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Van de redactie
Als ik dit aan het schrijven ben, is bijna de 2e week van mei voorbij. Zo heerlijk het weer was afgelopen weekend met Moederdag, zo koud het nu is. Ik
hoop dat een ieder zich wat kan vermaken met alle restricties en maatregelen, ik ben bang dat deze crisis een lange adem nodig heeft van ons allemaal.
Nu kunnen we met zijn allen alleen naar de negatieve kanten kijken van de
maatregelen en restricties, je kunt ook naar de positieve kanten kijken.
Het leven is in mijn beleving heerlijk onthaast. Het is ’s ochtends niet haasten
om op tijd naar het werk te komen voor afspraken, of dat ik onze dochter
aanspoor om op te schieten. Of dat je van een afspraak rent naar het sporten
en tussendoor de tuin, huishouden, eten koken doet. Het gaat er gedurende
de dag en week wat gemoedelijker aan toe. In de weekenden heerlijk de tuin
in (als het kan) en functioneel boodschappen doen bevalt me wel. Het ‘moeten’ is er wat af. We missen hier thuis soms het spontaan uit eten gaan, maar
je kunt heerlijk eten ophalen of thuis laten bezorgen bij verschillende goede
restaurants in en rondom Leeuwarden. Je bent dan thuis uit eten.
Afgelopen weekend hebben we een fluisterbootje gehuurd in Feanwâldsterwâl. Vanaf hier kun je prachtig varen in het natuurgebied ’t Butenfjild.
Voor coronatijd had ik nooit bedacht dit te doen. En al varend door dit prachtige gebied realiseer ik me wederom wat een mooie provincie Fryslân is.
Fryslan/Nederland is een zeker een mooi vakantieland.
De vakantieperiode breekt weer aan en dat betekent dat Diggelfjoer niet uitgegeven wordt in juni en juli. In augustus kunt u de dorpskrant weer verwachten.
Wij van de redactie wensen jullie een goede zomervakantie, blijf gezond!
Nynke Broekens
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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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Uitnodiging
dorpsconferentie /
algemene ledenvergadering
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Dorpsconferentie/Algemene
Ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelang Goutum op
DINSDAG 16 juni 2020
Aanvang 20.00 uur in het dorpshuis Ien en Mien.
De agenda voor deze vergadering is als volgt:
1. Opening
2. Verslag van de vergadering van 16 april 2019
3. Verslag van de activiteiten en financiën
4. Verslag van de kascommissie
5. Benoeming van een lid van de kascommissie
6. Ontwikkelingen De Hem
7. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar:
voor een 2de termijn: Nynke Broekens en Pieter Postma.
Voor een 3de termijn: Johan Betten en Johannes Osinga.
Tegenkandidaten kunnen zich tot twee uur voor aanvang van de
vergadering aanmelden bij het secretariaat.
8. Rondvraag
9. Sluiting
NOTE: Vanwege het corona virus en de maatregelen daaromtrent mogen er
maximaal 30 personen in totaal aanwezig zijn in het dorpshuis.
We verzoeken u aan te melden op het email adres: mail@goutum.info.
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Verslag algemene
ledenvergadering
16 april 2019
Aanvang 20.00 uur in het dorpshuis Ien en Mien.
1. Opening. De voorzitter heet een ieder hartelijk welkom, in het bijzonder
erelid Rembrandt Veldhuijzen van Zanten, wethouder Friso Douwstra,
dorpsagent Marieke Zweers en dorpenmanager Rikkie Hagen.
Wethâlder Friso Douwstra is fan 8 oant 9 oere oanwêzich. Dêrom wurdt
de aginda oanpast.
2. Verslag vergadering van 17 april 2018, opmerkingen:
Doutsje Idsinga graach goed skriuwe + Punt 7: P&R moat wêze: P&B, Park
en Bike. Ferslach wurdt oanpast en goedkard.
3. Verslag van de activiteiten. (Financiën komen in punt 6.)
Hans de Vries geeft een PP-presentatie van de plannen Goutum.
Er wordt gevraagd naar de situering van een tweede Amerikaanse molen.
Die is ingepland bij de ijsbaan.
4. Ontwikkelingen De Hem: Hans Faber (projectmanager) was uitgenodigd
om de plannen toe te lichten, maar hij wil eerst de omliggende buurten
voorlichten. Uitvoering van de plannen is nu nog niet bekend.
RVvZanten: De molenstichting heeft geen uitnodiging gekregen. Goutum
heeft er alle belang bij dat er een groenstrook tegen de Wirdumervaart
aan komt. Nog een aspect: de Wirdumervaart is eerder gebaggerd en de
gemeente heeft de plicht om hiervoor 1,8 ha. natuur te compenseren.
Wethouder zegt dat alles echt nog niet is uitgerekend. Dit is eerst het
zgn. voorontwerp, dan komen de ontwerpen en dan de besluitvorming in
de raad. Dan pas kan er bezwaar worden ingediend.
5. Rondvraag 1-ste ronde i.v.m. aanwezigheid wethouder.
• Opmerking: aan de westkant van de Overijsselselaan en langs het kanaal
wordt nu ook gepland (plan Middelzee). Dat is Goutum. Wethouder:
klopt.
• Vraag: daar is een zonneweide ingetekend, in welk stadium zit dat?
Wethouder weet daar geen antwoord op. Energiek Goutum wil hier in
deelnemen.
• Verdere vragen: kan het hondenlosloopgebied ook worden omheind?
Wethouder dit kan mogelijk worden betaald uit de doelbelasting voor de
honden. DB gaat de mogelijkheden bezien.
• Compliment aan de gemeente om het maaien van de bermen aan de
Hounsdyk uit te stellen.
• Hoogspanningsmasten. Wethouder: geen nieuws.
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•

