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Van de redactie
Op 22 januari jl. hebben we het afscheid gehad voor Jeltje en Jelle in het
dorpshuis Ienenmien. Als nieuwe redactie en dorpsbelang vonden wij dat we
deze twee in het zonnetje mochten zetten na vele jaren inzet voor ons dorpskrant Diggelfjoer.
Ook hebben wij alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet, die het krantje rond
brengen in ons dorp, al met al was het een gezellige avond!
Graag stel ik me voor. Ik ben Nynke Broekens. Samen met mijn gezin woon ik
ruim 10 jaar aan de Wergeasterdyk in Goutum. Ik neem het stokje over van
Jelle Brandsma, die de advertentiebeheer onder zijn hoede had. Vanaf 2016
ben ik bestuurslid van Dorpsbelang Goutum. Toen Jelle aangaf uit het bestuur te gaan, is mij gevraagd of ik Diggelfjoer van hem kon overnemen. En
zo geschiede.
Sinds januari zijn Petra en ik de nieuwe redactieleden en ik heb er zin in om
samen met Petra hier mee verder te gaan. Ik realiseer me dat het schrijven
van de redactie soms in het Fries gebeurde. Ik ben een Friezin, spreek het
ook, maar het schrijven heb ik me nooit eigen gemaakt, ta spyt fan myn
Mem. Het zou een fonetisch verhaal (met behulp van google vertaling) worden. Dit zal ik u besparen. En zal mijn ‘van de redactie’ in het Nederlands zijn.
Ik wens u veel leesplezier.
Hartelijke groet,
Nynke
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Verbouw en verduurzaming stichting
sociaal-cultureel centrum 'Ien & Mien'
GOUTUM - Dorpshuis Ien & Mien wordt gerund door een zelfstandige organisatie en is dé openbare ontmoetingsplek voor de bewoners van Goutum en
omstreken. Ien & Mien werd - met het oog op de toekomst - in de afgelopen
maanden flink onder handen genomen.
Het dorpshuis is een multifunctioneel centrum voor alle leeftijden dat geschikt is voor zowel kleine als grote activiteiten. Ien & Mien vervult naast een
verbindende ook een educatieve rol in de dorpsgemeenschap.
Van klaverjassen tot EHBO-cursussen
Verenigingen uit Goutum hebben voor Ien & Mien gekozen als thuisbasis,
voor de gezelligheid en zeker ook voor alle aanwezige faciliteiten. Daarnaast
zijn er ruimtes geschikt voor scholing en workshops, maar ook voor familie en
vrienden na een begrafenis of crematie. Er zijn twee medewerkers in vaste
dienst en zeker dertig vrijwilligers zorgen voor ondersteuning bij alle activiteiten. Het feit dat er zoveel - onmisbare - vrijwilligers zijn, zegt ook wel wat
over het grote sociale draagvlak en daar is iedereen binnen Stichting
Dorpshuis Ien & Mien apetrots op.
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Verbouw en verduurzaming
Ongeveer anderhalf jaar geleden werden de plannen ontvouwd omtrent verbouw en verduurzaming van het dorpshuis. Daarvoor werden partners gezocht - en gevonden - om de aanzienlijke klus financieel mogelijk te maken. Het Iepenmienskipfûns Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden,
Dorpsbelang Goutum, Vriezon Leeuwarden en Rabobank LeeuwardenNoordwest Friesland droegen bij aan het project met daarin de volgende onderdelen/deelprojecten:
• Vervangen circulatiepomp warmtapwater door energiezuinige pomp
• Ledverlichting aanbrengen in de keuken i.p.v. TL verlichting
• Isoleren leidingen ketelhuis
• Aanpassen regeltechniek/privasysyteem
• Aanbrengen warmte terug win (WTW) installatie in de Wiardazaal
• Ledverlichting aanbrengen in de Wiardazaal i.p.v. TL verlichting
• Vervangen huidige TL verlichting in de gymzaal door LED verlichting
• Het aanbrengen van een nieuw isolatiepakket/dakbedekking op het dak
• Het aanbrengen van zonnepanelen op het dak
Kees Strampel, bestuurslid Ien & Mien: ,,Steeds meer mensen zijn zich er van
bewust dat het belangrijk is dat we op een andere manier met onze energie
omgaan. Zonnepanelen zijn bij uitstek geschikt om hier een bijdrage aan te
leveren. Voor ons, als dorpshuis was dit dan ook de belangrijkste reden om
zonnepanelen aan te schaffen. Klaarmaken voor de toekomst en de volgende
generatie dorpsbewoners."
Deze week werden 88 zonnepanelen op het dak van het dorpshuis aangebracht en dat vormde letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van het project
dat - wat betreft de voorbereidingen en uitvoering - in totaal ruim
anderhalf jaar in beslag nam.
Voor nadere informatie en activiteiten kunt u een overzicht vinden op
de website:
www.dorpshuisgoutum.nl
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Van de bestuurstafel
In dit voorwoord speciaal aandacht voor de
Wergeasterdyk. Sinds een aantal jaren is deze aan het
einde van ons dorp afgesloten met een “knip” in de
weg. Dit klinkt eenvoudig maar heeft voor de bewoners aan de Wergeasterdyk tot veel problemen en overlast geleid.
Ik wil u even meenemen wat er allemaal zoal gebeurd en is gebeurd op dat
stukje Wergeasterdyk. Allereerst reden er allemaal auto’s over het fietspad
om de “knip” te ontwijken; inmiddels opgelost met een paaltje midden in
het fietspad. Zodra de strooiauto – niet meer zo vaak maar toch – even het
paaltje weghaalt om te strooien rijden er weer direct auto’s langs. Met de
komst van de nieuwe school vinden ouders het normaal om de auto’s voor de
knip te parkeren en de kinderen naar school te brengen. Met overlast tot gevolg. De afsluiting is ook nog steeds niet in Google verwerkt zodat ook
bouwverkeer voor De Klamp strandt bij de “knip”. Kortom: veel verkeersoverlast voor de bewoners. Aanspreken van de mensen doen de bewoners
niet meer omdat er direct met een grote mond en agressief gedrag wordt gereageerd. Daarnaast is het zo dat de bebouwde kom eindigt voor de laatste
huizen zodat op het laatste stukje voor de “knip” 80 km per uur gereden
mag worden en ook is het zo dat de bewoners niet aangesloten zijn op het riool en de kabel. Als laatste is de “knip” nog steeds niet definitief ingericht.
Klagen mag maar helpt niet zoveel. De bewoners hebben daarom samen met
Dorpsbelang dan ook gevraagd om een bespreking met de wethouder en een
aantal ambtenaren. In deze bespreking was er vanuit de gemeente begrip
voor de situatie en gingen meedenken aan oplossingen. We hebben recent
een reactie van de gemeente gekregen met concrete maatregelen (direct,
korte termijn en middellange termijn) daarin. We zullen samen met de bewoners de maatregelen bestuderen en terugkoppelen naar de gemeente.
Als Dorpsbelang hopen we dat het woonplezier terugkomt en de overlast
gaat verdwijnen. De bewoners van Goutum en omliggende wijken en dorpen
hebben daar een belangrijke rol in. Respecteer de situatie en pas je gedrag
daarop aan.
Johannes Osinga
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AGENDA
DORPSHUIS
IEN EN MIEN
Maart
1
2/16
3/17/31
6/20
9
9
14
15
17
23
27
28

