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Medi Skin Care Huid Expertise Centrum heeft haar deuren geopend op maandag 5 december 2022 in 
Leeuwarden! Medi Skin Care is actief op meerdere locaties in het midden van het land en heeft een 
samenwerking met 9 verschillende ziekenhuizen.  
 
Huidtherapeut Krista van der Velde heeft de stap gezet om Medi Skin Care uit te breiden in 
Leeuwarden. Met de huidtherapeutische expertise behandelen wij diverse huidaandoeningen met 
succesvolle resultaten.  
U kunt bij ons terecht voor diverse huidbehandelingen d.m.v. lasertherapie, peelingen en 
microneedling met de dermapen4.  
 
Aan welke huidbehandelingen kunt u denken? U kunt denken aan de volgende indicaties: 

- Pigmentaandoeningen 
- Vaataandoeningen (couperose, rosacea, spider naevi) 
- Oneffenheden zoals steelwratjes en dermale naevi 
- Littekens, zowel acnelittekens als chirurgische littekens 
- Acne  
- Algemene huidverbetering 
- Laserontharen  
- Rhinophyma 

 
Of heeft u andere vragen over uw huid? U kunt altijd een vrijblijvend intake inplannen via 
onderstaande gegevens.  

 
 Ouddeelstraat 1-3, 8936 AZ Leeuwarden 
mediskincare@huidkliniekvandervelde.nl  
 06 41051251 
 www.mediskincare.nl 
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Fan ‘e toer besjoen

Decembermaand
December is de twaalfde en laatste maand van het jaar, op 
de gregoriaanse kalender en telt 31 dagen. We hebben al-
lemaal een heel jaar achter de rug. Misschien hard gewerkt, 
nieuwe liefdes gevonden of misschien ben je wel vader of 
moeder geworden. Je hebt geweldige dingen bereikt of 
helaas afscheid moeten nemen van dierbaren om je heen. 
Een jaar waarin veel is gebeurd. Waarin je schaterde van 
het lachen of waarin de tranen bleven stromen. Een jaar 

waarin vriendschappen gesloten werden of waarin afscheid genomen werd. 

Weer een jaar bijna voorbij… en jij bent moe, ge-
strest en propt je vol met van alles om maar door 
te gaan. Want tijd voor jezelf? Ho maar!

Maar dat is toch helemaal niet de bedoeling?
De laatste maand van het jaar zou toch feest moe-
ten zijn. Vieren dat we er nog zijn, dat we allemaal 
mooie lieve mensen om ons heen hebben. Vieren 
dat we samen zijn, gewoon het leven vieren en 
dankbaar zijn! Genieten van alle lichtjes van de 
overheerlijke geur van de stoofperen die aan het 
koken zijn. Laten we genieten van alles en iedereen 
om ons heen. Laten we elkaar helpen in deze moeilijke tijden. Laten we voor 
elkaar klaar staan. En geniet van de laatste maand van het jaar. 

Rosalie Meijer-de Vries

Nieuwjaarsborrel Dorpsbelang

Dorpsbelang Wirdum – Swichum en dorpshuis De Golle houden zaterdag 7 
januari een nieuwjaarsbijeenkomst. Tussen 16 en 18 uur is iedereen van harte 
welkom in De Golle om met elkaar te toosten op een voorspoedig 2023.

Dorpsbelang Wirdum – Swichum 
En Golle-bestuur 
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Grote opkomst eerste Netwerkbijeenkomst

Dorpsbelang zit in de transitie naar een netwerkorganisatie. Om te horen wat 
er onder dorpsbewoners leeft, wordt vier keer per jaar een avond belegd. 
Woensdag 23 november was de eerste netwerkbijeenkomst. Met ruim 70 
belangstellenden een goed bezochte avond.

Onder leiding van Dorpsbelang-voorzitter Sjors Hempenius was er eerst 
ruimte voor het delen van zaken die dorpsgenoten bezighouden. Tom Baaij 
van Centerrr kreeg als eerste het woord. Onlangs sloot Centerrr twee ves-
tigingen in Friesland en Baaij geeft aan dat het een hele uitdaging is om in 
kleine gemeenschappen als winkel het hoofd boven water te houden. 

Naast verkooppunt wil Centerrr ook graag ontmoetingsplek zijn. Een plek 
om bijvoorbeeld even koffie te drinken of iets creatiefs te doen. Daar zoekt 
Centerrr vrijwilligers voor. Daarnaast was er de oproep van Baaij om te kijken 
bij welke diensten de medewerkers (cliënten) van Centerrr misschien zouden 
kunnen worden ingezet. Als voorbeeld noemt hij het verpakken of stickeren 
van producten. “Om extra werk of extra inkomsten te genereren”, aldus 
Baaij. Suggesties of vragen kunnen worden gemaild naar: 
Wirdum@centerrr.nl
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Andere zaken die aan de orde kwamen, waren:
- De bereikbaarheid van Leeuwarden is vanuit Wirdum met de fiets goed, 

alleen zijn de routes slecht verlicht. Fietsen in het stikdonker, zonder 
autoweg in de buurt, geeft een onveilig gevoel. En is ook niet in lijn met 
fietsvriendelijke ambitie van de gemeente. Daarnaast is de kwaliteit van 
de fietspaden slecht en de communicatie over wanneer bijvoorbeeld een 
fietspad is afgesloten, kan ook vele malen beter. Een groep betrokkenen 
onder leiding van Marieke gaan hierover in gesprek met betrokken 
ambtenaren van de gemeente.

- De verlichting in het dorp laat ook te wensen over. Er zijn veel donkere 
plekken en de bestrating ligt er lang niet overal even goed in. Het advies is 
hiervan melding te maken via het gemeentelijke telefoonnummer: 14058

- De tafeltennistafel die vroeger bij het trapveld stond. In Swichum staat 
er nu een, maar die in Wirdum wordt gemist. Dorpenmanager Jet 
Brinker van de gemeente vraagt na of die van de gemeente kwam of 
van het dorp.

- Zijn er mogelijkheden om wat te doen aan het geluidsoverlast van de 
A32. In het verleden zijn daar vaker vragen over geweest en er is ook 
onderzoek naar gedaan. Het feit dat automobilisten zich niet aan de 
maximum snelheid houden die daar geldt, is de oorzaak. Langzamer 
rijden, scheelt decibellen. Rijkswaterstaat wijst daarvoor naar handhaving. 

- Rondom de ontwikkeling van ‘t Blauleech is het angstvallig stil. 
De gemeente weet op dit moment zelf niet hoeveel vertraging 
nieuwbouwplannen oplopen door de stikstofcrisis. Jan Brouwer van de 
gemeente Leeuwarden wordt daar nog eens specifiek naar gevraagd.

- Op de vraag of het schelpenpad langs de N31 met iets meer struweel 
kan worden aangekleed, is het antwoord dat Rijkswaterstaat daarvoor 
verantwoordelijk is. En die wens daar kan worden neergelegd.

- Het hondenlosloopveld is aangelegd, maar nog niet alle hekwerken zijn 
geplaatst. 

- Op de vraag of in Wirdum een accu geplaatst kan worden voor de 
opslag van ‘over’stroom, waar in de winter wanneer er een tekort is weer 
stroom van kan worden betrokken, is het antwoord “nee”. Economisch 
kunnen dat soort accu’s nog lang niet uit en regelgeving is er ook nog 
niet op ingericht. Jet Brinker geeft aan dat bij de gemeente mensen 
actief werken aan oplossingen voor energievraagstukken. Wellicht een 
mooi onderwerp voor een volgende netwerkbijeenkomst.

