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Foarside
In hiel fjild fan paddestuollen oan de Bre-
dyk. Foto fan Hendrik Hiemstra
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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

Foto van Swichum door Reinder Bouma. Jammer dat de mooie rode luchten  
niet uitkomen in een zwart-wit gedrukt boekje.
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Fan ‘e toer besjoen

Wintertijd

Zondagochtend. De enige ochtend in de week zonder 
wekker. Wanneer ik wakker word is het al licht, en hé de 
zon schijnt. Heerlijk! Vannacht is de wintertijd ingegaan. 
Dat gaat hier thuis altijd vrij geruisloos. Iedereen slaapt 
gewoon lekker wat langer. En bijna* alle klokken zijn ‘s 
nachts al automatisch een uurtje teruggedraaid. 

Hoe zat ook alweer met de zomer- en wintertijd? 
De wintertijd is onze ‘echte’ tijd. De zomertijd is 
in ingevoerd om meer gebruik te kunnen maken 
van het daglicht en minder energie te verbrui-
ken. Ook nu weer een actueel thema. De eerste 
keer dat de klok werd verzet, was in 1916. Dit 
werd in 1945 weer teruggedraaid. De oliecrisis 
in de jaren 70 was aanleiding om opnieuw de 
zomer- en wintertijd in te stellen. Regelmatig 
komt de discussie over het verzetten van de klok 
terug; afschaffen of niet. En wat houden we dan 
aan: altijd wintertijd of altijd zomertijd? Er is 
nog geen besluit genomen en daarom blijft het 
voorlopig ongewijzigd. Jammer natuurlijk voor 
de groep mensen voor wie het verzetten van de 
klok leidt tot korte of langere slaapverstoring.

*Ondertussen wacht onze Friese staartklok 
‘Tante Durkje’ het rustig af. Ze is de enige klok 
in huis die niet automatisch meedoet met de 
zomer- en wintertijd. Wanneer wij niks doen 
tikt ze rustig verder in haar eigen tijd. Zomer 
of winter. Stiekem wel een goed alibi voor een 
keer niet op tijd komen.

Alwien de Boer
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Tips en subsidies voor energiebesparing

Last van een veel te hoge energierekening? De energieprijzen zijn op dit 
moment erg hoog. Maar in een paar slimme stappen kunt u veel energie 
en dus ook geld besparen. Om u te helpen uw woning te verduurzamen en 
energie te besparen, hebben we hier een aantal tips voor kleine maatregelen 
in huis en een kort overzicht welke subsidies beschikbaar zijn.

Kleine maatregelen in huis
In uw eigen huis kunt u met kleine maatregelen ook veel energie besparen. 
Dit kan met een groot of klein budget maar ook zonder budget door ver-
andering van gedrag:

- CV op 60 graden (laten) zetten; www.zetmop60.nl
- Korter douchen of kouder douchen
- Waterbesparende douchekop
- Alleen de leefruimte verwarmen (bijvoorbeeld de woonkamer)
- Tochtstrips gebruiken
- Ledlampen gebruiken

Energiecoaches voor minima
Heeft u een klein budget en weet u niet 
goed hoe u thuis energie kan besparen? 
Onze energiecoaches helpen u graag! 
Stuur een mailtje naar: energiecoach@
leeuwarden.nl.

Subsidies
Er zijn een aantal subsidies en leningen, 
waar u gebruik van kunt maken als u 
uw woning wilt verduurzamen:

Eigen woning
- Als u energiebesparende maatregelen in uw woning uitvoert, 

kunt u van de rijksoverheid subsidie krijgen. De ISDE-subsidie. 
Afhankelijk van welke maatregel u uitvoert en hoeveel, kunt u een 
subsidie van 15% tot 30% krijgen.

- Met de Duurzaamheidslening kunt u geld lenen voor 
energiemaatregelen in uw woning. Bijvoorbeeld voor isolatie of 
een warmtepomp.

- Is uw woning meer waard dan de hoogte van uw hypotheek? Dan 
biedt gemeente Leeuwarden de Verzilverlening aan. U kunt de 
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aanpassingen aan uw woning dan betalen vanuit de overwaarde 
van uw huis, zonder dat uw maandlasten stijgen.

Verenigingen van Eigen woningbezitters (VvE’s)
- VvE`s kunnen de Investering Subsidie Duurzame Energie (ISDE) 

aanvragen. Onder andere voor zonneboilers, warmtepompen en 
een aansluiting op een warmtenet. 

- Met de regeling energiebesparing eigen woning (SEEH) 
kunnen VvE’s subsidie krijgen voor: het isoleren van het dak, de 
buitenmuren, spouwmuur, vloer en glas. 

- Wilt u als VvE advies op maat krijgen? Over welke 
energiebesparende maatregelen nu het meest geschikt zijn 
voor uw gebouw? Maak dan gebruik van de subsidie voor 
‘Energieadvies en procesbegeleiding’.

Samen aan de slag met een energie-initiatief
Wilt u zelf een verschil maken in uw dorp of wijk dan kunt u een energie-
initiatief beginnen. Weet u niet waar u moet beginnen? Of juist uw bestaande 
initiatief verder brengen? Vraag dan de subsidie voor duurzame wijken en 
dorpen aan! 

Meer informatie? 
Alle tips en subsidies vindt u op het Energieloket: www.energieloketleeu-
warden.nl

De minsken moatte mear it foarbyld 
fan de bisten folgje.
Sa gean ik yn de winter altyd djipper 
de grûn yn en meitsje gebrûk fan 
ierdwaarmte. In soad fûgels fleanen 
elts jier nei it suden, nei waarmere 
oarden, om yn de maaitiid werom te 
kommen. En oare bisten hâlde win-
tersliep, dat kostet hast gjin enerzjy.
Sjoch nei ús en doch jim foardiel 
dermei.
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Buurtsuper Centerrr gaat voor verbinding! 

Centerrr supermarkt heeft een belangrijke meerwaarde. Door in te zetten 
op kleinschalige service, (regionale) producten van uitstekende kwaliteit 
en door kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt. 

Zij krijgen op maat gesneden leer-/werktrajecten of zinvolle dagbesteding 
aangeboden in een normale werkomgeving. De dorpsbewoners kunnen 
voor hun dagelijkse boodschappen gewoon om de hoek terecht. Zo wordt 
er een win-win situatie gecreëerd.

De 3 bekende RRR staat voor > Retail > Re-integratie > Relatie 

Deze laatste R van Relatie willen wij meer gaan benutten in de komende 
toekomst. Zodat Centerrr een gezellige plek in het hart van het dorp mag 
zijn waar iedereen zijn dagelijkse boodschappen kan doen. Uiteraard hoort 
hier een kop koffie bij en wij zullen weer een plekje verzorgen waar mensen 
uit het dorp met elkaar een praatje kunnen maken. 
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Meten is weten
Wij zullen binnenkort starten met een ideeënbus om te horen waar u als 
dorp meer behoefte aan heeft. U kunt als voorbeeld denken aan meer re-
gionale producten, meer acties, meer beleving, meer aandacht voor u als 
klant etc., etc. Door meer van u te weten kunnen wij onze werkzaamheden 
hier op aanpassen.