Problemen bij school, krapte in lokalen en onze kinderen moeten straks
naar de stad naar school. Wethouder: dit is met wettelijke kaders bepaald.
• Rotonde Wergeasterdyk/Jonkersleane: kunnen daar geen haaientanden
op het fietspad? Nee, omdat het tevens het einde van de 30 km zone is.
• Afsluiting (knip) Wergeasterdyk is inmiddels bij Google gerealiseerd.
Vraag: wanneer komt er bevestiging dat deze weg definitief wordt afgesloten? Wethouder: het is definitief. Voor de zomer moet het duidelijk
zijn hoe het wordt heringericht.
• Sinds 2013 dringt lid er bij de gemeente op aan de greppel aan de
Techumerdyk op diepte te krijgen en een bloembak te plaatsen.
Wethouder komt hier op terug.
• By Park en Bike steane 2 ôffalbakken dy't oerrinne mei troep. De Mac
kin/moat dêr op yndachtich makke wurde.
• Dorpspolitie Marieke Zweers heeft geen klachten over Goutum. Weinig
meldingen uit het dorp.
6. Financiën. Johan Betten (penningmeester) doet verslag. De begroting en
jaarrekening worden vastgesteld.
7. Verslag van de kascommissie.
Rimmer Mulder en Jurjen Leij, met reserve lid Hans Hoekstra. Jurjen Leij
heeft met Hans Hoekstra de kascontrole gedaan. Toegankelijk, correct en
adequaat georganiseerd: decharge wordt verleend.
8. Benoeming van een lid van de kascommissie Hans Hoekstra en Rimmer
Mulder met reserve lid Wyjanda Walsweer.
9. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar:
- Siebrich Brouwer, lid sûnt 1-4-2013
- Jelle Brandsma, lid sûnt 13-4-2010
- Andries Idzerda, lid sûnt 5-4-2004, blijft de schouw doen.
Het bestuur stelt voor Frans Boonstra te benoemen. Er is geen tegenkandidaat, hij wordt benoemd. Alle drie aftredende bestuursleden worden
hartelijk bedankt en krijgen bloemen. Het bestuur bestond eerder uit 9
leden en nu uit 7 leden.
10. Rondvraag 2-de ronde.
• In Diggelfjoer heeft Dirk Jans een oproep gedaan om een publicatie over
de geschiedenis van Goutum uit te geven. De Canoncommissie is al een
eind op weg.
• Hounsdyk: auto’s rijden op de GPS deze weg op. Antwoord: geef dit zelf
bij Google aan. Het duurt altijd even voordat het verwerkt is.
11. De voorzitter sluit de vergadering om 9:30 uur en wenst iedereen wel
thuis.
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Dorpshuis weer open
Beste Dorpsgenoten,
Zoals het er nu naar uit ziet, mogen we ‘onder strikte voorwaarden’ weer
open vanaf 1 juni a.s.
De overheid neemt een week van te voren een besluit hierover.
We werken hard aan de protocollen om dit op een verantwoorde manier te
kunnen doen. Zodra de protocollen gereed zijn, zullen we deze communiceren.
Sowieso zal opening alleen op reservering zijn en voor maximaal 30 personen. Deze zomer blijven we open voor reserveringen.
Voor reserveringen kunt u een mailtje sturen naar:
contact@dorpshuisgoutum.nl
of bellen met Albert Ruitenberg 06 55 32 08 34
We willen als Dorpshuis graag weer activiteiten organiseren maar zijn uiteraard afhankelijk van de huidige situatie. Mochten we activiteiten gaan organiseren zal dat ook ‘onder strikte voorwaarden’ gelden.
De mogelijke activiteiten maken we dan via social media bekend.
We hopen u snel weer te mogen ontvangen in ons dorpshuis!
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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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Dorpsbelang tekent
Sportakkoord Leeuwarden
De minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten
en de sportbonden (NOC*NSF)
hebben de handen ineen geslagen. Samen met de provincies, tal van maatschappelijke
organisatie en bedrijven is een
Nationaal Sportakkoord gesloten. Partijen stimuleren de uitwerking van het landelijke akkoord in lokale akkoorden.