Optreden GSBK
Bridge
Schilderclub Goutum
Klaverjassen, eens meedoen? Kom gerust langs
Vrouwen van Nu
Veron, radiozendamateurs
Nixwille met de GROOTSTE bioscoop van Goutum
Filmmiddag met beelden Dorpsfeesten jaren 70/80
Bestuurvergadering Doprshuis
Jaarvergadering Kaatsclub Goutum
Weekendborrel met animatie voor de kids
B&K Hollandse feestavond met ‘’Trio Penotti’’

Biljarten
Biljarten 50+
Klaverjassen
Schutjassen
Bridge
GSBK
Dameskoor
Dammen
Ismakogie
Salsa Romos
Yogales
Eva Danst

Tijd
14.30 uur
19.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
17.00 uur
20.00 uur

elke donderdagavond vanaf 20.00 uur
elke woensdagmiddag voor dames en heren vanaf 14.00 uur
vrijdagavond elke 1e, 3e van de maand vanaf 19.30 uur
elke dinsdagavond in de bar vanaf 19.30 uur, eens meedoen?
maandagavond elke 1e en 3e week van de maand
elke woensdagavond vanaf 20.00 uur
woensdagavond om de week vanaf 20.00 uur
elke donderdagavond vanaf 20.00 uur.
elke maandagmiddag
elke donderdag vanaf 19.00 uur
dinsdagavond, eens meedoen????
maandagochtend vanaf 10.00 uur