Vrijwilligers
Ook wij worden niet ontzien door de enorme energiekosten, inflatie en 
wij moeten ook verstandig met onze middelen om blijven gaan om geen 
concessies te doen in hetgeen wij aanbieden in Wirdum. Daarom zijn wij 
naarstig op zoek naar vrijwilligers. WIE o WIE zou het leuk vinden om deel 
uit te maken van het team? En met een knipoog, direct ook invloed uit te 
oefenen om de supermarkt meer een onderdeel te laten zijn van het dorp. 
Uiteraard zullen wij u  bedanken voor alles wat u doet en verrassen met 
onze jaarlijkse traditionele BBQ.

Creatieve dagbesteding 
Wij willen ook starten met creatieve dagbesteding om met onze waardevolle 
mee-werkers leuke creatieve dingen te maken. Ook hier zoeken wij vrijwil-
ligers voor om bij te helpen. Als er klusjes zijn van dorpsbewoners voor 
bijvoorbeeld inpakwerkzaamheden die tegen een redelijke meerprijs door 
ons opgepakt kan worden, dan horen we dat ook graag. 
En natuurlijk zouden wij het waarderen als u onze winkel wat vaker bezoekt 
voor u dagelijkse boodschappen want dit is de steun die wij goed kunnen 
gebruiken en dit allemaal mogelijk maakt. Graag tot ziens in onze winkel!

Voor aanmeldingen en of vragen, kunt u een 
email sturen aan wirdum@centerrr.nl 



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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Toren wel in het licht, maar korter

Het is inmiddels een jarenlange traditie dat de kerktoren van Wirdum van 
1 oktober tot 1 april 
‘s avonds als het donker is, in het licht staat. Een baken in de donkere dagen 
van het jaar. En voor iedereen die onderweg is, een teken van bijna thuis zijn.

Om die reden heeft de stichting Wurdumer klokken besloten om ook deze 
winter de kerktoren toch in het licht te zetten, maar dan korter. Van 1 no-
vember tot half november en van half januari tot 1 maart staat alleen de top 
van de kerktoren in het licht. Van 15 november tot 15 januari – de meest 
donkere periode van het jaar – wordt de hele kerk uitgelicht.

De stichting Wurdumer klokken is in 8 februari 1996 opgericht om de res-
tauratie van de klokken te bekostigen. Sindsdien zorgt de stichting voor het 
jaarlijks onderhoud, de kosten van verlichting en heeft bijgedragen aan een 
aantal voorzieningen binnen de haag rondom de kerk zoals de banken en 
urnenkelder.

Bent u nog geen lid, maar spreekt 
het u ook aan wanneer in de 
donkere maanden van het jaar 
de kerktoren in het licht staat, 
wordt dan donateur. De stich-
ting telt inmiddels ruim honderd 
donateurs en de meeste van 
hen hebben een automatische 
incasso. Het bankrekeningnum-
mer van de stichting is:

NL03 RABO 0132 0270 89 ten 
name van Stichting Wurdumer 
klokken.

Bestuur stichting Wurdumer 
klokken:
Alie, Ilona, Nerus en Drees
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Volg ons ook op facebook

Dorpshuis de Golle

Dorsphuis de Golle is het ontmoetingcentrum van Wirdum en Swichum 
voor verenigingen en groepen. We bieden onderdak voor activiteiten als 
sport, voorstellingen, feesten, informatiebijeenkomsten en vergaderin-
gen. Het bestuur bestaat uit zes vrijwilligers en er is een beheerder. 
Onze huidige voorzitter is per 1 januari aftredend en zal verder gaan als 
algemeen bestuurslid. Daarom is zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste man of vrouw die deze functie wil gaan vervullen.

Functie inhoud:
·  Voorzitter van de bestuursvergadering, een maal per maand.
·  Voorzitter van de algemene ledenvergadering, een maal per jaar.
·  Aanspreekpunt voor verenigingen en instanties.
·  Daarnaast steken we als gezamenlijke bestuurleden ook de handen 
   uit de mouwen bij activiteiten of als er iets gedaan moet worden 
   in en om het gebouw.

Naast een voorzitter zijn we ook op zoek naar algemene bestuursleden.

Wil je als voorzitter of algemeen lid een bijdrage leveren aan de 
leefbaarheid van het dorpen, of wil je hier eerst meer over weten? 
Kom dan vrijblijvend langs op een van de bestuursvergaderingen om 
kennis te maken en te bespreken of een van deze  functies bij je past.

Mail naar: dorpshuis.degolle@gmail.com of bel voor info 06-55690975.

Namens het huidige bestuur, Ronald Bruggen, Anneke Hijman
Sander de Kroon, Dennis Faber, Wietse de Boer, Marjan Steenbergen. 
Beheerder, Henk Grendel.

Het dorpshuisbestuur van 
De Golle zoekt per 1 januari 2023 

een nieuwe voorzitter.

Welkom 
in de Golle!
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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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LOS, ook iets voor U…?

Al eens van LOS gehoord?  Dit is de Leeuwarder Onafhankelijke  Senioren 
vereniging. Wij richten ons op belangenbehartiging, informatievoorziening 
en ontspanning voor senioren.
Onze activiteiten commissie zorgt voor interessante middagen, zoals muziek, 
zang, films, lezingen, bus tochten, maar ook sportieve activiteiten zoals 
fiets- en wandel tochten, jeu de boules.

Het culturele gebeuren vindt meestal plaats op de laatste zaterdagmiddag 
van de maand in de Kurioskerk Julianalaan.

Wij geven elf keer per jaar een prachtig in kleur gedrukt maandblad uit waar 
alles, wat LOS te bieden heeft, instaat. Op onze website kan u van alles wat 
LOS beweegt vinden: www.losleeuwarden.nl 

Is uw belangstelling gewekt? Wij verstrekken u graag verdere informatie. Zie 
de website www.losleeuwarden.nl of neem contact op via de mail: info@
losleeuwarden.nl  of per telefoon 058 2157805.

Het bestuur van LOS,
Mariet Wit

Enkele spreuken

We realiseren ons pas hoe goed ons geheugen is,
als we proberen iets te vergeten.

Dat uw tegenstander ongelijk heeft ...
bewijst nog niet dat u gelijk hebt.

Weten wat juist is en het niet doen,
dat is de grootste lafheid.

Soms is het beter om uw mond dicht te houden en de  mensen zich te laten 
afvragen of u niet goed wijs bent, dan uw mond te openen en alle twijfels 
weg te nemen.
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Boven: een foto van achteruit de zaal.

