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INHOUD



Haal
méér 
uit je
huis!
Ga ook voor de hoogste opbrengst!

Kennismaken met onze unieke prestatiebeloning? 

(058) 244 91 00
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Van de redactie
Ter overdenking in een nieuw jaar een persoonlijke ontboezeming:

MORGEN ………

“Mens” is men sinds de geboorte,
’t resultaat van scheppingsdrang;
“mens - zijn” echter is een vorming
en duurt vaak een leven lang.

Verdreven uit de veilige bron
van liefde, zorg en koestering: 
een eerste tred in ’t onbetredene
vol ontdekking en verwondering.

’t Verloop van ieders weg is open, 
voorbestemd of ook weer niet ….
de kunst is bij dit ongewisse,
dat men ’t onder ogen ziet!

Dat pad naar morgen is nog duister,
slechts het heden dient zich aan
met het antwoord op de alfa
en ‘d omega van ’t bestaan:

Onvoorwaardelijk in jezelf geloven!
want, sprak ooit een wijsheid al:
“ In ’t verleden ligt het heden,
in het nu wat worden zal .”

Dirk  J.  Jans

Mede namens mijn nieuwe redactie-collega’s Nynke en Petra wens ik u ook
nu weer veel leesgenoegen! Mag de samenstelling van de redactie dan veran-
deren, het streven blijft om Diggelfjoer op dezelfde manier voort te zetten
om u zodoende zo goed mogelijk op de hoogte te houden van al het rele-
vante nieuws  over ons dorp. Rest mij om te melden, dat ik het vertrek van
Jeltje en Jelle betreur, maar dat ik het volste vertrouwen heb in Nynke en
Petra.
Het afscheid van Jeltje en Jelle is gelukkig niet definitief en ik zal hen nog
menigmaal in het dorp zien en spreken. In ieder geval wil ik beiden bedan-
ken voor de jarenlange, zeer prettige samenwerking in redactieverband.

Een warme groet, DIRK





Jaargang 18, nr. 1 - januari 2020 5

Goutumer Diggelfjoer

Van de bestuurstafel

Het jaar 2020 is begonnen en in dit jaar is Dorps -
belang al weer actief geweest om de belangen van
Goutum te behartigen. We hebben de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Leeuwarden bezocht en we hebben ingesproken op het Open Podium van de
gemeenteraad. In dit podium konden we de gemeenteraadsleden informeren
over de rol die Dorpsbelang vervult. Ook hebben we een samenwerkingsover-
eenkomst getekend tussen EAM, Energie van Ons, Energiek Goutum en
Dorpsbelang Goutum. Met de opbrengst kunnen projecten in het kader van
de energietransitie opgepakt worden.

Investeren in de relatie met de gemeente is belangrijk. In veel thema’s kom je
de gemeente tegen. Gezamenlijk doelen realiseren is dan belangrijk, dit bete-
kent niet dat je altijd je gelijk kunt krijgen maar wel dat er begrip voor el-
kaars standpunten is en dat is soms ook heel veel waard. Was goed om te ho-
ren van een wethouder dat wij als Goutum zaken proberen te realiseren. Het
is te gemakkelijk om de problemen op het bordje bij de gemeente te leggen
en dan aan te geven dat “die” het dan maar moet oplossen. Dat laatste ge-
beurt ook regelmatig volgens hem.

In 2020 staan weer diverse zaken op de agenda komen die onze aandacht
zullen krijgen, of het nu gaat om de uitbreidingen van de buurtschappen, de
verkeersveiligheid, openbaar groen, etc, etc. Ook in 2020 zullen we weer uw
belangen zo goed mogelijk trachten te behartigen maar daarnaast ook zaken
te initiëren en te realiseren.  Optimale leefbaarheid is daarbij ons doel.

Ons dorpshuis is ook belangrijk om ons dorp optimaal leefbaar te houden.
Een oudejaarsbijeenkomst organiseren met veel mensen en veel kinderen
brengt samenhang in ons dorp; ook ruimte voor verenigingen en clubjes om
samen te komen.  Natuurlijk ook de jeugd van Kûle die ons weer liet genie-
ten van een prachtig vuurwerk. Maar ook de stille krachten: de bewoners die
de rotzooi na oud en nieuw met knijpers opruimden. Complimenten daar-
voor. Een optimaal leefbaar dorp maken we met zijn allen.

