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FAN DE REDAKSJE

Okkerdeis kamen de bern oan de doar foar Sint Maarten. Mei in protte entûs-
jasme songen de bern harren ferskes. Ik hearde de âlde fertroude teksten dy
’t ik sels as bern ek songen ha.

Wisten jimme dat yn earder tiden wy as bern net by de doarren lâns gienen?
De skoalbern sammelen harren by de (âlde) Wiardaskoalle en makken in om-
gong troch Goutum. Jim moatte jim hjirby wol even yntinke dat it doarp doe
noch de omfang hie fan hjoeddeis….

Underweis waard doar oan doar jild ophelle mei de kollektebus foar
“Maeykehiem” yn St. Nyk (St. Nicolaasga). Dat barde troch de bern dy ’t krekt
fan skoalle wienen en op it fuortgeset ûnderwiis sieten. As bern seagen je dêr
och sa nei út om dit te dwaan, dan wienen je ommers grut! Yn de seisde klas-
sen (no groep 8) mochten we yn stee fan de lampion mei in fakkel rinne! Dat
wie hielendal top fansels! 

Nei ôfrin gienen wy nei it doarpshûs (doe noch it âlde wêr ’t no de Kûle stiet)
en krigen wy sûkelarjemolke en in stik koeke en in sinesappel mei nei hûs. Ik
mei hjir graach noch even oan werom tinke as it wer 11 novimber is. 

Doe ’t Goutum grutter en grutter waard, is dizze tradysje stoppe en no geane
de bern sels by de doar lâns om wat lekkers op te heljen. 

Nei Sint Maarten stiet in oar feest foar de doar, te witten Sinteklaas. It wurde
wer spannende tiden foar jong en âld. Ek in moai feest mei in protte tradys-
jes. Litte wy dy noch hiel lang yn eare hâlde.

Wy winskje jimme net allinnich in soad lêsplesier, mar ek in protte Sintfertier.

Jeltje Wijbenga
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Van de bestuurstafel

In dit voorwoord allereerst aandacht voor een bericht in de krant dat ik deze
week tegenkwam: “veel dorpsbelangen hebben moeite met hun rol en daarnaast
is het lastig om vrijwilligers te vinden”. Ik herkende mij niet in dit bericht.

Allereerst we hebben een actief bestuur met mensen die allemaal hun bijdrage
leveren. Als het nu gaat om het “schouwen” van ons dorp: ligt alles er een beetje
netjes bij (twee keer per jaar een deel van het dorp), het uitbrengen van Diggelf-
joer, het selecteren van een kunstwerk, het realiseren van een waterplan, het bij-
houden van de penningen en het zorgen dat alle correspondentie wordt
bijgehouden, etc. Medebestuursleden bedankt voor jullie inzet dit jaar.

Nu even over onze rol. Allereerst denk ik dat onze inwoners over het algemeen
goed in staat zijn om voor hun eigen belangen op te komen. Toch denk ik dat het
goed is dat we als dorpsbelang regelmatig met de gemeente communiceren en
contacten met de politiek en de ambtenaren onderhouden. Samen met onze be-
woners kunnen we dan maximaal opkomen voor onze belangen. Want daar zijn
we uiteindelijk voor: opkomen voor de belangen van onze inwoners en het leef-
baar houden van ons dorp. Dat willen natuurlijk samen met jullie doen; dus
schroom niet om contact met ons te zoeken op het moment dat er zaken spelen.

Een recent voorbeeld: we hebben samen met een aantal bewoners van de Wer-
geasterdyk een overleg met diverse ambtenaren gehad. Doel is om een goede af-
sluiting van de Wergeasterdyk te komen (“de knip”).  Een constructieve meeting.
We hopen dat alles conform de afspraken wordt opgepakt.

Als laatste: de dorpsgrenzen zijn definitief aangepast. We zijn nu helemaal inge-
sloten door onze buurman: Leeuwarden. Toen ik het kaartje zag, moest ik wel
even denken aan Asterix en Obelix. Hun dorp in Gallië was ook helemaal ingeslo-
ten. De vergelijkingen komen in me op maar dat laat ik graag aan jullie eigen ge-
dachten over.

Johannes Osinga
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Het is maar een spelletje . . .