Links: een blik op de ‘dames’ in de stal.

Boven: een foto van de bezoekers in de 
skybox.

Onder: een grote opkomst.
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Excursie CRV-Delta

De werkgroep PKN/UVV had een excursie geregeld bij CRV-Delta dat geves-
tigd is op plaats waar eerder de familie Talsma hun boerderij stond. 
Dat dit aanbod op prijs werd gesteld, bleek wel uit het grote aantal bezoek-
ers dat op 27 oktober lopend, op de fiets of in de auto naar dit ultramod-
erne gebouwencomplex kwam. 

Simon Turkstra gaf de aftrap voor deze middag door kort te vertellen over 
de Bollemansteeg in Wirdum (waar vroeger inderdaad een stier stond) en 
hij wees op het pand aan de Werpsterdyk waar ooit de KI (Kunstmatige 
Inseminatie) in gevestigd was.  

Hierna volgde een mooie presentatie en uitleg door Thomas v.d. Gaast. Een 
aantal zaken die vast leuk zijn om te weten:

- Het bedrijf is een coöperatie van ruim 18.000 boeren. 
- Op het bedrijf in Wirdum zijn 350 koeien van 3 tot 26 maanden oud.
- Dit zijn allemaal Holstein koeien. 
- Van deze koeien worden eicellen of embryo’s afgenomen. 
- Daarbij wordt steeds gestreefd naar optimale kwaliteit.
- Die worden aan duizenden boeren geleverd in 70 landen. 
- In Wirdum worden alleen koeien gehouden. 
- De stieren worden gehouden in o.a. Gytsjerk en Harfsen.
- Om ziektes te voorkomen is de toegang tot de stallen niet toegestaan 

behalve voor het verzorgend personeel. 
- Ook het laboratorium voldoet aan de hoogste eisen om besmettingen 

te voorkomen. 

Vervolgens kregen wij de kans om van achter glas de verblijfplaats van de 
koeien te bekijken. 
Ook kon via de ramen het laboratorium worden bekeken. 

Ons werd duidelijk dat ons Wirdum wellicht niet zo groot is maar in veel 
landen bekend is vanwege de export van embryo’s.  
Uiteraard is er veel meer te vertellen over dit prachtige bedrijf. Hiervoor kunt 
u kijken op de website:  https://crv4all.nl/nl/service/over-crv 

ROB.

De foto’s hiernaast zijn genomen door Reinder Bouma.



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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De allerlaatste ‘bistedokter’ in de oude vorm van mijn 
hand. Ik heb immers als dierenarts al twee jaar geleden 
mijn stethoscoop aan de wilgen gehangen en wil geen 
oude koeien uit de sloot blijven halen!
Wellicht zal er onder een andere titel iets anders, vast 
weer met dieren, gaan verschijnen. De ‘wrafkes’ zal ik bijvoorbeeld blijven 
schrijven.

Mei freonlike groetnis,
bistedokter Menno Wiersma

Bjusterbaarlik

Toen ik in januari bij Eddy van der Noord van Uitgeverij Louise verscheen om 
te bespreken of ik 20 jaar ‘bistedokteren’ zou kunnen bundelen tot een boek, 
waarschuwde hij mij dat zoiets een heel proces is. Wel, ik had niet kunnen 
bevroeden dat ik welhaast een boek kan schrijven over dat hele verloop! 
Het leidde evenwel tot een bjusterbaarlik sluitstuk op Werelddierendag met 
de feestelijke presentatie van ‘Elke dag dierendag’. 

Ik heb altijd gezegd dat ik het ‘mooiste beroep van de wereld’ heb uitgeoe-
fend. Waarom? Ik ben in 1987 afgestudeerd met de algehele bevoegdheid. 
Tegenwoordig kan dat niet meer omdat er ook in de studie verregaande 
specialisatie is doorgevoerd. Ik ben daarentegen altijd een ‘allrounder’ 
gebleven en heb juist geweldig genoten van de diversiteit die op mijn pad 
kwam. Het confronteerde mij namelijk met een enorme variatie aan dieren, 
boeren, baasjes en buitenlui met als gevolg dat er geen dag gelijk was. Ik 
heb getracht al die schakeringen in mijn boek als een bonte revue te laten 
passeren. Zo gaat het over een veefokker met passie, een Friese merrie die 
mij letterlijk natrapt als ik haar gehecht heb na een zware bevalling, een 
konijn met SM-voorkeur of een papegaai die van haar stokje valt. Is zij echt 
ziek of bootst ze haar baasje na? Vragen die mij mateloos intrigeerden. Naast 
een veelvuldig informatief karakter voert ook de humoristische anekdote 
absoluut de boventoon. Dat gaf mijn beroep immers nog eens extra sjeu! 

Op die zonnige herfstochtend werd het boek officieel gelanceerd op boer-
derij De Wartenster met een twintigtal dieren die op een of andere manier 
connectie hadden met mijn verhalen. Ze maakten samen met hun baasjes 
hun opwachting in mijn ‘openluchtspreekkamer’ door middel van een 
vrolijke parade met het legendarische Wiltsje fan Peazens voorop en de 
beesten kregen daar allemaal de aandacht die ze verdienden. Fantastisch! 
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Vooral de onvoorwaardelijke support die ik van een ieder kreeg was voor 
mij ontroerend. Pieter Yntema van hondenpension Vasco uit Wergea kreeg 
het allereerste exemplaar van het boek aangeboden. Waarom? Voor mij 
staan Pieter en zijn vrouw Tryntsje symbool voor al die mensen die dag in 
dag uit in pensions en asielen klaar staan om het juist ook daar ‘elke dag 
dierendag’ te laten zijn! Voor Hjoed maakte de Omrop van het hele gebeu-
ren een fraai verslag.

‘s Avonds werd het in De 2 Gemeenten bijzonder druk tijdens mijn eigen 
‘boekenbal’, zoals één van mijn buurmannen het feest ludiek kenschetste. 
Freark Smink & Klaasje Postma tekenden voor de komische noot als ontre-
gelende felicitatiedienst en de prachtige muzikale omlijsting werd verzorgd 
door ‘Lots of Beer’ in samenwerking met mijn oude schoolmaatje Sytse 
Haima. Het was beregezellig; Lia en ik kwamen helaas domweg tijd tekort 
om een ieder te woord te staan. Dus werden er lijntjes uitgegooid om dat 
op een later tijdstip eens dunnetjes over te doen.

