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Kennismaken met onze unieke prestatiebeloning? 
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Van de redactie

Graag wil ik me voorstellen in het decembernummer van Diggelfjoer. Mijn
naam is Petra Louwenaar en per januari 2020 neem ik het redactiestokje over
van Jeltje. De afgelopen maanden heeft Jeltje mij ‘ingewerkt’ en ik heb er zin
om in januari te gaan beginnen.

Sinds juli dit jaar ben ik met mijn beide jongens weer in Goutum komen wo-
nen. Na een fikse verbouwing hebben we nu een fijne plek aan de rand van
het dorp waar we met veel plezier wonen. 

Daarnaast ben ik docent kunstvakken en projectcoördinator op het Terra in
Wolvega en geef ik les op de nieuwe mbo-opleiding Food Life & Innovation
in Groningen. 

Voor nu wil ik alvast iedereen hele fijne feestdagen toewensen. 
Tot een volgende keer!

Petra Louwenaar

De redactie wenst alle lezers mooie kerstdagen 
en een gelukkig en gezond 2020!!!
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Van de bestuurstafel

In dit voorwoord even aandacht voor onze Energie -
coöperatie Energiek Goutum. 
Het bestuur is druk bezig met allerlei initiatieven op het gebied van de ener-
gietransitie. Dinsdag 10 december heeft het vierde energieatelier plaatsge-
vonden met heel concrete pitches van een drietal bedrijven op het gebied
van waterstof en stroomleveranties. Ik ben ook heel benieuwd of we binnen-
kort een elektrische deelauto in ons dorp hebben. Mobiliteit VanOns is, net
als Energie VanOns, een gezamenlijke dienst van de Friese, Drentse en
Groningse energie coöperaties. Via een app (van MobiNoord)  kun je straks
hopelijk onze eigen deelauto reserveren en rijden. Begin januari kun je, als je
als ambassadeur hebt aangemeld, de deelauto testen. Als laatste op dit punt:
Dorpsbelang en Energiek Goutum hebben een samenwerkingsovereenkomst
gesloten met EAM. EAM gaat het zonnepark naast de Drachtsterweg aanleg-
gen (stroomvoorziening voor 2.659 huishoudens, investering 9,4 miljoen).
Door de samenwerkingsovereenkomst krijgen de inwoners van Goutum de
mogelijkheid om stroom af te nemen van dit zonnepark en ontvangt
Energiek Goutum een bijdrage om verdere initiatieven op het gebied van
duurzaamheid te ontwikkelen. Een win-win situatie want één van de subsi-
dievoorwaarden is dat EAM moet samenwerken met de lokale omgeving.
Met Energiek Goutum in de voortrekkersrol is deze samenwerkingsovereen-
komst tot stand gekomen. De energietransitie is voor velen waarschijnlijk een
ver van je bed show maar iedereen krijgt er op korte of lange termijn mee te
maken. Op energiekgoutum.nl is er nog veel meer informatie te vinden.
Als laatste: wisten jullie wel dat Goutum inmiddels meer dan 3.100 inwoners
heeft. Dit komt natuurlijk door de uitbreiding met Goutum-Súd. Met zoveel
inwoners en volledig omringd door de stad kun je wel stellen dat het echte
dorpse karakter is aangetast, maar wij als dorpsbelang blijven ons inzetten
voor de belangen van al onze bewoners en initiatieven ontwikkelen en dan is
het prachtig om te lezen dat de gemeente de Zuiderlooproute een succesvol
voorbeeld noemt van een bewonersinitiatief. Compliment voor de betrokke-
nen van Goutum, Hempens-Tearns, Zuidlanden en Zuiderburen. Wij gaan ook
door in 2020.

Johannes Osinga
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“Ieder mens is uniek, zo ook het afscheid”

Mijn naam is Berber Pasveer en ik woon in Leeuwarden, ben getrouwd en
moeder van twee opgroeiende kinderen. Ik heb mijn hart gevolgd en 11 ok-
tober jl. ben ik gestart als zelfstandig uitvaartverzorger. 

Het mogen begeleiden en verzorgen van uitvaarten beschouw ik als dank-
baar en liefdevol werk. Ik werk vanuit mijn gevoel en heb bewust de keuze
gemaakt om mijn hart te gaan volgen en voor dit mooie vak te kiezen. Het is
en blijft voor mij heel bijzonder om nabestaanden in een sfeer van vertrou-
wen en liefde te mogen bijstaan, waar een herinnering wordt gemaakt die
blijvend is. 

In de intense periode na een overlijden denk ik met je mee en laat ik je zien
dat bijna alles mogelijk is. Je blijft in mijn vizier, ik luister goed naar wat je
beleeft en voelt en houd in de gaten wat je zelf wilt doen en wat ik voor je
mag regelen. Dit maakt dat we tot een persoonlijke uitvaart komen, die pas-
send is en optimaal tegemoet komt aan de dierbare en de nabestaanden. 