Sinds maart heeft de gemeente haar eigen
Lokaal Sportakkoord. Dorpsbelang is samen
met andere (sport)organisaties, waaronder
ZuiderloopRoute (en de wijkpanels Zuiderburen en De Zuidlanden), mede ondertekenaar van het akkoord. Dorpsbelang heeft
meegeschreven aan het thema ‘Bewegen
in de openbare ruimte’ en is ‘speler’ geworden van het actieteam wat op dit
thema een actieplan aan het schrijven is.
Namens Dorpsbelang en ZuiderloopRoute
schrijft Hans de Vries hieraan mee.

Achtergrond
Met dit sportakkoord worden de perspectieven van de gemeente met betrekking tot
sport verenigd. Alle betrokkenen bij sport en
bewegen in de gemeente onderschrijven dat
sport en bewegen van grote waarde is voor
haar inwoners en voor de samenleving als geheel. Sporten en bewegen is goed voor je gezondheid, je sociale contacten, je welzijn, je
persoonlijke ontwikkeling en bovenal leuk om
te doen. Mede doordat zoveel inwoners van
de gemeente sporten en bewegen, is sport
van grote maatschappelijke en economische waarde. Alle ondertekenaars
van het akkoord zijn overtuigd van de waarde van sport en bewegen voor ieder individu. Zij willen alle inwoners van de gemeente, zowel in de stad als in
de dorpen, van sport en bewegen laten genieten. Dit lukt alleen als de sport
dermate aantrekkelijk is, dat iedereen zich in elke levensfase in het sportdomein kan en wil begeven. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn in het Lokaal
Jaargang 18, nr. 5 - mei 2020
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Sportakkoord Leeuwarden vier ambities geformuleerd. Voor al deze ambities
zijn doelstellingen uitgewerkt. Dorpsbelang zet zich met name in voor het
thema ‘Bewegen in de openbare ruimte’ en de volgende uitgesproken ambitie, dat:

Iedereen in de gemeente Leeuwarden in 2030 de mogelijkheid heeft om op zijn of haar manier te bewegen in een veilige, beweegvriendelijke en uitdagende openbare ruimte.
Andere ambities zijn:
•

•

•

Gezond opgroeien - Voor inwoners van de gemeente Leeuwarden tot
24 jaar is er altijd een mogelijkheid om (onder begeleiding van beweeg
professionals) veelzijdig te bewegen en is een gezonde keuze voorhanden, waardoor gezond opgroeien vanzelfsprekend is.
Inclusief sporten en bewegen - Bewegen en sport is voor iedereen toegankelijk. Hierbij met extra aandacht voor mensen met een minimuminkomen, mensen met een beperking, ouderen of andere specifieke doelgroepen. Een leven lang plezier beleven aan sport en bewegen staat
centraal.
Vitale sport- en beweegaanbieders - Sport- en beweegaanbieders toekomstbestendig maken zodat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft. Hierbij staat samenwerken en verbinden centraal

Voor al deze ambities worden de komende tijd actieplannen uitgewerkt.