Wie een fanatieke supporter is van een sportman, sportvrouw of sportploeg,
leidt eigenlijk een vrij ongezond bestaan met al die emotionele pieken en da-
len.
Zolang de favorieten winnen, is het leven een feest . “So ein Tag , so wunder-
schön wie heute”, zingen onze oosterburen in dat geval.
En wij? In de tijden van Abe Lenstra deden we het nog met “Hup, Holland,
Hup“, maar tegenwoordig ligt dat wat gevoeliger. De zwartgalligen onder de
Oranjefans bijvoorbeeld zongen na de smadelijke, Europese uitschakeling
meteen al sarcastisch: “We zijn er niet bij en dat is prima! Viva Hollandia!”
Dat was heel sneu voor die volkszanger, want die dacht met zijn oude hit
weer te scoren.
Het schrijven van liedjes die al vooruit lopen op een gebeurtenis, blijft dan
ook een heikele bezigheid.

Ik kom al sinds mensenheugenis niet meer op een voetbalveld, maar er is
door de jaren heen eigenlijk niet zo gek veel veranderd. Bij een overwinning
juichen we onze helden nog altijd toe en noemen we hen soms zelfs goden-
kinderen, maar bij een nederlaag zijn het luie, arrogante, overbetaalde prut-
sers, die pek en veren verdienen.

Een prachtig voorbeeld hiervan vind ik nog altijd die linksbuiten van de voet-
balvereniging “Leeuwarden” (Voor de niet-ingewijden: Een roemruchte volk-
sclub met als geuzennaam “De Klomp”).

Deze bij oudere stadgenoten zeer bekende Jan Hoekema had, wanneer hij
het op z’n heupen kreeg, geweldige acties in huis.. Dan ving hij de bal met de
hak op, krulde hem daarna over z’n hoofd naar voren en nam hem tenslotte
vol op de pantoffel . De arme keeper van de tegenpartij hóórde de bal alleen
maar. Man, in wijde omtrek rond het stadion trilde het serviesgoed op tafel.
De echte supporters op de tribunes raakten in extase en de loftuitingen wa-
ren niet van de lucht:
“Hew ik ut niet seit? Jim wilden mie niet gelove, hè? Die Abe ken wel in-
pakke!”…..



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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Totdat diezelfde godenzoon zich even later om onverklaarbare redenen
bukte, toen er een bal in het vijandelijk doelgebied op hem afkwam. Toen
brak de hel los en was de held van nog geen tien minuten daarvóór ineens
een houthakker van de ergste soort en een watje, die niet durfde te koppen.
“Juffrouw Hoekema, is u daar?,” klonk het toen in koor. En Jan natuurlijk
ook kwaad en diep beledigd.... totdat hij even later weer een wereldgoal
maakte en Abe dus opnieuw kon inpakken. Onvergetelijke momenten!
Maar de clubliefde bleef ondanks alles onveranderd sterk.

Dat clubliefde ook wel eens bedenkelijke vormen kan aannemen, bewijzen
verhalen uit Engeland, waaruit blijkt, dat er in veel supportersgezinnen flink
op de boodschappen wordt bezuinigd om maar een seizoenkaart van hun
club te kunnen kopen..... 
Maar het kan gelukkig ook op een veel positiever manier. Dat bewijzen bij-
voorbeeld Ierse supporters. Een tijd geleden zag ik een samenvatting van een
wedstrijd tussen het Ierse nationale voetbalteam, dat thuis speelde, en dat
van Spanje. Ik zag een heel stadion vol vrolijk uitgedoste, uitgelaten toe-
schouwers, die zwaaiden, hosten en zongen, alsof ze dik gingen winnen, ter-
wijl ze nota bene met 4-1 achterstonden! Het zingen was trouwens wel héél
bijzonder, want het lied dat ze massaal zongen, was namelijk niet een onno-
zel nummer uit de “olé, olé“- categorie, maar de beroemde ballade
“GRACE“, een lied, dat ooit 9 maanden lang in de top van de Ierse hitparade
stond en dat de tragische liefdesgeschiedenis bezingt van de Ierse dichter en
vrijheidstrijder Joseph Plunkett en z’n grote jeugdliefde Grace Gifford. En dan
vooral hun laatste, korte samenzijn in een gevangeniscel, vlak voordat Joseph
zal worden gefusilleerd.

Dus niet bepaald een dijenkletser voor een voetbalstadion. Oké, de stand op
het scorebord gaf niet bepaald reden tot vrolijkheid, maar daar ging het op
dat moment ook helemaal niet om. Die Ieren zongen een lied van nationale
verbondenheid, een lied, dat zo goed bij hun lange strijd voor onafhankelijk-
heid paste.

