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Fan e toer besjoen

Nazomeren

En toen was het alweer september! Rond deze tijd heb ik 
altijd het liedje van Gerard Cox in mijn hoofd… ’t is weer 
voorbij, die mooie zomer…’ 

We zitten nu in de nazomer, een periode ergens tussen 
begin september en half november waarin het weer nog 
zomers aanvoelt. Het wordt ook wel Indian summer ge-
noemd, de periode waarin de Indianen vroeger gingen 

oogsten. In Nederland hebben we ook een term voor Indian Summer: oude 
wijven zomer. Waar de term precies vandaan komt, is niet bekend, maar 
men vermoedt dat het is ontstaan in de 16e eeuw en met oude wijven een 
zwakke zomer wordt bedoeld. Kortom: nazomer. Bij ons kunnen tempera-
turen oplopen tot 20 à 25 graden.
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Na twee coronajaren waarin er niet veel mogelijk was, is er deze zomer weer 
volop gereisd. Of je nu naar het buitenland bent geweest, in Nederland 
vakantie hebt gevierd of lekker thuis bent gebleven, het was weer zoals 
vanouds.
Alhoewel, de taferelen op Schiphol waren nieuw. In de media werd je behoor-
lijk bang gemaakt als je via Schiphol zou gaan reizen. Voor mij persoonlijk 
was dat zeker het geval. De reis naar Kreta was al geboekt in februari omdat 
het eindelijk weer kon. Toen de berichten in de media verschenen over de 
puinhoop op Schiphol, drukte dat wel een beetje de voorpret. Zou onze reis 
worden gecanceld? Zouden we ook vier uur in de rij moeten staan of langer, 
stel dat we de vlucht missen, etc.
Uiteindelijk bleek het reuze mee te vallen en was alle stress niet nodig. In 
een half uurtje waren we door de douane en ook onze koffers kwamen 
keurig mee in het vliegtuig. 

En nu back to business. School, werk, sport, etc., alles is weer opgestart. 
Ook de eerste redactievergadering van de Tuorkefretter zit er weer op. En 
er is goed nieuws! De redactie is versterkt met twee nieuwe leden, te weten 
Reinder Bouma en Rosalie Meijer-de Vries.

                 Welkom Reinder en Rosalie!

Christa Koops 
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Bericht van Dorpsbelang

“Het is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei”,  
zong Gerard Cox. En ook nu voor 2022 gaat dat (helaas?) weer op. De va-
kanties zijn voor de meesten van ons voorbij en we richten ons met ons allen 
weer op herfst en winter. Zo ook het bestuur van Dorpsbelang. Activiteiten 
die tijdelijk op een laag pitje stonden, worden weer met verve opgepakt en 
waar nodig uitgevoerd. Maar ook de nieuwe activiteiten die er aan staan 
te komen, vragen onze aandacht. Zo zal in november aanstaande de eerste 
keer zijn dat wij een “plannen”-avond organiseren, waar bewoners van Wir-
dum en Swichum de kans geboden wordt ideeën te presenteren voor eigen 
buurt of dorp. Ideeën die kunnen bestaan uit activiteiten, buurtverbetering, 
verkeersveiligheid, speelplekken voor de kinderen en wat al niet meer. Wij 
horen ze graag van u. In de oktoberuitgave van de Tuorkefretter zal over de 
uitvoering van de “plannen”-avond meer te lezen zijn.

Dorpsbelang houdt zich al enige tijd bezig met de mogelijkheden (plannen) 
voor een nieuw Dorpshuis, of Multi Functioneel Centrum (MFC) zoals dat in 
de huidige terminologie heet. Gelet op de staat van ons huidige dorpshuis De 
Golle, is vervanging daarvan misschien wel noodzakelijk om aan de huidige 
eisen, die aan een dorpshuis worden gesteld, te voldoen.
Voor de verdere uitwerking wordt in dit plan samengewerkt met de lagere 
school, voetbalclub WWS, De Golle en Dorpsbelang. Er is een werkgroep 
opgericht waarvoor de volgende personen zijn gevraagd en toegezegd 
hebben: Johan Kruiger, Geertje Talsma, Frank Krol, Sander de Kroon en een 
afvaardiging van Dorpsbelang. En natuurlijk sluit een afgevaardigde van de 
andere belangengroepen ook regelmatig aan.
Het ligt vooreerst in de bedoeling om in november u als inwoner van Wirdum 
of Swichum te spreken over deze plannen. Te luisteren naar uw ideeën of 
kritische opmerkingen. Wij zullen een en al oor zijn. Welke dag en tijd in 
november zal worden meegedeeld in de Tuorkefretter van oktober.

Zoals u heeft kunnen horen op de laatste ALV van Dorpsbelang afgelopen 
mei, heeft het bestuur van de aanwezigen op de ALV toestemming gekregen 
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voor een ingrijpende beleidswijziging. Niet meer een Dorpsbelang zoals dat 
altijd heeft gefunctioneerd waarbij vooral uitvoering van grote en kleine 
taken de hoofdtoon voerden, maar een Dorpsbelang die uitsluitende regie 
heeft en waarbij gewenste plannen en ontwikkelingen door de bewoners 
van Wirdum en Swichum in eigen hand zijn en daarmee ook door hunzelf 
uitgevoerd. Het eerste jaar zal experimenteel zijn waarna bij goed functio-
neren de nieuwe werkwijze definitief wordt. Wij zijn als bestuur zeker geen 
voorlopers in dergelijke ontwikkelingen. Integendeel, door goed om ons heen 
te kijken hoe andere dorpen het doen en gesprekken met afgevaardigden 
van dergelijke besturen, zijn wij tot dit inzicht gekomen.
Wat ons vooral opviel bij de andere collega dorpsbelangen was de naam-
wijziging die na de invoering van de nieuwe werkwijze plaatsvond. Zo heet 
bijvoorbeeld Dorpsbelang Wergea tegenwoordig Perspectief. Wij willen hierin 
niet achterblijven en zijn op zoek naar een passende naam voor het nieuwe 
Dorpsbelang Wirdum Swichum. En daarbij hebben wij uw hulp nodig. Wij 
loven een passende beloning uit voor diegene die met een passende naam 
komt. We zijn op voorhand nieuwsgierig naar uw creativiteit.

Namens Dorpsbelang,
Sjors Hempenius

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 22 oktober
Zaterdag 29 oktober

Vrijwilligers van Dorpsbelang zetten de containers ‘s morgens om 11 uur 
open en sluiten deze om 17 uur af. U kunt dan uw tuinafval in de betreffende 
containers deponeren. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om bijvoorbeeld 
grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval aan te bieden. Hierop wordt 
door de vrijwilligers goed toegezien.

