorkeur heeft.
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Hoe verder?
Dit onderzoek is klaar. We hebben een goed beeld van de situatie op en
rondom de N354 tussen Sneek en Leeuwarden nu, en voor de toekomst.
Het is mogelijk om zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming van het
verkeer op de N354 te verbeteren. Hoewel de weg de verwachte stijging
van het verkeer aan kan, zijn er wel ingrijpende maatregelen nodig om met
name de doorstroming aanzienlijk te verbeteren.
Dit onderzoek is een eerste verkenning. Met de uitvoering van dit onderzoek
heeft Gedeputeerde Staten voldaan aan wat er in het provinciale Bestuursakkoord 2019-2023 staat beschreven.
Gedeputeerde Staten stuurt de bevindingen door naar Provinciale Staten.
Het is aan Provinciale Staten om te bepalen of dit onderzoek een vervolg
moet krijgen en hoe dit onderzoek eruit gaat zien.
Ingrid Sobel,
communicatieadviseur
infrastructuur & mobiliteit
www.fryslan.frl
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De werkgroep Eltsenien Nei Bûten (ENB) wil
bewegen en ontmoeten in de buitenruimte
stimuleren. Vooral ouderen en jongeren
komen steeds minder buiten en bewegen
minder. ENB wil dit bereiken door het organiseren van leuke afwisselende activiteiten en
realiseren van permanente opties tot bewegen en ontmoeten.
Nieuws over de elektrische duofiets
ENB heeft een overeenkomst gesloten met Dorpsbelang Wirdum Swichum.
Eigenaarschap en financiën worden onder gebracht bij dorpsbelang. ENB
draagt zorg voor de fondsenwerving, en het opzetten van de volledige organisatie. De overeenkomst was nodig omdat ENB geen formele stichting
of vereniging is.
Het is een grote stap in het realiseren van ons plan. Het maakt de weg vrij
om fondsen aan te schrijven en de organisatie handen en voeten te geven.
We zijn dorpsbelang dankbaar.
Een aantal dorpsgenoten hebben te kennen gegeven vrijwilliger te willen
worden. Zij worden in de eerste week van september uitgenodigd voor een
start bijeenkomst. Mochten er nog mensen zijn die ook mee willen helpen,
je kunt je aanmelden via de mail: eltsenien@gmail.com
We hebben ons laten adviseren door de werkgroep die de duofiets in Wergea beheert. Zij willen ons ondersteunen in het opzetten van een praktische
werkwijze. Jaap vraagt de offertes aan en Leoni doet de fondsenwerving.
De werkgroep sociaal in Wytgaard gaat het plaatselijke dorpsbelang informeren en de organisatie in hun dorp op poten zetten.
Buitenactiviteiten
Na de zomervakantie gaat Eltsenien Nei Bûten, net als vorig jaar, weer aan
de slag om buitenactiviteiten georganiseerd te krijgen. Heb jij een plan of
een leuk voorstel, wij denken graag met je mee.
Voor de agenda:
Rondje beweegroute
• Datum 05 juli 2022 om 19 uur
• Locatie start speelveld George Emersonstrjitte
Loop je een rondje met ons mee?
Jaap, Leoni, Riggina en Albert
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De leerlingen van groep 8 sluiten de komen de weken hun basisschoolperiode
af en hebben hun keuze gemaakt voor
het voortgezet onderwijs. Hieronder
lees je naar welke school ze gaan.
Namens de redactie van de Tuorkefretter bedankt voor het rondbrengen van
de Tuorkefretter en veel plezier op jullie
nieuwe school!
Mijn naam is Puck Feenstra.
Ik ga volgend jaar naar Comenius @Forum, want ik vind het een leuke kleine school en erg creatief.
Wat ik ga missen aan deze school is denk ik de leuke grappige momentjes
en mijn vrienden.
Waar ik dan wel weer zin in heb zijn de crea lessen en de pauzes met Esmee.
Ik ben Sennah van der Werff.
Volgend jaar ga ik naar Comenius Mariënburg.
Ik ga naar Mariënburg, omdat ik het een leuke school vind met een fijne
sfeer.
Ik ga aan de Doarpsskoalle/Uniaskoalle mijn vriendinnen missen, dat je alle
juffen/meesters kent en de hechte klas. Ik kijk uit naar dat je in de stad
bent, nieuwe vrienden kunt maken, meer leraren hebt en je begint in een
klein gebouw.
Ik ben Aniek Siccama.
Volgend jaar ga ik naar Comenius Mariënburg want ik vind het een leuke
school.
Aan de Doarpsskoalle/Arke Wirdum ga ik missen mijn vrienden en dat ik nu
geen huiswerk heb en straks wel. Aan mij nieuwe school vind ik leuk dat ik
midden in de stad zit en aan Comenius Mariënburg vind ik ook fijn dat je
eerste jaar alleen met kinderen van de eerste klas zit.
Ik ben Machtelt Romkema.
Volgend jaar ga ik naar de school Comenius Mariënburg, omdat ik dat een
leuke school vind. Ik ga aan de Doarpsskoalle Wurdum/Arke missen: Mijn
vriendinnen, geen huiswerk en de klas. Aan mijn nieuwe school vind ik het
leuk dat je nieuwe dingen leert en doet en dat je een nieuwe klas krijgt.
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Ik bin Silke van der Ploeg.
Folgend jier gean ik nei Comenius @Forum. Dêr ha ik foar koazen, omdat
it goed fielt foar my, je kinne folle dingen selfstandich dwaan en je leare ek
folle mei oare bern te wurkjen. Ik gean oan de Unia/Doarpsskoalle missen
dat de skoalle net meer sa ticht by hûs is, sommige juffen, myn freonen
en myn bêste freondinnen Sennah, Aniek en Machtelt. De lessen binne ek
net mear sa koart als op ‘e basisskoalle. Wêr ik nocht yn ha is nije freonen
meitsjen, nije fakken krije en de stêd is tichtby.
Mijn naam is Lydia Greenwood.
Ik ga volgend jaar naar het Gomarus college, want ik denk dat de school
waar ik heen ga wel goed bij mij past. Wat ik ga missen aan de Doarpsskoalle/Arke zijn de juffen, de school, de sfeer en geen huiswerk. Waar ik
naar uitkijk op mijn nieuwe school is dat het een grotere school is met meer
kinderen, alles is nieuw en er is een Lidl in de buurt.
Ik ben Mike Zeinstra.
Ik ga naar Comenius Mariënburg, want ik vind het een hele leuke school.
Aan de Unia/Doarpsskoalle Wurdum ga ik de klas en de juffen missen. Ik
kijk uit naar de nieuwe klas en de nieuwe leerkrachten.
Mijn naam is Esmée Veenema.
Ik ga naar Comenius @Forum, want ik vind het een hele leuke school en je
mag zelf kiezen hoe je laat zien dat je iets hebt geleerd. Aan de Doarpsskoalle/Unia ga ik missen: De klas en geen huiswerk. Waar ik naar uitkijk is:
nieuwe vrienden en naar de stad gaan.
Ik ben Ylona Brouwer.
ik heb gekozen voor het Gomarus college, want het is niet zo groot en het
is een gezellige school.
Aan de Doarpsskoalle Wurdum ga ik de juffen en het weinige huiswerk
missen.
Ik kijk uit naar het samen fietsen met Rienk en nieuwe vriendinnen.
Mijn naam is Lennert Romkema.
De school van mijn keus is het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, want ik
vind de sfeer heel leuk. Aan de Doarpsskoalle Wurdum ga ik de leerkrachten
en het weinige huiswerk missen. Ik kijk uit naar de extra uitdaging.

