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Kennismaken met onze unieke prestatiebeloning? 

(058) 244 91 00
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Fan de redaksje
Op dizze typmasine is it begûn ein 1971. Doe kaam ik yn
de kunde mei de geheimen fan de “Olympia met de brede
wagen”. Op dizze masine waarden de stencils typt dy ’t
dan wer ferwurke waarden op in stencilmasine ta papieren
boekjes. 
Hjirfoar moat ik earst werom yn de tiid: de kuorbalklub
Wêz Warber brocht in boekje út ûnder de namme “It

Reade Boekje”. Yn dat boekje stie net allinnich kuorbalnijs, mar koenen ek doarps -
saken pleatst wurde en dêr waard in protte gebrûk fan makke. 
Sa ’n stencil moast dan oerdwers yn de typmasine pleatst wurde (fandêr de “brede
wagen”) en foarôf wie ik oan it tellen hoe ’t krekt komme soe mei de siden. Want je
koene net gewoan achter elkoar oan type, want dan kaam der gjin lêsber boekje út.
It stencil waard dield yn twa dielen, omt it boekje op A5 ferskynde. Dus side 1 kaam
op it rjochter diel fan it stencil en bygelyks side 24 op it linkerdiel. Ik sil jo wol fertelle,
dat wie soms in hiele tinkerij! En je learden der ek noch ris goed typen fan, want as
der in flater wie, dan kaam de korreksjelak der oan te pas en om dan de letters wer
op deselde line te krijen wie in hiel gepruts. Mar hawar, ik sloech my der moedich
troch hinne en krige it op it lêst aardich ûnder kontrôle. 
Hjirnei kaam de elektryske masjine, dat wie al wer in stap foarút en doe kaam it tiid-
rek fan de kompjûter en it ynternet. Dat wie in foarútgong, net te beskriuwen! Yn it
begjin fan dit tiidrek siet ik noch op ISDN en o jee, as der grutte bestannen binnen ka-
men mei bygelyks foto’s, duorre it skoften foar ’t dy yn myn postfak kamen. En yntus-
ken koe der net belle wurde… barde dat al dan wie de hiele boel wer blokkeard en
koe ik wer fan foaren ôf oan begjinne. En dan moast it ek noch trochstjoerd wurde
nei de drukker, dat jo begripe dan foel der wol ris in sucht of in raar wurd……
Letter mei it snelle ynternet feroare dat gelokkich en no druk ik op de knop en hup, it
is yn in sucht en in skeet by de drukker om ferwurke te wurden.
Ik nim jim noch efkes mei nei it jier 2002. Yn dat jier naam doarpsbelang, nei ’t de
kuor balklub besletten hie te stopjen mei de útjefte fan It Reade Boekje, it inisjatyf om
der in doarpsblêd fan te meitsjen. Oan my de fraach om dit mei op poaten te setten
en as redaksjelid sitten te bliuwen fanwegen myn lange ûnderfining. Dat ha ik doe
oannaam, ik fûn it nije útdaging en ha it mei in protte nocht 17 jier folhâlden. 
En no falt it doek. Takom jier sjocht Diggelfjoer de 18e jiergong temjitte en dêr sil gjin
bydrage mear fan my by sitte. Ik slút nei 48 jier it haadstik redaksjewurk ôf, it is tiid
foar in nije krêft mei in nije ynsjoch en wa wit nije ideeën. 
Mei in hiele protte nocht ha ik elke kear wer in Diggelfjoer makke, mar it is no tiid om
it stokje troch te jaan. Gelokkich is der in opfolger  - Petra -  en sy stelt har sels foar yn
it desimbernûmer. Ik winskje har in protte sukses en nocht mei it gearstallen fan
Diggelfjoer. Dit jildt ek foar Nynke dy ’t de advertinsjes ûnder har behear ha sil.
Ta beslút winskje ik alle lêzers in protte goeds ta en tankje jim foar it betrouwen yn al
dy jierren.