Uiteraard kunt u uw grof tuinafval ook gratis naar de milieustraat brengen 
aan de Greunsweg 86 in Leeuwarden of Oedsmawei 9 in Grou. Maak hier-
voor een afspraak via de Afvalapp of via www.omrin.nl.
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Voortgang nieuwbouwplannen ‘t Blauleech

Vlak voor de zomer sprak Dorpsbelang met Jan Brouwer en Aletta Kalma 
van de gemeente Leeuwarden. Beide zijn betrokken bij de inrichting van de 
volgende fase van ‘t Blauleech. Een update van de actuele stand van zaken.

Het oorspronkelijke plan van ‘t Blauleech dateert uit 2009. Op basis van het 
inrichtingsplan dat toen is gemaakt, heeft de gemeente nu een concept-
uitwerkingsplan gemaakt met ruimte voor in totaal 40 woningen. Dat plan 
is half juli ter beoordeling gestuurd naar onder andere waterschap, brand-
weer, de provincie en de nutsbedrijven. Wanneer hun reactie is verwerkt, 
gaat het plan samen met het beeldkwaliteitsplan naar het college. Wanneer 
het college het plan vrij geeft voor inspraak, komt het uitwerkingsplan ter 
inzage te liggen. 

Een overzichtsplaatje geleend uit Google Maps.

Wanneer daar tegen geen bezwaar wordt gemaakt, gaf Jan Brouwer van 
de gemeente aan, kan tegen het einde van het jaar met de ontwikkeling 
van de zuidelijke schil van ‘t Blauleech worden begonnen. Het gaat daarbij 
om enkele vrijstaande woningen en twee-onder-een kap woningen. De 
ontwikkeling van het ‘eiland’ met wonen aan het water is dan, zo schetste 
Brouwer, de volgende stap. Voor zomer 2023 moet het grondwerk (onder 
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andere aanleg zijtak Wirdumervaart) voor het realiseren van woningen op 
het “eiland” klaar zijn en kunnen die kavels in de vrije verkoop.

Als laatste wordt gestart met de bouw van de woningen op de meest 
zuidelijke hoek van het plan, tegen de Tsjaerderdyk aan. Het plan bestaat 
uit 14 wooneenheden voor verschillende doelgroepen (jongeren, starters, 
alleengaanden en/of senioren). Omdat dit deel van het plan afwijkt van het 
oorspronkelijke bestemmingsplan moet daarvoor een andere procedure 
worden doorlopen. Brouwer verwacht dat het zeker tot 2025 duurt voordat 
dat deel van het plan gerealiseerd zal zijn.

De gemeente heeft inmiddels ook overleg gehad over de inrichting van het 
stuk grond dat achter de voormalige zuivelfabriek ligt. Op dat stuk komt 
een grondwal, een wandelpad en een natuurvriendelijke speelvoorziening 
(met trapkooitjes en tokkelbaan).

Didam-arrest
In november 2021 oordeelde de Hoge Raad in het zogenaamde Didam-
arrest dat overheden niet meer één-op-één grond mogen verkopen. Deze 
uitspraak heeft ook invloed op de ontwikkeling van ‘t Blauleech. Het resul-
taat van de uitspraak is dat iedereen (particulieren, bouwondernemers en 
projectontwikkelaars) gelijke kansen heeft om gemeentelijke gronden, die 
voor ontwikkelingen bestemd zijn, aan te kopen. De gemeente mag voor 
de verkoop van haar gronden wel criteria opstellen, geeft Brouwer aan, en 
daar wordt momenteel aan gewerkt.

Ook het verzoek vanuit het dorp om betaalbare woningen voor jongeren 
te realiseren, kwam tijdens het gesprek op tafel. Uitgifte van grond op erf-
pachtbasis noemde Brouwer niet reëel. In de praktijk zal het gauw gaan om 
bedragen die schommelen tussen de 1.600 en 2.500 euro per jaar. Bedragen, 
geeft Brouwer aan, waarvoor maar weinig banken warm zullen lopen om 
dat te financieren. 

Met Jan Brouwer en Aletta Kalma is verder afgesproken dat wanneer de ge-
meente het uitwerkingsplan gereed heeft, de gemeente met meer concrete 
informatie naar buiten komt en daarover in de Tuorkefretter zal berichten.

Namens Dorpsbelang Wirdum-Swichum,
Ilona Lesscher
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Volg ons ook op facebook

Dorpshuis de Golle

Welkom 
in de Golle!

www.degolle.nl
info@degolle.nl

De zomer is bijna aan het eind gekomen en de deuren van de Golle gaan 
weer open. De scholen zijn weer gestart en ook de diverse groepen zijn 
of gaan binnenkort weer beginnen.

Het UVV start deze maand met een inloopmiddag en gaat daarna iedere 
woensdagmiddag weer met diverse activiteiten van start.
Op donderdag 29 september is de Theeschenkerij vanuit de Fikarij ver-
huisd naar de Golle. De inloop is vanaf 14 tot ongeveer 16 uur. Komt 
u wat later of gaat u eerder weg – allemaal prima. Alle senioren- en 
uiteraard ook de wat jongeren- uit ons dorp en omgeving zijn van harte 
welkom.

Helaas heeft de bibliotheek de stekker uit onze uitleen getrokken. En de 
logopediste is jammer genoeg ook gestopt in Wirdum.

Zoals u weet zijn er diverse ruimtes te huren, voor diverse activiteiten. Te 
denken valt aan vergaderingen, afspraken, feestjes of voor een bedrijfs-
presentatie. Bel of mail met Henk en samen komen jullie er vast wel uit.
Daarnaast zijn wij ook weer aan het nadenken over activiteiten voor de 
jeugd en voor de ouderen.

Doordat wij met weinig bestuursleden zijn is hulp hiervoor van harte 
welkom. Heb je een idee voor een activiteit en wil je hierover in gesprek, 
gewoon doen. 

Wij hebben er weer zin in en hopen jullie snel in de Golle te zien.

Namens het bestuur,
Anneke Hijman
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Moppen en raadsels

Jongeman: “Dag meneer, ik heb uw dochter ten huwelijk gevraagd en we 
gaan trouwen.”
Vader: “Had je dat niet eerst aan mij moeten vragen?”
Jongeman: “Oh sorry, ik wist niet dat u ook van mij hield.”

Waarom kijkt een molenaar door het raam?
Omdat hij door de muur niks ziet.

Ik begin elke zin. Rara, wat ben ik?
Een hoofdletter.

Hoe noem je een grote zwerm bijen bij elkaar?
Een bijeenkomst.

Twee koeien zitten in bad. Zegt de ene koe: “Lekker warm bad, hè?”
Zegt de andere koe: “Ja, alleen krijg ik die zwarte vlekken er maar niet af.”

Op welke vraag kun je nooit ‘ja’ antwoorden?
“Slaap je?”

Waar gaan auto’s zwemmen?
In de carpool.

Waarom eten ijsberen geen pinguïns?
Omdat ijsberen op de Noordpool wonen en pinguïns op de Zuidpool.