Albert Ruitenberg is in het dorpshuis te bereiken op telefoonnummer 058-2885529
Of via e-mail adres contact@dorpshuisgoutum.nl
Ook kunt u alle informatie vinden op onze website www.dorpshuisgoutum.nl
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Goutum LIVE met Plain Vanilla
De local heroes van Plain Vanilla spelen zondag 8 maart a.s. in het Dorpshuis Ien en Mien in Goutum vanaf 16:00 uur nummers van hun helden en heldinnen.
Steevast bestaat het repertoire uit goed ingereden occasions, die voor de gelegenheid worden opgepoetst en waar nodig worden gereviseerd. Daarbij
gaat het om de kracht van de eenvoud. Geen ingewikkelde akkoorden schema’s, modulaties, afwijkende maatsoorten en meer van dat soort fratsen,
maar herkenbare nummers, die je zo op de mat legt. Het moet “plain vanilla”
zijn.
“Valerie” van Amy Winehouse is een nummer van het eerste uur, ruim 10 jaar
geleden voor het eerst ten gehore gebracht ten tijde van de afsluiting van
het jaarlijkse stratentoernooi van Tennisclub Goutum.
Sindsdien zijn vele occasions verkocht en nieuwe aangeschaft. Plain Vanilla
speelt zondag nummers van onder andere The Corrs, Fleetwood Mac,
Crowded House, Ilse de Lange, Caro Emerald, Miss Montreal, Michael Jackson,
Abba, John Mayer, Douwe Bob, Steeldrivers, Miley Cyrus e.v.a.
Plain Vanilla bestaat uit Vronie de Vreeze (zang), Geiske van der Ploeg (zang)
Arjan van der Veen (gitaar/zang) Peter de Jong (sax), Marc Brinksma (drums)
en Jan Albert Abma (bas).
Entree is gratis.
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Films uit de jaren 70/80
Zondag 8 maart organiseren wij een filmmiddag
in het Dorpshuis
Sjoerd Hiemstra heeft beeldmateriaal van zijn vader Gerrit Hiemstra van zolder gehaald.
Het beeldmateriaal (gefilmd met een 8 mm camera) komt uit de jaren 70/80
en vertoont beelden van dorpsfeesten en optochten in Goutum uit de jaren
70/80.
We zijn open vanaf 14 uur en we starten met de film om 15 uur.
Per voorstelling is er plaats voor 40 personen i.v.m. afstand tot het scherm.
Bij grote een opkomst zullen we de voorstelling uiteraard nogmaals vertonen.
Opgeven voor de filmmiddag kan aan de bar
of stuur een mailtje naar contact@dorpshuisgoutum.nl

De grootste bioscoop
van Goutum
Nixwille Bioscoopavond
voor de jeugd van Goutum
Zaterdagavond 14 maart filmavond voor de
jeugd van Goutum in de leeftijd vanaf 12 jaar.
Open vanaf 19 uur.
Volg dorpshuis Ien en Mien op social media voor de film keuze.
Entree € 7,50
Jaargang 18, nr. 2 - februari 2020
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Nieuws namens
Gymnastiekvereniging
Goutum
Update turnwedstrijden
Op zaterdag 30 november jl. hebben een flink aantal
leden deelgenomen aan de Turn on Tour-wedstrijden
in Franeker. En met succes! Maar liefst 10 leden wisten zich te plaatsen voor de
Friese Kampioenschappen op zaterdag 29 februari a.s. in Koudum. Wij wensen
deze dames uiteraard weer heel veel succes!

DRINGEND NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT !!!
Helaas heeft onze eerste oproep geen succes gehad en zijn we nog steeds
dringend op zoek naar enthousiaste belangstellenden, die met ingang van
het seizoen 2020/2021 zitting willen nemen in ons bestuur. Lijkt het je leuk
onderdeel uit te maken van ons gezellige bestuur en zet je je graag in voor
één van de leukste sportverenigingen van Goutum? ;-)
Mail ons via info@gvgoutum.nl.
Oud Papier Actie
Op zaterdag 4 april 2020 is onze vereniging aan de beurt om het oud papier
in te zamelen. Wie wil ons deze dag een aantal uurtjes helpen?
Meld je aan via info@gvgoutum.nl.
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Goede voornemens volhouden en meer bewegen in 2020?
Kom dan vooral eens een proefles volgen! Van 3 tot 100 jaar; je bent van
harte welkom in de gymzaal van ons dorpshuis in hartje Goutum. Ons lesrooster is tot en met eind seizoen als volgt:
Maandag
19.00 – 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur

Keep-Fit voor dames
Keep-Fit voor dames

Woensdag
19.00 – 20.00 uur
Keep-Fit voor dames
20.00 – 21.00 uur
Keep-Fit voor dames
08.45 – 09.45 uur
Keep-Fit voor dames
14.30 – 15.15 uur
Gym peuters*
15.15 – 16.00 uur
Gym kleuters
16.15 – 17.15 uur
Turnen recreatie pupillen
17.15 – 18.15 uur
Turnen recreatie gevorderden
* Je kunt meedoen aan de gymlessen vanaf 3 jaar
Donderdag
20.00 – 21.00 uur

Body & Mind (yoga variant)

Anneke Jorritsma

Nieuwe materialen gymzaal
Blij verrast zijn we met de nieuwe materialen die onze gymzaal rijker is:
nieuwe touwen, matten en een trampoline. Allemaal spiksplinternieuw!
Daar gaan we de komende jaren dankbaar gebruik van maken. Blij met deze
investering van Dorpshuis Ien en Mien!
Save the Date Jaarvergadering 2020
Op dinsdag 21 april a.s. houden we
onze jaarvergadering. Noteer dus deze
datum alvast in de agenda! Iedereen is
vanaf 19.30 uur van harte welkom in
Jaargang 18, nr. 2 - februari 2020
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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
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dorpshuis Ien en Mien waar de koffie en thee uiteraard klaar staan! Ruim
voor deze avond ontvangen (ouders/verzorgers van) onze leden de agenda
voor deze avond in de mailbox.
Selectiegroep Show Dance
Op zaterdag 25 januari jl. nam onze selectiegroep Show Dance deel aan de
Open Friese Kampioenschappen Jazzdans in Lemmer. Met een prachtige 4de
plek gingen de meiden weer huiswaarts.
Super goed gedaan meiden; van harte!!