- Een klacht of melding over het onderhoud of de kwaliteit van de woon-, 
werk- of leefomgeving kan worden gedaan via telefoonnummer 14058 
van de gemeente.
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Een bijdrage
In tegenstelling tot de oude werkwijze van Dorpsbelang, waarbij het bijna 
maandelijks werd gevraagd om financiële bijdragen, kunnen die aanvra-
gen nu worden gedaan tijdens een netwerkbijeenkomst. Op 23 november 
waren er drie aanvragen, die door de aanwezigen alle drie positief werden 
beoordeeld. De hoogte van de bijdrage bepaalt het bestuur achteraf. Uit-
gangspunt is dat het dorpenbudget daarvoor wordt verdeeld over de vier 
netwerkbijeenkomsten die jaarlijks worden gehouden.
Aanvragen waren er van de Carbidploeg, De Golle voor een nieuw podium 
en voor de training van mensen die een AED kunnen bedienen door Tineke 
Zijlstra.

De carbidploeg organiseert jaarlijks op 
oudejaarsdag het carbidschieten bij de 
firma Jorna. Die happening draaide op 
vrijwillige giften en de verkoop van drank. 
Het tekort – al gauw een € 1.000 -  deel-
den de organisatoren met elkaar. “En dat 
vinden we toch eigenlijk wel wat te gek”, 
aldus Michiel Jorna en Gerben Hoekstra.

Bij De Golle is het podium aan vervanging 
toe. Het podium wordt onder andere 
gebruikt door de brassband, het toneel, 
school en binnenkort staat een play-
backshow op de rol. Het idee is om een 
gebruikt podium te kopen waarvan de 
kosten een € 3.000 zijn.

Tineke Zijlstra is een van de mensen in Wirdum die gediplomeerd is om te 
reanimeren. Zij constateert dat de groep die in Wirdum een AED kan bedienen 
beperkt is en wil de cursus die er jaarlijks was graag nieuw leven in blazen. 
Wirdumers en Swichumers die daarvoor belangstelling hebben, kunnen dat 
bij haar aangeven (emailadres). 
Daarnaast vraagt zij een bijdrage voor de basiscursus (6 personen à € 180) 
en de herhalingscursus (12 personen à € 177). Haar vraag daarnaast is of 
Dorpsbelang daar garant voor wil staan de komende vijf jaar. Het gemeen-
telijk beleid met betrekking tot het dorpenbudget staat dat echter niet toe. 
Een aanvraag moet jaarlijks worden ingediend. Dorpenmanager Jet Brinker 
merkt op dat er per januari 2023 gemeentelijke beleid komt op AED’s. Daar 
zit ook een gemeentelijke vergoeding bij van 50 procent op de cursuskosten. 

Michiel Jorna en Gerben Hoekstra 
van de carbid-ploeg
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Diftar
GFT-afval uit grijze container scheelt veel kilo’s

Per 1 januari voert de gemeente Leeuwarden gedifferentieerde tarieven 
(Diftar) in voor het afval in de grijze container. Per keer dat die wordt geleegd 
wordt vanaf 1 januari waarschijnlijk 1 euro in rekening gebracht en 9 cent 
per kilo afval. Doel van Diftar is het scheiden van afval stimuleren.

Want, zo schetsten de medewerkers van Omrin 23 november tijdens de 
eerste netwerkbijeenkomst van Dorpsbelang, er verdwijnt met name teveel 
groente- en fruitafval in de grijze container. Omrin illustreerde dat met 
cijfers. Inwoners van de gemeente Leeuwarden produceren in totaal 536 
kilo huisvuil per persoon per jaar. Een deel daarvan – groente en fruitafval, 
papier, glas en de milieustraat – wordt al gescheiden. Voor de grijze container 
blijft dan nog 213 kilo per persoon per jaar over. Dat wordt verwerkt in de 
fabriek van Omrin in Oudehaske. 
Daar vindt ook na-scheiding plaats. Plastic, blikjes, melkpakken en dergelijke 
worden er daar nog uitgehaald. Omrin: “Van plastic uit Friesland bijvoor-

Ook is het nog mogelijk om via de gemeente nieuwe AED’s aan te schaffen.
(zie ook het artikel op bladzijde 17.)

Volgende netwerkbijeenkomst
Voor de eerste netwerkbijeenkomst stond ook een nieuwe naam voor Dorps-
belang op de agenda. ‘We gaan een nieuwe tijd in met een nieuwe werkwijze 
en daar hoort een nieuwe naam bij’, merkte voorzitter Sjors Hempenius 
op. Tot nu toe kwam er één suggestie binnen. Een mooie, maar het is nog 
mooier wanneer er wat te kiezen valt. Dorpsbelang roept daarom iedereen 
op suggesties in te dienen via de website van Dorpsbelang. In de volgende 
netwerkbijeenkomst komt dit weer op de agenda.

De data voor de netwerkbijeenkomsten in 2023 zijn inmiddels ook geprikt. 
Die worden gehouden op:
- 22 februari 2023
- 7 juni 2023
- 13 september 2023

Dorpsbelang Wirdum - Swichum
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beeld maakt Ikea stoelen.” Na die scheiding blijft nog 138 kilo over dat moet 
worden verbrand. Van het afval dat naar de milieustraat wordt gebracht kan 
het bouw- en sloopafval ook niet worden gerecycled (41 kilo) en verdwijnt 
ook naar de verbrandingsoven. Omrin: “Met de warmte die vrijkomt bij 
de verbranding worden 38.000 huishoudens verwarmd.” De temperatuur 
daarvan kan niet hoog genoeg worden opgestookt om asbest te verbranden. 
Dat verdwijnt daarom goed verpakt onder de grond.

Naar 35 kilo per persoon
“De afvalstromen moeten kleiner en het streven is dat de afvalstromen ook 
meer circulair worden zodat minder grondstoffen nodig zijn”, geeft Omrin 
aan. Het doel van de overheid is dat per persoon nog maar 35 kilo restaf-
val (grijze container) wordt geproduceerd. Een ambitieuze uitdaging waar 
gemeenten op worden afgerekend. Het afvalheffingen beleid is al 20 jaar 
onderwerp van discussie in de gemeente Leeuwarden. Uit de verschillende 
systemen die kunnen worden ingezet om het scheiden van afval te stimu-
leren, blijkt Diftar een effectieve.

Uit de cijfers van Omrin blijkt dat nog maar ruim 50 procent van het groente, 
fruit en tuinafval in de groene container beland. Om als huishouden beter 
te scheiden, betekent al een aardige besparing op de kilo’s waarover moet 
worden afgerekend. Voor de meeste huishoudens is daar op de korte termijn 
de meeste winst te halen. Uit de cijfers van Omrin blijkt ook dat er nog meer 
glas naar de glasbak kan en textiel (ook wat stuk is, maar wel graag schoon) 
naar de textielcontainer. 

Daarnaast praat de gemeente via de Nederlandse Vereniging van Gemeenten 
mee over het terugdringen van het gebruik van plastic in supermarkten. Die 
hebben te maken met productverantwoordelijkheid. Binnenkort bijvoor-
beeld, geeft Omrin aan, treedt er een regeling in werking die supermarkten 
verplicht tot het gebruik van recyclebare plastics. De angst dat Diftar leidt 
tot meer zwerfafval is volgens Omrin onterecht. In gemeenten die al werken 
met gedifferentieerde afvalheffing is er in eerste instantie wel sprake van 
een toename, maar dat ebt ook weer weg. 