Wat is een beweegvriendelijke omgeving?
Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert, faciliteert en verleidt mensen
om te sporten, bewegen, spelen, verplaatsen en ontmoeten. Bij een beweegvriendelijke omgeving onderscheiden we functioneel bewegen (recreatief bewegen) en sportief bewegen.
Uitgangspunten voor een beweegvriendelijke omgeving zijn:
1. Een omgeving met voorzieningen (plekken) in de openbare ruimte waar
mensen spelen, bewegen, sporten, ontmoeten en zich verplaatsen.
Jaargang 18, nr. 5 - mei 2020
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Stoelshiatsu
Shiatsu
Klassieke
Massage
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2. Een omgeving waarin gebruikers worden gestimuleerd (bijv. door interventies, campagnes, beweegapps en activiteitenaanbod) te spelen, te
sporten en zich actief te verplaatsen.
3. Een omgeving waar een activiteitenaanbod is gekoppeld aan de voorzieningen, zodat die duurzaam gebruikt worden.
4. Een omgeving die schoon, heel, veilig, toegankelijk en uitdagend is (ingericht).
5. Een omgeving die tot stand is gekomen vanuit urgentie bij de gebruiker(s)
en door samenwerking tussen publieke, private en particuliere partijen.
6. Een omgeving die is toegepast en afgestemd op het juiste schaalniveau.
Werksessie van het Actieteam Bewegen in de openbare ruimte heeft de volgende doelstellingen opgeleverd:
•
•
•

De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de leefomgeving in de
wijken en dorpen wordt verhoogd.
Sportaccommodaties worden ingezet als beweegvriendelijke openbare ruimte en andersom
Goede afstemming en samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de inrichting en ontwikkeling van de beweegomgeving
(met extra aandacht voor de activering)

Werksessie van het Actieteam Bewegen in de openbare ruimte heeft de volgende acties opgeleverd:
1. De verschillende organisaties in de wijk stimuleren en ondersteunen
om meer gebruik te maken van de openbare ruimte
2. De openbare ruimte (inclusief de openbare sportaccommodaties) inrichten, dat deze bewegen en spelen stimuleert en de creativiteit
prikkelt. Aansluiten bij de omgevingsvisie.
3. De openbare ruimte zo inrichten, dat deze voor alle doelgroepen toegankelijk is. Aansluiten bij de Taskforce Inclusie.
4. Goede voorbeelden delen ter inspiratie (denk hierbij aan beweegroutes en beweegparken)
5. Multifunctionele inzetbaarheid (openstellen) van sportaccommodaties en schoolpleinen vergroten
Hans de Vries
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blik op mooi
originele en betaalbare kado’s
met een knipoog naar kunst

collages
deens glas
objecten
anneke omvlee | peter brouwer
tearnserdyk 44, 8939 ea goutum
woensdag t/m zondag: 12:00 – 17:00 uur
058-289 42 84 / 06 133 433 70
info@blikopmooi.nl
www.blikopmooi.nl

Aanbieding
in de maanden juni,
juli en augustus:
Tête a tête oogschaduw
VAN HARTE WELKOM!

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