Jeltje Wijbenga
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Van de bestuurstafel
Er komen een veelheid van onderwerpen langs bij
dorpsbelang. De afgelopen week stond opeens telefonie
op de agenda. Er bestaan plannen om een zendmast
voor telefoonverbindingen bij de voetbalvelden aan te leggen. Daarvoor organi-
seerde de initiatiefnemer Novec een inspraakavond voor bewoners en belangen-
behartigers (zoals wij zijn). Iedereen wil natuurlijk goede telefoon- en internet-
verbindingen want we kunnen immers niet meer zonder. Maar…. natuurlijk moet
de mast niet bij mij in de buurt staan… zullen veel bewoners reageren. Er ont-
stond op de inspraakavond daarom ook weerstand en daarbij kwam dat ook niet
alle bewoners goed geïnformeerd waren.
De gemeente is verplicht medewerking te verlenen aan een verzoek van een
nutsbedrijf om voorzieningen op dit gebied te realiseren. Uiteraard heeft de ge-
meente invloed op de locatie van, in dit geval, een zendmast. Momenteel wordt
hard gewerkt aan het onderzoeken van de mogelijkheden van verschillende loca-
ties; uiteraard rekening houdend met de voorwaarden die daarvoor gelden. Als
dorpsbelang weten we dat we het niet voor alle bewoners goed kunnen doen,
maar wat we wel kunnen doen, is dat de communicatie goed verloopt en dat sa-
men met de gemeente zo goed mogelijk wordt nagedacht over de locaties van
dergelijke zendmasten. Dit thema wordt de komende tijd met de mogelijke
komst van 5G waarschijnlijk alleen maar actueler. Wordt dus vervolgd.
Ik wil ook nog enige aandacht besteden aan de bouwontwikkelingen van de Hem,
het nieuwe buurtschap direct achter ons dorp. PAL GroenLinks heeft het gemeen-
tebestuur de vraag gesteld of het wel noodzakelijk is om alle bouwontwikkelin-
gen aan de zuidkant van de stad volledig te realiseren. De vraag is of alle voor-
ziene woningen wel benodigd zijn; we verwachten immers geen grote groei van
het aantal bewoners. Dit thema zullen wij ook zeker bestuderen op het moment
dat de aanvraag voor bebouwing ingediend gaat worden. Probleem is verder dat
de gemeente nog niet alle grond in haar bezit heeft. En zoals een betrokkene me-
moreerde: gemeente, bezint eer ge begint. Ons dorp en de toekomstige bewoners
van de Hem zijn gebaat bij een ruime hoeveelheid groen om de wijk en wat is er
tegen om de wijk verder weg te plannen en het water terug te laten komen zoals
in de eerste plannen de bedoeling was. Dan is iedereen gelukkig. Met enig geduld
en geluk met de onderhandelingen met de curator kan er een voor iedereen veel
beter te verteren plan ontwikkeld worden. Tezamen met de vraag van PAL
GroenLinks lijkt het logisch om eerst het plan Middelsee uit te voeren voordat we
starten met de ontwikkeling van het buurtschap De Hem. Wordt ook vervolgd.

Johannes Osinga
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Toanielferiening KRAP BY KAS

Toanielferiening KRAP BY KAS spilet op freed 29 en sneon 30 novimber:
“It doarpshûs ticht? Oer myn lyk!”

Komeedzje yn trije bedriuwen fan Henk Sloots
Oanfang freed: 19.30 oere - Oanfang sneon: 20.00 oere

“Akke Kaastra is behearder fan it doarpshûs. It doarpshûs giet har foar alles.
Mar der binne problemen, want der is efterstallich ûnderhâld en de sinten
binne op. It bestjoer, ûnder lieding fan de “warbere” foarsitter Kees Leegwater
docht har bêst mar kriget it jild net byinoar. As in amtner fan de gemeente dri-
get om de doar op slot te dwaan komt Akke yn aksje. Har ûngewoane oanpak
liket lykwols mear kwea as goed te dwaan. Durk de man fan Akke hat syn ei-
gen reden om it doarpshûs te rêden. Mei syn maat Douwe hâldt er him
dwaande mei tsjustere saakjes, mar dat giet net tegearre mei de aksje fan
Akke. Akke moat har libben op it spul sette om te rêden wat der te rêden is.”