Wie meer wil weten over hoe Diftar eruit komt te zien en welke regelingen 
de gemeente heeft voor bijvoorbeeld mensen met een laag inkomen of veel 
medisch afval, zie: www.goedterechtin.leeuwarden.nl

Dorpsbelang Wirdum - Swichum
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Multifunctioneelcentrum

Als laatste onderwerp van de eerste netwerkbijeenkomst van Dorpsbelang 
stond een nieuw multifunctioneelcentrum (MFC) op de agenda. “Het is nu de 
tijd om tempo te maken met een nieuw multifunctioneel dorpencentrum”, 
aldus Johan Kruiger. Samen met Frank Krol, Geertje Talsma, Sjors Hempenius 
en Sander de Kroon vormt hij de denktank die dit voorbereidt.

Er wordt al een aantal jaren gesproken over een multifunctionele accom-
modatie. De huidige tijd met enorm hoge energiekosten en inflatie maken 
de urgentie groter dan ooit. Dat geldt voor De Golle, voor WWS, maar zeker 
ook voor de beide locaties van de scholen. Volgens de gemeentelijke planning 
zijn zij in 2028 aan de beurt voor nieuwbouw, maar er is ruimte om dat naar 
voren te halen. Voorwaarde is dat er een door het dorp gedragen plan komt.

Zowel de school als een dorpscentrum vervullen een cruciale rol in de leef-
baarheid van een dorp. Ze dragen beide bij aan een meer leefbaarheid en 
vitaliteit, geeft Kruiger aan. Over de bestaande locaties zegt hij: “De Golle is 
duur en onhandig. WWS wil de sport graag optimaliseren en een gezamenlijk 
onderkomen biedt kansen om de krachten van verschillende verenigingen te 
bundelen in een omni(sport)vereniging. Dat biedt ook de mogelijkheid om 
het groeiende tekort aan vrijwilligers op te vangen.” Belangrijk pluspunt van 
nieuwbouw noemt Kruiger dat er locaties vrij komen die kunnen worden 
verkocht. “Dat maakt de businesscase interessanter.”

Bewegen belangrijk
De school telt op dit moment honderd leerlingen. Dat aantal is te klein voor 
een eigen gymzaal. In omliggende plaatsen zijn die er wel, maar het reizen 
noemt directeur Sjoukje Kalsbeek met name voor de allerkleinsten verre 
van ideaal. De Doarpsskoalle in Wirdum biedt naast onderwijs ook voor- en 
naschoolse opvang. Daarnaast wijst zij op het belang van bewegen. En daar 
kan niet vroeg genoeg mee worden begonnen. Vanuit dat oogpunt noemt 
zij het wenselijk dat er een gymlokaal blijft in Wirdum. Kalsbeek: “De kracht 
van een multifunctioneel gebouw zit in het gebruik van elkaars ruimten.”

Het eerste gesprek met de wethouder over een multifunctioneel gebouw 
in Wirdum was in 2020. In de planning van de gemeente staat een nieuwe 
school in Wirdum voor 2028 op de planning. “De wethouder gaf echter 
aan dat dat naar voren kan worden gehaald, maar dan is wel het dorp aan 
zet”, zegt Kruiger. Uit een ruwe inventarisatie van de werkgroep gaat het 
bij nieuwbouw om: 1.000 vierkante meter voor het schoolgebouw, 1.000 
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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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vierkante meter voor gym- en kleedruimte, 600 vierkante meter buitenspeel-
ruimte en 500 vierkante meter parkeerplaats.

Ook heeft de werkgroep ge-
inventariseerd welke locaties 
in Wirdum in aanmerking 
komen voor nieuwbouw. 
Aangevuld met suggesties 
van de aanwezigen ziet 
die lijst er als volgt uit: de 
huidige schoollocatie, bij 
de voetbalvelden, op het 
terrein Golle, ten oosten 
van G. Emersonstrjitte, alter-
natieven (Hekkemieden en 
dat gebied dan wat groter 
maken), weiland tegenover 
WWS, in en tegenover de 
zuivelfabriek, Golle + trap-
veld, huidige locatie scholen 
en dan stuk weiland erbij, 
noordkant Legedyk (dwars 
op het Fabrieksreedsje), 
hoekje Werpsterdyk/Fisher-
strjitte, tegenover de familie 
Reitsma).

Hoe verder
De werkgroep gaat de locaties beoordelen op basis van onder andere de 
volgende factoren: 
- wat geven het bestemmingsplan en het beleid aan
- is er voldoende ruimte
- hoe is het gesteld met verkeer en veiligheid
- wat zijn de ruimtelijke uitgangspunten
- welke omgevingsfactoren spelen een rol (onder andere milieuafstand 

30 meter woning – schoolplein)
- en hoe zit het met de eigendomssituatie.

Tot slot schetste Kruiger het proces dat de komende maanden wordt door-
lopen. Na deze eerste meedenkavond, gaat de werkgroep aan de slag met 
de genoemde locaties, dan volgt in januari een tweede meedenkavond van 

sprekers Johan Kruiger en Sjoukje Kalsbeek
(foto van Reinder Bouma)
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het dorp en wordt het ontwerp voor een nieuw multifunctioneel gebouw 
verder verfijnt op haalbaarheid. 

Het streven is dat het voorwerk in maart is afgerond en het plan dan aan te 
bieden aan de gemeente zodat de uitwerking in gang gezet kan worden. 
“Het streven is dat de bouw medio 2024 van start kan”, aldus Kruiger. Met 
klem merkt hij op dat de werkgroep zich alleen bezighoudt met het voor-
werk; een ontwerp van het gebouw en dergelijke is nog niet aan de orde. 
Tijdens de volgende meedenkavond komt ook de vraag op tafel hoe om te 
gaan met het eigendom van een multifunctioneel gebouw en de jeugdsoos.

Dorpsbelang Wirdum - Swichum

Reanimatiecursus en AED gebruik 

De laatste jaren is er niet meer getraind voor reanimatie en AED gebruik in 
Wirdum en Swichum. 
Op de netwerkbijeenkomst van 23 november hebben we fiat gekregen van 
Dorpsbelang en onze bewoners om de reanimatiecursus te gaan organiseren. 
Dit met als doel de groep, die beschikbaar is voor een oproep, uit te breiden. 

Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een 
hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten 
reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van 
levensbelang. Ook jij kunt helpen! 

Op 25 januari, 31 januari en 15 februari organiseren wij een reanimatiecursus 
voor beginners en voor diegenen die de cursus willen herhalen. De lessen 
worden gegeven in de barzaal van de Golle. 

Herhalings cursus: 
Woensdag 25 januari 2023 om 19:30 uur (duur ongeveer 2 uur) 
Maximaal 12 personen (bij meer aanmeldingen wordt er nog een datum 
gepland) 

Beginners cursus: 
Dinsdag 31 januari 2023 en woensdag 15 februari om 19:30 uur (duur 
ongeveer 2,5 uur) 
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Maximaal 6 personen per keer (bij meer aanmeldingen wordt er nog een 
datum gepland) 

Je ontvangt een nieuw, geldig certificaat voor de duur van 1 jaar en bent 
weer oproepbaar via de app MijnHartslagNu. 
Voorwaarde, na deelname, is aanmelding als hulpverlener in de app 
MijnHartslagNU. 

De te maken kosten worden vergoed door Dorpsbelang 
Wirdum-Swichum en de gemeente.
Opgave bij tineke_zijlstra@hotmail.com 

De volgende gegevens graag in de mail doorgeven: 
 - Naam – Adres – Geboortedatum 
 - Beginner of gevorderde en datum van deelname. 

Informatie HartslagNu: https://hartslagnu.nl 

We hopen op een grote deelname,
Tineke Zijlstra en Jan Klaren 

Tineke Zijlstra (foto 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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Notulen jaarvergadering FC 2022
Datum:  Vrijdag 4 november 
Tijd:  20:00 uur
Locatie:  De Golle
Aanwezig: FC bestuur, 1 nieuw bestuurslid
  en 3 dorpsgenoten

1. De opening wordt verzorgd door René

2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stuk-
ken.

