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Van de redactie

De duif in het zwarte doosje.........

Werd er iemand vijftig of zestig jaar, viel er een huwelijksjubileum te vieren of werd
er een dorpscabaret opgevoerd, dan werd dat op videoband voor onszelf en het nage-
slacht bewaard...... dachten we! Maar toen een goede vriend na lange tijd eens de be-
hoefte voelde om van een bepaalde gebeurtenis nog eens gezellig na te genieten,
bleek er praktisch niets meer op de band te staan. “Londen in de mist”, noemen we
dat dan bij ons thuis. Geschrokken belde hij me op en ook ik werd na deze rampmel-
ding nieuwsgierig naar de beeldkwaliteit van onze eigen banden. Gelukkig was niet
alles onbruikbaar geworden en het meeste viel nog te redden door het over te zetten
op DVD. Toch  bleek de scherpte van veel beelden niet meer, wat het was geweest.
Het bewijs, dat stilstand ook hier achteruitgang inhoudt. Of zoals cabaretier Toon
Hermans ooit na een mislukte goocheltruc zei, dat zijn duif dood was gegaan door
een te lang verblijf in het zwarte doosje.

Momenteel zijn we hard bezig om de laatste resten van een roemrijk verleden veilig
te stellen. Onze kleinkinderen hebben al een keer bepaalde fragmenten kunnen bekij-
ken en ik moet zeggen: een baantje in de diplomatieke sector behoort zeker tot hun
mogelijkheden! Toch vonden ze het wel leuk. Zo zagen ze ook eens de onvermoede
komische en muzikale talenten van oma en opa in hun glorietijd. Een tijd, die volgens
onze Friese cabaretnestor Tetman de Vries “gjin skoft hâldt“! Hoewel de ontwikkelin-
gen in de moderne, digitale wereld ook de DVD al weer heeft achterhaald, is het toch
raadzaam om oude videobanden eens af te stoffen en over te zetten, voordat stukjes
kostbaar verleden voorgoed verdwijnen. Ikzelf ben maar wat blij, dat ik de in 1938 ge-
maakte trouwfilm van mijn ouders tijdig heb laten overzetten, al was de afdraaisnel-
heid daarna wel een fractie hoger geworden en duurde ook hun trouwbelofte wat
korter! Maar daar heeft hun huwelijksgeluk nooit onder geleden! We schrijven al
weer bijna november en staan dus ook weer voor een periode met de nodige feeste-
lijkheden. Ook een tijd van intensief fotograferen en filmen. Daarnaast zien we ook
weer een toename van de verenigingsactiviteiten in ons dorp. En vaak is ook daar de
behoefte om dingen vast te leggen groot. In dit verband wil ik het bestuur van
Dorpsbelang Goutum graag uitnodigen om gezamenlijk een dia-avond te organiseren
over de geschiedenis van ons dorp met veel mooie, historische beelden. Want die zijn
beschikbaar! Ook deze beelden zijn gelukkig nog gespaard gebleven en geven oude
en nieuwe Goutumers een nostalgisch kijkje in het verleden. Hoe luidde de tekst uit
het liedje “Wiarda als buren“ uit 1982 ook alweer: “Een huis, je kunt het kopen en
ook huren, maar waar het staat, dat maakt toch wel verschil.” Welnu, u woont nu in
Goutum en het is soms goed om eens even achterom te kijken om te beseffen, waar u
bent. U bevindt zich namelijk op boeiende, historische grond! Ik houd u op de
hoogte!

U weet intussen wel, wat ik u mede namens Jeltje en Jelle de komende tijd weer toe-
wens.

Dirk J. Jans
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Van de bestuurstafel

Vrijdag 4 oktober was Goutum prominent in het
nieuws met een prachtige fietsactie. De complimen-
ten aan het adres van de betrokken bestuursleden.
Deze actie komt voort uit een actie die in de stad werd gehouden en waarvan
één van ons aangaf dit een mooi initiatief te vinden. Ons “rijke” dorp heeft
ook heel veel “weesfietsen” staan dacht hij toen. Flyers gedrukt, bij
Diggelfjoer ingestopt, Facebook oproep, kar en vrijwilligers geregeld. En dan
opeens heb je 95 fietsen bij elkaar verzameld. De media pikte het ook nog op
en dus kunnen we met zijn allen terugkijken op een mooie actie.
Onze nieuwe burgemeester heeft op 19 september kennisgemaakt met ons
dorp. Hij was met name onder de indruk van alle initiatieven die bij de dorps-
belangen en wijkpanels vandaan komen en die zelfstandig worden opgepakt.
Bovenstaande is daarvan ook een voorbeeld, hart voor iets hebben, in actie
komen en realiseren. Een ander voorbeeld is ook de nieuwe Zuiderlooproute,
een project samen met Zuiderburen en de Zuidlanden opgepakt en uitge-
voerd. Deze route is inmiddels officieel geopend. Een idee, samenwerking
zoeken, geld regelen en uitvoeren. Als we goed met de gemeente samenwer-
ken en deze soms voor geld zorgt (direct dan wel via fondsen) kunnen we
mooie dingen realiseren.  
Natuurlijk moet ik even onze energiecoöperatie Energiek nog een keer onder
jullie aandacht brengen (www.energiekgoutum.nl). Een enthousiaste club
mensen die zich in zetten voor een duurzamer Goutum. Op 19 september
stond de Energietruck op ons dorpsplein geparkeerd waar de kinderen van
de Wiardaskoalle veel dingen over energie konden leren en zelf een zonnecel
hebben gemaakt. Een en ander ter promotie van het project Junior
Energiecoach. Ook organiseren ze een viertal energieateliers. Hier worden
thema’s rond verduurzaming behandeld.
De planning van de Middelseewijk en buurtschap De Hem gaat ook onver-
minderd door. De namen van de straten zijn inmiddels bedacht. Onze stelling
is echter nog steeds hetzelfde: meedenken over de plannen maar alle voorbe-
houden nog maken. Ons inziens nog steeds zonde om ten zuiden van ons
dorp te bouwen. Weet niet of de stikstofproblematiek hier nog van invloed
op is, maar dat zal de toekomst wel uit gaan wijzen. 