Ik vond het een fascinerend schouwspel. Een prachtig voorbeeld van saamho-
righeid, waarbij de uitslag uiteindelijk niet het belangrijkste was. Het was im-
mers maar een spelletje.



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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De roemruchte v.v. “Leeuwarden“ bestaat niet meer en de Jan Hoekema’s van
toen leven nog slechts voort in de hoofden en harten van degenen die er ge-
tuige van mochten zijn.

Nu klinken binnen de muren van datzelfde, oude stadion, op die historische
grond, de strijdliederen van nieuwe generaties, die daarmee hun hoofdstede-
lijke voetbaltrots naar ongekende hoogten hopen te stuwen.

Hun bekendste clublied heeft, net als bij de Ieren, inhoudelijk helemaal niets
met voetbal te maken en het vertelt ook een verhaal: namelijk dat van Eelke
en Etsje. Twee “doodgewone“ jonge mensen, die strijden voor het behoud
van hun grootste bezit: een gezellig arkje, dat bijna door een lek in de romp
ten onder gaat, maar dat gelukkig weer wordt opgeknapt en waarin je -
mocht je toevallig in de buurt van de Singel komen – altijd welkom bent.

Helden winnen en helden verliezen. Zo was het en zo zal het altijd blijven.
Maar zingen blijkt het wondermiddel bij uitstek te zijn bij sportieve voor- en
tegenspoed. “You’ll never walk alone“.

Ik weet het zeker: Mits uit volle borst en met trots gezongen zullen mooie lie-
deren iedere tegenstander ongetwijfeld straks weer met lood in de schoenen
naar onze mooie stad doen afreizen en met de staart tussen de benen weer
doen vertrekken! 

Heus: het “Liwadder kwartierke” bestaat. 
“Ut mut alleen weer wakker wudde!“

DIRK J. JANS
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Je bent een fan, of je verafschuwt het. Een guldenmiddenweg is er volgens mij niet. Ik
behoor tot de eerste categorie mensen die op maandagavond lekker geniet van de
gortdroge humor van ‘Dokter Tinus’.
Volgens de acteurs zelf zijn hun personages door de jaren heen veranderd van stripfi-
guurachtig tot karaktervol. De opnames zijn in het pittoreske Woudrichem (in de
volksmond: Wourkum) gemaakt.
Mijn man, geen fan van dokter Tinus maar wel van vakanties, vond het een leuk idee
om een paar dagen in het vestingstadje te vertoeven. Voor een prikkie huurden we
via Airbnb een knus woninkje aan de Rijkswal met uitzicht op het punt waar Maas en
Waal tezamen vloeien. Het was fantastisch om alle filmlocaties te bezoeken en te zien
hoe je als kijker beduveld wordt. Zo doet het gebouw van de V.V.V. dienst als politie-
bureau. Het toeristeninformatieschild verwijderen ze van de buitenmuur en een licht-
bak met het politielogo wordt ervoor in de plaats gehangen. In de apotheek van me-
vrouw Hansen is in het dagelijkse leven gehaktballenrestaurant ‘Baldadig’ gehuisvest
en het ietwat verloederde ticketgebouw van het voetveer naar slot Loevestein trans-
formeerde tot de eerste locatie van eetgelegenheid ‘De Gijsbert’.
Na een bezoek aan kasteel ‘De Haar’ (een echte aanrader!) wilden we nog wat bood-
schappen doen. Mijn man gaf echter te kennen, dat hij toch eerst even heel nodig
naar huis moest. Nog nooit ben ik zo blij geweest met zijn plotselinge aandrang, want
op het moment van thuiskomst bleken ze vlakbij onze vakantiewoning met opnames
bezig te zijn. Terwijl mijn echtgenoot zich naar het toilet spoedde, sloop ik met mijn
camera behoedzaam naar de filmset. Na de opnames liep Thom Hoffman (dokter
Tinus) mijn kant op. De sympathieke Thom, dik onder de schmink en in zijn kostuum,
moet het op die snikhete dag behoorlijk warm gehad hebben. Toch nam hij de moeite
om zich in alle rust samen met mij te laten fotograferen. Later hoorde ik, dat ze zijn
gezicht sprayen, zodat hij niet gaat zweten. Mijn dag kon natuurlijk niet meer stuk.
Helaas lopen de afleveringen van dit seizoen naar hun einde. Nu maar hopen, dat er
volgend jaar een vervolg komt. Tja, je bent een fan, of je bent het niet!
Gelukkig is het einde van ons klaverjasseizoen nog lang niet in zicht. Iedere 1e en 3e
vrijdag van de maand wordt er geen televisie gekeken, maar zitten we vanaf 19.30
uur gezellig gekluisterd aan de kaarttafels, zo ook op 1 en 15 december a.s.

