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Van de redactie
De zomervakantie is voorbij….Voor sommige dorpsgenoten is deze voorbij gevlo‐
gen voor andere juist niet. We hebben in deze weken een hittegolf voor de kiezen
gehad maar ook koude en natte dagen gekend. Sommige Goutumers hebben de
vakantie thuis gevierd en andere dorpsgenoten zijn er in eigen land of zelfs naar
het buitenland er op uit getrokken.
Wij hebben de vakantie dichtbij huis gevierd en deze vakantie stond in het teken
van cultuur en natuur. We hebben genoten van de natuur in Friesland. Zo zijn we
met een ﬂuisterbootje door de Weerribben gevaren. Wat is de omgeving daar
weer anders dan hier in Goutum. Ook zijn we met een kano over de Potmarge
gevaren. Heel bijzonder om deze groene omgeving in de stad vanaf het water te
ervaren. Zeker te moeite waard om het nog een keer te gaan doen.
Daarnaast ben ik nog naar het museum Voorlinden in Wassenaar. Dit museum ligt
op een prachtig landgoed waar ze een interessante en gevarieerde collectie van
moderne kunst hebben maar de tuin die ontworpen is door tuinarchitect Piet
Oudolf is ook zeer te moeite waard. Dit museum was wel een van de hoogtepun‐
ten van de zomervakantie.
En ondanks dat er weer onzekere geluiden te horen zijn, heb ik zin om weer les te
gaan geven. Om al mijn leerlingen en collega’s weer te zien. Ik ben toe aan struc‐
tuur maar vooral contact.
Ook voor de komende tijd zetten we er met zijn allen weer de schouders eronder.
Wij van de redactie wensen jullie veel leesplezier met deze editie van Diggelfjoer.
Petra Louwenaar
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https://airbnb.com/h/tinyhouserandjeleeuwarden
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Van de bestuurstafel
De samenleving is weer aan het opstarten. Volgens sommigen gaat het te snel en voor anderen te langzaam.
Voor het bestuur van Dorpsbelang betekent dit wel dat
we onze ledenvergadering in juni gaan houden. Uiteraard zullen we alle regels in
acht nemen en ook het Dorpshuis doet dit natuurlijk. Voor degene die desondanks niet wil komen waarvoor wij natuurlijk begrip hebben, staat de mail van
ons open.
Naast de formele zaken die op de agenda staan is ook onze wethouder Friso
Douwstra aanwezig. De leden krijgen de mogelijkheid om zijn of haar vragen aan
de wethouder te stellen. Daarnaast willen wij de vergadering gebruiken om jullie
mening te horen over de ontwikkeling De Hem en jullie bij te praten over de
stand van zaken. Afgelopen week is er door de gemeente een inspiratiesessie gehouden. Zeker ook door de beperkingen vanwege Covid-19, een online-sessie
vond ik het niet inspirerend. Was wel strak geleid, een regisseur, een presentator,
een inleiding van de wethouder en vier panelleden van de Gemeente gaven aan
waar de gemeente mee bezig is en wat hun voorlopige plannen zijn. Dus met
name een ingezonden mededeling van de gemeente. De deelnemers kregen wel
de mogelijkheid om vragen te stellen. Maar je krijgt dus geen vraag en antwoord
spel en directe interactie was niet mogelijk. De gemeente is in het kader van
nieuwe omgevingswet verplicht om de meningen van de betrokkenen op te halen. En daar wringt de schoen: het gros van de aanwezigen en de vragenstellers is
tegen de komst van de Hem of een hele kleine de Hema maar ja… daar gaat de
inspiratiesessie niet over. We moeten elkaar inspireren over wat er wel moet komen. Deze sessie scharen wij maar in de categorie: goed geprobeerd maar mislukt. We zullen elkaar live moeten spreken om elkaars mening te horen, te discussiëren over de ontwikkeling en in ons geval om de gemeente te overtuigen
waarom we deze ontwikkeling niet moeten doen. Verderop in Diggelfjoer een
prachtig betoog van een paar van onze leden.
Ik eindig nog even met de regentonnen actie. Een prachtig resultaat. We hadden
gevraagd om foto’s te mailen met de geïnstalleerde regenton. Heel veel foto’s
terug gekregen! Het vervolg is er ook al. Bij deze Diggelfjoer een Goutum
Regenklaar Folder met tips om je tuin regenklaar te maken. Betrokkenen, bedankt voor de inzet.
Nog even terug naar het begin. Het nieuwe normaal bestaat niet voor mij maar
het is het tijdelijk abnormaal. Ik hoop tot 16 juni.
Johannes Osinga
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AGENDA
DORPSHUIS
IEN EN MIEN
September
3
8
10
18
25