De rolferdieling:
Akke Kaastra: Durkje Fennema
Durk Kaastra: Durk Bergsma
Kees Leegwater: Karin Boonstra
Tine de Groot: Thea Kielstra
Bauke: Ronald Steffens
Murk: Nico Boonstra
Douwe : Jos Braams
Marjan Knoppema: Andreja Laffra
Rezjy: Lieuwe Tilma
Ynstekker: Frieda van der Marel
Omballingen: Alice Boonstra

Op sneontejûn is der nei ôfrin muzyk en kin der dûnse wurde op de beats fan
DJ Ronald Veld út Goutum. 
Fierder binne der prachtige prizen te winnen!

De haadpriis fan de ekstra ferlotting is:
In ballonfeart foar 1 persoan! Oanbean troch JPH-Ballonvaarten.nl

Oant dan! Wy hawwe der sin oan!
Groetnis fan it bestjoer fan KBK en de spilers!
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Skobberdebonk

Het was weer zover. Al heel wat jaren loop ik  in november voor de Stichting
Alzheimer-Nederland. Volledig gedocumenteerd en bevoegd gevonden word
je dan met een grote, groene collectebus in de hand weer los gelaten in een
van tevoren afgesproken woonwijk. Dat is altijd een avontuur met de nodige
verrassingen, want je weet nooit, hoe mensen weer zullen reageren.
Natuurlijk ziet iedereen de noodzaak wel in om gelden in te zamelen en is
men doordrongen van de ernst van deze aandoening, maar toch .........  
Niemand van ons weet of hij of zij gevrijwaard blijft van deze ernstige ziekte
en daarom is gedegen onderzoek zo belangrijk. Maar dat kost vreselijk veel
geld en derhalve is iedere bijdrage welkom. Collecteren is naast het inzame-
len van zoveel mogelijk geld ook een zaak van: “Hoe breng ik de boodschap
zo over, dat het  meer is, dan alleen maar wat rammelen met een bus en
“Alzheimer” roepen.“ Want wanneer er een goede sfeer ontstaat tussen col-
lectant en gever, is de kans op een ruimhartige bijdrage groter. Humor is hier-
bij ook een belangrijk wapen. Maar ja, wat voor de een humor is, is voor de
ander soms een reden om slechts een schamele gift in de bus te doen of zelfs
een reden om de kont tegen de krib te gooien. Collecteren lijkt soms wel wat
op een cursus mensenkennis, al hoe kort de contacten vaak ook zijn. Het
vraagt daarnaast ook van je, dat je je correct dient op te stellen en je niet laat
meeslepen door negatieve emoties. Want ik vertel u niets nieuws, als ik zeg,
dat er onder de bewoners bijzondere exemplaren zitten. Zo belde ik eens aan
bij iemand, die op mijn mededeling: “Goedenavond, meneer, ik loop voor
Alzheimer” mij ijskoud meedeelde, dat ik niets kreeg, omdat hijzelf niet aan
de ziekte leed en dus geen enkele reden zag om iets te geven. Ik dacht eerst
nog, dat hij leed aan een onbekend soort humor, maar niets was minder
waar! “Misschien heeft u verderop meer succes”, klonk het als een dienstme-
dedeling op een perron. Toch heb ik hem een prettige avond toegewenst en
de hoop uitgesproken, dat als hij onverhoopt toch Alzheimer zou krijgen, er
dan toch nog mensen zouden zijn, die ook voor hem wilden collecteren. Dat
was wel een politiek correct antwoord, maar het voelde slecht.  Een andere
paradijsvogel deed de deur open, zag mijn groene bus, trok een gezicht, alsof
ik een van de Apocalyptische ruiters was en smeet vervolgens onder de uit-
roep: “Nee, nou niet weer, hè!” de deur dicht. Ik heb daarna wel een viertal