Finne Reidinga
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Overgenomen uit het septembernummer van Op ‘e Hichte

Werken in de favela van Rio de Janeiro

 “De mensen daar leven in erbarmelijke omstandigheden. Ze wonen in armoe-
dige huisjes, op elkaar tegen berghellingen gebouwd. Of in houten hutjes in 
gekraakte fabrieken met grote gaten in de daken. Het is een doolhof, waar de 
weg moeilijk is te vinden. Overal zie je een wirwar van aan elkaar geknoopte 
elektriciteitsdraden.” Aan het woord is Drees Visser, die drie weken lang 
werkte in de beruchte favela’s, krottenwijken, van Rio de Janeiro. Samen 
met een groep vrijwilligers van de Stichting Help Mij Leven, leverden ze een 
bijdrage aan voorzieningen voor jongeren die in deze omgeving opgroeien in 
een wereld van armoede, corruptie en geweld, broeinesten van (vaak drugs)
criminaliteit. Na een vliegtocht van zo’n tien uur werden ze opgevangen 
door de Nederlandse welzijnswerker Robert Smits. Hij heeft zich het lot van 
de sloppenjeugd aangetrokken, is daar gaan wonen en heeft de stichting 
REMER opgericht. De stichting Help Mij Leven ondersteunt hem daarbij. 

De eerste week werd een ruimte opge-
knapt, waar straatkinderen overdag terecht 
kunnen voor sport en spel. Het werk be-
stond vooral uit plamuren en schilderen. 
Tegelijk was een groepje bezig met het 
maken van een betonvloer in de uitbreiding 
van een huisje. Drees: “Dat ging toch wat 
anders dan hier. De betonmortel werd ge-
woon op een vlak stukje grond gemengd 
met water. Daarna werd het beton in em-
mers geschept, met de hand doorgegeven 
en gestort. Primitief, maar het werkte wel. 
We sliepen in een huisje in de favela. De 
vrouwen uit de groep in één kamer, de 
mannen op het dak met daarboven een 

soort van veranda. Het is daar nu winter - de temperatuur was ‘s nachts 
12/13 graden, overdag zo rond de 26 graden. We hebben ons nooit onvei-
lig gevoeld, maar er was toch wel een zekere spanning voelbaar. Een keer 
werden we met brommers door de smalle paden van de favela vervoerd; de 
blikken die ons onderweg werden toegeworpen, waren niet altijd vriendelijk.”

In de tweede week verkaste de groep naar een plattelandsdorp verderop, 
Piqueri. In het vlakbij gelegen Bicas is uit de activiteiten van REMER een kin-
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derdorp ontstaan bestaand uit acht woonhuizen, een centrale keuken met 
eetzaal, cursusruimten en een sportveld. Momenteel worden op deze plek 
zo’n 40 kinderen permanent opgevangen. Deze kinderen waren niet dakloos. 
Wel groeiden ze op in een onveilige (en vaak extreem armoedige) thuissitu-
atie, bijvoorbeeld omdat hun ouders kampen met drank- of drugsverslaving. 
In veel gevallen zijn deze kinderen verwaarloosd, mishandeld of seksueel 
misbruikt. De opzet is om deze kinderen weer te integreren in het dagelijks 
leven. In deze omgeving is beter onderwijs en personeel beschikbaar.

Drees: “Rond de grond waarop binnenkort een nieuw tehuis voor kinderen 
wordt gebouwd, moest een muur worden opgetrokken. Onze taak was om 
de fundering te leggen. In de keiharde ondergrond moesten met de hand 
gaten worden gebikt en een sleuf gegraven. Zwaar werk. Vervolgens maakten 
we het vlechtwerk. Toen dat eenmaal in de 
sleuf op zijn plek lag, hebben we beton ge-
stort. Ook weer op een primitieve manier. 
Het werk vlotte zo goed, dat we daarna 
zijn begonnen met het metselen van de 
betonblokken voor de muur. Uiteindelijk 
konden we dat ook afronden. Het eerste 
gedeelte van dit huis moet begin volgend 
jaar klaar zijn en geeft dan onderdak aan 
ca. 10 kinderen.

Als we overdag klaar waren, gingen we 
gauw eens met de jeugd voetballen. Dé 
sport in de favela’s. Geen wonder als je 
bedenkt, welke grote voetbalsterren – zoals 
Romário, Pelé, Ronaldo, Antony - afkom-
stig zijn uit zulke wijken. Ook hebben we een kerkdienst meegemaakt, heel 
vrolijk allemaal. Zonder voorganger, wel werd er veel gezongen. Iemand van 
de groep heeft zelfs nog een psalm voorgelezen, in het Nederlands. Later 
hoorde ik dat een van de jongeren ook een psalm had gelezen, maar dan 
in het Portugees. Dat had ik niet zo snel opgevangen.”

Drees ziet terug op een vermoeiende maar vooral indrukwekkende en dank-
bare reis. De groep was enthousiast en zeer actief. Er is meer gedaan dan 
gepland. De deelnemers zijn erg naar elkaar toe gegroeid. Heel bijzonder 
vond hij ook de uitzwaaidienst in Garijp, waarin de groep vóór haar vertrek 
werd gezegend.

Arie
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W  E  L  K  O  M
bij Grand Café

O  P  E  N

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

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

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

www.grandcafejan.nl
Kerkbuurt 1

9005 NZ Wergea
058 – 785 2903

Verjaardag, feestje, (bedrijfs)event,
vergadering of catering? Ook dat kan bij JAN!
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Geld tellen doet er toe!

Of u nu een klein, gemiddeld of groot inkomen heeft, geld tellen is voor 
iedereen van belang. Om schulden te voorkomen, om uit de schulden te 
komen en om rust en controle te krijgen. De cursus ‘Geld telt’ helpt u daarbij. 
U leert hoe u uw financiële zaken op orde krijgt en overzicht houdt op uw 
inkomsten en uitgaven. 

Werkwijze
‘Geld telt’ is een praktische cursus met (kleine) huiswerkopdrachten. U 
ontvangt een map die u helpt bij het ordenen van uw administratie. Naast 
praktische tips en informatie van de cursusleider is de ervaring dat deelne-
mers onderling ook veel handige ideeën uitwisselen. 
U hoeft absoluut niet uw persoonlijke situatie te vertellen in de groep!

Wat komt aan bod: 
•	 Het sorteren van post en betalingen.
•	 Hoe maak ik een overzichtelijke administratie.
•	 Hoe krijg ik een overzicht van mijn eventuele schulden.
•	 Hoe krijg ik meer inzicht en overzicht in inkomsten en uitgaven.
•	 Informatie over regelingen en voorzieningen waarvoor u mogelijk in 

aanmerking komt.
•	 U ontvangt informatie over (noodzakelijke) papieren en verzekeringen.

Wanneer
Dinsdag 8, 15 en 22 november 2022 van 13 tot 15 uur.

Waar
Us Doarpshûs Wergea 
Adres: Nieuweweg 2-4, 9005 PL Wergea

Aanmelden of vragen?
Deelname is gratis. 