3. Notulen jaarvergadering 2021
De notulen liggen ter inzage op de tafels en hebben vorig jaar in de Tuor-
kefretter gestaan. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. De 
notulen van 2021 worden goedgekeurd.

4. Financieel verslag 2021/2022
We zijn blij met de vrijwillige bijdrages die gedaan zijn door de vele mensen 
in het dorp, de Schakel en het Dorpsbelang. Door het dorpsfeest in eigen 
beheer te doen, heeft het afgelopen jaar een zeer positief saldo opgeleverd. 
We zijn blij dat het mogelijk was om een muntprijs van € 2,- te hanteren en 
hebben geprobeerd de entreeprijs laag te houden. Mede door de inzet van 
de vele vrijwilligers, is het mogelijk om dit te doen. 
18 oktober 2022 is de kascontrole gedaan door Griet Stoker en Hester Wol-
ters. Zij hebben de financiën bekeken en goedgekeurd. We bedanken de 
kascommissieleden voor hun inzet! 

5. Benoeming (reserve) kascommissieleden
Tjitske Brouwer en Minicus Roorda willen de kascontrole van 2023 op zich 
nemen. 

6. Evaluatie dorpsfeest 2022
We kijken met een tevreden blik terug op het afgelopen dorpsfeest. Een 
aantal opmerkingen die uit de evaluatie naar voren kwamen:
We hebben aanmerkingen gekregen op de beveiliging en zijn hier zelf ook 
niet tevreden over. Het lastige is dat de beveiliging het werk uitvoert wat 
ze moeten doen, de opdracht vanuit ons is het handhaven van de regels. 
Zij werken in opdracht van de Feestcommissie, ook om boetes voor ons te 
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voorkomen, hetgeen wij willen voorkomen. De beveiliging was streng en 
de manier waarop was niet passend. Wij hebben op zaterdagmiddag nog 
een gesprek met hen gevoerd, maar het is niet goed gelukt om een ander 
manier van handhaven door te voeren. We gaan voor volgend jaar kijken 
naar andere mogelijkheden.

Er wordt opgemerkt dat er iets ontbrak voor de jongere jeugd op de zaterdag, 
voor hen was er weinig te doen, waar eerder nog wel een schminken of een 
clown voor hen was. Wellicht is het een optie om op de zaterdagmiddag 
ook iets te doen voor de jongere kinderen. Er worden ideeën geopperd; 
bijvoorbeeld een stormbaan, paardrijden, schminken, film bij de soos. 
Vorige jaren kregen alle kinderen die meededen aan de kinderspelletjes een 
prijsje. Dit was dit jaar niet het geval, er was alleen een prijsje voor nummer 
1, 2 en 3.
De Radler vonden veel mensen niet lekker. Voor volgend jaar wordt de wens 
uitgesproken om een ander merk dan Hoegaarden in te kopen. 

De band van vrijdag wordt als iets minder bestempeld (Booming Piano’s).

Donderdagavond is positief bevonden, de jongens van de jeugdsoos hadden 
de pubquiz goed georganiseerd. 

Het was erg leuk om barvrijwilliger te zijn. Als Feestcommissie hebben wij 
deze opmerking ook tijdens het dorpsfeest meerdere keren mogen horen. 

Butterfly was zeer geslaagd, het was direct feest. 

De spelletjes van het zeskamp waren geslaagd. 

Er wordt opgemerkt dat de animo op vrijdagavond wellicht te laag was 
door het ontbreken van een feestboekje. Het is lastig om als FC te ontdek-
ken waarom er weinig bezoekers waren. Er wordt geopperd om een bingo 
te organiseren of een avond met buurtspelletjes waar genoeg te zien en 
doen is. Wellicht ook informeren bij dorpsgenoten wat de wensen zijn voor 
de vrijdagavond. Mocht iemand die niet op de jaarvergadering was, ideeën 
hebben, geef ze door aan de feestcommissie!

Er wordt opgemerkt dat door het betaald matinee kinderen van 12/13 jaar 
niet naar binnen kunnen voor wat drinken en wel € 10,- moeten betalen. 
Terwijl ze vaak niet binnen in de tent blijven. Als commissie merken we op 
dat dit niet alleen voor de 12/13-jarigen geldt en dat er wel meer dorpsge-
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noten zijn die dit niet leuk vinden maar we moeten ergens een entreeprijs 
handhaven. Doordat we op zaterdag direct doorgaan is het qua organisatie 
het handigst om vanaf het matinee entree te heffen. 

Op het feestterrein ging het aardig goed maar we hebben veel berichten 
gehad dat er door het dorp heen veel gesloopt wordt tijdens het dorpsfeest. 
Wij vinden dit zeer vervelend maar we kunnen er weinig aan doen.

Goed georganiseerd feest, fijn dat het weer mogelijk was! 

Het thema werd als te abstract ervaren en jammer dat er 2 dezelfde wagens 
waren. Dit blijft lastig handhaven omdat er vaak in de laatste week voor 
het feest opgaves gedaan worden en iedereen dan al druk bezig is met de 
voorbereidingen. 

7. Dorpsfeest 2023: thema, suggesties, tips, etc.
De tips en suggesties worden beschreven bij punt 6. Er zijn geen concrete 
tips voor een thema van het volgend dorpsfeest gegeven. 

8. Bestuurswisselingen
Er zijn geen mensen die uit het bestuur gaan. Jelmer Menting en Ernestine 
Jongsma hebben we bereid gevonden om het bestuur te komen verster-
ken. De nieuwe bestuursleden worden akkoord bevonden. Welkom in de 
feestcommissie! 
Er zitten nu tien personen in het bestuur. We hebben een grote groep vrij-
willigers nodig om het feest mogelijk te maken en zijn zeer blij met de vele 
handen die geholpen hebben om het feest mogelijk te maken!

9. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag

10. Sluiting
We sluiten de vergadering af met een biertje! 
Zet de datum voor volgend jaar allemaal alvast in de agenda: 24, 25 en 26 
augustus 2023. 

Graag tot dan!

Namens de feestcommissie: 
Ate, Ruurd, Rene, Tryntsje, Harm, Ernestine, Marije, Jelmer, Erwin en Henriët 
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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

CONCERT
DECEMBER
DONKER
HULST
KERSTAVOND
KERSTBOODSCHAP
KERSTBOOM
KERSTDINER
KERSTFEEST
KERSTGEDACHTE

Woordzoeker

KERSTGESCHENK
KERSTKAART
KERSTKRIBBE
KERSTLIEDEREN
KERSTMIS
KERSTPAKKET
KERSTROOS
KERSTSTER
KERSTSTOL
KERSTSTUKJES

KERSTVAKANTIE
KERSTVERHAAL
KERSTVERLICHTING
KERSTVERSIERING
KERSTVIERING
KERSTWEEK
KLOKKEN
KRANS
PIEK
STAL

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.
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Hendrik

Woordzoeker: KERST
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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



   
 

   

Volg ons ook op facebook

Dorpshuis de Golle

Welkom 
in de Golle!

www.degolle.nl
info@degolle.nl

In De Golle zijn alle activiteiten al weer lekker bezig. Naast de structurele 
activiteiten was er 23 november een inloopavond van Dorpsbelang. Het 
was een leuke informatieve avond die druk bezocht werd. Er was een 
vrijdagmiddagborrel met een wedstrijd van het Nederlands elftal. Deze 
borrels willen wij vaker doen, hou hiervoor de tv krant in de Centerrr 
en onze facebook pagina in de gaten.