De uitslagen van de vorige partijen zijn:

Ellen Beekman-Ensingh

Maatklaverjassen op 20 oktober:
1. Talja Vos en Ellen Beekman 6953
2. Frans Span en Ditty Span: 6688
3. Evert Visser en Thea den Hartog: 6391

3 november:
1. Rudolf Jagroep: 7096
2. Ditty Span: 7015
3. Gerrit Prins: 6984
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Hoe mooi het was

12 oktober hoe mooi was het
Een kleine week voor mijn afscheidsreceptie kwam de eerste drukte voor de
postbezorging op gang. Vele brieven en kaarten heb ik ontvangen en er was
door veel schrijvers veel moeite gedaan om er iets persoonlijks van te maken.
Het persoonlijke kwam ook naar voren, doordat er zelfs mensen waren die
het geschrevene in rijmvorm hadden opgesteld. Zo ook een club die een soort
“oorkonde” had gemaakt, het mooi had ingelijst en het mij persoonlijk in die
week heeft aangeboden.

Toen was het 12 oktober; het dorpshuis met de vlaggen aan de gevel, het zou
een feest worden en een feest werd het. Het aantal van door mij geschatte
bezoekers van 20 was heel snel bereikt en het aantal mensen groeide snel uit
naar een veelvoud van 20. De grote hoeveelheid bloemen, cadeaus enz. enz.
hebben mij in verlegenheid gebracht, maar hebben ook aangegeven hoe de
onderlinge contacten met elkaar zijn geweest.

Graag wil ik het dorpshuisbestuur, alle bezoekers en een ieder die, op wat
voor manier dan ook, deze dag heeft mogelijk gemaakt, bedanken. Deze dag
blijft een geweldige herinnering aan mijn afscheid als vaste medewerker van
het dorpshuis. Als vrijwilliger hoop ik zelf dat ”dat wat was” blijft in de toe-
komst binnen het dorpshuis. 

Met vriendelijke groet,
Sonja Ullersma
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AGENDA 
DORPSHUIS 
IEN EN MIEN

December                                                                                                                          Tijd
  1/15     Klaverjassen, het wordt steeds gezelliger, meedoen?                                  19.30
       4     Gymdames, warme chocolademelk drinken bij haard                                 19.45
       6     Reanimatieles                                                                                                  19.00
       9     Hit the Floor, zie elders in Diggelfjoer optreden                               16.30/20.30
     11     Veron zendamateurs                                                                                       19.30
     15     Vrouwen van Nu, kerstfeest in prachtige entourage v/d gymzaal                       
     16     Goutumer Kerstdiner, met live muziek, zie elders in Diggelfjoer                         
     21     Kerstbiljarten/darten en sjoelen, meedoen?                                                 20.00
     22     Weekendborrel met film voor de kids                                                           17.00
     31     Oudejaarsmiddagborrel                                                   van 16.00 uur tot 19.00
       1     Nieuwjaarsmiddagtoast                                                      vanaf 16.00 uur open

En verder:
Zoals u ziet is de weekendborrel op 22 december. U kunt rond 18.15 uur mee eten
voor een klein bedrag, 

Nieuwjaarsmiddag zijn wij geopend
Kom langs om elkaar een goed 2018 te wensen

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
Schutjassen                 elke dinsdagavond in de bar vanaf 19.30 uur
GSBK                          elke woensdagavond vanaf 20.00 uur
Dameskoor                 woensdagavond om de week vanaf 20.00 uur
Dammen                     elke donderdagavond vanaf 20.00 uur.
Ismakogie                   elke maandagmiddag om 16.00 uur
Acrylschildercursus     dinsdagmiddag 13.30 uur
Yogales                       dinsdagavond, eens meedoen????

Geeske Bons, Durkje Fennema en Fred Bouma zijn in het dorpshuis te bereiken op te-
lefoonnummer 058-2885529,indien niet aanwezig even inspreken op 
antwoordapparaat. 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



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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Korfbalvereniging 
Wez Warber en Fluch
Op naar de 100 spelende korfballers!

Tevreden
100 spelende korfballeden, daar willen we naar toe het komende jaar. Op het
moment zitten we op 90 spelende leden en traint er een aantal op proef mee.
Die 100 klinkt dus als een haalbaar aantal dus. Een stijgende lijn is te ontdekken
in ons ledenaantal en daarmee zijn we erg tevreden natuurlijk. 