De groep is inmiddels gestart met het instuderen van een nieuwe, moderne
dans. Deze zal worden opgevoerd tijdens het DansFestijn op zondag 17 mei
a.s. in Stadsschouwburg de Harmonie.
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Dorpsfeest Goutum 2020!
De Feestcommissie Goutum is alweer enkele maanden
druk bezig een mooi programma in elkaar te draaien.
Wij als feestelijke vriendenclub van 14 man organiseren dit jaar alweer voor de 15e keer het feest in
Goutum. Een leuke en eervolle uitdaging welke ieder
jaar pittiger wordt. Want hoe kun je nu zo'n topfeest
als vorig jaar overtreffen? Geen zorgen want met de
plannen die nu op tafel liggen gaat dat zeker weer
lukken!
Wat we alvast kunnen vertellen....
In oktober zijn we gestart om de eerste plannen te smeden. De mooiste ideeën beginnen steeds meer vorm te krijgen. Zo kunnen we jullie alvast verklappen dat we
weer gekozen hebben voor de ijsbaan als locatie. Vorig jaar hebben jullie kennis
gemaakt met de Armada (main) tent en de Athena (loungeterras) tent. Omdat dit
zo goed is bevallen staan ze er dit jaar weer. De Bigtent en de Party Church zullen
niet terugkeren maar daar komt iets mooiers voor terug. En dat moet natuurlijk
ook gevuld worden met muziek en activiteiten en dus hebben we nu al zeker
meer dan 15 artiesten weten te strikken. Expeditie Goutum gaan we geheel in een
ander jasje steken en zal op het sportveld plaats gaan vinden. Ook het kaatsen, de
seniorenochtend, de Wiardaskoalle kinderspelletjes en gastronomisch Goutum krijgen weer een plekje op de agenda. Het is op dit moment nog te vroeg voor details
dus meer daarover in een latere editie Diggelfjoer of check Facebook.
Datum Dorpsfeest 2020 is van 11 t/m 13 Juni!
Mis het niet, voorkom teleurstelling en zet het alvast in je agenda! De datum van
het dorpsfeest is vastgesteld op donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 Juni 2020.
Binnenkort meer nieuws over het dorpsfeest van 2020. Voor meer info over het
dorpsfeest en de foto's van het afgelopen jaar kun je terecht op fb.com/dorpsfeestgoutum. Als we vriendjes worden op Facebook ben je altijd als eerste op de
hoogte van al het nieuws rond het dorpsfeest. Voor tips, ideeën of vragen rond
het dorpsfeest mail je kanterdebildt@hotmail.com.
Feestelijke groeten van de FC Goutum.
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De storm mag van mij nu wel gaan liggen. Gelukkig hebben we persoonlijk
geen schade geleden door Ciara, maar het geluid van de aanhoudende wind
maakt me wat moe in mijn hoofd. Alhoewel ik dol op gezelligheid ben, kan
ik anderzijds intens van de stilte genieten. Die rust heb ik als introvert mens
zo nu en dan hard nodig.
Je zou dus denken, dat ik om die reden de communicatie via whatsapp zou
toejuichen. Nee, lieve mensen, integendeel. Ik geef toe, dat het veel makkelijker en sneller gaat dan het plegen van een telefoontje en zo nodig maak ik
er zelf ook gretig gebruik van. Het stoort me echter mateloos wanneer het
merendeel van het gezelschap waarin ik mij bevind met zijn smartphone bezig is. Je krijgt het gevoel, dat je niet interessant genoeg bent om een babbeltje mee te maken.
Of is het net andersom: is de smartphoneverslaafde niet meer bij machte om
een normaal gesprek met een ander te voeren?
De taalverarming valt me al een tijdje op. Een sociaal persoon, die zijn hart
openstelt voor zijn naasten, heet tegenwoordig een mensen-mens. Een gracieuze jonge vrouw, die in mooie jurkjes rondloopt, is een meisje-meisje en een
stoere knul mag zich tegenwoordig een jongen-jongen noemen. Gisteravond
gingen mijn haren helemaal rechtovereind staan toen ik in een televisieprogramma de uitdrukkingen ‘man-man’ en het tenenkrommende ‘jurk-jurk’
hoorde. De meneer in kwestie was niet gecastreerd, de arme stakker was gewoon niet stoer genoeg, hij was geen man-man. Een dame die een trouwjurk
uitzocht, wilde eentje met veel opsmuk en tierelantijntjes: een jurk-jurk! Brrr!!!
Weten we echt niet meer hoe we iets fatsoenlijk onder woorden moeten
brengen, is het gemakzucht, zijn we nou werkelijk op het taalgebied zo geestelijk aan het verarmen, of is het een modegril? Ik hoop het laatste, zodat we
er over een poosje, net als van het irritante ‘helemaal leuk’, weer af zijn. Dan
is ook die storm weer overgewaaid.
De kaartpartijtjes zouden wel erg lang duren als we ‘Ik pas-pas’, of ‘Ik speelspeel’ gaan zeggen.
Jaargang 18, nr. 2 - februari 2020
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De uitslagen:
24 januari:
1. Wieke Spijkstra: 7499 punten,
2. René de Wit: 7212 punten,
3. René Edens: 7183 punten.