Berber Pasveer Uitvaartzorg
Frouwesan 14 | 8939 EP | Leeuwarden
06-15966090 | KvK 76008487
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Programma thuiswedstrijden januari 
korfbalvereniging Wêz Warber & Fluch 
(wijzigingen voorbehouden)

Week 1
11 jan. 14:00 Wêz Warber en Fluch E1                                    VZK/Donkerbroek E2
11 jan. 15:00 Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch C2               Zunobri C1
11 jan. 16:00 Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch B1               Wêz Handich/DOW B2
11 jan. 17:00 Wêz Warber en Fluch A1                                    Harich A1

Week 2
15 jan. 21:00 Wêz Warber en Fluch MW1                               SIM MW1
18 jan. 10:00 Wêz Warber en Fluch E1                                    Kinea E3
18 jan. 11:00 Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch C2               ROG C1
18 jan. 12:00 Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch D2               Oerterp/VKC D2
18 jan. 13:00 Wêz Warber en Fluch A1                                    LDODK/Rinsma Modeplein A3
19 jan. 12:05 Wêz Warber en Fluch 1                                      Lintjo 3

Week 3
25 jan. 12:30 Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch D1               DES (N) D1
25 jan. 13:30 Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch B1               VZK/Donkerbroek B1

Week 4

29 jan. 21:00 Wêz Warber en Fluch MW1                               Spannum MW1

De thuiswedstrijden worden gespeeld in de Camminghahal.
Onder voorbehoud van wijzigingen: een overzicht van alle wedstijden kunt u vinden op korfbal.nl
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’’If i could only fly’’ . . . . .

Voor mij is dit van een van de mooiste liedjes van de in 2016 overleden be-
roemde, Amerikaanse countryzanger Merle Haggard. Het lied gaat over twee
geliefden, die door eigen onmacht of door omstandigheden nooit de kans
hebben gekregen om altijd bij elkaar te zijn. Altijd waren er oorzaken, die
leidden tot vele eenzame nachten. Maar het verlangen bleef: O, als ik kon
vliegen, dan kwam ik naar je toe. Een tragische liefdesgeschiedenis plegen
we dat te noemen. 
Welnu: dit is in de muziek en in de literatuur schering en inslag, want wat is
de liefde broos en wat zijn we als mensen vaak zelf de oorzaak van al dat lij-
den. En dat begint vaak al heel vroeg....... Wie herinnert zich niet uit zijn of
haar jeugdjaren het onmetelijke lijden, wanneer een verkering uitraakte!
Man, het leven had dan geen enkele waarde meer. Je kon op dat moment ei-
genlijk wel ophouden met ademhalen..... maar dat deed je niet en al spoedig
kwam er weer een nieuwe liefde, die bijkans nog groter en heftiger was dan
de vorige. Ze zeggen wel eens, dat de eerste liefde je altijd bijblijft. Nou, dat
mag dan zo zijn, maar menigeen denkt daar toch wat genuanceerder over. 

Kijk, als je het zelf had uitgemaakt, dan was dat niet zo erg, want het was
toch nooit wat geworden, vond je zelf. Maar wanneer je, romantisch gefor-
muleerd, zelf aan de dijk was gezet, dan voelde dat als een nachtmerrie, die
je liever maar vergat. In mijn geval was de eerste verkering er een, die niet
had misstaan in de rij van grote, meeslepende liefdes! Alles was mooi op de
wereld en onze liefde zou eeuwig duren. Zelfs op de meest regenachtige da-
gen bleef de zon maar schijnen. Ja, sprookjes bestonden! Ach, u kunt zich dat
wel voorstellen. Maar verliefde mensen verliezen nogal vaak de werkelijkheid
wat uit het oog. Alles lijkt immers tijdloos......! Nou, in ons geval dus niet,
want aan het eind van de zesde klas van de lagere school, vlak voor de zo-
mervakantie, zei mijn geliefde met tranen in de ogen, dat die stomme vader
van haar een andere baan had genomen in Assen. Ja, u leest het goed: in
Assen, godbetert! Ze hadden net zo goed naar Australië kunnen verhuizen!
Verder weg kon gewoon niet! Want hoe moest ik in godsnaam naar haar
toe? Op die derdehands fiets van mij met die grote schaamblokken op de
trappers haalde ik Beetsterzwaag niet eens! En met bus of trein was ook



