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wij zijn

Bas Petit
Hans Scholtanus

Sixmastraat 66
8932 PA  
Leeuwarden

jouw 
tandarts

058 2552888
info@jouwtandarts.frl
www.jouwtandarts.frl

Fan ‘e toer besjoen

Menselijke (dorps)maat
Je wordt niet vrolijk als je het nieuws ziet of leest. Een 
flinke inflatie, het klimaat, CO2 problematiek, toeslagenaf-
faire, asielzoekers die buiten moeten slapen, de oorlog in 
Oekraïne, etc., etc.

En dan de vele reportages en artikelen uit Den Haag over 
hoe de regering en parlementariërs deze problemen aan-
pakken. Je ziet dat ze er daar flink mee worstelen en het 

niet maar zo even kunnen oplossen. Als er dan een oplossing wordt gekozen, 
zijn er altijd weer mensen of ondernemers die net buiten de boot vallen. 

Steeds als er iets wordt geregeld, is er een grens. En een grens betekent 
ook dat er mensen zijn die er net binnen vallen en mensen die er net buiten 
vallen. Val je ergens net niet onder dan kan dat heel vervelend zijn. Je krijgt 
bijvoorbeeld een toeslag wel of niet. 
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Er zou dan een mogelijkheid moeten zijn een menselijke maat toe te passen. 
Maar bij regels valt dat niet mee. Regels zijn immers regels! Tot het over jouw 
situatie gaat. Dan wil je graag maatwerk. En zo krijg je lange discussies en 
veel opwinding in de samenleving en de politiek. 

Ondertussen leef je allemaal in je eigen stad, dorp of streek. En als je door 
je eigen omgeving loopt, valt het mij op dat de voetbal weer gaande is, het 
dorpsfeest gevierd wordt, de activiteiten in De Golle weer volop lopen, er 
de mogelijkheid is om samen thee/koffie te drinken, er mensen bij elkaar 
komen in de kerk, wij elkaar vriendelijk goedendag zeggen, de voedselmand 
voor de voedselbank in de Centerrr staat, een dierenweide in stand wordt 
gehouden, er met elkaar gezorgd is dat een aantal vluchteling gezinnen uit 
Oekraïne een woonplek hebben… 

Niet alles kan in Den Haag worden geregeld. Veel kan ook al gebeuren door 
gewoon in je omgeving op elkaar te letten, te helpen, elkaar te groeten en 
een praatje te maken. Zo kan iedereen een ‘menselijk (dorps)maatje’ zijn.

Reinder Bouma

Ik haw gjin ‘maatje’. Ik libje it hiele 
jier op my sels.
Mar ik woe wol dat de minsken just  
wat minder op my letten, as ik wer ris 
in moai plakje fûn haw yn harren tún.



6

Mededelingen Dorpsbelang

De aftrap
Na een lange aanloop en veel werk dat eraan vooraf ging dan eindelijk 
op 23 november de eerste netwerkbijeenkomst van “Dorpsbelang nieuwe 
stijl” van start. Wij hopen dat u allemaal daarbij aanwezig zult zijn. Het is 
per slot van rekening in het belang van ons allemaal. Het gaat over ieders 
leefomgeving en alles wat daar bij komt kijken. 

Nieuwe werkwijze
In plaats van elke maand een vergadering waarbij u als vragensteller of initi-
atiefnemer van een activiteit tijd kreeg om uw verhaal te doen (met of zon-
der financiële ondersteuning), zal er elke kwartaal een netwerkbijeenkomst 
zijn waarbij alle inwoners van Wirdum en Swichum worden uitgenodigd 
om aanwezig te zijn. Op deze netwerkbijeenkomsten kunt mededelingen 
waarvan u vindt dat die ons allemaal aangaat. Of u kunt in een presentatie 
de aanwezigen uitleggen wat u wilt gaan doen (en met wie) en dat u graag 
financiële ondersteuning wilt van Dorpsbelang voor de verdere uitwerking. 
Aan het eind van de netwerkbijeenkomst zal er bij de aanwezigen getoetst 
worden of er draagvlak is voor de initiatieven die gepresenteerd zijn. Bij 
voldoende draagkracht voor een of meer initiatieven zal Dorpsbelang in 
een later bestuurs-overleg de hoogte bepalen van de financiële bijdrage. 
Dorpsbelang krijgt jaarlijks € 10.000 van de gemeente. Dat bedrag wordt in 
vieren gedeeld zodat er elk kwartaal budget is voor de gevraagde bijdragen. 

Belangrijk te weten:
is dus dat er tussen de netwerkbijeenkomsten in geen besluiten worden 
genomen over het wel of niet het toekennen van financiële ondersteuning! 
Verzoeken voor een bijdrage kunt u uitsluitend toelichten met een korte 
presentatie of uitleg op een netwerkbijeenkomst.
Belangrijk nu is dat iedereen met een boodschap, een verzoek of presentatie 
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over mooie plannen zich voor de netwerkbijeenkomst van 23 november 
2022 aanmeldt op het mailadres van Dorpsbelang:

db.wurdum.swichum@gmail.com.

Bent u alleen nieuwsgierig? Ook dan bent u van harte welkom, er zijn genoeg 
onderwerpen die belangrijke zaken te bespreken. 

Bestuur Dorpsbelang

Eerste Netwerkbijeenkomst

Dorpsbelang organiseert op woensdag 23 november een Netwerkbijeen-
komst voor de inwoners van Wirdum en Swichum.
Plaats: Dorpshuis De Golle
Tijd: 19.30 uur

Heeft u een boodschap, een initiatief of een activiteit? Meld u aan voor de 
bijeenkomst.

De voorlopige agenda voor de bijeenkomst ziet er als volgt uit:
•	  Een medewerker van Omrin neemt ons mee over Diftar (gedifferenti-

eerde tarieven met betrekking tot het ophalen van huisvuil). Dat gaat 
in per 2023. Toelichting van het belang en onder andere uitleg hoe je 
daar zo voordelig mogelijk op inspeelt. 

•	  Jan Klaren licht het gebruik van de AED toe en de te organiseren AED-
cursus. 

•	  Wietse en Chris geven een korte uitleg over de bezochte voorlichtings-
bijeenkomst van de gemeente op 29 september over de energietransi-
tie.

•	  Korte presentatie van de commissie die zich bezighoudt met een te 
realiseren Multi Functioneel Centrum (MFC) in Wirdum.

•	  Van de gemeente Leeuwarden zijn de wethouder en de dorpsmanager 
aanwezig om uw vragen aan te horen en waar mogelijk te beantwoor-
den.

•	  Initiatiefnemers van activiteiten lichten hun plannen toe.
•	  Wat verder ter tafel komt.
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Werkzaamheden in en rondom Wirdum

Zoals de foto op de voorkant al laat zien, zijn medewerkers van de gemeente  
deze tijd druk bezig om het hondenlosloopgebied gestalte te geven.

Oude A32
Er zijn de laatste tijd echter meer werkzaamheden rondom Wirdum die het 
vermelden waard zijn. Zo wordt nu eindelijk de oude A32 tussen Werpster-
hoek en Goutum afgebroken. Al meer dan vijf jaar lag het asfalt van de 
vierbaansweg te wachten. Met groot materieel is men nu druk bezig om 
het asfalt en de fundering te verwijderen.

Zuidlanden
En verder naar het oosten voert het project De Zuidlanden grondwerkzaam-
heden uit voor het toekomstige buurtschap Unia. Het fietspad tussen Wirdum 
en Techum is daardoor gestremd, tot en met januari 2023. Door middel van 
borden wordt de omleidingsroute aangegeven.

