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Van de redactie
Wonderlijke tijden
Door het keukenraam kijkend zag ik een wat onalledaags schouwspel.
Ik zag twee mensen naar elkaar toelopen, die elkaar begroetten door met de ellebogen tegen elkaar te botsen en die vervolgens op zo’n twee meter afstand van elkaar
een gesprek begonnen. Ik wist wie het waren en wist ook, dat ze elkaar normaal gesproken altijd meteen omarmden bij een begroeting. Maar nee hoor, niks geen omhelzing en niks geen zoen! Zelfs een warme handdruk kon er niet af.
Wat op dat moment ook opviel, was het bijna geheel lege schoolplein van de
Wiardaskoalle. Op een tijdstip, waarop dat helemaal niet kon, gezien de schooltijden.
Slechts één klein meisje deed een soort hinkelspelletje.
Twee ogenschijnlijk normale gebeurtenissen, die wat surrealistisch overkwamen.
We weten intussen de oorzaak ervan. We zijn immers terecht gekomen in een hele
slechte film. Een film met een inhoud, waarvan we dachten, dat het fictie was, maar
niets was minder waar. Een bizar verhaal, waarin we op dit moment allemaal ongewild een rol spelen.
Het schrijven van het voorwoord in deze Diggelfjoer voelt dan ook bepaald niet als
een voorrecht, want wat schrijf je wel en wat juist niet? Bovendien is de schrijfruimte
ook nog beperkt.
Lieve mensen, het zal jullie niet zijn ontgaan, dat het vorige boekje door allerlei onvoorziene gebeurtenissen zo’n twee weken later in de bus kwam dan gewoonlijk. Een
en ander heeft ook de inhoud beïnvloed. Een blik op de dorpshuis-agenda zei genoeg. Daarnaast konden er een hoop zaken niet worden vermeld, omdat je met een
maanduitgave soms wat achter de feiten aan loopt. Als voorbeeld kan het met trots
aangekondigde dorpsfeestverhaal worden genoemd. Op het moment van lezen was al
duidelijk, dat het dit jaar geen doorgang meer kan vinden!
We hebben in deze uitgave uiteraard weer geprobeerd om jullie zo goed mogelijk te
informeren over de verdere ontwikkelingen en de consequenties hiervan voor ons
dorp.
Ondanks alles houden we net als iedereen de moed er in. Hopend op een voorzichtig
licht aan de horizon en dat het leven overal en dus ook in Goutum weer mag worden,
zoals het was!
SAMEN STERK!I