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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huizen lang mij afgevraagd, wat de goede man in hemelsnaam bedoelde. Ik
had echt niet eerder bij hem aangebeld! Voer voor psychologen dus.
Een klein beetje ego-strelend was de reactie van een bewoner, die mij zag
staan en uitriep: “Wacht es even, Bent u niet degene, die al jaren die verha-
len schrijft in Diggelfjoer? Wat leuk. Als ik het  in de bus krijg, lees ik altijd
eerst uw stukje! De rest van de inhoud van het boekje laat ik mooi aan mijn
vrouw over, want die is overal lid van en wil alles weten. Ikzelf ben nergens
lid van en wil niets weten. Ik heb vooral een hekel aan fitnessadvertenties
voor ouderen, want ik ben nog zo lenig als Epke Zonderland! “Maar zijn
broze, ietwat gebogen gestalte deed mij ernstig twijfelen aan die bewering.
Hij zei dit alles met een lach van oor tot oor en de gulle gift die erop volgde,
voelde warempel bijna ook als een stukje waardering voor mijn maandelijkse,
redactionele bijdrage. Een echte klassieker vond plaats bij het huis, waar een
wat oudere dame de deur opendeed en ik met een stralend gezicht zei:
“Dag, mevrouw, ik kom voor de dierenbescherming!” Wat toen volgde, was
een meesterlijk staaltje van diplomatie. Eerst keek ze over haar brilletje naar
mij, zweeg eventjes, keek daarop naar de bus met de koeienletters ALZHEI-
MER erop, keek vervolgens weer naar mij, boog zich licht naar voren en sprak
toen de gedenkwaardige woorden: “Nou, u mag ook wel uitkijken!” Toen ik
mijn black out doorkreeg, probeerde ik die krampachtig te rechtvaardigen.
“O, mevrouw, wat erg, sorry, maar ik weet ook niet, waarom ik dit zei.
Excuses zijn er niet. Wel hebben we ons hele leven altijd katten gehad, maar
ik heb nog nooit voor de dierenbescherming gelopen. Bovendien dacht ik
helemaal niet aan dieren, voordat ik bij u aanbelde. En ik zag zonet ook geen
katten of honden op straat lopen!” Ze lachte lief om mijn verbaal gestuntel
en zei toen: “ Mocht u ooit wél eens voor de dierenbescherming gaan collec-
teren, zeg dan niet, dat u voor Alzheimer komt.” En ze deed daarop tien
euro in de bus! Ik weet nog wel, dat ik daarna af en toe voor ik aanbelde
eerst vlug even op de bus keek om te zien, waar ik voor collecteerde........  
Een wel heel curieus gesprek vond een keer plaats met een wat oudere me-
neer, die zei:  “O, ja, Alzheimer, zeer belangrijk, goed dat u daarvoor loopt.
Maar weet u toevallig ook, wat “skobberdebonk” betekent? Dat hoorde ik
namelijk laatst iemand zeggen. Het schijnt Fries te zijn, maar ik kom hier he-
lemaal niet vandaan, weet u, en dan weet je het wel!” 
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Welnu: als geboren stadsfries met Afûk – achtergrond kon ik hem vertellen,
dat “ op ‘e skobberdebonk libje of rinne“  betekent, dat iemand een klaplo-
per is. Daarop schaterde hij het plotseling uit en riep, dat ik er zelf dan eigen-
lijk ook eentje was: “Ja! , riep hij hoorbaar voor zowat de halve wijk, “met al
dat deur-aan-deur geschooi hier in het donker!” Hij vond zichzelf ongekend
grappig. Ik wist niet goed of ik wel mee moest hinniken om deze ongein,
maar toch heb ik de act van de boer met kiespijn maar even opgevoerd, want
het doel heiligde tenslotte ook hier de middelen. Soms ben je als collectant
zelfs slachtoffer van vreemde roulettespelletjes! Want op mijn gebruikelijke
Alzheimer-vraag  antwoordde een wat geïrriteerde heer des huizes: “Ach,
meneer, u bent al de zoveelste aan de deur. We worden er hier in huis een
beetje moe van. Daarom loten we. Van alle goede doelen die elk jaar lang-
skomen, kiezen we er tegenwoordig drie uit en die geven we  dan iets.
Helaas bent u dit jaar uitgeloot en dus krijgt u niets!” Ik zie nog dat zelfvol-
dane gezicht van hem daar in de deuropening. Ik kon daarna dan ook praten
als pater Johannes Brugman, maar zelfs die had het bij leven ook niet voor el-
kaar gekregen. Soms is wijselijk zwijgen maar het beste.
Maar ere wie ere toekomt: Verreweg de meeste inwoners van ons dorp stel-
len zich ieder jaar geweldig op en blijken gul van hand en ruim van hart te
zijn. Zo verliep mijn wijkrondje ook dit jaar weer naar verwachting, behalve
dan op het adres, waar een reusachtige hond bijna het glas uit de voordeur
ramde, nadat ik net had aangebeld. En ik deed nog wel zo aardig tegen hem.
Ik heb later dan ook geen tweede poging meer ondernomen. Ook liefdadig-
heid kent haar grenzen!  