Het blijft natuurlijk een route door een gebied waar nu en de komende 
jaren volop omheen gebouwd gaat worden. Het zal kunnen gebeuren dat 
de route nog wel een keer afgesloten moet worden om de veiligheid te 
kunnen blijven garanderen.

Heb je vragen over het project of over deze stremming> Kijk dan op www.
dezuidlanden.nl of volg hun Facebook-account.
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Actie voor bewoning Fikarij

Afgelopen maanden is er door veel dorpsgenoten hard gewerkt om opvang 
van Oekraïense vluchtelingen in Wirdum mogelijk te maken. De Fikarij is 
omgetoverd tot een prettig woonverblijf. Twee Oekraïense gezinnen met 
jonge kinderen wonen alweer enkele maanden in ons dorp. Om de opvang 
mogelijk te maken zijn veel werkzaamheden uitgevoerd waarvoor de nodige 
kosten zijn gemaakt. Deze kosten zijn voorgeschoten door de Protestantse 
Gemeente Wirdum (eigenaar van de Fikarij). Wij willen deze kosten graag 
over verschillende partijen verspreiden. 

Aan de bewoners van Wirdum vragen we daarom of ze de opvang van de 
Oekraïners willen steunen door middel van een vrijwillige bijdrage. Huis-aan-
huis zijn flyers verspreid met een QR code. We willen deze via de Tuorkefretter 
nog eenmaal onder de aandacht brengen. Alle opbrengsten zijn bestemd 
voor de gemaakte kosten van de opvang. Met bijgevoegde QR code kunt 
u makkelijk een (kleine) bijdrage overmaken. U mag het ook rechtstreeks 
overmaken op rekeningnummer NL 87 RABO 
0152 8786 37 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Wirdum ovv “steun Oekraïne”. 

Wij danken u zeer voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Opvang Oekraïne:
Yvonne van Manen, Ralph Ferwerda en
Leoni Bouma



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

KAPSALON  |  GELLAK NAGELS  |  GESPECIALISEERD IN KRULLEN

Maak online je afspraak via www.knipkeamerrixt.com    knipkeamerrixt

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

Happiness is a good hairday!
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Werkgroep Multi Functioneel Centrum (MFC)

Zoals u wellicht weet, wordt er gewerkt aan een plan om een Multi 
Functioneel Centrum (MFC) te realiseren in Wirdum. Dit ter vervanging 
van het huidige dorpshuis De Golle, een nieuw onderkomen voor de 
gefuseerde school en slimme combinatie met sportvoorzieningen. Er 
wordt samengewerkt met de voetbalclub WWS, Doarpsskoalle Wurdum, 
het Gollebestuur en het bestuur van Dorpsbelang. 

Uiteraard willen we ook graag samenwerken met de inwoners van Wir-
dum en Swichum. Want alleen bij voldoende draagvlak kan het plan en 
de mogelijke realisatie een succes worden. 

Op 23 november aanstaande is de MFC werkgroep aanwezig bij de net-
werkbijeenkomst, georganiseerd door Dorpsbelang. We willen u graag 
meenemen in de plannenmakerij, maar bovenal willen we naar u luisteren. 
We willen bijvoorbeeld van u weten welke locatie volgens u een goede 
is voor een MFC en aan welke eisen het moet voldoen. 

Het is belangrijk dat wij van u horen hoe u over een MFC denkt, want 
alleen met voldoende steun uit het dorp en de samenleving kan dit een 
succes worden. Wethouder Abel Reitsma zal ook aanwezig zijn op deze 
bijeenkomst. Zo laten we de politiek direct zien wat het belang is van 
een MFC in ons dorp.

We zien en spreken u graag op woensdag 23 november bij de netwerk-
bijeenkomst van Dorpsbelang in De Golle. Aanvang half acht.

De werkgroep:
Johan Kruiger
Geertje Talsma
Sander de Kroon (De Golle)
Frank Krol (WWS)
Sjors Hempenius (Dorpsbelang)



12



13

 

 

Kom langs voor  
Aanvragen energietoeslag 

De regeling voor de energietoeslag is verlengd. Aanvragen kan tot 31 december 
2022. Wilt u weten of u energietoeslag kunt krijgen of wilt u hulp bij de aanvraag?  
Kom dan langs in een Doarpskeamer! 
 
Ook met een eigen huis kunt u misschien energietoeslag krijgen. De gemeente kijkt naar 
uw inkomen. U heeft recht op energietoeslag met een inkomen tot: 
 
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd 
Alleenstaand  
(met of zonder kinderen) 

 € 1.364,64 netto per maand*  € 1.516,33 netto per maand* 

Samenwonend/getrouwd  
 

 € 1.949,48 netto per maand*   € 2.053,18 netto per maand* 

  *Inclusief vakantiegeld. Toeslagen van de belastingdienst en eigen vermogen worden niet meegerekend.  

 
Meer weten of hulp? 
Iedere dinsdagmiddag tussen 13:30 – 16:30 uur zijn er sociaal werkers van Amaryllis in de 
Doarpskeamers. Zij kunnen u helpen. Loop gerust binnen! 
 
Doarpskeamer Nij Baarderadiel:  MFC de Wjukken, Om ‘e Terp 21, Mantgum 
De Húskeamer Wergea:    Nieuwe Weg 2, Wergea 
Doarpskeamer Grou:    Muldyk 1, Grou 
 
Neem mee, óók van uw eventuele partner: 

 DigiD 
 ID-bewijs 
 Bankpas 
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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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De flessenbak

Twee jaar lang heeft de flessenbak bij de Centerrr jullie flessen opgevangen. 
Deze flessen mocht ik omzetten in geld, dit ging allemaal naar het project 
in Zambia.
Afgelopen zomer was het dan eindelijk zover. Ik ging op reis naar Zambia. 
Dit was niet zomaar een vakantie maar eentje waar ik een school ging bou-
wen samen met 27 jongeren en de lokale bevolking. Het was erg mooi. De 
school is bijna afgekomen. 
Ik wil iedereen bedanken voor de flessen die er zijn gedoneerd, soms zelfs 
met een envelop met inhoud. 

Bedankt en groetjes Ruth

De flessenbak wordt nu voor Irpin
helpt u mee aan de wederopbouw in Oekraïne 

Irpin een stad in puin
Irpin is in het begin van de oorlog zwaar getroffen omdat het een voorstad 
is van Kiev in Oekraïne. 
Sinds juni gaan hier groepjes mensen naar toe om de handen uit de mouwen 
te steken. Er werd puin geruimd, er worden nu daken hersteld en er worden 
noodwoningen gebouwd. 
Ik heb besloten om in oktober ook mee te helpen. Om zo de mensen een 
stukje toekomst te geven. We werken samen met de plaatselijke aannemer. 
We kopen daar de materialen om ook zo de economie te stimuleren. 
Voor de wederopbouw en het herstellen van de huizen is er veel geld nodig. 
Met de strenge winter in aantocht zijn deze werkzaamheden hard nodig en 
is uw financiële bijdrage dan ook meer dan welkom. 

Doet u mee? 
U kan de lege flessen in de flessenbak voor bij de Centerrr doen. 
Of u kan een donatie doen via onderstaande link. 

Alvast hartelijk dank,
André Kuit

Onderstaande link is om te doneren.
https://www.gofundme.com/f/samen-voor-oekraine-oktober
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Meheret omringt met kinderen van het weeshuis.

Reis Meheret en Kalkidan naar Ethiopië

Meheret en Kalkidan Teklu Wedman waren in juli drie weken in Ethiopië. Voor 
het eerst in twintig jaar sinds hun adoptie. Ze spreken over een ‘rootreis’ 
die voelt als thuiskomen.