Ik wens jullie mede namens Nynke en Petra intussen veel gezondheid en veiligheid toe en we hopen, dat deze Diggelfjoer toch een stukje leesplezier in
huis zal brengen.
DIRK J. JANS
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Van de bestuurstafel
Een maand geleden schreef ik dit voorwoord in de overtuiging dat we op 21 april een ledenvergadering gingen
houden. Dat is toch even anders gelopen. Geen openbare bijeenkomsten, alleen naar buiten om boodschappen te doen, 1,5 meter afstand houden en handen wassen, dit zijn de belangrijkste Corona-maatregelen en
zorgen voor heel veel impact. Dus ook geen ledenvergadering van onze vereniging. Maar ook ons Dorpshuis heeft zijn deuren moeten sluiten en het Dorpsfeest
kan natuurlijk ook niet doorgaan. Een grote teleurstelling voor velen en niet in
het minst voor de organisatie.
We vinden natuurlijk wel dat Dorpsbelang door moet functioneren in deze tijd en
daarom hebben we als bestuur twee weken geleden via Skype vergaderd, niet
optimaal maar gezien de omstandigheden goed werkbaar. Ook hebben we een
Diggelfjoer uitgebracht en staat er voor eind april ook weer een uitgave gepland.
Bezorgers bedankt voor het rondbrengen.
In de laatste Diggelfjoer hebben we een regenton actie gehouden met als slogan:
maak uw tuin regenklaar. We hebben daarmee zelfs de Gehoord en Gezien – rubriek van Leeuwarder Courant gehaald. Inmiddels kunnen we ook laten weten
dat er meer dan 30 regentonnen zijn besteld en de eerste exemplaren zijn ook al
afgeleverd. Een mooie samenwerking tussen de Gemeente, Dorpsbelang en
Hoyte van der Wal. De geplande informatiebijeenkomst op zaterdag 11 april kon
natuurlijk niet doorgaan maar we kijken of we dit later alsnog gaan plannen.
De ontwikkeling van De Hem gaat onverminderd verder. Komende week staat de
aankoop van de gronden op de agenda. Samen met de Vereniging Milieudefensie, Vrijwilligers beheer Hounspolder en St. Behoud Amerikaanse Windmolens te Goutum en Wirdum hebben wij onze zienswijze gegeven. Dit mooi
stuk groen en open landschap moet niet bebouwd gaan worden. De plannen van
de gemeente zijn echter duidelijk, de bewegwijzeringsborden zijn immers al geplaatst. Nogmaals bebouw eerst de Middelsee en ga niet direct alles in ontwikkeling nemen. En dan zijn we ook weer terug bij Corona. Deze gaat een grote impact hebben op de economie en dus ook op de woningaankopen voor de
komende jaren. Dat zien we nu nog niet natuurlijk maar een economische krimp
van meer dan 5% zoals iedereen verwacht zal een enorme impact hebben. Dus
gemeentebestuur neem dit mee in uw overwegingen.
Zoals aangekondigd in de vorige Diggelfjoer willen graag uw mening horen. We
hopen nu dat we in juni een ledenvergadering kunnen houden. Maar u kunt uw
mening ook per mail laten horen (mail@goutum.info).
Johannes Osinga
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‘De Week van de Groene Tuin’
Dit is een bijdrage in het kader van de
campagne GOUTUM REGENKLAAR
‘De Week van de Groene Tuin’ is een initiatief van Stichting Steenbreek en
NL Greenlabel en was dit jaar van 7 t/m 13 april. Via Facebook heeft Dorpsbelang zeven dagen lang een tuintip gedeeld. Omdat niet iedereen Facebook
volgt, hebben we de tips in dit artikel verzameld.
Wij willen juist in deze moeilijke tijd Goutumers inspireren om hun tuin te
ontstenen. Het mooie weer komt er weer aan en we willen graag naar buiten, zeker in deze periode waarin binnenblijven wordt geadviseerd. Hopelijk
geven we hiermee een stimulans om de tuin aan te pakken en te vergroenen.
Meer informatie, ook achter de tips, zie www.operatiesteenbreek.nl
Tuintip 1 Ontstenen
Veel mensen nemen stenen in de
tuin, omdat ze denken dat dit
voor weinig onderhoud zorgt.
Toch is gebleken dat tuinen met
veel verharding en dode materialen net zoveel onderhoud met
zich meebrengen als groene en
natuurlijke tuinen. Dit komt omdat er relatief veel te wieden is en
te ‘poetsen’ terwijl groene tuinen vaak zelfregulerend zijn. Zo is het er koeler
door het groen en hoef je minder water te geven. Vaste planten zorgen al
snel voor een dekkend bladerdek waardoor er bijna geen onkruid tussen de
planten groeit en gras hoeft niet meer zo vaak te worden gemaaid.
Tuintip 2 Biodiversiteit
Jouw tuin kan bijdragen aan de diversiteit en dus als stapsteen dienen voor
insecten, vogels en kleine zoogdieren zoals egels? Maak van jouw tuin een
mini natuurgebied en zorg voor veel verschillende soorten groen zoals hagen,
bomen, vaste planten en plekken met kruidachtigen zoals, koolzaad, klavers
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en brandnetels. Het helpt om een vogelhuisjes op te hangen. Een tuin hoeft
ook niet te netjes te zijn dus juist blaadjes laten liggen en rommelige hoekjes
creëren. Een klein water element doet wonderen en zorgt al snel voor libellen in de tuin, tevens kunnen vogels en insecten daar water drinken.
Tuintip 3 Klimaat
Door het veranderende klimaat krijgen we te maken
met langere periodes van droogte en intensere regenval. Door regenwater op te vangen in bijvoorbeeld een
regenton kun je het vervolgens gebruiken voor de
planten in de tuin. Ook kun je de regenpijp afkoppelen
van het riool zodat het op een natuurlijke wijze kan infiltreren in de bodem. (zie ook Diggelfjoer, april’20)
Tuintip 4 Bodem
De bodem is misschien wel het belangrijkste onderdeel van jouw tuin, maar
deze krijgt vaak de minste aandacht. Door te investeren in een rijk bodemleven krijg je gezonde vitale planten die het beter gaan doen en ook veel minder water nodig hebben. Je kan zelf compost maken van tuin- en keukenafval, want deze grond is het beste voor een levende bodem en er zitten veel
belangrijke mineralen en bacteriën in. Ook in borders, vakken met planten,
kun je blad en snoeiafval laten liggen. Dit zorgt voor een laag tussen de planten en maakt dat onkruiden minder snel gaan groeien en vocht verdampt zo
minder snel. Op die manier hoef je minder te wieden en water te geven.
Tuintip 5 Planten en zaaien
Laat het ‘perfecte plaatje’ los, maar
neem de natuur als vertrekpunt, dat
maakt tuinieren een stuk gemakkelijker. Het voorjaar is de perfecte tijd
om in de tuin aan de slag te gaan ,
maar gezien de huidige situatie is een
bezoek aan een tuincentrum wellicht
niet mogelijk. Gelukkig kun je tegenwoordig veel online bestellen en anders
kun je altijd nog zelf planten vermeerderen door te zaaien, te stekken of te
scheuren. Zaaien weet iedereen vaak wel, maar stekken is ook leuk om te
doen.
Jaargang 18, nr. 4 - april 2020
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Tuintip 6 Duurzaam onderhoud
De manier waarop jij jouw tuin onderhoudt kan een grote impact hebben op
het milieu, zowel negatief als positief. Zo kun je een gazon 30 keer per jaar
maaien met een motormaaier omdat het veel bemest en geïrrigeerd wordt,
maar je kan het ook 6-8 elektrisch maaien per jaar waardoor het gras wilder
wordt en meer bloemrijke soorten krijgt. Laat in de borders en plantvakken
het liefst zoveel mogelijk organisch materiaal als blad liggen, dit is goed voor
het bodemleven. Mijd te allen tijde chemische middelen voor schoonmaken
of bestrijden, voor alles is altijd een milieuvriendelijk alternatief. Doe zoveel
mogelijk werk in de tuin met de hand, al die apparaten heb je vaak helemaal
niet nodig en met de hand wordt het vaak netter. Zo kun je onkruid ook vaak
goed plukken en doordat je de voegen niet leegspuit met een hogedrukreiniger komen er mosjes in die zorgen voor een dichte voeg waar verder niets
meer in groeit.
Tuintip 7 Vogels in de tuin
Er is niets leukers dan vogels in de
tuin, want ze zorgen voor leven en het
is een indicator dat je leefomgeving
gevarieerd is en ook goed voor jou als
mens om in te wonen. Als je vogels in
de tuin wilt, moet je op drie dingen
letten, ook wel de drie V’s genoemd.
Voedsel, veiligheid en voortplanting. Voedsel bestaat bijvoorbeeld uit struiken zoals krent en lijsterbes, maar ook uit een gezonde bodem waar veel organisch materiaal ligt en wormen te vinden zijn. Voor veiligheid kun je denken aan struiken en hagen waar ze in kunnen schuilen. Meidoorn of vuurdoorn zijn extra geliefd vanwege hun doorns, want katten en andere dieren
kunnen hier niet in komen. De voortplanting kun je bespoedigen door nestkastjes op te hangen. Let op er zijn verschillende soorten voor verschillende
vogels en je moet ze het liefst beschut ophangen wijzend richting het oosten.
Projectgroep Goutum Regenklaar, bestaat uit Hans de Vries en Pieter Postma,
beide bestuurslid van Dorpsbelang Goutum.
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Iedereen een ton in Goutum
Alle leden van Dorpsbelang Goutum hebben bij de vorige Diggel昀oer
een informa琀ebrief en voucher ontvangen om een regenton aan te
scha昀en bij Hoyte v/d Wal op de Schrans. De ac琀e loopt boven verwach琀ng. In de eerste week zijn er al 50 (!) regentonnen verkocht. U
kunt tegen inlevering van de voucher voor € 95 eigenaar worden van
een ton. Aan de eerste 100 draagt Dorpsbelang bij in de kosten, daarna kost de ton u € 117 en krijgt u alleen de leverancierskor琀ng. Vergeet niet om € 25 gemeentelijke subsidie aan te vragen!
(niet-leden, uit Goutum, betalen € 117)
Meer informa琀e:
www.goutum.info/goutum-regenklaar