Tijd

Start Salsa dansen seizoen 20/21
Bestuursvergadering dorpshuis
Damclub Huizum competitie 1e keer seizoen
Klaverjassen 1e keer seizoen
Weekendborrel met animatie voor de kinderen

19.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
17.00 uur

En verder:
Salsa dansen
Biljarten/Darten
Biljarten 50+
Klaverjassen
Bridge
Schutjassen
GSBK
Dameskoor
Dammen
Yoga

elke donderdagavond vanaf 19.00 (opgeven:salsaromos.nl)
elke donderdagavond
n.t.b.
vrijdagavond elke 1e, 3e van de maand, vanaf 19.30 uur
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
elke donderdagavond om 19.30 uur.
elke dinsdagavond en donderdagavond 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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De wereld volgens Pietersma
Bonne Pietersma had het helemaal gehad. “ It liket sa stadichoan wol op dat
boek “1984” fan dy George Orwell !”, had hij gefoeterd. De fictieve wereld,
die in dit boek werd beschreven, was in veel opzichten al werkelijkheid geworden. Overal leek big brother te hebben toegeslagen.
Hoewel het leven er langzamerhand gelukkig weer wat normaler was gaan
uitzien, lag de waanzin nog altijd op de loer. Bijvoorbeeld dat idee om het
publiek bij sportwedstrijden in stilte te laten juichen en fluisterend te laten
zingen om besmetting tegen te gaan . Zo’n bloedstollend gebrek aan realiteitszin deed het ergste vrezen. Bonne had zich er smalend over uit gelaten: “
Dy koarjonges fan de F-side laitsje harren slop ! Dy sille dan noch lûder roppe
en raze !”
Zijn vrouw Gepke hield zich meestal diplomatiek wat afzijdig, wanneer haar
man weer eens als een moderne Don Quichot tegen het onrecht ten strijde
trok. Zijn verbale erupties duurden namelijk nooit zo lang. Maar dat lag op
deze dag even anders, omdat hij net was afgevallen als figurant in een film
over ene Pier Gerlofs Donia, alias Grutte Pier. De filmmakers hadden namelijk
naar grote, woeste strijders gezocht voor de “ Arumer Zwarte Hoop “ bende. Die moesten de bioscoopbezoekers doen sidderen van angst en mochten onder geen beding op de lachspieren werken!
Vooral dat laatste had pijn gedaan. Hij, die al zo’n vijftig jaar bij het amateurtoneel had gespeeld en zelfs in de Lawei, het Posthuis en de Harmonie had
gestaan! Het ergste vond hij nog het feit, dat de man van een vriendin van
Gepke wél was aangenomen. Die figuur was nota bene kleiner dan hij, was
twee jaar ouder, had als acteur alleen staan schitterentussen de schuifdeuren,
deed totaal niet aan sport en zat op een cursus pottenbakken. Niet bepaald
een ideaal curriculum vitae voor een rol als moordlustige en plunderende vrijheidsstrijder! Maar Gepke vond, dat hij zich aanstelde en zei, dat hij dan
maar een brief aan de ballotagecommissie moest schrijven om tekst en uitleg.
Na een pittige discussie met zichzelf had hij haar raad opgevolgd en zie: Hij
kreeg toch nog een rolletje! “ Wurdt it dochs noch in goeie film !”, had hij
schaamteloos geroepen.
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Ja, de Pietersma’s vormden een bijzonder paar daar in hun knusse boerderijtje in de groene oneindigheid van de Greidhoeke. Ondanks z’n oer-Friese afkomst had Bonne’s temperament eerder iets mediterraans. Zo kon hij zich
ook mateloos opwinden over de aantasting van historische toneelstukken. “
Cultuurvervalsing en miskenning van het verleden,” vond hij dat. Bonne was,
evenals zijn vader, leraar geschiedenis geworden en had op school bekend
gestaan als meesterverteller.“ De bern fûnen de ferhalen prachtich!”, zei hij
trots. En ja, hoor, dan vertelde hij vol vuur weer over die onvergetelijke
schoolreis ooit naar een opvoering van de “ Gijsbrecht van Aemstel” (1637)
van Joost van den Vondel in de Stadsschouwburg te Amsterdam. Hij had de
leerlingen heel goed voorbereid en wat hadden ze daardoor genoten van dat
befaamde oude drama. En dan die mooie, gedragen taal: “Waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw, ter wereld ooit gevonden” of:
“Twee zielen gloeiend aaneengesmeed of vast geschakeld en verbonden in
lief en leed” Nou, dat vonden de jongelui veel mooier dan zo’n platvloerse
uitdrukking als “ Het was een brandende liefde”…… Bonne had zich toen in
de bus op de terugreis, tussen de “ We gaan nog niet naar huis”- zingende
kinderen, een bevoorrecht mens gevoeld.
Gepke zweeg altijd, wanneer Bonne vertelde. Maar wat viel er ook te zeggen. Dit was immers zijn wereldje! Zelf was ze veel minder gekant tegen vernieuwingen in de toneelwereld. Volgens haar moest een mens nooit te snel
oordelen en veranderingen een kans geven. Dus ook Bonne moest er aan geloven. Die had zich dan ook met lichte tegenzin voorgenomen om voortaan
wat toleranter te zijn en was zelfs met Gepke naar de opera “ Othello” van
Giuseppe Verdi getogen! Maar na de eerste aanvangsklanken ging het al mis,
want op het toneel ontvouwde zich alles, wat hij verafschuwde. Het stuk
bleek namelijk een moderne bewerking te zijn met een bijna sneeuwblind
makend Jan des Bouvrie-decor en een Othello, die er uitzag als de Duitse
schlagerzanger Heino met zonnebril. En toen diens verleidelijke vrouw
Desdemona bij opkomst ook nog sprekend leek op zijn tante Berendien uit
Lemelerveld, compleet met haarknotje en Twentse rok, was de maat vol.
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stalling || onderhoud || verhuur