17

We spreken elkaar op een zaterdagmiddag. Meheret en Kalkidan zitten aan 
tafel te stralen. De reis die zij met hun ouders Thea en Anne maakten naar 
hun geboorteland beantwoordde in alle opzichten aan de verwachtingen. 
“Ethiopië voelde voor mij als thuiskomen”, zegt Meheret. Kalkidan beaamt 
dat. “Ik had vooraf erg de focus op geur en kleur. Die directe herkenning had 
ik niet, maar ik ben zo blij dat we deze reis met zijn vieren hebben gemaakt.” 

Meheret (25) en Kalkidan (23) kwamen twintig jaar geleden naar Neder-
land. Hun biologische ouders waren overleden. De leeftijd van Meheret en 
Kalkidan zorgde ervoor dat zij toen in een kindertehuis werden geplaatst. 
Terwijl broer Habtom en zus Firtuna werden ondergebracht bij familie. Voor 
adoptie waren zij te oud. Bovenaan de bucketlist voor Ethiopië stond de 
ontmoeting met Habttom en Firtuna. Via videobellen en facetimen was er 
door de jaren heen wel contact, maar dat is anders dan wanneer je elkaar 
in levende lijve ontmoet. “Ongemakkelijk voelde het echter geen moment”, 
zeggen de zussen. 

Emotionele rollercoaster
Drie weken lang zaten Meheret en Kalkidan in een emotionele rollercoaster. 
Veel verbeeldingskracht is daarvoor niet nodig. In de hoofdstad Addis Abeba 
stond een bezoek op het programma aan het weeshuis van waaruit Meheret 
en Kalkidan zijn geadopteerd. “Ik herkende het, als was het in mijn hoofd 
allemaal veel groter dan in werkelijkheid”, zegt Meheret. Ze is even stil en 
vervolgt: “Ik realiseerde me daar heel sterk, dat ons leven ook heel anders 
had kunnen lopen. Ik heb een beter beeld bij hoe ik zou zijn als ik in Ethiopië 
was gebleven.” Kalkidan heeft geen actieve herinneringen aan het tehuis. 
“Maar als ik naar de kinderen keek, dacht ik: zo was ik ook.”

‘Bizar’ noemen de zussen het weerzien met een vrouw die twintig jaar 
geleden ook in het tehuis werkte en hen herkende. En het contact met de 
directeur. Van hem kregen ze de officiële adoptiepapieren mee met een foto 
van hun ouders en Habtom en Firtuna. “Toen brak ik. Dat zagen we niet 
aankomen”, vullen Meheret en Kalkidan aan. Vooral de foto van hun ouders 
is voor Meheret en Kalkidan waardevol. Zo’n goede foto hadden ze nog niet 
van hen. En natuurlijk de herkenning. De leden van de familie Teklu lijken 
allemaal op elkaar. Meheret lijkt net als Firtuna iets meer op haar moeder; 
Kalkidan net als Habtom iets meer op hun vader, maar het is duidelijk dat 
ze allemaal uit hetzelfde nest komen.

Voor het vertrek naar Ethiopië zamelde Kalkidan geld in voor het goede 
doel: het kindertehuis in Ethiopië. Ze startte het project ‘Dromen in kleur’ 



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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(te vinden op Instagram onder het account @xkalkidan). Ook de opbrengst 
van de collecte van de oecumenische openluchtdienst eind juni kreeg het 
‘goede doel’ als bestemming. Voor het tehuis zijn overwegend levensmid-
delen gekocht. Daaraan was de behoefte het grootst. “En natuurlijk ook 
speelgoed voor de kinderen”, vult Kalkidan aan. Die iedereen die financieel 
heeft bijgedragen daarvoor nogmaals heel hartelijk wil danken. Ook in de 
toekomst blijft ze met haar project ‘Dromen in kleur’ het tehuis steunen, 
maar ze heeft daar een tweede project aan toegevoegd. Dat vangt kinderen 
op die anders zijn en worden verstoten door hun familie of stam. 

Kalkidan samen met de directeur van het weeshuis en producten die zij van 
het sponsorgeld kocht voor het weeshuis.

Als liefdesverdriet
Het kindertehuis, hun geboortehuis dat na twintig jaar nog steeds dezelfde 
buren heeft en de andere familie die in Addis woont en waar Habtom en 
Firtuna hun jeugd doorbrachten. Het kwam in juli allemaal voorbij. Spil in 
de familie is oma. Een actieve vrouw, zeker wel tachtig schatten de zussen, 
die niet alleen zorgt voor haar familie maar ook voor anderen in haar om-
geving. Tijdens een van de bezoeken aan haar, hield oma een speech voor 
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De allereerste

Op zondagochtend bellen vakantiegangers mij: “Dokter, 
onze hond wordt plotseling zo dik en probeert te braken, maar dat lukt niet.” 
Me meteen bewust van de ernst van de situatie, spreek ik met de eigenaar 
af dat hij diréct naar de praktijk komt.

Bij aankomst kwispelt Esra gelukkig nog wel, maar het is bepaald niet van 
harte. Na onderzoek van de tienjarige Duitse Staande leg ik haar baas en 
bazin uit dat ze zeer vermoedelijk een maagkanteling heeft en zo snel mo-
gelijk geopereerd dient te worden. Gelukkig beschikken we tegenwoordig 
over gasnarcoseapparatuur zodat we dat zelf kunnen doen. De prognose 

Thea en Anne. Daarin bedankte ze hen voor het onder hun vleugels nemen 
van de meiden en het feit dat ze met hen terugkwamen. “Ik ben zo trots op 
oma”, zegt Kalkidan met een big smile. “In Ethiopië zijn ze sociaal zo rijk. 
De deur staat er altijd open.”
En dan komt na drie weken het moment van afscheid nemen. Meheret en 
Kalkidan zagen daar als een berg tegenop. Dat zou vast een groot tranendal 
worden. Hoe anders was de werkelijkheid. “We waren allemaal als verdoofd. 
Pas toen ik alleen was, kon ik alles een beetje loslaten”, vullen de zussen 
elkaar aan. Het gevoel dat daarbij past? “Dat voelt als liefdesverdriet”, zegt 
Meheret. 

Eenmaal thuis werd de draad van het dagelijkse leven snel weer opgepakt. 
Ook een kwestie van vrije dagen die op waren. Kalkidan: “Op mijn werk 
vroeg iedereen er natuurlijk naar. Ik vertelde erover als was het de reis van 
iemand anders.”
Nu twee maanden later komt alles langzaam weer in het juiste perspectief. 
Hun eigen fotoboek moeten ze nog maken, maar van Thea kregen ze dat al. 
Gemaakt van de twee mooiste foto’s van de dag die ze tijdens de 21 dagen 
durende reis met hun ouders deelden. Tot slot de vraag wat de rootreis 
met hen heeft gedaan. Meheret: “Ik weet nu dat ik me niet 100 procent 
Ethiopisch voel, maar ook niet 100 procent Nederlands.” Kalkidan: “Ik voel 
iets meer Ethiopisch dan voor ons bezoek.” 

Dit is een vervolg op het verhaal over de reis naar Ethiopië van Meheret en 
Kalkidan Teklu Wedman uit het juninummer van de Tuorkefretter.
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wordt daardoor meteen veel gunstiger, omdat doorsturen vooral ook tijd 
kost. Zonder weifeling krijg ik meteen toestemming om in te grijpen. Esra 
wordt gauw onder zeil gebracht en aan de zuurstof gelegd. Ondertussen 
boor ik mijn collega z’n boswandeling door de neus, omdat dit toch echt 
een operatie is die we met z’n tweeën moeten doen. 