Johannes Osinga
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Data gearkomsten Doarpsbelang Goutum
2020 in Ien en Mien

De gearkomsten begjinne mei in ynrin om 19:45 oere, dan is elts wolkom om
te sprekken.

- Moandei  20 jannewaris
- Moandei  24 febrewaris
- Moandei  30 maart
- Tiisdei    21 april - 20:00 oere - Jiergearkomste
- Tiisdei    19 maaie
- Tiisdei    30 juny
- Tiisdei    1 septimber
- Tiisdei   20 oktober
- Moandei  30 novimber
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AGENDA 
DORPSHUIS 
IEN EN MIEN

Februari                                                                                                                              Tijd
  3/17         Bridge                                                                                                   19.00 uur
  4/18         Schilderclub Goutum                                                                           13.30 uur
  7/21         Klaverjassen, eens meedoen? Kom gerust langs                                19.30 uur
       9         Theaterstuk De man fan dyn libben                                                   15.00 uur
     10         Veron, radiozendamateurs                                                                  20.00 uur 
     11         Vrouwen van NU jaarvergadering                                                      19.00 uur 
     11         Bestuurvergadering Doprshuis                                                            20.00 uur
     15         Dammen Huizum nationalecompetitie                                             12.00 uur
     24         Vergadering Dorpsbelang                                                                   19.30 uur
     28         Weekendborrel met animatie voor de kids                                        17.00 uur

En verder:
      - 21 februari is maatklaverjassen en schutjassen
      - Zondag 8 maart filmmiddag met beelden dorpsfeest vanaf 1980
      - Zaterdag 14 maart  Nixwille met de GROOTSTE bioscoop van Goutum.

Biljarten                elke donderdagavond vanaf 20.00 uur
Biljarten 50+          elke woensdagmiddag voor dames en heren vanaf 14.00 uur
Klaverjassen         vrijdagavond elke 1e, 3e van de maand vanaf 19.30 uur
Schutjassen           elke dinsdagavond in de bar vanaf 19.30 uur, eens meedoen?
Bridge                    maandagavond elke 1e en 3e week van de maand
GSBK                     elke woensdagavond vanaf 20.00 uur
Dameskoor            woensdagavond om de week vanaf 20.00 uur
Dammen               elke donderdagavond vanaf 20.00 uur.
Ismakogie              elke maandagmiddag 
Salsa Romos          elke donderdag vanaf 19.00 uur
Yogales                  dinsdagavond, eens meedoen????
Eva Danst              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





Dorpsfeest Goutum 2020!
De Feestcommissie Goutum is alweer enkele maan-
den 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 uitda-
ging 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 be-
ginnen 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 10 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 krij-
gen 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/dorps-
feestgoutum. 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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stalling || onderhoud || verhuur
gerbenvanderweij.nl
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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 fe-
bruari 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.

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. 
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Ons lesrooster is tot en met eind seizoen als volgt:

Maandag
19.00 – 20.00 uur Keep-Fit voor dames
20.00 – 21.00 uur Keep-Fit voor dames

Woensdag
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

Seniorenkoor Avondzegen
Het Interkerkelijk Seniorenkoor “Avondzegen “ is naarstig op zoek naar

NIEUWE KOORLEDEN.

Door ziekte en ouder worden van onze leden is ons koor niet meer zo compleet. Daarom een
oproep aan u en jou om ons koor weer meer stem te geven. Over het algemeen zingen we ge-
makkelijke zangstukken, natuurlijk met meerwaarde. We krijgen er steun door, vertrouwen en
worden er blij van! Ook gaan we voor gezelligheid! We zijn een verbindende groep.

Ons doel is “het lied“ van onze Heer  te brengen om u en jou blij te maken!
Kom gerust een keer langs. Wij zijn elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur tot 15.30 uur in de
“Kurioskerk “ aan de Julianalaan 38 in Leeuwarden aanwezig.
We zijn woensdag  8 januari j.l. al weer begonnen.
Is de drempel een beetje hoog? Pak de telefoon en bel, dat is prettiger binnen komen toch??
Dan helpen wij u of jou graag over de drempel!! Telefoon: 058 2882898.