gerbenvanderweij.nl
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Al hyperventilerend en tegen vele schenen schoppend had hij zich door de rij
geworsteld naar de bar in de foyer, waar heel verrassend al enkele geschokte
zielen zaten bij te komen van de als traumatisch ervaren modernismen. Maar
er was geen vrouw te bekennen. Allemaal heren der schepping! Gepke had
haar man tijdens diens exodus hoofdschuddend nagekeken en genoot vervolgens ongestoord van de Italiaanse tragedie vol menselijk falen. Haar Bonne
zou ze pas terugzien bij de garderobe.
Op zekere dag hadden Bonne en Gepke besloten om elkaar wat meer “lebensraum” te geven.
Zij ging vaker met vriendinnen op artistieke ontdekkingsreis en Bonne voelde
zich zielsgelukkig, wanneer hij met gelijkgestemde maten door ongerepte
streken kon fietsen. Ze noemen dat in de relatie-literatuur ook wel “vrijheid
in gebondenheid”, maar Bonne en Gepke uit de Greidhoeke hadden geen
dure formuleringen nodig om gelukkig te kunnen zijn.
Echte liefde laat zich niet in woorden vangen.
DIRK J . JANS
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We mogen weer!
Reeds lang voor de zomervakantie lag de nieuwe klaverjasagenda al klaar.
Het coronavirus is helaas erg hardnekkig en het zag er dan ook even naar uit, dat
we onze gedwongen stop in september voort moesten zetten.
Maar nee hoor, we mogen gelukkig echt weer beginnen.
Het spreekt voor zich, dat we daarbij wel een aantal strenge regels in acht moeten nemen. Zo zullen we o.a. aan ruimere tafels zitten, moeten we onze drankjes
zelf aan de bar ophalen, trachten we zo veel mogelijk aan dezelfde tafel te spelen en mag er geen lichamelijk contact zijn. Hoera, word ik dus niet meer iedere
keer onverwacht in mijn zij geprikt. Voor elke bijeenkomst zullen er vragen gesteld worden over eventuele ziekteverschijnselen binnen het gezin, of de familie.
Het ‘nieuwe normaal’ doet dus ook binnen onze klaverjasclub zijn intrede.
We geven het een kans en zullen zien hoe het gaat.
Hier volgt de gehele jaarplanning:
18 september 2020
9 en 23 oktober
(Voor 23 oktober staat een gezamenlijke maatklaverjas- en -schutjasavond gepland, maar we moeten eerst zien, of dat binnen de huidige maatregelen realiseerbaar is.)
6 en 20 november
4 en 18 december
8 en 22 januari 2021
5 en 19 februari
5 en 19 maart (19 maart: gezamenlijke maatklaverjas- en -schutjasavond)
2 en 16 april
14 en 21 mei
Als u kerngezond bent en het klaverjassen net zo gemist heeft als ik, dan hoop ik
u op een gepaste afstand van anderhalve meter op vrijdag 18 september (aanvang 19.30 uur) weer te mogen begroeten.