7 februari:
1. Gerco Hoekstra: 7813 punten,
2. Tiny Altenburg: 7065 punten,
3. Anne Spijkstra: 6996 punten.

De volgende klaverjasavonden zijn op 6 en 20 maart a.s.
Ellen Beekman-Ensingh

Heel Goutum bakt!
Hierbij een nieuw item in Diggelfjoer. Het idee is om (gezonde) recepten met elkaar te delen. 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 mag ook een kookrecept zijn.
Gezonde Havermout koekjes
Voor deze gezonde koekjes heb je maar 4 ingrediënten nodig en ze
zijn binnen een half uur klaar.
Ingrediënten
100 gr havermout
2 rijpe bananen
40 gr gedroogde cranberry’s
30 gr walnoten, grof gehakt
Bereiding
Verwarm de oven op 180 graden. Prak de bananen met een vork fijn en doe de puree
in een kom. Voeg de havermout, walnoten en cranberries er bij en schep goed door
elkaar. Leg een stuk bakpapier op een bakplaat. Vorm met een lepel of je hand hoopjes van het mengsel en leg op de bakplaat. Druk plat en vorm er mooie ronde koekjes
van. Bak ze ongeveer 20 minuten in de oven. Als ze uit de oven komen zijn ze nog vrij
zacht, ze worden iets harder als ze afkoelen maar echt knapperig worden ze niet.
We zijn benieuwd naar uw recept.
Misschien dat u een speciale herinnering aan dit recept heeft……
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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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Programma thuiswedstrijden maart
korfbalvereniging Wêz Warber & Fluch
Week 8
1 mrt.

12:05

Wêz Warber en Fluch 1

Kinea 3

Week 9
4 mrt.
7 mrt.
7 mrt.
7 mrt.
7 mrt.

21:00
10:30
11:30
12:30
13:30

Wêz Warber en Fluch MW1
Wêz Warber en Fluch E1
Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch D2
Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch C2
Wêz Warber en Fluch A1

Wordt Kwiek MW1
WWMD E2
Wordt Kwiek D1
DWA/Argo C1
SIOS/Jumbo Wolvega A2

Week 10
14 mrt.
14 mrt.
14 mrt.
15 mrt.

10:15
11:15
12:15
13:10

Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch D1
Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch C1
Wêz Warber en Fluch A2
Wêz Warber en Fluch 1

De Wâlden D3
Wordt Kwiek C1
De Granaet A1
DIO/VZK/Donkerbroek 3

Week 11
21 mrt.
21 mrt.
21 mrt.
21 mrt.
21 mrt.

11:30
12:30
13:30
14:30
15:30

Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch D2
Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch D1
Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch C1
Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch B1
Wêz Warber en Fluch A2

Wêz Handich D1
DTL D1
OKO/BIES C1
Quick '21 B1
De Pein A2

Week 12
24 mrt.
28 mrt.
28 mrt.
28 mrt.
28 mrt.
29 mrt.

20:30
10:00
11:00
12:00
13:00
12:05

Wêz Warber en Fluch MW1
Wêz Warber en Fluch E1
Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch C2
Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch D2
Wêz Warber en Fluch A1
Wêz Warber en Fluch 1

LDODK/Rinsma Modeplein MW1
LDODK/Rinsma Modeplein E4
Drachten/Van der Wiel C4
WIK '34 D2
WIK '34 A1
Rodenburg 3

De thuiswedstrijden worden gespeeld in de Camminghahal.
Onder voorbehoud van wijzigingen: een overzicht van alle wedstijden kunt u vinden op korfbal.nl
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POTGROND/
VIOOLTJES
VERKOOP

VRIJDAG 20 MAART 2020
organiseert K.V. Wêz Warber en Fluch een
grote verkoopactie van potgrond (25 liter)
voor kamerplanten, bloembakken en borders.
Tegelijkertijd hebben we ook nog
VIOOLTJES in de aanbieding!!!
Rond 18.00 uur komen we bij u aan de deur.
De potgrond wordt aan huis afgeleverd!!!

KORFBALVERENIGING
Wêz Warber en Fluch
Jaargang 18, nr. 2 - februari 2020
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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

Tip:
EEN UITGEBREIDE
GEZICHTSBEHANDELING
met een collageen
soft peel poedermasker
VAN HARTE WELKOM!

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

voor slechts

€ 51,95!!

