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Van de redactie

Sinterklaas is nog maar net vertrokken en met rasse schreden nadert de dead-
line voor de kopij van Diggelfjoer. Met veel plezier kijken we thuis terug op
het bezoek van de goedheiligman. Onze jongste zoon die op geen enkele
manier twijfelt over het bestaan van Sinterklaas, zag ondanks dat we als ou-
ders geen cadeaus kregen toch een voordeel voor ons: jullie hebben er weer
twee handig shoppers van de Jumbo bij (hij herkende deze niet als ons ei-
gen). ’s Avonds bleek hij onze economische lessen (‘voor niets gaat de zon op’
en ‘het geld groeit ons niet op de rug’) goed te hebben begrepen. Hij ver-
zuchtte tevreden te zijn met al z’n aanwinsten én dat het heerlijk avondje
nóg een wezenlijk voordeel had voor ons: het had ons geen cent gekost! 

In deze donkere dagen voor kerst en aan het einde van het jaar is het een
goede gewoonte terug te blikken. Hoewel mijn vorige bijdrage voor het
voorwoord van Diggelfjoer evenals vandaag in de striemende regen getikt
werd, herinner ik me de zonnige inhoud van een zomerperiode. Dat is inmid-
dels wel anders met de sneeuwvoorspelling. Onze provinciale weerman P.P.
sprak zelfs zijn goede hoop uit voor een witte kerst. We zullen zien.
Vooreerst fiets ik bijna dagelijks in het regenpak.

Een goede vriend van mij heeft een nieuwe baan bij de Marine en nodigde
Anja en mij uit om mee te gaan naar het kerstbal aldaar. Hij waarschuwde
ons dat er ook in stijl gedanst moet worden. Ik heb hem verzekerd dat het
goed komt aangezien we na bezoekjes aan voorgaande edities van het
Goutumer Kerstdiner in Ien en Mien op les zijn gegaan. Het deed me denken
aan een prachtig rekenprobleem. Onder het mom van de ‘Diggelfjoer
Kerstpuzzel’: tijdens het Goutumer Kerstdiner dansen paartjes (per paar een
man met een vrouw). Van de aanwezige vrouwen danst 6/8 deel met 8/11
deel van de aanwezige mannen. De overige mannen en vrouwen kijken toe.
Hoeveel mensen zijn er tenminste aanwezig op het Goutumer Kerstdiner? 

Namens Jeltje en Dirk wens ik u veel leesplezier, prettige kerstdagen en een
goede jaarwisseling.

Jelle Brandsma
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Van de bestuurstafel

In dit voorwoord ga ik een aantal onderwerpen behandelen. Het gaat deze
maand over de afsluiting van de Hendrik Algraweg en de bebouwing aan de
 Tearnserdyk.

Ik werd door een dorpsbewoner aangesproken over de rol van Dorpsbelang bij de
afsluiting van de Hendrik Algraweg. Hij gaf aan dat de bereikbaarheid van het
dorp fors achteruit zou gaan wanneer deze weg afgesloten wordt. Dorpsbelang
kan het hier toch niet eens mee zijn. Ik was verrast en moest even nadenken over
mijn reactie. Ik wist niet beter dat algemeen bekend was dat deze weg afgesloten
ging worden. Naar mijn mening is dit al besloten al voordat ik voorzitter was ge-
worden en dat ben ik al 3,5 jaar. Maar nu het ook daadwerkelijk gaat gebeuren
lijkt het alsof we plotseling opnieuw wakker geschud worden. Bij andere dorpsbe-
langen is de discussie ook weer losgebarsten maar ik denk dat het een zinloze dis-
cussie wordt. Dit blijkt mijns inziens ook wel uit het feit dat de Gemeente eerst de
weg per 8 december wilde afsluiten maar de interne besluitvorming niet op orde
had. Snel opgelost: hij gaat nu dicht op 15 december (vlak voor het drukken van
dit boekje werd duidelijk dat de afsluiting opnieuw is uitgesteld). 

Wij willen ons dan ook graag richten op lopende zaken. Staat los van het feit of
we het een zinvolle beslissing van de Gemeente vinden; daar mag iedereen het
zijne van vinden en daar mag je mij ook altijd op aanspreken. Als dat op een
avond bij Cambuur is en “we” hebben gewonnen kan ik het zeker goed hebben.

De mogelijke bebouwing aan de Tearnserdyk is zo’n lopende zaak. We hadden al
een lange tijd geleden onze bezwaren kenbaar gemaakt; de aanvraag lag sinds 21
december 2016 ter inzage.  Afgelopen week ontvingen we een reactie van de ge-
meente; alle bezwaren zijn afgewezen. Niet alleen die van ons maar ook van 13 an-
dere partijen. Van de in totaal 15 ingediende zienswijzen was slechts één een
voorstander van de bebouwing. We gaan nadenken over de te nemen stappen. De
eerste vraag die ik direct heb is waarom moet dit zo lang duren? Wordt vervolgd.

Johannes Osinga
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Hallo Goutum,

Met kerst voor de deur willen we jullie graag meenemen in de laatste ont-
wikkelingen rond Het heilige hert van Cambuur, het theaterspektakel dat in
juni 2018 in en om de Agneskerk van Goutum plaatsvindt.
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aankondigden zijn we sinds november
aan het meelopen bij clubs en verenigingen die we willen betrekken bij ons
project. Wat ons opvalt is hoe bloeiend het verenigingsleven in Goutum is!
We zijn al bij een repetitie van toneelgroep Krap bij Kas, Hit the Floor, dames-
koor Eigenwijs, mannenkoor GSBK, bij de korfbaltraining voor de jeugd, de
uitvoering van het toneelstuk van Krap bij Kas en de kerstspecial van Hit the
floor. Ook de komende weken staan veel bezoekjes gepland. Mooi om te zien
wat er in het dorp allemaal met enthousiasme op touw wordt gezet en inspi-
rerend voor ons om na te denken over de inzet van Goutumer clubs en ver-
enigingen in Het heilige hert van Cambuur.
We merken dat er ook mensen zijn die al meer willen weten over hoe het er
in juni uit gaat zien of vragen wat ze kunnen bijdragen. We hebben nage-
dacht over een manier om Goutum actiever te betrekken bij de tot stand ko-
ming van dit unieke spektakel. Daarom willen we een projectgroep opzetten.
We zijn op zoek naar mensen die in 2018 een actieve rol op zich willen ne-
men voor dit project. Omdat we zien dat er veel kennis en expertise aanwe-
zig is in het Goutum en we het project willen breder willen laten leven in het
dorp hierbij de oproep om je op te geven voor de projectgroep. Mail ons om
je op te geven via skoftenskiep@gmail.com onder vermelding van wat je zoal
doet en wat je voor het project kunt betekenen. Opgeven kan tot 5 januari.
We wensen jullie fijne kerstdagen en ontmoeten jullie graag bij een van de
activiteiten waar we aan deelnemen.