Ellen Beekman-Ensingh.
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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

Goutumer Diggelfjoer

Tennisclub investeerd in
biodiversiteit
Eén van onze leden kwam in contact met de Friese Milieu Federatie en in dat
gesprek kwam biodiversiteit aan de orde.
Dat resulteerde in een opdracht om een plan te maken voor de groenvoorziening aan de achterkant van het clubgebouw.
Het bestuur keurde het plan goed waarna er contact werd gezocht met het
Norwin College waarbij gebruik werd gemaakt van een leerproject voor aankomende hoveniers.
Op basis van het rapport van de Friese Milieu Federatie werd een beplantingsschema en een begroting gemaakt en dat werd aangeboden tijdens de
Algemene Leden Vergadering.
Na goedkeuring werd het plan in uitvoering genomen en het staat er nu
veelkleurig bij. Voor de leden is een strook vrijgehouden om ook daar planten in aan te brengen. Het geheel wordt gecompleteerd met een insectenhotel.
Ondertussen zocht het bestuur contact met het Rabobank Co peratiefonds
voor een subsidie in de realisatie van het biodiversiteiten plan.
Op 1 juli overhandigde tot onze grote verrassing, een vertegenwoordiger van
het fonds, ons in het clubhuis een cheque van € 1.000,
Redactiecommissie TC Goutum
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Protestantse gemeente te
goutum c.a.
Overzicht van diensten in september 2020
Voorzichtig zijn we de afgelopen weken weer gestart met aangepaste
diensten in de Agneskerk.
Als u de komende tijd een kerkdienst wilt bezoeken dient u rekening te
houden met de volgende maatregelen:
Voor ELKE dienst in september 2020 moet u zich vooraf aanmelden tot uiterlijk 12:00 uur op de vrijdagmorgen voorafgaand aan de zondag
waarop de dienst gehouden wordt op een van deze twee manieren:
a.
bij voorkeur via het e-mailadres
b.
eventueel ook via telefoonnummer 06-53735578
Tjeerd Bakker op maandag t/m donderdag
Uitsluitend tussen 17:00 en 18:00 uur.

Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders
vermeld).
Bijzonderheden
Voorganger
06 september Ds. Post-Knol
Doel v/d collecten: kerk in Actie, werelddiaconaat/kerk
13 september Ds. Zwerver
Doel v/d collecten: diaconie/PKN JOP
20 september Ds. Bouman
Doel v/d collecten: diaconie/kerk
27 september Ds. P. Beintema
Doel v/d collecten: diaconie/ PKN
Vredesweek
Martinuskerk (Hempens) en MFC MÀRKANT (Zuiderburen
In verband met de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het
Coronavirus te voorkomen heeft de kerkenraad besloten geen diensten te
houden in Hempens en Markant. Dit zal in ieder geval zijn t/m 31 december 2020.
Het is jammer dat deze diensten in Zuiderburen en Hempens niet gehouden kunnen worden.
Jaargang 18, nr. 6 - augustus 2020
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Voor elke dienst zou dan voor beide kerken/zaal een gebruiksplan én
een reserveringsplan gemaakt moeten worden.
Dat is bijna ondoenlijk. De kerkenraad vraagt voor dit standpunt begrip,
en hoopt dat de trouwe kerkgangers van Markant en/of Martinuskerk, de
komende weken willen “uitwijken” naar de Agneskerk, waar met de nodige maatregelen volgens een gebruiksplan wel elke week een dienst
wordt gehouden.
Van harte welkom!”
Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten
kunt u terecht op onze website en het kerkblad “De Geandewei”.