Met een hartelijke groet van het Interkerkelijk Seniorenkoor “Avondzegen“.



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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De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer bijna om. De tijd vliegt.
Goede voornemens voor 2020 heb ik niet. Geen krampachtig gedoe op 1 ja-
nuari om bepaalde gewoontes af te leren. Veranderingen moet je invoeren
als de tijd er rijp voor is, want dan is er een veel grotere kans van slagen.
Plannen zijn er natuurlijk wel, maar het tijdstip van uitvoering hangt van de
situatie af en ze staan dus niet op onze kalender vermeld.
Zo liepen mijn man en ik al een paar jaar met het plan rond om nog eens
naar Karinthië in Oostenrijk te gaan. Vroeger zijn we daar 20 jaar achtereen
met vakantie geweest. We verbleven dan op de boerderij van Michael en
Gerlinde Ottowitz en hun drie kinderen. Samen met de andere vakantiegan-
gers, waar we door de jaren heen een zeer vriendschappelijke band mee op-
bouwden, beleefden we de mooiste tijd van ons leven. Het was altijd feest!
Om gezondheidsredenen stopte de familie Ottowitz met hun pension en zo
kwam er helaas een einde aan die grandioze vakanties. 

Dat is inmiddels al 26 jaar geleden…
Heel vaak hebben mijn man en ik daarna tegen elkaar gezegd: “Hoe zou het
met de familie Ottowitz gaan? Later gaan we er nog een keer naartoe.”
Mede door het feit, dat ik er als een berg tegenop zag om het hele stuk naar
Karinthië te rijden en er een alternatieve oplossing gezocht moest worden,
werd ons plan steeds op de lange baan geschoven. Toen mijn echtgenoot
voorstelde om dan maar in 2020 naar Oostenrijk te gaan, heb ik de knoop
doorgehakt. “Nee, we moeten dit jaar gaan, ik voel het,” zei ik resoluut.
Maar hoe?

Ik ga nu een beetje reclame maken voor René Sijne, welbekend van de adver-
tenties in Diggelfjoer. Hij heeft voor ons een perfecte reis naar Oostenrijk ge-
regeld. Tot in de puntjes zijn onze (soms best ingewikkelde) wensen gereali-
seerd: de vliegreis naar  Wenen, de overnachting aldaar, de treinreis naar
Klagenfurt, de huurauto, etc. Top!
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U had de reactie van de inmiddels hoogbejaarde Michael en Gerlinde moeten
zien toen we geheel onverwacht op de stoep stonden. Gerlinde keek alsof ze
een geest zag en viel me daarna huilend om mijn nek. “Mijn kind, mijn kind,
waar was je toch al die jaren?” zei ze snikkend. Het werd een emotioneel
weerzien. Michaels gezondheid liet zeer te wensen over. Hij kampte met een
longontsteking en droeg een zuurstoftank. Zijn immense humor had daar
echter niet onder te lijden.

Vorige maand bereikte ons het treurige nieuws, dat Michael overleden is.
Wat was het goed, dat ik naar mijn voorgevoel geluisterd heb.
Stel je plannen niet te lang uit, want zoals ik al schreef: de tijd vliegt. Later
doen we dit…, later doen we dat… Dat ‘later’ van toen, is inmiddels ‘nu’ ge-
worden.

Als je naar je intuïtie luistert en je hart volgt, heb je geen goede voornemens
nodig.

De uitslagen van de afgelopen klaverjaspartijen zijn:

13 december 2019:
1. René de Wit: 7519 punten,
2. Rein Hoekstra: 7376 punten,
3. Rudolf Jagroep: 6657 punten.

10 januari 2020:
1. Henk Lemmers: 7437 punten,
2. Tiny Altenburg: 6950 punten,
3. Gerrit Doeland: 6865 punten.

De volgende klaverjasavond is op 7 februari a.s.
Op 21 februari organiseren we weer een gezamenlijke MAAT KLA VERJAS- EN
-SCHUTJASAVOND. Zoek een maatje en doe mee!
Aanvang om 19.30 uur in het dorpshuis.