Aanbieding februari/maart:

MEDEX HANDCREME
van € 8,95 voor

€ 6,95

Goutumer Diggelfjoer
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In famke fan ’e greide
‘Myn hert is hjoed fan fleur bifongen
En nimt in laitsjend liet foar kar’
R.P. Sybesma
Ik sta samen met Jeltje Wijbenga-Miedema
voor het raam te kijken naar de nog maagdelijke weilanden van het Goutumer
Nieuwland. Een mooi gezicht. Ze onderbreekt als eerste de stilte en zegt: ”Ik moat
d’r net oan tinke, dat d’r daliks nijbou komt
te stean!“ Ik kan haar alleen maar gelijk geven, want Goutumers beschermen nu eenmaal hun dorpse belangen.
Het is maandagmiddag om klokslag twee
uur, wanneer we in vogelvlucht over haar leven praten. Jeltje werd geboren op 10 april
1951 in de boerderij van heit en mem aan de
Wergeasterdyk in Goutum. Heit Sipke en
mem Riem Miedema waren verguld met hun eersteling. Ze was een gelukkig
kind daar aan de rand van het dorp. Het leven op een boerderij temidden van
al die dieren met rondom de weilanden, de stilte en de heerlijke, landelijke
rust was voor een kind een waar paradijs. Ze beleefde de seizoenen dan ook
heel intens. Vooral ’s winters was het feest, want het ijs op de sloten in en
rond het dorp maakten het vaak mogelijk om schaatsend de oude, vertrouwde Wiardaskoalle te bereiken. Schaatsen kon ze al vrij snel door de ietwat Spartaanse training van heit Sipke, die haar zonder hulpmiddelen op het
ijs zette. “Hurdriders wurde net berne efter in stoel!”, zei hij dan zeer beslist
en dus restte kleine Jeltje de weg van vallen en weer opstaan. Maar juist die
wil en dat doorzettingsvermogen van toen zouden haar in het verdere leven
nog vaak van pas komen!
Jeltje kende gelukkige jeugdjaren en deed het op school ook goed. In die tijd
leerde ze de zusjes Doete en Saakje Venema kennen en vanaf dat moment is
er een blijvende, warme vriendschap ontstaan. Maar ook met de buurtjongens kon ze prima overweg. Wat werd er wat afgespeeld en geravot!
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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
Prachtige, stoere spelletjes deden ze, waarin het wedstrijdelement vrij belangrijk was. “ Wy spilen doe bygelyks faak ”blikspuit“, mar dat kinsto as
stedsjonkje mooglik net!,” lacht ze. Ach ja, je kiest nu eenmaal niet zélf je
geboorteplaats, nietwaar?
Het hoofd van de lagere school in het dorp was in die tijd eerst Jan Spoelstra,
die in 1958 werd opgevolgd door de bekende meester Jan Stienstra.
Een bijzonder verhaal uit deze tijd was, dat meester altijd de gordijnen van
het lokaal dichtdeed, wanneer er een begrafenis plaatsvond op het kerkhof
bij de Agneskerk, want die wilde hij de kinderen besparen. De oude
Wiardaskoalle stond namelijk vlak naast de kerk. Meester maakte dus maar
van de nood een deugd en draaide dan een of andere film!
Maar de kinderen hadden toch altijd wel in de gaten, wat er buiten op het
hof gebeurde, want de klokken beierden dan op tijden, die niet strookten
met die op school!
Ook aan juf Wolffard bewaart ze goede herinneringen. Bij juf thuiskomen
vonden veel kinderen spannend, want juf had toen al een heuse televisie en
dan mochten ze gezellig meekijken naar kinderprogramma’s.
“Yn dy tiid wie it myn dream al om juf te wurden!”, zegt Jeltje en zwijgt
even. De ernst op haar gezicht wint het van de blijdschap en dan blijkt, dat je
bepaalde dingen in het leven niet voor het kiezen hebt. Ook haar jeugd
kende schaduwzijden, zoals de ziekte en het latere overlijden van heit Sipke,
wat een zware wissel trok op het gezin, dat verder nog twee jongens telde,
namelijk Theun en Murk. Het werk op de boerderij moest wel gedaan worden en de hulp van de kinderen was hierbij belangrijk. Mem Riem wilde hierbij liever, dat Jeltje als oudste van de drie zich meer bezighield met het werk
in de stal en op het land. “Ik ha dy foar net nedich, mar achter,“ sei mem
dan,” zegt Jeltje.
Na de lagere school ging Jeltje naar de ULO-Nijlân in de grote stad.
Vervolgens deed ze nog de zogeheten havo-top, die nodig was om toegelaten te worden op de PABO, want de droom om juf te worden had ze niet opgegeven. Toch zou de krapte destijds op de onderwijsmarkt roet in het eten
gooien en daarom koos ze als alternatief de Schoevers- opleiding voor secretaresse in Groningen. Dat was, wat je noemt ‘aanpoten’, maar ook nu werd
de doorzetter in haar weer zichtbaar “En ik learde typen as de bêste ,!”, zegt
ze trots. Iets wat ik tijdens het latere Diggelfjoerwerk alleen maar kon beamen!
En toen kreeg ze haar eerste baan als secretaresse bij busonderneming de
‘FRAM’ in het Friese Haagje, al betekende dat wel iedere dag reizen! Het
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Voor een vlotte en betrouwbare
rijopleiding ga je naar
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www.rijscho
Autorijschool S.S. Tolsma
Wergeasterdyk 15,
9084 AS Goutum