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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Moppentrommel
Er komt een skelet bij de dokter.
Zegt de dokter: “Had je niet wat eerder kunnen komen?”
Waarom sluipt een oen langs het medicijnkastje?
Antwoord: Hij wil de slaappillen niet wakker
maken!
Wat krijg je als je een lucifer met een duizendpoot kruist?
Antwoord: Een lopend vuurtje.
Een klant staat met een open pak melk in de supermarkt.
Vraagt de caissière: “Waarom heb je ‘m nu al opengemaakt?”
Klant: “Dat staat er toch op? Hier openen.”
Wat is groen en kan goed voetballen?
Antwoord: Robin van Sperzieboon.
Wat is groen en drijft?
Antwoord: Een sperzieboot.
Wat is groen en zit aan een auto?
Antwoord: Een spruitenwisser.
Wat is groen en zit op een hek?
Antwoord: Verf.

Finne Reidinga
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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 Uilke Postmus, voorzitter van U.V.V. Wirdum

Hoe heet jullie vereniging en wat doen jullie?
Onze vereniging heet U.V.V. Deze afkorting staat voor Unie Van Vrijwilligers. Het is een vrijwilligersorganisatie die in Wirdum en Swichum diverse
activiteiten voor ouderen (55+) organiseert.
Wij hebben geen leden alleen ongeveer 155 donateurs. Nieuwe donateurs
zijn van harte welkom om onze activiteiten met een bijdrage te ondersteunen.
Hoe lang bestaan jullie?
Volgens de Kamer van Koophandel sinds 31-08-1978. Maar misschien was
dit eerder? Ongeveer sinds 1975.
Hoe ziet het bestuur eruit?
Uilke Postmus (voorzitter), Henny Boomsma (secretaresse), Dick Sterrenburg
(penningmeester) en Tiny Bakker (lid).
Wat doen jullie?
We organiseren diverse activiteiten in De Golle om op deze manier de sociale contacten voor ouderen te onderhouden. Zoals Beter bewegen voor
ouderen (aangepaste gymnastiek). Dit is elke woensdag van september tot
april van 14-15 uur in De Golle. Bijdrage is € 2,- per keer.
Ook worden in de voorzaal van De Golle spellen zoals schutjassen en Pykepoat gespeeld. De kosten hiervan zijn € 2,- per keer, dit is inclusief koffie/
thee met een koekje.
Van september tot april is er eens in de twee weken op woensdag van
15–17 uur koersbal in De Golle. Kosten € 2,- per keer, inclusief thee.
In samenwerking met de P.K.N. organiseren we in de wintermaanden ook
gezellige middagen in de Fikarij. En in de zomermaanden theeschenkerij.
Open middag soos: van oktober tot april elke dinsdag van 14-16 uur.
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Hebben jullie genoeg mensen om de bezetting van het bestuur rond
te krijgen?
Het wordt steeds moeilijker om nieuwe bestuursleden en werkobject
leiders/sters te vinden.
Wat zijn jullie plannen voor de nabije toekomst?
Het bestaan van onze stichting in de toekomst is onzeker. Dat komt doordat
veel ouderen langer fit en mobieler zijn en nu andere interesses hebben.
Uilke Postmus

Theeschenkerij in de Fikarij
op donderdag, 30 juni a.s.
vanaf 14: 00 uur
Nog nagenietend van de prachtige bijeenkomst in Museum Haaima, tussen de Peugeat-oldtimers, nodigen wij u uit om samen met ons een kopje
thee te drinken in de Fikarij. Bij mooi weer zitten we buiten in de gunstig
gelegen, beschutte tuin op het zuiden. Komt u wat later of wilt u wat eerder
weg – allemaal prima.
Graag horen wij dan of er voldoende belangstelling bestaat om deze theeschenkerij in de zomerperiode één keer per maand open te stellen. Wij
denken hierbij aan de laatste donderdag van elke maand.
De werkgroep,
Alie Kalsbeek, Hennie Boomsma,
Uilke Postmus, Simon Turkstra, Arie Dol
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Gratis Zomerfair bij Leeuwarder Kinderboerderij
De Kinderboerderij in Leeuwarden is op vrijdag 24 juni van 12 tot 18 uur
gratis geopend voor iedereen. Dan vindt de Zomerfair plaats met als thema
‘‘boerderij’’.

Foto: Kinderboerderij Leeuwarden
Er zijn lokale ambachtelijke producten en lekkernijen, kraampjes, activiteiten,
muziek en een plek om elkaar te ontmoeten en samen te zijn. Ook kun je alle
boerderijdieren bewonderen. Verspreid over de Kinderboerderij zijn er voor
de kinderen diverse speeltuinen op verschillende velden. Kinderen kunnen
deelnemen aan activiteiten zoals schminken, springkussen, koemelken en
rodeostier rijden met begeleiding. Aanmelden voor deze dag is niet nodig.
De Zomerfair komt eraan daar wil je toch bij zijn!?
Het unieke van de Kinderboerdij is de ligging in de stad Leeuwarden, waardoor het goed bereikbaar is. De Zomerfair wordt georganiseerd door team
Ontmoeten en Meedoen van Amaryllis in samenwerking met de Kinderboerderij. Ga voor meer informatie over Amaryllis Ontmoeten en Meedoen
naar www.amaryllisleeuwarden.nl en de instagrampagina Ontmoeten en
meedoen. Wees welkom en kom langs, dan luiden we gezamenlijk de zomer
in. De entree is gratis.
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Stagiairs Wilko Prins, Arne Jan de Boer en Thecla Brouwer zijn mede-organisatoren van de Zomerfair: “onder het motto elkaar ontmoeten, samen
zijn en gezelligheid kent geen tijd, wordt de Zomerfair georganiseerd. Dit
is een superleuke stage-opdracht waarbij we heel veel verschillende zaken
regelen en met diverse partijen contact hebben. We hopen op een prachtige
Zomerfair waarvan veel mensen zullen genieten.”
Ontmoeten en Meedoen van Amaryllis is voor bewoners van de gemeente
Leeuwarden die ondersteund willen worden bij een zinvolle daginvulling.
Met en voor bewoners worden activiteiten in groepen georganiseerd op
ontmoetingsplekken. Op de zomerfair zijn deelnemers aanwezig van diverse ontmoetingslocaties: De Skalm in Stiens, De kringloopwinkel Grou, de
werkplaats Leeuwarden, Tjerk Hiddes Leeuwarden, Odensehuis Leeuwarden,
Ontmoetingscentrum Jonge Ouders in Leeuwarden en meer. De deelnemers
en collega’s promoten hun locaties en verkopen zelfgemaakte handenarbeid
producten.
Locatie: Kinderboerderij, Jeugdweg 3, 8917 EP Leeuwarden
Contactgegevens: w.prins@amaryllisleeuwarden.nl
			
t.brouwer@amaryllisleeuwarden.nl
Lucie van der Horst

Snackbar
Ik vond het een wat potsierlijk statement van Hans
Wiegel om vorig jaar juni de eerste paal te slaan van een wolvenhek bij
Boijl. Het zou een aanzet moeten zijn van een hek van Lauwersmeer tot
Lemmer om de wolf uit onze provincie te weren. Als alternatief omdat
het natuurlijk bijna ondoenlijk is om elke individuele koppel met hekken
tegen de oprukkende toppredator te beschermen. De achterliggende
gedachte was uiteindelijk om een discussie te ontlokken en de politiek
tot keuzes te verleiden.
Volgens de wet is de wolf een beschermde diersoort. Steeds vaker worden
wolven in ons land gesignaleerd en sommige hebben zich hier al gevestigd.
Met als voorlopig hoogtepunt een paar dat al vanaf 2019 jaarlijks welpen
grootbrengt op de Veluwe. Probleem in ons land is dat er maar zeer beperkt
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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
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Woning- en utiliteitsbouw
Waterbouwkundige werken
Restauratie en renovatie
Service-onderhoud