Intro Mom in Balance
Mom in Balance is 24 augustus gestart in Goutum! Dat betekent dat alle vrouwen
en moeders (in spe) uit Goutum nu samen kunnen sporten in de buitenlucht en
dat om de hoek. Wij verzorgen trainingen voor elk sportniveau binnen 3 wor‐
kouts:
‐ Zwanger workout (tijdens je gehele zwangerschap)
‐ Back in Shape workout (hersteltraining vanaf 6 weken na de bevalling)
‐ Mpower workout (voor elke vrouw, ook als je geen moeder bent)

De trainingen vinden nu plaats op maandagavond:
19.00 ‐ 20.00 uur Combi workout Zwanger/Back in Shape
20.00 ‐ 21.00 uur Mpower
We verzamelen op het plein bij dorpshuis Ien & Mien.
Kom je meedoen? Een proeﬂes is altijd gratis!
Jaargang 18, nr. 6 - augustus 2020
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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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MS collecteweek
(16-21 november 2020):
collectanten gezocht in Goutum (LEEUWARDEN)!
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van
het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in
Goutum. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte
van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem,
wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen
signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammingsen uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en
elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen treden
meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat
en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal
MS Fonds investeert de opbrengst uit de MS collecte in innovatieve onderzoeken naar MS.
Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS
Fonds. Door de maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS
staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet doorgaan. Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. Collecteren is
niet moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. En het is nog leuk ook. Meer
informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
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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

Nieuw bij

Heeft u steelwratjes
of bloedblaasjes…..
Met de Spot Remover
verwijder ik ze graag voor U!
Prijs van deze behandeling is vanaf ! 9,95

Reclame september en oktober:
Free Style Mascara zwart
nu voor # 13,95!