Na het openen van de buikwand blijkt de maag nog groter dan gedacht 
en halen we eerst de druk van de ketel door de maag aan te prikken, zodat 
overtollig gas kan ontsnappen. Vervolgens draaien we de maag en de daar-
mee samenhangende milt voorzichtig terug en proberen we met een sonde 
via de bek de maag te spoelen. Dit lukt maar matig, omdat stukken taugé 
de sonde steeds verstoppen. Taugé verteert niet in de maag, ondanks dat 
het er al een halve dag in zit en komt er precies zo uit als het erin is gegaan. 
Na veel blazen en aanzuigen aan het andere uiteinde van de sonde weten 
we uiteindelijk de maag leeg te hevelen. Zeker weten dat er aangenamere 
werkzaamheden zijn! Bovendien wekt de aanblik van het volle wasteiltje 
bami goreng vermengd met hondenvoer, dat al een half etmaal in een Duitse 
Staande heeft verkeerd, de eetlust ook niet bepaald op … 

Wanneer de maag helemaal leeg is, hechten we de maaguitgang aan de 
binnenzijde van de buikwand vast en wordt Esra weer gesloten. We hebben 
ondertussen al een infuus aangesloten om de shocktoestand op te heffen 
en de bloedsomloop te stabiliseren. We zien tot onze tevredenheid dat de 
grauwblauwe kleur van de tong is veranderd in mooi roze. Esra komt vlot 
weer bij en het eerste wat ze doet is kwispelen. De twee dagen die volgen 
is ze overigens een fantastische patiënt. Ze blijft netjes van de infuusslang 
af en gehoorzaamt keurig. Dat infuus is nodig omdat ze absoluut niets mag 
eten, om zo de maag volkomen rust te geven. De volgende middag proberen 
we eerst voorzichtig een dieetdrank. Dat gaat prima. Aangezien de maag dit 
goed verdraagt, kan het infuus worden afgekoppeld en mag Esra ‘s avonds 
weer naar huis. Een enthousiast en wederzijds blijmoedig weerzien volgt. 
Dieetvoer vergezeld van een strikt voedingsregiem gaat mee. Esra eet dus 
voorlopig geen Chinees meer, zelfs geen restjes. Wij trouwens ook even niet! 

Twaalf dagen later blijkt uit een telefonisch contact dat Esra het uitstekend 
maakt en spreken we af dat ze het veld weer in mag. Aan de voet van haar 
baas, wachtend op zijn commando en vervolgens door de weiden sprinten, 
is namelijk haar lust en haar leven! En zo eindigde mijn allereerste ‘biste-
dokter’ precies 20 jaar geleden.

Menno J. Wiersma
www.bistedokter.nl
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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 komen een aantal leden van de buurtvereniging De Lytse Buorren 
aan het woord.

Hoe heet jullie vereniging?
Onze buurtvereniging heet Lytse Buorren, maar er hoort ook nog een stukje 
Werpsterdyk bij.

Wanneer is het opgericht?
De buurtvereniging is opgericht in 1970. Twee jaar geleden hadden we ons 
vijftigjarig jubileum. Omdat we het toen niet konden vieren i.v.m. corona, 
hebben we het op zaterdag 17 september gevierd. Er waren honderd per-
sonen aanwezig, oud en jong. Dit aantal geeft wel aan hoeveel mensen er 
lid zijn van onze vereniging.
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Hoe zag het jubileumfeest eruit?
We hebben het gevierd met een stamppottenbuffet. We zijn van tevoren 
bij een aantal mensen langsgegaan om te vragen wie er een stamppot 
wilde maken. Nou, dat was geen probleem! We hadden zomaar tien men-
sen geregeld. Er waren verschillende stamppotten: boerenkool, rode biet, 
rauwe andijvie, hutspot, zuurkool met zoete aardappel en ook een pan chili 
con carne en erwtensoep. Voor de kinderen waren er pannenkoeken met 
aardbeien en slagroom. Als verrassing was er als toetje arretjescake met ijs 
en slagroom. Na het eten had de jubileumcommissie een pubquiz gemaakt 
met 52 vragen over de Lytse Buorren. En wat hebben we genoten met zijn 
allen! Dat is de mienskip van de ‘Lytse Kant’.

Wat organiseren jullie verder zoal?
Een voorbeeld van wat we dit jaar nog gaan organiseren: Er staat elk jaar 
een kerstboom bij ons in de 
straat en die wordt versierd 
door de kinderen met hun 
zelfgemaakte versiering. 
Daarna drinken we met oud 
en jong gezellig glühwein en 
chocolademelk. Ook houden 
we elk jaar een viswedstrijd 
en gaan we met zijn allen 
bowlen. 
Op de jaarvergadering kijken 
we samen naar het jaarpro-
gramma. Dit moet nu nog 
even opstarten na de coron-
aperiode.

Is de functie van de buurtvereniging in de afgelopen jaren veranderd?
De mienskip van de ‘Lytse Kant’ is er altijd geweest, je hoeft maar iets te 
vragen en het komt klaar. We hebben speciaal iemand die ‘lief en leed’ doet. 
Wanneer er bijvoorbeeld iemand uit het ziekenhuis thuiskomt dan wordt er 
altijd wat gebracht. Ook met jubilea en huwelijken wordt er wat geregeld. 
Het bestuur van de buurtvereniging wisselt om de vier jaar.

Namens de Jubileumcommissie Lytse Buorren:
Karst, Jaap, Willem en Trienke
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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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Jaarvergadering Feestcommissie

Het is wel gebleken dat de Wirdummers creatief zijn met de letter “W”. Tij-
dens de optocht en het Matinee werden vele creaties tevoorschijn gehaald. 

- Vond je dit een leuk thema? Of heb je liever iets concreets?
- Volleybal, kaatsen, kinderspelletjes en het zeskamp. Hoe heb jij je 

vermaakt tijdens het dorpsfeest? Mis je een activiteit of kom je tijd 
te kort om overal aan mee te doen? 

- Drie avonden was er een band en natuurlijk op zaterdagmiddag 
tijdens het Matinee. Heb je een week een schorre stem gehad van 
het meezingen of heb je een goede tip voor een andere band? 

Vele vragen; kortom, het is hoog tijd voor de jaarvergadering van de feest-
commissie!

Iedereen uit het dorp is welkom, of je nou wel of niet op het dorpsfeest 
was. Dit is het moment om ideeën te delen, verbeterpunten aan te dragen 
en om mee te denken over de invulling van volgende jaar. 
Op vrijdag 4 november 2022 om 20:00 uur evalueren we het afgelopen 
dorpsfeest. De jaarvergadering is in het dorpshuis “De Golle”. 
Graag tot dan! 

Feestcommissie Wirdum-Swichum 
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Aan Tafel!! 

Je dorpsgenoot vragen op eetdate, mediteren op de terp van 
Swichum, zingen tussen de koeien op de boerderij en een 
sneetje broodnodige rust. Het nieuwe seizoen van de Kerk in 
Wirdum zit boordevol inspirerende, gezellige en interessante activiteiten, 
allemaal rond het thema: Aan Tafel!! 

Hieronder een greep uit het uitgebreide menu dat in zijn geheel te vinden is 
op www.kerkinwirdum.com. Kijk of er wat smakelijks voor je tussen staat of 
laat je verrassen door iets te komen proeven wat je nog niet kent. Iedereen 
is welkom om aan te schuiven! Wil je meedoen of heb je vragen, stuur dan 
even een mailtje naar focusophetjaar@outlook.com 

•	 Eetdaten - In Wirdum gaan we dit seizoen met elkaar aan tafel. Eten 
is een gemakkelijke en leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten 
of elkaar beter te leren kennen. Met elkaar eten verbindt en voegt een 
ongrijpbaar ingrediënt aan iedere maaltijd toe: aandacht. Het voedt 
de mooiste gesprekken en momenten in het leven. Doe mee en nodig 
iemand uit om bij jou te komen eten of meld je aan als je eens bij iemand 
thuis wilt aanschuiven. Kokers en eters die willen meedoen sturen een 
mailtje naar bovengenoemd adres. Opgave voor 9 oktober!!