Het boek blijkt positief te worden ontvangen. Zelfs door dieren die ik heb 
behandeld! Een hond brengt zijn baasje ertoe een tweede exemplaar te 
moeten kopen omdat hij het eerste totaal heeft ‘verslonden’. Het tweede 
is hij inmiddels ook aan begonnen, zodat baaslief het ten einde raad maar 
heeft verstopt… 

Een paar dagen later zit ik ineens tegenover Dolf Jansen op Radio 2 in Spijkers 
met koppen. Ook een bijzondere ervaring! Toch meen ik dat er een eind moet 
komen aan mijn rubriek. Ik heb mijn stethoscoop immers al twee jaar geleden 
aan de wilgen gehangen en het lijkt mij onverstandig oude koeien uit de 
sloot te halen. Het bloed kruipt evenwel waar het niet gaan kan. Verhalen 
schrijven zal ik derhalve absoluut blijven doen! Wellicht onder een andere 
titel. Maar dat is geen reden om te treuren. Er ligt immers een bundel in de 
boekwinkel! En voor belangstellenden heb ik thuis ook nog een voorraadje. 
Mail of kom langs en dan zorg ik voor een gesigneerd exemplaar. Bovendien 
blijft www.bistedokter.nl online met oude én nieuwe verhalen. 

We zien, spreken of mailen elkaar vast weer eens. Bistedokter Menno Jan 
Wiersma groet u hartelijk en bijzonder dankbaar!
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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 aandacht voor de voetbalvereniging WWS.

Hoe heet jullie vereniging?
Voetbalvereniging WWS.

Wanneer is het opgericht? En door wie?
Vv WWS is opgericht op 16 juni 1965 door Foppe 
van der Wal, Sietse Oene Postmus, Binne de Haan en 
Bertus Damhuis.

Hoeveel leden hebben jullie?
Wij hebben 140 leden.

Hoeveel vrijwilligers zijn er actief?
Er zijn 35 vrijwilligers actief, maar wij zijn op zoek naar nog meer vrijwilligers. 
Vele handen maken licht werk!

Welke vrijwilligers-vacatures zijn er?
De volgende vacatures zijn er: Scheidsrechtercoördinator, scheidsrechters, 
trainers & leiders bij de oudere jeugdteams, vrijwilligers voor achter de bar, 
schoonmakers, leden voor de sponsorcommissie & de kluscommissie. Voor 
iedereen is er wel wat te doen. Lijkt het je leuk om zo nu en dan een van 
deze taken te doen en zo een bijdrage te leveren aan onze vereniging? Meld 
je dan aan bij Frank Krol: frankkrol@hotmail.com.

Wat is kenmerkend voor WWS?
vv WWS was en is een hele gezellige vereniging voor jong en oud, waar 
iedereen welkom is om met plezier te komen sporten.

Kun je iets zeggen over jullie plannen voor de toekomst?
De vereniging behouden voor Wirdum, Wytgaard & Swichum, zodat we ook 
in de toekomst in ons eigen dorp kunnen blijven sporten en we gaan onder-
zoeken of we onze accommodatie ook multifunctioneel kunnen gebruiken. 
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Wie ideeën heeft mag zich melden bij het bestuur!

Peter Dirk v.d. Ploeg

De voedselbank

Door de hoge energieprijzen en de inflatie doen meer Nederlanders noodge-
dwongen een beroep op de voedselbank. De Vereniging van Voedselbanken 
Nederland verwacht dat het klantenbestand van de 172 voedselbanken aan 
het eind van deze winter met minimaal 40 procent zal zijn gegroeid ten 
opzichte van januari van dit jaar.
Als die voorspelling uitkomt, zullen zo’n 130.000 mensen per week een 
beroep doen op voedselhulp (ongeveer een derde van die klanten zijn kin-
deren). En nu melden zich ook ouderen en mensen met een baan.

Tip voor de maand november: houdbare melk, houdbare zuivelproducten

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

Met vriendelijke groeten,
Jannie, Nieske, Folkert en Hannah
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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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Merkwaardig taalgebruik

Het valt me tegenwoordig veel meer op: gek taalgebruik.

Het begon al in de tijd van corona, toen Hugo de Jonge zei: “Wij zijn klaar 
met het virus, maar het virus niet met ons.” Dan denk ik: Hoezo? Het virus 
denkt niet en het heeft niets tegen ons. Het probeert alleen maar te overle-
ven. Het virus heeft geen verstand, maar… wij moeten het onze gebruiken. 

Tijdens de reclame zie je een volwassen man zich ontzettend haasten om 
naar de supermarkt te gaan. “Kom nou, schiet op!”, roept hij en al rennend 
gaat hij door de straat en grijpt brutaal een winkelkarretje van een mevrouw.
“Waarom dan?”, vraag ik me af. “Is de winkel bijna leeg gekocht? Kan je 
over een uur geen artikelen meer bemachtigen?”

Ook in het reclameblok zie je een jongen zich in het verkeer begeven en 
hoor je de kreet: “Mij niet app’en… mij niet app’en!”
Dat vind ik de wereld op zijn kop (in dit geval geen vlaggen). De app is juist 
een middel om iemand te bereiken die niet onmiddellijk hoeft te antwoor-
den. In dat geval kan je beter de telefoon pakken.
Wat ze natuurlijk bedoelen, is dat een verkeersdeelnemer niet zijn telefoon 
moet oppakken om een app te lezen. Maar wij kunnen toch wel zoveel 
controle over ons doen en laten opbrengen om dat niet te doen? Die app 
wacht heus wel, tot je tijd hebt om te antwoorden.

En om bij het verkeer te blijven…
De borden langs de kant van de weg vermelden soms: “Pas op! Situatie 
gewijzigd.”
Maar dan denk ik als vreemde voorbijganger: “Wat interesseert mij dat, 
ik weet niet hoe het hier voorheen was. En de mensen die hier dagelijks 
langsrijden, weten heus wel dat het veranderd is.”

Zie of hoor jij ook wel eens merkwaardige uitspraken, stuur het ons toe:
tuorkepost@hotmail.com

Hendrik
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Wurdumer Piraten 2022

Eind september hebben de Wurdumer Piraten een zendmarathon georgani-
seerd in Dorpshuis De Golle. Hierbij werd vier dagen lang muziek gemaakt, 
welke te beluisteren was via FM en de stream.
Deze marathon stond volledig in het teken van het Sinterklaasfeest van 
Wirdum. Tevens wilden de Wurdumer Piraten het dorpshuis ondersteunen 
met een mooie bijdrage.

Er zijn vier dagen allerlei activiteiten georganiseerd zoals een tekenwedstrijd, 
draaiend rad en jeu du boules. Al met al een erg geslaagde vierdaagse ma-
rathon waar jong en oud op af kwam. 
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Na de marathon stond nog het eindfeest op de planning. 600 bezoekers 
genoten op 9 oktober van de klanken van het lokale zangduo Roel en 
Marty, cultheld Henk Wijngaard en het werd knallend afgesloten door De 
Doelleazen. 

Met de marathon en het feest hebben de Wurdumer Piraten een geweldige 
bijdrage van € 2.500,- kunnen overhandigen aan het Sinterklaascomité! Met 
deze bijdrage kan er de komende jaren weer een spetterend sinterklaasfeest 
georganiseerd worden voor de jeugd van Wirdum en omstreken.