Van harte welkom!
Tineke Reitsma-Foekema
058-2542222/06-57270446

TIP:
Uw huid knapt lekker op door een
Uitgebreide Gezichtsbehandeling
incl. massage voor € 51,95!
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Nieuws namens GV Goutum
Als deze Diggelfjoer op de deurmat ligt, zijn de scho‐
len weer opgestart en hebben we kunnen genieten
van een mooie zomer. Maar ook één die we niet mak‐
kelijk meer zullen vergeten: vakantie in eigen land in
plaats van tropische oorden. Met als gevolg een over‐
vol Nederland en Fryslân. Bij het schrijven van dit stuk
laait het coronavirus weer op; worden we nu al geconfronteerd met de zogeheten
‘tweede golf’? En wat voor consequenties heeft dat deze keer? We zullen het moe‐
ten afwachten.
Wij gaan er in elk geval vanuit dat we het seizoen in de eerste week van september
weer zullen opstarten. Er zullen nog steeds corona‐maatregelen van kracht zijn.
Over hoe deze er precies uitzien, informeren we onze leden per mail.
Uitkomst Jaarvergadering 2020
Op 24 juni jl. hielden we – in aanwezigheid van een aantal leden en trainsters –
onze jaarvergadering. Zoals elk jaar bespraken we de vaste agendapunten, maar
dit jaar stond er een extra punt op de agenda: Toekomst GV Goutum.
Hiervoor presenteerden we een plan aan de aanwezigen. We hebben hierin onze
visie op de toekomst van onze vereniging gepresenteerd. Een visie die door het ge‐
brek aan bestuursleden / vrijwilligers, een teruglopend ledenaantal en de moeilijke
zoektocht naar nieuwe trainsters tot stand is gekomen. Met de doelstellingen het
voortbestaan van de gymnastieksport in Goutum en het kunnen blijven aanbieden
van lessen voor jong én oud in het vizier, hebben we het toekomstplan aan de aan‐
wezigen voorgelegd.
Zoals bekend hebben we verkennende gesprekken gevoerd met collega‐vereniging
OBQ voor een mogelijke samenwerking. Die hebben de afgelopen maanden verder
gestalte gekregen. De noodzaak voor intensivering van deze samenwerking was ook
urgent vanwege het feit dat ‐ naast bestuursleden Ingrid Nijp en Karin Wijlens ‐ ook
penningmeester Andre Wolfslag zijn werkzaamheden voor de vereniging met
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ingang van 1 juni heeft beëindigd en het bestuur dus statutair te weinig leden kent
om daadwerkelijk als vereniging te kunnen voortbestaan.
Bovendien werden w maar liefst drie trainsters die met ingang van volgend seizoen
onze vereniging verlaten.
De aanwezigen hebben tijdens de jaarvergadering ingestemd met verkort weerge‐
geven de volgende te nemen stappen:
‐ per 1 september 2020 gaat OBQ de organisatie op zich nemen van de lessen m.u.v.
de keep ﬁt groep op woensdagochtend (Roaitske Slofstra blijft hier de docent);
‐ per 1 januari 2021 zullen alle leden van GV Goutum automatisch overgaan naar
OBQ (tenzij je als lid het lidmaatschap beëindigd);
‐ van 1 september 2020 tot 1 januari 2021 zijn de leden geen contributie verschul‐
digd (compensatie corona‐periode);
‐ per 1 januari 2021 gaat OBQ de contributie factureren conform de tarieven van
GV Goutum seizoen 2020/2021;
‐ voor de ﬁnanciële buﬀer komt een depot voor het stimuleren van sport en bewe‐
ging in Goutum voor jong en oud.
Dit houdt in dat de GV Goutum per 1 januari 2021 ophoudt te bestaan en opgaat
in vereniging OBQ. Met dien verstande dat het sporten in Goutum onverminderd
doorgaat en dat bij voldoende groepsgroottes het lesrooster blijft gehandhaafd.
Vervolgens hebben we op woensdag 1 juli alle senior‐leden (junior‐leden en ouders
/ verzorgers van hebben geen stemrecht) in de gelegenheid gesteld ook hun stem
uit te brengen t.a.v. deze plannen. Tijdens dit stemmoment hebben alle aanwezigen
ingestemd met deze plannen. Wat betekent dat het opgaan van GV Goutum in OBQ
verder wordt uitgewerkt.
Wordt vervolgd!
Opstart seizoen 2020/2021
Wij gaan ervan uit dat we ons seizoen met ingang van 1 september zullen opstarten.
Het deﬁnitieve rooster zullen we in de eerstvolgende editie van Diggelfjoer publi‐
ceren.
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EINDELIJK EEN CORONA PROOF
OPENLUCHTBIOSCOOP IN LEEUWARDEN
Leeuwarden, 20 Augustus
Na o.a. Amsterdam, Eindhoven en Utrecht organiseert de Iepen Air bios 3 popup openluchtbioscopen op drie bijzondere plekken in Leeuwarden. Op 21 augustus buiten, achter de De Westerkerk in de binnenstad, op 22 augustus op
de binnenplaats van de De Oude Ambachtsschool (DOAS) in Huizum-West en
op 29 augustus bij De Wijkkoepel in Bilgaard in de buitenlucht. De films die
vertoond worden zijn Green Book ( 2018 ) Lion ( 2016 ) en Marona ( 2020 )
Iepen Air bios organiseerde de afgelopen twee jaar een openluchtbioscoop in
o.a de wijk Bilgaard en in het DR. Zamenhofpark in de wijk Heechterp
Schieringen om film dichter bij de mensen in de wijken te brengen.
Projectleider Eline van Diggelen en producent Nanda Tuinstra: “Deze coronatijd vraagt erom om mensen blij te maken met mooie films die verrassen,
troosten en je aan het denken zetten. We willen mensen een hart onder de
riem steken in deze moeilijke tijd en de mogelijkheid geven om op gepaste
afstand samen te zijn en te genieten van film in de openlucht.“
De filmvertoningen zijn gratis, coronaproof en werken volgens het principe
vol=vol. De Westerkerk en DOAS hebben 100 plekken beschikbaar, De
Wijkkoepel in Bilgaard 45 plekken. Bij aankomst wordt naam en telefoonnummer van elke bezoeker genoteerd en wordt bezoekers gevraagd of zij
klachtenvrij zijn. Er staan stoelen klaar op 1,5 meter afstand van elkaar. Een
eigen stoel meenemen is dus niet nodig. Ook zijn er publieksbegeleiders om
mensen langs de beschreven looproutes te leiden.
De Iepen Air pop-up bios wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met
LF2028, New Noardic Wave, GV Stage Equipment, de Westerkerk, De Oude
Ambachtsschool (DOAS) en Wijkcentrum Bilgaard.
Ga voor het volledige programma naar www.facebook.nl/iepenairbios.
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Aan de bewoners van Goutum
Leeuwarden, 17 augustus 2020
Kenmerk:
FMNW/mbu/mhe
Onderwerp: extra service (grof) tuinafval Goutum