Frans Schweigman van Hoyte van der Wal bezorgd de eerste tonnen
Jaargang 18, nr. 4 - april 2020
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De tuin der lusten
Hij deed mij wat denken aan dat beroemde beeld van de Franse beeldhouwer
Auguste Rodin. U weet wel: die prachtige, bronzen, naakte man, die voorover zittend met de rechterarm zijn hoofd ondersteunt en die diep in gedachten verzonken is. Nu ging de vergelijking niet helemaal op, want onze dorpsbewoner had een pet op, een kop koffie in een wat modderige hand en was
verre van naakt. Wel zat hij licht voorover.
“Wat nou,” zei ik,” ben je je zonden aan het overdenken?” “Helemaal
niet,”zei hij,” ik rust even uit bij een lekker bakje koffie, want ik ben bekaf
van die tuin. Vroeger deed ik hem in één keer en als ik zin had, deed ik het
gras bij buurvrouw Geertje er ook nog even bij. Zij noemde mij altijd
Jerommeke. Je weet wel, die krachtpatser uit Suske en Wiske. Ach ja, die
jonge jaren. Toen vrat ik het gras nog op en rende ik de stenen uit de straat.
Nou doe ik alles wat kalmer aan en in stukjes.” En vervolgens dronk hij opvallend luidruchtig z’n kopje leeg en een diepe tevreden zucht vormde het slotakkoord.
“Ja, dat is nu eenmaal het lot van een grootgrondbezitter,” zei ik. Soms is een
tuin een last, maar de lusten zijn er ook, hoor. Het is voorjaar en we gaan op
naar de zomer! Je moet eens het dorpsprogramma over Goutum voor dit jaar
opzoeken en kijken naar de voorplaat. Ons huis is rechts nog net te zien. En
jullie wonen ook in dit prachtige, groene hart van het dorp. Man, we wonen
in de tuinen van Babylon! En dan heb ik het nog niet eens over de vogels, de
kikkers in de sloot en al die andere dieren in de tuin!” Hij bleef na mijn lofzang even stil en sprak toen op een filosofische toon: “Weet je wat het met
ons ouderen is? Het hoofd wil nog zo graag en is vaak nog zo onstuimig,
maar het lichaam weet dondersgoed, hoe oud het is en geeft dat soms ongenadig aan. Neem nou laatst: Sta ik een tijdje diep voorover gebogen om onkruid te plukken, schiet het plotseling in mijn rug en ik kom dus snel overeind; te snel. Ik werd meteen hartstikke duizelig! Ik kon me nog net aan de
stam van de krentenboom vastgrijpen, anders had ik geheid in het MCL gelegen. Er zijn voorbeelden genoeg van al die eigenwijze ouderen, die menen
de wetten van de natuur te kunnen trotseren. “Ja,” zei ik, ”dat te snel overeind komen is berucht. Bij ouderen schijnt de bloedsomloop namelijk trager
te verlopen dan bij jongere mensen. Het bloed is dan bij plotseling opstaan
net niet snel genoeg in het hoofd.” “Dat geloof ik meteen,” zei hij. “Een
vriend van mij is dat ook een keer overkomen in het voetbalstadion. Zijn
clubje maakte een goal en dus sprong hij als een jonge god omhoog om mee
te juichen. En toen gebeurde hetzelfde. Hij schoof onderuit en heeft vervolgens een heel stuk van het feest niet meebeleefd. Getver, we lijken verdorie
wel amfibieën; bij die soort gaat ook vaak alles in de spaarstand.”
Jaargang 18, nr. 4 - april 2020
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Onze dorpsgenoot was nu duidelijk warmgedraaid. Hij liet hark en schoffel
even voor wat ze waren en begon toen aan een indrukwekkend relaas over
de schaduwzijden van een grote tuin. “Ik weet niet of je van katten houdt.
Wij deden dat wel, maar na hun heengaan hebben we het maar zo gelaten.
Toch spijt het me wel, want zie: onze katten verdedigden altijd ons territorium en deden hun natuurlijke behoefte altijd trouw in de tuin van een ander. Een duidelijke win-win-situatie dus. Maar toen ze er niet meer waren,
ging het mis. Nu wordt het fort niet meer bewaakt en dus doen die andere
katten uit de buurt het in ónze tuin! Ik kan me daar ontzettend aan ergeren.
Ze voeden die beesten tegenwoordig niet meer op. Laatst was ik weer even
aan het grasmaaien en snoof ineens een vieze geur op. Nou, dan weet je het
wel! Die kleine kattenhoopjes zijn net landmijnen. Je merkt niet, dat je erop
trapt, totdat je het ruikt en dan is het te laat.” En de grimas op z’n gezicht
symboliseerde de afschuw. “Ja, een speciale geurdetector zou dan wel heel
handig zijn,” zei ik berustend.”
Vervolgens moest ik wat geforceerd afscheid nemen van onze koffiedrinkende denker, want ik realiseerde mij, dat ik voor sluitingstijd nog even naar
het tuincentrum wilde voor een rolletje strimdraad. Ik had nog een half uur.
Aangekomen bij het groencentrum werd ik, gezien de bijzondere tijd, waarin
we momenteel leven, gesommeerd om met een winkelwagentje de winkel
binnen te gaan. Mijn bezwaar hiertegen, omdat ik slechts voor één klein rolletje strimdraad helemaal geen kar nodig had, werd door een soort toezichthouder volkomen genegeerd. “Mét karretje erin of er helemaal niet in!,”
sprak deze vol tijdelijk gezag. Ik voelde me in die winkel volkomen belachelijk met die immense, lege winkelwagen, waarin op de bodem een klein, eenzaam, plastic rolletje wat doelloos heen en weer gleed. Dus riep ik bij de
kassa balorig: “ Ziehier mijn mega-aankoop. Het is maar goed, dat ik een extra grote kar heb meegenomen!” Ik vond mezelf nogal grappig, maar dat
vond het kassameisje helemaal niet en antwoordde heel chagrijnig: “Ja,sorry,
meneer, maar dat doen we allemaal voor uw eigen gezondheid!” U denkt
toch zeker niet, dat ik dit heb bedacht! En toen wist ik mijn plaats weer even
als ‘amfibie met vertraagde bloedcirculatie.’
We zitten op dit moment weer in onze eigen ‘tuin der lusten.’ Wel deels ons
opgedrongen door hogere machten, maar eens zullen we het waarderen en
er later zelfs dankbaar voor zijn….dat beweren ze.
En wat de voor- en nadelen van een grote of kleine tuin zijn ?
Ach, de échte ruimte zit in ons hoofd !
DIRK J. JANS
Jaargang 18, nr. 4 - april 2020
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PERSBERICHT