•	 Herfstig zondagmiddagconcert – Wordt het heerlijk herfstig klassiek? 
Een jazzy middagje of swingt het de pan uit met een lekkere portie 
soul? Het team voorbereiders is nog druk met bekokstoven wat het 
programma precies wordt. Maar vast staat dat u zich om een uurtje of 
vier, vijf op een herfstige middag in oktober of november heerlijk kunt 
warmen aan verse klanken op een zondagmiddagconcert in de kerk. 

•	 Bordspellenavondje - In de tijd van de lange donkere winteravonden 
hebben we behoefte aan wat reuring en gezelligheid. We gaan een 
avondje gezelschapsspellen spelen. We schuiven bij elkaar aan tafel voor 
een potje pesten, een rondje Mens-Erger-Je-Niet of een strijd op het 
Monopoly-bord. Doe je mee of lijkt het je leuk om een paar spelers aan 
je tafel uit te nodigen? Stuur een mailtje naar bovenstaand mailadres. 
Opgave voor 1 november. 

•	 Laven aan Octaven - Lekker de longen volzuigen en op volle kracht 
meezingen! Dat is wat we doen met Laven aan Octaven. Twee vrolijke 
zang- en muziekdiensten. De een op zondag 4 december en de 
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andere in het nieuwe jaar op zondag 29 januari. In die laatste dienst 
komen twee koren naar Wirdum, sjonggroep Twalûd uit Aldeboarn en 
sjonggroep De Welle uit Britsum. Zij maken er een mystieke dienst van 
door het Missa Festivo (Feike van Tuinen) uit te voeren. 

•	 Zingen tussen de koeien - Een dienst hoeft heus niet altijd binnen de 
muren van de kerk te zijn. Daarom strijken we zondag 23 april neer op 
de boerderij. Om 10 uur gooien Folkert en Betty Jongbloed de deuren 
van hun pleats aan Brédyk 28 wagenwijd open. We gaan zingen tussen 
de koeien en nemen een kijkje in de boerenkeuken. We halen een portie 
geestelijk voedsel op de plek waar ons eten vandaan komt!

•	 Dauwtrappen bij de buren - Met Hemelvaart trekken we er weer op 
uit voor een ‘Hemels feest’. Wirdumers gaan donderdag 18 mei op 
bezoek bij de kerkelijke buren van de gemeenten van Bitgum ca/Menaam 
en Dronryp. Daar gaan we dauwtrappen, ontbijten, vieren en elkaar 
leren kennen bij een bakkie leut. Wil je mee? Mail naar bovengenoemd 
adres. Programma: vanaf 8 uur dauwtrappen, 9 uur ontbijt, 10 uur 
viering in een boerenschuur, daarna: koffie. 

•	 Sneetje broodnodige rust – De wereld is onrustig, ons leven is vol en 
wat van ons gevraagd wordt veel. Aan de Inspiratietafel gaan we in een 
serie van drie tafelgesprekken op zoek naar een sneetje broodnodige 
rust. Waar vind ik levenslucht of hoe Gods vrede? Het worden creatieve 
sessies met rustgevende activiteiten. Wanneer: voorjaar 2023 (houd 
de site in de gaten voor actuele data) 

•	 Swingend gospeltoetje - Het toetje van het seizoen wordt geserveerd 
op slotzondag 21 mei. Dan komt de gospelband Sinjael uit 
Donkerbroek naar Wirdum voor een muzikale themadienst. Heerlijke 
zoete klanken, teksten met een zuurtje, een boodschap om op te kauwen 
alles overgoten met een muzikale saus. Kortom een nagerecht om je 
vingers bij af te likken. 

Hup, de tuin in! - Voordat we de zomer induiken verkassen we naar buiten 
om aan te schuiven bij de tuintafel. Op zondag 25 juni zal het in de tuin 
van Camstrastate een gezellige boel worden. Katholieken, protestanten, 
gelovig-maar- niet-meer-naar-de-kerkgangers, alle religieuze smaken ko-
men bij elkaar in een kruidige oecumenische openluchtdienst waar brass-
band Wirdum voor de muzikale saus zorgt. 

Elizabeth Vogelzang
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Betinksnein op 30 oktober 2022
om 9:30 uur in de St Martinuskerk 

Ook dit jaar zal vanuit onze dorpskerk een gedenkdienst worden georgani-
seerd. De namen zullen worden genoemd van dorpsgenoten die overleden 
zijn in het afgelopen jaar (van september 2021 tot september dit jaar). 
We organiseren een toegankelijke dienst met muziek, woorden, gedichten, 
waarin de betrokken nabestaanden een kaars kunnen ontsteken voor hun 
overleden geliefden. 

In deze dienst is iedereen welkom om, naast degenen die bij name genoemd 
zullen worden, ook anderen te gedenken die je moest missen, nog maar 
kort of al langer geleden. Voor iedere vrouw, man of kind van wie we de 
naam in ons hart meedragen, zal tijdens de dienst ook een kaars worden 
aangestoken. 

Daarnaast is er na de dienst alle ruimte om zelf nog een lichtje te ontsteken, 
bij het gedenkpaneel in de kapel van onze kerk. 

U kunt deze dienst ook online volgen. Op onze website www.kerkinwirdum.
com vindt u een link om deze dienst live te beluisteren of later terug te 
horen. Deze dienst is vanaf 30 oktober nog een maand lang te beluisteren. 
U vindt ook de liturgie op onze website, een paar dagen voordat de dienst 
plaats zal vinden. 

Na de dienst bent u uitgenodigd om bloemen te leggen op het kerkhof. 
Ook als u niet bij de dienst wilt zijn, kunt u om 10:30 uur aansluiten bij de 
rondgang om it kerkhof, de ‘slach om it hôf’. 
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We hopen op deze manier als ‘miens-
kip’ ook bij verlies en rouw om elkaar 
heen te staan. 
Van harte welkom op 30 oktober. 

Met vriendelijke groet,
de Commissie betinksnein:
Geertje Talsma, Hester Wolters en Wiebrig de Boer-Romkema 

De voedselbank

De voedselbanken gaan ervan uit dat meer mensen zich melden voor een 
voedselpakket, onder wie ook steeds meer werkende mensen en tweeverdie-
ners. Punt van zorg is dat er minder voedingsmiddelen worden gedoneerd 
aan de voedselbanken.

Daarom willen wij blijven doorgaan met het verzamelen van voedsel voor 
de voedselbanken.

Tip voor de maand oktober: Beleg (jam, pindakaas, vruchtenhagel)

De voedselmand staat de eerste zondag van de maand in de hal van de kerk. 
Daarnaast staat de voedselmand in de Centerrr in ons dorp (bij de kassa). 

Met vriendelijke groeten,
Jannie, Nieske, Folkert en Hannah
www.kerkinwirdum.com 
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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  : Timmer- en Onderhoudsbedrijf Marco Dol
Eigenaar  : Marco Dol
Website   : www.marcodol.nl

Kun je kort beschrijven wat je bedrijf doet?
Alle voorkomende timmer- en onderhoudswerkzaamheden.

Hoe is je bedrijf ontstaan?
Vanuit de wens om een eigen bedrijf te starten.

Wilde je altijd al voor jezelf beginnen?
Ongeveer 16 jaar geleden is het idee daarvoor ontstaan.