Johannes Osinga
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Goutum helpt jeugd Leeuwarden aan fietsen

De Grote Goutumer Fietsinzamelactie vond vrijdag 4 oktober plaats. Deze ac-
tie was georganiseerd door Dorpsbelang Goutum. In totaal werden die dag,
en de dagen er na, 115 fietsen ingezameld. De fietsen zijn ingezameld voor
alle kinderen in Leeuwarden die geen fiets hebben, waardoor sporten en so-
ciaal contact met leeftijdsgenoten voor hen moeilijker is. Via Stichting
Leergeld kunnen ouders vanaf november een aanvraag indienen. De fietsen
worden hiervoor eerst opgeknapt zodat ze weer veilig de weg op kunnen. Na
afloop van de actie zijn de fietsen afgeleverd bij Werkplaats Oud-Oost in de
Wielenpôle. De medewerkers waren erg blij met de actie. Een reactie van één
van hen was: ‘Wat zullen hier veel kinderen in Leeuwarden blij van worden.
Ik heb nu al zin om ze met mijn collega’s op te knappen’. Ook in Leeuwarden
zelf vond een soortgelijke actie plaats, die veel fietsen opleverde. De ambitie
van de Stichting Leergeld is om de komende tijd zo’n vijfhonderd fietsen in te
gaan zamelen.
Goutum Bedankt! Bedankt ook Jan Veninga voor het ontwerp van de flyer en
Jaap Broekstra en Bouwe Wijbenga voor het afleveren van alle fietsen.

Nynke Broekstra, Hans de Vries, Pieter Postma
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De ZuiderloopRoute is klaar!

Vandaag (red. 11 oktober jl.) heeft wethouder Hilde
Tjeerdema van Leeuwarden de ZuiderloopRoute ge-
opend. Zij liep het laatste deel van één van de routes
mee met een loopgroep uit Techum en een loopgroep uit Zuiderburen.

Dorpsbelang Goutum is één van
de initiatiefnemers van de rou-
tes.
Het is nu mogelijk om in de wij-
ken Zuiderburen en De Zuid -
landen en in de dorpen Goutum
en Hempens Teerns meerdere
routes te lopen. Vanuit Goutum,
vanaf het dorpsplein, starten de
Gele Route en Blauwe Route. Bij
de startstreep in Goutum (op
het Fjildpaad) staat een infor-

matiebord met de verschillende routes en een gebruiksinstructie. De routes
zijn te gebruiken door mensen die graag een eind willen hardlopen, maar
ook voor wandelen en skeeleren zijn de routes goed te gebruiken.
Enthousiaste bewoners uit het gebied hebben een netwerk van zes routes
uitgezet. Elke route heeft zijn eigen kleur en zijn door zogenaamde wegdek-
punaises te volgen. De routes variëren in lengte van 5 tot 7,5 km, maar als
routes worden gecombineerd is het lopen
van een halve marathon of meer ook goed
mogelijk. In het netwerk zijn drie startloca-
ties opgenomen, bij de Techumerpleats (in
Techum), bij Markant (in Zuiderburen), en
dus bij het dorpshuis Ien en Mien, maar
overal op de route kan ingestapt worden.

Wegdekpunaise, in totaal worden er ca. 200
geplaatst, in zes verschillende kleuren.
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‘Wie beweegt leeft langer en gezonder’. Die gedachte heeft een groep lopers
uit Goutum en Hempens Teerns en de Leeuwarder wijken De Zuid lan den en
Zuiderburen er toe gezet om een netwerk van looproutes uit te zetten.
Hardlopen, en (cardio)oefeningen, is naast fietsen voor de meeste mensen
een vorm van bewegen, die makkelijk in het dagelijkse patroon is in te pas-
sen. Uit recent onderzoek, uitgevoerd door de WHO blijkt hoe groot het ef-
fect van bewegen is op het welbevinden. Dat laatste heeft de projectgroep
ZuiderloopRoute, naast meer verbondenheid tussen de verschillenden wijken
en dorpen, willen bereiken met dit project.