Tel.nr. 058-2886261
Mob.: 06-53817033
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bleek dan ook geen blijvertje, want creatief als ze was, wilde ze een andere
uitdaging. Die vond ze tot haar vreugde bij het bekende Reclamebureau
Bouman aan de Spanjaardslaan in Leeuwarden. En dit werd een geweldige,
leerzame periode!
“Jeltje,famke, wy hawwe it potdorie noch hielendal net hân oer de leafde en
dat kin fansels net!,” zei ik op mijn allerbeste, slechte Fries.
“Nee, jong, do hast gelyk. No, freegje mar”, lacht ze, maar ze was me nét
voor: “Wol, ik bin troud mei myn jeugdleafde Bouwe Wijbenga en wy hawwe
twa moaie famkes krigen, Rieneke en Geeke en we hawwe ek noch twa
prachtige pake- en beppesizzers.” Ik wist even niet goed, wat ik hiermee aan
moest. Alles in één zin! Ze zag mijn lichte onvrede en vertelde graag nog,
dat zij wél een echte Goutumer is, maar dat Bouwe eigenlijk import is, want
die werd in 1950 geboren op Rapenburg in Leeuwarden. Dus aan de verkeerde kant van het Van Harinxmakanaal! En toen hij drie maanden oud was,
verhuisde hij met het gezin Wijbenga naar de buorkerij in Goutum, die gelegen was op de hoek van de Buorren en de Hounsdyk (waar nu Nij Techum
staat).
Ze zeggen wel eens, dat je pas een echte Goutumer bent, als je er geboren
bent, maar niet iedereen is het hiermee eens. Want wat heb je verder voor
het dorp betekend? Wel, dat zit bij hen wel goed. Beiden hebben hun sporen
in het dorp wel verdiend.
Ze wonen nog steeds in hun knusse woning op de Brédyk en genieten van
hun verdiende rust. Maar vergis u niet: beiden hebben een hekel aan niks
doen en staan nog volop in het leven.
Onlangs vierden we het feit, dat ze na 48 jaar (!) stopte met haar werk in de
redactie van ons dorpsboekje Diggelfjoer. Nou ja, vieren. Gedenken is beter
maar het is mooi geweest. Nadat ze namelijk in 1971 het redactiewerk voor
het bekende ‘Reade Boekje’ van Alie de Boer had overgenomen, stond ze in
2002 aan de wieg van het huidige ‘Diggelfjoer’!
Zij en Bouwe willen ook nog wel wat andere dingen gaan doen, dus Goutum
is gelukkig nog niet van hen af. Ik schrijf met opzet ‘gelukkig’, want een dorp
kan niet zonder mensen, die zich belangeloos inzetten en die zich betrokken
voelen bij alles, wat er in hun woonomgeving speelt. Zo was Jeltje jarenlang
bestuurslid van korfbalvereniging Wêz- Warber, speelde jarenlang bij toneelvereniging Krap by Kas, was betrokken bij de ‘Fryske Jongerein’in Goutum en
was 15 jaar lid van de feestcommissie voor het Goutumer Dorpsfeest. En nu
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doet ze alweer wat vrijwilligerswerk bij het Friese toneelgezelschap Tryater in
de stad en helpt elke week op de basisschool in Britsum.
En als ze nog wat tijd over heeft, leest ze veel en graag, houdt van toneel,
doet aan gym en Keep Fit en gaat graag met Bouwe op wintersport- en andere vakanties. Stijldansen doet ze niet meer. Dat deed ze als 14 - jarige tiener zo’n twee jaar lang in de Beurs bij de dansschool van Huub Adema. “Doe
hie ik in echte baljurk oan! Prachtich wie dat!” En haar gezicht straalt.
Maar ondanks alle woelingen des levens is er onveranderd dat baken, waar
niemand aan komt en dat is haar leven met Bouwe, hun dochters Rieneke en
Geeke en de kleinkinderen.
Op mijn vraag hoe zij zichzelf zou willen omschrijven, zegt ze: “Ik bin in
famke fan ‘e greiden, fan de natuer, ja, fan Goutum, myn berteplakje. Sa
fiel ik dat al myn hiele libben. Al dy bylden fan heit en mem, de buorkerij
en net te ferjitten beppe Jitske Miedema, dy’t by ús ynwenne. Dat ha ik altyd by my.”
Ze vertelt nog even het prachtige verhaal, dat wanneer ze bij beppe was en ’s
avonds de lampen alvast in de huiskamer aan wilde doen, dit van beppe pas
mocht, wanneer in de verte bepaalde lampen in het naburige dorpje
Hempens aan gingen! “Net earder, hear ! Ja,dat koe doe noch: hielendal nei
Himpens sjen!”, mijmert ze.
Op dat moment ontwaar ik onderin het antieke
rooktafeltje een paar kinderklompjes “ Ik wie
doe sawat twa jier. Mem hat se my meijûn, doe’t
ik it hûs út gie, “zegt ze. “Foar op myn fierdere
libbensreis. Moai, hė ?”
Tegen de harde wind in naar huis fietsend, dacht
ik nog even terug aan haar mooie levensverhaal
en aan die bijzondere klompjes.
“De klompkes fan in famke fan ‘e greiden.”