Uitdaging
Meer leden = meer trainers en coaches =  meer wedstrijden spelen = meer vrijwil-
ligers nodig = meer uitdagingen voor ons als vereniging.
Door oudere jeugdspelers in te zetten als trainers bij de jongste jeugd komen we
in een win-win situatie terecht. De jongere teams hebben leuke enthousiaste trai-
ners en de oudere jeugd verdiept zich op een andere manier in het spelen van
korfbal, nu als trainer i.p.v. speler. Daarnaast leren ze een stukje verantwoorde-
lijkheid te dragen voor het reilen en zeilen van ‘hun’ team, iets wat hen in de toe-
komst bijv. kan helpen tijdens hun opleiding. 
Ook het spelen van meer wedstrijden zorgt voor een uitdaging, de kantine moet
vaker bezet worden. Het is fantastisch om te zien hoe vele leden en ouders van
leden zich het hele seizoen weer inzetten om een kantinedienst te draaien in het
weekend voor hun eigen vereniging bij bijv. hun eigen team. Mooi om te zien dat
velen dit nog steeds belangeloos willen doen, iets wat hoort bij een vereniging,
iets wat hoort bij Wêz Warber en Fluch. 

Dankbaar
Grote club actie, Jumbo Bo flappen sparen… Afgelopen maand hebben we weer
een aantal keer beroep gedaan op de bewoners van Goutum en omstreken om
loten te kopen of boodschappen te doen bij de Jumbo. 
Wij zijn jullie allemaal weer erg dankbaar dat daar ook gehoor aan is gegeven.
Met beide acties hebben we weer prachtige resultaten behaald. 

#SamenOpWegNaarIetsMoois
Vanwege de mooie resultaten van onze acties dit jaar kunnen we binnenkort
voor de hele vereniging weer een nieuwe outfit bestellen, bijvoorbeeld een
nieuw logo, nieuwe look. Ook gaan we kijken hoe we de kantine zo ‘energiezui-
nig’ mogelijk kunnen maken en of we de kantine aan kunnen passen aan de
wensen van onze leden en zo aantrekkelijk mogelijk voor de supporters van Wêz
Warber en Fluch en de kaatsers niet te vergeten natuurlijk.
#SamenOpWegNaarIetsMoois, samen op weg om van het sportveld in het cen-
trum van Goutum het sportieve bruisende sportcentrum aan de zuidkant van
Leeuwarden te laten blijven tot in de verre toekomst.
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Nieuwsgierig geworden?
Heeft u vragen over korfbal kijk dan ook een op onze - vernieuwde-  website
www.wezwarberenfluch.nl of  ‘LIKE’  onze Facebook pagina.
Het is in overleg ook mogelijk om vrijblijvend een drietal trainingen bij ons te
doen om te kijken of de korfbalsport bij jou past. 
Jong of oud, een ieder is welkom en wij gaan ons best doen om te laten zien dat
korfbal echt heel leuk is voor iedereen. 

Met vriendelijke groet, 
Marko Keidel,
Voorzitter korfbal vereniging Wêz Warber en Fluch

Wedstrijdprogramma Wez Warber en Fluch (WWF)

za 2-12        Wordt Kwiek E1 – WWF E1                             9.00 uur            De Kompenije 
za 2-12        WWf B1 – VZK/Donkerbroek B1         11.00 uur           Camminghal
za 2-12       De Wâlden E2 – WWF E2                             11.00 uur           Oenkerk
za 2-12        Flamingo’s D2 – WWF D2                           13.00 uur           Houtigehage
za 2-12        Pallas ’08 A1 – WWF A 1                            15.00 uur           Camminghahal
za 2-12        De Waterpoort A2 – WWF A2                             17.00 uur           Sneek
zo 3-12        Wêz Handich/DOW 5 – WWF 1                               12.20 uur           Dunoard

za 9-12        LDOK D3 – WWF D1                            9.00 uur            Gorredijk
za 9-12        Mid Fryslân E2 – WWF E1                             9.30 uur            Akkrum
za 9-12        Quick ’21 F1 – WWF F1                             10.00 uur           Oudega
za 9-12        WWF A2 – LDOK A3                            11.00 uur           Camminghahal
za 9-12        WWF A1 – Olympia A1                        12.10 uur           Camminghahal
zo 10-12      Lintjo 3 – WWF 1                               10.00 uur           Oldeberkoop
do 14-12     WWF MW1 – Udiros MW1                      21.30 uur           Camminghahal