in prachtige gemarmerde kleuren
van € 17,40 voor

€12,95!!!

Diamond Sensation Powder
laatste stuks van € 29,90 voor

€24,95
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Goutum en het land van Verschijn en Verdwijn
Terwijl bij bewoners in Goutum de zorgen over een onomkeerbare ontwikkeling
ten zuiden van hun dorp toenemen, benut gemeente Leeuwarden de relatieve
rust van de coronacrisis om voortvarend aan de slag te zijn met het buurtschap De
Hem. Nu slingert er nog een meanderend slotenpatroon door de weilanden onder Goutum, onderdeel van een oorspronkelijk landschap dat sinds de middeleeuwen nagenoeg onaangetast is. Langs de Wirdumervaart ligt het poldertje de
Houn, waar het monumentale Amerikaanse molentje de waterstand in één van
de laatste stukjes vogelrijk gebied ten zuiden van Leeuwarden beheert. Niet alleen Goutumers zijn ongerust. Ook vereniging Milieudefensie is bezorgd over de
plannen van Leeuwarden, net als de FNP in de gemeenteraad en Friese staten, de
Vereniging Dorpsbelang en de stichting die het poldertje beheert. Gelijk hebben
ze. Als niemand ingrijpt voltrekt zich stilzwijgend een onomkeerbare vergissing.
De gemeente communiceert vooral met potentiële kopers, de klankbordgroep
met omwonenden lijkt vooral een ceremoniële uitlaatklep. En hoewel de procedures over de nieuwe wijk nog moeten beginnen, hangen bij de Overijsselselaan
de borden al waarop De Hem is aangeven. De wethouder is kennelijk overtuigd
van zijn keuzes en marcheert stevig door. Dat is jammer, het College zou moeten
kiezen voor kwaliteit en die combineren met een veerkrachtig en biodivers landschap.
De illusie van het Friese dorp
Overigens is die communicatie met mogelijke nieuwe bewoners ook relatief. De
gemeente verkoopt hen vooral illusies over een idyllische woonomgeving die uit
nieuwe dorpjes bestaat en die ruimte en openheid van oorspronkelijke Friese dorpen ademen. Het verkoopt lekker en die ambitie was er wellicht ooit, maar de
zichtbare praktijk is een heel andere. Sluipenderwijs groeit een gebied met grote
woningdichtheid en een uitgebreide stadse infrastructuur. Daarin is voor het
Friese ruimtegevoel niet veel plek. De bomen die er zijn staan in tuinen en de
stukjes groen tussen de woonkernen zijn niet om in te struinen, maar om vanaf
het asfalt te bekijken. Het is leeg groen, leven zit er nauwelijks in, op een enkele
haas na die gestrest een heenkomen zoekt. De bebouwing van De Klamp, die
aan beide zijden van de Wergeasterdyk wordt ontwikkeld, en de buurtschap
Unia, ontdoen de groene long onder Goutum van z’n laatste stukje landelijk karakter. In eigen plannen noemt Leeuwarden dat de ‘fasegewijze verovering van
de Wergeasterdyk’. Voor wie de illusie heeft dat je er landelijk gaat wonen: dat is
zeer tijdelijk. Wie straks uit de zuidelijke wijken van Leeuwarden het landelijke
groen zoekt zal op fiets Swichum en Wirdum voorbij moeten.