Voor het nieuwe jaar zijn er alweer enkele mooie activiteiten gepland:

Dorpsbelang en de Golle nodigen u uit om op zaterdag 7 januari van 
16:00 tot en met 18:00 uur haar nieuwjaarsborrel voor alle inwoners 
van Wirdum en Swichum bij te wonen.

Op 21 januari wordt samen met de jeugdsoos ‘t Bynt een New Years 
Party georganiseerd met de band Stageline! 

En terug van weggeweest: de Playbackshow! Ook dit is een samenwer-
king met de jeugdclub van ‘t Bynt. Jong en Oud kunnen hieraan mee 
doen. Opgave hiervoor kan via: jeugdsooswirdum@live.nl. 

Houd voor beide activiteiten de Facebookpagina’s en instagram van 
De Golle en ‘t Bynt in de gaten.

In Wirdum hangen twee AED apparaten, één bij Duhoux en één bij 
WWS. Om deze te kunnen gebruiken om de juiste reanimatie te geven 
worden er in januari en februari cursussen gegeven. In deze uitgave 
van de Tuorkefretter staat meer hierover.

Het bestuur wenst iedereen prettige feestdagen en een heel voorspoe-
dig 2023 en graag tot zien in de Golle! 

Anneke Hijman 
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Onzekerheid domineert het leven bewoners Fikarij

Ruim een half jaar wonen ze nu in de Fikarij: twee gezinnen die de Oekra-
ine zijn ontvlucht om het oorlogsgeweld. Ze zijn blij met en dankbaar voor 
hun onderdak in Wirdum. Ze proberen inhoud te geven aan hun leven in 
Nederland, maar ‘onzekerheid’ domineert hun verblijf hier.

Het is een vrijdagavond in november wanneer Geertje van der Meer en ik 
aanbellen bij de Fikarij. Slava en zijn tweeling Lisa en David doen open. Op 
bed liggen de tweejarigen nog niet. Overdag is Irina bij hen, maar ‘s avonds 
hangen ze aan hun vader. Slava en Irina en hun kinderen wonen samen met 
Svetlana en Sasha en hun zoons Glib (9) en Orest (7) in de Fikarij. Slava en 
Irina in het deel achter de keuken; Svetlana en Sacha hebben het achterste 
gedeelte in gebruik en boven. De ruimte er tussenin – kamer 2- is voor ge-
meenschappelijk gebruik.

Twee totaal verschillende gezinnen, die in de Fikarij met elkaar een kleine 
Oekraïense gemeenschap vormen. Het gesprek gaat in het Engels. En de 
vertaalfunctie van de telefoon biedt uitkomst wanneer de goede woorden 
niet worden gevonden. “Voor wij weggingen uit de Oekraïne spraken wij 
alle vier maar amper een woord Engels”, merkt Svetlana op. Een dag voor 
de oorlog begon, verliet zij met haar zoons Kiev en ging naar hun ‘datsja’ 
(zomerhuis). “Onderbuik gevoel”, antwoordt ze op de vraag of ze de Rus-
sische inval zag aankomen. 

In de datsja voegden zich andere familieleden bij hen. Drie dagen na de 
inval vertrekt Svetlana met haar zoons en ouders in eerste instantie naar 
Polen. Op een oproep in een app-groep van Svetlana reageerde iemand uit 
Leeuwarden. En zo belandde ze na een na een lange reis in Leeuwarden in 
Nieuw Mellens. En via de opvang daar in Wirdum. Sasha is op dat moment 
voor zijn werk in het buitenland en voegt zich enige tijd later bij zijn gezin 
in Nederland. 

Irina en Slava discussieerden 8 dagen over de vraag wel of niet vertrekken. 
De bommen vielen dag na dag om hen heen. Dat Irina zou gaan, stond 
buiten kijf, maar zij voelde zich niet sterk genoeg om dit alleen met twee 
kleine kinderen te doen. “Angst”, vat ze haar gevoel van die dagen samen. 
Uiteindelijk vertrekt zij toch alleen. Haar vader en moeder en broer wilden 
niets aan hun leven veranderen en blijven in de Oekraïne. Slava werd gestopt, 
maar mocht twee maanden later alsnog vertrekken. Zijn ouders gingen mee. 
Slava is namelijk enigst kind. In de Oekraïne heb je dan primair de opdracht 
om te zorgen voor je ouders en hoef je niet onder de wapenen.
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Beide families hebben veel contact met familie en vrienden in de Oekraïne. 
Ze vinden het fijn om te horen dat het daar naar omstandigheden goed 
gaat en familie en vrienden relatief veilig zijn. De keerzijde is, zo is tussen 
de regels door te lezen, een enorm gevoel van frustratie en machteloosheid 
waarmee beide familie worstelen. Ze willen de achterblijvers maar wat graag 
helpen, maar kunnen dat niet. En die onmacht vreet energie. Slava: “Geen 
enkel nieuwsbericht, televisie- of internetsite of sociale media zal ooit de 
gruwel en ellende kunnen overbrengen die mensen ervaren als ze oog in 
oog staan met dood en vernietiging.”

Leven uit tassen
“Het is moeilijk plannen maken”, merkt Sasha op. Hij werkte in de Oekraïne 
als projectmanager voor een internationaal bedrijf. Nu is hij in Leeuwarden 
actief bij Solidair Friesland. Zijn vrouw geeft les in Leeuwarden aan Oekraïense 

kinderen, maar was mar-
keting manager. “Ik leef uit 
tassen”, zegt Svetlana. “Als 
er iets gebeurt, moeten we zo 
kunnen vertrekken.” Sasha: 
“De dreiging is werkelijk-
heid. Het is onvoorspelbaar 
wat er gaat gebeuren.” Op 
de vraag of hij zich schuldig 
voelt dat hij niet in zijn land 
is om bijvoorbeeld mee te 
vechten, antwoordt hij: “Ik 
ben een man en de Oekraïne 
is mijn land, maar ik kies er 
voor om dit nu te doen voor 
onze kinderen.”
Hun zoons Glib en Orest 
zien we die avond niet. Uit 
het verhaal van Svetlana en 
Sasha blijkt dat de jongens 
veel moeite hebben met de 
situatie. Ze spreken amper 
Engels of Nederlands en mis-
sen hun leven in de Oekraïne 
heel erg. En de taal niet mees-
ter zijn, belemmert hen in 
het contact met Wirdummer 

Svetlana en Sasha
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jeugd. Voetballen bij WWS bijvoorbeeld zit er daarom niet in. “Voor wij uit 
de Oekraïne weggingen, waren het levendige, luidruchtige jongens. Nu is 
het tegenovergestelde het geval; ze zijn in zichzelf gekeerd”, geeft Svetlana 
aan. Ook missen de jongens hun grootouders. Svetlana en Sasha worstelen 
daarom met de vraag waar ze wijs aan doen: voorlopig nog in Nederland 
blijven of toch terug gaan. Ze weten het niet.

Die situatie lijkt bij Irina en Slava iets eenvoudiger. Lisa en David gaan in 
Wirdum naar de peuterschool en Irina – universitair opgeleid organisatiema-
nagement - maakt contact met andere moeders. Met hen drinkt ze ook wel 
eens een kopje koffie. Een fijne manier, geeft Irina aan om thuis te raken in 
de Nederlandse ‘way of life’. Voor haar man ligt dat wat gecompliceerder. 
Hij werkt bij metaalbedrijf Meijer in Sint Annaparochie, maar werkte ‘thuis’ 
als informaticaspecialist in de bouw. Op de testafdeling waar Slava sinds kort 
staat, heeft hij een collega die Engels spreekt en hij luistert er naar collega’s 
om zich het Nederlands eigen te maken. 