Groeten,
Aukje, Karen en Tatiana van Skoft&Skiep

p.s. op 26 en 27 januari is de officiele opening van Leeuwarden Fryslân 2018
waar wij hard aan meewerken op dit moment. Zet het in de agenda en mis
het niet!



Winterstalling in loods of op buitenterrein || Professionele poetsbeurt 
Scheepsbetimmering en renovatie || Onderhoud en reparatie aan motoren 

Reparaties aan of leveren van nieuwe zeilen, buiskappen en dekzeilen 
Sloepverhuur || Levering en inbouw van nieuwe en gebruikte motoren 

Aanbrengen van antifouling en nieuwe verf- en laksystemen
Inbouw van boegschroeven

Himpenserdyk 12 || 8939 BZ Leeuwarden || T: 058 216 82 00 || M: 06 53 67 21 19 
info@gerbenvanderweij.nl || www.gerbenvanderweij.nl || Volg ons ook op: MC
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Bedankje voor Schilders-
bedrijf Van der Geest
Zoals (bijna) iedereen weet staat voor ons
mooie dorpshuis een prachtige kerstboom.
Zo’n 8 jaar geleden een geschenk van een
bewoonster van de Van Emingaleane, 
die de boom van 5 meter toen te groot
vond voor haar tuin. Deze is door
 diverse vrijwilligers verplant.
Na wat moeilijke beginjaren groeit
de boom momenteel  1 meter per
jaar, momenteel is deze al on -
geveer 11 meter hoog.
Maar ja, even wat lampjes er
in hangen is dus niet zo een-
voudig meer. Het is toch
 gelukt!
Met dank aan schilders-
bedrijf Van der Geest,
die kosteloos een
hoogwerker beschik-
baar heeft gesteld
om de lampjes er in
te plaatsen.

Hartelijk dank daarvoor;
zo kan iedereen weer van
een mooie, verlichte kerst-

boom genieten.

Dorpshuis Ien en Mien



Voor een vlotte en betrouwbare
rijopleiding ga je naar

Autorijschool S.S. Tolsma
Wergeasterdyk 15, Tel.nr. 058-2886261
9084 AS Goutum Mob.: 06-53817033

www.rijschoolsstolsma.nl
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Het is 6 december en vanmiddag moest ik even naar de binnenstad. De
Goedheiligman heeft ons land inmiddels verlaten, maar in sommige etalages wa-
ren de sinterklaasdecoraties nog niet vervangen door kerstversiering. De Zwarte
Pieten bungelden nog uitdagend voor de ramen, als stil protest tegen de Zwarte
Pietendiscussie. Bij dat woord trek ik altijd de wenkbrauwen omhoog, omdat er
naar mijn mening weinig sprake van een discussie is. Kan je drammerig eenrich-
tingsverkeer, waarbij bepaalde lieden een smet op een onschuldig kinderfeest
werpen, een discussie noemen? De intocht in Dokkum is door het listige optre-
den van een groep Friezen rustig verlopen. Ik ben trots op deze mensen. Als ik
de Sint was, zou ik volgend jaar weer in Friesland aanmeren.
Overmorgen gaan we met vrienden naar de kerstmarkt in Düsseldorf. Deze is
verreweg de mooiste van alle kerstmarkten die ik door de jaren heen bezocht
heb. We gaan er maar vanuit, dat het evenement goed beveiligd is. Er zal ab-
soluut lering getrokken zijn na de terreuractie van vorig jaar, toen er in
Berlijn een vrachtwagen op de mensenmenigte en kraampjes inreed. 
December: maand van gezelligheid, verdraagzaamheid en vrede op aarde?
Gelukkig kunnen we wel veilig rond de klaverjastafels zitten. De uitdrukking
‘met het mes op tafel’ kennen we niet. Voor iedere deelnemer is er steevast
een presentje en daar hoeven ze van te voren niet eens voor te zingen!

De uitslagen:  

De volgende klaverjasavonden zijn op 5 en 19 januari a.s.

Rest mij nog, om u allen gemoedelijke Kerstdagen en een gezond 2018 toe te
wensen.

Ellen Beekman-Ensingh

17 november:
1. Frans Span: 7429
2. Rein Hoekstra: 7184
3. René de Wit: 6893

1 december:
1. Frans Span: 7718
2. Jan van der Caay: 7616
3. Ditty Span: 7290
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De IJsclub Goutum is er weer klaar voor
We zijn de oudste vereniging van Goutum. Al bijna 125 jaar wordt op
de baan in Goutum het ijs verzorgd, indien de winter het toelaat. 
Een aantal jaren in geleden is in samenwerking met de Vereniging
Dorpsbelang Goutum en de gemeente Leeuwarden de baan voorzien
van drainage en is er de mogelijkheid geschapen om in de zomer te
voet- en basketballen.
Het seizoen 2016-2017 begon veelbelovend. Op 30 december maakte
nu.nl melding dat de kans groot was dat er de tweede week van het nieuwe jaar ge-
schaatst zou kunnen worden. En dit leek ook inderdaad te gaan lukken. 

Op 5 januari lag de baan dicht en hoe! Geen rimpeltje te ontdekken, zou het dan
gaan lukken? Een paar dagen later zwommen de eenden weer in het water. Nu.nl was
te optimistisch helaas.
Maar al snel kwam de volgende vorstperiode en op 18
januari hebben Bouwe en ondergetekende de eerste
stappen op het ijs gezet: “It kin net”. De ontwikkelin-
gen volgden elkaar snel op:

20/01 10:00 Weer diktemeting – geen aangroei
21/09 09:00 Geen nachtvorst maar nachtdooi
22/01 10:30 Helaas meer afname door de dooi van de
vorige dag dan aangroei in deze nacht. Wel consta-
teerden we dat de jeugd (gaan we maar van uit) bier-
flesjes hadden stukgegooid op de baan. Ook is er ’s
nachts illegaal geschaatst op de baan waardoor de ijs-
vloer een knauw heeft gekregen. Hoe zouden we dit
kunnen voorkomen? Dit verpest het voor de rest.
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26/01 10:30 Het is gebeurd. Het overgrote deel van het ijs is niet vertrouwd. Het gaat
hem niet meer worden 

Op 3 maart heeft Bouwe de stop uit de baan getrokken. Helaas, weer een seizoen zon-
der ijspret. En we waren er zo dichtbij deze keer, heel jammer

Ook in het “buitenseizoen” lag de ijsbaan er altijd prachtig bij. Vrijwilligers van de ijs-
club zorgen er voor dat het grasveld er altijd strak als een biljartlaken bij ligt.