Devea koopt Skûtsjekrant
Leeuwarden, Uitgever Devea koopt Skûtsjekrant
Penn.nl, de uitgever van de Skûtsjekrant, werd op 11 februari 2020 failliet
verklaard. Devea meldde zich als koper voor zowel de Skûtsjekrant als de
website skutsje.nl en wist uiteindelijk een overeenkomst te sluiten met curator Marco Kalmijn.
Devea is uitgever van de Leeuwarder Seniorenkrant, de Leeuwarder Studentenkrant en de Schoolkeuzegids Friesland Urk en de NoP.
Doede Vellema, eigenaar van Devea, is al bijna 25 jaar werkzaam in de krantenwereld. Hij vond het onverteerbaar dat de Skûtsjekrant ter ziele zou gaan.
Iedere skûtsjeliefhebber kent deze krant, mede door de betrokkenheid van
Klaas Jansma. Vellema is dan ook blij om te kunnen melden dat de 25e jaargang van de Skûtsjekrant in 2020 gewoon zal uitkomen.
Uiteraard zijn de gevolgen van de coronacrisis voor het skûtsjesilen van komende zomer nog onduidelijkheid. Wel is zeker dat de Skûtsjekrant de ontwikkelingen op de voet zal volgen, zowel in de krant als op skutsje.nl.
De komende tijd zal er contact worden opgenomen met de huidige leveranciers en adverteerders.
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Thuiszorg Het Friese Land

Op een veilige manier thuiszorg bieden
tijdens de coronacrisis
Het coronavirus verspreidt zich snel, ook in Friesland neemt het aantal besmettingen toe. Mensen blijven thuis, om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Maar hoe zit dat als je thuiszorg hebt of gebruik maakt
van een huishoudelijke hulp? Kan dat wel doorgaan? Thuiszorg Het Friese
Land blijft gewoon zorg bieden. Uiteraard wordt daarbij alles in het werk gesteld om het risico op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Zo is inmiddels een aparte route ingericht voor de zorg aan cliënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus.
Thuiszorg Het Friese Land biedt in veel gevallen (thuis)zorg aan cliënten met
een kwetsbare gezondheid. De thuiszorgorganisatie doet er dan ook alles
aan om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.
Waakzaam
De (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en collega’s in de huishoudelijke
ondersteuning houden zich nog strikter dan anders aan de afgesproken,
strenge hygiënevoorschriften :
1. Geen handen schudden
2. Niezen of hoesten in de elleboog
3. Regelmatig handen wassen
4. Papieren zakdoekjes gebruiken
Waar mogelijk houden de medewerkers de gewenste anderhalve meter afstand. Maar wanneer een cliënt zorg nodig heeft, is het natuurlijk lastig om
je aan deze afspraak te houden.
Mondkapjes
Er is in heel het land een groot tekort aan mondkapjes. De medewerkers van
Thuiszorg Het Friese Land dragen geen mondkapjes uit voorzorg. We reserveren onze beperkte voorraad mondkapjes voor cliënten die besmet zijn met
corona of die om andere redenen ‘besmet verpleegd’ moet worden.
Jaargang 18, nr. 4 - april 2020
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Hoewel er veel begrip is voor deze afspraak, zorgt het ook voor onrust. Niet
alleen bij cliënten, maar ook bij de verzorgenden en verpleegkundigen.
Thuiszorg Het Friese Land krijgt veel vragen over het dragen van zelfgemaakte mondkapjes.
RIVM advies
Thuiszorg Het Friese Land heeft die vragen voorgelegd aan het RIVM. In
nauw overleg met het RIVM, hanteert Thuiszorg Het Friese Land nu de volgende afspraken, als het om mondkapjes gaat:
1. De (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en collega’s in de huishoudelijke ondersteuning dragen géén beschermende materialen uit voorzorg
2. Wanneer een cliënt besmet is met het coronavirus of voldoet aan onze criteria voor het protocol ‘besmet verplegen’ dragen (wijk)verpleegkundigen
en verzorgenden beschermende materialen, die voldoen aan de professionele criteria
3. Hoestende of niezende medewerkers die, op minder dan 1,5 meter afstand, zorg verlenen aan ouderen of kwetsbare cliënten, vragen we een
chirurgisch mondneusmasker te dragen
4. Het staat cliënten uiteraard vrij om zelf een (zelfgemaakt) mondmasker te
dragen. Dit garandeert niet dat zij volledig beschermd zijn, maar geeft
mogelijk wel rust.
C-route
Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, heeft Thuiszorg Het
Friese Land voor de zorg aan (mogelijke) coronapatiënten een aparte, regionaal overstijgende, verpleegkundige route ingericht, met een apart team verpleegkundigen.
Is een cliënt (mogelijk) besmet met het coronavirus, dan wordt hij of zij opgenomen in deze c-route en draagt het reguliere team de thuiszorg tijdelijk
over. Zodra een cliënt hersteld is, neemt het reguliere zorgteam de zorg weer
over. Ook bij twijfel, of cliënten besmet zijn met het ‘gewone’ influenzavirus
of met het coronavirus, worden cliënten tijdelijk aan het c-team overgedragen. Deze werkwijze moet het risico op verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken.
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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 in de maanden april en mei:

Tête a tête oogschaduw
in prachtige gemarmerde kleuren
van € 17,40 voor €12,95!!!

Diamond Sensation Powder
van € 29,90 voor
VAN HARTE WELKOM!

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

€24,95

Voorjaarstip:
Een heerlijke uitgebreide
gezichtsbehandeling
met massage van gezicht, nek,
schouders en hoofd voor €51,95!!
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Risico’s mijden
Daarnaast vraagt Thuiszorg Het Friese Land de medewerking van de thuiszorg cliënten zelf, om het risico op besmetting met het virus te voorkomen.
Cliënten worden verzocht direct contact op te nemen, bij een combinatie van
de volgende punten:
1. wanneer zij griepverschijnselen én koorts hebben,
2. wanneer zij contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus
3. onlangs een bezoek brachten aan één van de risicogebieden in het buitenland of
Cliënten kunnen in dat geval telefonisch contact opnemen via 0900-8864.
Heeft u nog meer vragen over thuiszorg en het coronavirus, lees dan ook de
informatie op www.thfl.nl of bel met de zorgcentrale via 0900-8864.

Ineke Wonder is één van de verpleegkundigen in het c-team van Thuiszorg
Het Friese Land. Zij biedt zorg bij cliënten thuis, die (mogelijk) besmet zijn
met het coronavirus.
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Dit maal heb ik geen klaverjasuitslagen voor u.
Door de tijdelijke sluiting van alle horecagelegenheden kwamen onze klaverjasavonden de afgelopen maand te vervallen.
Nederland houdt zich veelal goed aan de maatregelen. Op enkele dwazen
na, die ‘schijt-aan-coronafeestjes’ organiseren. Deze lieden hebben niet alleen schijt aan het virus, maar ook aan het welzijn van hun medemensen.
Wat een asociale egoïsten! Tot het mooie weer aanbrak moesten we het vertier binnenshuis zoeken. De leuke bezigheden, die voor ons vroeger heel normaal waren, werden herontdekt. Zo kwamen de gezelschapsspelletjes van
zolder en steeg de verkoop van legpuzzels en boeken naar een ongekende
hoogte. Ook het sturen van een kaartje is terug in de mode. Het coronavirus
zorgt ervoor dat we weer sociaal, creatief, innovatief en oplossingsgericht
zijn gaan denken. We zijn het gelukkig niet verleerd!
Het thuiswerken voor mijn man was binnen twee dagen tot in de puntjes geregeld. Ondanks deze grote wens van zijn collega’s, bleek dit item voorheen
altijd een heet hangijzer te zijn. Het is nu zelfs zo, dat men er na de crisis mee
doorgaat.
De mensen met een vitaal beroep krijgen eindelijk de waardering die ze zo
dubbel en dwars verdienen.
Het is te hopen, dat deze positieve ommekeer in ons denken na die ellendige
crisis standhoudt. Dat we ons wat vaker beseffen hoe dankbaar we voor
kleine, eenvoudige en schijnbaar alledaagse dingen mogen zijn.
Mijn vrees is echter, dat velen na de euforie van de herkregen ‘vrijheid’ weer
snel in hun oude patroon zullen vallen. Ik hoop oprecht, dat ik het bij het verkeerde eind heb.
De volgende en tevens laatste kaartavonden van 2019-2020 staan gepland op
8 en 22 mei a.s.
(I.v.m. de meivakantie zijn dat de 2e en 4e vrijdag van de maand.)
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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 problemen en andere mankementen aan uw
favoriete kleding.
Gespecialiseerd in spijkerbroeken. Ook gewoon verstelwerk.