Heb je personeel in dienst en zo ja hoeveel?
Nee, ik ben zelfstandige zonder personeel (zzp’er)

Wat vind je het mooiste aan ondernemen?
De afwisseling in het werk en het contact met de klanten.

En wat vind je lastig aan ondernemen?
Je staat voortdurend in de “aan”-stand, het bedrijf is nooit uit je gedachten.

Hoe kijk je naar de toekomst, wat wil je nog graag bereiken of doen?
Ik hoop op voortzetting van mijn gezond bedrijf.
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Wil je ook met je bedrijf in deze rubriek? 
Mail het de redactie: tuorkepost@hotmail.com.

En hoe gaat je bedrijf om met duurzaamheid?
Duurzaamheid komt bijvoorbeeld in beeld bij het isoleren van woningen. 
Verder heb je er niet zoveel invloed op. Je bent afhankelijk van het aanbod 
van materiaal, iets wat soms al moeilijk genoeg is.

Heb je een tip voor mensen die voor zichzelf willen beginnen?
Dan antwoord ik even uit mijn eigen situatie: bedenk dat naast het eigenlijke 
timmerwerk veel zaken de aandacht vragen.
Denk aan offertes, facturen, verzekeringen, de administratie inclusief belas-
tingen. Een goede voorbereiding is belangrijk.
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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 het realiseren van permanente opties tot 
bewegen en ontmoeten.

De elektrische duofiets kan worden aangeschaft
Door de financiële  steun van meerdere fondsen, de ondernemersverenig-
ing, het plaatselijke UVV en bijdrages van inwoners, is er nu voldoende 
budget om de elektrische duofiets aan te schaffen. Daarmee zijn we er nog 
niet.  Stalling, stroom, verzekering en onderhoud moeten ook  betaald. 
We moeten dus nog even door met  het organiseren van financiering. We 
wachten nog op de bijdrage van de dorpsbelangen en uw bijdrage is ook 
zeer welkom.

Op 28 september hebben we in de Golle een informatieavond gehouden 
voor dorpsgenoten die zich als vrijwilliger hebben aangemeld. Er zijn  vri-
jwilligers nodig voor de organisatie en logistiek en mensen die als be-
geleider mee willen fietsen. Er kwamen meer dan twintig belangstellenden.
Rinie en Jitske regelen het gebruik van de duofiets in Wergea. Zij kwamen 
op hun duofiets naar Wirdum en hebben uitleg gegeven over de fiets en 
over hun organisatie. Zij hebben een zorgvuldige en pragmatische organ-
isatie die, als het eenmaal loopt, weinig tijd vergt.

Financiële bijdrage voor de elektrische duofiets kan tot 1 november worden 
overgemaakt naar: 
A Abbink eo R Tuinenga, NL93 RABO 0317 9601 13, o.v.v. bijdrage duofiets.
Op 1 november wordt het geld in één keer op de daarvoor bestemde
rekening van Dorpsbelang bijgeschreven. Uiteraard informeren wij u hoe-
veel geld er is binnen gekomen.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Mensen die als vrijwilliger mee willen doen kunnen zich aanmelden via: 
Eltsenien@gmail.com.

Steppen
Op zaterdag 29 oktober organiseert  Eltsenien Nei Bûten haar jaarlijkse  
“kickbike tocht”. 
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We gaan in groepsverband met een step (voor grote mensen) op pad. We 
hebben een route rondom 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 Dekenskamp 4. Ontvangst met koffie en thee. En 
om 9:30 uur op pad. Onderweg is een stop met catering ingepland.
Na de route mag je de step tot 15:00 uur vrij gebruiken. Daarna kan je hem 
weer inleveren. De activiteit gaat door bij voldoende deelname.
Kosten: € 10,- per persoon.

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

Kliko spektakel
Op zaterdag 26 november organiseert Eltsenien 
Nei Bûten het “Kliko spektakel”.
We gaan dan met zoveel mogelijk mensen trom-
melen op  afvalcontainers. Jeannet Scheepsma zal 
het spektakel begeleiden. Zet de datum alvast in 
uw agenda. De details volgen nog. 

Ideeën ??
Wie organiseert een leuke buitenactiviteit in de wintermaanden? 
ENB heeft met vier leden de afgelopen jaren meerdere aansprekende activ-
iteiten georganiseerd.  
Het kan niet anders dat er in twee dorpen met een paar honderd mensen 
nog heel veel creativiteit verborgen is. Wij nodigen u daarom uit om, al dan 
niet met ons, een activiteit te organiseren.
Buiten ontmoeten en bewegen is goed voor mens en dorp.
Ideeën kunt u mailen naar Eltsenien@gmail.com.

Wirdum Schoon
Om de zes weken wordt door jong en oud zwerfafval opgeruimd. De vol-
gende keer is op zondag  30 oktober om 15 uur. Verzamelen bij de Golle. 

Leoni, Jaap, Riggina en Albert



www.uitvaartzorgbijlsma.nl
Anna Bijlsma 
06 10 33 03 37 

Dag en nacht bereikbaar

‘ELTS MINSKE IS OARS 
 ELTS ÔFSKIE IS OARS’



35

Wirdum-Swichum Schoon

Sinds het voorjaar van 2021 is een groepje vrijwilligers actief om zwerfafval 
in onze dorpen op te ruimen. Met grijpstokken en afvalzakken struinen we 
door het dorp en rapen we alles op wat op straat ligt of in de sloot drijft. 
Hopelijk valt het op, want mede door dit initiatief kunnen we zeggen dat 
we in een schoon dorp wonen.

En het goede nieuws is dat we tijdens de laatste schoonmaakrondes minder 
afval vinden dan in de maanden hiervoor. Hoe dit komt? Aan de ene kant 
weten we dat er meer mensen zijn die tijdens hun eigen loopjes door het dorp 
afval oprapen. Verder hopen we uiteraard dat we met elkaar ervoor zorgen 
dat er minder afval 
op straat belandt. 
Wat dat betreft wil-
len we op deze plek 
de leden van de 
jeugdsoos een com-
pliment geven. Na 
afloop van feeste-
lijke bijeenkomsten 
belandt er uiteraard 
het nodige afval 
op straat, maar dit 
wordt de volgende 
dag altijd snel weer 
door de soos-leden 
zelf opgeruimd. Dat 
is top!

We blijven doorgaan met onze schoonmaakrondjes, eens in de zes weken. 
We verenigen daarbij het nuttige met het aangename, want naast het op-
ruimen zijn de wandelingen met elkaar ook gewoon gezond en gezellig. We 
nodigen iedereen uit om een keer mee te lopen. Jong en oud mag meedoen 
en na afloop is er altijd een nazit in De Golle. 

De volgende opruimronde zal zijn op zondag 30 oktober om 15:00 uur.
Verzamelen bij de Golle.

Ralph Ferwerda en Jaap de Boer
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Moppen en raadsels

Wat is het toppunt van geduld?
Antwoord: Een vis op de muur schilderen en wach-
ten tot hij wegzwemt.

Twee kraaien in de dakgoot kijken naar een straal-
jager die voorbij raast. “Zo”, zegt de ene kraai, “die schreeuwt hard!”
Zegt de andere kraai: “Wat zou jij doen als je staart in de fik stond.”

Frank gaat naar de dokter. Hij zegt: “Ik heb een bril nodig.”
“Inderdaad, want u staat nu in de kaaswinkel!”

Er zitten twee vliegen op een kaal hoofd. Zegt de ene vlieg tegen de 
andere: “Weet je nog, hier speelden we vroeger verstoppertje.”