Jaargang 18, nr. 5 - mei 2020

25

Goutumer Diggelfjoer
Ambtelijke voortvarendheid inruilen voor bestuurlijke visie
Tenzij…tenzij de gemeente onder invloed van tijd en goede adviezen tot andere
inzichten komt. Als het College B&W zich niet laat leiden door ambtelijke voortvarendheid over eenmaal gemaakte keuzes, maar een visie durft te hebben die
de omgevingskwaliteit van Leeuwarden een echte impuls geeft. Voor huidige bewoners, voor nieuwe bewoners, voor landschap en cultuurhistorie en voor de
kwetsbare natuur. Als er economische waarde wordt toegekend aan natuur en
buitenbeleving, niet alleen aan opbrengst uit grondverkoop voor huizenbouw.
Een gekke gedachte is dat ook helemaal niet, want Leeuwarden profileert zich
graag als duurzame en groene stad. Als stad die actief bezig is met klimaatbeleid
en die inwoners van alle leeftijden wil laten ervaren hoe belangrijk een groene
omgeving is. Natuur inclusief, heet dat in het gemeentehuis. Een blauwe zone
zelfs, zo’n plek op aarde waar mensen gezonder en gelukkiger zijn en ouder worden omdat het er zo groen en gezond is. De gemeentepolitiek kan zulk voortschrijdend inzicht benutten om betere keuzes te maken voor het ontwikkelen van
Leeuwarden Zuid.
Herwaardering van de groene long
In de oorspronkelijke weilanden onder Goutum klinkt in deze tijd van het jaar
een kakafonie aan vogelgeluiden. Scholeksters, kieviten, grutto’s, tureluurs vinden er een geweldige omgeving om te foerageren en te nestelen. Veel minder al
dan 10 jaar geleden, dat wel. Maar langs de Hounsdyk kun je heerlijk fietsen en
wandelen om daar van te genieten. Net zoals wanneer je via de dorpskern de bebouwde kom verlaat en langs de Wergeasterdyk gaat, de weg die al historisch
lang de landelijke verbindingsweg is tussen Goutum en de omliggende dorpen.
Een groene long waarlangs fietsers en wandelaars al jarenlang het buitengebied
intrekken, of waarlangs ze naar Leeuwarden fietsen als ze in Wergea of Wirdum
wonen. De recreatieve functie van de weg heeft nog meer aan betekenis gewonnen nu Techum, De Klamp, Wiarda en Goutum Súd zijn ontwikkeld en Unia op de
kaart staat. Mensen trekken er graag en in grote getale op uit om te sporten,
wandelen, fietsen, de hond uit te laten. De huidige crisis lijkt die behoefte aan
gezonde, mooie buitenruimte alleen maar te versterken. Het is druk op de paden
onder Goutum, de behoefte om te ademen in de groene ruimte groeit. Gisteren
was er weer even zo’n beeld zoals het hoort: kinderen die de fiets in de berm
gooiden en urenlang speelden in het weiland.
Ontwikkelen met een groen hart
Kan er dan niets onder Goutum? Natuurlijk wel. De Klamp is vol in aanbouw,
Unia komt er aan en als dat is gerealiseerd staan er flinke buurtschappen op de
kaart. Met een stedelijk karakter, dat wel, maar met in de nabije omgeving een
groene binnenruimte, een groen hart, om natuur en landschap te beleven. Als je
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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
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tenminste zou besluiten om De Hem niet te realiseren. Hoe prachtig zou het zijn
om van de polder en de weilanden tussen Goutum, Wiarda en De Klamp een
prachtig stuk natuur te realiseren! Niet alleen een gouden locatie voor de vele
vogels die er nu zijn, maar ook een plek voor natuurontwikkeling, waterberging
en insecten. Een plek waar je natuurbeleving maximaal kunt maken. Zoals het
hoort in de ambities die grootschalige nieuwbouw koppelen aan een landelijke
en dorpse identiteit. Vanaf de Wergeasterdyk kan een ‘zwerfpad’ het gebied in
leiden, dat stopt op veilige afstand van het vogelrijke, natte gebied. Zo’n pad kan
ook vanaf de ontsluitingsweg die nu is aangelegd langs fase 2 van De Klamp.
Wellicht met een parkeerplaats, voor een wandeling te voet. Je zou een vogelkijkhut kunnen bouwen, de weilanden laten verschralen, wilgenbosjes laten
groeien, zodat de groeiende behoefte aan natuurbeleving maximaal vorm krijgt
voor bewoners van de buurtschappen én voor bewoners uit de zuidelijke stadswijken, zoals Nijlân en Aldlân. Voor de scholen in Techum, De Klamp en Goutum
is er een buitenlokaal waar je jonge kinderen kunt laten spelen en leren in de natuur. Zo kun je een kleine natuurlijke parel koesteren, net zoals het Leeuwarder
Bos aan de andere kant van de stad er één is. Ook zuid-Leeuwarden heeft recht
op een échte groen gebied, met echte natuur, dat toegankelijk is.
Vereniging Dorpsbelang Goutum heeft het gemeentebestuur opgeroepen om de
voorgenomen ontwikkeling te heroverwegen en eerst te gaan bouwen aan de
overzijde van de Overijsselselaan. Met de voorbelasting van de grond zijn ze daar
al begonnen en de natuurwaarden in de rijk bemeste landerijen tussen het spoor
en de Haak zijn er laag. Dat is een belangrijke oproep die maatschappelijke steun
verdient. De gemeente heeft er nog geen oren naar. Ze organiseerde kortgeleden
een ‘meedenk’ digi-event over De Hem. Landelijk wonen met alle voordelen van
de stad, zo heet het steeds. Maar feitelijk verkoopt Leeuwarden illusies. Het is
een land van Verschijn en Verdwijn: een kwetsbaar, rijk landschap wordt geofferd
voor nóg een aantal kavels. Doe dat niet, voeg met een groen hart kwaliteit toe
aan De Zuidlanden. De parel ligt er.
Jeltina Faber
Wim Faber
Margreet Jorritsma
Foppe Jorritsma
Renske Kramer
Murk Miedema
Saskia Evertsen
Jaap Jepma
Goutum, 7 mei 2020
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Autorijschool S.S. Tolsma
Wergeasterdyk 15,
9084 AS Goutum