Ellen Beekman-Ensingh
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Kerstbomen actie

Ook dit jaar deed IKC Wiarda uit Goutum weer mee met
de kerstbomenactie van de gemeente Leeuwarden.
Veel kinderen van de school deden mee aan dit project.
Er waren veel ouders die hielpen met karren en het til-
len.
Zelf heb ik ook meegedaan en mijn eigen bomen gesleept.
Wanneer je de boom inlevert krijg je een lootje en een sinaasappel.
De volgende dag hoor je of je een prijs hebt gewonnen.
Lilian, Franka en Isis kwamen zelfs op het jeugdjournaal!
In totaal hebben we 369 kerstbomen verzameld!

Groetjes Lionne Broekstra
groep 8 IKC Wiarda



Elke dierenarts Goutum Elke dierenarts Drachten Elke dierenarts Leeuwarden
Goutumerdyk 77 Oudeweg 34 Snekertrekweg 25
9084 AD Goutum 9203 AH Drachten 8912 AA Leeuwarden
058-2542495 0512-545140 058-2139779
goutum@elkedierenarts.nl drachten@elkedierenarts.nl leeuwarden@elkedierenarts.nl

Volg ons op 
facebook

Elke dierenarts, sterk in aandacht!
 

Naast goede diergeneeskunde voor een vriendelijke prijs, bieden wij u extra zorg met bijvoorbeeld GRATIS 
gezondheidschecks. Bovendien kunt u gebruik maken van ons uitgebreide spaarsysteem, waarmee u zowel bij 

ons als bij Jumper de Diersuper kunt sparen voor directe kortingen op alle zorg van Elke dierenarts. 
Heeft u vragen, kom dan gerust eens bij ons langs. 

 
 www.elkedierenarts.nl

             Om u optimaal van dienst te kunnen zijn werken wij op afspraak. 
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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 te-
recht op onze website www.agneskerkgoutum.nl en het kerkblad “De Geandewei”.

Oppasdienst
Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst, wilt u dit dan op zaterdag voor 20.00
uur melden bij Trientsje Wijbenga. 
Dit kan via e-mail: trientsjewijbenga@hotmail.com 
en telefonisch via sms of Whatsapp op 06-20621807.



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 januari 
korfbalvereniging Wêz Warber & Fluch 
(wijzigingen voorbehouden)

Week 4
1 feb.             11:00 Wêz Warber en Fluch E1                                    It Fean/Boelenslaan E3
1 feb.             12:00 Wêz Warber en Fluch A1                                    Spannum A1
2 feb.             12:05 Wêz Warber en Fluch 1                                      Wordt Kwiek 1

Week 5
8 feb.             12:00 Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch D1               OKO/BIES D1
8 feb.             13:00 Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch C1               Vlug & Vaardig (G) C1
8 feb.             14:00 Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch B1               Vitesse (Be) B1
8 feb.             15:00 Wêz Warber en Fluch A2                                    Invicta/Frigro/Harkema A2

Week 8
29 feb.           10:00 Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch D1               CSL D1
29 feb.           11:00 Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch C1               Rodenburg/OWK/Sparta (Ze) C1
29 feb.           12:00 Wêz Warber en Fluch A2                                    It Fean/Boelenslaan A1
1 mrt.             12:05 Wêz Warber en Fluch 1                                      Kinea 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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Muziek - mozaïek …………….

Maandagsmorgens het eerste uur. Muziekles van Piet Post. Deze man was een
autoriteit in het Friese klassieke muziekwereldje als componist, dirigent en
organist en gaf daarnaast ook nog les bij ons op de kweekschool. Dat laatste
moet voor hem niet altijd een onverdeeld genoegen zijn geweest, want wij
waren nu niet bepaald allemaal natuurtalenten. Maar talent of niet, hij ver-
langde van ons  een blij gezicht en een tomeloze inzet.
Nu speelde ik in die tijd wel in een heus bandje, maar dat vond Post maar
nietszeggend gekras. Nee, hij was ingehuurd om ons pedagogisch en didac-
tisch te scholen voor ons toekomstige werk in de klas en daar hoorde een ge-
schikt muziekinstrument bij. Dus dat was in die tijd de blokfluit met als extra
martelmiddel een boekje met zogeheten trefoefeningen ……….