Als het aan de initiatiefnemers
ligt is de realisatie van deze
looproutes het begin. Het plan
ligt er om bij alle startlocaties,
net als in Goutum, een openbaar
watertappunt te plaatsen. De
verwachting is dat we eind van
dit jaar deze kunnen plaatsen’,
Ook een wens is om langs de
routes nog één of meerdere be-
weegpleinen te realiseren. 

Afgelopen maand is de eerste geplaatst bij het M.C. Escher Akwadukt in de
Drachtsterweg. Ook hebben andere wijken in Leeuwarden en het dorp
Wirdum belangstelling getoond om een route op het netwerk aan te sluiten.
Met deze mogelijke uitbreiding is rekening ge-
houden. Meer informatie? Alle informatie is te
vinden op www.zuiderlooproute.nl. 
Ook is er een facebookpagina en zijn de routes
te vinden op runnermaps.nl en strava.

Hans de Vries, Richard Stillebroer 
en Johan Betten, namens de Projectgroep
ZuiderloopRoute

Richard Stillebroer controleert één 
van de routes in het veld op realiseerbaarheid
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Japanse duizendknoop verwijderen uit uw
tuin? Doe hem in de grijze container!
De gemeente vraagt uw aandacht. De tijd om uw tuin winterklaar te maken
komt eraan. In veel tuinen staat de Japanse duizendknoop. Wellicht ook in
die van u. Bent u van plan om deze plant te snoeien? Doe het groenafval van
deze plant niet in de groene container maar in de grijze container. Kleine
stukjes van de plant kunnen via verwerkte compost weer uitgroeien tot
nieuwe planten. En dat willen we graag voorkomen. De Japanse duizend-
knoop is een invasieve exoot. Dat wil zeggen dat hij van nature niet in
Nederland voorkomt. Het probleem met de Japanse duizendknoop is dat hij
inheemse planten verdringt en onder de grond veel schade aanricht. De wor-
tels zijn zo sterk dat ze door asfalt, riolering, stenen en zelfs door fundering
heen kunnen breken. Nog beter is dus om deze plant uit uw tuin te verwijde-
ren. Dat is echter niet eenvoudig. De plant is lastig uit te putten. Maar het
kan wel. De beste, maar ook meest intensieve manier is uitgraven. De wortels
kunnen erg diep zitten en elk stukje wortel kan uitgroeien tot een nieuwe
plant. Het is dus belangrijk dat er geen wortelresten in de grond achterblij-
ven. Houd de grond daarom goed in de gaten. Er kunnen opnieuw jonge
planten boven komen. Voor meer informatie over bestrijdingsmethoden kunt
u altijd internet raadplegen.
De gemeente heeft met Omrin afgestemd dat deze plant in de grijze contai-
ner mag. Alleen deze plant!



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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Al schijnt zij niet.........
Wanneer je tot de seniorenorde behoort, dan weet je vaak nog liedjes uit het
verleden of bepaalde fragmenten daaruit. Jeugdherinneringen zogezegd. En
zo gingen mijn gedachten op een dag, waarop de grijze lucht de zonnestra-
len van hun glans en warmte beroofde, uit naar dat liedje “Ik zie de zon” uit
1944 van ene Eddy Christiani met woorden als: “Ik zie de zon, al schijnt zij
niet. ‘k Jubel het uit, ‘k zing en ik fluit het hoogste lied.” Met andere woor-
den: een mens moet altijd voor “the bright side of life“ kiezen. Dus toog ik
opgewekt en op nadrukkelijk advies van Eddy zachtjes zingend naar een niet
nader te noemen winkel voor een paar halogeenlampjes. Bij het naar binnen
gaan van de zaak ging ineens de alarmbel tekeer. Dat was wat vreemd, want
ik ging immers naar binnen. Al  snel keek ik dan ook naar de vertrekkende
klanten, die echter allemaal met een voldaan en rechtschapen gezicht onge-
hinderd naar buiten stapten! Bij het verlichtingsvak aangekomen schrok ik
nogal van het overstelpende aanbod van ledlampen. Mijn oude, vertrouwde
halogeenpitjes bleken al bijna uitgestorven. Het ultieme bewijs van een snel
veranderende wereld. Ik had geluk, want ik vond uiteindelijk nog twee lam-
pen van 52 watt. Dus bewoog ik mij andermaal zachtjes zingend richting
kassa. Wat opvalt is, dat sommige mensen je dan aankijken met een blik,
alsof je niet helemaal in orde bent. Spontane blijdschap is blijkbaar toch nog
een schaars goed. Doch weldra kwam het eerste wolkje voor de zon, want bij
de eerste kassa werd contant geld niet geaccepteerd. “U moet een kassa ver-
der, meneer!,” kraste de bediende. “ Hier  wordt alleen gepind!” Kijk, en dat
botste met mijn Hollandse koopgeest: “Maar ik leg hier toch een wettig be-
taalmiddel op de toonbank?,” zei ik vol overtuiging. Maar het kassamannetje
bleef stokdoof en weigerde om het in ontvangst te nemen. Er welden mij
toen een aantal woorden naar de keel, die echter niet thuishoren in een be-
schaafde samenleving en ik sloot dan ook maar aan bij de volgende kassa,
waar ik gezellig achter een tiental klanten mocht aansluiten. Na netjes con-
tant afgerekend te hebben begaf ik mij richting uitgang, waar ik bij het pas-
seren van het poortje echter werd begroet door een gierend alarm.
Geschrokken keek ik even om mij heen om te zien, welke onverlaat er zonder
te betalen probeerde vandoor te gaan. Maar de enige die op dat moment
naar buiten zou, was ik! Het werd een uiterst gênante vertoning, waarbij een
argwanende winkelmanager mij midden in de zaak ging vragen, hoe of dat
kwam. En dat met een gezicht van: “Daar hebben we weer zo’n lid van het
proletarisch winkelgilde!” Ik hield mij rustig in de wetenschap, dat mij geen
enkele blaam trof en je bent in dit land tenslotte onschuldig tot het tegen-
deel bewezen is, nietwaar?  Om mijn onschuld te bewijzen heb ik vervolgens
mijn jas uitgetrokken en deze als een toreador wapperend door de poortjes
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heen en weer gezwaaid en onder mijn kleren viel geen enkele vreemde bult
te ontdekken. O ja, en ik had het kassabonnetje natuurlijk, dat ik als een ge-
wonnen prijs triomfantelijk omhoog hield. Een gewonnen zaak derhalve!
Maar intussen stond ik daar wel mooi als een tweede Alfred Dreyfus te ho-
pen, dat er intussen geen bekenden de winkel binnen zouden stappen! Deze
hoop bleek echter ijdel, want op dat moment hoorde ik iemand achter mij
roepen: “Wat nou, Dirk, hebben ze je eindelijk te pakken?” En hij bleef er
bijna in van het lachen. Ja, in tijden van nood leert men z’n ware vrienden
kennen. 