Tel.nr. 058-2886261
Mob.: 06-53817033
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Een goed begin
Bij het opstaan ging het al bijna mis. Aangezien ik ’s morgens als rechtsslaper ook altijd het eerst met mijn rechterbeen uit de echtelijke sponde stap, was het wat dom om
die eer ditmaal aan mijn linkerbeen te gunnen. Dat is in zo’n situatie vragen om problemen, omdat je lijf dan een onnatuurlijke draai moet maken. De landing verliep dan
ook niet vlekkeloos, maar had wel als voordeel, dat ik meteen klaar wakker was. Ik
was er toch al niet rouwig om, want ook de droom in de achterliggende nacht verliep
niet bepaald naar wens. Ik droomde namelijk, dat ik mijn geparkeerde auto niet meer
terug kon vinden. En dat niet in een vreemde stad, maar nota bene in mijn eigen geboorteplaats! Ook om mijn fiets heb ik me in dromenland wel eens een hartverzakking gezocht, maar dat terzijde.Dat dromen vaak bedrog zijn, is dan wel een geruststellende gedachte, maar toch. Wie mij in het verleden wel eens kwelden, waren de
dromen, waarin ik op het toneel stond en bij god niet meer wist, in welk stuk ik stond,
wat mijn rol was en vooral: wat mijn teksten waren. Dat ik toentertijd als amateurspeler bij de roemruchte koninklijke rederijkerskamer Ten Kate in de stad speelde, zal wel
meegespeeld hebben. Deze ochtend begon, zoals gewoonlijk , met het ontbijt en het
tegelijkertijd lezen van de krant, maar dat was deze keer geen gelukkige combinatie.
Ik weet het: je kunt je hoofd nu eenmaal niet altijd in het zand stoppen, maar wat wèl
kan, is selectief lezen! Dan kies je wat je wel of niet wilt lezen. Ikzelf ben dat nu al
een tijdje aan het doen. Ik ga hierbij echter niet zover als een goede vriend van mij,
die alleen de stukken las, die hij leuk vond. Uiteindelijk hield hij drie zaken over: de
stripverhalen, de sport en het weer. Maar ook dat bleek hem niet helemaal te vrijwaren van onheil, want als zijn favoriete club of held had verloren, was hij ontroostbaar
en wanneer de weersvoorspelling weer eens niet uitkwam, kon hij er niet lekker op
uit. Dus bleven de strips over.
Uiteindelijk is hij toch maar gestopt met die zelfgekozen censuur. Zijn wereldje werd
te klein.
Na het ontbijt reed ik richting autoshop voor een nieuw blik motorolie en vervolgens
naar het dichtstbijzijnde benzinestation. Het ritje er naartoe leverde een bijzonder
plaatje op, want een eindje voor mij reed een zogeheten “Amerikaanse bak”. U weet
wel: zo’n groteske oldtimer met het brandstofverbruik van een Leopardtank. Op zich
niet zo bijzonder, ware het niet, dat achter op de bumper een langwerpige, grote sticker was geplakt met de tekst: “ Elektrisch rijden doen we wel op de kermis! “
En daar ga je dan meteen over nadenken. Eigenlijk is de aloude botsauto een Tesla
avant la lettre. En het aantrekkelijke van deze wagentjes is, dat je ze niet hoeft te kopen of te leasen, dat je geen verzekering of rijbewijs nodig hebt, dat je alleen betaalt
voor het gebruik en dat botsen zelfs de bedoeling is! Dat laatste deed je dan niet altijd, want het was ook heel stoer om botsingen zoveel mogelijk te ontwijken. Dat
maakte indruk en voorkwam een whiplash ! Het enige nadeel aan deze “auto” vond
ik altijd: je was na een rit geen draad opgeschoten, want je ging immers nergens naartoe!
Terug naar mijn oude vriend. Ook in deze tijd is de verleiding weer groot om krant,
tijdschrift, radio of televisie te saneren. Het belangrijkste is echter de vorm, waarin het
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nieuws tot ons komt ! Ik neem u in dit verband graag nog even mee naar het jaar
1973, toen als gevolg van het olieconflict ook Nederland te maken kreeg met een
dreigend tekort aan olie. Zo groot zelfs, dat onze toenmalige premier Joop den Uyl
met een begrafenisgezicht voor de televisie verkondigde, dat ons oude leventje nooit
meer terug zou keren, te beginnen met autoloze dagen (zondags) en benzine, die alleen op de bon verkrijgbaar was! Net zoals de voedselbonnen in de oorlog. Wij
woonden en werkten destijds in Bolsward en ik zie me nog naar het plaatselijke postkantoor lopen voor het maandelijkse bonnenrantsoen. Ook reed ik in een stoet met
andere Bolswarders nog gauw voor het instellen van de brandstofbeperking naar het
benzinestation om enkele jerrycans te vullen voor eventuele toekomstige noodsituaties. In vele bijkeukens, schuren en garages lag toen zoveel benzine opgeslagen, dat
dit bijvoorbeeld in geval van een grote, uitslaande brand garant had gestaan voor een
totale vernietiging van dit oude Hanzestadje !
We hebben ze nog steeds, die bonnen, want ze waren achteraf niet nodig.