Echter het onderhoud van de multifunctionele ijsbaan kost natuurlijk geld. 

Wilt u schaatsen in de winter? Word dan lid van de ijsclub. 

De IJsclub Goutum e.o. hanteert het principe van het gezinslidmaatschap. 
Door lid te worden van de vereniging kunnen alle gezinsleden gebruikmaken van de
ijsbaan en steunt u het bestuur bij het in stand houden van de ijsbaan, ‘s winters en ‘s
zomers! 

Niet-schaatsers kunnen de vereniging steunen door donateur te worden.
Kosten per jaar: Leden € 10,00 / donateurs minimaal € 3,50.

Meldt u aan via de website www.ijsclubgoutum.nl of stuur een mailtje naar 
ledenadministratie@ijsclubgoutum.nl.

Natuurlijk kunt u ons ook vinden op Facebook (ijsbaan Goutum) 
en op twitter (@ijsclubgoutum)
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AGENDA 
DORPSHUIS 
IEN EN MIEN

Januari                                                                                                                               Tijd
       1     Nieuwjaarsborrel, vanaf 16.00 uur                                                                16.00
  5/19     Klaverjassen, eens meedoen!!!!!!, kom gerust langs                                   19.30
       5     Nieuwjaarsreceptie Heechiem-Binnentun, inloop vanaf                              17.00
       8     Veron, radio zendamateurs                                                                           19.30
       9     Nieuwjaarsreceptie Vrouwen van Nu, met “Piano Max”                             19.45
     10     Wapenbroeders Nieuwjaarsreceptie                                                             14.00
     11     Nieuwjaarsreceptie “De Zonnebloem”                                                         15.00
     13     Schermvereniging, Nieuwjaarswedstrijden eens kijken, vanaf                      9.00
     13     Nieuwjaarsreceptie Griene Daam inloop vanaf                                            17.00
     14     Vrijwilligersbijeenkomst tennisclub                                                               16.00
     16     Dorpsbelang                                                                                                    19.45
     19     Bijeenkomst Mantelzorgers                                                                 vanaf 14.00
23/29     Reanimatiecursus                                                                                            19.00
     26     Weekendborrel, met activiteiten voor de kinderen                                     17.00

Biljarten                      elke donderdagavond vanaf 20.00 uur
Biljarten 50+               elke woensdagmiddag voor dames en heren vanaf 14.00 uur
Klaverjassen               vrijdagavond elke 1e, 3e van de maand vanaf 19.30 uur
Bridge                         maandagavond elke 1e en 3e week van de maand
Dammen                     elke donderdagavond vanaf 20.00 uur
Schutjassen                 elke dinsdagavond in de bar vanaf 19.30 uur, eens meedoen?
GSBK                           elke woensdagavond vanaf 20.00 uur
Dameskoor                 woensdagavond om de week vanaf 20.00 uur
Ismakogie                   elke maandagmiddag om 16.00 uur
Acrylschildercursus     dinsdagmiddag 13.30 uur, om de week
Computercursus         woensdagmiddag vanaf 14.00 uur, ook voor vragen.

Geeske Bons, Durkje Fennema en Fred Bouma zijn in het dorpshuis te bereiken 
op telefoonnummer 058-2885529. 
Het e-mailadres is ienenmien@hetnet.nl
Ook kunt u alle informatie vinden op onze website www.dorpshuisgoutum.nl

In het dorpshuis expositie Aly v.d. Monde-van Echten

Schilderijen
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Licht in de duisternis......
Wat doen we, wanneer het maar niet lukt om heerlijk in de armen van Morpheus weg
te dromen en zelfs het tellen van schaapjes in de wei niet meer helpt? Dan knippen
we het licht aan, pakken de laptop, nemen een grappig boek of kijken nog even naar
een spannende film. Niet een al te enge, natuurlijk, want dan doe je de rest van de
nacht helemaal geen oog meer dicht.
Welnu, lieve mensen, dat heeft z’n langste tijd gehad! Er staan ons namelijk
Spartaanse tijden te wachten, want een of andere overijverige, academische speur-
neus heeft uitgevonden, dat je van te veel licht dik wordt en niet zo’n klein beetje
ook! Een mens moet volgens hem per etmaal beslist voldoende uren in het donker
doorbrengen, want anders raken lichaam en geest totaal van slag en gaan gekke din-
gen doen. En ter waarschuwing: wie hier lollig over gaat doen, zal het lachen spoedig
vergaan! Die krijgt langzaam maar zeker ‘s morgens bij het aankleden te maken met
tegenspartelende ritsen, knellende broekbanden, losspringende knopen en een Dik
Trom - stand op de weegschaal.
En met deze “blijde” tijding komt zo’n jolige Trifonius Zonnebloem dan vlak voor
Kerstmis aanzetten! Vlak voor het in huis halen van al die calorierijke, slechte heerlijk-
heden, waarmee we onszelf traditiegetrouw weer wilden verwennen! 
Wat dit onzalige onderzoek voor ons dagelijks bestaan zal gaan betekenen, laat zich
gemakkelijk raden: minder uren doorbrengen in het daglicht is al geen pretje, maar
zonder kunstlicht gaan we terug naar het stenen tijdperk van de familie Flintstone.
Doch laten we het simpel houden en een alledaags voorbeeld geven.
Stel: je bent al aardig op leeftijd en dus moet je er ’s nachts wel eens uit voor een ex-
tra, sanitaire pitstop. Dan moet je - om aan het vereiste aantal donkere uren te komen
– alle lichten uitlaten en in het volslagen duister de weg vinden naar het toilet. En dat
wil vooral in de donkere dagen rond Kerstmis en in slaapdronken toestand wel eens
akelig tegenvallen. Misschien herkent u het: plintgevoelig voortschuifelen met de ar-
men als voelsprieten vooruit en met ogen als bordjes.
Ja, en wat er dan tenslotte in dat meest intieme kamertje van het huis nog allemaal
wel niet mis kan gaan, daar durf je, als mens met een beetje nette opvoeding, niet
eens aan te denken. De schaamte voorbij!
Bovendien zijn zulke nachtelijke safari’s nog hartstikke gevaarlijk ook, want bij hoge
nood en grote haast zijn drempeltjes gauw vergeten en traptreden gauw overgeslagen.