Wanneer hij niet werkt, zijn er zijn ouders die in Nieuw Mellens wonen, de 
kinderen en andere vluchtelingen uit de Oekraïne, die hij helpt met van al-
les en nog wat. “Ik kan maar moeilijk in woorden uitdrukken wat ik voel. 
Ik moet werken, een nieuwe taal leren en veel beslissingen nemen voor 
mijn gezin, familie en vrienden hier en daar”, geeft Slava aan. Hij spreekt in 

Irina en Slava met hun kinderen
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termen van ‘vechten tegen allerlei uitdagingen, zowel psychologische als 
kleine dagelijkse problemen’. En dat is heel begrijpelijk. Wat voor iemand die 
geboren en getogen is in Nederland vanzelfsprekend is, is dat voor iemand 
van buiten niet. Een gegeven dat als een rode draad loopt door het gesprek 
met de bewoners van de Fikarij. 
Van het maken van een afspraak met de dokter, tot het vinden van nieuwe 
onderdelen voor de auto, het kost allemaal veel tijd. Slava: “Je begint op-
nieuw. Je moet thuis raken in nieuwe tradities en een andere mentaliteit 
leren begrijpen.” Yvonne van Maanen, Janke Riemersma en Geertje van der 
Meer helpen de bewoners van de Fikarij daarbij. “Zij delen hun ervaringen 
met ons; ze zijn een soort gids voor de plaatselijke cultuur en helpen ons om 
ons aan te passen en alles wat er om ons heen gebeurt beter te begrijpen.” 
Svetlana geeft aan zelf ook graag actiever richting het dorp te willen zijn, 
maar de omstandigheden (haar zoons en werk in Leeuwarden) beperken 
haar daarin op dit moment.

De avond met beide families in de Fikarij vliegt om. Ondanks de zorg die er 
zeker is, voelt de sfeer ontspannen en is het contact tussen beide families 
als die tussen oude bekenden. Ze zijn blij met het onderkomen in Wirdum, 
dat ook na juli 2023 nog tot hun beschikking staat. En ze zijn dankbaar voor 
alle tijd en energie die mensen hebben gestoken in het bewoonbaar maken 
van de Fikarij. De gastvrijheid en openheid die zij in Wirdum ervaren voelen 
als een warm bad. En dat helpt hen om weer dichter bij zichzelf te komen, 
geven Irina en Slava en Svetlana en Sacha nadrukkelijk aan. “We hebben een 
leven voor we vluchtten en een leven daarna. Ons verleden is vernietigd en 
onze toekomst onzeker, maar we leren het leven nu anders te waarderen 
en dat is ook van waarde.”

Ilona Lesscher

December feestmaand met vuurwerk?
Ook in Oekraïne was december altijd een maand met veel feestelijkheden 
al zijn de data net even anders dan bij ons. Maar dit jaar zien de bewoners 
van de Fikarij niet uit naar de decembermaand. Het herinnert hen er aan 
dat ze nu niet, in tegenstelling tot voorheen, met hun familie en vrienden 
kunnen samenzijn.
Bovendien zien ze op tegen het (knal)vuurwerk dat ook momenteel al 
best regelmatig wordt afgeschoten in Wirdum. Ook in de buurt van de 
Fikarij. Het vuurwerk komt extra bij hen binnen, omdat zij de raketontplof-
fingen zelf hebben meegemaakt. Een trauma dat zij, maar ook de andere 
vluchtelingen uit de Oekraïne nog lang niet kwijt zijn.
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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  : Siccama Aak verhuur
Eigenaar  : Auke en Trienke Siccama
Website   : www.feroaring.nl

Kun je kort beschrijven wat je bedrijf doet? 
Varen met gasten. We doen alleen dagtrips.
De opstap plaats is in overleg, maar alleen op de Friese wateren.
Het schip huur je inclusief schipper.
De gasten mogen hun eigen eten en drinken meenemen. We hebben voor 
12 personen alles aan boord. Er is ook een normaal toilet aan boord.
En de bedoeling is ook dat iedereen die er zin in heeft, aan boord mag mee 
werken, zoals sturen en zeil hijsen.

Hoe is je bedrijf ontstaan? 
Ging vroeg met pensioen, toen zochten we een uitdaging. Dat werd een 
Lemmeraak aangezien wij zelf watersporters zijn. We hebben eerst een 
zeilboot gehad van zo’n 7 meter en nu dus één van 13,50 meter.
Het idee is ontstaan vanuit het skûtsjesilen, daar deden ze ook dagtrips. Het 
schip waar wij nu mee varen is ook geschikt voor gezinnen met kinderen.

Wilde je altijd al voor jezelf beginnen? 
Ja, was er altijd wel mee bezig. 

Heb je personeel in dienst en zo ja hoeveel? 
Nee, wij runnen het samen.
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Wil je ook met je bedrijf in deze rubriek? 
Mail het de redactie: tuorkepost@hotmail.com.

Wat vind je het mooiste aan ondernemen? 
Stukje vrijheid, en het omgaan met verschillende mensen.

Hoe kijk je naar de toekomst, wat wil je nog graag bereiken of doen? 
Dat we het nog een paar jaar vol mogen houden.

Hoe gaat je bedrijf om met duurzaamheid? 
Doen we aljaren, dan trekken wij de zeilen omhoog.

Heb je een tip voor mensen die voor zichzelf willen beginnen? 
Volg je hart en wees niet te bang.
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Winter puzzel wandeltocht
Omdat het vorig jaar zo leuk was doen we 
het nog een keer.
Van vrijdag 23 december tot en met vri-
jdag 6 januari hangt er achter 19 voorra-
men verspreidt over Wirdum een letter met 
eventueel een winterversiering. Samen vor-
men deze 19 letters een woord. Als u het 

woord hebt gevonden kunt u de oplossing mailen naar: eltsenien@gmail.
com.
Iedereen, jong en oud, kan meedoen.

Onder de goede inzendingen verloten we een attentie. Het gaat niet om de 
prijs maar om het wandelen, buiten zijn en puzzelen. Doet u mee?
Vindt u het leuk om een letter achter uw raam te plaatsen, laat het ons dan 
ook even weten: eltsenien@gmail.com. Wij nemen dan contact met u op.

Het Kliko-drumspektakel 
Dat muziek verbindt blijkt wel uit het enthousiasme van de deelnemers aan 
het kliko-drumspektakel dat op zaterdag 26 november werd gehouden. 
“Wie gaat er nu met stokken op een kliko slaan? Hoe klinkt dat?”, vraag je 
je af. Door tegelijk ritmisch op de kliko te slaan, ontstaat er een bijzondere 
dynamiek van geluid. 
Jeannet Scheepsma, al jaren spelend in de brassband van Wirdum, heeft 

kliko-drumspektakel op het speelveld aan de George Emersonstrjitte, foto 
van Karel Schaftenaar
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het voor elkaar gekregen door twee arrangementen te maken op de muziek 
van o.a. de pirates. Je hoort aan Jeannet en Henriët,  dat zij veel muzikale 
ervaring hebben. Er werd met veel aandacht geluisterd, want iedereen wilde 
het goed doen natuurlijk. 
Na een aantal keren zonder begeleidend muziek te hebben gespeeld, kregen 
de meesten op het moment dat de muziek erbij kwam de smaak te pakken. 
Fijn was het ook dat er op verschillende locaties de kliko’s waren te horen. 
Er waren zelfs een aantal deelnemers die het zo leuk vonden, dat ze op 
meerdere locaties deelnamen. 

Jeannet en Henriët hebben het kliko drumspektakel op de kaart gezet in 
Wirdum. 
Zij kregen na afloop als dank een groot applaus voor hun muzikale bijdrage 
en een attentie.
Misschien volgend jaar voor herhaling vatbaar.

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. 