Hoe noem je een teek die van dansen houdt?
Antwoord: Een discoteek

Pieter vraagt: “Papa, is een peer groen?”
“Meestal wel”, antwoordt papa.
Pieter: “En zijn ze nat?”
“Natuurlijk niet, Pieter”, zegt zijn vader.
“En hebben ze pootjes?”
“Welnee!”, zegt zijn vader.
Pieter: “Dan denk ik dat ik een kikker 
heb opgegeten, papa.”

Een duif vliegt langs een koe en zegt: “Roekoe!” Zegt de koe: “Roeduif!”

Er komt een olifant bij het toneel? Wat denk je?
Antwoord: Toneelstuk

Finne Reidinga
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Sinterklaas komt er weer aan!

Lieve kinderen,
Sinterklaas zal dit jaar ook weer Wirdum bezoeken. Op zaterdag 19 november 
komen de Sint en zijn pieten om 13:45 uur aan in ons dorp. Waar hij precies 
aankomt, houden we nog even geheim. Dit maken we op tijd bekend in de 
volgende Tuorkefretter en via de Facebookgroep Dorp Wirdum!
Zet deze datum dus in je agenda!

De Sinterklaascommissie is druk aan het overleggen met de Goedheiligman 
over een ouderwets gezellig Sinterklaasfeest dit jaar. 

Sint vraagt ook wat hulp van de ouders: willen jullie een leuk weetje of anek-
dote over jullie kind mailen naar trfierant@gmail.com? Dat helpt Sinterklaas 
bij zijn gesprekjes met jullie kinderen. 

In de week van 24 oktober komen we langs de deuren voor de Sinterklaas-
collecte.
Nadere informatie volgt binnenkort.
Houd de Tuorkefretter en het informatiescherm in de Centerrr in de gaten!

Tim Fierant

Sint Maarten 2022

Na twee jaar van afwezigheid i.v.m. corona hopen we dit jaar weer samen 
met veel kinderen de Sint Maarten avond te starten. 11 november 2022 
om 18:00 uur zullen we de avond muzikaal starten bij De Golle. We zullen 
gezamenlijk zingen, de mooie gedachte achter Sint Maarten zal verteld 
worden en er wordt wat lekkers uitgedeeld. Daarna kan een ieder zelf zijn 
route vervolgen. 

Om 18:00 uur wordt je verwacht. 
Do komst dochs ek?

De Sint Maarten Commissie



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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 Op bezoek bij
 CRV-Delta Wirdum

Op de plek waar jaren geleden Tjitte 
Tolsma zijn veehouderij hield, staat nu een 
groot ultramodern gebouwencomplex. Op 
het oog is het misschien niet duidelijk wat zich daarbinnen 

allemaal afspeelt. Wellicht bent u er wel eens langsgefietst of gewandeld, 
maar heeft dat u nog niet veel wijzer gemaakt. Maar nu heeft u de kans om 
daar verandering in te brengen. 

“Het hart van CRV’s Holstein fokprogramma is in Wirdum in Friesland. 
CRV’s Dairy Breeding Center is de thuisbasis van ongeveer 400 jonge 
vrouwelijke dieren met de hoogste genetische aanleg voor gezond-
heid en efficiëntie. Ze zijn gekozen uit de allerbeste dieren in de 
Europese Holstein-populatie en worden gebruikt als donor voor het 
fokprogramma. De volgende generatie stieren en stierenmoeders zal 
worden geselecteerd uit de kalveren die door hun embryo’s worden 
geproduceerd.

Deze tekst staat op de website van deze coöperatie, vestiging Brédyk, vlak 
bij het viaduct richting Wâldwei. Graag nodigen wij u uit voor een bezoek 
aan dit Dairy Breeding Center. Daar krijgen we een rondleiding door dit 
agrarisch bedrijf. Dat zal gebeuren op:

•	 donderdag 27 oktober a.s. om 14:00 uur
•	 de entree is gratis
•	 heeft u geen eigen vervoer, dan vóór 13:45 uur verzamelen bij 

De Golle 

Wij hopen u allen te begroeten.
Werkgroep UVV/PKN
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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.

Woordzoeker
Zoek in het diagram hiernaast onderstaande woorden. De woorden staan 
horizontaal, verticaal en diagonaal in beide richtingen. De overgebleven 
letters vormen van boven naar onderen gelezen de oplossing.

AARDBEIENJAM GELD PINNEN
AFREKENEN GROENTE ROOKARTIKELEN
AFZETMARKTEN HOUDBAAR SNOEPGOED
BANKPAS HOUDBAARHEIDSDATUM STATIEGELD
BEVOORRADEN KASSA SUIKER
BROOD KOELING THEE
BROODBELEG KOFFIE TOILETPAPIER
CASSIERE KRUIDENIERSWAREN VLEES
DEELTIJDBAAN LEVENSMIDDELEN WAGENTJE
DORPSWINKELS MAGAZIJN WOONWIJK
FOLDERS MOMENTAANKOOPJES ZUIVEL
FRISDRANK OPENINGSTIJDEN
FRUIT PINDAS 
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Woordzoeker: DE WINKEL

Hendrik
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Bericht van de IJsclub Wurdum/Swichum

Heb is weer tijd voor een jaarvergadering van de ijsclub.
Deze gaat plaatsvinden op vrijdag 25 november a.s. Aanvang 20:00 uur. 
Locatie Duhoux.
We zien jullie graag! 

Tot dan,
Bestuur van de IJsclub Wurdum/Swichum 

Skutjassen

De earste jûn skutjassen is goed slagge, yn de kantine fan de fuotbalclub 
WWS oan de Loodyk.
Spannende en minder spannende wedstriden mar dat is net frjemd yn de 
sport natuerlik.

De prizen binne as folget ferdield:
1e priis 2e priis 3e priis
Johannes Duhoux  Watze Roorda  Arjen Boomsma 
Bonno Duhoux Bert de Ruiter  Ate Postmus

De folgjende kaart jûn is op freed 21 oktober ek wer yn de kantine om heal-
wei achten. Opjefte mei de tillefoan: 06-1060 3089 as fia mail: b.duhoux@
planet.nl

Ek Dirk Reitsma is berikber as jim dat wolle. Fan ôf no is Arjen Boomsma 
net mear aktif as bestjoerder. Wij wolle dizze man tige tank sizze foar al dy 
jierren dat er de prizen en boekhâlding by holden hat. Ut nammen fan alle 
skutjassers, by dizze.

Mochten der minsken nijsgjirrich wêze, wy wolle jim graach it kaarten leare. 
Hoe mear silen des te mear freugde. Oant de oare kear.

Bonno Duhoux
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Bankpasfraude

Door de politie wordt regelmatig gewaarschuwd voor pinpasfraude en 
worden tips gegeven om daar vooral niet in te trappen. In Wirdum woont 
iemand dat daar niet in is getrapt. Dat blijkt wel uit onderstaand facebook-
bericht van de politie Leeuwarden. 

Op 12 september rond 14:10 uur werden een 27-jarige man uit Assen en een 
19-jarige man uit de gemeente Opsterland aangehouden voor bankhelpdesk 
fraude op de Legedyk in Wirdum. Ook zij probeerden, zoals in onderstaand 
verhaal, een bankpas afhandig te maken. Helaas voor de beide personen 
was de aangever iets scherper en vertrouwde het niet en stelde de politie 
in kennis.