stalling || onderhoud || verhuur
gerbenvanderweij.nl
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geen optie, want onze wederzijdse ouders waren niet bereid om veel geld in
deze kalverliefde te steken! “Kalverliefde” durfden ze deze echte, allesver-
zengende liefde te noemen! We hebben toen een tijd lang andere ouders ge-
wenst. 
De afloop was vrij gemakkelijk te voorspellen. We zijn met kunst en vlieg-
werk nog een paar keer bij elkaar geweest, maar net als bij die twee konings-
kinderen uit een middeleeuws liefdesdrama bleek “het water veel te diep“
en de afstand deed de rest. Liefde gaat maar al te vaak dood aan de topogra-
fie. Later denk je er natuurlijk nog wel eens aan terug en blijf je de herinne-
ring koesteren. Hoe, denk je dan wel eens, was mijn leven verlopen, wanneer
we samen waren gebleven? Een zinloze gedachte, natuurlijk. Je weet, wat je
nu hebt en dat telt alleen maar. En een gang door dozen en albums vol met
gezins- en familiefoto’s leert je dan dankbaar en gelukkig te zijn! En zij, mijn
eerste liefde, zal misschien ook wel met haar albums en dozen op de bank
zitten en zal hopelijk met dezelfde warme gevoelens terugdenken aan die
eerste verliefdheid en zal glimlachen om al dat onmetelijke “ leed”, dat ons
ooit door “harteloze“ opvoeders werd aangedaan..........

Wat ik hier in een ogenblik van lichtvoetige nostalgie heb opgebiecht, past
wel goed in deze tijd van het jaar, want dit is toch al zo’n periode, waarin we
wat meer terugdenken aan wat lang of kortgeleden is gebeurd. Nu is nostal-
gie niet afhankelijk van een bepaald tijdstip. Zo’n gevoel kan op ieder mo-
ment ontstaan, zoals onlangs tijdens een wandeling door de sfeervol ver-
lichte binnenstad, toen bleek, dat het woord “kerst” in veel winkels en
etalages was vervangen door het uiterst beschaafde en bijzonder fijngevoe-
lige woord “feest”….! Dus geen lekkere, ouderwetse kerststol meer maar een
feestbrood. Geen kerstdagen meer maar feestdagen. Geen kerstdiner maar
feestmaal en het kerststalletje kwam zo te zien het winkelmagazijn niet eens
meer uit. 
Een toppunt van weerhaantjes-gedrag stond in een reclamefolder, waarin
Kerstmis was vervangen door “Winterfeest”! Een merkwaardig verschijnsel,
dat sterk aan culturele miskenning of ontkenning doet denken. Bestaat er
voor Kerstmis dan zoiets als een houdbaarheidsdatum? Het wordt nota bene
al eeuwenlang overal in de wereld gevierd! En of je nu van huis uit kerkelijk
bent of niet: Het kerstverhaal bevat ook een algemeen menselijke bood-
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schap. Een verhaal met een diepere betekenis en met een wens voor vrede op
aarde en in de mensen een welbehagen! 

Er viel trouwens in deze periode nog meer te “genieten”, toen aan willekeu-
rige voorbijgangers op straat werd gevraagd naar de betekenis van Kerstmis.
Wel, lieve mensen, het openbaar maken van de antwoorden lijkt mij in het
licht van de komende dagen niet zo’n verstandig plan! Laten we maar vol-
staan met de mededeling , dat de mooie, ingetogen kerstklanken van het
Leger des Heils even verderop hoofd en hart in ieder geval weer troost en
warmte gaven! En ja, toen was daar ineens weer dat speciale, licht weemoe-
dige gevoel……..! Maar hoe het ook zij: Wij blijven de kersttraditie trouw
met alle vertrouwde spulletjes en met niet te vergeten de trots van onze ou-
ders: het oude kerststalletje! U zult intussen ongetwijfeld ook al een kerstsce-
nario hebben bedacht. 

En hoe ons eigen wensbeeld er uit ziet?: “Wy dreame ek dit jier wer fan in
wite kryst yn Goutum, krekt as it eartiids wolris wie”! En ook nu weer gezel-
lig met elkaar bij de kachel met een lekker stuk gevulde kerststol en - naar de
beroemde ijsbaantraditie van onze vroegere dorpsgenoot en penningmeester
van de Goutumer IJsclub Piet Wijnstra (1936 - 2019) - met een grote mok
“gleonhjitte poeiermolke”!

In weerwil van al het hedendaagse weinig verheffende en krampachtige ge-
goochel met woorden zal het geloof in een mooiere wereld blijven bestaan!
Een wereld, waarin ruimte is voor meer verdraagzaamheid en (ver)binding.
Volgens de schrijfster Hella S. Haasse zal dat alleen maar kunnen, wanneer in
de taal van de toekomst de woorden “mens“ en “liefde“ synoniem aan el-
kaar zijn. Een mooie gedachte, die perfect past bij dat unieke gebeuren, dat
wij KERSTMIS noemen!

Ik wens u dan ook een fijne, intieme kerstbeleving toe en een voorspoedig en
gezond nieuwjaar. 

DIRK J. JANS                                                                                       



Enjoy 
catering service 

Voor al uw feestjes op maat. 
“Van buffet tot hapjes”
Voor ieder wat wils. 

Een vrijblijvende offerte? 
Neem contact op via: 
06 421 613 33 of  
info@enjoycateringservice.nl
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De Feestcommissie

wenst alle

Goutumers 

fijne kerstdagen en

een heel gelukkig

en feestelijk 2020!