Aanmelden kan bij Sietske Nettinga. Telefoonnummer 06 – 57 19 84 72 of 
mailen: s.nettinga@amaryllisleeuwarden.nl 

Dorpenteam Zuid
De Muldyk 1
Grou



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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Jousmastate bij Omrop Fryslân

Op 22 augustus kwam Omrop Fryslân filmen bij Jousmastate. Femke Feddema 
en Leoni Bouma (beide  van de Stichting Jousmastate) vertelden over de 
plannen die er zijn om de begraafplaats van de familie Eysinga te restaureren.

De Stichting Jousmastate wil het de komende jaren in de oude staat terug-
brengen. De begraafplaats heeft inmiddels een monumentenstatus gekregen. 
Op dit moment loopt de fondsenwerving en het regelen van de vergunnin-
gen. Met de aanleg van een urnenkelder wordt het ook voor niet-Eysinga’s 
mogelijk om bijgezet te worden.

Op omropfryslan.nl kun je het item terugkijken. Wanneer je bij de zoekfunctie 
Jousmastate intypt kun je het vinden.

Alwien de Boer
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een kwestie van verantwoord bewegen

ALTIJD AL IETS AAN EEN VERKEERDE HOUDING
WILLEN DOEN, MAAR JE WEET NIET HOE?

•	 Ismakogie is dé houding- en bewegingsleer.
•	 Ismakogie is geschikt voor iedereen, ongeacht conditie of leeftijd.
•	 Ismakogie activeert spieren die normaal weinig gebruikt worden.
•	 Ismakogie doe je vanaf de eerste les op elk moment van de dag.
•	 Ismakogie doe je thuis, onderweg, tijdens alle werkzaamheden.
•	 Ismakogie werkt preventief, klachten als koude voeten, verslapte bek-

kenbodemspieren, rug- en nekklachten kunnen worden voorkomen of 
verminderd. Met rustige, vloeiende bewegingen leert u goed te bewegen

•	 Ismakogie is de basis van elke beweging, is de basis van elke sport.

Gauw moe bij lang staan of zitten? Ismakogie is de oplossing.

•	 GOUTUM in Doarpshûs “Ien en Mien” op de maandagmiddag vanaf 26 
september van 16:00 – 17:00 uur.   

•	 WERGEA in “De Fabriek” op woensdagavond vanaf 28 september van 
19:30 – 20:30 uur.

•	 LEEUWARDEN in wijkgebouw “De Toekomst” op woensdagochtend                     
vanaf 28 september van 10:00 – 11:00 uur.

•	 MARSUM in mfc. “Nij Franjum” op dinsdagochtend vanaf 27 sept.                            
van 10:00 – 11:00 uur. 

Tien lessen van een uur voor € 110,-
Voor beginners mag de 1e les een gratis proefles zijn.

Aanmelden en informatie vóór 18 september bij: D. Swierstra - de Jong.
H.J. Kooistrawei 33, 9005 RE Wergea. Tel.: 058-2552300
E-mail: d.swierstra-dejong@hetnet.nl     website: www.ynlykwicht.nl
Kijk ook op: www.ismakogie.nl en www.live-ismakogie.nl
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Hondenlosloopgebied Wirdum

Wirdumers die hun hond willen laten loslopen, kunnen binnenkort terecht 
op een nieuw terrein aan de zuidwestkant van het dorp. Een gedeelte van 
het weiland grenzend aan de heemtuin, ten zuiden van het water achter 
de woningen aan de Sjouke van der Kooistrjitte, wordt ingericht als hon-
denlosloopgebied. 

Spelregels
1. In het losloopgebied mag uw hond lekker loslopen. Uw hond moet 

wel onder appél staan.
2. Houdt rekening met elkaar en de buurt.
3. Hondenpoep opruimen.
4. Bij verlaten van het terrein de deur sluiten en uw hond weer aan-

lijnen.

Werkzaamheden
Voor het inrichten van het hondenlosloopgebied doen we een beperkt aan-
tal aanpassingen in het weiland. De werkzaamheden hiervoor zullen in sep-
tember/oktober plaatsvinden. 

Andere losloopgebieden in 
de gemeente Leeuwarden
In gemeente Leeuwarden zijn 
56 losloopgebieden waar hon-
den kunnen springen en ren-
nen zonder aan een lijntje te 
zitten. Op onze website (www.
leeuwarden.nl/nl/honden) kunt 
u kijken waar uw hond nog 
meer van de lijn mag. 

Baukje Niepoth,
Beleidsmedewerker
Sector Inrichting en Beheer 
Buitenruimte van de
Gemeente Leeuwarden
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Het grote bistedokterboek

Ik durf te stellen dat ook honden dromen. Heerlijk 
languit gevloerd liggen ze soms te bewegen in hun slaap. Vaak maken 
ze daar nog piepende geluidjes bij ook. Gekscherend zeggen we dan 
dat ze wel over ‘poesjes’ zullen dromen.
Of katten dromen? Ik denk het wel, al doen ze dat in ieder geval min-
der opzichtig. Vast over grijze muisjes. En muizen? Die dromen op hun 
beurt weer van lekker grote stukken jonge dan wel belegen kaas. Kaas 
kan niet dromen. Kaas wordt gemaakt van melk van koeien. En koeien 
moeten grazen, herkauwen en melk produceren. Daar gaat heel veel 
tijd in zitten.
Al denken burgers daar heel anders over, boeren weten dat koeien geen 
tijd hebben om te dromen over bijvoorbeeld gras dat elders groener 
is. En de geit? Die droomt natuurlijk van de bok.

Zomerdromen
Mensen dromen vaak. Over de gekste dingen. Grappige, schone, stoute of 
natte dromen; de meeste dromen zijn echter bedrog. Zelf droom ik dikwijls 
idioot. Ben altijd blij als ik weer wakker ben. 
Zo begon ik het verhaal ‘Dromenland’ in 2005. Meer dan eens heb ik ge-
ventileerd dat ik ooit een boek wilde maken van mijn epistels. En laat dat 
nou net een ‘droom’ zijn die wél uit mag komen!

Elke dag dierendag
Al twintig jaar publiceer ik onder de naam ‘De Bistedokter’. Wat destijds 
ludiek begon in de Mid-Frieslander, verschijnt tegenwoordig in diverse 
dorpskranten en Middelpunt. De afgelopen tijd heb ik met heel veel plezier 
de leukste, grappigste en mooiste verhalen uit honderden columns, stukjes 
en artikelen uitgezocht. Daarvan heb ik getracht een kleurrijke mix uit mijn 
dagelijkse werkzaamheden samen te stellen. Het informatieve karakter blijft 
aanwezig, doch de anekdote voert de boventoon. Daarbij wordt niemand 
gespaard, zelfs de bistedokter zelf niet! En hoe het boek gaat heten moge 
duidelijk zijn: het is bij ons op de praktijk immers (bijna) ‘Elke dag dierendag’!