Het is eigenlijk niet eens zo verrassend, dat er rond deze tijd allerlei wonderlijke ver-
halen en berichten de ronde doen, want ieder jaar worden we immers bedolven on-
der moraliserende overdenkingen, kritische beschouwingen en voorspellingen van
mensen die zeggen, dat ze het vreselijk goed met ons voor hebben. Ook oude en
bijna vergeten volkswijsheden worden vaak weer van stal gehaald. Kent u hem nog,
die klassieker “Overdaad schaadt”? Daar hoef je tegenwoordig vooral bij jonge men-
sen niet meer mee aan te komen, mocht je hen willen bekeren tot een karige en inge-
togen leefwijze.
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In vroeger tijden werd je echter met deze vaak Bijbels aandoende onheilstijdingen
bijna gehersenspoeld om op het pad van kuisheid en rechtschapenheid te blijven.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit een oud verhaal over een dominee in een kleine dorpsge-
meenschap, voor wie heel weinig al bijna te veel was. Deze man was een liefhebber
van het Oude Testament en zijn vele donderpreken over de zondige en onmatige
mens hakten er zondags bij de kerkgangers flink in! Dominee nam dan een ieder on-
genadig de maat, maar na afloop van de preek kreeg hij toch van iedereen bij de uit-
gang een nederig maar oprecht bedankje. Dominee had het maar weer mooi gezegd!
Eén ding vonden ze maar niks en dat was, dat dominee ’s winters weigerde om turf-
stoven in de kerk toe te laten. Dat gaf maar een storend geschuifel en een penetrante
geur van verbrande turf. En echte christenen haalden de warmte wel uit Gods woord,
vond hij. Geloofsvuur brandde van binnen en dominee gaf zelf het goede voorbeeld.
Men zag hem regelmatig in de kleine, geheel onverwarmde werkkamer van de pasto-
rie bij kaarslicht aan een schamel tafeltje zitten met dekens over zijn benen om de
preek voor te bereiden.

De kerkgang in die dagen was dan ook vooral bij bittere kou puur afzien. Met name
voor veel ouderen was het een ware beproeving. Zij verstijfden bijkans in de ijskoude
kerk. En dan te bedenken, dat ze deze martelgang op zondag tweemaal moesten on-
dergaan. Alleen de zeer welgestelde dorpelingen konden onderweg hun voeten war-
men op de stoven, die knechten al in hun rijtuigen hadden klaar gezet.
Maar ondanks alles preekte dominee elke keer voor een overvolle kerk.
En zolang er nog geen stoven waren toegestaan, hield het gewone kerkvolk zich maar
warm door extra kleren aan te trekken, door dekens mee te nemen en door zo dicht
mogelijk tegen elkaar aan te zitten. Het zal dan ook niemand verbazen, dat ook de
verlichting een sluitpost in de kerkelijke huishouding was. Met kaarsen en petroleum-
lampen moest men het meestal maar doen. Overdaad schaadde immers?
We kunnen ons nu absoluut niet meer een leven voorstellen zonder kunstlicht. We ge-
bruiken zelfs zoveel, dat satellieten in de ruimte precies kunnen zien, waar op de we-
reld de grootverbruikers zitten! Op de maan staande schijn je zelfs de gezellige licht-
jes van Las Vegas te kunnen zien. En het moet gezegd: ook ons eigen kleine landje
aan de zee doet vanuit de hoogte gezien heel aardig mee met dat aardse lichtfestijn!
Onze arme Trifonius Zonnebloem, prins der duisternis, dreigt dan ook, net als veel an-
dere profeten, een roepende in de woestijn te blijven.

Kerstmis is geen feest van het kunstlicht. Dat heeft hoogstens een sfeergevende en
symbolische functie. Het echte Licht zit in dat kleine, pasgeboren Kind, dat in het po-
vere decor van een eenvoudige stal in Bethlehem voor ons ieder jaar weer het ultieme
voorbeeld is.
Jaren geleden zagen we tijdens een vakantie in een mooie tuin een zonnewijzer met
daarop de spreuk: “Transit umbra, lux permanet“, oftewel:
“De schaduw gaat voorbij, het licht blijft”. En dat is zo rond Kerstmis en de komende
jaarwisseling een hoopgevende en blijde boodschap!

DIRK J. JANS
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Het ophalen van oud papier in 2018
Alle straten en verenigingen die “dienst” hebben krijgen in de betreffende week nog
een mailtje ter herinnering. Zou iedereen die dit mailtje ontvangt willen reageren zo-
dat het duidelijk is dat u het niet bent vergeten door drukte, vakantie enz. Vergeten
levert niet alleen een boete op, maar het is vervelend voor de chauffeur, indien een
vrijwilliger niet komt opdagen.
Op de hieronder aangegeven data, uiterlijk om 8.55 moet de vrijwilliger aanwezig zijn
bij de ingang naar het parkeerterrein van de sportvelden. 

De bijgevoegde oudpapierkalender voor de straten en verenigingen kunt u ook ge-
bruiken als geheugensteuntje in de meterkast of op uw prikbord!

De contactpersonen regelen dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

De “oudpapierpot”: Het reglement voor de verdeelsleutel van de opbrengst van het
oud papier staat op de website van het dorpshuis . Behalve de verdeling van het grote
bedrag voor alle straten en verenigingen is het mogelijk dat, indien u een project
heeft voor het dorp waarvan u denkt dat het in aanmerking zou kunnen komen voor
een bijdrage uit de papierpot, u een een aanvraag kunt indienen bij de coördinator
‘oud papier’. Hierna beoordeelt “Vrienden van het Dorpshuis” of uw project in aan-
merking komt volgens bovengenoemd reglement. 

Dit is de laatste keer dat ik de papierkalender heb samengesteld. Ook zullen de herin-
neringsmailtjes in het vervolg van mijn opvolger komen. Johan Betten, penningmees-
ter van Dorpsbelang heeft aangeboden coördinator ‘oud papier’ te worden.

Voor jullie informatie nog een bericht van “Omrin”, dat ik bij de data van ophalen van
oud papier ontving.

Voor het jaar 2018 blijven de afspraken over de inzet van vrijwilligers en de vergoe-
ding van het ophalen van het oud papier ongewijzigd.
“Zoals is toegezegd – en afgesproken met de gemeenteraad – wordt er momenteel
een pilot met alternatieve werkzaamheden voorbereid. Zodra er overeenstemming is
met betreffende vrijwilligers over de inhoud van de pilot zal deze informatie worden
gedeeld. Eventuele nieuwe voorstellen rondom de papierinzameling volgen na het
uitvoeren van de pilot met alternatieve werkzaamheden. Tot die tijd blijven de hui-
dige afspraken van kracht.”

Dank aan alle vrijwilligers die al die jaren zaterdagochtend klaar stonden en voor alle
plezierige contacten. Prettige feestdagen en een goed nieuw papierjaar gewenst. 