23-10-2021 15:43:34

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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natuurgebieden zijn waar voldoende plek is voor de wolf. Het overgrote deel
van Nederland bestaat uit stedelijk gebied en cultuurlandschap. Akkers en
grazige groene weiden met grote koppels koeien en schapen. Die koeien
worden over het algemeen wel met rust gelaten, maar sommige wolven
zien een kudde schapen als soort van snackbar waaruit naar hartenlust
gesnoept kan worden. Het gevolg is een ravage met een aantal dodelijke
slachtoffers, nevenschade door aanvreten en stress bij de rest van de koppel en grote frustratie bij de schapenboer. Uit onderzoek blijkt dat van alle
bekende bijtincidenten waar wolven bewezen bij betrokken waren, slechts
een drietal van de 28 verschillende wolven verantwoordelijk waren voor
de helft van alle incidenten! Oftewel, een niet natuurlijke omgeving lokt
blijkbaar onnatuurlijk gedrag uit bij sommige individuen. Een gedrag dat
we ook geregeld zien zoals honden, meestal in duo’s, in de schapen tekeer
kunnen gaan. Het is geen natuurlijk jachtinstinct meer dat er slechts één
prooi wordt uitgezocht maar veeleer een roekeloze sportjacht.
Het wringt steeds vaker. Natuurgebieden worden almaar kleiner en wilde
dieren komen daardoor in het nauw. Voortdurend is er een tweestrijd tussen
enerzijds natuurorganisaties die de natuur zoveel mogelijk op haar beloop
willen laten en veehouders die daarmee in conflict komen. Het is absoluut
niet uitsluitend in ons land een probleem. Zo las ik dat in Azië eindelijk het
aantal tijgers weer een beetje in de lift zit. Maar dat zorgt bijvoorbeeld in
India ook voor grote conflicten. In het tijgerreservaat Pilibhit wordt niet alleen
vee gedood door deze grote ‘prachtkatten’. De afgelopen tien jaar hebben
daar meer dan zestig mensen een aanval door een tijger niet overleefd!
Tegenwoordig vangen de autoriteiten tijgers weg die mensen toetakelen en
als het vee ten prooi valt, staat daar een vergoeding tegenover.
Ik begrijp best dat in de huidige hectische tijd wolvenbeleid in politiek Den
Haag geen prioriteit krijgt. Toch is het verstandig een goed plan op te stellen
welke plek de wolf hier gegund is. Sinds 2015 zijn er in Nederland bijna 300
incidenten door wolven gerapporteerd en meer dan 800 schapen gedood.
De nevenschade van verwonde dieren en verwerpen door stress is daar nog
niet eens in meegenomen. Alle schade wordt overigens van overheidswege
aan de schapenhouder vergoed, behalve de emotionele… Is het acceptabel
dat de wolf onze schapenveestapel als snackbar mag aanschouwen? Ik vrees
dat enige vorm van regulering onontkoombaar is. Zeg het maar!
Menno J. Wiersma
www.bistedokter.nl
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Opening Dierenweide Wirdum-Swichum
Wat een overweldigende opkomst was er tijdens de officiële opening van
de Dierenweide op 14 mei jl.
Het weer zat geweldig mee en Hans Anker was grappig als altijd! Hij roemde
de betrokkenheid in de dorpen Wirdum en Swichum bij deze Dierenweide,
iets waar hij misschien stiekem jaloers op is. In Akkrum is hijzelf met een
groepje ook bezig met het realiseren van een dierenweide. Waar hij openlijk
jaloers op is, zo vertelde hij in zijn speech, is ‘onze Willem’. Hij heeft zelfs
getracht om Willem over te halen in Akkrum te komen wonen en zich daar
te bemoeien met de dierenweide.
Naast alle grappen en grollen, was er ook een serieus moment in de speech
van Hans Anker. Hij meldde dat het erg belangrijk is om kinderen op jonge
leeftijd met dieren in aanraking te laten komen. Letterlijk aanraken. Knuffelen
met de beesten maakt dat er een band met dieren ontstaat en daardoor is
de kans op het mishandelen van dieren (of mensen) later in het leven beduidend kleiner. Omgaan met dieren is veel meer dan een aardig tijdverdrijf!

Willem, burgemeester van de
Dierenweide
Openinggspeech Willem
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Speech Hans Anker

Klaar voor de onthulling van het bord

Hans heeft de openingshandeling verricht vanaf de rode trekker en daarmee
werd het beeldmerk van onze dierenweide onthuld. Voor de oplettende
mensen, de kleurplaat voor de kinderen was het nieuwe beeldmerk.
Als dank voor zijn betrokkenheid heeft Hans het bokje gekregen dat dit jaar
als eerste geboren werd in onze dierenweide. Het broertje van bokje Hans,
uiteraard Wim genoemd (ook een bokje namelijk), staat nog bij ons in de
weide. De broertjes kunnen natuurlijk niet zonder elkaar, dus uiteindelijk
gaan ze samen naar de dierenweide in Akkrum, zodra daar ruimte is.
Ondertussen hebben zich 64 donateurs gemeld, die samen goed zijn voor
een bedrag van bijna € 1.000,- per jaar. Als bestuur zijn we daar ontzettend
blij mee, want hiermee is het grootste deel van de jaarbegroting gedekt.
Zo’n 40 mensen hebben hun bijdrage voor dit jaar al gestort. Voor wie dat
nog niet heeft gedaan, hieronder nogmaals het rekeningnummer.
Uiteraard zijn vrije giften altijd welkom en als u niets weet voor uw verjaardag, kunt u ook denken aan een klein cadeautje voor de dierenweide ;-)
Met vragen kunt u terecht bij de penningmeester van de stichting via:
hannie.schuurman@gmail.com
Rekeningnummer: NL33 RBRB 8835 7416 61 t.n.v. Stichting Dierenweide
Wirdum-Swichum.
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Prachtig naambord

Lieke met haar favoriete pony Helena

Dan nog de kleurplaten en de verkiezing van de donateur van het jaar 2022.
Van alle kinderen die een kleurplaat hadden ingeleverd, zijn Afke Brouwer,
Nynke Anne Sonnema en Nynke Kool door de secretaris uitgekozen als prijswinnaars. In de ‘kras-categorie’ waren dat Jasmin Omara, Amy Postema en
Tessa van Hooren. Alle kinderen hebben inmiddels hun prijsje ontvangen.
Als ‘donateur van het jaar 2022’ is Jettie Beckers gekozen. Zij is vaak even
met kleinkinderen op de dierenweide te vinden, ze is voor een mooi bedrag
donateur geworden en heeft ervoor gekozen om haar donatie over de 12
maanden van het jaar te verspreiden via een maandelijkse periodiek. Dit
vindt het bestuur een voorbeeld voor ons allemaal en daarom mag zij een
jaar lang deze eretitel dragen.
Het bestuur neemt hierbij de gelegenheid om alle vrijwilligers te bedanken
die hebben geholpen om de opening tot een succes te maken. Iedereen
DANKJEWEL voor de hulp.
Bestuur Dierenweide:
Willem Sonnema
Geertje Talsma
Hannie Schuurman
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En het was nog lang gezellig. Foto’s van Christa Koops.
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Overgenomen uit Op ‘e Hichte