Als u toevallig wel graag blokfluit speelt, dan moet u dat vooral blijven doen,
maar ik denk nu nog wel eens met afgrijzen aan die eindeloos lijkende uren,
waarin Post ons kastijdde. Hij vond de blokfluit namelijk een onmisbaar hulp-
middel in de klas. Maar dat ding vertegenwoordigde alles, wat ons tegen-
stond: hij was irritant glad, had veel te kleine ronde gaatjes , had een mond-
stuk, dat zich altijd veel te snel met spuug vulde en bracht een geluid voort (
althans bij ons ), dat je koude rillingen bezorgde. En dan had je daarnaast
ook nog die wirwar van muzieknoten in de trefoefeningen, die bij ons over-
kwamen als een verzameling Egyptische hiërogliefen. En als we als groepje
van mindere goden weer eens ondermaats hadden gespeeld, dan liet hij ons
een opname horen van Nederlands grootste blokfluitspeler Frans Brüggen
om te laten horen hoe het wel moest ……… en dat vernietigde dan het aller-
laatste restje zelfvertrouwen!
De ergste lessen vonden plaats in de winter, wanneer we na een lange fiets-
tocht met ijskoude, gevoelloze vingers door hem meteen voor de klas werden
gezet om een oefening te spelen. Je arme vingers vonden dan geen enkel
gaatje en het cijfer na afloop van zo’n rampzalig optreden had dan ook een
heel groot barmhartigheidsgehalte. We hebben hem zelfs wel eens gevraagd
of we ook vrijgesteld konden worden van blokfluitles door ons alvast een vier
op het rapport te geven voor het hele leerjaar. Om maar niet meer onnodig
te hoeven lijden!



Naai Atelier 
NETNIET 

NAAR ECHTWELHeeft u ook zo’n lang gekoesterdof te snel gekocht kledingstuk?Een op de kop getikt bijzonder 2ehandsje of mooie spijkerbroek?Hangt het maar in de kast omdat het niet(meer) goed past of omdat het net iets mist?Kunt u er geen afscheid van nemen? Creatieve oplossingen voor pasvorm proble-men en andere mankementen aan uw favoriete kleding. Gespecialiseerd in  spijker broeken. Ook ge-woon verstelwerk.
Op afspraak Willeke Hooijsma, 

locatie: Aldlân West
Tel. 058 2800 810 – 06 10791644

Email:
willekehooijsma63@hotmail.com
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Toch is die helse fluit mij niet noodlottig geworden, want er waren gelukkig
nog andere muzikale onderdelen, waarvoor we meer talent hadden.
En met de muziekles later in de klas kwam het ook goed, omdat ik in plaats
van de blokfluit altijd  mijn gitaar mee naar school nam. De kinderen vonden
dat iedere keer een feest en zongen zich de keeltjes schor! Stel je voor: mu-
ziekles van “hun” meester , die al in een echt bandje speelde! 
Aan Piet Post bewaar ik ondanks alles goede herinneringen. De man was een
geweldige organist, die met zijn spel op het orgel in de Grote of Jacobijner
Kerk in de stad ons menigmaal ontroerde.
En ook hoor ik nog altijd zijn favoriete spreuk: “ Muziek is de moedertaal van
het hart.” 
Maar de blokfluit heb ik na het eindexamen meteen aan een meisje gegeven,
dat net op school kwam en nog geen weet had van de ontberingen die zou-
den komen…………

Voor mij op tafel ligt een overzicht van de componisten in Friesland door de
eeuwen heen. En ja, hoor, natuurlijk wordt Piet Post ook daarin uitgebreid
beschreven!
Al bladerend stuitte ik vervolgens op een voor Goutum interessant verhaal,
waarin wordt vermeld, dat de Duitse componist Johann Christian Schickhardt
(1682-1762) in de periode van 1707 tot 1710 muzikaal actief was in Friesland
en muziekstukken voor viool, hobo en altblokfluit componeerde aan het hof
van de Friese Nassaus en ook een aantal werken had gemaakt voor personen
uit de Friese adel! Zo droeg hij in 1710 een werk op aan “ Tibere Pépin d’
Iminga de Wiarda ‘a Goutum en zijn vrouw Cristina Geertruyd.” (citaat).
Tevens wordt vermeld, dat hij en zijn gevolg tijdens de keren, dat hij op
Wiardastate te gast was, altijd zeer vriendelijk en gastvrij was ontvangen! Ja,
hij zou zelfs een tijd op de state hebben gewoond. Maar dat is niet zeker.
En wie nu deze Tibere Pépin was? En wie die Cristina? Dat bleek onze Tjepke (
Tiberius) Pepines van Eminga ( 1656-1733 ) te zijn en zijn tweede vrouw
Christina van der Goes ( 1675- 1713 ). Tjepke woonde op Wiardastate vanaf
1683 tot aan zijn overlijden in1733. Dus klassieke concerten op de aloude state! 