Een hartelijke groet, 
Jeannette Siderius, namens “Vrienden van het Dorpshuis” 



Jaarkalender  Oud Papier  2018

13-01-18        Oer de Feart                de Tolve                    Pôlle/Hounsdyk

10-02-18        Brédyk                          de Haven                  de Pleats

10-03-18        Tennisclub                    Wetterkrite              Buorren

07-04-18        Dorpshuis                     Reade Poarte            de Eker

05-05-18        Samar Klear                 it Blauwe Slot           Binnentún/Heechhiem

02-06-18        Dobbehof                    Griene Daam            Dorpsfeestcommissie

30-06-18        Wêz Warber                Wite Finne                Wergeasterdyk

28-07-18        it Giele Fjild                 Gymnastiekver.         Trije- v. Emingaleane

25-08-18        Eigenwijs                     de Kûle                     Dorpsfeestcommissie

22-09-18        Dorpshuis                     it Giele Fjild              Jeu de boules

20-10-18        Kaatsvereniging          Reade Poarte            Oer de Feart

17-11-18        Brédyk                          de Eker                     Tilbarten/Nije Oanliz

15-12-18        Goutumerdyk              Wite Finne                Griene Daam
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Het sneeuwvlokje

Het was een dag voor Kerstmis en verschrikkelijk koud. Het vroor dat het
kraakte. Er lag een dikke laag ijs in de sloten en er waaide een gure wind.
Toch waren er veel mensen buiten.
Dik ingepakt in hun jassen, mutsen en sjaals liepen ze door de straten naar de
helder verlichte winkels om boodschappen te doen, kerstkransen kopen, kip-
pen, kalkoenen, wijn en vooral veel cadeautjes voor onder de kerstboom.
In de winkels was het lekker warm, het krioelde van de mensen. Ze waren zo
druk bezig met zoeken naar allerlei dingen dat ze niet merkten dat het bui-
ten steeds donkerder werd en de hemel inktzwart kleurde. Een eerste
sneeuwvlok dwarrelde omlaag. Toen nog één en nog één, het werden er een
heleboel.
Daar was ook een klein sneeuwvlokje bij dat van heel hoog uit de hemel op
weg was naar de aarde. Vrolijk dwarrelde het met de andere sneeuwvlokken
mee naar beneden. Onder hen lag de aarde die langzaam dichterbij kwam.
Het sneeuwvlokje zag hoge kerktorens, grote gebouwen, huizen, winkels en
straten. Het hoorde het lawaai van toeterende auto’s en mensen die luid te-
gen elkaar spraken.
“Is het daar waar wij naar toe gaan?”, vroeg het vlokje verschrikt aan de an-
dere sneeuwvlokken. “Ja, dat is ons einddoel, daar vlijen we ons neer”, ant-
woorden de sneeuwvlokken. “We weten nu nog niet precies wáár we terecht
komen. Misschien op de kerktoren, huizen, straten of het weiland, maar dat
hindert ons niet. We hoeven alleen maar neer te dalen, dat is onze missie”.
Het kleine sneeuwvlokje raakte helemaal in paniek. Het vertraagde zijn snelheid
en probeerde krampachtig op dezelfde hoogte te blijven zweven door nu eens
naar rechts en dan weer naar links te zwenken. Met afgrijzen keek het naar die
zwarte lawaaierige aarde: “Daar wil ik niet heen”, kermde het, “het lijkt een
verschrikkelijk oord. Het is er donker, druk en vol en dan die auto’s. Ik wil weer
terug naar de hemel waar ik vandaan kom, daar is het stil en vredig”.
Wanhopig probeerde het sneeuwvlokje zich weer een weg omhoog te ba-
nen, botste en buitelde tegen andere sneeuwvlokken aan die zich verbaasd
afvroegen waarom het vlokje zich zo tegendraads gedroeg. “Je moet naar
beneden hoor”, zei een vlok. “je gaat de verkeerde kant uit”, zei een andere.
“Ik wil weer terug naar mijn blauwe hemel.... ik ben bang om naar de aarde



blik op mooi
originele en betaalbare kado’s 
met een knipoog naar kunst

collages
deens glas
objecten

anneke omvlee | peter brouwer
tearnserdyk 44, 8939 ea goutum
woensdag t/m zondag: 12:00 – 17:00 uur

058-289 42 84 / 06 133 433 70
info@blikopmooi.nl
www.blikopmooi.nl

Tineke Reitsma-Foekema
It Harspit 8, Deinum
Tel. 058 - 254 22 22

www.schoonheidssalonkallos.nl

EEN FEESTELIJKE MAAND BIJ 
Ga deze maand voor de Luxe Golden Skin

behandeling met een lifting serum, uitgebreide
massage met goud, honing en kaviaar en een 

relax peel-off masker € 66,50
*Glitterkorting op La Vie en Rose!!
Een heerlijk geurend poeder voor lichaam en

gezicht    van € 41,40  voor € 29,95
*Summer Fever: maxi bronzing powder. 

Zacht, hypoallergeen, oplichtend  
van € 33,00 voor € 24,95

*Medex handcrème van € 8,95 voor € 6,95
*Cadeautip: een feestelijk verpakte cadeaubon!
*Voor iedere klant ligt er een leuke attentie klaar!

Van harte welkom bij:
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te gaan”..... snikte het kleine vlokje, terwijl het zich verder omhoog pro-
beerde te worstelen.
De neerdalende vlokken keken meewarig naar het huilende vlokje en vertel-
den aldoor dat zoiets onmogelijk was. “Een sneeuwvlok wordt geboren om
af te dalen naar de aarde”, sprak opeens een rustige stem naast het snik-
kende vlokje. Wanhopig klampte het vlokje zich aan hem vast. “Ik ben
bang.... ik wil weer omhoog naar de hemel... ik... ik wil niet verstikt of ver-
trapt worden...”. “Rustig maar, dat gebeurt ook niet”, sprak de dikke
sneeuwvlok. “Ik blijf vlakbij je en houd je stevig vast. Onderweg zal ik je alles
uitleggen over wat er gaat gebeuren en wat onze missie is”.
Het vlokje droogde zijn traantjes waardoor het uitgroeide tot een stevigere
vlok. “Zo zie je er al een stuk beter uit”, zei de dikke vlok. “Kom nu maar
mee dan gaan we samen rustig beginnen aan de afdaling”. “Luister”, begon
de sneeuwvlok, terwijl ze langzaam naar de aarde zweefden. “De bedoeling
is dat wij sneeuwvlokken een wit kleed over de aarde leggen. Alle gebou-
wen, huizen en straten zullen door ons worden bedekt waardoor alle gelui-
den die je nu hoort zachter zullen klinken. Zie je al die mensen hollen en dra-
ven met hun pakjes, eten, drinken of weet ik wat?” Het kleine vlokje knikte. 
“Het is nu bijna donker buiten”, vervolgde de sneeuwvlok. “De mensen wil-
len graag op tijd thuis zijn, maar wat zij nog niet weten is dat wij vannacht
met elkaar zo’n dikke laag sneeuw zullen vormen dat de mensen voorlopig
hun huizen niet meer uit kunnen. En dan breekt eindelijk het moment aan
dat de mensen tijd zullen nemen om zich te bezinnen, zich zullen realiseren
wat het Kerstfeest eigenlijk betekent, nl. dat er tweeduizend jaar geleden
een Kindje werd geboren in een stal om Vrede, Liefde en Verdraagzaamheid
te prediken”.