Toch kom ik graag volgend jaar in november weer collecteren. Voor
Alzheimer of  anders voor de dierenbescherming!  

December gloort. De tijd van goede gaven, welbehagen, goedertierenheid en
hoop. Een mooi vooruitzicht!

DIRK  J. JANS

IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN IS DE UITERSTE INLEVERDATUM
VOOR HET DECEMBERNUMMER 8 DECEMBER!!!!

GRAAG AANDACHT HIERVOOR!!!



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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Stoelshiatsu
Shiatsu
Klassieke 
Massage

It Blauwe Slot 4 • 9084 DK • Goutum • remissio@upcmail.nl • tel. (06) 406 69 352
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AGENDA 
DORPSHUIS 
IEN EN MIEN

December                                                                                                                          Tijd
1/13           Klaverjassen                                                                                         19.00 uur
2/16           Bridge                                                                                                   19.00 uur
3/17           Schilderclub Goutum                                                                           13.30 uur
    9           Bestuursvergadering             19.30 uur
  10           Veron zendamateurs                                                                            20.00 uur
  14           Kerstdiner met muziek                                                                        19.00 uur
  10           Energiek Goutum met energieatelier                                                 19.30 uur
  19           Kerstbiljarten, darten en sjoelen                                                        20.00 uur
  20           Weekendborrel met animatie voor de kinderen                               17.00 uur
  28           Fries Kampioenschap Sneldammen                                                    12.00 uur
  31           Oudjaarsborrel                                                                                     16.00 uur

Januari 2020
    1           Nieuwjaarsborrel                                                                                  16.00 uur

En verder:
Biljarten/Darten    elke donderdagavond
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 het Grand café vanaf 19.30 uur
GSBK                      elke woensdagavond
Dameskoor            woensdagavond om de week, in de oneven weken.
Dammen               elke donderdagavond om 19.30 uur
Ismakogie              elke maandagmiddag om 16.00 uur
Yoga                      elke dinsdagavond vanaf 18.45 uur
Eva Danst              elke maandagochtend vanaf 10.00 uur (opgeven bij Eva)

Ons dorpshuis is in de periode van 21 december tot 6 januari beperkt geopend.
Nieuwjaarsdag zijn we open vanaf 16.00 uur om alvast het nieuwjaar in te luiden……

Heeft u vragen? Stuur gerust een mailtje naar contact@dorpshuisgoutum.nl 
Albert Ruitenberg is ook te bereiken op telefoonnummer 058-2885529.
Ook kunt u alle informatie vinden op onze website www.dorpshuisgoutum.nl
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Protestantse 
Gemeente 
te Goutum c.a.

Overzicht van diensten in december 2019
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld)
                Voorganger              Bijzonderheden
01 dec.     Ds. Posthuma            1e advent. Doel v/d collecten: diaconie/kerk    
08 dec.     Ds. P. Beintema         2e advent, avondmaal. 