Uiteindelijk heeft het recht gezegevierd en kon ik met mijn twee halogene
vriendjes naar buiten, waar ik tot mijn verrassing werd opgevangen door een
wat oudere meneer, die dit ook al eens had meegemaakt. “Trek het u niet
aan, meneer! Dat gebeurt hier regelmatig. Maar misschien kunt u thuis toch
even in  de kleren die u nu draagt, kijken of er ergens nog een hard plaatje
aan de binnenkant zit genaaid. Dat wil na verloop van tijd namelijk door het
wassen wel eens gevoelig worden voor winkelpoortjes!” Dit advies was vol-
komen nieuw voor mij, maar ja: niet gezocht is niet gevonden. Maar eerst
vervolgde ik mijn boodschappenronde met een bezoek aan de supermarkt,
nog steeds niet zeker wetend, wat de oorzaak was. Preventie was dus gebo-
den! Ik heb mij daarom op de parkeerplaats ontdaan van mijn jas en trui en
ben wat pantoffelig door het poortje geschuifeld. Groot was dan ook de op-
luchting, toen mijn passages oorverdovend stil verliepen! En wat bleek na
thuiskomst? In mijn vrij nieuwe trui zat inderdaad een verdacht stijf, grijswit
strookje........! Mijn vrouw, die ik meteen had verteld van mijn bijna - verban-
ning naar Duivelseiland, heeft het daarna meteen vakkundig van de trui ge-
knipt! Het voelde bijna als het weghalen van een hinderlijk abces. Op de
bank wat evaluerend dacht ik plotseling weer even terug aan tijden van wel-
eer, toen we als kwajongens vele, zware misdaden pleegden, zoals het kaal-
plukken van buurmans appel- en perenbomen of het clandestien voetballen
op het schoolplein. Dat waren halsmisdrijven waarop fikse straffen stonden.
Niks geen halfzacht gedoe met een bureau HALT, maar een hele kostbare
woensdagmiddag strafregels schrijven op het hoofdbureau van politie op de
Nieuwestad! En waagde het daarbij niet om in plaats van honderd regels er
stiekem negenennegentig van te maken! Ach, ja, wie zonder zonde is, heeft
het toch maar makkelijk.....hoewel ......? Het “meegenomen” gebak uit de
bakkerij-afdeling van de supermarkt én een overheerlijke espresso werkten
tenslotte als melisana voor de geest en gaven de zo grijs begonnen dag haar
zonnestralen en warmte terug.

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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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

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 be -
stjoer, ûnder lieding fan de “warbere” foarsitter Kees Leegwater, docht syn bêst mar
kriget it jild net by inoar. As in amtner fan de gemeente driget 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 eigen reden om it doarpshûs te rêden. Mei
syn maat Douwe hâldt er him dwaande mei tsjustere saakjes, mar dat giet net te gear -
re mei de aksje fan Akke. Akke moat har libben op it spul sette om te rêden wat der
te rêden is.
Wy sjogge jimme graach by de útfieringen! Oant dan!