Duofiets
We zijn erg verheugd om te kunnen melden dat de duofiets er is.
En we hopen zo snel mogelijk de eerste tochten te kunnen gaan doen. 

Graag willen wij de volgende sponsoren bedanken die de duofiets voor 
Wirdum-Swichum en Wytgaard mogelijk hebben gemaakt:
- Mienskip fonds Leeuwarden
- Oranjefonds
- Iepen Mienskipsfûns provincie Friesland
- Fietsservice de Vries
- Old Burger Weeshuis
- Dorpsbelang Wirdum Swichum
- Dorpsbelang Wytgaard
- Ondernemersvereniging de Schakel
- UVV Wirdum
- Giften inwoners Swichum, Wirdum en Wytgaard



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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Beweegroute
Elstenien Nei Bûten is in 2022 ook nog druk bezig geweest met het re-
aliseren van een beweegroute in Wirdum. In de vijf speeltuintjes die het 
dorp rijk is, hebben we met een groep enthousiaste mensen leuke oefenin-
gen bedacht die geschikt zijn voor iedereen. Begin dit jaar was de route 
al te vinden op onze website: https://eltsenien-beweegt.webnode.nl/. En 
in november heeft de werkgroep ook bordjes geplaatst in elke speeltuin 
waar de oefeningen op staan. ENB gebruikt de route ook voor andere leuke 
beweeg-initiatieven, zoals het kliko-drumspektakel. 

Met de beweegroute doet ENB ook mee aan kern met pit van de KNHM. 
Omdat wij in een jaar deze route hebben gerealiseerd doen wij op 21 janu-
ari mee aan de finale van Kern met Pit. Hier pitchen wij dan ons idee samen 
met alle andere initiatieven in Friesland en hopen dan natuurlijk als win-
naar van Friesland te eindigen. Het prijzengeld willen we dan gebruiken om 
de bordjes zo nodig nog beter te maken en de route verder uit te breiden. 

Namens Eltsenien Nei Bûten,
Leoni, Jaap, Riggina en Albert.
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Moppen en raadsels

Waarom zit er een stuur op je fiets?

Een slager is 1,80 meter lang en heeft schoenmaat van 43. Wat weegt hij?

Zeven en zeven, wat krijg je dan?

             Heel fijn zand.

Het is groen en het zit op een hekje?

Wat lijkt op een halve peer?

Wat vliegt zonder vleugels?

Waarom kijkt de buurman elke dag door zijn raampje ? 

Wat kun je nooit als ontbijt hebben?

Finne Reidinga

                         Verf.

De andere helft.

                         De tijd.

                        Vlees.

Omdat je anders de bel in je hand moet houden.

          Lunch en avondeten.

Omdat hij niet door de muur heen kan kijken…
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Haw each foar inoar

Op tongersdei middei 24 novimber wie de 
twadde gearkomste fan it UVV/PKN. Dizze 
middei waard hâlden yn it gebou fan WWS 
en in moai tal minsken kam der op ôf. 

Dizze kear wie it Ehsan Momenzadah die nei ús ta kaam om te fertellen oer 
syn libben. Hy waard berne yn Kaboel en dat is de haadstêd fan Afghanistan. 
Syn heit wurke yn it leger en mem yn it ûnderwiis. Doe de Taliban it lân 
oernaam hie dat as gefolch dat it hiele libben feroare. Froulju mochten net 
mear wurkje, net mear allinnich nei bûten ta, ensf. De kâns dat syn âlders 
oppakt waarden, wie grut en minskerjochten waarden mei fuotten trêde.

Dat makke dat de famylje fan heit, mem, Ehsan (8 jier) en syn broer en suske 
yn de nacht fuortgongen. Earst nei Pakistan. Letter nei Moskou en dêrnei 
nei Oekraïne. Fan dêr út nei Nederlân. Úteinlik hat hy der doe tsien jier oer 
dien om de taal te learen en nei skoalle te gean. No is hy learaar en hat in 
sportskoalle. Ehsan is trout mei in Fryske frou, hat twa bern en sy wenje yn 
Aldehaske. It wie tige nijsgjirrich om te hearren wat sy meimakken op harren 
reis. Hoe dreech it wie en hoe heit en mem (mar ek de bern) de kop derfoar 
hâlden. “Haw each foar inoar”, is dan ek wat hy ús ta winske. 

Fansels wie dêrnei noch in moaie neisit… 

ROB



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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Bericht vanuit de Sinterklaascommissie

Bedankt
Dit jaar hebben wij (Hester, Anneke, Marrit en Rianne) het stokje 
overgenomen van de oude Sinterklaas commissie. We zijn goed op weg ge-
holpen en willen de vorige commissie nogmaals bedanken voor hun inzet. 
Ook willen wij de Brassband, alle vrijwilligers en alle inwoners die hebben 
gegeven bij de collecte (soms zelf speciaal geld aan de kant gelegd voor 
het feest) bedanken!
We vinden het super om te merken dat men in Wirdum jong/oud meehelpt 
om er een geslaagde dag van te maken. Er zijn inwoners die materiaal be-
schikbaar stellen, helpen opruimen, zorgen dat we gebruik kunnen maken 
van de faciliteiten van De Golle en meehelpen als Piet, bedankt! 
We willen ook nogmaals ons dank uitspreken naar de Wurdumer piraten. 
Mede dankzij jullie bijdrage konden we een mooi feest organiseren en heb-
ben we voor de komende jaren nog wat extra budget. Dit komt goed van 
pas in deze dure tijden. 

Cadeautjes
Voorgaande jaren werden er cadeautjes uitgedeeld bij de intocht. Wij heb-
ben besloten om geen cadeautjes meer uit te delen. Er waren nog ongeveer 
vijftig cadeautjes over. Hiervoor hebben we een oproep gedaan bij het dor-
penteam en de Doarpskoalle Wurdum om de cadeautjes beschikbaar te 
stellen voor gezinnen in Wirdum die het financieel niet breed hebben. Zij 
konden zich melden bij de commissie of de school om een cadeautje uit 
te zoeken. We hebben begrepen dat er al een aantal gezinnen gebruik van 
hebben gemaakt.

Intocht 19 november
Sinterklaas en zijn Pieten kwamen dit jaar aan met de boot! En wat ston-
den er veel kinderen met hun ouders/familie te wachten. We hebben het 
getroffen met het weer, het was koud maar droog. Er werd flink meege-
zongen met de prachtige liedjes die gespeeld werden door de Brassband. 
Ook in De Golle was de opkomst groot en vonden we het een fantastisch 
feest! We hopen er volgend jaar opnieuw een mooi feest van te maken!

Heeft u nog vragen, opmerkingen of ideeën? Stuur dan een e-mail naar: 
sinterklaasinwirdum@hotmail.com 

Vriendelijke groet, 
De Sinterklaascommissie



40



41

JA IK/WIJ DOE(N) MEE MET DE PLAYBACKSHOW

Mail je naam, leeftijd en telefoonnummer voor 4 februari naar:
jeugdsooswirdum@live.nl.
Vermeld ook de artiest en het liedje dat je gaat playbacken.
Doe je met een groep mee, dan is één aanmelding genoeg. Vermeld dan wel 
de namen en telefoonnummers van elke deelnemer in de mail.

Er komt een generale repetitie.
Wanneer deze is, hoor je later.

Veel succes en plezier met de voorbereiding!

Wist u dat…

Er in Wirdum een tweede pakketservicepunt is? Naast de Centerrr die pak-
ketten van postNL verzorgt.

Sinds enkele maanden is er aan de Doeke Hellemastrjitte 9 een pakketser-
vicepunt voor DHL, DPD, UPS, GLS en Homerr.
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Zondagmiddagconcert

Op zondag 13 november werd in de Sint Martinuskerk een zondagmiddag-
concert gehouden. Astrid en Anneke traden op. 