Doel v/d collecten: voedselbank/kerk      
15 dec.     Dhr. C. Van Rijn         3e advent.  Doel v/d collecten: diaconie/kerk
22 dec.     Mevr. M. kroes          4e advent. Musical kindernevendienst. 

Doel v/d collecten: diaconie/kerk
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

Diensten in Martinuskerk (Hempens), aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld)
08 dec.     Ds. R. Reitsma           2e advent. Doel v/d collecten: voedselbank/kerk
24 dec.     Ds. Bakker                 21.00 uur. Kerstavond. 

Doel v/d collecten: St. Present/kerk

Dienst in MFC MÀRKANT (Zuiderburen), aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld)
22 december is  i.v.m. de musical in de Agneskerk in Markant geen dienst

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.





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



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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Energie atelier
gewijzigd tijdstip 10 december

De datum van 10 december staat bij veel dorpsgenoten in de agenda.
Hopelijk niet alleen vanwege de wedstrijd Ajax-Valencia om 21.00 uur, maar
ook omdat het laatste energie atelier in de serie van vier op die avond wordt
gehouden.

Om zoveel mogelijk dorpsgenoten de gelegenheid te geven deel te nemen
aan de energie ateliers EN niets van de wedstrijd te missen, hebben we beslo-
ten om het energie atelier te vervroegen. Deze wordt nu gehouden van
19.00 uur tot 21.00 uur. Tijdens het atelier willen we onder andere de aanzet
voor de verduurzamingvisie van Goutum presenteren. Hier zijn in de derde
avond aan de hand van de zogenaamde ‘menukaarten’ al bouwstenen voor
besproken. 

Mocht u nog niet eerder naar een van de ateliers zijn geweest maar alsnog
graag aan willen sluiten, aarzel dan niet en kom vooral! U bent van harte
welkom om te luisteren, vragen te stellen of uw mening te geven. 

Aansluitend is er voor de liefhebbers gelegenheid om in het dorpshuis met el-
kaar naar de wedstrijd Ajax-Valencia te kijken.

Dus graag tot ziens op 10 december!

Bestuur Energiek Goutum

IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN IS DE UITERSTE INLEVERDATUM
VOOR HET DECEMBERNUMMER 8 DECEMBER!!!!

GRAAG AANDACHT HIERVOOR!!!



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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Terugblik kaatsseizoen
2019

In de vorige Diggelfjoer heeft u kunnen lezen
dat onze jeugdleden zich al goed hebben voor-
bereid op het volgende jaar.

Ook dit jaar hebben onze jeugdkaatsers hun sporen verdiend en hebben ze
KC Goutum op de kaart gezet bij zowel federatiepartijen, KNKB partijen,
Freule of anderszins. Hierbij zijn diverse prijzen gewonnen. Deze sporen heb-
ben we mede te danken aan LKC Sonnenborgh en Huizum waar een aantal
jeugdleden hebben getraind omdat er in hun leeftijdscategorie helaas onvol-
doende leden waren binnen onze kaatsclub. Het jeugdbestuur wil LKC
Sonnenborgh en Huizum derhalve bedanken voor deze mogelijkheid en de
samenwerking.

Naast onze eigen leden is er in samenwerking met de KNKB ook een kaatscli-
nic gegeven aan de Wiardaskoalle. Wil je ook eens kennis maken met de
kaatssport of lijkt het je leuk om eens met de klas/school een kaatsclinic te
volgen, neem dan eens een kijkje op de website van KC Goutum: www.kaats-
clubgoutum.nl 

Groeten jeugdbestuur KC Goutum e.o. 
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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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Dorpshuis Ien en Mien

14 december 18.30 uur

December diner met dansen na

verzorgd door 
DJ Ronald Veld.

En een verrassend 
optreden vanuit 
hogere sferen.

Kosten  € 29,50 p.p. 

Vol is vol dus geef u zo snel mogelijk op bij Nel Broekstra 058-2887000 of via
nelbroekstra@kpnmail.nl

Nieuws van de kerstcommissie

Na vele jaren het kerstdiner voor u te hebben georganiseerd heeft de hui-
dige kerstcommissie besloten dit jaar voor de laatste keer het kerstdiner te
verzorgen.