Groetnis bestjoer en spilers 
KRAP BY KAS



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

November                                                                                                                          Tijd
1/15           Klaverjassen                                                                                         19.00 uur 
4/18           Bridge                                                                                                   19.00 uur
5/12          Schilderclub Goutum                                                                           13.30 uur
  11           Veron zendamateurs                                                                            19.30 uur
  12           Bestuursvergadering dorpshuis                                                           20.00 uur
  12           Vrouwen van Nu                                                                                  19.30 uur
  12           Energiek Goutum met energieatelier                                                 19.30 uur
  22           Tryater voorstelling Raze om  Protters                                               20.00 uur
  22           Hit the Floor optreden Agneskerk                                                      20.30 uur
  23           Hit the Floor optreden Agneskerk                                                     16.30 uur
  23           Hit the Floor optreden Agneskerk                                                      20.30 uur
  23           Intocht sinterklaas Goutum                                                      vanaf 14.00 uur
  25           Vrouwen van Nu                                                                                  19.30 uur
  25           Dorpsbelang (vergadering)                                                                 19.30 uur
  29           Weekendborrel met animatie voor de kinderen                               17.00 uur
  29           Generale repetitie Krap by Kas                                                           20.00 uur
  30           Uitvoering KBK ‘’It doarpshus ticht? Oer myn lyk’’                            20.00 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 Grandcafe 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 15.00 uur
Yoga                      elke dinsdagavond vanaf 18.45 uur

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 november 2019
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld)

                Voorganger              Bijzonderheden
03 nov.     niet nodig             Friese dienst, m.m.v. Hindrik van der Meer en kwar-

tettenkoor. Doel v/d collecten: kerk in actie, najaars-
zending/kerk       

10 nov.     Ds. G. Wessels       Doel v/d collecten: diaconie/PKN coll. dorpskerken         
17 nov.     Ds. R. Reitsma       M.m.v. cantorij.  
                                                   Doel v/d collecten: voedselbank/kerk
24 nov.     Ds. Bakker             Laatste zondag v.h. kerkelijk jaar. 
                                                   Doel v/d collecten: diaconie/PKN coll. pastoraat

Diensten in Martinuskerk (Hempens), aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld)
10 nov.     Ds. G. Wessels           Doel v/d collecten: diaconie/PKN coll. dorpskerken

Dienst in MFC MÀRKANT (Zuiderburen), aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld)
10 nov.     Mevr. M. Kroes      Ontdekkerk. 
                                                   Doel v/d collecten: diaconie/PKN coll. dorpskerken  
24 nov.     Ds. Bakker              Doel v/d collecten: diaconie/PKN coll. pastoraat

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.
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Nacht der Zielen  

Zaterdag 2 november a.s. Agneskerk Goutum, Buorren 23. 
Aanvang 20.00 uur.

Tijdens de Nacht der Zielen open voor iedereen, ook voor niet kerkelijke men-
sen, bieden we ruimte aan iedereen die een verlies te dragen heeft. Tijdens
deze samenkomst kan men het eigen verlies herdenken en stil staan bij de
'mensen van voorbij'. 

Met muziek, poëzie en stilte willen we ruimte scheppen voor verdriet, maar
misschien ook voor troost, dankbaarheid, licht en hoop. 
Wie wil, mag daarbij een kaars aansteken en zo iemand gedenken.  
Mensen die niet een verlies hebben te gedenken kunnen door hun aanwezig-
heid een steun zijn voor anderen.

Het geheel duurt ongeveer een uur. Voor wie dat wil is er na afloop gelegen-
heid om in de voorhal na te praten en iets te drinken.

Met medewerking van: Rein Tolsma, Vronie de Vreeze, zangkoor Pardouze
o.l.v. Broer de Witte.

U bent van harte welkom!

De voorbereidingsgroep:
Sytske Aalders, Jan de Graaf, Jenny Mink



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

Aanbieding 
oktober en november:

Glamour eyes van € 27,95 voor € 19,95!

Nieuw: Rock your lips nr. 1
Een prachtige Long Lasting Lipstick welke de 
hele dag op zijn plek blijft zitten     € 19,90

Naturel huidverzorgingsproducten,
100% Vegan. 

Dag- en nachtcrème kost € 29,95!

Yodeyma parfum
nu ook in 50 ml € 13,90 - 15 ml voor € 5,95

Tip: Marrakesh behandeling,
met een heerlijke massage met verwarmde argan olie 

en een heerlijk Caviaar vliesmasker € 66,50

VAN HARTE WELKOM!

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

www.schoonheidssalonkallos.nl
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In sjongbondel foar Hindrik van der Meer
Yn septimber 2018 is mu-
zykman Hindrik van der Meer
oan syn ôfskiedstoernee be-
gûn. Mar leafst 44 tsjerken
reizget er bydel, om oeral noch
ien kear lucht te blazen yn it
fluitsje dat er altyd yn ’e bûse
hat as dirigint. Oait rjochte Van
der Meer it Kwartettekoar op,
dat no al wer trettjin jier mei
him ûnderweis is. Hindrik hat
de leeftyd fan 80 jier berikt en
wurdt no traktearre op in
mânske sjongbondel, mei lie-
ten fan himsels en oaren. 

Op 27 jannewaris 2019 is yn de Anna Tsjerke fan Winsum Hertslach presintearre, 170
‘lieten om it út te sjongen’, sa’t de ûndertitel seit. “Dêr sit de jubel fan it libben yn,
mar ek de oantrún om it fol te hâlden”. Sa beskriuwt Eppie Dam dizze nije lietenbon-
del.