za 16-12      WWF F1 – CSL F1                               10.00 uur           Camminghahal
za 16-12      WWF E2 – Mid Fryslân E3                   11.00 uur           Camminghahal
za 16-12      WWF D1 – Invicta D2                          12.00 uur           Camminghahal
za 16-12     WWF B1 – De Waterpoort B1              13.00 uur           Camminghahal
za 16-12      Invicta/Frigro/HarkemaA3 – WWF A1                             14.30 uur           Kollum
za 16-12      Deinum A1 – WWF A2                             17.00 uur           Menaldum
zo 17-12      WWF 1 – VZK/Donkerbroek 2            13.00 uur           Camminghahal

vr 22-12      Altijd Kwiek MW1 – WWF M1                           20.30 uur           Gorredijk
za 23-12      De Granaet E1 – WWF E2                             10.00 uur           Dokkum
za 23-12      NQL F1 – WWF F1                             13.30 uur           Damwoude
za 23-12      WIK’34 A1 – WWF A1                             16.40 uur           Damwoude



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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Mannenkoor          GSBK          20 jaar
1998 – 2018

Twintig jaar is dat een feestje waard of doe je dat met 25 jaar? 
Wij vinden dat 20 jaar, ook omdat het samenvalt met Culturele Hoofdstad,
wel een mijlpaal is om dit te vieren. Dan hebben we nog 5 jaar om over ons
volgend jubileum na te denken.

Maar eerst 2018. Wat zijn de plannen, hoe gaan we het doen? Alles draait
hierbij om geld, maar aangezien onze kas niet voorziet in het geven van
grote feesten, moeten er sponsoren gezocht worden.
Gezien bedrijven plat gebeld worden voor sponsoring in verband met CH
2018, staan ze niet te trappelen om het jubileum van GSBK te sponsoren.
Maar als je binnen het koor een paar mensen hebt met een breed netwerk, is
er veel mogelijk.
Met een goed verhaal komen is belangrijk. Niet alleen aan jezelf denken,
maar ook aan de medemens.

Een bedrijf kan een concert van ons koor sponsoren ten behoeve van een in-
stelling zoals een verzorgingstehuis, ziekenhuis of wat het bedrijf maar wil.
Wij treden daar dan gratis op.
Hun bedrijfsnaam wordt een jaar lang op onze website en Facebook pagina
vermeld en het bedrijf krijgt bovendien 10 vrijkaarten voor ons jubileumfeest
op 7 juli 2018. Hiervoor wordt geprobeerd nog een aantal lokale artiesten
aan te trekken.

Ondertussen hebben onze sponsorjagers in een paar weken tijd al 12 sponso-
ren gestrikt en zijn de eerste concerten al gegeven.

Hulde voor deze mannen!

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
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Nieuws namens GV Goutum

Spek-de-kas-actie Jumbo Els Boek groot
succes voor GV Goutum
Van 25 september t/m 5 november kregen
klanten bij elke 10 euro aan boodschap-
pen bij de kassa een ‘Bo-flap’. Bij de flap-
penscanner in de winkel kon men vervol-
gens kiezen voor GV Goutum in het
overzicht van deelnemende verenigingen. 

Maar liefst € 7.500,- viel er te verdelen
onder de 17 verenigingen die zich
hadden opgegeven. GV Goutum heeft
een 4de plek weten te veroveren met
een bedrag van maar liefst € 556,99!
Een fantastisch resultaat waar we ie-
dereen hartelijk voor bedanken. In het
bijzonder de leiding, ouders en kinde-
ren die de actie hebben ondersteund
en de vereniging hebben gepromoot
op de winkelvloer en natuurlijk Jumbo

Els Boek voor het initiëren van deze fantastische actie. Heel veel dank allen! 

Knuffelkijkles en vriendjesles
Woensdag 18 oktober was het een gezellige boel in de gymzaal. De kleuters
mochten hun knuffel van huis meenemen om hen vervolgens te laten zien
wat ze allemaal geleerd hebben. De kinderen in de overige groepen mochten
deze les iemand meenemen. Vriendinnetjes en vriendjes, buurmeisjes en
buurjongetjes, nichtjes en neefjes. Allemaal deden ze die middag mee wat
een gezellige boel opleverde! De laatste woensdag voor de Kerstvakantie, 20
december, is er een officiële kijkles voor ouders, opa’s en oma’s en broertjes
en zusjes.
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Snertactie GV Goutum 
Vorig jaar is de snertactie helaas geannuleerd omdat we de organisatie van
de actie niet voor elkaar kregen. Toch zijn we nu weer in overleg om de actie
dit jaar wel te kunnen realiseren. Helpende handjes zijn 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!