Datum Dorpsfeest 2020 is van 11 t/m 13 juni!
Mis het niet, voorkom teleurstelling en zet het alvast in je agenda! De datum
van het dorpsfeest is vastgesteld op donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13
juni 2020.

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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AGENDA 
DORPSHUIS 
IEN EN MIEN

Januari                                                                                                                               Tijd
       1         Nieuwjaarsreceptie Dorpshuis Ien en Mien                                        16.00 uur
       2         Open Nieuwjaars Snel damtoernooi                                                   19.30 uur
  6/20         Bridge                                                                                                   19.30 uur
  7/21         Schilderclub Goutum                                                                           13.30 uur
10/24         Klaverjassen, eens meedoen? Kom gerust langs                                19.30 uur 
     13         Veron, radiozendamateurs                                                                 20.00 uur 
     14         Vrouwen van Nu                                                                                  19.00 uur 
     14         Bestuurvergadering Doprshuis                                                            20.00 uur
     18         Dammen Huizum nationale competitie                                             12.00 uur
     25         Nixwille soos avond (vanaf 12 jaar)                                                    19.30 uur
     31         Weekendborrel met animatie voor de kids                                        17.00 uur

En verder:
-      Nieuwjaarsmiddag zijn wij geopend vanaf 16.00 uur.
-      Vanaf 9 januari starten we met Salsa dansen, opgeven kan via ons e-mail adres.          
-      Dance is for EveryBody- Dans als medicijn met Eva Thoman (elke maandagochtend)
-      Zaterdag 25 januari Nixwille 1e soos avond met DJ vanaf 12 jaar

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
Schutjassen           elke dinsdagavond in de bar vanaf 19.30 uur, eens meedoen?
Bridge                    maandagavond elke 1e en 3e week van de maand
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 (start 20 januari)
Salsa Romos          elke donderdag vanaf 19.00 uur
Yogales                  dinsdagavond, eens meedoen????
Eva Danst              maandagochtend vanaf 10.00 uur

Albert Ruitenberg is in het dorpshuis te bereiken op telefoonnummer 058-2885529 of
via e-mailadres contact@dorpshuisgoutum.nl
Ook kunt u alle informatie vinden op onze website www.dorpshuisgoutum.nl
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Miniaturenbeurs

Op zondag 29 december a.s. organiseert het Fries Landbouwmuseum in
Leeuwarden weer de Friese Miniaturenbeurs.  Er komen weer standhouders
uit geheel Nederland met hun mooiste miniaturen. Natuurlijk ligt de focus op
landbouwminiaturen, maar ook liefhebbers van andere miniaturen zoals
(vracht)auto’s en treinen en Lego, komen aan hun trekken. Voor iedere ver-
zamelaar en liefhebber is er wel iets te vinden. De beurs is zondag de 29ste

open van 10:00 – 17:00 uur. 

Dit jaar zijn er speciale attracties aan de beurs toegevoegd. Bijzonder zijn de
miniaturen van Meis Bekkema (schaal 1:10) geheel gemaakt van roestvrij staal.

Verder is de Multi Modelbouwgroep Fryslân pre-
sent, die bestaat uit een groep enthousiaste mo-
delbouw-hobbyisten. Het belangrijkste wat de le-
den van MMF bindt is het plezier in het bouwen
van allerhande functionerende modellen. Er is dan
ook een groot arsenaal aan modellen binnen de

vereniging: Radiografisch bestuurbare schepen, helikopters, kranen, vracht-
auto’s, enzovoort. Ook modelspoor ontbreekt niet bij MMF. Er worden zelfs
werkende modellen van Meccano gebouwd. De leden van MMF komen met
een grote verscheidenheid aan interessante, bijzondere en leuke modellen.
Van een aantal modellen zal ook de werking gedemonstreerd worden.
Uiteraard zijn de leden graag bereid om uitleg te geven over hun hobby en
hoe de modellen gebouwd zijn.
Verder is er een uitgebreide modellenmarkt met Auto- en Land bouw minia -
turen en er komt een stand met lego. 
De Friese Miniaturendag belooft zodoende weer een leuk evenement te wor-
den voor groot en klein.
Behalve kijken kan de bezoeker ook kopen. Voor de liefhebber zijn er com-
plete pakketten met nieuwe modellen, miniaturen, onderdelen en gereed-
schappen verkrijgbaar. Alle miniaturen zijn er in diverse schalen en verschil-
lend qua leeftijd: van oude exemplaren tot recente modellen.
De beurs is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Met een toegangskaart heeft de
bezoeker toegang tot zowel de beurs als het Fries Landbouwmuseum. 