Wij willen iedereen bedanken voor hun komst, wensen het sinterklaascomité 
veel succes en zien jullie graag terug bij de Wurdumer Piraten 2023! 

Nanne Nyp,
Stichting Wurdumer Piraten
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Waar komt het Multifunctioneel Centrum Wirdum?

Een belangrijke vraag en in de netwerkbijeenkomst van 23 november gaan 
we hierover graag met u in gesprek. U bent van harte welkom!

Waarom een Multifunctioneel Centrum?
De gebouwen van de Doarpsskoalle Wirdum zijn gedateerd en niet geschikt 
voor een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school naartoe werkt. Ze zijn 
bovendien heel duur qua onderhoud en energieverbruik. De gemeente houdt 
in haar huisvestingsplan basisonderwijs er rekening mee dat er nieuwbouw 
nodig is.
De nieuwbouw biedt een uitstekende kans om ook te kijken naar De Golle en 
naar WWS. De Golle is een duur gebouw en het zal steeds moeilijker worden 
om het in bedrijf te houden. Bij WWS ligt er, vanwege de populariteit van 
damesvoetbal, een lang gekoesterde wens voor extra kleedruimtes.

We willen de krachten bundelen en in het meest optimale plaatje school, 
dorpshuis en sport dicht bij elkaar zetten. School (IKC voor kinderen van 
0 tot 13) kan dan gemakkelijk gebruik maken van een flinke gymzaal, van 
mooie ruimtes voor muziek en toneel. Voor het dorp is er dan kans om 
vergaderruimten en een kantine te gebruiken en De Golle en WWS kunnen 
toewerken naar een omni-vereniging, zodat er maar één pool van vrijwil-
ligers meer nodig is. 

Denk mee
Op 23 november zullen we, na een korte inleiding over de achtergronden, 
ingaan op de ruimte die globaal nodig is en leggen we een aantal locaties aan 
u voor. We zijn benieuwd of we volledig zijn en stellen u in de gelegenheid 
om aanvullingen te maken. Het is op deze avond niet de bedoeling om alle 
voor- en nadelen per locatie te bespreken. Het gaat nu puur om mogelijke 
locaties te bespreken.
Na de netwerkbijeenkomst gaan we aan de slag om per locatie de voor- en 
nadelen te verkennen. Als we daar zicht op hebben, nodigen we (naar ver-
wachting begin volgend jaar) u opnieuw uit voor een dorpsgesprek.
Het streven is om in het voorjaar van 2023 een voorstel bij de gemeente aan 
te bieden. Dan vragen we ook professionele ondersteuning.

De werkgroep
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Klikodrumspektakel

Wil je ervaren hoe het klinkt om met stokken op een kliko te slaan?
Lekker veel lawaai maken, maar het toch ritmisch laten klinken? 
Je hoeft niet muzikaal te zijn om aan dit Klikodrumspektakel mee doen. 
Het is geschikt voor jong en oud. 
Je hoeft alleen te zorgen voor een (bijna) lege kliko. Stokken zijn geregeld.

Waar en tijden
Het klikodrumspektakel wordt gehouden op vier plekken in Wirdum.

15:00 uur Speelterrein tegenover G. Emerosonstrjitte
15:45 uur Speelterrein achter de T. Beekhuisstrjitte
16:30 uur Wirdumerbaai 
17:15 uur Speelterrein S. Valkemastrjiitte

Een klikodrumspektakel duurt ongeveer een half uurtje. 

Wanneer
Zaterdag 26 november. 

Dirigent
Jeannet Scheepsma is de dirigent. Zij maakt een speciaal ritmische kliko 
arrangement.

Een bijzonder buiten en ontmoetings gebeuren op initiatief van de werk-
groep Eltsenien Nei Bûten.
Heb je zin om dit mee te doen, geef je dan op via eltsenien@gmail.com.
Graag bij opgave de voorkeur van de locatie(s) vermelden.
Deelname is gratis.

Eltjsenien Nei Bûten (ENB)
Riggina, Leoni, Albert en Jaap
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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  : Diëtist en voedingskundige Laura Bergmans
Eigenaar  : Laura Bergmans
Website   : www.laurabergmans.nl

Kun je kort beschrijven wat je bedrijf doet? 
Ik ben zelfstandige, geregistreerde paramedisch diëtist en voedingskundige 
sinds vier jaar. Ik geef voedings- en dieetadvies welke vergoed wordt door 
elke verzekeraar, zonder verwijzing van de huisarts. 

Op basis van een kennismakingsgesprek bespreek ik samen met de persoon 
in kwestie wat hij/zij wenst te bereiken, waarin vragen worden gesteld over 
bijvoorbeeld klachten, energieniveau, darmfunctie, invloed stress/slaap, de 
leef- en eetgewoonten etc. achterhaal ik wat deze persoon nodig heeft om de 
gezondheid te optimaliseren. Op basis van het kennismakingsgesprek wordt 
er een plan op maat gemaakt. De begeleiding gaat door tot de persoon zijn 
doel heeft behaald of tevreden is met het resultaat. Het aantal behandelingen 
verschilt per persoon. Sommige personen hebben genoeg aan één consult, 
sommige personen zie ik wekelijks, maandelijks of (half)jaarlijks.

Hoe is je bedrijf ontstaan? 
Vanuit een passie om mensen te kunnen helpen om gezond ouder te worden 
(het liefst zonder of met zo min mogelijk medicijnen en klachten). Voeding is 
daarbij van groot belang, voornamelijk voor de mensen met een chronische 
aandoening zoals hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk, cholesterol), dia-
betes, longziekten en reuma. Maar ook mensen met darmklachten, over- of 
ondergewicht en na chirurgie, voor verbetering en optimalisatie van herstel. 
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Wilde je altijd al voor jezelf beginnen? 
Ja, eigenlijk wel. Mijn man is ook ondernemer, hij heeft Kunstgebit Friesland 
opgericht. Hij heeft mij geïnspireerd om ook voor mezelf te beginnen. 

Heb je personeel in dienst en zo ja hoeveel? 
Nee, tot nu toe geen personeel. Die ambitie is er wel, maar het zal altijd 
kleinschalig blijven. 

Wat vind je het mooiste aan ondernemen? 
Het bepalen van je eigen werktijden, maar ook het netwerken geeft mij 
veel energie. 

En wat vind je lastig aan ondernemen? 
Dat het heel veel extra taken met zich meebrengt, maar dat maakt het 
anderzijds ook heel uitdagend. Ik heb bijvoorbeeld contracten met iedere 
zorgverzekeraar. Dat heb je niet van de een op de andere dag geregeld. En ik 



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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heb geleerd om te boekhouden, wat ik in vast dienstverband waarschijnlijk 
niet had geleerd. 