DIRK J . JANS
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Van Warten nei Warten
Op 16 mei 2020 zal vanuit Warten de eerste van
Warten nei Warten wandeltocht plaatsvinden.
Deze wandeltocht kan een mooie oefening zijn
ter voorbereiding op de Slachte of de Nijmeegse vierdaagse. Maar je kunt natuurlijk ook
gewoon lekker even een blokje om gaan met
vrienden, kinderen, familie of bekenden omdat bewegen goed is voor jong
en oud. Voor de minder getrainden ligt er een tocht van ca. 13 kilometer in
het verschiet.
Voor de die-hards hebben we een tocht van ca. 25 kilometer uitgezet.
Oefenen
Om je goed voor te bereiden op de tocht is het verstandig om vooraf te oefenen. Een zeer belangrijk aspect bij wandeltochten zijn goede wandelschoenen. Loop je schoenen goed in dan is de kans op blessures en blaren gering.
Je loopt per slot van rekening niet zo maar even deze afstanden. Rustig aan
opbouwen is het devies voor het beste resultaat. Dus begin met blokjes van
maximaal ca. 5 km en breid dat de komende maanden uit.
Ben je al wat verder in de voorbereiding dan zouden de blokjes om in april
ca. 10 kilometer kunnen worden. Dan weet je zeker dat je de tocht van 13 kilometer gaat volbrengen.
Voor de oefening van de tocht van 25 kilometer zou je in april eenmaal per
week ruim 15 kilometer moeten lopen om er zeker van te zijn dat je de tocht
blaar- en pijnvrij uitloopt.
Het zijn maar wat ideetjes van ons.
Starttijden:
Ca. 13 kilometer aanvang 10.30 uur – 12.00 uur vanaf de jachthaven
Ca. 25 kilometer aanvang 09.00 uur – 10.00 uur vanaf de jachthaven
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Voor inschrijven op facebook of op warten.nl of ga naar inschrijvingen.nl
P.S.
Vrijdag 27 maart organiseert AB-Event een spetterende Doe Denk Durf avond
in de Wartenster te Warten. Je kunt jezelf opgeven per 4 tal. Laat je lekker
verrassen deze avond en geniet van spectaculaire onderdelen. Vol is Vol.
Opgeven via de site van de Wartenster: www.dewartenster.nl en dan via het
kopje agenda kunt u een keuze maken voor 27 maart en u opgeven.
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Protestantse
Gemeente
te Goutum c.a.
Overzicht van diensten in december 2019/januari 2020
Diensten in de Agneskerk (Goutum), aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld)
Voorganger
Bijzonderheden
02 feb.
Ds. Wassenaar
Doel v/d collecten:
Kerk in actie, werelddiaconaat/kerk
09 feb.
Ds. P. Beintema
Doel v/d collecten: diaconie/PKN catechese/educatie
16 feb.
nog niet bekend
Avondmaal. M.m.v. de Agnescantorij.
Doel v/d collecten: Kerk in actie, werelddiaconaat/kerk
23 feb.
Ds. P. Beintema
Doel v/d collecten: diaconie/kerk
Diensten in Martinuskerk (Hempens), aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld)
09 feb.
Ds. van der Veen
Doel v/d collecten: diaconie/PKN catechese/educatie
Dienst in MFC MÀRKANT (Zuiderburen), aanvang 11:30 uur (tenzij anders vermeld)
23 feb.
Ds. van der Veen
Doel v/d collecten: diaconie/kerk
Voor meer informatie betreffende onze diensten en andere activiteiten kunt u terecht 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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Kleine berichtjes

✔LET OP

Inleveren kopij voor
het aprilnummer tot
15 maart 2020. Per e-mail:
redactiediggelfjoer@goutum.info
Redactieadres: Brédyk 55 te Goutum

✔KLACHTENLIJN

De klachtenlijn van de gemeente
Leeuwarden is te bereiken op
telefoonnummer 14058.

✔POLITIE

Wijkagente Marieke Zweers
is te bereiken op 0900-8844
of via marieke.zweers@politie.nl

✔NIEUWE ROMAN

Graag attendeer ik u op mijn 10e roman:
‘Licht in gebrokenheid’
Op verzoek van een Rwandese en
Ethiopische vriendin is deze realistische
en aangrijpende roman geschreven.
Voor meer informatie, verwijs ik naar:
www.japkedekraker.nl.

✔TIGE TANK!

Wat in ear om sa yn it sintsje setten te
wurden by it ôfskie fan myn redaksjewurk! It wie geweldich! Tank foar jim
oandacht, de moaie wurden en net te
ferjitten alles wat ik fan jim krigen ha, yn
wat foar foarm dan ek. It die my tige
goed, ik waard der o sa bliid fan.
Jeltje Wijbenga
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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:
8 mei: bloemenactie
5 juni: ophalen spullen rommelmarkt
6 juni: rommelmarkt

✔TE KOOP

Originele Friese staartklok + Amerikaanse regulateur (30-daags uurwerk)
samen voor € 100,00. Vrieskast Liebherr,
hoogte 125 cm. Tel. 058 2883279.
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