Geachte bewoner(s),
Met deze brief willen wij u erop attenderen dat Omrin u, in samenwerking met gemeente Leeuwarden
en dorpsbelang Goutum, dit jaar weer in de gelegenheid stelt om uw vrijkomend grof tuinafval
In uw wijk aan te bieden.
Op onderstaande zaterdagen worden op de toegangsweg naar het korfbalterrein
twee rode Omrin containers neergezet:
Zaterdag 17 oktober 2020
Zaterdag 24 oktober 2020
Vrijwilligers van dorpsbelang Goutum zetten de containers ’s morgens om 11.00 uur open en sluiten
deze om 17.00 uur af. U kunt dan uw tuinafval in de betreffende containers deponeren.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om bijvoorbeeld grof huishoudelijk en/of bouw- en sloopafval
te deponeren. De vrijwilligers zien erop toe dat dit niet gebeurt.
Uiteraard kunt u uw grof tuinafval ook gratis naar de milieustraat brengen aan de Greunsweg 86 in
Leeuwarden of de Oedsmawei 9 in Grou. Maak hiervoor een afspraak via de Afvalapp of via
www.omrin.nl.
Met vriendelijke groet,

M. Kuipers
bedrijfsdirecteur Inzameling & Reiniging

Scan de QR-code hiernaast voor de gratis Afvalapp van Omrin (geschikt voor IOS en Android).
Eenvoudig grofvuil aanmelden en actuele informatie over inzameldata bij de hand!

Omrin is handelsnaam van BV Fryslân Miljeu Noordwest
Postbus 1622, 8901 BX LEEUWARDEN; Hidalgoweg 5, 8938 BA LEEUWARDEN
0900 – 210 0 215 | syp@omrin.nl
KvK 01083051; BTW-nr. 8072.91.109.B.01; IBAN. NL40 ABNA 0501 5002 19
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Junior Energiecoach
50 gezinnen uit de gemeente Leeuwarden gezocht voor spelen Junior Energiecoach
Hoe bespaar je thuis zo leuk en makkelijk mogelijk energie? Leer het met Junior
Energiecoach, een leuk en leerzaam spel voor gezinnen om thuis energie te besparen.
In de gemeente Leeuwarden kunnen 50 gezinnen gratis meedoen. Doel van het spel is
op een leuke en leerzame manier werken aan een schoner milieu en een vollere portemonnee.
Krijg meer inzicht over hoe je thuis gemakkelijk energie kan besparen.
Het spel start op 3 oktober en duurt 5 weken. Elke week staat in het teken van een
andere opdracht. Het is een project voor en door het hele gezin, waarbij Junior
Energiecoach gelooft in het kind als motor voor energiebesparing. Kinderen (ongeveer 7-12 jaar) en ouders spelen met Junior Energiecoach on- en offline een spel met
leuke, leerzame opdrachten, puzzels, experimenten en winacties. Kennis en bewustwording over energie nemen toe. Het motto is: met energie kun je lachen!
Lampenjacht en stekkerexpeditie
In het spel komen wekelijks speciale Junior Energiecoach-filmpjes van het bekende
Varkentje Rund online. Deze gaan vergezeld van leuke en geheime opdrachten, interessante weetjes en spellen. Wie durft mee op lampen-jacht of stekkerexpeditie!?
Kinderen worden echte Junior Energiecoaches. Met varkentje Rund, het van tv bekende en populaire boeg-beeld van Junior Energiecoach. Ook leuk en leerzaam voor
ouders natuurlijk.
Gratis meedoen
In de gemeente Leeuwarden kunnen 50 gezinnen gratis meedoen. Aanmelden of op
zoek naar meer informatie? Kijk op www.juniorenergiecoach.nl. Inschrijven kan tot en
met 27 september. Voor een schoner milieu en vollere portemonnee; ik doe mee!
Meer weten? Kijk op www.juniorenergiecoach.nl.
Indien gewenst zijn er eventueel ook posters en flyers beschikbaar. Als hier interesse
voor is, kunnen jullie deze bij mij opvragen.
Met vriendelijke groet,