It Kwartettekoar moast in ‘briedplak foar eigentiidske liturgy’ wurde, sei Van der
Meer doe’t er yn 2006 in oprop die om lid te wurden. It sloech dalik oan en sûnt dy
tiid wie it koar, mei leden rûnom wei út de provinsje, net meart fuort te tinken út ’e
Fryske tsjerken. It Kwartettekoar hat ek de opdrachtjouwer foar de bondel west. 
Yn earste oanlis soe it oanbod beheind bliuwe ta wurk fan Van der Meer sels, mar út-
jouwerij Intrada seach in moaie gelegenheid om tagelyk ek oare lieten oer it fu-
otljocht te bringen. 

In fjouwerkoppige redaksje, besteande út Eppie Dam, Jan de Jong, Margryt Poortstra
en Gerben van der Veen, bûgde him oer de seleksje út tritich jier geastlik repertoire. It
resultaat hat in lieteboek fan 272 siden west, dêr’t Fryske sjongers fan alle leeftiden
lange jierren mei foarút kinne.    

Op 3 novimber a.s. sjongt it koar foar de 21ste keer út Hertslach yn de Agnestsjerke
in Goutum.Oanfang 9.30 uur. De toernee bestiet sûnt maaie 2018 út 44 ôfskietsjinsten
en rint oan maart 2020 ta. Nei Goutum noch rûchwei 13 kear yn likefolle tsjerken rû-
nom yn ’e provinsje. It seit himsels dat elkenien dêrhinne kin.  



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

Schoonheidssalon
Joelle

www.schoonheidssalonjoelle.nl
Buorren 24, 9084 BC  Goutum
06-48316608 - jvkva@planet.nl
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Samenwerken in Goutum 
aan duurzaamheid
Goutum is één van de twee proefgebieden in Leeuwarden die door
de gemeente is aangewezen om de aanpak van de verduurzaming
uit te proberen. Dit is een mooie kans voor alle inwoners om met ondersteuning van
professionele partijen een plan gericht op je eigen woonsituatie op te stellen. Tijdens
de afgelopen twee Energie-ateliers in september en oktober is hier dan ook flink aan
gewerkt. De opkomst was verheugend hoog.
Na deze twee bijeenkomsten beginnen de plannen en de richting waarin het gaat
vorm te krijgen. Een goede isolatie en zonnepanelen zijn altijd een goede basisstap.
Ook lijken afhankelijk van het energielabel van de woningen een warmtenet en het
toepassen van waterstof (voorlopig) gemengd met aardgas goede opties die collectief
kunnen worden gerealiseerd. We zeggen met nadruk: het lijkt er op, want er moet ui-
teraard nog onderzoek naar de haalbaarheid plaats vinden. Maar ook andere kans-
rijke opties en stappen om de doelen van 2050 te kunnen halen moeten worden uit-
gewerkt. Kortom we willen samen ook richtinggevende proeven doen. Daarnaast
worden er plannen bedacht om ons dorp op andere manieren te vergroenen en meer
klimaatbestendig te maken. 
Hoewel we over de opkomst al erg tevreden zijn, vinden we het erg belangrijk om
hier zoveel mogelijk dorpsgenoten bij te betrekken zodat we straks met elkaar trots
op het resultaat kunnen zijn. Wij nodigen hierbij nogmaals alle Goutumers uit om de
volgende bijeenkomsten te bezoeken op:

Dinsdag 12 november en dinsdag 10 december 2019
Van 19.30 tot 21.30 uur in dorpshuis Ien en Mien

Waarom zou u dat doen?
1.   Omdat u op deze wijze kan bijdragen aan een beter klimaat en milieu;
2.   Omdat u zo op je toekomstige energienota bespaart, want fossiele brandstoffen

worden in de toekomst snel duurder;
3.   Omdat uw huis meer waard wordt, want het energielabel gaat in de toekomst een

belangrijke rol spelen bij de waarde van de woning. 

Kunnen wij u begroeten?
Wij verwelkomen u graag en vernemen graag hoe u er tegenaan kijkt.
Tot ziens op 12 november a.s.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Energiek Goutum



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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Middag met muziek 
rondom Hannekemaaiers

Op zondagmiddag 27 oktober
organiseert het Fries Landbouw -
museum een middag met muziek
over hannekemaaiers. 
Het is één van de vier activiteiten
die het Fries Landbouw Museum
organiseert in het kader van de
expositie ‘Hollandgänger’. 

De muziek wordt verzorgd door
Bert Hadders.  

Wat gaat een Hollandganger zingen als hij zijn kleine dorpje in Emsland
steeds verder achter zich laat op weg naar de grote stad Leeuwarden? Deze
middag vertelt George van der Peet van stichting Hannekemaaierspad over
liedjes en muziek van en over Hollandgangers.
Het wordt deze middag een mix van achtergrondinformatie en liedjes van
toen (korte video-films) in de vorm van een reisverhaal met live muziek tus-
sendoor van Bert Hadders, die hierop aansluit. De gevoelens van heimwee
van de Hollandganger zijn terug te vinden in de Middeleeuwse ballades tot
19e eeuwse blaasmuziek.