Maar wat is nu bankpasfraude?
De telefoon gaat over en je krijgt een keurige Nederlandstalig sprekende man 
of vrouw aan de lijn. In het telefoongesprek vertelt de medewerker u over 
een dringend probleem dat opgelost moet worden. U wordt gevraagd snel 
maatregelen te nemen. De medewerker deelt persoonlijke details zoals uw 
adres, rekeningnummer of geboortedatum om zo te bewijzen dat u niet met 
een oplichter te maken heeft. Er komt een bankmedewerker aan uw deur 
knipt de pinpas doormidden en doet deze in een enveloppe van de bank.
En toch achteraf blijkt een onbekende geld van je rekening gepind te heb-
ben. U bent slachtoffer geworden van ‘bankhelpdesk fraude’. Vertrouwd u 
het niet, verbreek de verbinding en bel uw eigen bank! 

Prinses Beatrix Spierfonds

In de week van 11 tot 18 september Is er weer gecollecteerd voor het 
Prinses Beatrix Spierfonds. Ondanks te weinig collectanten, waardoor niet 
in het hele dorp is gecollecteerd, hadden we toch een opbrengst van € 
406,88. Geweldig.

Graag wil ik namens het Spierfonds alle collectanten en gulle gevers bedan-
ken voor hun inzet en giften.

Hinke Meindersma-Terpstra



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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Collecte Brandwonden Stichting

Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting 
is ongetwijfeld in oktober. Want dan is het van 9 tot en met 15 oktober 
collecteweek. Bij voordeuren van Groningen tot Limburg klinkt die week 
de vraag: “Hebt u nog wat over voor de Brandwonden Stichting?” En dan 
komt het eropaan. Want de Brandwonden Stichting ontvangt geen overhe-
idssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de collecte. 

Om ons ideaal te kunnen verwezenlijken – brandwonden littekenloos gene-
zen – zijn we afhankelijk van alle collectanten die zich voor de brandwon-
denslachtoffers inzetten. Vandaar onze oproep ‘Geef om een littekenvrije 
toekomst’. Want mensen met brandwondenlittekens zijn vaak doelwit van 
vervelende opmerkingen en leven in een samenleving waarin je met een 
geschonden uiterlijk jezelf driedubbel moet bewijzen. 

Het verhaal van Dean
Dean was nog geen twee jaar oud toen hij een kom hete soep over zich 
heen kreeg. Een rollercoaster van emoties volgde. De ziekenhuisperiode 
was enorm zwaar voor Dean en de rest van het gezin. Dean was voor 11% 
verbrand, van zijn kin tot navel, zijn rechterarm en hand. De dagelijkse 
verbandwissels waren erg pijnlijk en ook ‘s nachts had hij veel last van 
angsten. De inmiddels acht-jarige goedlachse Dean vindt zijn littekens niet 
erg, maar de nazorg voor de littekens blijft van wezenlijk belang. Daarom 
zet hij zich samen met zijn moeder Ginger tijdens de collecteweek extra in 
voor de strijd tegen littekens!

Over de Brandwonden Stichting 
Jaarlijks worden duizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen met 
tweede- en derdegraads brandwonden. Ze bezorgen hen talloze operaties, 
pijnlijke verbandwisselingen en littekens. En eenmaal weer thuis, moeten 
ze zich driedubbel in de maatschappij bewijzen. De Brandwonden Stichting 
helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in de 
dagelijkse strijd tegen de littekens. We financieren wetenschappelijk onder-
zoek, ondersteunen artsen en verplegend personeel, zetten campagnes in 
om brandwonden te voorkomen en helpen slachtoffers sterker en weer-
baarder te worden. Meer informatie over projecten van de organisatie, het 
voorkomen van brandwonden en voorlichtingen, vindt u op www.brand-
wondenstichting.nl. 

Collecteorganisator,
Maaike van der Wal
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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

Annemarie en Michiel wonen al weer een tijdje op de Lytse Buorren nr. 19, 
namelijk vanaf 1 december 2020. Ze hebben veel geklust in het huis terwijl 
ze er al woonden en ze zijn nu bezig met de laatste loodjes en de finishing 
touch. Wel kunnen ze al aangeven dat het goed bevalt om in Wirdum te 
wonen, ze voelen zich hier echt thuis. Hiervoor woonden ze in Leeuwarden 
en waren op zoek naar een koophuis in een dorp, maar wel in de buurt van 
Leeuwarden, dat huis hebben ze hier gevonden.
Michiel werkt bij zijn ouders in een meubelzaak “De Scandinavische Woon-
winkel” met vestigingen in Leek en sinds kort ook in Sneek. Annemarie werkt 
als beleidsadviseur jeugd bij de gemeente Westerveld.
In zijn vrije tijd klust en kookt Michiel graag, wat de afgelopen tijd erg handig 
was. Annemarie sport, schildert en fröbelt in haar vrije tijd.

Sinds 27 mei wonen Anja en Wigcher op de William Robert Fisherstrjitte 13 
in Wirdum. Anja en Wigcher hebben vijf biologische kinderen waarvan er 
nog twee thuis wonen. Daarnaast is er plek voor vier pleegkinderen in hun 
gezinshuis “De Aanloop” plus twee katten. Anja is gezinshuismoeder. Wig-
cher is gezinshuisvader en docent aardrijkskunde op het Gomarus College 
in Leeuwarden. Ze hebben hun gezinshuis “De Aanloop” genoemd omdat 
ze van aanloop houden. Iedereen is bij hun welkom om langs te komen. 
Daarnaast willen ze kinderen die in moeilijke gezinnen of situaties zijn op-
gegroeid de kans geven om een goede aanloop te nemen naar de toekomst.
Hiervoor hebben ze in Leeuwarden gewoond en eigenlijk waren ze niet 
op zoek naar een nieuw huis, maar toen ze op Funda dit huis zagen met 
de vereiste hoeveelheid slaapkamers, werden ze toch wel nieuwsgierig en 
werden erg enthousiast. Inmiddels bevalt het ze hier goed in Wirdum. Het 
enige kleine minpuntje zijn de donkere, onverlichte fietspaden naar Leeu-
warden voor de kinderen.
In hun vrije tijd houdt Anja van lezen, tuinieren, film kijken, borduren, wan-
delen, uitslapen, eten koken en legpuzzels maken. Wigcher houdt ook van 
lezen, tuinieren en wandelen. Daarnaast houdt hij ook van cryptogrammen 
maken, studeren en atlassen verzamelen en deze regelmatig doorbladeren.

Ineke & Marjan
welkominWenS@gmail.com
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Agenda van 15 oktober tot 1 december 2022

21-10 19:30 uur kantine WWS Schutjassen

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

27-10 14:00 uur CRV-Delta UVV-PKN middag: op bezoek bij 
    CRV-Delta aan de Brédy

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

29-10 09:00 uur Dekenskamp 4 Steppen: Kickbike tocht

30-10 15:00 uur De Golle ‘Wirdum-Swichum schoon’, opruimen
    zwerfafval

  4-11 20:00 uur De Golle Jaarvergadering Feestcommissie

11-11 18:00 uur De Golle Sint Maarten lampionnenoptocht

19-11 13:45 uur Dorp Intocht Sinterklaas

23-11 19:30 uur De Golle Netwerkbijeenkomt Dorpsbelang

25-11 20:00 uur Duhoux Jaarvergadering IJsclub

26-11  Dorp het “kliko spektakel” door ENB
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.

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

23-10 11:00 uur ds. J.C. Overeem, Stiens
   Bijbelzondag

30-10 09:30 uur da. W. de Boer – Romkema
   Gedenkzondag

  2-11 19:30 uur da. W. de Boer – Romkema
   Avondgebed dankdag gewas en arbeid -
   koffiedrinken voor de dienst

  6-11 09:30 uur ds. S. Ypma, Franeker

13-11 09:30 uur da. W. de Boer – Romkema

20-11 09:30 uur da. A.E. de Jong-Wiersema, Sneek

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
  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 uur bij 
de Centerrr!

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