“It heart der gewoan by”
Dit seizoen zoomen we wat nader in op werkzaamheden in onze gemeente, die minder vaak voor het voetlicht komen. De kerk en de daaromheen
gelegen begraafplaats vormen het hart van ons dorp. Het hôf biedt een
laatste rustplaats aan veel overleden dorpsgenoten. Zo’n plek moet met
respect worden bejegend en hoort er netjes bij te liggen. En dat gebeurt
ook. We spraken met ons gemeentelid Jannes van der Velde, die is belast
met het dagelijks beheer van de begraafplaats.
“Ach ju, dat hâldt net folle yn”, was
Jannes’ reactie op het verzoek om
een gesprekje voor deze rubriek. Na
enig aandringen kwam het er toch
van. En al pratend werd duidelijk, dat
dit werk wel degelijk veel aandacht,
tijd en zorg vraagt.
Wat houdt het dagelijks beheer van
onze begraafplaats nu eigenlijk precies in? Om te beginnen ziet Jannes
erop toe, dat het – uitbestede - onderhoudswerk op de begraafplaats
naar behoren wordt uitgevoerd: het
periodiek maaien van het gras, inclusief de randen om de graven. Ook de
haag om het hôf wordt om de zoveel
tijd geknipt terwijl de grafzerken eens
per jaar worden schoongemaakt.
Mocht dat niet goed gebeuren, dan
gaat hij daarover in gesprek met het bedrijf. Verzakte grafzerken moeten
worden rechtgezet; de familie krijgt daarover via Aukje Tawafra bericht.
Om de zoveel tijd worden graven, waarvoor de grafrechten niet meer worden betaald, geruimd. Dat gebeurt door een apart groepje vrijwilligers,
aangestuurd door de kerkrentmeesters. Jannes zorgt er naderhand voor,
dat de kuilen met grond worden aangevuld en opnieuw worden ingezaaid.
Bij begrafenissen geeft de familie in overleg met Aukje Tawafra de voorkeursplek voor het graf aan. Jannes bekijkt vervolgens of dat kan vanwege

35
de ruimte. Soms blijkt de gekozen plek te krap. Probleem is, dat grafkisten
tegenwoordig nogal wat langer zijn dan vroeger. Vandaag de dag houdt
men een grafruimte aan van 250 bij 100 cm, terwijl dat een aantal jaren
geleden nog 200 bij 80 cm was. Ter vergelijking: 50/60 jaar terug was de
lengte 180 cm. Is de plek bepaald, dan bestelt Jannes de Bedrijfsverzorging
AB (vroegere Boerenhulp), die vervolgens het graf delft en de bekisting
plaatst. Ook hier houdt hij een oogje in het zeil. Na de begrafenis helpt
Jannes mee met het opruimen van de bekisting en het verwijderen van de
overtollige grond. Hij is er later ook bij als de grafsteen wordt geplaatst.
Als afronding ruimt hij de overtollige grond op en zaait de ruimte om het
graf opnieuw in.
Het is wat afhankelijk van het jaargetijde, maar soms waaien er nogal eens
wat takken van de bomen; die moeten worden opgeruimd.
De ene week is de andere niet, maar gemiddeld besteedt Jannes 2 à 3 uur
per week aan deze taak. En dat inmiddels al acht jaar lang. Het werk levert
ook voldoening op - gauw eens krijgt hij te horen, dat de begraafplaats er
mooi bij ligt. Gevraagd naar zijn motivatie: “It heart der gewoan by”.
Arie

Naar Ethiopië
Kalkidan Wedman: “Benieuwd naar wat de mensen, geuren en kleuren van
Ethiopië met me doen.”
Voor Meheret (25) en Kalkidan (23) Wedman komt een lang gekoesterde
droom uit: begin juli gaan zij samen met hun ouders Anne en Thea naar
Addis Abeba. De hoofdstad van Ethiopië, waar de zussen ruim twintig jaar
geleden werden geboren.
Eerst gooide corona roet in het eten en daarna was het te onrustig in Ethiopië om te gaan, vertelt Kalkidan. Anders had zij nu al kunnen vertellen wat
haar Afrikaanse geboorteland met haar doet. In tegenstelling namelijk tot
haar zus Meheret die vijf jaar was toen ze werd geadopteerd, heeft Kalkidan (toen drie jaar) geen enkele herinnering aan haar geboortegrond. “Ik
ben zo benieuwd wat de mensen, geuren en kleuren van daar bij mij gaan
losmaken. Ethiopië hoort bij mij. Maar het voelt ook als een deel van mijn
leven dat nog moet worden ingekleurd.”
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Meheret en Kalkidan
Ethiopië trekt
Stralend doet Kalkidan zittend in de zon die binnenvalt haar verhaal. Regelmatig klinkt haar kirrende lach. Haar stralend witte tanden zijn een mooi
contrast met haar donkere huid. Zij is deze middag vrij van haar werk (Kalkidan is peuterjuf en staat in de kinderopvang in Heerenveen). Graag had
ze samen met Meheret het verhaal gedaan, maar die werkt in de zorg in
Drachten. “Sinds we contact hebben met onze broer en zus in Addis Abeba,
trekt Ethiopië. Als kind heb je niet zo in de gaten dat je anders bent dan
anderen. In Wirdum hebben we daar ook nooit problemen mee gehad. Maar
op een gegeven moment komt dat besef er wel”, zegt Kalkidan.
De biologische ouders van Meheret en Kalkidan zijn overleden. De zorg voor
de zusjes werd toen overgedragen aan een weeshuis. Hun broer en zus zijn
bij familie opgegroeid. Zij waren te oud om te worden geadopteerd. De
Ethiopische achternaam van de zussen is Teklu. Hun adoptieouders Anne
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en Thea hebben dat als tweede voornaam toegevoegd aan de roepnaam
van Meheret en Kalkidan. “Zodat een stukje van onze geschiedenis altijd bij
ons is. En Meheret en ik hebben uit trots op onze afkomst een tattoo van
de naam Teklu in het Amhaars op onze arm laten zetten.” De familie Teklu
komt zo goed als zeker uit de regio Tigray in het noordwesten van Ethiopië.
Die provincie is nu in oorlog met Eritrea, maar wilde eerder onafhankelijk
worden van Ethiopië.
Dat zorgde en zorgt voor veel onrust in het land. “Maar gelukkig gaf de
reisorganisatie waarmee wij gaan kort geleden aan dat het nu veilig genoeg
is om de reis te ondernemen.” Dus stapt de familie Wedman in juli op het
vliegtuig en komt drie weken later weer thuis. Op het programma staan
naast het verkennen van de hoofdstad en haar omgeving, natuurlijk het
weerzien met hun broer, zus en andere verwanten. “We gaan ook echt een
paar dagen met z’n vieren op pad. En ja”, beaamt Kalkidan, “dat is best
spannend.” Tijdens Skype en facebook-contacten voelen zij de verwantschap.
Maar live ontmoeten is dan toch weer anders. “Ethiopië hoort erbij, maar
voelt ook als iets totaal anders. Maar wie weet, als we er zijn, voelt het toch
een beetje als thuiskomen”, zegt Kalkidan.
Dromen in kleur
De zekerheid van de vertrekdatum die er nu is, was net het laatste zetje dat
Kalkidan nodig had om een sluimerend idee vorm en inhoud te geven. “Ik
loop al langer rond met het idee dat ik iets goeds wil doen. Voor Ethiopië
in het bijzonder.” ‘Dromen in kleur’ op het Instagram account van Kalkidan
(@xkalkidan) is daarvan het resultaat. Kunstproducties van de hand van

Melanated Deluxe (50 x 70 cm)
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Kalkidan die ze verkoopt voor het goede doel. “Ik heb een opleiding grafische vormgeving gedaan, maar tekenen doe ik eigenlijk al mijn hele leven.
Kinderen en kunst zijn mijn passies.”