Op deze middag is het Historisch Reisbureau vanaf 13.00 uur aanwezig in het
museum. Bezoekers kunnen bij Tresoarmedewerkers terecht voor genealogi-
sche vragen zoals: Hoe zet ik een stamboom op of hoe kom ik erachter of ik
Duitse voorouders heb? Het Historisch Reisbureau van Tresoar werkt mee aan
dit project omdat veel families in het Duitse Emsland en in de provincie
Fryslân nazaten zijn van de arbeidsmigranten.

De entree bedraagt 10 euro incl. museumbezoek en 2 consumpties .
Aanvang lezing 15:00 uur.

VOL = VOL, wilt u zeker zijn van een plek, koop dan via de website uw entree -
bewijs: u betaalt via Ideal.
Kies voor de optie Museumkaart / Vriend wanneer u die wilt gebruiken. 
NB vergeet uw kaart niet!





Jeugdkaatsen
Hallo kaatsvrienden en -vriendinnen,
De laatste trainingsbal is geslagen en daarmee is een
einde gekomen aan het kaatsseizoen 2019. 
Wanneer we terugkijken, kunnen we wel zeggen een
heel mooi seizoen 2019. Het weer is geen spelbreker geweest en onze jeugdspelers
hebben zich tijdens de ledenpartijen weer van hun beste kant laten zien. Maar ook de
vaders, moeder, ooms en opa’s hebben bij de ouder- en kindpartij het beste uit zich-
zelf gehaald. Na afloop volgde het traditionele afsluitingsdiner bestaande uit patat en
een frikandel. Maar voor de kinderen was er natuurlijk een Happy Meal dat werd aan-
geboden door onze sponsor McDonald’s. Hiervoor onze hartelijke dank.
Om onze jeugdleden alvast klaar te stomen voor het komende seizoen hebben we het
trainingsseizoen verlengd tot oktober. Daarmee is de voorbereiding voor volgend jaar
optimaal.
Namens KC Goutum wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie inzet en zien we jullie
graag volgend jaar weer terug.

Groeten jeugdbestuur KC Goutum e.o. 
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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



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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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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We zijn weer begonnen en nu officieel...!
Ik was nog heerlijk mijn vakantie in Duitsland aan het vieren, toen er begin september
een verontrustend appje van een goede vriendin binnenkwam.
Op de dorpshuisagenda in Diggelfjoer stond een foutieve datum vermeld waarop het
klaverjassen weer aan zou vangen.
Paniek! Wat voel je je dan verschrikkelijk machteloos, daar in het buitenland. Het
enige wat ik kon doen, was hopen, dat mijn trouwe kaartvrienden zich keurig hielden
aan de lijst met klaverjasdata die ik ze voor de zomervakantie reeds overhandigd had.
Toch had het (oh, zo menselijke) foutje begrijpelijkerwijs voor verwarring gezorgd en
stonden er die bewuste avond vijf fanatieke enthousiastelingen in het dorpshuis. Ze
waren echter twee weken te vroeg! De mannen waren gekomen om te kaarten en dat
hebben ze dan ook genoeglijk gedaan, zo is mij later in geuren en kleuren verteld.
Twee partijtjes hebben ze met zelf meegebrachte kaarten en scoreblok gespeeld. (Er
was dus toch enige twijfel…)
Normaliter wordt er op de 1e en 3e vrijdag van de maand geklaverjast.
Dit jaar wordt er een paar keer van deze regel afgeweken, omdat we de kaartavon-
den om de vakanties heen hebben moeten plannen. Tijdens de schoolvakanties is het
dorpshuis namelijk gesloten.
Om u in de toekomst een onnodige wandeling naar ‘Ien en Mien’ te besparen, raad ik
u dan ook met klem aan om alleen op de data te komen die ik in deze rubriek aan-
kondig, ook al staat er elders een andere vermelding in Diggelfjoer.

Het ‘warmdraaien’ van de heren bleek achteraf een zeer slimme zet te zijn, want het
heeft zijn vruchten zeker afgeworpen, gezien de uitslag na de eerste klaverjasavond:

20 september:
1. Klaas Feenstra: 6887 punten
2. Gerco Hoekstra: 6855 punten
3. Anne Machiela: 6544 punten

4 oktober:
1. Talja van der Bij: 6791 punten
2. Ellen Beekman: 6769 punten
3. Max Ullersma: 6696 punten

De volgende klaverjasavonden zijn op 1 en 15 november a.s. 
Iedereen is van harte welkom. We beginnen om 19.30 uur en natuurlijk is er weer
voor alle deelnemers een leuke prijs.

Ellen Beekman-Ensingh





Sinterklaasintocht Goutum
De tijd vliegt, het is alweer oktober. De avonden worden weer langer. De gezellige
(donkere) tijd van het jaar staat weer voor de deur. Zo ook de altijd gezellig ouder-
wetse Sinterklaastijd. Er is in het nieuws en op internet alweer veel gesproken en ge-
schreven over Sint en zijn Pieten. Daarom hebben wij alvast met Sinterklaas gebeld en
ook dit jaar brengt hij met zijn Pieten weer een bezoek aan Goutum. 