Bron: internet (Plus Magazine)



Naai Atelier 
NETNIET NAAR ECHTWELHeeft u ook zo’n lang gekoesterd of te snel gekocht kledingstuk?Een op de kop getikt bijzonder 2e handsje of mooie spijkerbroek?Hangt het maar in de kast omdat het niet (meer) goed past of omdat het net iets mist?Kunt u er geen afscheid van nemen? Creatieve oplossingen voor pasvorm problemen en andere mankementen aan uw favoriete kleding.Gespecialiseerd in spijkerbroeken. Ook gewoon verstelwerk.

Op afspraak Willeke Hooijsma, locatie: Aldlân West
Tel. 058 2800 810 – mob. 06 10791644
Email: willekehooijsma63@hotmail.com
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Korfbalvereniging 
Wez Warber en Fluch

Wedstrijdprogramma Wez Warber en Fluch (WWF)

za 6-01        WWF E1 – CSL E2                               10.00 uur           Camminghahal
za 6-01        WWF B1 – Quick’21 B1                       11.00 uur           Camminghahal
za 6-01        Heerenveen D3 – WWF D1                            11.45 uur           Heerenveen
za 6-01        WW A2 – WWC A1                            12.00 uur           Camminghahal
za 6-01        Westergo E1 – WWF E2                             13.00 uur           Bolsward
za 6-01       Westergo F1 – WWF F1                             13.00 uur           Bolsward
za 6-01        WWF A1 – NQL A1                              13.10 uur           Camminghahal
zo 7-01        DOS’46/KIOS 6 – WWF 1                               12.30 uur           Nijeveen

wo 10-01    WWF MW 1 – Pallas ’08 MW2                 21.00 uur           Camminghahal
za 13-01      Harkema F1 – WWF F1                             12.00 uur           Harkema
za 13-01      Harich E1 – WWF E2                             13.15 uur           Balk
za 13-01      WWF D1 – Flamingo’s D2                    16.30 uur           Camminghahal
za 13-01      Kinea B1 – WWF B1                             17.20 uur           Heerenveen
zo 14-01      WWF 1 – OKO/BIES 4                        12.00 uur           Camminghahal

wo 17-01    Drachten/vdW MW1 – WWF MW1                        20.30 uur           Drachten
za 20-01      WWF E2 – Pallas ’08 E1                      10.00 uur           Camminghahal
za 20-01      WWF F1 – Pallas ’08 F1                      10.00 uur           Camminghahal
za 20-01      WWF E1 – Deinum E1                         10.00 uur           Camminghahal
za 20-01      WWF A1 – V & V A1                            12.10 uur           Camminghahal
za 20-01      WWF B1 – Oerterp/VKC B1                 13.20 uur           Camminghahal
za 20-01      WWC A1 – WWF A2                             15.00 uur           Easterein
zo 21-01      LDOK 6 – WWF 1                               12.10 uur           Gorredijk

do 25-01     WWF MW1 – Kinea MW 1                      21.30 uur           Camminghahal
za 27-01      Heerenveen F4 – WWF F1                             9.30 uur            Heerenveen
za 27-01      WWF B1 – Drachten v/dW B2             12.00 uur           Camminghahal
za 27-01      WWF A2 – Kinea A2                            13.00 uur           Camminghahal
za 27-01      WWF A1 – WIK’34 A1                          14.10 uur           Camminghahal
za 27-01      Quick ’21 D1 – WWF D1                            17.00 uur           Hurdegaryp
wo 31-01    WWF MW1 – Wik’34 MW1                     21.00 uur           Camminghahal
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Nieuws namens GV Goutum

Snertactie GV Goutum 
Het begint erop te lijken dat we begin 2018 de Snertactie weer organiseren!
Houd dus de info in de Diggelfjoer en op Facebook nauwlettend in de gaten
;-). Helpende handjes zijn nog steeds meer dan welkom, dus wil je je steentje
bijdragen op welke wijze dan ook? Geef je dan nu op via info@gvgoutum.nl.
Heel Goutum aan de snert!
Wil je alvast een bestelling plaatsen? Mail dan je wensen en gegevens naar
gvgoutumsnertactie@gmail.com. Dan zetten we je bestelling vast op de lijst!

Penningmeester gezocht!
Voor onze penningmeester Sander de Jonge wordt
de combi van werk en het penningmeesterschap
bij GV Goutum steeds lastiger. We zijn daarom op
zoek naar een financiële vrouw of man die zitting
wil nemen in ons bestuur.  Als penningmeester be-
heer je het budget van de vereniging. Naast je be-
stuurlijke bijdrage en het bijwonen van de vergaderingen behoren de vol-
gende taken specifiek aan jou toe:

- ledenadministratie in facturatiesoftware bijhouden;
- facturen versturen;
- debiteurenbewaking;
- declaraties & facturen verwerken en betalen;
- arbeidscontracten (laten) opstellen;
- opstellen van de jaarrekening;
- maken van de begroting voor komend seizoen;
- overleg met de kascommissie.

We maken gebruik van moderne administratiesoftware. Het is belangrijk dat
je affiniteit met financiën en boekhouding hebt. De vereniging kan eventueel
faciliteren in een opleiding daartoe.
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Voel je er wat voor om deel uit te maken van een ambitieus én gezellig be-
stuur van een dynamische vereniging…  
stuur dan een mail aan info@gvgoutum.nl.
Wil je eerst meer informatie of heb je vragen? Neem dan contact op met
Sander de Jonge: 06-15 51 95 22 of via jongesander@gmail.com.