Hoe kijk je naar de toekomst, wat wil je nog graag bereiken of doen? 
Ik zal mijzelf altijd blijven bijscholen, door cursussen en scholingen, want 
je bent nooit uitgeleerd als diëtist. Voeding en gezondheid speelt een be-
langrijke rol in onze maatschappij, en daar wil ik graag in de toekomst een 
bijdrage in blijven leveren. 

Hoe gaat je bedrijf om met duurzaamheid? 
Het plan ligt er om in de toe-
komst op waterstof te gaan 
rijden. 

Heb je een tip voor mensen 
die voor zichzelf willen be-
ginnen? 
Jazeker, gewoon doen en 
gaandeweg leer je. Mocht je 
het financieel te spannend 
vinden, dan kun je ook ge-
deeltelijk in loondienst blijven 
werken. Daar heb ik ook voor 
gekozen. Vraag jezelf af: 
welke dienst of product ont-
wikkel jij waarmee jij mensen 
in hun werkelijke behoeften 
kunt voldoen. Als je die vraag 
goed kunt beantwoorden, 
dan heb je naar mijn idee 
bestaansrecht voor de lange 
termijn.

Wil je kennismaken bij mij op 
de praktijk aan de Greate Buorren 26? Neem gerust contact op voor een 
vrijblijvende kennismaking.  

Wil je ook met je bedrijf in deze rubriek? 
Mail het de redactie: tuorkepost@hotmail.com.
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Ouderen en jongeren komen steeds minder 
buiten en bewegen minder. 
De werkgroep Eltsenien Nei Bûten (ENB) 
wil bewegen en ontmoeten in de bu-
itenruimte stimuleren door het organ-
iseren van leuke en afwisselende activit-
eiten en het realiseren van voorzieningen. 

Kickbiketocht 
Zaterdag 29 oktober deden tien dorpsgenoten mee aan de ENB kickbiket-
ocht. ENB had een mooie route uitgezet over de kleinste paadjes. In Hemp-
ens Teerns was een stop met warme chocolademelk en gevulde speculaas. 
De hoofdroute was ruim 16 kilometer. Voor deelnemers die dat te ver von-
den, kon de route tot 10 kilometer worden ingekort.  Het was perfect step-
weer. Jammer dat er niet meer mensen meededen. Het is echt een aanrader.

Kliko drum spektakel
ENB organiseert op zaterdag 26 november een Kliko Drum spektakel.
Een leuke buitenactiviteit voor jong en oud. Op bladzijde 31 in deze Tuorke-
fretter vindt u de flyer met de details.

Kerst Puzzel speurtocht
In de kerstvakantie  van 25 december tot en met 9 januari  vragen we de 
inwoners van Wirdum en Swichum of ze voor hun raam een versiering wil-
len maken met als thema “winter”. Bij de versiering wordt, goed zichtbaar, 
een letter geplaatst.  In de kerstvakantie  kunnen mensen de versieringen 
zoeken en de letters verzamelen. Alle letters samen vormen een zin. Ieder-
een kan meedoen.
Onder de goede inzendingen verloten we een prijs. 
Maakt u ook een raamversiering?  Stuur dan een mail naar: eltsenien@
gmail.com. Wij nemen contact met u op.

Beweegroute
In de tweede week van november worden  bordjes met instructies  langs 
de beweegroute geplaatst.
Nog even ter herinnering:
‘Eltsenien nei bûten’ heeft een beweegroute ontwikkelt. De route  loopt 
langs de vijf speeltuinen van Wirdum. Naast genieten van buiten zijn, 
de natuur en het dorp, kan je in de speeltuinen verschillende lichameli-
jke oefeningen doen. De route is geschikt voor zowel ongeoefende als 
geoefende personen.
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Heb oog voor elkaar

Dat is de titel van het indrukwekkende verhaal van Ehsan  Momenzadah uit 
Afghanistan. Jaren geleden ontvluchtte hij zijn vaderland en vroeg, na 
talrijke omzwervingen, asiel aan in ons land. Uiteindelijk streek hij neer in 
Oudehaske. Daar woont hij alweer een aantal jaren, samen met zijn vrouw 
en twee kinderen. Momenzadah spreekt intussen prima Nederlands.

Over de reden van zijn vlucht, de ervaringen onderweg én waar hij in Ne-
derland tegenaan liep, gaat het deze middag. Graag nodigen wij u uit om 
daar bij aanwezig te zijn.

Donderdag 24 november om 14:00 uur
in de voetbalkantine van WWS
entree € 5,-
inclusief een energieslokje (om waarm te wurden).

De werkgroep UVV/PKN hoopt u allen op deze middag te ontmoeten! 

Bent u moeilijk ter been en wilt u graag van huis worden gehaald?
Bel dan met: 
   Simon Turkstra 255 14 63

    of Uilke Postmus 255 21 92.

Wirdum Schoon
Periodiek wordt door jong en oud zwerfafval opgeruimd. De volgende keer 
is op zondag 15 januari om 15:00 uur. Verzamelen bij de Golle. 

Leoni, Jaap, Riggina en Albert



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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Kerstactie 

2021 was de kerstactie een geslaagde actie! Wij hebben met elkaar vele 
gezinnen blij gemaakt met een waardebon, die zij mochten inwisselen voor 
boodschappen.
Als diaconie PKN kerk Wirdum e.o. worden wij gesteund door het 
Dorpenteam Grou.

Ook dit jaar gaan wij weer voor die actie, voor alleenstaanden met/zonder 
kinderen en ouderen die het moeilijk hebben. Vooral in deze tijd met 
stijgende prijzen van voedsel en energie. Om ze toch met kerst iets extra’s 
te geven!

Doe uw envelop (anoniem) voor 17 december a.s. in de brievenbus bij:
Jannie Lindeman George Emersonstrjitte 4, Wirdum
Nieske Span  Hof 16, Wirdum
Hannah Reitsma Werpsterdyk 11, Wirdum

Alvast Bedankt! Diaconie PKN Kerk Wirdum e.o.

Uitnodiging Kerstbroodmaaltijd 

Het kan weer! Na twee jaar kunnen en willen we weer een kerstbroodmaaltijd 
organiseren!
Op donderdag 15 december is er voor alle ouderen (70+) uit het dorp en 
omstreken: een gezellige Kerstbroodmaaltijd

Wij verwelkomen u dan graag, om 16:00 uur in De Golle te Wirdum.

U kunt zich opgeven voor 5 december via onderstaande telefoonnummers.
Wilt u gehaald/gebracht worden, dan dit graag bij de opgave vermelden.

Jannie Lindeman 06-3730 9543
Nieske Span  06-5398 2142
Folkert Jongbloed 058-288 5729
Hannah Reitsma 06-5210 4107
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Lekker de longen volzuigen en uit volle borst meezingen! Dat is wat we doen 
met Laven aan Octaven. De eerste van twee vrolijke zang- en muziekdiensten 
is op de tweede Advent, zondag 4 december.