4 oktober
En er is maar één dag in het jaar waarop zo’n boek uit mag komen, dat 
is uiteraard op Werelddierendag! En daar wil ik op 4 oktober in De Twee 
Gemeenten in Jirnsum een feestje omheen bouwen. Een ieder die bij mij 
op het spreekuur is geweest of anderszins de bistedokter een warm hart 
toedraagt, is daarbij van harte welkom.
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En laat ik de boeren even apart noe-
men. Die zijn immers enorm toe aan 
een positief verzetje! 

Let wel, dit wordt géén uitgesteld 
afscheid maar een vrolijk weerzien! 
Houd de Middelpunt no. 18 van be-
gin september in de gaten voor de 
officiële uitnodiging. Maar wie daar 
niet op kan wachten en er zeker bij 
wil zijn? Reserveer een plekje of een 
boek via: menno@bistedokter.nl !

Menno J. Wiersma
www.bistedokter.nl

Tekening van illustrator Frâns Faber, 
die ik speciaal voor mijn boek heb 
gestrikt!

Wrafke: ‘Hinnehokje?’

Ik hoech der net om hinne te blaffen, it wie okkerdeis sljochtwei nuveraardich. 
Op in moarntiid, in pear wike ferlyn, kaam Baas lyk as altyd as earste ûnder. 
Gewoanwei lit hy my dan troch de bykeuken daliks efkes bûtendoar yn ‘t 
waar omsneupe en giet er de itenstafel foar Frou en himsels reemeitsjen. 
Dêrnei ropt hy my nei binnen ta en krij ik myn brochje. Dy kear krige ik mar 
ien brokje! “Ientsje, foar de priuw!”, lake Baas. “Mear meisto fan moarn net 
ha!” Sels gongen hy en Frou wol lekker brea-iten! Ik siet harren wakker oan 
te sjen mei myn weake kikers en myn sneuste snút; it holp hielendal neat …

Doe’t sy harren iten efter de kieskes hiene, waard ik wol koart útlitten en 
dêrnei setten wy mei-elkoar ôf mei de bistedokter wein. In koart ritsje lyk-
wols, dat ús brocht nei ‘t âlde wurkplak fan Baas. Wie ‘k in pear moanne 
ferlyn ommers ek noch west foar bloedprikkerij mei dat gesoademiter fan 
myn frutselfloed. Grommelje my der net fan! Binnendoar sette Baas my wer 
op dy hege tafel en begûn my it hier fan myn foarpoat te knippen. Lyk as 
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> Retail > Re-integratie > Relatie met het dorp

Centerrr Wirdum, Greate Buorren 9, 9088 AD Wirdum
(058) 255 13 96   wirdum@centerrr.nl   www.centerrr.nl

Openingstijden; ma. t/m vr. 08.30 - 18.00 uur, za. 08.30 tot 16.00 uur

Adv Tuorkefretter 94x66 zw.indd   1 23-10-2021   15:43:34

 

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

 Onderhoud en verbouw
 Badkamer renovatie
 Tegelwerken
 WMO-aanpassingen 

24-uurs service  |   zomer-/winterklaar service vakantiewoningen

 
De Seize 9, Grou Tel. 0566 - 62 1579, info@dejongdewal.nl, www.dejongdewal.nl
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doe. Baas lake net mear mar seach o sa earnstich. Frou like sels wol in bytsje 
senuweftich. “Afke giet no efkes koesen”, spruts Baas my ta. Hy fage it keale 
plak op myn poat mei in ôfgryslik stjonkend lapke ôf en prikte my yn myn 
bloedier. Ik begrypte der neat fan mar al rillegau waard ik ferskuorrend dwyl 
yn ‘e kop. En fan wat dêrnei barde, wit ik folslein neat mear …

Ik waard wekker op myn fertroulike hûnekleedsje en seach Frou langút 
njonken my oer de flier lizzen. Noch hieltyd wienen wy wêr’t Baas eartiids 
wurke en Frou lei my suver oerdreaun yn ‘e nekke te kardzjen. Wylst spruts 
se my sêft en leafdefol ta. “Wekker wurde, Afke!”, hearde ik Baas roppen. 
Dat woe ‘k wol, mar ik koe hielendal neat; ik fielde my sa slop as in lege 
pûde brokjes! Hiel stadichoan kaam ik in bytsje by sûpe en stút. Baas liet 
him njonken my yn ‘e hoksen sakje en begûn in stom ferhaal dat hy myn 
‘hinnehokje’ fuort helle hie en dat er in ‘nij ritske’ yn myn liifke setten hie. 
Ik begrypte der wier neat fan! Myn keale búkje tûkele wol wat, mar pine 
hie ‘k alhiel net. Wol fielde ‘k my mislik en beroerd. Om’t se sa snoad leaf 
dienen haw ik mar wat wifelsturte …

Wer thús mocht ik wol twa (no, no!) brokjes fan Baas ha. Poer tsjin ‘t sin 
fan Frou. En hja hie gelyk, want ik koarre se gjin oere letter wer út. Noch 
dyselde middeis brocht Baas Frou fuort. Har eagen moasten ‘omheech lutsen’ 
wurde, hearde ik. Koe moai tagelyk mei myn ‘nije rits’, om’t we no dochs 
in skoftsje net jacht traine koenen, seinen se. 

In lyts wike letter wie ‘k wer de âlde Afke. ‘k Hie al wer folle earder yn ‘e feart 
sitten as fan Frou mocht, mar dat wie har ûntkaam. Ik tink dat se dat net 
oankommen sjoen hie om’t har eagen alle kleuren fan de reinbôge trochs-
kimerje litten hawwe. Boppedat rûn se de hiele dei mei de sinne glêzen op. 
Mar at se dy efkes ôfsette, seach ik oan de iene kant in grutte groede. Dêr 
waard bot oer rabbe en ik hearde sizzen dat bistedokters folle sekuerder 
binne as minske dokters. Gjin idee wêr’t se op doelden; myn búkje is yn elts 
gefal sa glêd as in ikeltsje en rekket alwer kreas begroeid.

Fan ‘e moarn siet ik eventsjes oer de dyk te dikerjen nei de hinnen fan de 
oerbuorlju. Se skarrelen mei nocht om harren hok hinne. Doe skeat my 
ynienen it ôfwaaid praat fan Baas wer yn ‘t sin. Ik haw my de kop brutsen 
oer dat ‘hinnehokje’, mar ik kin my yn alle goedichheid net begripe wat hy 
dêr no mei bedoeld hat …

Menno J. Wiersma
www.bistedokter.nl
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Betink it mei een W!

In 2020 geen feest…
In 2021 één dag feest… 
In 2022 kon er eindelijk weer als vanouds een dorpsfeest georganiseerd 
worden! Tijdens het opbouwen was het 34 graden in de tent. Op don-
derdagavond ging het kwik gelukkig iets naar beneden en de rest van het 
weekend was het prachtig weer. Het hele weekend was het gezellig druk 
op het feestterrein met veel deelnemers aan de verschillende activiteiten. 