Mary-lou Zuydenma | Communicatieadviseur Duurzaam, Circulair
& Klimaat Communicatie, marketing en bestuursondersteuning
E marylou.zuydenma@leeuwarden.nl
T (058) 751 21 51 M 06 50 05 03 36
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Nijs fan Krap by Kas.
Ek foar ús fan “Krap by Kas” wie it spannend… ek wy fregen ús ôf, hoe komt
it mei it Corona firus en wat kin der wol en wat net… Spitigernôch is der gjin
goed nijs.
Foar ús is It dúdlik wurden, dat wy de kommende tiid net repetearje kinne en
it liket der op, dat dat de kommende tiid ek neat wurde sil. Dat is tige spitich
en derom hawwe wy besluten om ús toanielútfiering yn novimber fan dit jier
te skrassen….
Wat dogge wy wol?!
It is it doel om takomme jier, as de Corona ús net dwers sit, wer mei frisse nije
moed in moaie foarstelling te meitsjen! Allinne net yn novimber, sa’t jo fan ús
wend binne, mar yn it begjin fan takomme jier.
Yn oerliz mei doarpshûs ”Ien en Mien” is besluten dat “Krap by Kas” tenei
har foarstellingen hâlde sil oan it begjin fan it jier. Dizze tiid fan it jier komt
foar elkenien better út.
Sa’t it no liket, sil de earstkommende toanielútfiering wêze op sneon 10 april
2021. Ek hawwe wy no rom de tiid om in nije ynstekster te sykjen en te finen!
Miskien tinke jo no: dat liket my wol wat of faaks wolle jo hjir mear fan
witte!
Nim dan kontakt op mei Durkje Fennema durkjefennema@gmail.com
Ek nij (lês jong) talint is noch altyd tige wolkom! Lit it ús witte!
Nim dan ek kontakt op mei Durkje Fennema durkjefennema@gmail.com
Underwilens sille wy in stikmannich stikken lêze om dêr dan wer wat moais
foar jo út te sykjen!
Wy sille jimme op ‘e hichte hâlde en tenearsten sizze wy: oant takomme jier
10 april!
Fan it bestjoer fan Krap by Kas
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Nieuws van Krap by Kas.
Ook wij hebben gespannen af zitten wachten wat de corona ons gaat brengen… Helaas niet heel veel goeds.
Het is duidelijk dat er i.v.m alle maatregelen voorlopig niet geoefend kan
worden en er is geen zicht op wanneer wel... Dat is ontzettend jammer en we
hebben dan ook moeten besluiten om toneel dit jaar niet door te laten gaan.
Wat gaan we dan wel doen!?
Als de corona geen roet in het eten gooit gaan we volgend jaar met frisse
moed weer een mooie voorstelling op touw zetten. Alleen niet meer in de
periode wat u van ons gewend bent.
In overleg met het Dorpshuis is besloten dat Krap bij Kas voortaan zijn voorstellingen in het begin van het jaar organiseert in plaats van het najaar. Voor
beide partijen komt dit om verschillende redenen beter uit.
Zoals het nu is staat de datum 10 april 2021 gepland voor de eerstvolgende
toneeluitvoering. Gelukkig hebben wij op deze manier alle tijd om op zoek te
gaan naar een nieuwe souffleuse! Mocht je denken dat lijkt mij leuk of wil je
hier meer informatie over! Neem dan contact op met Durkje Fennema durkjefennema@hotmail.com
Ook nieuw (lees jong) toneeltalent is nog steeds van harte welkom. Laat het
ons weten mocht je belangstelling hebben.Neem ook dan contact op met
Durkje Fennema durkjefennema@gmail.com
Wij gaan ondertussen heel veel stukken lezen om daar weer iets moois voor u
uit te kiezen!
Wij houden jullie op de hoogte en voorlopig zeggen wij, tot volgend jaar 10
april!
Namens het bestuur van Krap by Kas
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Kleine berichtjes

✔LET OP

Inleveren kopij voor
het volgende
Diggelfjoer tot 13 september 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

✔
AFVALKALENDER GOUTUM
Sortibak:
14 en 28 september
Biobak:
1, 7 en 21 september
Oud papier:
19 september
Deze maand wordt het klein chemisch afval en grof vuil niet opgehaald.

✔WEGGEEFKAST

IN HET
DORPSHUIS 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!

✔80=PRACHTIG

Ondanks het coronavirus heb ik een
hele mooie verjaardag gehad.
Het huis versierd, heel veel kaarten,
berichtjes en bloemen!
Tige dank,
Hoppy Strampel
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