Zaterdag 23 november komt Sinterklaas met zijn Pieten aan in Goutum.
De boot zal om 14.00 uur aanmeren bij het grasveldje/fietspad tussen de Van
Harinxma brug en de Wite Finne, Op het fietspad zal het korps samen met de jeugd
Sinterklaas opwachten. Nadat hij voet aan land heeft gezet, volgt eerst een rondrit
door het dorp. De rondrit eindigt bij het Dorpshuis Ien en Mien. Dus iedereen kan
Sinterklaas volgen om naar het dorpshuis te gaan. In geval van slecht weer maken we
er een korte rondrit richting het dorpshuis Ien en Mien. Daar wordt het kinderfeest
met Sinterklaas en zijn pieten nog even doorgezet. 
Het feest in de zaal is van 15.00 uur tot 16.00 uur. De deuren van het dorpshuis gaan
rond 14.55 uur open. Het feest in de zaal is toegankelijk voor de oudste peuters vanaf
3 jaar tot en met kinderen uit groep 6. Deze kinderen kunnen plaatsnemen in de zaal.
We zorgen voor opvang in de zaal. 
De bar is open. Het is niet de bedoeling dat ouders mee gaan de zaal in. Het feest in
de zaal is alleen toegankelijk voor de kinderen. De ouders kunnen plaatsnemen in de
bar. De bar is geopend voor een kop koffie, warme chocolademelk of een borrel(tje).
Als het programma in de zaal richting het einde loopt, zal men in de bar een seintje
krijgen. De ouders kunnen de kinderen dan buiten, aan de zijkant van het dorpshuis
opwachten. De kinderen zullen namelijk aan de zijkant van het dorpshuis, via het
rode plein de zaal verlaten. 
Om jullie op de hoogte te houden van al het nieuws rondom de Sinterklaasintocht,
zijn we sinds vorig jaar ook te vinden op Facebook:

https://www.facebook.com/SinterklaasGoutum/ 
Dus volg ons ook op Facebook en blijf op de hoogte. Houd er rekening mee dat er tij-
dens de Sinterklaasintocht foto’s genomen kunnen worden voor op onze Facebook
pagina en/of in Diggelfjoer.
Lijkt het je leuk om te helpen in de zaal en ben je 14 jaar of ouder, dan kun je contact
opnemen met Karin Boonstra. Haar mail adres is: karinboo@msn.com. Wie weet kan je
dan het jaar erop Sinterklaas helpen.

Groeten Sinterklaas en zijn Pieten
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Wiardaskoalle

Oproep vrijwilliger voor de lunchpauze 
Voor de lunchpauze tussen 11.45 en 12.45 uur zijn we
nog op zoek naar extra vrijwilligers die de kinderen in
de leeftijd van 4-12 jaar willen begeleiden gedurende
1 of meerder dagen in de week. Tevens zijn we op
zoek naar oproepbare krachten die op de reservelijst
willen staan voor alle dagen. Als vrijwilliger zorg je
voor een prettige opvang en een goede sfeer waarin de kinderen hun lunch
kunnen eten met de leerkracht en op een gezellige manier de pauze kunnen
doorbrengen. 

Wat doe je als vrijwilliger 
•    Je zorgt voor een gezellig en ontspannen sfeer tijdens het eten van de

lunch samen met de leerkracht in de klas; 
•    Je zorgt voor mogelijkheden voor de kinderen om leuk te spelen in hun

speeltijd buiten; 
•    Je bent een aanspreekpunt voor de kinderen tijdens de speeltijd; 
•    Je helpt met de uitvoering van alle mogelijke voorkomende werkzaamhe-

den die plaats vinden.
•    Je werkt graag met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar; 
•    Je bent minimaal 1 en bij voorkeur 4 dagen beschikbaar; 
•    Je bent de Nederlandse taal machtig in woord en geschrift; 
•    Je bent bereid samen te werken met anderen en deel te nemen aan over-

leggen en trainingen; 
•    In onze organisatie vragen we voor iedereen een VOG aan; 
•    Je bent positief, creatief en representatief.

Wij bieden 
•    Een gezellig team in een warm dorps integraal kindcentrum; 
•    Een vrijwilligersbijdrage conform afspraak; 
•    Een vrijwilligersovereenkomst op basis van afroep. 

Informatie en reageren: Indien je vragen hebt over de functie kun je bellen
met telefoonnummer 058-288 3180 mevrouw S. Smidt-de Haan, directeur IKC
Wiarda. Reacties ontvangen we graag per email gericht aan Sandra Smidt-de
Haan, met als onderwerp “Vrijwilliger lunchpauze” op het mailadres
ssmidt@proloog.nl
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Goutumer Diggelfjoer

✔LET OP
Inleveren kopij 
voor het november-
nummer t/m 15 november 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

✔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!

Kleine berichtjes

Wij willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling in de vorm van

kaartjes, bloemen en andere reacties, die wij mochten ontvangen tijdens het

ziek zijn en na het overlijden van mijn man, onze (schoon) vader en opa

Piet Wijnstra

Thea Wijnstra-Wiarda

Gerda en Harry

René en Rieneke 

en kleinkinderen