Black Pearls (A3 formaat: 42 x 29,7 cm)
Voor het goede doel maakte ze twee series kunstwerken: Black Pearls met
karakteristieke hoofden en Melanated Deluxe. Melanated betekent hoog
gepigmenteerd, maar is ook een term die donkere vrouwen en mannen gebruiken om uitdrukking te geven aan hun kracht en trots. Kalkidan: “In mijn
werken combineer ik dat met vrouwelijkheid en de schoonheid van Afrika.”
De helft van de opbrengst van de werken die ze verkoopt gaat naar Ethiopië.
Kalkidan realiseert zich dat de actie dicht op het moment van vertrek zit,
maar het streven is daar een doorlopend, langjarig project van te maken.
“Ik heb al contacten in Addis Abeba en door de contacten die ik ga maken
als we er zijn moet dat gaan lukken”, zegt ze vol vertrouwen.
Kalkidan vervolgt: “Voor nu geldt dat alle kleine beetjes helpen. En als wij
in Ethiopië zijn geweest, dan weet ik ook beter hoe het daar werkt.” Voor
het geld dat haar actie opbrengt worden in Addis Abeba artikelen gekocht
waaraan bij weeshuizen de grootste behoefte is. In het septembernummer
van de Tuorkefretter vertellen Meheret en Kalkidan over hoe zij de reis naar
hun geboorteland hebben ervaren.
Ilona Lesscher
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Van harte welkom bij de
oecumenische openluchtviering!
Thema: ‘Als bomen kunnen wandelen...’
Wanneer: Zondag 26 juni 2022
Waar: In de tuin van fam. Reitsma, Werpsterdyk 11
Wirdum
Tijd: Inloop met koffie vanaf 9:30 uur, we starten
om 10 uur
Voorgangers: Pastor Germa Kamsma en da. Wiebrig
de Boer - Romkema
Muzikale begeleiding: Brassband Wurdum o.l.v. Arjen Steur
Collecte: Bestemd voor project in Ethiopië
Viering: Is voor jong en oud, we hopen jullie allen deze zondag op ‘Camstrastate’ te ontmoeten!
Linda Jongbloed-Wesselius
P.S. Bij slecht weer wijken we uit naar de schuur op dezelfde locatie - Graag
eigen stoel meenemen.

Beamen dy’t rinne kinne? Binne dy op
it stuit net yn Ljouwert?
Ik gean lykwols mei fakânsje. Ik gean
foar twa moanne wyld kampearjen, yn
ús eigen provinsje. Dat minsken, hâld
jim moaie tûnsjes yn de gaten... jim
binne warskôge!
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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		
: Haaima - Hylkema
Eigenaar		 :
Website			: www.haaimahylkema.nl

“Haaima Hylkema, voor iedereen”
Ons familiebedrijf Haaima (begonnen in 1926 in Wirdum) heeft per 1 januari
2022 de krachten gebundeld met familiebedrijf Hylkema (begonnen in 1946
in Gorredijk). Samen kunnen wij als autodealers voor de merken Peugeot,
Opel, Nissan en Suzuki beter inspelen op de razendsnelle veranderingen in
de autobranche.
Beide bedrijven zijn geen onbekenden van elkaar. Zo werkten wij al intensief
samen, hebben we veel overeenkomsten en willen wij deze samenwerking
nog meer versterken door middel van deze fusie.
Anne Tjeerd Haaima: “Door deze fusie is een autobedrijf ontstaan waarin wij
als families Haaima en Hylkema beiden een belang hebben van 50 procent.
Haaima Hylkema heeft ongeveer 260 medewerkers. De namen Haaima,
Hylkema, Engelsma & Wijnia, Deinum en Siton vervallen. Alle vestigingen
gaan verder onder de naam Haaima Hylkema.”
Als klant blijf je van harte welkom bij jouw vertrouwde vestiging met de
vertrouwde gezichten. En mocht je toevallig in de buurt zijn van een van
onze andere vestigingen, dan kun je daar ook terecht, ongeacht het merk
van de auto. Er zullen in de toekomst ook nog een aantal merken aan ons
bedrijf worden toegevoegd. Haaima Hylkema is er dus voor iedereen.
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Wij hebben vijftien vestigingen in Friesland en in Emmeloord: Peugeot Balk,
Peugeot Burgum, Opel Drachten, Peugeot Drachten, Peugeot Emmeloord,
Opel Emmeloord, Opel Nissan Franeker, Peugeot Suzuki Franeker, Peugeot
Heerenveen, Opel Heerenveen, Peugeot Leeuwarden, Opel Nissan Leeuwarden, Peugeot Sneek, Opel Nissan Sneek en Peugeot Wurdum.
“It Fryske DNA sit yn ús genen”, verklaart Arne Skelte Brouwers. Ook het
nieuwe bedrijf Haaima Hylkema zal zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven nemen door jaarlijks met ‘meerdere tonnen’ vele sportclubs en
sportactiviteiten te ondersteunen.
Door de krachtenbundeling denken wij ook beter in te kunnen spelen op
twee ontwikkelingen: de leasemarkt en de elektrificering van het autopark.
De elektrische auto gaat de branche enorm veranderen. Deze voertuigen hebben minder en ander onderhoud nodig. Monteurs moeten zich omscholen
in de elektrotechniek. De verandering gaat snel. Nu al is een derde van de
nieuwe auto’s die wij verkopen elektrisch.
Is er in deze moderne tijden nog wel een showroom nodig? Jazeker! Een
auto blijft een product dat je voor de aanschaf eerst wilt zien, voelen en
horen. Fabrikanten en importeurs komen ook tot de conclusie dat het zonder dealers niet gaat. “Wy bliuwe nedich foar ferkeap, service, ûnderhâld
en reparaasje.”
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat wij nooit ons bestaansrecht met de
start in Wirdum uit het oog mogen verliezen, te weten:
• Wij zijn een familiebedrijf met Frysk DNA en samen meer dan 150
jaar ervaring
• We staan dichtbij jou als klant
• We zijn innovatief en bedenken graag altijd een juiste oplossing
• Samen zijn we sterk(er)!
Haaima Hylkema, voor iedereen. Samen kunnen we nog meer voor jou als
klant betekenen en bouwen we verder aan onze toekomst. Wij zien onze
toekomst met vertrouwen tegemoet om er samen met onze klanten een
succes van te maken!

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

‘ELTS MINSKE IS OARS
ELTS ÔFSKIE IS OARS’