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. 
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Al vele jaren gaan we tijdens de zomervakantie naar hetzelfde vakantiehuis
in Medebach (Duitsland). Hierdoor is er een vriendschap gegroeid met
Angela, de verhuurster, die erachter woont. Regelmatig wippen we even bij
elkaar aan voor een babbeltje, een borreltje, of om de nieuwste kledingaan-
kopen te showen. Ik kan haar geen groter genoegen doen, dan met een aan-
tal grote hompen Nederlandse kaas. Steevast wordt de ‘Holländische Käse’
dus jaarlijks in een koelbox mee naar Duitsland genomen. Meestal is de eer-
ste homp al verorberd voordat we weer vertrokken zijn. Als dank voor de
gulle gaven worden we uitgenodigd om bij haar te komen eten. Deze gezel-
lige avondjes zijn inmiddels een traditie geworden. Samen met haar nieuwe
partner, een vrolijke vent die verzot op koken is, staat Angela uren in de keu-
ken om ons te kunnen verwennen.

Helaas werd het etentje deze zomer verstoord door 18 zeer luidruchtige ke-
rels uit het Ruhrgebied, die een weekendje in de naastgelegen vakantiewo-
ning bivakkeerden. Naast de knetterharde muziek en het dronkenmange-
schreeuw sjouwden de mannen zonder het te vragen door haar tuin om een
neergestorte drone te zoeken. Wat een ergernis! Angela klaagde, dat ze
veel vaker overlast van gasten uit dat betreffende vakantiehuis had. Ik be-
loofde haar, dat ik bij de Nederlandse eigenaar een klacht in zou dienen. Zo
gezegd, zo gedaan en na een paar dagen ontving ik een slap, onbevredi-
gend antwoord van het heerschap. Een tweede mail volgde, waarop ik nooit
meer een reactie ontvangen heb. Ook Angela had inmiddels een pittige
brief geschreven.
Eergisteren belde ze mij op. Het deed me deugd te horen, dat alles in
Medebach momenteel naar wens verloopt. Ze vroeg me, of ik na mijn 2e
brief nog iets vernomen had. Nee, dat had ik dus niet. Angela had zelf über-
haupt geen respons op haar schrijven gekregen.
Ik kreeg spontaan last van plaatsvervangende schaamte. Ik geneerde me
voor het onfatsoenlijke struisvogelgedrag van mijn landgenoot. Hoe snel zijn
wij zelf wel niet geneigd om met een mening over een buitenlander klaar te



Stoelshiatsu
Shiatsu
Klassieke 
Massage

It Blauwe Slot 4 • 9084 DK • Goutum • remissio@upcmail.nl • tel. (06) 406 69 352
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staan? Als we onszelf een spiegel voorhouden, worden er een heleboel ver-
beterpunten zichtbaar.  Gelukkig had Angela toch nog een positief bericht
voor mij. Duitse meteorologen hebben voorspeld, dat dit de warmste winter
aller tijden wordt. Hoera, deze koukleum ziet dat wel zitten. Dan hoeft mijn
man zich in ieder geval niet voor mij te schamen, als ik door de gladheid
weer eens op mijn achterwerk beland. “Ik ga een meter voor jou lopen, hier
hoor ik niet bij!” heeft hij wel eens gekscherend gezegd. We wachten het
maar af…

Witte, of geen witte..., koude, of warme…, ik wens u in ieder geval hele ge-
zellige kerstdagen, maar bovenal een gezond 2020 toe!
Verder wil ik Jeltje Wijbenga bedanken voor de plezierige samenwerking. 

De uitslagen van de afgelopen klaverjaspartijen:

De volgende klaverjasavonden zijn op: 10 en 24 januari 2020. In verband met
de kerstvakantie zijn dit dus de 2e en 4e vrijdag van de maand!

Ellen Beekman-Ensingh

15 november:
1. Jan Liezenga: 7460 punten
2. Jannie Lemmers: 6540 punten
3. Gerco Hoekstra: 6389 punten

6 december:
1. Wietze Lap: 6929 punten
2. Gerrit Prins: 6716 punten
3. Gerco Hoekstra: 6666 punten





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

December cadeautips:
Naturel huidverzorgingsproducten,

100% Vegan. De dag- en nachtcrème kost € 29,95!

Yodeyma parfum
50ml voor € 13,90   15ml voor € 5,95

Diamond Sensation powder nr. 2
van € 29.90 voor € 24.90

Illusionist – een echte ‘straktrekker’!
De primer vult lijntjes rond de ogen op 

en hydrateert van € 30.70 voor € 24,90

Een Kallos cadeaubon 
tegen elk gewenst bedrag.

Een feestelijke maand toegewenst!

VAN HARTE WELKOM!

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

www.schoonheidssalonkallos.nl
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Protestantse 
Gemeente 
te Goutum c.a.

Overzicht van diensten in december 2019/januari 2020
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld)

                Voorganger              Bijzonderheden
24 dec.     Ds. H. Hoving            22.30 uur. Kerstavond. 