Wij zijn erg blij met de toezegging van het dorpshuisbestuur, dat zij het
stokje overnemen per 2020.

Elma Sonnega
Nel Broekstra
Sonja Ullersma



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



Jaargang 17, nr. 9 - november 2019 35

Goutumer Diggelfjoer

Als deze editie van Diggelfjoer bij u in de brievenbus rolt, is Sint Nicolaas in ons land
en zijn de eerste schoentjes inmiddels door bizar gekleurde Pieten gevuld. Nee lieve
mensen, ik ga mijn mening hier niet meer over ventileren, dat heb ik in het verleden
al menigmaal gedaan, maar de sjeu is er voor mij vanaf. Gezien het feit, dat velen de
kerstboom al voor 5 december in de kamer hebben staan, ben ik klaarblijkelijk niet de
enige die er zo over denkt. Over Kerst gesproken... 
In de vorige uitgave van dit boekje las ik, dat de kerstcommissie dit jaar voor de laat-
ste keer het kerstdiner organiseert en het dorpshuisbestuur deze taak over gaat ne-
men.
Het is verschrikkelijk moeilijk om elke keer weer iets origineels te bedenken en het ie-
dereen naar de zin te maken. Vorig jaar heb ik persoonlijk erg genoten van het vro-
lijke en verfrissende theaterdiner. Ik wil de leden van de kerstcommissie dan ook een
compliment geven voor het vele werk, de schitterende en stijlvolle zaaldecoratie en ze
een succesvolle ‘slotavond’ toewensen.
Op het schrijven van dit stukje na, hoef ik voor het klaverjassen gelukkig niet iedere
keer iets origineels en nieuws te verzinnen. Ons concept klopt en de spelregels blijven
nou eenmaal hetzelfde.
Samen met de schutjasvereniging hebben we een gezamenlijke kaartavond gehad en
die was als vanouds weer erg gezellig. Tot mijn grote vreugde waren er zelfs nieuwe
deelnemers! Ik hoop ze in de toekomst vaker te zien.
Op zaterdag 18 januari 2020 wordt er in dorpshuis De Bining in Hempens het
‘Klaverjastoernooi Hempens-Teerns en omstreken’ georganiseerd. De inleg bedraagt
€17,50 per persoon en daar is een uitgebreid stamppotbuffet bij inbegrepen.
Opgeven kan per email naar klaverjassenbininghempens@gmail.com o.v.v. naam en
telefoonnummer. De zaal gaat om 15.30 uur open.

Dan volgen nu de uitslagen:

De volgende klaverjasavonden zijn op 6 en 13 december a.s.
In verband met de kerstvakantie wordt er die maand op de 1e en 2e vrijdag gekaart!!!

Ellen Beekman-Ensingh

18 oktober, maatklaverjassen:
1. Albert Ruitenberg en Anne Machiela: 6822
2. Henk Lemmers en Anne Spijkstra: 6660
3. Aldert Huisman en Cilia Huisman: 6512

1 november:
1. Luuk Seuninga: 6989
2. Rob Hoek: 6883
3. Jan Liezenga: 6709





ADV - Klassiek ballet door Éva Thoman

Bewegen op klassieke muziek en spelen en
dansen uit je eigen fantasie is een hele fijne
manier om al op jonge leeftijd kennis te ma-
ken met klassiek ballet.

Ik ben gediplomeerd klassiek uitvoerend
balletdanseres en dansdocent uit Hongarije.

Ik nodig jullie uit om een gratis proefles
klassiek ballet te doen.
Iedereen kan meedoen, danservaring is niet
nodig. 

Wanneer, Waar? En voor Wie? 

7 december 13.00-14.00 (4-6 jaar) 
14.00-15.00 (6-9 jaar)

Locatie: Dorpshuis Ien en Mien
Bij voldoende interesse starten we een 20 weken cursus vanaf januari 2020.