De donderdag begon met een 
pubquiz, georganiseerd door de 
jeugdsoos. Bij de start werden de 
teams strategisch gehusseld zodat 
de quiz met andere teams gespeeld 
werd dan opgegeven was. De pre-
sentatie was in handen van Sytse 
en Gerben, strak in pak hebben ze 
25 teams van een gezellige avond 
voorzien. Jeugdsoos: bedankt voor 
de organisatie! 

Na de optocht stonden de kinderen 
al weer snel klaar voor de kinder-
spelletjes. Er was een groot lucht-
kussen waar alle groepen van de 
basis-school verschillende spelletjes 
op speelden. Helaas is in de drukte 
de lijst met winnaars, zoek geraakt. 

Bij het kaatsen was de opkomst 
hoog: 24 personen hadden zich 
opgegeven. Maik, Jesse en Willem 

Age waren het winnende partour en kregen de kransen omgehangen. 
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Tijdens het volleybal waren er maar liefst 17 teams. Op drie velden werd 
beslist welke teams een ronde door gingen. De finale was een nek aan nek 
race, de punten gingen de hele wedstrijd gelijk op, uiteindelijk ging team 
“werom ek net” met de oranjekoek naar huis. 

Tegelijk met volleybal was ook het jeu du boules toernooi. Verrassend 
genoeg wonnen ook dit jaar Eelke, Jappie en Peter de beker. Het wordt 
bijna tijd om de winnaarsbokaal naar hen te vernoemen! 

Om 18 uur was het voor de tweede keer die dag tijd voor de optocht. Zes 
wagens en vier groepen lopers deden dit jaar mee. De wagen “Wirdum 
Wonderland” won zowel de publieksprijs en de juryprijs. Bij de lopers nam 
“wakker worden Wirdum” ook beide prijzen mee naar huis. 

Vrijdagavond was het tijd voor “Fljimsk”. Griet Wiersma, Pyter Wilkens en 
Minze Dijkstra verzorgden een avondvullend programma. Helaas was de 
opkomst niet erg groot. Booming Piano’s sloot de avond feestelijk af. 

Zaterdagochtend werd er gestart met de puzzelkuier. Een wandeltocht 
door de highlights van Wirdum en Swichum. Op elk stoppunt stond ie-
mand die kort iets vertelde over de locatie, tevens moest er steeds een 
quizvraag of puzzel opgelost worden om letters te verzamelen waar aan 
het eind een woord mee gevormd moest worden. 

Om 10:30 uur was het tijd voor het zeskamp. Elf teams hadden zich aange-
meld en streden in zes spelletjes tegen elkaar. “WRDM” won deze editie.
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Als spektakel was er dit jaar een rodeostier. Er werden prijzen verdeeld tus-
sen de mannen en tussen de vrouwen. Anna won bij de dames. Sytse en 
Mechiel hielden het beide exact 99 seconden vol. Niet omdat ze eraf vielen 
maar omdat de rodeostier standaard stopt na 99 seconden, beide mannen 
hadden het dus wellicht nog wel langer vol kunnen houden, een knappe 
prestatie! 

Direct na het spektakel opende Butterfly het Matinee. En na Butterfly in één 
keer door naar de laatste band van dit feest; de Woudrukkers. Ook bij deze 
band gingen de voetjes van de vloer! 

Wij kijken als FC terug op een zeer geslaagd dorpsfeest met veel gezel-
ligheid en prachtig weer! We zijn zeer trots op alle vrijwilligers die don-
derdag, vrijdag en zaterdag achter de bar stonden om ons allen van een 
drankje te kunnen voorzien. Aukje en Tjitske zorgen ervoor dat er voldo-
ende mensen zijn, regelen het rooster en zijn beschikbaar als vliegende 
keep, bedankt dames! 

Naast de barvrijwilligers hebben vele mensen geholpen om dit feest mo-
gelijk te maken. We kunnen het als feestcommissie niet alleen, alle vrijwil-
ligers; bedankt voor jullie hulp! 

Als laatst willen we alle deelnemers aan alle activiteiten bedanken voor jul-
lie enthousiasme en gezelligheid. Zonder deelnemers, geen feest. Op naar 
het dorpsfeest van 2023! 

Namens de feestcommissie Wirdum/Swichum:
Erwin, Ate, Harm, Ruurd, Marije, Rene, Tryntsje en Henriët 

Op de bladzij hiernaast enkele foto’s van de festiviteiten.
Deze zijn evenals de foto op de voorzijde geschoten door Karel Schaftenaar 
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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  : De Kleine Lama
Eigenaar  : Rosalie Meijer-de Vries
Website   : gastouderopvangdekleinelama.nl

Kun je kort beschrijven wat je bedrijf doet?
Ik ben Gastouder, Kleinschalige opvang in een huiselijke omgeving.

Hoe is je bedrijf ontstaan?
Het zit in de familie. Mijn moeder is al 16 jaar gastouder. Er waren altijd 
kinderen aanwezig bij ons om huis.

Wilde je altijd al voor jezelf beginnen?
Ja, Ik kan het bedrijf organiseren zoals 
ik het zelf wil. Dit geeft een bepaalde 
vrijheid.

Heb je personeel in dienst en zo ja 
hoeveel?
Nee.

Wat vind je het mooiste aan onder-
nemen?
De vreugde van de kinderen. De gezel-
ligheid en sfeer die ze met zich mee 
nemen. Je krijgt er elke dag iets moois 
voor terug. Ik doe het echt omdat ik 
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Wil je ook met je bedrijf in deze rubriek? 
Mail het de redactie: tuorkepost@hotmail.com.

het leuk vind om het kinderen te werken.

En wat vind je lastig aan ondernemen?
Dat ik niet zo makkelijk vrij kan nemen.

Hoe kijk je naar de toekomst, wat wil je nog graag bereiken of doen? 
Verder uitbereiden, grootschalige opvang.

Hoe gaat je bedrijf om met duurzaamheid?
De kinderopvang gaat duurzaam met energieverbruik om. Er is geen gas 
aansluiting, en de stroom wordt zelf opgewekt.

Heb je een tip voor mensen die voor zichzelf willen beginnen?
Gewoon doen. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat dit zo’n groot succes 
zou worden.

Een kijkje binnen bij “De Kleine Lama” 



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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Hartelijk welkom bij de start van een nieuw seizoen! 
Op zondag 18 september in onze dorpskerk 

Thema: 

Reserveren is niet nodig
Wel graag een bloem/bloemen meenemen!

Op het menu:
•	 Voorgerecht: koffie/fris en ontmoeting vanaf 9:30 uur 
•	 Hoofdgerecht: om 10 uur een dynamische rond-de-tafel-viering voor 

jong en oud 
•	 Nagerecht: een proeverij... 