Doel v/d collecten: St. Present/kerk
25 dec.     Ds. P. Beintema         1e Kerstdag. Doel v/d collecten: 

kinderen in de knel/kerk
29 dec.     Ds. Nummerdor        Doel v/d collecten: diaconie/kerk

01 jan.      Ds. P. Beintema         11.00 uur. Ochtendgebed
05 jan.      Ds. R. Reitsma           Doel v/d collecten: diaconie/kerk    
12 jan.      Ds. P. Beintema         Doel v/d collecten: diaconie/kerk    
19 jan.      Ds. Bakker                 Cantorij. Doel v/d collecten: diaconie/kerk    
26 jan.      Ds. R. Reitsma           Doel v/d collecten: diaconie/kerk  

Diensten in Martinuskerk (Hempens), aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld)
24 dec.     Ds. Bakker                 21.00 uur. Kerstavond. 

Doel v/d collecten: St. Present/kerk
12 januari Ds. A. Bouman       Doel v/d collecten: diaconie/kerk

Dienst in MFC MÀRKANT (Zuiderburen), aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld)
12 jan.      Mevr. M. Kroes         Ontdekkerk. Doel v/d collecten: diaconie/kerk    
26 jan.      Ds. A. Buizer             Doel v/d collecten: diaconie/kerk 

Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u te-
recht op onze website www.agneskerkgoutum.nl en het kerkblad “De Geandewei”.

Oppasdienst
Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dit dan op zaterdag voor 20.00
uur melden bij Trientsje Wijbenga. 
Dit kan via e-mail: trientsjewijbenga@hotmail.com 
en telefonisch via sms of Whatsapp op 06-20621807.



Naai Atelier 
NETNIET 

NAAR ECHTWEL
Heeft 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 proble-
men en andere mankementen aan uw 
favoriete kleding. 
Gespecialiseerd in  spijker broeken. Ook ge-
woon verstelwerk.

Op afspraak Willeke Hooijsma, 
locatie: Aldlân West

Tel. 058 2800 810 – 06 10791644
Email:

willekehooijsma63@hotmail.com
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Herdertjestocht in Zuiderburen

Dinsdag 24 december 2019 vanaf 18.00 uur. 
Start en einde in MCF Markant.

Ook dit jaar organiseren we op Kerstavond in de wijk Zuiderburen 
de Herdertjestocht.

We starten vanaf 18.00 uur, in groepen,
vanuit Markant. Er gaat een ‘herder’
met iedere groep mee. Onderweg zul-
len we het verhaal van de geboorte van
Jezus beleven en vieren. Dit doen we
door een wandeling te maken door de
wijk en te kijken en luisteren naar een
levende vorm van het verhaal.

Afgelopen jaar hebben veel mensen meegelopen,
iedereen is welkom!
Kom samen met ons op een laagdrempelige en
speelse manier kennismaken met het bijzondere
Kerstverhaal. Je mag een lichtje voor onderweg
meenemen. 
De wandeling eindigt bij Markant, waar er voor ie-
dereen warme chocolademelk en wat lekkers is.

Komen jullie ook?

Kijk voor meer foto’s op de website:
Agneskerk/fotoalbum/herdertjestocht Zuiderburen.

Groetjes van de werkgroep



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 kerstfeest van de kerstman

Een kerstverhaal naar een oud Frans sprookje
Uitgeput aait de kerstman zijn rendier. Hij mompelt
wat en het rendier snuift. Zijn warme vochtige neus
is vlakbij het oor van de oude man. Er trekt een ril-
ling door het rendierlijf. Stoom komt uit zijn neus-
gaten. "Het zit erop, beestje," zegt de kerstman
zacht. "Nu mag je rusten." Verdrietig kijkt de kerst-
man in de glanzende ogen van zijn trouwe lastdier.
Het laat zijn kop zakken, alsof het zich schaamt voor
zijn eigen vermoeidheid. "Ik ben ook moe," zegt de kerstman troostend.
"We hebben hard gewerkt en ver gereisd."
Voorzichtig legt hij een deken over de rug van het rendier. Hij schudt even
zijn hoofd. Waarom voelt hij zich teleurgesteld? Andere jaren kwam hij in de
nacht van tweede kerstdag toch tevreden thuis? "Het was dit jaar anders,"
zegt hij zacht voor zich uit. Het rendier draait zijn kop half naar hem om. Dan
zegt het, met woorden die alleen de kerstman kan verstaan: "Anders hoeft
niet altijd slechter te zijn." De kerstman knikt, maar hij kan er nu niet in gelo-
ven. "Ga maar slapen," zegt hij enkel. Nog éen keer streelt hij de fluwelen
nek en gaat de stal uit. Zacht sluit hij de deur achter zich.
Langzaam loopt hij naar zijn houten hut. Hij hijgt en worstelt tegen de
wind in. Het is gaan sneeuwen, geen dwarrelende zachte kristallen, maar
striemende verijsde vlokken. Binnen pookt hij het vuur op. Zuchtend schuift
hij zijn gemakkelijke stoel dichter naar de haard en gaat zitten. Met een
hand wrijft hij over zijn voorhoofd. Hij rilt, maar zijn voorhoofd gloeit.
Buiten gaat de storm tekeer. De ijzige wind rukt aan de luiken voor de ra-
men, giert in de schoorsteen. Het dak maakt een roffelend geluid. De dak-
balken kraken en steunen. De kerstman let er niet op. Hij voelt zich nog
steeds verward.
Andere jaren genoot hij van dit moment. Moe maar voldaan zat hij dan in
zijn stoel voor het vuur, zijn voeten op de kachelplaat. In de vlammen had hij
weer al die blije gezichten gezien. Hoeveel kinderwensen waren niet in ver-
vulling gegaan? Maar nu? Weer schudt hij zijn hoofd. "Wat is er toch met me
aan de hand?" denkt hij. Hij doet zijn ogen dicht, leunt achterover in zijn