Wedstrijden dit seizoen
Ook dit jaar staan er weer een aantal wedstrijden op stapel. Evelien Pijnacker
neemt dit jaar met haar twee groepen deel aan de Friese Kampioenschappen
Jazz op 3 februari 2018 in Drachten. 
Miranda van der Wal gaat op zaterdag 17 februari met twee groepen naar de
Level-UP wedstrijd in Sneek; de voorselectie voor de Friese Kampioen -
schappen. We wensen Evelien en Miranda veel succes met de voorbereidin-
gen!

Met sportieve groet,
Bestuur GV Goutum
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Nieuw Koor In Leeuwarden

Nieuw koor in Leeuwarden op maandagmorgen voor sopranen, mezzo’s en
alten!

Heb je zin om de week met muziek te beginnen?
Zing dan mee in het nieuwe maandagmorgen koor!
Iedereen met aardig wat koorervaring en die redelijk van het blad kan zingen
is welkom!

Dirigent is Janny Kok: www.jannykokmuziek.nl
Het repertoire zal grotendeels bestaan uit klassieke muziek.

En er is ook plaats voor andere genres:
Jiddische liederen, Afrikaanse muziek, een spreektekst etc.
Wat we kunnen gaan zingen? Bijvoorbeeld: ‘Rejoice in the Lamb’ van
Benjamin Britten; ‘Missa Brevis in D’ van Britten; ‘Adiemus’ van Karl Jenkins.

We repeteren in de wijk Bilgaard in Leeuwarden, op maandagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur.
We beginnen nog dit jaar: van 20 november tot en met 11 december, en gaan
verder in januari 2018.

Via info@jannykokmuziek.nl kun je meer informatie krijgen.



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. 

Kortom voor 
voetklachten, 

voetbehandelingen 
en voetverzorging

bent u bij mij aan het juiste adres.

Pypsterbuorren 10

9031 XH Boksum

Tel: 06-49913166

Voetverzorging

• likdoorn

• ingroeiende nagel

• kalk-/schimmelnagel

• advies

• geen diabetische voet
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Under de toer

Beste Goutumers, 
Van 14 t/m 24 juni 2018 zal in en rond de Agneskerk van Goutum het unieke
theaterspektakel Het heilige hert van Cambuur worden opgevoerd. In de ko-
mende edities van Diggelfjoer nemen we jullie graag mee in alle ontwikkelin-
gen rond de tot instandkoming van dit bijzondere project. 

Aanleiding
SC Cambuur en de Agneskerk in Goutum. Je zou ze niet meteen met elkaar in
verband brengen. Toch is er iets wat de voetbalclub en de kerk verbindt: het
familiewapen van de adellijke Friese familie de Cammingha’s, stichters van
Leeuwarden. In de kerk van Goutum prijkt een afbeelding van het familiewa-
pen en voetbalclub Cambuur gebruikt het wapenschild als logo.
Het was Gerriet van den Bogert, een leerling van de Wiardaschool, die de domi-
nee van de Agneskerk een paar jaar geleden wees op de aanwezigheid van het
Cambuurlogo in de kerk. Het jongetje herkende tijdens een rondleiding meteen
het rode liggende hert in goud en riep enthousiast: 'zijn jullie ook al fan?!'.
Dominee Gerard Rinsma van de Agneskerk vertelde het verhaal aan de orga-
nisatie van Under de Toer en samen gingen zij op zoek naar theatermakers
die vorm zouden kunnen geven aan dit verhaal. De drie jonge theatermakers
van theatercollectief Skoft&Skiep werden door Jos Thie van Under de Toer
benaderd.
Zo werd het verhaal van het jongetje in de Agneskerk de aanleiding voor een
voorstelling over de verborgen verbintenis tussen de Agneskerk en SC
Cambuur.