Tafelmuziek: Brassband Wirdum 

Hartelijke groet van de startzondagcommissie: 
Jannie Lindeman, Dick en Truus Sterrenburg, Jannie en Harrie Veenstra, Frieda 
Wijbrandi en Wiebrig de Boer-Romkema
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15 OKTOBER 2022

OKTOBERFESTOKTOBERFEST

W.W.S. PRESENTEERT

12:30
WWS 2 -  VC TRYNWÂLDEN 3

 
15:00

WWS 1 -  NICATOR 1
 

17:00
ETEN- LIVE MUZIEK -  BIER
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De werkgroep Eltsenien Nei Bûten (ENB) wil 
bewegen en ontmoeten in de buitenruimte 
stimuleren. Vooral ouderen en jongeren 
komen steeds minder buiten en bewegen 
minder. ENB wil dit bereiken door het orga-
niseren van leuke afwisselende activiteiten 
en realiseren van permanente opties tot 
bewegen en ontmoeten. 

Elektrische duofiets - het is bijna zover
Eén van onze speerpunten is de aanschaf van een elektrische duofiets voor 
Wirdum, Swichum en Wytgaard. In de zomermaanden zat ENB niet stil. Er 
was overleg met meerdere partijen en Leoni stortte zich op de fondsen-
werving. Het grootste gedeelte van het geld is toegezegd. We zijn zeer 
verheugd nu al mede te kunnen delen dat de duofiets er gaat komen!
De duofiets wordt formeel eigendom van Dorpsbelang. ENB gaat met een 
groep vrijwilligers die zich in willen zetten voor de duofiets de dagelijkse 
verantwoordelijkheid en organisatie op zich nemen.

We zijn er echter nog niet helemaal.  Naast de fiets is er geld nodig voor 
de verzekering, stalling en onderhoud. Een aantal fondsen heeft als voor-
waarde dat de gemeenschap zelf ook bijdraagt in de kosten. Wij hebben 
daarom in de enquête van vorig jaar de vraag gesteld of u bereid zou zijn 
een bijdrage te leveren. Veel dorpsgenoten hebben hun financiële steun 
toegezegd. 

Financiële bijdrage voor de electrische duofiets kan tot 1 november worden 
overgemaakt. Op 1 november wordt het geld in één keer op de daarvoor 
bestemde rekening van het dorpsbelang bijgeschreven. Uiteraard informe-
ren wij u hoeveel geld er is binnen gekomen.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Ja ik draag graag bij aan de duofiets
Maak uw bijdrage voor 1 november over op:
A.Abbink eo R.Tuinenga  
NL93 RABO 0317 9601 13  
o.v.v.: bijdrage duofiets

of scan deze Tikkie en pas zelf het bedrag aan.



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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Vrijwilligersbijeenkomst duofiets
Dit najaar gaan we ons bezig houden met de vrijwilligersorganisatie voor 
het gebruik van de duofiets. Een aantal mensen heeft al aangegeven mee 
te willen doen. Op 28 september om 20 uur is de kick off in De Golle. Alle 
mensen die mee willen doen als vrijwilliger zijn van harte welkom. Mail ons 
even als je aanschuift op de 28-ste: Eltsenien@gmail.com
De vrijwilligers van de duofiets in Wergea komen ook. Zij hebben de duo-
fiets organisatie heel efficiënt en eenvoudig georganiseerd. We kunnen er 
ons voordeel mee doen.

Steppen
Op 29 oktober organiseert Eltsenien 
Nei Bûten haar jaarlijkse “kickbike 
tocht”. We gaan in groepsverband 
met een step (voor grote mensen) 
op pad. We hebben een route ron-
dom Wirdum uitgezet. Voor mensen 
die de route te lang vinden is er een 
mogelijkheid om een korter traject 
te steppen. 
De start is om 9 uur aan de Deken-
skamp 4. Ontvangst met koffie en 
thee. 9.30 uur op pad. Onderweg is 
een stop met catering ingepland.
Na de route mag je de step tot 15 uur vrij gebruiken. Daarna kan je hem 
weer inleveren. De activiteit gaat door bij voldoende deelname.

Kosten: € 10,- per persoon.
Opgeven kan door een email te sturen naar: Eltsenien@gmail.com
Vermeld je naam en je 06-nummer dan kunnen we vooraf een tikkie sturen 
voor de huur van de step. Cash betalen kan ook bij Riggina en Albert op 
Dekenskamp nr 4. Deelname kan alleen als het inschrijfgeld 24 oktober bin-
nen is, want we moeten de verhuurder vooraf betalen.

Wirdum Schoon
Om de zes weken wordt door jong en oud zwerfafval opgeruimd. De vol-
gende keer is op zondag 18 september om 15 uur. Verzamelen bij de Golle. 

Jaap, Riggina, Leoni en Albert
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Unie Van Vrijwilligers Wirdum

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

Beter Bewegen voor ouderen 
Elke woensdag vanaf 5 oktober om 13:15 – 14:15 uur in de Gôlle.
Bijdrage is € 2,- per keer.

Theeschenkerij in De Golle
op donderdag, 29 september a.s.

vanaf 14 uur

Graag nodigen wij u uit voor onze theeschenkerij op donderdag 29 septem-
ber a.s. Een  mooie gelegenheid om de vakantieperikelen van de afgelopen 
tijd door te nemen. Door de tijdelijk gewijzigde bestemming van de Fikarij 
wijken we deze keer uit naar dorpshuis De Golle. Bij mooi weer zitten we 
buiten op het terras. 

De inloop is vanaf 14 tot ± 16 uur. Komt u wat later of gaat u wat eerder 
weg – allemaal prima. 
Alle senioren – en uiteraard ook de wat jongeren - uit ons dorp en omgeving 
zijn van harte welkom.

De werkgroep,
Alie Kalsbeek, Hennie Boomsma, 
Ulke Postmus, Simon Turkstra, Arie Dol
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Meidieling foar de skutjassers

Fan ôf de 30-ste septimber wolle wy mar wer begjinne te kaarten en dat sil 
barre yn de kantine fan de fuotbalclub WWS.
Opjaan graach uterlik dy freed foar 17 oere dan kinne wy der bygelyks mis-
kien foar soargje dat der gjin minsken stil stean.

Opjefte kinne jim dwaan bij Bonno, til.: 06-1060 3089.
De oare mannen fan it bestjoer binne Arjen Boomsma en Dirk Reitsma.

Oare data foar dit neijier binne: 21 oktober, 11 novimber 2 en 23 desimber. 
Fan ôf 19:30 oere wolle wy graach los op dizze jûnen.

Wy hoopje dat jim der wer sin oan ha nei omtrint twa jier. Wy yn elts gefal 
wol. Miskien soene jim dit berjocht troch jaan wolle oan de minsken dy’t 
de Tuorkefretter net lêze.
Tige tank derfoar,

It bestjoer

Open middag soos:
Vanaf 4 oktober elke dinsdag van 14 -16 uur.
Er worden in de voorzaal van de Gôlle spellen, zoals schut-
jassen en Pykepoat, gespeeld.
Kosten € 2,- per keer; dit is incl. koffie/thee met een koekje.