www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma
06 10 33 03 37
Dag en nacht bereikbaar
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Interview met Piebe Haaima
Waar is Piebe het meest trots op?
Deze vraag stelden wij aan pater familias Piebe Haaima.
Haaima: “Het meest trots ben ik op mijn familie. Ik ben heel trots op mijn
vrouw Fokje, die altijd mee heeft geholpen in ons bedrijf en ik ben heel trots
op ons mooie gezin. Trots op mezelf, dat ben ik niet. Ik ben eigenlijk een
heel bescheiden jongen.”
“Ik ben ook heel dankbaar. We zijn destijds negatief gestart en het is gelukkig allemaal positief uitgepakt. Mijn vader overleed in 1974 al op 45-jarige
leeftijd. Wij hebben toen 30.000 gulden geleend bij de bank en pake heeft
daar borg voor gestaan, anders waren we toen failliet geweest.
Ik heb de ambachtsschool richting elektronica gedaan en kon daardoor goed
sleutelen en lassen en dat kwam goed van pas in ons bedrijf.”
“In 1983 werden wij Peugeot Dealer en verkochten wij de succesvolle Peugeot 205. Waar we voorheen 30 tot 35 nieuwe auto’s per jaar verkochten,
maakten we een sprong naar een verkoop van 130 auto’s.”
“In 1994 zijn wij het Peugeot Dealerschap helaas ook weer kwijtgeraakt en
zijn wij als universele garage doorgegaan.
In 1998 namen wij het Dealerschap van de toenmalige Peugeot Dealer in
Leeuwarden over. Ik wilde nog wel een keer in het diepe en toen zijn we
dus opnieuw Peugeot Dealer geworden en gebleven.”
“Soms heb je pech, soms heb je geluk. Je moet ook wel wat geluk hebben
en fingerspitzengefühl en mijn gevoel komt vaak wel aardig uit.”
“In 1998 verkochten wij van de Peugeot 206 maar liefst 40 auto’s in 1 week.
Dat is een echt volumemodel. In 2002 verkochten we 800 nieuwe auto’s,
waaronder 400 leaseauto’s. En meer verkoop betekent ook meer onderhoud
en aftersales. Zodoende hebben wij inmiddels ook drie schadebedrijven.”
“Toen Engelsma & Wijnia failliet ging, hebben wij dat bedrijf in 2014 overgenomen en daarmee hebben wij ook de merken Opel en Nissan erbij gekregen. In 2017 hebben wij Deinum Opel overgenomen en in 2018 hebben
wij Siton Opel overgenomen. In 2017 zijn wij ook gestart met onze eigen
leasemaatschappij FGD Lease.”
“In 2020 hebben wij de samenwerking met Hylkema geïntensiveerd en per
1 januari 2022 is de fusie Haaima Hylkema een feit.”
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Hoe ver gaat uw bedrijf precies terug in de geschiedenis?
1920-1980
•
•
•

1926: Piebe Haaima sr. begint Haaima Wirdum in zwarte brand,
trekkers en motoren
1969: Anne Haaima en Marije Haaima-Hoekstra nemen Haaima
Wirdum over van de vader van Marije
1974: Marije Haaima zet het bedrijf voort na het overlijden van
Anne Haaima

1980-2000
•
•
•

1981: Piebe Haaima jr. en Fokje Haaima nemen Haaima Wirdum
over van Marije Haaima
1983: Haaima Wirdum wordt Peugeot SUB Dealer, samen met de
introductie van het grootste succesmodel van Peugeot: de 205
1998: Opening Haaima Leeuwarden

2001-2010
•
•
•
•
•
•

2001: Start Autoschade Grou
2002: Nieuwe werkplaats Haaima Wirdum
2007: Overname Autoschade Posthuma
2008: Overname Kuiken Franeker, nieuwe vestiging Haaima Franeker
2010: Overname Stellema Burgum, nieuwe vestiging Haaima Burgum
2010: Start Suzuki Franeker

2012-heden
•
•
•
•
•
•
•
•

2012: Nieuwbouw Haaima Leeuwarden
2014: Overname Engelsma & Wijnia Opel en Nissan
2015: Start Santing Car Cleaning
2017: Overname Deinum Opel
2017: Start FGD Lease
2018: Overname Siton Opel
2020: Intensieve samenwerking Haaima en Hylkema
2022: Fusie Haaima Hylkema
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Wat verwacht Piebe van de fusie Haaima Hylkema?
“Daar verwacht ik veel van. We kunnen nu ook de hele achterkant aan. Echt
het hele pakket. Samen staan we sterker. Bovendien staan we ondanks onze
grootte nog altijd heel dichtbij de klant, door echt naar de klant te luisteren.”
“Vorig jaar stond ook in teken van een aantal ontwikkelingen en uitdagingen.
Uitdagingen in de markt door minder beschikbaarheid van (nieuwe) auto’s.
Door corona waren er minder auto’s op de weg, was er minder schade en
minder onderhoud.”
“En tegelijkertijd zien we dan ook veel positieve dingen met elkaar gebeuren.
De start van het nieuwe velgen reparatiebedrijf EMR Wheel Care in Gorredijk,
de groei in het aantal leaseauto’s en medewerkers bij FGD Lease, de samenwerking tussen de schadebedrijven onder de naam Schadeherstel Friesland,
de verkoop van (elektrische) campers en de start van een trekhaak label.
En bovenal de energie en plezier om er met elkaar een succes van te maken!”
“Ik hou er heel erg van om met mensen om te gaan en ik heb een groot
netwerk. Ik zit nu in de fase van afbouwen. De kunst voor mij is om mij er
niet meer zoveel mee te bemoeien, lacht Piebe.
Uiteraard ben ik nog wel heel actief in diverse vrijwilligersrollen en met ons
Museum Wirdum.”
“En dat wij in 2026 met ons familiebedrijf ons 100-jarig jubileum mogen
vieren, dat maakt mij ook wel een beetje trots.”
Personalia Piebe Haaima
•
•
•
•
•

Functie: Voormalig eigenaar Haaima
Leeftijd: 67 jaar
Burgerlijke staat: Gehuwd met Fokje, 3 kinderen: Neeltje, Annemarijke en Anne Tjeerd en 7 kleinkinderen
Opleiding: Ambachtsschool MTS Leeuwarden sterkstroom elektronica en telecommunicatie
Hobby’s: Museum Wirdum, golfen, kleinkinderen, Cambuur, stripboeken compleet maken en met mensen omgaan. Alsmede auto’s
verkopen.
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25, 26 en 27 augustus 2022

Dorpsfeest
Wirdum & Swichum
Betink it mei in...

E

IT
WEBS

don
ere

n

Donderdag 25 augustus

Informatie volgt zo snel mogelijk

Vrijdag 26 augustus

08:00 uur vlaggen uit
08:30 uur opstellen optocht
09:00 uur start optocht
11:00 uur kinderspelletjes
11:00 uur kaatsen
13:00 uur Jeu de Boules
13:30 uur volleybal
18:00 uur opstellen optocht
18:30 uur start optocht
20:00 uur avondprogramma "Fljimsk" met
medewerking van Griet Wiersma
22:00 uur Booming Piano's

ENTREE

PRIJ

ZEN
Vrijdag: €10
,00
Zaterdag: €10
(kom je zate ,00
rd
dan betaal je ag na 20:00 uur
€15,00)
!!Een bandje
kope
mogelijk in d n is de hele dag
e feesttent!!

Zaterdag 27 augustus

10:00 uur puzzelkuier
10:30 uur zeskamp
15:00 uur spektakel
16:00 uur Matinee met Butterfly
21:00 uur De Woudrukkers