Zondagmiddagconcert!

Kom zondagmiddag 13 november genieten 
van een muzikaal uurtje met twee topzan-
geressen. 

Astrid en Anneke zingen de sterren van de 
hemel. Loepzuiver en recht uit het hart. Dit 
mag u niet missen!
Deze twee enthousiaste zangeressen maken van elke gelegenheid iets spe-
ciaals. Astrid Scholtens-Brunia uit Leeuwarden zong al jaren in een band, 
kwartet en bij koren. Anneke Jansma-van Oostveen heeft vooral veel ervaring 
als zangeres in Muziektheater gezelschappen. In 2019 kruisten hun paden, 
na elkaar bijna 20 jaar uit het oog verloren te zijn. In 2020 zijn ze als duo 
gestart. Hun tweestemmige zang maakt van elke cover een unieke song. 
Daarnaast schrijft het tweetal ook eigen teksten op bestaande liedjes.

Inloop vanaf 15:30 uur met koffie/thee.
Concert begint om 16:00 uur.
Locatie: St. Martinuskerk, Hof 14, Wirdum
Toegang is gratis!! (Wij vragen een vrijwillige bijdrage voor de kosten 
bij de uitgang) 

Dit concert wordt mogelijk gemaakt door PKN Wirdum.
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De dagen worden korter, buiten wordt het alsmaar donkerder; Kerst lonkt. 
Advent is een tijd van verwachting, de opmaat naar het feest van het licht. 

We gaan deze dienst heerlijk samen zingen en trekken alle registers open. Met 
welke adventsliederen?  Dat bepalen jullie met zijn allen! Psalmen van toen, 
liederen van nu. Gedichten en gedachten passend bij Advent. Stuur ze in en 
we gebruiken ze in de dienst die uitsluitend uit verzoeknummers bestaat. 

Jubeljukebox
Die verzoeknummers kun je op verschillende manieren indienen. In de hal 
van de kerk staat de Jubeljukebox. Gooi daar een briefje in met je favoriete 
Adventslied met een toelichting waarom je het graag wilt horen. Vind je 
mailen handiger of appen, dan kan dat ook. Doe dat dan naar dominee 
Wiebrig de Boer: wiebrigdeboer@cs.com, 06-81477858. Een briefje in de 
brievenbus van de pastorie kan ook, Legedyk 20, Wirdum. 

LET OP: geef in alle gevallen het Adventslied dat je graag wilt zingen door 
voor maandag 21 november. 

Dus kom zondag 4 december naar de kerk en breng uw zangstem (hoeft 
niet zuiver te zijn) mee. Dan zorgen wij voor een warme sfeer. Om half tien 
is er koffie of chocomel met wat feestelijk decemberlekkers. De samenzang 
begint om tien uur.
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INTOCHT
SINTERKLAAS

19 NOVEMBER 

 

 

Om +/- 13.30 uur komt 
Sinterklaas aan bij de 

kanosteiger
 

komt allen!

(Theodorus 
Beekhuisstrjitte) 

Sinterklaas zou nog steeds graag anekdotes en weetjes over jullie kinderen 
ontvangen, zodat hij in De Golle een paar kinderen naar voren kan roepen 
en toespreken. De verhaaltjes kunnen jullie opsturen naar sinterklaasinwir-
dum@hotmail.com.
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Kerkje van Swichum – Winter 2022

Na een mooie zomer, waarin een flink aantal huwelijksvoltrekkingen hebben 
plaatsgevonden in het kerkje en daarnaast diverse pelgrims zijn blijven 
overnachten, gaan we nu het winterseizoen tegemoet.
Al hoewel, nog even terugkomend op de diefstal die in mei heeft 
plaatsgevonden. Er werd koper van de bliksemafleiders gestolen en zelfs een 
heel grafmonument werd weggenomen. Het was een bronzen kunstwerk 
(met zwaluwen) gemaakt door Hans Jouta. Alle aandacht op radio en tv door 
Omrop Fryslân en de honderden deel-acties op Facebook hebben helaas niet 
geleid naar de daders. Toch wil ik iedereen danken voor de hulp en (morele) 
ondersteuning. Onlangs is een nieuw grafmonument geplaatst, waarmee 
ook de naam van de overledene weer terug is.

Het culturele winterseizoen werd op 18 september afgetrapt door het 
virtuoze accordeon duo Cherie en Jean-Pierre, zij gaven een mooi optreden.
Trudie Labuschagne heeft ondertussen alweer tweemaal een workshop 
gegeven, waarin de deelnemers hun eigen Bijzondere Boekje maakten van 
gebruikte materialen en met behulp van ambachtelijke bindtechnieken. Ze 
gaat dit de komende winter vaker doen! Houd haar website in de gaten voor 
workshops in Swichum: https://bijzondereboekjes.nl/workshops/

Wereld Lichtjesdag
Op de tweede zondag in december worden wereldwijd om 19:00 uur kaarsen 
aangestoken ter herinnering aan het overleden kind. 
Op 11 december zal een gezamenlijke herdenking plaatsvinden rondom 
en in het bijzondere Kerkje van Swichum. Deze herdenkingsavond is voor 
iedereen die het gemis van een kind ervaart door het overlijden van een 
zoon of dochter, een broer of zus, een kleinkind, een neef, een nichtje of 
een vriendje. Ongeacht de leeftijd of de duur van het gemis worden alle 
overleden kinderen op deze avond herdacht. 
Met elkaar zullen we een kaars voor hen aansteken in een sfeer van warmte, 
verbinding en samenzijn. Met muziek, teksten en het noemen van hun namen 
zullen we de herinnering aan hen koesteren en het gemis met elkaar delen 
en dragen.
Graag ontmoeten we elkaar vanaf 18:30 uur bij de op de Parkeerplaats aan 
de Moskoureed in Swichum om op deze avond samen te kunnen zijn. 
In stilte lopen we rond 18:45 uur gezamenlijk naar het kerkje waar we de 
kaarsjes zullen aansteken. Gedragen door het licht en de warmte van deze 
avond is er gelegenheid om je met elkaar te verbinden en stil te staan bij 
het gemis van jouw kind.



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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Deze herdenkingsavond wordt georganiseerd door Gerda van der Brug, 
ritueelbegeleider bij afscheid, in samenwerking met Hannie Schuurman van 
het Kerkje van Swichum.
Voel je vrij om deze informatie te delen met mensen voor wie deze herdenking 
belangrijk zou kunnen zijn. Iedereen is welkom, voor iedereen is plek!