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 muziek-
theater gezelschappen. In 2019 kruisten 
hun paden, na elkaar bijna twintig 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.

De ruim vijftig bezoekers werden ontvan-
gen met koffie en koek. Met elkaar werd 
een uur lang volop genoten van het optre-
den van Astrid en Anneke. Dat bleek wel 
uit het mee neuriën en het applaus dat ze 
ontvingen. 
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Krysttiid, it feest fan de berte fan Jezus

Sneon 24 desimber wurde jim wer útnoege foar de krystnachttsjinst.
Om healwei tsienen begjint de tsjinst yn de Sint Martinustsjerke en de 
Brassband ferwaarmet ús wer mei muzyk. We rekkenje op in folle tsjerke.

Nei ôfrin is der op it tsjerkeplein foar elts glühwein as sûkelarjemolke en 
tiid om elkoar te moetsjen. De stâl, ezel en skiep, binne ek wer presint. Dy 
steane jimme de hiele wike op te wachtsjen. Oantsjen!

Ut namme van de tariedingskommisje,
Tjitte Talsma

Kerst: een tafel vol licht!

   - zondag 25 december
   - om 10:00 uur
   - in de Sint Martinus Kerk te Wirdum

Een viering voor en door jong & oud!
Iedereen is van harte welkom
op deze 1ste kerstochtend!



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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Maatschutjassen

De uitslagen van het schutjassen in de kantine van WWS.

21 oktober:
1e prijs Arjen Boomsma en Dick Rietsma
2e prijs Jappie de Kroon en Ate Postmus 
3e prijs Aant de Haan en Joeke Adema

11 november:
1e prijs Joeke Adema en Ate Postmus
2e prijs Jappie de Kroon en Appie de Ruiter
3e prijs Erik ten Hove en Dick Reitsma 

2 december:
1e prijs Aldert Bouma en Kor Nijp
2e prijs Joeke Adema en Uilke Postmus
3e prijs Watze Roorda en Bonno Duhoux 

Een kleine uitleg aangaande de puntentelling: er wordt driemaal gekaart en 
het eerste koppel dat 15 punten heeft, is de winnaar. Je kunt dus maximaal 
45 punten scoren op een avond en grote kanshebber om de eerste prijs te 
winnen. Mochten er twee teams dezelfde punten hebben dan kijken we 
naar de tegenpunten, degene met het minste aantal tegen hebben dan de 
eerste prijs en de andere dus de tweede prijs.
Er zijn mensen die denken dat zij kansloos zijn voor een prijs als ze op een 
avond tweemaal hebben verloren, maar dit is niet waar. Wanneer zij twee 
keer met bijvoorbeeld 15 tegen 14 verliezen, scoren zij wel 28 punten. Als ze 
vervolgens de laatste partij winnen met 15 tegen 0 dan hebben ze dus voor 
43 punten. Dan ben je gewoon een kanshebber om een prijs mee te nemen.
Dus nooit moedeloos worden, na twee verloren partijen er is nog altijd een 
kans.

Er is nog één avond in de planning dit jaar: 23 december. Wederom in de 
kantine van WWS, aanvang 19:30 uur. Opgave voor 17:00 uur op de dag 
van de wedstrijd. Telefoon: 06 1060 3089 (Bonno). Of mailen: b.duhoux@
planet.nl
Voor volgend jaar staan 13 januari en 3 februari al in de planning.

Het bestuur, Dick en Bonno
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Oliebollenactie!

Na twee jaar in coronatijd hebben we besloten dat het weer kan op de 
ouderwetse manier: de oliebollenverkoop van deur tot deur!

Op vrijdag 30 december 2022 kun je ons vanaf 16:00 uur aan de deur ver-
wachten. We verkopen gewone oliebollen en oliebollen met krenten, in elke 

zak zitten 10 stuks. De kosten voor 1 
zak oliebollen zijn € 10,- . 

Mocht je ons gemist hebben, van 
17:00 tot 19:00 uur kun je ook olie-
bollen ophalen in de Golle. 

Geniet van de oliebollen en namens 
de Brassband alvast een muzikaal 
2023 gewenst! 

Henriët Scheepsma

De Voedselbank

De tip van de maand december:

     zilvervlies/ meergranen rijst, couscous, quinoa, aardappelpuree

De voedselmand staat in onze supermarkt De Centerrr, bij de kassa. 

We wensen iedereen 365 dagen gevuld met warmte, liefde en licht.

Namens de PKN Wirdum e.o.
Jannie Lindeman, Nieske Span, Folkert Jongbloed en Hannah Reitsm
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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

Op de George Emersonstrjitte nummer 31 wonen sinds 11 juli 2022 Rob en 
Jessica met hun kinderen Rowan (5 jaar), Marwin (3 jaar) en Lindy (bijna 1 
jaar). Hiervoor woonden ze in Leeuwarden, ze wilden graag buiten de stad 
gaan wonen en kwamen bij dit huis in Wirdum terecht. Omdat Wirdum 
vlakbij Leeuwarden ligt en goede uitvalswegen heeft, was de keuze snel 
gemaakt. Inmiddels bevalt het hun hier goed.
Rob heeft een eigen bedrijf, de Technische Dienst Van het Noorden, oftewel 
T.D.V.N. Hij is allround inzetbaar als Technische dienst bij verschillende be-
drijven. Jessica werkte voorheen in de ouderenzorg en is nu huisvrouw en 
vrijwilliger/juf bij de weekendschool Baljée.
Samen houden ze van skiën. Jessica vindt het fijn om Engelse of Amerikaanse 
luisterboeken te beluisteren in haar vrije tijd. Rob houdt naast het skiën van 
speciale auto’s en motoren en hieraan te sleutelen.

Ineke en Marjan
welkominWenS@gmail.com

Bedankt

Wy wolle eltsenien tank sizze foar it meilibjen nei it ferstjerren fan myn man, 
ús heit en pake

Theunis Kootstra

Safolle kaarten en waarme wurden. It hat ús tige goed dien.

Hillie Kootstra- Woudstra, bern en pakesizzers
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Agenda van 15 december ‘22 tot 1 februari ‘23

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

23-12 19:30 uur kantine WWS Schutjassen

23-12 tot 6-1 dorp Winter puzzel wandeltocht

30-12 16:00 uur dorp Oliebollenactie Brassband 

7-1 16:00 uur De Golle Nieuwjaarsborrel Dorpsbelang

13-1 19:30 uur kantine WWS Schutjassen

15-1 15:00 uur De Golle Wirdum Schoon

21-1  De Golle New Years Party

25-1 19:30 uur barzaal Golle Herhalingscursus AED

31-1 19:30 uur barzaal Golle Beginnerscursus AED
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Kerkdiensten in de Sint Martinuskerk

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

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

24-12 21:30 uur da. W. de Boer-Romkema
   kerstnachtdienst

25-12 09:30 uur da. W. de Boer-Romkema
  Kerstmorgen, m.m.v. Brassband en commissie
   Kindernevendienst

31-12 19:30 uur da. W. de Boer-Romkema
   oudjaarsdienst

01-01 10:00 uur da. W. de Boer-Romkema
   Nieuwjaar. Na afloop koffiedrinken

08-01 09:30 uur ds. H. de Groot, Burgum

15-01 09:30 uur da. W. de Boer-Romkema 

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

Op de website www.kerkinwirdum.com vindt u meer en ook steeds actuele 
informatie over onze gemeente. Het wekelijkse Zon-Dagboek bijvoorbeeld 
geeft een indruk (met foto’s) van de diensten van de voorgaande zondagen. 



Voor een afscheid met 
liefde en respect

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