Helaas is er over het muzikale leven in Goutum uit vroeger tijd bitter weinig
bekend. Natuurlijk zal er, zoals in vele kleine plaatsen, gedanst, gezongen en



Voor een vlotte en betrouwbare
rijopleiding ga je naar

Autorijschool S.S. Tolsma
Wergeasterdyk 15, Tel.nr. 058-2886261
9084 AS Goutum Mob.: 06-53817033

www.rijschoolsstolsma.nl
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gespeeld zijn , maar dan in besloten kring. En natuurlijk zal er door de tijden
heen op school en in de kerk gezongen zijn. Maar echt naar buiten treden
deed men niet. 

Hoe verheugend is het daarom nu te constateren, dat we in ons dorp al zo’n
twintig jaar een stevig aan de weg timmerend mannenkoor hebben, dat ooit
als shantykoor startte en zelfs optrad in Ierland en Duitsland, maar nu onder
de naam GSBK in Friesland succesvol optreedt in verzorgingstehuizen, op ver-
enigingsavonden en in kerken met een zeer gevarieerd liedrepertoire. Zo
heeft men eind vorig jaar bijvoorbeeld geheel in Charles Dickens stijl ook een
aantal optredens verzorgd.

En om het plaatje helemaal compleet te maken, mogen we ook al meer dan
twintig jaar zeer trots zijn op het vrouwenkoor “EIGENWIJS,” dat een top-
aantal leden kent van zo’n vijftig enthousiaste vrouwen! Hun repertoire is
ook zeer gevarieerd met mooie popsongs uit de periode vanaf de zestiger ja-
ren tot nu. Ook zij verzorgen op diverse locaties optredens voor een dank-
baar en enthousiast publiek! Zo hebben ze onlangs op 22 december j.l. nog
een mooi en sfeervol kerstconcert gegeven in de Agneskerk voor een uitver-
kocht huis! 

Tenslotte moet in dit verband nog het projectkoor “ Hit the Floor “ worden
genoemd, dat jaarlijks met een bepaald muziekthema in dorp en stad een
aantal goed bezochte optredens verzorgt. In dit koor doet ook een aantal
mannen en vrouwen mee uit de al genoemde koren.

Sloeg de oude bewering “ Frisia non cantat”, gezien het huidige, bruisende
muziekleven in onze provincie, al lange tijd nergens meer op, ook Goutum
zingt en speelt en kan dus trots zijn op z’n enthousiaste , musicerende  “zo-
nen en dochters”! 

DIRK  J.  JANS
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Aanleg zonnepark

12 miljoen kWh lokale, groene stroom 
door unieke samenwerking in Leeuwarden
Met de aanleg van een zonnepark aan de Drachtsterweg in Leeuwarden krij-
gen 3.500 lokale huishoudens beschikking over donkergroene elektriciteit.
Zo’n ambitieus project komt alleen van de grond als meerdere partijen de
schouders eronder zetten. Daarom waren Herwil van Gelder, wethouder van
Duurzaamheid en Milieu van de Gemeente Leeuwarden en Bouwe de Boer,
Energiecommissaris Fryslan, 10 januari getuige van de bekrachtiging van een
langdurige samenwerking tussen de Gemeente Leeuwarden, Energeia,
Energie VanOns, Energiek Goutum en Dorpsbelang Goutum.