BONNENBO

EKJES €5,0
0

Te bestellen via
fc-wirdumswichum
@

hotmail.com

Dit jaar komen we niet langs met de lijstcollecte. Wil je graag een bijdrage leveren aan ons fantastische dorpsfeest dan
kun je doneren op het volgende rekeningnummer: NL31RABO0132073145, of scan de QR code.
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Garage Sale
In de vorige Tuorkefretter heb je al kunnen lezen dat op zaterdag 25 juni
de tweede editie van de Garage Sale is. Er zijn al mooi wat aanmeldingen
binnen. En je kunt je nog steeds aanmelden om je (tweedehands) spullen
in je tuin, oprit of garage te verkopen.
Stuur een mailtje naar: rommelmarktwirdum@gmail.com
of een appje naar: 06 201 444 78 (Alwien)
Alle aanmeldingen die we voor 22 juni binnen krijgen zetten we op het routekaartje. Wanneer je spontaan besluit om mee te doen kan dat natuurlijk
ook. Een vlag uit zorgt ervoor dat je herkenbaar bent als deelnemer.
Groeten Leoni Bouma en Alwien de Boer
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Aanmelding Frico reünie Wergea
Zoals begin dit jaar in de Tuorkefretter aangekondigd, vindt op 23 augustus
2022, tijdens de Wergea-600 feestweek, daar in het Doarpshûs een reünie
plaats van het personeel dat werkzaam is geweest bij de Frico te Wergea,
welke in 1994 gesloten werd.
Gezien de beschikbare zaalruimte werd eerder uitgegaan van ten hoogste 100 deelnemers. Echter na overleg met het Doarpshûs-bestuur werd
geconcludeerd dat dit maximum kan vervallen doordat voor de reünie gebruik kan worden gemaakt van de gehele benedenverdieping. Ook uitbreiding naar het buitenterrein is mogelijk. Dus iedere oud-Friconees, die zich
opgeeft, is welkom.
De inloop is vanaf 16:00 uur. U wordt
ontvangen met koffie en gebak, er is een
Frico-tentoonstelling ingericht en er wordt
gezorgd voor een lopend buffet. Overige
consumpties zijn voor eigen rekening.
Tijdens dit samenzijn hebt u ruim de gelegenheid om met oud-collega’s bij te praten
en oude herinneringen op te halen.
We sluiten zo rond 19:30 uur, zodat belangstellenden voldoende in de gelegenheid
zijn zich naar ‘De Bidler’ te begeven, waar
vanaf 20:00 uur een avondprogramma met
muziek en zang van de geschiedenis van de
Frico en van Wergea gepland staat.
Tijdens de vorige Frico-reünie in 2004 was de eigen bijdrage € 25,-.
Nu, 18 jaar later en geconfronteerd met stijgende prijzen, zijn we genoodzaakt € 30,- per deelnemer te vragen.
Opgave voor de Frico-reünie gaat per email: reuniefrico2022@gmail.com,
waarna u een registratienummer krijgt toegewezen. Na betaling van de
eigen bijdrage, onder vermelding van het aan u toegewezen registratienummer, op rekening NL21 RABO 0123 3334 31 t.a.v. Reünie Frico Warga
wordt u als deelnemer geregistreerd. U kunt zich tot woensdag 10 augustus aanmelden voor de reünie.
We hopen op een goede deelname en alvast tot ziens op 23 augustus
2022!
Reünie-commissie Frico-Wergea,
Tieneke, Huib, Henk, Haeije
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SNEON 25 juny
MUSEUMDEI

ALD BARRAHUS
Belibje en gean werom yn ’e tiid!

Yn en om ’e pleats litte de boer en boerinne, de feinten
en fammen sjen hoe ’t der eartiids libbe waard.
Ek binne der fakânsjegongers út de santiger jierren
oanwêzich.

IEPEN

10.00-16.00

YNTREE
5 EURO

BREDYK 28

8912 CD LEEUWARDEN

www.museumboerderij.frl

Greate Mar 2
9005 XJ Wergea
tel: 058-2895458
info@dierenpensionvasco.nl
www.dierenpensionvasco.nl

Dierenpension Vasco zorgt voor professionele opvang voor
uw hond of kat tijdens;

- Vakantie

- Werk (dagopvang)
- Langdurig verblijf

Ook hebben wij;

- Dagje uit

- uitlaat service

- Thuis verzorging huisdier

Vraag naar de mogelijkheden of kijk op onze website

51

Golleloop 2 juli 2022
Na twee edities die uitgesteld en afgelast werden en op het laatste
moment toch georganiseerd konden worden, is er dit jaar weer een
gewone Golleloop. Op zaterdag 2 juli om 11 uur kan er gelopen worden.
De afstanden zijn 4,5 km, 8 km en 13 km. De jongste kinderen lopen 1 km
door het dorp.
Vanaf 10 uur kun je je bij De Golle inschrijven, maar je kunt je ook online
inschrijven via https://svfriesland.nl/inschrijven/.

De routes zijn hetzelfde als vorig jaar. De 13 km loopt via de Hekkemieden
en de Wergeasterdyk naar de Klamp en via Techum en de Werpsterhoek,
langs de Wâldwei en de Loodyk terug naar De Golle.
De 8 km loopt via de Hekkemieden en de Wergeasterdyk en terug langs de
Loodyk. De 4,5 km loopt rechtstreeks naar Swichum en via de Wergeasterdyk
en de Loodyk terug.
We zijn nog op zoek naar mensen die willen helpen met het uitzetten
van de route, met de verzorging onderweg of het voor- en nafietsen.
Zelf lopen is natuurlijk het leukst, maar meehelpen is ook gezellig. Heb je
zaterdagochtend 2 juli tijd, app of bel dan even naar 06 24171277.
Tot zaterdag 2 juli!
Huib-Jan Imbens
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5jaar
Jubileumfeest

1971-2021

Speciaal voor (oud)leden en partners

Vrijdag 30 september 2022 jubileumtoernooi in de Twirre
19:30u. Vanaf 14 jaar (oud) leden.
Zaterdag 1 oktober 2022 jubileumfeest in de Twirre
vanaf 20:30u. (oud) leden en partners
Opgave (alleen/met partner) tot 10 sept 2022 voor
het jubileumtoernooi en/of jubileumfeest.
mail naar: vvwytgaard50jaar@hotmail.com
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Volleybalvereniging Wytgaard 50 jaar
Beste leden & oud leden van volleybalvereniging Wytgaard, we zijn druk
bezig met de voorbereidingen voor het grote jubileumfeest van volleybalvereniging Wytgaard. De datum is bekend:
Vrijdag 30 september 2022 is er een toernooi voor alle leden en oud leden.
Zaterdag 1 oktober 2022is het grote jubileumfeest voor alle leden/oud leden
én partners.
We zijn bezig met het maken van collages en zijn op zoek naar foto’s. Heb
je nog ergens leuke teamfoto’s van onze volleybalvereniging? Mail ze naar:
vvwytgaard50jaar@hotmail.com
Voor vragen kun je altijd bij één van ons terecht.
We hopen en een leuk feest van te kunnen maken!
Andre Jaspers
Alfred Hoekstra
Anneke Douma-Visser

Wandel jij een rondje mee?
Wanneer: Dinsdag 5 juli om 19 uur.
Waar: Start bij speeltuin George Emersonstrjitte.
Voor wie: Voor iedereen!
Het maakt niet uit of je jong/oud of getraind/ongetraind bent. Er loopt een
begeleider mee die de oefeningen kan aanpassen aan elk niveau.

Axon
Fysiotherapie
Uw prikkel tot
herstel
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

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
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Opzoek naar wedstrijdsecretaris
Kom jij onze club versterken als wedstrijdsecretaris? Jij gaat je binnen ons
bestuur bezighouden met wedstrijdzaken, veldindelingen, je bent aanspreekpunt voor het 1e elftal en coördineert de grens- en scheidsrechters.
Lijkt het jou leuk op deze wijze iets voor WWS te betekenen? Meld je dan
aan bij het bestuur! Uiteraard wordt ruim de tijd genomen jou wegwijs te
maken in het ‘reilen en zeilen’ van een wedstrijdsecretaris!
Contact: Nanne Nyp – 06-11501389 of info@vvwws.nl.
Bestuur vv W.W.S.