Op afspraak Willeke Hooijsma,
locatie: Aldlân West
Tel. 058 2800 810 – 06 10791644
Email:
willekehooijsma63@hotmail.com

Goutumer Diggelfjoer
Mochten de deuren van het dorpshuis op die data nog noodgedwongen gesloten zijn, dan beginnen we op 18 september a.s. aan een nieuw kaartseisoen.
Doordat er enkele kaartavonden uitgevallen zijn, moest ik ook creatief denken tijdens het berekenen van de algehele eindstand. Om te bepalen wie er
dit jaar de beker verdient, heb ik een kleine verandering in mijn rekenformule aangebracht.
Wie de kampioen geworden is? Dat houd ik nog lekker geheim! De kans is
helaas erg groot, dat ik dat pas in september bekend kan maken.
Voor nu: Wees voorzichtig, denk om elkaar en blijf gezond!
Ellen Beekman-Ensingh.
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Voor een vlotte en betrouwbare
rijopleiding ga je naar
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Autorijschool S.S. Tolsma
Wergeasterdyk 15,
9084 AS Goutum

Tel.nr. 058-2886261
Mob.: 06-53817033
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Dorpsfeest gaat niet door
Dorpsgenoten,
In het Diggelfjoer van maart stond nog trots de aankondiging van het
Dorpsfeest Stoke City Live. We hebben sinds herfst vorig jaar hard gewerkt
om deze 15e editie ﬂink uit te pakken. Met de grote mainstage tent, het overdekte terras,
het nieuwe feestcafé en het Open Air podium met tal van DJ’s. U heeft het allemaal kun‐
nen lezen. En terwijl u het las staken wij de koppen bijelkaar. De wereld om ons heen was
veranderd.
Als je alles in overweging
neemt dan konden wij na‐
tuurlijk niet anders beslissen
dan dat we gedaan hebben.
Dat voelde iedereen ook wel
aan in het dorp. En jullie be‐
gripvolle reacties op Facebook
en Instagram gaven dat ook
aan. We vinden het jammer,
net als jullie natuurlijk, dat we het dorpsfeest moeten overslaan dit jaar. We zijn zo gek op
een feestje. Helaas, en tot ons verdriet, hebben we dus vast moeten stellen dat we het
dorpsfeest Goutum / Stoke City Live op 11, 12 en 13 juni 2020 niet verantwoord kunnen
organiseren.
Als feestcommissie willen wij geen enkel risico nemen met de gezondheid van jou als pu‐
bliek, die van onze vrijwilligers, sponsoren, bands, crewleden, leveranciers en alle andere
betrokkenen. Gezondheid gaat boven alles en heeft altijd onze hoogste prioriteit. Daarom
hebben wij besloten dat het feest niet doorgaat. Wel hebben we de datum voor Stoke
City Live 2021 vastgesteld op 10, 11 en 12 juni 2021. Want dan hebben we met z’n allen
wel weer zin in een feestje.
We zeggen dus “tot volgend jaar”!
Het feest was af, we hadden zóveel zin in deze extra speciale 15e editie van Stoke City
Live. Alles was geregeld. We konden niet wachten tot het tweede weekend van juni. Maar
in 2021 zijn we terug en hopen dat je er dan weer in goede gezondheid bij bent! We gaan
er een prachtig feest van maken dat niemand zal vergeten. Daar kun je op vertrouwen.
Blijf gezond!
Met de feestelijke groeten van Feestcommissie Dorpsfeest Goutum Stoke City Live.
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Nieuws vanuit GV Goutum
Bij het verschijnen van dit nummer is het alweer eind april en
is het voorjaar in volle gang. De natuur kleurt frisgroen, vogels zijn drukdoende met hun nesten en de zon schijnt volop.
Ogenschijnlijk lijkt er niets aan de hand. Toch worden onze levens in meer of mindere mate beheerst door een virus dat de
wereld overwoekert en ons in de greep heeft. De één ondervindt hier meer last
van de ander; maar het raakt ons allen. Ook onze vereniging heeft de lessen midden in het seizoen moeten staken. Wellicht zijn de opgelegd corona-maatregelen
inmiddels versoepeld. En kunnen onze lessen op korte termijn weer hervat worden. Daar hebben we bij het aanleveren van de kopij voor dit nummer nog geen
zicht op. Tot die tijd vragen we jullie begrip voor deze situatie.
Hierbij willen we de lezers van Diggelfjoer over een aantal zaken informeren:
Jaarvergadering 2019
In maart ontvingen de leden een uitnodiging voor onze jaarvergadering op dinsdag 21 april en hebben jullie deze aankondiging ook hier kunnen lezen. Ook
deze activiteit hebben we moeten annuleren. Zodra de corona-maatregelen worden afgeschaald en dergelijke activiteiten weer zijn toegestaan, zullen wij een
nieuwe datum plannen en ontvangen de leden opnieuw een uitnodiging in de
mail en communiceren wij de nieuwe datum tevens via Diggelfjoer.
Toekomst GV Goutum
Eén van de onderwerpen die we hadden willen presenteren op de jaarvergadering is onze visie als bestuur op de toekomst van GV Goutum. Het voortbestaan
van GV Goutum is de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Enerzijds kampen we met een teruglopend ledenaantal en dus dalende inkomsten, terwijl we
onze lasten zien stijgen. Anderzijds hebben we te maken met drie vertrekkende
bestuursleden die na dit lopende seizoen afscheid nemen van onze vereniging. Al
jaren blijkt het zeer lastig mensen geïnteresseerd te krijgen voor een bestuursfunctie of het ondersteunen van de vereniging op andere wijze.
Daarnaast hebben we ook na dit seizoen opnieuw te maken met leiding die (tijdelijk) stopt met lesgeven bij GV Goutum en blijkt ook de zoektocht naar nieuwe
gezichten een moeizaam proces. Kortom; genoeg redenen om onze vleugels uit
te slaan en op zoek te gaan naar een duurzame, constructieve oplossing die ervoor kan zorgen dat er in Goutum wekelijks naar hartenlust gesport kan blijven
worden door jong én oud.
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Wij hebben hiervoor het lijntje uitgelegd naar Gymnastiekvereniging OBQ. Een
gymnastiekvereniging die verspreid over Leeuwarden op diverse locaties een
breed scala aan lessen verzorgd. Eerste verkennende gesprekken zijn gevoerd
voor een samenwerking die we met ingang van het nieuwe seizoen met een eerste stap gestalte willen geven door de organisatie van de jeugdlessen naar OBQ
over te hevelen.
Wat houdt dit in voor GV Goutum en voor de leden van onze vereniging?
OBQ is een grote vereniging met een flinke achterban en een pool van medewerkers die wekelijks de lessen verzorgt. Een samenwerking met deze vereniging
geeft ons als GV Goutum meer slagkracht. Bovendien is er meer diversiteit in lessen en niveaus. De lessen blijven plaatsvinden in de vertrouwde gymzaal van Ien
en Mien en het lesrooster blijft vooralsnog overeind (net als elk seizoen zullen wij
net voor de zomer o.b.v. de actuele groepsgroottes een nieuw rooster opstellen
voor het seizoen 2020-2021). Het overhevelen van de jeugdlessen is een eerste
concrete stap, waar leden “aan de voorkant” weinig tot niets van zullen merken.
OBQ zal bijvoorbeeld de vervanging verzorgen tijdens het zwangerschapsverlof
van Miranda van der Walt tot 1 januari 2021.
Daarnaast zijn er verschillen tussen de verenigingen, waaronder het innen van de
contributie en de seizoensduur, waarover nagedacht moet worden.
Hoe zien we de overige samenwerking?
En mondt deze samenwerking mogelijk uit in een fusie met OBQ?
Hierover hebben we als bestuur onze ideeën en die hadden we graag in de jaarvergadering aan jullie willen presenteren. Om hierover vervolgens met jullie in
gesprek te gaan. We hopen dat we in dit lopende seizoen de vergadering alsnog
kunnen laten plaatsvinden. Zo niet; dan zullen wij ons voorstel op een andere
wijze aan jullie presenteren. Daarbij rekening houdend dat we een vereniging
zijn en jullie in de gelegenheid zullen worden gesteld mee te denken en mee te
beslissen in de te nemen stappen!
We hopen jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Heb je nu
al vragen? Wil je graag iets kwijt? Laat het ons dan vooral weten. Bij voorkeur
per mail via info@gvgoutum.nl.
Voor nu: zorg goed voor jezelf, voor elkaar en blijf gezond!
Bestuur GV Goutum
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Groningen, 10 april 2020