stoel. Het gebulder van de wind klinkt al verder en verder... De geluiden wor-
den doffer en doffer... De kin van de kerstman zakt op zijn borst.
Plotseling klinkt een krassende stem: "Arme man!" Geschrokken kijkt de
kerstman op. "Arme man!" zegt de stem weer met een geluid alsof er takken
kraken. Het komt uit de haard. De kerstman fronst zijn voorhoofd en staart
naar het vuur. Dan ziet hij iets wat alleen de kerstman kan zien: boven het
vuur op een dikke tak die uitsteekt, zit een klein grauw mormel. Het grinnikt
geniepig.
Als de kerstman van zijn verbazing bekomen is, wordt hij boos. "Laat me met
rust," moppert hij. "Moet je mijn kerstfeest soms verknoeien! Wie ben je ei-
genlijk?"
"Je beste vriend," zegt het mormel. "De stem in je hoofd. En ik wil je behoe-
den voor nog meer domme streken."
"Domme streken?" vraagt de kerstman onzeker.
"Ja, jaar in jaar uit breng je met Kerstmis overal op de wereld cadeaus rond.
Ondanks je hoge leeftijd vertrek je telkens fris en vrolijk. Maar hoe kom je te-
rug? Doodmoe, bekaf, versleten en uitgeput. Koud en kleumend en met lege
zakken. Je bent en blijft een arme domme oude man."
Met lege zakken...? De kerstman veert op. "Nee!" roept hij. "De zakken voor
de cadeaus zijn leeg, ja. Natuurlijk zijn die leeg. Maar de zakken van mijn
broek... Wacht!" De kerstman staat op en pakt een trommeltje van de schoor-
steen. Hij haalt het deksel eraf en kijkt erin. Het is leeg, tot op de glimmende
bodem. Dan grijpt hij met beide handen tegelijk in de zakken van zijn broek.
Hij haalt er iets uit dat alleen de kerstman kan zien en stopt het in de trom-
mel. Hij pakt zijn pijp van de schoorsteen en gaat weer zitten, met de trom-
mel op zijn schoot. Hij moet ineens weer denken aan de woorden van zijn
rendier: "Anders hoeft niet altijd slechter te zijn." Een handvol zand lijkt ook
weinig, denkt de kerstman. Maar ga de korrels maar eens tellen...
Glimlachend kijkt hij naar het vuur. Hij knikt het kleine mormel boven de
vlammen toe.
"Ik kom veel rijker terug dan ik ga," zegt hij. "Dit jaar viel het wat tegen,
maar toch... Ik ben rijk."
"Laat je rijkdom dan maar eens zien!" roept de stem. Weer knikt de kerst-
man. Terwijl hij de trommel openmaakt, zegt hij zacht: "Geluk is een fijn poe-
der dat rond de kinderen zweeft. Uit elk huis waar ik kwam, nam ik een klein
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beetje mee." Dan zwijgt de kerstman. Hij denkt aan de andere jaren. Toen
was zijn trommeltje altijd vol. Nu is het maar half vol. Hij heeft dit jaar zoveel
lege huizen op de wereld gezien. Niemand woonde er. Er brandde geen licht,
er speelden geen kinderen. En dan waren er de huizen waar veel te veel men-
sen woonden. Er werd hard gepraat en de kinderen maakten er ruzie. In die
huizen kon de kerstman nauwelijks gelukspoeder vinden.
Hij zucht en kijkt naar het vuur. Het mormel grijnst nog steeds. "Ja," zegt de
kerstman. "Ik was teleurgesteld. Maar als ik zuinig ben, heb ik genoeg poe-
der om er tot volgend jaar Kerstmis van te genieten."
De kerstman zucht tevreden en begint zijn pijp te stoppen met wat geluks-
poeder.
"Heb je daar al die moeite voor gedaan," zegt het mormel spottend.
"Het is meer dan je denkt," mompelt de kerstman nog voordat hij zijn pijp
aansteekt. "Hun geluk is mijn geluk."
Het mormel zwijgt. De wind fluit en huilt in de schoorsteen. De vlammen
flakkeren hoog op en het hout knettert. Een grote wolk as vliegt de schoor-
steen in. Het mormel is verdwenen.
Boven de pijp van de kerstman kringelt een gouden sliert rook. De kerstman
leunt behaaglijk achterover. Wat een heerlijk kerstfeest, denkt hij tevreden.
Mijn kerstfeest!
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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