Under de toer
It heilige hert van Cambuur is een van de 32 projecten die onder de koepel
van Under de Toer tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 zal plaatsvinden bij een
van de meer dan 750 kerken in onze provincie. Under de Toer presenteert 32
bijzondere verhalen, die in één van de kerken zijn geboren. Deze verhalen
vormen het vertrekpunt voor manifestaties waarin kunstenaars samenwerken
met de lokale gemeenschappen. Samen verbeelden ze de mooiste verhalen
die het waard zijn opnieuw verteld te worden.
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Even voorstellen: Skoft&Skiep 
Wij zijn Aukje Schaafsma, Karel
Hermans en Tatiana Pratley. Wij wer-
ken alledrie als theatermakers bij
Tryater. Daarnaast hebben wij samen
theatercollectief Skoft&Skiep. Vanuit
Skoft&Skiep maken we voorstellingen
met grote groepen mensen. Eerder
maakten we een voorstelling met 100
Leeuwarders over hun verbondenheid
bij clubs en verenigingen en een voor-
stellingen met 80 inwoners van
Heechterp-Schieringen, over hoe werk
onze identiteit bepaalt. De afgelopen jaren hebben we een eigen werkwijze
ontwikkeld waarbij we uitgaan van de kracht van de groepen die met ons
meedoen. Samen met De Agneskerk, het Dorpsfeest, SC Cambuur en de clubs
en verenigingen van Goutum slaan we nu de handen ineen om samen Het
heilige hert van Cambuur tot een echt locatiespektakel te maken.

Wat kun jij betekenen?
De komende maanden gaan we meedraaien bij activiteiten van clubs en ver-
enigingen in Goutum om te kijken wie op welke manier mee kan en wil doen
aan het theaterspektakel dat van 14 t/m 24 juni 2018 speelt in en om de
Agneskerk. Eind februari willen we alle spelers en muzikanten, maar ook alle
vrijwilligers die gaan helpen met kostuums, decor en publieksbegeleiding, ge-
worven hebben.
In de maanden april en mei zullen we repeteren, vooral in de weekenden, zo-
dat de voorstelling in première kan gaan tijdens het dorpsfeest van Goutum.
In totaal zullen we 10 keer spelen voor 300 man publiek per avond.
Meedoen?

Meehelpen of meespelen? Of wil je ons iets vragen? 
Mail dan naar: skoftenskiep@gmail.com





Kerstdiner/dansant
Op 16 december  18.30 uur

Kosten € 30,00 p.p excl. drankjes
In dorpshuis Ien en Mien om 18.30 
Wilt U ook eens aanschuiven ???

Opgave en inlichtingen bij:
Nel Broekstra 058-2887000
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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
3 december     Ds. G. Rinsma             Doel v/d collecten: diaconie/kerk
10 december   Ds. G. Rinsma             Doel v/d collecten: ZWO/kerk 
17 december   Ds. R.E. Nummerdor  M.m.v. de cantorij.
                                                            Doel v/d collecten: diaconie/kerk.
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.

Dienst in MFC MÀRKANT (Zuiderburen), aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld)
10 december                                      Ontdekkerkviering.

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.

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

en het kerkblad “De Geandewei”.

Maandag 18 december.
Een datum om te onthouden en in uw agenda te zetten.
Om 19:00 uur zal een Advents-/Kerstvesper gehouden worden.
De Vocal Group STIM zal die viering met hun prachtige stemmen opluisteren. 
U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere advents-/kerstvesper mee te vie-
ren.

De diaconie.



Campanile 
Hotel & Restaurant

Leeuwarden
Annelie Breukers

&
Thomas Klinkhamer

Wergeasterdijk 1

9084 AS Goutum

Tel: 058-2880605

Fax: 058-2880635

Mail: 

Leeuwarden@campanile.com

Eigengemaakt

APPELGEBAK
MET EEN 

KOP KOFFIE OF THEE

€ 3,50
Lever deze bon in voor een 
GRATIS TWEEDE KOP 

KOFFIE OF THEE
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✔LET OP
Inleveren kopij 
voor het volgende
nummer tot 10 december 2017.
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

✔OPBRENGST COLLECTE:
Collecte Fonds verstandelijk gehandi-
capten een succes! Met de collecte van
Fonds verstandelijk gehandicapten is
in Goutum 719,70 opgehaald. Het
Fonds bedankt alle vrijwilligers en ge-
vers die hieraan bijgedragen hebben. 

✔AGENDAWEETJE:
1 december algemene 
leden vergadering van de IJsclub
in het ijsbaanhokje.

✔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!

✔OPBRENGST COLLECTE:
De kollekte foar Bartiméus
Sonneheerdt (blinden en slechtzien-
den) hat it moaie bedrach fan €
502,43 opbrocht. Elsenien dy ‘t der
oan meiwurke hat, hertlik tank. 

Anneke Zeinstra

Kleine berichtjes



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