Vrijdag 16 december 2022 Krystreizgers – een gemoedelijk kerstoptreden
Wat maakt Krystreizgers zo leuk? Misschien de fluwelen sound van het 
kwartet in de meerstemmige Christmas Carols, misschien de solistisch 
gezongen kleinkunstliedjes die je kippenvel bezorgen, wellicht het subtiele 
pianospel van Corinne Staal dat je raakt. In elk geval werkt het plezier 
waarmee het kwartet op het podium staat aanstekelijk. Muziek wordt 
afgewisseld met korte momenten waarin een praatje, een gedachte of wat 
humor je weer met beide benen op de grond zet. De kerstdrukte maakt deze 
avond even plaats voor verbinding, voor een mijmering, een glimlach . . .
Het kwartet bestaat uit: Marijke Rodenburg (sopraan), Frederike Kleefstra 
(alt), Klaas de Vries (tenor), Tsjamme Overal (bas) en Corinne Staal (piano).
Kaarten (€ 15,- inclusief koffie/thee bij inloop) vooraf te bestellen via: 
www.kerkjevanswichum.nl/agenda

Woensdag 21 december 2022 Esther van der Werf 
Deze avond is er een ‘Beleving met Esther’ samen met een lichtjestocht 
rond het kerkje. Esther: ‘Ik neemt je mee in een innerlijke hartenreis, een 
vertelling waarbij je de diepe verbinding maakt met je ziel! Met je dromen, 
met je verlangens. Wat komt jouw ziel hier op aarde doen, wat opent zich 
deze avond allemaal voor jou.
Neem allen een brandend lichtje mee. We starten bij het begin van het 
kerkhof.
Liefs, Esther.’
De avond begint om 19:00 uur.
Kaarten (€ 25,- inclusief koffie/thee bij inloop) vooraf te bestellen via:
www.kerkjevanswichum.nl/agenda

Op donderdagavond 24 november gaat een ploegje mensen het kerkje 
in kerstsfeer brengen. We tuigen de kerstboom op, zetten een prachtige 
kerststal neer en decoreren de kerk voor de decembermaand. Mocht je zin 
hebben om mee te helpen, dan graag even melden bij Hannie via 06 – 222 
654 93 of info@kerkjevanswichum.nl

Tot ziens in Swichum!
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Het seizoen is weer in volle gang. 
We zijn begonnen met het begeleiden van een kerkdienst in Wirdum en een 
buitenoptreden in Leeuwarden. Het was een regenachtige middag en we 
moesten tussendoor wel even schuilen voor een enorme plensbui.

Er zijn een aantal nieuwe leden bij de brassband gekomen, hier zijn we erg 
blij mee!
Er zijn nog een aantal vacatures. Mocht u belangstelling hebben of vragen 
hebben over muziekles, neem gerust contact met ons op. Op onze website 
staat ook informatie.

Dit seizoen staan er weer allemaal leuke dingen op de planning. Optredens 
en concerten in Wirdum, maar ook deelname aan muziekwedstrijden.
Dit alles kunnen we alleen maar doen door financiële steun. We zijn dan 
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ook erg blij dat onze pepermuntactie in september zo’n groot succes was. 
Alle kopers, heel hartelijk bedankt!

Dit staat er de komende maanden op de agenda:
19 november  Sinterklaasintocht Wirdum
18 december  Kerstconcert in Sint Martinuskerk Wirdum
25 december  Begeleiden kerkdienst Wirdum
29/30 december Oliebollenactie
Om alvast te noteren: 29 april - themaconcert in de Golle.

Namens het bestuur van Brassband Wirdum, 
Diana IJpma

Vragen, opmerkingen of aanmelden: info@brassbandwirdum.nl
Actuele berichten en informatie: www.brassbandwirdum.nl
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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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Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting

In de week van 9 tot en met 15 oktober collecteerden in heel Nederland 
55.000 vrijwilligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in 
Wirdum gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk 
werd een bedrag van € 237,83 opgehaald. De opbrengsten van de collecte 
stelt de Brandwonden Stichting in staat om haar werk voor mensen met 
brandwonden voort te zetten. 

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten. Het medi-
sche traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de 
verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn 
het vooral de ontsierende littekens die het leven van brandwondenslachtof-
fers moeilijk maken. Mensen met brandwonden worden vaak nagestaard of 
zelfs gemeden. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting 
helpt hen daarbij.

Al 50 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze 
littekens. Dit doet zij op drie fronten: het voorkomen van brandwonden, het 
verbeteren van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen van de 
psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de collecte kan de Nederlandse 
Brandwonden Stichting haar activiteiten voortzetten. 

Namens de plaatselijke collecteorganisator Maaike van der Wal,
dankt de Brandwonden Stichting alle collectanten en gulle gevers in Wirdum 
voor hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.

Opbrengst collecte Epilepsiefonds

Het is alweer even geleden – begin juni - dat er in Wirdum is gecollecteerd 
voor het Epilepsiefonds. Eind oktober maakte het Epilepsiefonds bekend dat 
er landelijk € 640.000 is opgehaald. Daarvan komt € 90.000 uit Friesland 
en bijna € 380 uit Wirdum. 

Namens het Epilepsiefonds iedereen die heeft gedoneerd en gecollecteerd 
bedankt voor de gift en inzet,

Ilona Lesscher
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Agenda van 15 november ‘22 tot 1 januari ‘23

19-11 13:45 uur Dorp Intocht Sinterklaas

23-11 19:30 uur De Golle Netwerkbijeenkomt Dorpsbelang

24-11 14:00 uur kantine WWS UVV-PKN middag: heb oog voor
    elkaar

25-11 20:00 uur Duhoux Jaarvergadering IJsclub

26-11 15:00 uur G. Emersonstr. het “klikodrumspektakel” door ENB

  15:45 uur T. Beekhuisstr. het “klikodrumspektakel” door ENB

  16:30 uur Wirdumerbaai het “klikodrumspektakel” door ENB

  17:15 uur S. Valkemastr. het “klikodrumspektakel” door ENB

11-12 18:30 uur kerkSwichum Wereld Lichtjesdag - herdenking
    voor alle overleden kinderen

15-12 16:00 uur De Golle Kerstbroodmaaltijd

16-12 20:00 uur kerkSwichum Krystreizigers - een gemoedelijk
    optreden

18-12 16:00 uur Martinuskerk Kerstoptreden van de Brassband

21-12 19:00 uur kerk Swichum Esther van der Werf - verbinding,
    herinnering en overgang naar het
    nieuwe jaar

29 en 30-12 Dorp Oliebollenactie Brassband 
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

U bent van harte welkom.
In elke dienst worden 2 collecten gehouden

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

27-11 09:30 uur ds. W. de Boer–Romkema,
   Maaltijd van de Heer, eerste adventszondag

 4-12 09:30 uur ds. W. de Boer–Romkema
   tweede adventszondag

11-12 09:30 uur ds. W. de Boer–Romkema
   derde adventszondag

18-12 09:30 uur ds. Y. Slik, Balk
   vierde adventszondag

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 Henk Grendel, 
tel. 06-14558475 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