Met sportieve groet,
Bestuur GV Goutum

Els Boek van het gelijknamige Jumbo-filiaal in Zuiderburen reikt de 
Bo-Flappen cheque uit aan voorzitter Ingrid Nijp en secretaris Ella Capiau 
van GV Goutum.
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Yoga in Goutum

Op dinsdag 9 januari aanstaande start al weer voor het 8e achtereenvolgende seizoen
de Yogagroep Goutum voor een nieuwe serie hatha-yogalessen in de ruimte van
Peuterspeelzaal IenieMienie, gelegen vlak naast het dorpshuis Ien en Mien in Goutum.
Wil je ontspannen? Onthaasten? Tot jezelf komen? Bewust(er) worden van je lichaam?
Je adem? Je geest? Dan is hatha-yoga wellicht iets voor jou. Hatha-yoga is namelijk
een uitstekende manier om te komen tot een vitaler lichaam, een goede adembeheer-
sing en een ontspannen geest.
Soft? Integendeel. Hatha-yoga is een fysieke vorm van yoga, maar geen gymnastiek.
De lichaamsoefeningen, Asana’s, vragen om een selectieve aanspanning van spieren,
concentratie en een juiste ademtechniek. 
De oefeningen leren je spanning en ontspanning signaleren, spanning weg te nemen
en ontspanning toe laten. Zo neem je op den duur een steeds meer ontspannen hou-
ding aan. De combinatie van lichaamsoefeningen, concentratie en adembeheersing
zorgt tevens voor een goede doorstroming in het lichaam. Goed voor alle organen,
spieren, bloedsomloop, spijsvertering, ademhalingsorganen, hart en nog veel meer. 

De oefeningen zorgen voor souplesse van het lichaam en, het belangrijkste, voor ont-
spanning. 
Bepaald niet “hoog over” dus, maar aandachtig bouwen aan vitaliteit, rust en balans.

Evenals de afgelopen jaren zijn er op dinsdagavond weer twee lesuren: om 19.00-20.00
uur en om 20.15-21.15 uur. Beide groepen zijn toegankelijk voor alle niveaus van yoga-
beoefening, dus van beginnend tot (wat) meer gevorderd..

De lesserie bestaat uit 13 avonden en eindigt op dinsdag 10 april 2018 (er is een on-
derbreking in de Voorjaarsvakantie). De kosten zijn evenals voorgaande jaren € 6,90
per les, totaal voor alle 13 avonden is dat € 90,=. Je kunt ook kiezen om 10 van de 13
avonden deel te nemen, dan zijn de kosten € 7,75 per les, totaal dus € 77,50. Mocht je
een les (moeten) missen dan kun je die altijd op een ander moment en/of op een an-
dere locatie inhalen.

Heb je interesse dan kun je je opgeven bij Richard den Dunnen (yogadocent): 
06-40925973, of via richard@libete.nl.

Voor meer informatie, ook over andere locaties en lestijden, zie www.libete.nl



Elke dierenarts Goutum Elke dierenarts Drachten Elke dierenarts Leeuwarden
Goutumerdyk 77 Oudeweg 34 Snekertrekweg 25
9084 AD Goutum 9203 AH Drachten 8912 AA Leeuwarden
058-2542495 0512-545140 058-2139779
goutum@elkedierenarts.nl drachten@elkedierenarts.nl leeuwarden@elkedierenarts.nl

Volg ons op 
facebook

Elke dierenarts, sterk in aandacht!
 

Naast goede diergeneeskunde voor een vriendelijke prijs, bieden wij u extra zorg met bijvoorbeeld GRATIS 
gezondheidschecks. Bovendien kunt u gebruik maken van ons uitgebreide spaarsysteem, waarmee u zowel bij 

ons als bij Jumper de Diersuper kunt sparen voor directe kortingen op alle zorg van Elke dierenarts. 
Heeft u vragen, kom dan gerust eens bij ons langs. 

 
 www.elkedierenarts.nl

             Om u optimaal van dienst te kunnen zijn werken wij op afspraak. 

De Feestcommissie wenst alle Goutumers
fijne kerstdagen en een heel gelukkig en
feestelijk 2018!

Datum Dorpsfeest 2018 is van 14 t/m 16 juni!
Mis het niet, voorkom teleurstelling en zet het alvast in
je agenda! De datum van het dorpsfeest is vastgesteld
op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 juni 2017.

Binnenkort meer nieuws over het dorpsfeest van volgend jaar. Voor meer info
over het dorpsfeest en de foto's van het afgelopen jaar kun je terecht op
fb.com/dorpsfeestgoutum. Als we vriendjes worden op Facebook ben je altijd
als eerste op de hoogte van al het nieuws rond het dorpsfeest. Voor tips,
ideeën of vragen rond het dorpsfeest mail je kanterdebildt@hotmail.com. 

Feestelijke groeten van de FC Goutum.
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Fancy Fair 
op het IKC Wiarda/Wiardaskoalle

Door omstandigheden heeft het
IKC Wiarda de aangekondigde
Fancy Fair uitgesteld. De nieuwe
datum is 26 januari aanstaande
van 16.00 uur tot 19.00 uur.
Deze Fancy Fair wordt gehou-
den om de aanschaf van trein-
banken op de leerpleinen mo-
gelijk te maken. Op deze fair is
er voor elk wat wils. Zo is er een
restaurant waar u onder andere soep en poffertjes kunt nuttigen. Verder
worden er (kinder)boeken, kinderkleding, speelgoed etc. verkocht. Voor de
kinderen worden er allerlei spelletjes georganiseerd. 

Bent u creatief of een potentiële kandidaat voor ‘Heel Holland Bakt’ en wilt u
iets voor het IKC Wiarda betekenen? Wij willen uw werkstukken en baksels
graag verkopen. 

Hebt u thuis nog kinderkleding en (kinder)boeken (in goede staat), waar u
wel van af wilt? Dan kunt u bovengenoemde spullen vanaf woensdag 17 ja-
nuari op school brengen. 

Hebt u vragen, dan kunt u bellen naar Klaske Wenniger, tel: 058-2883773. 

Al met al een leuke activiteit voor op de namiddag en dat
voor een goed doel!
U komt toch ook?

De Fancy Fair commissie 
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Yn ús wurden wennet in oare wrâld
It doarp is de dream en it lân it toaniel
kom deryn en sjoch wat wy sizze

Verhalenvertellers gezocht 
voor Openingsweekend LF2018

Leeuwarden-Fryslân 2018 en Tryater zoeken voor het openingsweekend van
het culturele jaar heel veel verhalenvertellers. Op vrijdag 26 januari stapt de
provincie om 19.00 uur massaal in de voetsporen van de Winterjûnenocht om
volgens goed Fries gebruik mensen bij elkaar te brengen en om verhalen te
vertellen. 

De opening van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018
wordt een feest voor de hele provincie. Op 26 en 27 januari organiseren
Leeuwarden-Fryslân 2018 en Tryater de ouverture van het culturele jaar; in
Leeuwarden én in de rest van Fryslân. Op vrijdag staat de provincie centraal,
zaterdag vinden de feestelijkheden plaats in Leeuwarden. 

Aan ‘2018verhalen’ doen vrijdag 26 januari meer dan 75 musea mee. Ze bie-
den van 19.00 tot 22.00 uur een podium aan al die verhalenvertellers. De ver-
halen worden in musea verteld, maar ook thuis, in de boerderij, het woon-
schip of in het café. Skûtsjesilers, burgemeesters, caféhouders, veehouders,
van Schiermonnikoog tot Oudemirdum en van Zurich tot Appelscha: iedereen
doet mee en mag meedoen. 