Donkergroene elektriciteit voor 3.500 lokale huishoudens
Als alles volgens plan gaat, zal het zonnepark van 14 hectare al in juni 2020
klaar zijn voor de opwek van zonne-energie. Jaarlijks zal het door Energeia
ontwikkelde zonnepark ongeveer 12 miljoen kWh groene stroom produce-
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ren, genoeg voor zo’n 3.500 huishoudens. Dat is dan ook waar deze lokaal
opgewekte elektriciteit voor bedoeld is. Via energiebedrijf Energie VanOns
en energiecoöperatie Energiek Goutum wordt de groene stroom verkocht en
geleverd aan huishoudens in Goutum, Leeuwarden en omgeving.

Samen aan de slag voor een groene toekomst
Voor dit project staken meerdere partijen de koppen bij elkaar. Energeia ont-
wikkelt, bouwt, bezit en exploiteert zonne-energiecentrales en wil een ac-
tieve rol spelen in de energietransitie naar volledige duurzaam opgewekte
energie. Het bedrijf huurt de grond voor 25 jaar van de Gemeente
Leeuwarden die ook de benodigde vergunningen verzorgde. Voor de ver-
koop van de opgewekte stroom sloot Energeia een energieleveringscontract
af met coöperatief energiebedrijf Energie VanOns, dat op zijn beurt weer een
samenwerking heeft gesloten met onze energiecoöperatie Energiek Goutum.
Juist op deze manier heeft onze omgeving optimaal profijt van de opwek.

Investeren in een duurzaam Leeuwarden
De samenwerking zorgt niet alleen voor groene stroom, maar ook voor extra
geld voor de omgeving. Energeia, Energiek Goutum en Dorpsbelang Goutum
richten met elkaar een Duurzaam Investeringsfonds op. Een deel van de winst
die Energeia met het zonnepark maakt gaat naar dit fonds. Het investerings-
fonds zal duurzame energie-investeringen voor de lokale samenleving initië-
ren. Zo draagt het zonnepark dubbel bij aan de versnelling van de energie-
transitie in Leeuwarden en omgeving.



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
voor slechts € 51,95!!

Aanbieding februari/maart:

MEDEX HANDCREME
van € 8,95 voor € 6,95

VAN HARTE WELKOM!

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

www.schoonheidssalonkallos.nl
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‘Samen deelmobiliteit realiseren’ 
want stilstaan is geen optie

Leeuwarden maakt werk van de verduurzaming van verkeer en vervoer. De
gemeente Leeuwarden is samen met de Friesche Milieu Federatie, Mobi
Noord, Mobiliteit VanOns en Energiek Goutum gestart met een project voor
een elektrische deelauto. Op 9 januari heeft wethouder Friso Douma het
startschot gegeven voor een testperiode tot 8 februari. Misschien heeft u
onze de auto al zien staan? 

In veel dorpen zijn we voor onze bereikbaarheid en ons werk afhankelijk van
een auto. Of soms zelfs twee. Juist daarom is er veel autobezit in Goutum
maar er zijn ook veel auto’s die een groot deel van de week stilstaan staan.

Als energiecoöperatie willen we collectieve, duurzame oplossingen aanbie-
den voor ons dorp. Waarom een elektrische deelauto? Heel simpel: het biedt
gemak, het is duurzaam en voordelig! Omdat je alleen nog de kosten van de
autorit hebt op het moment dat jij de auto gebruikt. Vaste kosten als belas-
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tingen en verassingen als onderhoud en afschrijving zijn vanaf nu verleden
tijd. Nina Abbing zet zich namens Energiek Goutum het komend jaar in voor
de plaatsing van twee elektrische deelauto’s op de parkeerplaats bij het
dorpshuis. Op dit moment maken we nog gebruik van het openbaar laadsta-
tion op de parkeerplaats van de voetbalvereniging.

Aanbod Mobiliteit VanOns
Via een app (van MobiNoord) kunt u straks onze eigen deelauto’s reserveren
en rijden. Er is keuze uit drie verschillende abonnementen: Fun, Fan en Full.
Hoe hoger het abonnement, hoe goedkoper de uurprijs en de kilometerprijs.
Het abonnement is flexibel. Je kunt iedere 3 maanden beslissen of je het
abonnement verhoogd, verlaagd of opzegt. Dus geen lange leaseconstructie
maar een abonnement dat past bij je huidige leefstijl en met je meegroeit.
Lees voor meer informatie: www.mobiliteitvanons.org  

1e gebruikerservaring
Nina vertelt: bij veel projecten als Tuin- en Landschapsontwerper loop ik te-
gen het probleem aan dat er geen plaats is voor groen in de openbare ruimte
omdat er ruimte gemaakt moet worden voor parkeren. Dit heeft mij aan het
denken gezet. 