Aanmelden kan via evadanst@hotmail.com
Of 06-41339409
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IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN IS DE UITERSTE INLEVERDATUM
VOOR HET DECEMBERNUMMER 8 DECEMBER!!!!

GRAAG AANDACHT HIERVOOR!!!
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Nieuws namens GV Goutum

Het seizoen is in volle gang en er wordt druk geoefend
voor de komende wedstrijden. Onze turnleden zijn eerst
aan de beurt. Een flink aantal van hen heeft zich inge-
schreven voor de turnwedstrijden van Turn on Tour op za-
terdag 30 november a.s. in Sporthal de Trije in Franeker. 
De dames kunnen zich met deze wedstrijden plaatsen voor de Friese
Kampioenschappen. Wij wensen iedereen enorm veel succes én plezier: toi,
toi, toi!

De selectiegroep van Showdance is elke vrijdag fanatiek aan het repeteren
voor de Open Friese Kampioenschappen Jazzdance op 25 januari 2020 in
Lemmer. Onder leiding van Lisanne van der Kooij wordt er weer een prach-
tige dans neergezet. Meiden: jullie ook veel succes toegewenst!

Nieuw bestuursleden gezocht!
Met ingang van het seizoen 2020/2021 zijn we
op zoek naar een aantal nieuwe bestuursleden!
Lijkt het je leuk zitting te nemen in ons gezel-
lige bestuur en zet je je graag in voor één van
de leukste sportverenigingen van Goutum? ;-)
We komen graag met je in contact via info@gvgoutum.nl.

Prachtig resultaat Jumbo-actie
Ook dit jaar namen we weer deel aan de ‘Spek de Kas van je Club’ van Jumbo
Els Boek. En met succes!!! Op 5 november jl. werden de cheques uitgereikt
aan de deelnemende verenigingen. De pot van maar liefst € 10.000,- werd
onder de clubs verdeeld. Aan GV Goutum werd een cheque uitgereikt van 
€ 761,13 + een bonus van € 200,- voor onze eigen promotie-inspanningen.
Een geweldig resultaat, waar we ontzettend blij mee zijn. 

Natuurlijk gaat onze dank uit naar Els Boek voor het initiëren van deze actie
en naar iedereen die gedurende de actieperiode op ons heeft gestemd. Dank,
dank, dank!
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In de eerstvolgende Diggelfjoer meer informatie waar we de gelden aan
gaan besteden. En uiteraard zijn jullie ideeën hierbij meer dan welkom!

Twee gratis proeflessen!!
Nog altijd zijn nieuwe leden meer dan welkom! Peuters (vanaf drie jaar),
kleuters en oudere kinderen zien we graag op de woensdagmiddag voor een
les gymnastiek/recreatieturnen. Twee proeflessen zijn altijd gratis én vrijblij-
vend; kom dus gerust met je kind langs!

En voor volwassenen draaien we nog elke week onze lessen Keep Fit en Body
& Mind. Kijk op www.gvgoutum.nl voor een overzicht van het rooster. Kom in
beweging; we zien je graag!
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✔LET OP
Inleveren kopij 
voor het december-
nummer t/m 8 december 2019
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

✔GEVRAAGD
Senior bassist zoekt een zangeres en
een gitarist om overdag (pop) mu-
ziek te maken. Telefoon 2887163

✔COLLECTE
De Diabetes Fonds collecte in
Goutum heeft onlangs € 813,40 op-
gebracht. Een mooi resultaat waar
we iedereen, de gulle gevers én de
vrijwilligers, heel erg voor willen be-
danken! Tot volgend jaar! 
Patrice v.d. Burgh en Baukje
Meindertsma 

✔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
In week 39 is er actief gecollecteerd
door een groep vrijwilligers van
Handicap.nl. Dit heeft in totaal
€480,07 opgeleverd. Wij zijn erg blij
met de inzet van deze vrijwilligers
en natuurlijk met de opbrengst van
deze collecteweek. Via deze weg
willen we alle vrijwilligers en gevers
bedanken voor hun bijdrage. 

Kleine berichtjes