Aan de hand van bijzondere objecten wordenverhalen gedeeld die volgens
de Friezen mee de toekomst in moeten; verhalen die de diversiteit en verbon-
denheid van onze (Iepen) Mienskip verbeelden.

Spannende legendes, persoonlijke voordrachten, verhalen over een voorwerp
of bezittingen waar een verhaal aan kleeft. Grappig, ontroerend, en hele ge-
wone verhalen.,,Alles kan en alles mag”, zegt artistiek leider Ira Judskovkaja.
,,En we kunnen nog wel wat vertellers gebruiken zodat de provincie straks
gonst van de verhalen…”  

Aanmelden kan via de website www.2018verhalen.nl.
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Herdertjestocht in Techum/Goutum-súd
Kom jij ook?

Op Kerstavond, zondag 24 december organiseert de Protestantse Gemeente
Goutum in Techum/Goutum-súd voor de 3e keer een Herdertjestocht. Wij ho-
pen op een hele hoge opkomst!

We vertrekken om 18.00 uur vanaf de speeltuin in Techum en maken een
spannende wandeling (met een grote verrassing onderweg) naar de oude
Kerk op de terp in Goutum. 
Daar vertelt de dominee over de geboorte van Jezus en zullen we mooie
kerstliedjes zingen. Voor iedereen is er lekkere warme chocolademelk en een
kerstkransje.
Het hele programma zal ruim een uur duren en alle kinderen, papa's, ma-
ma's, opa's en oma's zijn natuurlijk weer van harte welkom!
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Protestantse 
Gemeente 
te Goutum c.a.

Overzicht van diensten in november
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld)
                        Voorganger               Bijzonderheden
24 december   Ds. G. Rinsma             M.m.v. pop-gospelkoor Loft.
                                                            Doel v/d collecten: diaconie/kerk.
24 december   Ds. G. Rinsma            Kerstnachtdienst. Aanvang 22.30 uur!
                                                            M.m.v. het Godeharduskoor. 
                                                            Doel v/d collecten: KIEN/kerk.
25 december   Ds. G. Rinsma             Kerstdienst. M.m.v. de cantorij.
                                                            Doel v/d collecten: Kerk in Actie, 

kind in de knel/kerk
31 december   Ds. G. Rinsma            Doel v/d collecten: diaconie/kerk.
1 januari          Ds. G. Rinsma            Vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar.
                                                            Om 11.00 uur begint een morgengebed. 

Daarna is er een nieuwjaarsbijeenkomst 
onder het genot van een hapje & een drankje. 

7 januari          Ds. Wessels                 Doel v/d collecten: diaconie / kerk
14 januari        Ds. G.R. Rinsma         Doel v/d collecten: diaconie / kerk 
21 januari        Ds. G.R. Rinsma         Viering avondmaal. M.m.v. de cantorij.
                                                            Doel v/d collecten: Aanloophuis / 

Kerk in Actie Oecumene
28 januari        Ds. U. Tjallingi           Doel v/d collecten: Wereld Lepradag / kerk

Diensten in Martinuskerk (Hempens), aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld)
24 december   Ds. G. Rinsma             Kerstnachtviering. Aanvang 20:30 uur!
                                                            M.m.v. de heer Fokke van Dijk.
                                                            Doel v/d collecten: KIEN/kerk.
14 januari        Ds. G. Rinsma             Doel v/d collecten: diaconie / kerk

Dienst in MFC MÀRKANT (Zuiderburen), aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld)
28 januari        Da. A. Buizer             Doel v/d collecten: Wereld Lepradag / kerk

Let op!
met ingang van januari 2018 is er elke 2e zondag van de maand een dienst in de
Martinuskerk in Hempens; elke 4e zondag van de maand is er een dienst in MFC
MÀRKANT in Zuiderburen. 

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten 
kunt u terecht op onze website www.agneskerkgoutum.nl 

en het kerkblad “De Geandewei”.



Campanile 
Hotel & Restaurant

Leeuwarden
Annelie Breukers

&
Thomas Klinkhamer

Wergeasterdijk 1

9084 AS Goutum

Tel: 058-2880605

Fax: 058-2880635

Mail: 

Leeuwarden@campanile.com

Campenile Hotel
wenst u 

fijne feestdagen 
en een gelukkig 

Nieuwjaar!
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✔LET OP
Inleveren kopij 
voor het volgende
nummer tot 15 januari 2018.
Per e-mail: 
redactiediggelfjoer@goutum.info
Redactieadres: Brédyk 99 te Goutum

✔KLACHTENLIJN
De klachtenlijn van de gemeente
Leeuwarden is te bereiken op 
telefoonnummer 14058.

✔POLITIE
Wijkagente Marieke Zweers 
is te  bereiken op 0900-8844 
of via  marieke.zweers@politie.nl

✔WEGGEEFKAST IN HET
DORPSHUIS IEN EN MIEN

Sinds september is er een weggeef-
kast in het dorpshuis Ien en Mien ge-
plaatst. In de weggeefkast kunnen
dorpsgenoten spullen leggen die
nog een tweede leven verdienen. 
We denken aan bijv. boeken, tijd-
schriften (o.a. Linda!), DVD’s, puzzels
en speelgoed. Alle spullen mogen in
de weggeefkast, als het maar in de
kast past, compleet en niet kapot is.
Het idee achter de weggeefkast is,
dat de bewoners van Goutum naast
spullen in de kast zetten, er ook
weer spulletjes uit kunnen halen.
Ziet u iets moois, maar heeft u zelf
geen voorwerp bij u? Alleen iets
meenemen mag ook!
Bij vragen kunt u altijd contact op-
nemen met het dorpshuispersoneel.
Tot ziens in ons dorpshuis!

✔KRYST
Krystbeam optúge
Lekker ite 
Gesellich
Kearskes oan
Rein en donkere wolken en
hoopje op in wite kryst……?

Kleine berichtjes

Snieflokjes binne lytse
tútsjes út de himel wei



HEERLIJK

EERLIJK 
ETEN

Molkenkelder 8 
8941 AJ  Leeuwarden
(Goutum-Súd)

Tel.  06 53 23 87 39
Email  info@byitalddjip.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag en dinsdag
16.00 - 20.00 uur 

Woensdag t/m zaterdag
12.00 - 21.00 uur 

Zon- en feestdagen
16.00 - 21.00 uur

MAALTIJD 
ABONNEMENT

Wilt u van een 
“Heerlijk eten 
maaltijd abonne-
ment (biologisch / 
duurzaam / sei-
zoensgerecht) 
genieten?

Mail dan naar: 
info@byitalddjip.nl