Koersbal:
Vanaf 5 oktober - één keer per twee weken in de Gôlle op woensdagmid-
dag van 14.30 -16.30 uur.
Kosten €2,- per keer, thee is inclusief.

Namens Bestuur U.V.V. Wirdum,
Henny Boomsma
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5
Jubileumfeest

jaar1971-2021

Opgave (alleen/met partner) tot 10 sept 2022 voor
het jubileumtoernooi en/of jubileumfeest.

mail naar: vvwytgaard50jaar@hotmail.com

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

Speciaal voor (oud)leden en partners
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Kom sporten bij K.D.O. Wirdum!

De vakantie is weer voorbij, dus is het tijd om het sporten weer op te pak-
ken en fris te beginnen.

Lijkt het je eens leuk om een sport uit te proberen die KDO aanbiedt, DAT 
KAN! De maand september kun je gratis komen uitproberen. Je kunt dan 
gewoon in de les komen en kennismaken met de sport.

Wat hebben we zoal:
Op maandag:

16 - 17 uur  Streetdance basisschool vanaf groep 4
17 - 18 uur  Streetdance voortgezet klas 1-2
18 – 19 uur  Streetdance voortgezet vanaf klas 3
19 – 20 uur  Zumba voor volwassenen

Op vrijdag:
15 – 16 uur  Gym voor groep 1 t/m 5
16 – 17 uur  Springgroep voor groep 3 t/m v.o.
             (Dit uur is i.c.m. een gymgroep)
17 – 18 uur  Gym voor groep 6 en hoger

We zouden het heel erg leuk vinden om u of jou tegen te komen te komen 
op een van onze lessen.
Alles vindt plaats in dorpshuis De Golle (Swichumerdyk 1 te Wirdum)

Kijk voor verantwoord sporten op onze website kdowirdum.nl
Voor vragen: kdowirdum@hotmail.com

Tot ziens in onze lessen!
Het bestuur van KDO



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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Ra ra…

Wie weet bij welke gelegenheid dit potje is uitgegeven?
Op het dekseltje staat naast een logo een opschrift, namelijk: “1933 – 1988 
Wirdum”.
Het dorpsarchief wil graag de oorsprong weten.

Uw reactie is welkom bij:
Jochum Hoekstra,
Lytse Buorren 9,
9088 AH Wirdum
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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 Tsjaerderdyk nummer 4 wonen sinds 10 mei 2022 Chantal en Michail 
samen met hun zoon Jort en hun hond Lizzy, een Cavalier King Charles, Spa-
niël. Jort is 17 jaar. Chantal en Michail hebben samen nog een zoon: Lars van 
21 jaar. Hij woont in Leeuwarden. Het gezin is afkomstig uit Leeuwarden. 
Ze waren eigenlijk niet actief op zoek naar een ander huis, maar toen ze 
dit huis en de plek zagen sprak hen dat erg aan en hebben ze besloten het 
huis te kopen. Ze zijn nu nog druk bezig met de verbouwing van het huis.
Michail is bandenmonteur en bandenspecialist voor vrachtwagens en alles 
wat groter is dan een vrachtwagen. In zijn vrije tijd houdt hij van klussen en 
filmpje kijken. Chantal heeft een administratieve baan. Als hobby heeft ze 
haken en samen met Michail gaat ze er graag op uit met de caravan. Jort 
volgt een MBO opleiding in Management en Retail. Hij houdt er van om 
op stap te gaan en voetbal te kijken en dan met name de wedstrijden van 
Cambuur. De hele familie houdt van suppen en ze zijn allemaal fan van de 
Formule 1, waar ze geen wedstrijd van missen.

Marjan & Ineke
welkominWenS@gmail.com

Voedselbank

“Steeds meer ouderen met een AOW-uitkering maken gebruik van de voed-
selbank”, stelt voorzitter Leo Wijnbelt van koepelorganisatie Voedselbanken 
Nederland (VBNL).
Door de stijging van de inflatie, die inmiddels boven de 10 procent is uitge-
komen en de hoge energieprijzen klopt deze groep steeds vaker aan voor 
voedsel. De voorzitter van de voedselbank denkt dat de groep ouderen die 
afhankelijk is van de voedselbank nog groter zal worden (Trouw, 5 augustus 
2022).

Tip voor de maand september: BESCHUIT
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Agenda van 15 september tot 1 november 2022

18-09 15:00 uur De Golle Wirdum schoon – zwerfafval
    verzamelen

28-09 20:00 uur De Golle Kick off duofiets

29-09 14:00 uur De Golle Theeschenkerij – UVV/PKN

30-09 19:30 uur kantine WWS Schutjassen

30-09 19:30 uur Twirre Jubileumtoernooi Volleybalvereniging

01-10 20:30 uur Twirre Jubileumfeest (oud)leden en partners
    Volleybalvereniging Wytgaard

21-10 19:30 uur kantine WWS Schutjassen

22-10 11:00 uur De Golle Extra service (grof)  tuinafval

29-10 11:00 uur De Golle Extra service (grof)  tuinafval

29-10 09:00 uur Dekenskamp 4 Steppen: Kickbike tocht
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.

18-09  09:30 uur da. W. de Boer – Romkema
    Startzondag – mmv de Brassband Wirdum   

 
25-09 09:30 uur ds. W. Feenstra, Twijzelerheide
   vredesweek 

  2-10 09:30 uur da. W. de Boer – Romkema
   Israëlzondag – na afloop koffie

  9-10 09:30 uur da. W. de Boer – Romkema
   Maaltijd van de Heer

16-10 09:30 uur pastor mevr. N. Berntsen, Leeuwarden

23-10 09:30 uur ds. J.C. Overeem, Stiens
   Bijbelzondag

Voor het bezoek aan de kerk gelden er geen beperkende maatregelen.

Wel blijft de eigen verantwoordelijkheid van kracht:
•	 Blijf thuis bij klachten
•	 Houd rekening met elkaar!

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

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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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 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



OPEL DRACHTEN 
De Knobben 25
T: 0512 51 44 55

OPEL EMMELOORD 
Produktieweg 12
T: 0527 69 81 31

OPEL HEERENVEEN 
Kattebos 162
T: 0513 62 21 00

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

OPEL & NISSAN LEEUWARDEN
Leo Twijnstrastraat 2
T: 058 266 62 55
 
OPEL & NISSAN SNEEK 
Edisonstraat 1
T: 0515 42 20 55 

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

PEUGEOT DRACHTEN 
De Bolder 83
T: 0512 54 56 00

PEUGEOT EMMELOORD 
Traktieweg 20
T: 0527 61 36 35

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

PEUGEOT HEERENVEEN 
Beurtschip 35
T: 0513 62 27 44

PEUGEOT LEEUWARDEN 
Coronaweg 2
T: 058 288 20 18

PEUGEOT SNEEK 
Kolenbranderstraat 9 
T: 0515 54 81 11

PEUGEOT WURDUM 
Werpsterdijk 1 
T: 058 255 13 02

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

www.haaimahylkema.nl

Haaima Hylkema
voor iedereen