€ 4,95
Lever deze bon in voor een 

GRATIS TWEEDE KOP 
KOFFIE OF THEE
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Toekomstplannen van het IKC 

Enkele jaren geleden was sprake van leegstand in de
Wiardaskoalle.
De gemeente begon toendertijd met de ontwikkeling
van integrale kindcentra (IKC). De mogelijkheid diende
zich aan om de leegstaande lokalen te verhuren aan
Kinderopvang Sinne en de basisschool om te vormen
tot IKC. De samenwerking binnen het IKC, een goede en zichtbare door-
gaande lijn en een gezamenlijk activiteitenaanbod heeft deze locatie ge-
maakt tot een volwaardig IKC. Dit tot volle tevredenheid van ouders en per-
soneel van zowel kinderen bij de kinderopvang als de school en de
gemeente.

De afgelopen jaren is Goutum als dorp behoorlijk gegroeid. Met de komst
van nieuwe wijken als Wiarda en Goutum-Súd is ook het aantal kinderen in
ons dorp toegenomen.
Dat in combinatie met het goede imago van de school heeft er voor gezorgd
dat ook het leerlingaantal van ons onze school IKC-Wiarda (inclusief kinder-
en buitenschoolse opvang) flink is toe genomen.
De Gemeente Leeuwarden wil net als wij het dorpse karakter van onze school
behouden en heeft daarom het maximaal aantal leerlingen (groep 1 t/m 8)
gesteld op 275. Ons schoolgebouw is daar niet op berekend. Concreet gezegd
zijn met de huidige 255 leerlingen en de nog 20 vierjarigen op komst, twee
leslokalen te kort.

De Gemeente Leeuwarden droeg deze zomer als ‘oplossing’ aan het gebruik
van een leegstaand lokaal in een schoolgebouw aan de overkant van het ka-
naal, in de wijk Aldlân. Dit was zeer tegen de zin van onze ouders, die voor-
zagen dat kinderen van groep 8 hun laatste schooljaar niet op de eigen
school zouden kunnen door brengen. Uiteindelijk is dit plan ingetrokken en
heeft de Gemeente per direct geld voor een tijdelijke oplossing vrij gemaakt.

Het tekort aan lesruimte wordt nu tijdelijk opgelost door het speellokaal en
een BSO-lokaal in te richten als leslokalen. Met het opgeven van het speello-
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kaal komt ook het voldoende aanbieden van sport en beweging voor de leer-
lingen in het gedrang. En dat geldt ook voor de doorontwikkeling van het
IKC. Daarnaast moeten twee groepen klokslag 14:15 uur hun lokaal opruimen
ten behoeve van de buitenschoolse opvang (BSO). Dit geeft onrust en is verre
van ideaal.

Naast middelen voor deze tijdelijke oplossing heeft de Gemeente voor
schooljaar 2022/2023 geld begroot voor een permanente oplossing van ons
structurele lokalentekort. Concreet betekent dit het uitbreiden van ons
schoolgebouw met twee lokalen. In welke vorm en wanneer dit gerealiseerd
gaat worden is op dit moment nog niet duidelijk. Gemeente en Proloog wer-
ken samen met ons om ontwerp en planning gestalte te geven. Ook de mo-
gelijkheid de realisatie te versnellen (mogelijk naar schooljaar 2021/2022)
wordt onderzocht.

We hopen u snel meer te kunnen vertellen over de concrete plannen.

Met vriendelijke groet, 
IKC-Raad van de IKC-Wiarda
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✔LET OP
Inleveren kopij 
voor het januari-
nummer tot 12 januari 2020
Per e-mail: 
redactiediggelfjoer@goutum.info
Redactieadres: Brédyk 55 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

✔OPROEP
Regelmatig kom ik weggegooide be-
legde boterhammen tegen in het
gras langs het fietspad tussen de
Goutumerdyk en de Trije.
Hierbij een verzoek aan de ouders
om hun kinderen te instrueren het
lunchpakketje op te eten en niet
weg te gooien. Het trekt namelijk al-
lerlei ongedierte aan.
Bij voorbaat hartelijke dank.

M. Lemmers

✔WEGGEEFKAST IN HET
DORPSHUIS IEN EN MIEN

In het dorpshuis Ien en Mien staat
een weggeefkast. In deze weggeef-
kast kunnen dorpsgenoten spullen
leggen die nog een tweede leven
verdienen. We denken aan bijv. boe-
ken, tijdschriften, DVD’s, puzzels en
speelgoed.
Alle spullen mogen in de weggeef-
kast, 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!

✔COLLECTE
Yn oktober ha we mei twa frijwilli-
gers kollektearre foar it Bartimeus
Fûns yn it ”âlde doarp”.
De opbringst wie € 281,27
Eltsenien hertlik dank foar dit moaie
bedrach.

Anneke

Kleine berichtjes