Anderhalve-meter-toerisme krijgt impuls
vanuit pitchwedstrijd
Ideeën gezocht om de toeristensector versneld weer op gang te krijgen
De Noordelijke ondernemersverenigingen, marketingorganisaties en NDC
mediagroep slaan de handen ineen om het zogenaamde ‘anderhalve-metertoerisme’ straks op gang te brengen. Daarvoor zijn ze op zoek naar originele
ondernemersinitiatieven die gerealiseerd kunnen worden zo gauw de corona
maatregelen het toelaten dat het publiek er weer op uit mag.
Anderhalve-meter-toerisme
Het Noorderland is prachtig vanwege het voorjaar, maar geen toerist die ervan kan genieten. Bezoekers worden opgeroepen om vooral niet met vakantie te gaan. Momenteel is er veel aandacht in de media voor de exit strategie
voor de huidige corona maatregelen waar de horeca dicht is, evenementen
verboden zijn en mensen worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven. Er wordt gesproken over de ‘anderhalve meter economie’. Binnen de
vrijetijdssector ontstaan al creatieve ideeën wat dit zou betekenen, bijvoorbeeld restaurants met minder tafels en een ander systeem in de keuken. Via
deze wedstrijd willen de initiatiefnemers stimuleren dat er meer creatieve en
innovatieve oplossingen komen voor de toerismesector om binnen de 1,5 meter restrictie, toch weer gasten te kunnen ontvangen.
Toerisme belangrijke sector voor het Noorden.
De toerismesector (inclusief horeca) biedt werk aan 25.000 Friezen,15.000
Drenten en 18.000 Groningers. Het was vóór de coronacrisis één van de snelst
groeiende sectoren in het Noorden. De coronacrisis heeft grote impact op de
sector. Zo vrezen 6 op de 10 Drentse ondernemers een faillissement, geeft
ruim vier vijfde van de Friese ondernemers aan dat ze hard zijn geraakt en
verwacht 75% van de Groningse ondernemers de komende periode helemaal
geen omzet meer te behalen uit de bestaande activiteiten. Deze cijfers zijn
afkomstig uit een recente enquête onder vrijetijdsondernemers uit Drenthe,
Friesland en Groningen. Volgens de initiatiefnemers moet de sector vanwege
Jaargang 18, nr. 4 - april 2020

37

Goutumer Diggelfjoer
het economische belang voor dit landsdeel snel geholpen worden. Sieger
Dijkstra, voorzitter van VNO-NCW Noord zegt hierover: “We moeten zorgen
dat we de toeristen uit eigen land en onze buurlanden, die we nu mislopen,
straks weer zo snel mogelijk kunnen terugwinnen. Daarom schrijven we deze
winactie uit en de winnaar met het beste plan voor het anderhalve-metertoerisme mag zijn of haar idee uitvoeren met hulp van de specialisten uit
onze organisaties”.
Oproep om mee te doen
Ideeën worden beoordeeld op originaliteit, haalbaarheid en schaalbaarheid.
Ideeën kunnen worden opgestuurd op maximaal één A4-tje uiterlijk 17 april
naar ideeen@vnoncw-mkbnoord.nl. Het winnende idee wordt gepubliceerd
in het Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant
in de week van 20-24 april.
Initiatiefnemers
Dit is een initiatief van VNO NCW Noord, MKB Noord, NDC mediagroep,
Marketing Drenthe, Merk Fryslân, Marketing Groningen, De Groningen
Toerisme Coöperatie, de Toerisme Alliantie Fryslân, Koninklijke Horeca
Nederland en HISWA-RECRON.
Meer informatie op www.vnoncwnoord.nl/noordelijkepitch
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Heel Goutum bakt!
Hieronder vindt u een recept welke u misschien wilt gaan proberen.
Heeft u zelf een heerlijk recept welke u graag wilt delen, stuur deze
dan naar redactiediggelfjoer@goutum.info. Dit kan met bakken te
maken hebben, maar kan ook een kookrecept zijn.