W3 Fietsklassieker 2022
In de vorige Tuorkefretter schreven we al over de W3 van 2022. Dit jaar fietsen we niet naar Wirdum (Dld), maar organiseren we een mooie eendaagse
tocht vanaf de Veluwe terug naar Wirdum. We hopen dit jaar op zaterdag
17 september met een enthousiaste groep fietsers ‘s ochtends vroeg in
Wirdum in de bus te stappen, waarna we (samen met de fiets) naar de
startlocatie worden gebracht.
Om allemaal fit aan de start te staan, zullen er op 21 en 28 augustus, 4 en
11 september trainingen plaatsvinden. De eerste training zal rond de 40/50
kilometer zijn, daarna zullen we elke training wat langer maken.
De route start dit jaar in Apeldoorn. Vanaf hier fietsen we naar WenumWiesel en rijden dan door naar Vaassen en Wapenveld. Vanaf hier fietsen we
langs de IJssel om bij Hattem per veerpont over te
steken en door Zwolle te fietsen. Hierna koersen
we richting de Weerribben, waar we tussen de
Belterwijde en de Beulakerwijde zullen pauzeren…
Nieuwsgierig geworden naar deze prachtige rit?
Meld je aan via: info@W3fietsklassieker.nl.
Ditmer Lesterhuis
Hilde Spithost
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zorgvuldig
en met aandacht

Dag en nacht bereikbaar
T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl
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Ferhuze
Op 23 april lêstlyn binne wy nei Ljouwert ferhuze. Wy hawwe ôfskie fan Wurdum nommen, mar sille grif sa út en troch noch wolris yn it doarp komme.
Alle lidmaatskippen fan Wurdumer ferienings sizze wy hjirmei op. Foar wa’t
ús noch ris opsykje wol: ús nij adres is:
Noordersingel 88c
8917 BC Ljouwert
Fedde & Daša Dijkstra
(foarhinne W.R. Fisherstrjitte 13-15, 9088 BH Wurdum)

Verhuizingen
Sinds 1 oktober wonen Ronald en Gretha, samen met hun dochter Daniëlle
op It Blauleech 58. Hiervoor woonden ze in Leeuwarden en ze wilden graag
weg uit Leeuwarden om wat rustiger te kunnen wonen maar ze wilden nog
wel graag in de buurt van Leeuwarden blijven wonen.
Ronald werkt als onderhouds- en servicemonteur bij Pranger Rosier. Gretha
werkt bij de ING op de zakelijke afdeling en Daniëlle studeert pedagogiek.
Daniëlle heeft als hobby basketballen. Ronald kijkt graag toe bij wedstrijden
etc. en doet ook allerlei vrijwilligerswerk bij de basketbalvereniging. Daarnaast is Ronald in zijn vrije tijd graag bezig met computers en alles wat daar
mee samenhangt, verder gamen en doe-het-zelven. Gretha houdt van boksen, lezen, hardlopen een terrasje of bioscoopje pikken of gezellig uitgaan.
Marjan & Ineke
welkominWenS@gmail.com
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De Voedselbank
De tip voor de maand juni: suiker
(suikerklontjes, kristalsuiker, poedersuiker,
rietsuiker, basterdsuiker)
De voedselmand staat in de Centerrr, tegenover de kassa.
PKN kerk te Wirdum e.o.

Agenda van 15 juni tot 1 september 2022
25-6

10.00 uur

Dorp

Garage Sale

25-6

10:00 uur

Als Barrahûs

Museumdag

25-6

16:00 uur

Golle tuin

Barbecue

30-6

14:00 uur

De Fikarij

Theeschenkerij

2-7

11:00 uur

De Golle

Golleloop

5-7
19:00 uur
			

Speelveld
G. Emersonstr.

Rondje bewegen

17-7

De Golle

Zwerfafval opruimen

25-8		

dorp

Dorpsfeest

26-8		

dorp

Dorpsfeest

27-8		

dorp

Dorpsfeest

15:00 uur
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk
U bent van harte welkom.
19-6

09:30 uur

ds. W. de Boer – Romkema

26-6
10:00 uur
			
			
			
			
			

ds. W. de Boer–Romkema en pastor Germa Kamsma
Oecumenische openluchtdienst. Plaats: Camstrastate,
Werpsterdyk 11, Wirdum.
Vanaf 09:30 uur staat de koffie klaar. Bij slecht weer
wijken we uit naar de schuur op dezelfde locatie.
Graag eigen stoel meenemen.

3-7
09:30 uur
			

ds. W. de Boer–Romkema
Maaltijd van de Heer – na afloop koffie

10-7

09:30 uur

ds. W. de Boer–Romkema

17-7

09:30 uur

ds. J.G. Boogaard, Hallum

24-7

09:30 uur

drs. J.L. de Haan, St. Annaparochie

31-7
09:30 uur
			

ds. F. van Keulen, Winterswijk
na afloop koffie

7-8

09:30 uur

pastor mevr. N. Berntsen, Leeuwarden

14-8

09:30 uur

ds. P.J. van de Briel, Oudeschoot

21-8

09:30 uur

ds. W. de Boer–Romkema

28-8

09:30 uur

ds. W. de Boer–Romkema

4-9
09:30 uur
			

ds. W. de Boer–Romkema
na afloop koffie

11-9

09:30 uur

dhr. J. Minnema, Zwolle

18-9

09:30 uur

ds. W. de Boer–Romkema

Elke dienst is rechtstreeks in woord en beeld via internet 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
Iepie Lindeboom-Hospes
útfeartbegelieder

06 47 927 967
iepielindeboom@kpnmail.nl

www.iepielindeboom-hospes.nl

René Brouwer
Timmer- en onderhoudsbedrijf

mobiel 06 414 630 30

Voor al uw timmeren onderhoudswerk
in huis en er buiten.

Swichumerdyk 9
9088 AP Wirdum
info@renebrouwer.nl
www.renebrouwer.nl
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Huisartsenpraktijk it Kleaster Wytgaard
Contactgegevens:
Adres:
Telefoon:
Website:

it Kleaster 1, 9089 BX Wytgaard
058 - 7634513
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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AED
aanwezig op de locaties:
Hotel restaurant Duhoux, Greate Buorren 8
Sportcomplex vv W.W.S., Loodyk 2A
ZIEKENHUISVERVOER UVV
U. Postmus		
G. Emersonstr. 1
T. Bakker
Swichumerdyk 8

tel.: 058-2552192
tel.: 058-2552606

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

UITVAARTVERZORGING
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 DORPSHUIS
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 Hylkema voor iedereen
Jouw garage voor onderhoud,
apk en reparatie van alle merken!

Haaima Hylkema
voor iedereen

PEUGEOT BURGUM
Mr. W.M. O. v. Veenweg 34
T: 0511 46 98 22

PEUGEOT HEERENVEEN
Beurtschip 35
T: 0513 62 27 44

OPEL DRACHTEN
De Knobben 25
T: 0512 51 44 55

OPEL & NISSAN FRANEKER
Edisonstraat 1
T: 0517 39 56 65

PEUGEOT DRACHTEN
De Bolder 83
T: 0512 54 56 00

PEUGEOT LEEUWARDEN
Coronaweg 2
T: 058 288 20 18

OPEL EMMELOORD
Produktieweg 12
T: 0527 69 81 31

OPEL & NISSAN LEEUWARDEN
Leo Twijnstrastraat 2
T: 058 266 62 55

PEUGEOT EMMELOORD
Traktieweg 20
T: 0527 61 36 35

PEUGEOT SNEEK
Kolenbranderstraat 9
T: 0515 54 81 11

OPEL HEERENVEEN
Kattebos 162
T: 0513 62 21 00

OPEL & NISSAN SNEEK
Edisonstraat 1
T: 0515 42 20 55

PEUGEOT & SUZUKI FRANEKER
James Wattstraat 4
T: 0517 39 76 00

PEUGEOT WURDUM
Werpsterdijk 1
T: 058 255 13 02

www.haaimahylkema.nl