Dit is mijn eerste ervaring met elektrisch rijden en tot nu toe is het mij goed
bevallen. De Nissan Leaf heeft een range van 200 km. Voor mijn afspraken in
de provincie is dit ruim voldoende. Op langere ritten heeft het iets meer plan-
ning nodig omdat het 20 tot 30 minuten duurt voordat de auto weer is volge-
laden. Dit moet je in je rit inplannen. Anderzijds is iedere twee uur laden ont-
spannend en is het mogelijk om ander dingen te doen zoals mailen, appen,
wandelen of een bakje koffie met een goed gesprek.
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Kennismaken
Nieuwsgierig geworden? Op 8 februari kunt u kennismaken met de deelauto.
Van 10.00 uur tot 15.00 uur is Nina samen met Mobi Noord aanwezig op het
dorpsplein in Goutum om u uitleg te geven over de mogelijkheden van de
abonnementen en kunt u kennismaken met de auto.

Laten we investeren in de toekomst van onze kinderen en meer ruimte ma-
ken voor groen en spelende kinderen. Investeren in een gezonde toekomst
kan al voor €37,50 per maand. 

We zien u graag op 8 februari op het dorpsplein in Goutum. 
Heeft u eerder vragen kunt u Nina bereiken op deelauto@energiekgoutum.nl
of tel: 06-23005303

Vuurwerkshow

Via deze weg willen wij alle sponsoren bedanken voor de
bijdrage aan de fantastische vuurwerkshow. Ook de gulle
gevers in het dorpshuis en de anonieme sponsoren, be-
dankt!!

Double B - Hypotheek Friesland - Speedcargo Koeriersdiensten - Dorpshuis Ien
en Mien - McDonald’s Goutum - Youngwoods - Bouwbedrijf Kimsma - Dio
Prinsen - Jumbo Els Boek Zuiderburen - De Sleutelspecialist - Verno BV -
Autobedrijf Van Schaik - La Place de Pêcheurs - Autobedrijf Otter -
Bouwbedrijf Adema - Kapsalon Echt Mooi! - Rijschool de Leeuw - Hollanders
Nieuwe - Campanile Hotel - Slijterij de Schrans

Wij wensen iedereen een geweldig 2020!!

Jeugdsoos De Kûle
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✔LET OP
Inleveren kopij voor
het februarinummer
tot 15 februari 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

✔AGENDATIP
KV Wêz Warber en Fluch houdt in
2020 de volgende acties:
20 maart: potgrondactie
8 mei: bloemenactie
5 juni: ophalen spullen rommelmarkt
6 juni: rommelmarkt

✔WEGGEEFKAST IN HET
DORPSHUIS IEN EN MIEN

In het dorpshuis Ien en Mien staat
een weggeefkast. In deze weggeef-
kast kunnen dorpsgenoten spullen
leggen die nog een tweede leven
verdienen. We denken aan bijv. boe-
ken, tijdschriften, DVD’s, puzzels en
speelgoed.
Alle spullen mogen in de weggeef-
kast, als het maar in de kast past,
compleet en niet kapot is.
Het idee achter de weggeefkast is,
dat de bewoners van Goutum naast
spullen in de kast zetten, er ook
weer spulletjes uit kunnen halen.
Ziet u iets moois, maar heeft u zelf
geen voorwerp bij u? Alleen iets
meenemen mag ook!
Bij vragen kunt u altijd contact op-
nemen met het dorpshuispersoneel.
Tot ziens in ons dorpshuis!

✔COMPUTERHULP
Hulp nodig met uw computer, prin-
ter of thuis-netwerk, dan kan ik
daarbij helpen. Stuur een berichtje
of bel naar 0614470724 en voor €5,-
per kwartier wil ik u graag helpen.
Met vriendelijke groet,
Jeldert de Bildt

Kleine berichtjes