Mijn favo recept
voor zelfgemaakte ijsthee
Ingrediënten voor 1 ltr.
1 ltr water gekookt
7 gr groene thee
1 citroen
Paar takjes munt
IJsklontjes

Koude methode
Je neemt een liter koud water. Neem 5 tot 7 gr van je favo thee en doe het in
een theefilter. Je kunt ook gewoon zakjes gebruiken, neem dan 2 zakjes op
een liter water. Voeg eventueel suiker of honing toe. Laat de thee in de koelkast een nachtje trekken. Deze methode duurt langer, maar het resultaat is
veel verfijnder, je thee krijgt een hele subtiele smaak. Voeg eventueel fruit en
kruiden toe en serveer je zelfgemaakte ijsthee met ijsblokjes.
Warme methode
Breng een liter water aan de kook. Neem je favo thee en zet het op de manier zoals het hoort. Zwarte thee zet je bijvoorbeeld op 100 graden, terwijl je
bij witte en groene thee, het water eerst af moet laten koelen tot een graad
of 80. Anders verbrandt de thee en krijg je een bittere smaak. Doe ongeveer
5 tot 7 gr losse thee in een filter en laat het een paar minuten trekken. Voeg
eventueel suiker of honing toe. Verwijder het zakje en voeg fruit, citrus en
kruiden zoals munt of citroenmelisse toe. Laat de thee afkoelen in de koelkast en serveer het extra koud met ijsblokjes.
Voelt u zich hierdoor geïnspireerd en wilt u graag een lekker recept delen,
schroom niet en stuur het naar redactiediggelfjoer@goutum.info.
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Protestantse
Gemeente
te Goutum c.a.
De kerkenraad van de Protestantse gemeente Goutum c.a. volgt i.v.m. het coronavirus de maatregelen van de classis Fryslân en de regering.
Dat houdt in dat er tot 1 juni a.s. geen diensten zijn in de Agneskerk, Martinuskerk
en Markant.
Ook alle andere activiteiten gaan niet door.
Wel laten we in deze tijd elke zaterdag een extra Agnesbrief met een overdenking
en actuele berichten uitkomen.
Let u vooral ook op onze website: www.Agneskerkgoutum.nl
Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste
pastorale medewerker of ouderling.
Er zijn echter ook vacatures. Heeft u hulp nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u
behoefte aan een praatje; dan mag u ook bellen met onderstaande personen.
Willem van der Kooij (ouderling)

058-8436979 of 06-25141545

Arie de vries (diaken)

06-53659755

Marian Krol (ouderling kerkrentmeester) 06-12516704
Jenny Mink (ouderling)

06-55946166

Voor dringende pastorale zorg waarbij een predikant is gewenst kunt u bellen met:
Johan Snijder
058-2883723
De Protestantse kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen
mensen ook dichtbij huis hulp vragen.
www.leeuwardenhelpt.nl bundelt ook hulpvragen. Via deze site kunt u hulp vragen en hulp aanbieden.
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Kleine berichtjes

✔LET OP

Inleveren kopij voor
het volgende
Diggelfjoer tot 16 mei 2020.
Per e-mail:
redactiediggelfjoer@goutum.info

✔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

✔GEVONDEN

Er is een horloge gevonden op de
Hounsdyk.
Deze kan worden opgehaald bij mevrouw Gielen.
Tel. 06.22506051.

✔AANGESPOELD

Aangespoeld een wit/blauwe BIC-kano in
de Haven. Voor het ophalen gelieve te
bellen met de heer J. Faber op tel. nr.
0651570284.
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✔DORPSHUIS
WEGGEEFKAST IN HET
IEN EN MIEN
In het dorpshuis Ien en Mien staat een
weggeefkast. In deze weggeefkast kunnen dorpsgenoten spullen leggen die
nog een tweede leven verdienen.
We denken aan bijv. boeken, tijdschriften, DVD’s, puzzels en speelgoed.
Alle spullen mogen in de weggeefkast,
als het maar in de kast past, compleet en
niet kapot is.
Het idee achter de weggeefkast is, dat
de bewoners van Goutum naast spullen
in de kast zetten, er ook weer spulletjes
uit kunnen halen. Ziet u iets moois, maar
heeft u zelf geen voorwerp bij u? Alleen
iets meenemen mag ook!
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen
met het dorpshuispersoneel.
Tot ziens in ons dorpshuis!

✔AGENDATIP

KV Wêz Warber en Fluch houdt in 2020
de volgende acties:
Ivm de maatregelen en de verspreiding
van het corona virus in de regio heeft de
activiteitencommissie van WWF besloten
om de bloemen actie van 8 mei 2020
NIET door te laten gaan. Wellicht dat we
deze actie op een ander moment wel
gaan houden.
5 juni: ophalen spullen rommelmarkt.
Nadere informatie volgt.
6 juni: rommelmarkt.
Nadere informatie volgt hierover.
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