Den Uyl kon de toekomst toen ook niet voorspellen natuurlijk, maar zijn uitspraak,
dat ons leven voortaan nooit meer hetzelfde zou zijn, was achteraf schromelijk overdreven. En ook nu dreigt iets dergelijks te gebeuren door de boodschap, dat wij voortaan een anderhalve meter- bestaan tegemoet zullen gaan. Met zo’n apocalyptische
bewering loop je bedenkelijk ver voor de muziek uit! De taal is een fantastisch en onmisbaar instrument, dat ons leven inhoud geeft en verrijkt. Maar het kan bij onzorgvuldig gebruik ook kwalijk uitpakken. De geschiedenisboeken staan vol met voorbeelden hiervan !
Ik vond op deze dag tenslotte bij een zoveelste, zinloze opruimingspoging nog een
oude foto terug van een bestuursvergadering van ons wielerclubje “Pijlsnel“. Een ietwat vergeeld beeld uit een vaak nog zorgeloze jeugd. En daar was ik erg blij mee.
Op de foto worden namelijk de prijzen uitgedeeld na de Ronde van de Canterlanden
(ten oosten en noorden van Leeuwarden). Een uitputtingsslag in vijf etappes met vreselijke berghellingen in de vorm van de bruggen over de vaarten en sloten en waarbij
daarnaast ook nog andere klassementen vielen te winnen.
Enkele moeders hadden nog een voorraadje wol uit de oorlog overgehouden en breiden (!) liefdevol voor ons een groene, een witte en een gele trui in een bewust veel te
grote maat, want zowel klein duimpje als de reus moest hem op het podium aan kunnen trekken. En de verzorging onderweg? Welke verzorging!
We hadden zelf de zorg voor onze “racefietsen”, die niets anders waren dan onze gewone fietsen, ontdaan van alle belemmerende onderdelen. Verder hadden we bandenplakspul in de achterzak en wat proviand. Dit bestond veelal uit enkele sneue
krentenbollen, een flesje met iets, wat voor ranja moest doorgaan en een overrijpe
banaan!
Op de keper beschouwd hadden we het nog beroerder dan die vroegere Tourrenners.
Wij waren de slaven van de weg! Ja, dat waren we, maar wel heel gelukkige! Het
gekke is nu, dat ik mij niet kan herinneren, dat ik ooit over dit oude fietsje heb gedroomd. Maar ik weet zeker, dat ik hem in die droom nooit was kwijtgeraakt !
DIRK J . JANS
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Fries Landbouwmuseum en Nationaal
Veeteelt Museum vanaf 2021 samen verder
De besturen van het Fries Landbouwmuseum en het Nationaal Veeteelt
Museum (NVM) in Beers (NB) tekenen deze week een intentieverklaring,
waarbij het NVM gaat integreren in het Fries Landbouwmuseum (FLM). De
planning is om voor het einde van dit jaar het integratieproces af te ronden,
zodat het FLM vanaf 2021 een groot deel van de collectie van het NVM zal
kunnen tonen.
Aanleiding
Door verkoop van het gebouw waarin het NVM 20 jaar lang was gehuisvest
(het oude ki-station Land van Cuijk in Beers), moest het bestuur op zoek naar
een nieuwe locatie of samenwerking. Die zoektocht heeft nu dus geresulteerd in samenwerking met het Fries Landbouwmuseum, waarbij integratie
van de beide collecties het uiteindelijke doel is.
Het Fries Landbouwmuseum krijgt hiermee een mooie en zeer interessante
aanvulling op het onderdeel veehouderij, waarin de historische ontwikkeling
van de melkveehouderij al goed is uitgewerkt. Door toevoeging van de collectie van het Nationaal Veeteelt Museum kunnen nu ook de onderdelen fokkerij en voortplanting verder worden uitgediept. Bovendien brengt het NVM
veel kennis in die onder meer kan worden ingezet voor verschillende vormen
van onderwijs. Hierdoor versterkt het FLM zijn positie als toonaangevend
agrarisch museum in Nederland.
Sunny Boy komt thuis
De collectie van het NVM ‘behandelt’ de ontwikkeling van de veefokkerij. Het laat zien hoe Nederland
in de tweede helft van de twintigste eeuw dankzij
kunstmatige voortplantings-technieken toonaangevend werd op het gebied van de veeverbetering.
Opvallend is dat veel impulsen hiervoor uit
Friesland kwamen, onder meer op het terrein van
de kunstmatige inseminatie.
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De museumcollectie telt zo’n 2.300 objecten, ongeveer 25.000 foto’s en ander
beeldmateriaal (dia’s, films en video’s). De gehele collectie is geregistreerd
(Adlib) en gedigitaliseerd. Het heeft naast objecten tevens een fraaie kunstcollectie, waaronder koeienschilderijen van de bekende kunstenares Marleen
Felius en koestudies van de (Haagse school) schilder Jan de Haas.
Bijzonder zijn ook de geprepareerde koppen van diverse wereldberoemde
stieren, zoals Kian uit de fokkerij van het roodbonte Maas-, Rijn- en IJsselvee.
Een ander topstuk is de kop van Sunny Boy, geboren in Fryslân (Schalsum) en
met bijna twee miljoen nakomelingen een wereldkampioen.
De komende maanden gaan beide musea de integratie vormgeven. Het FLM
gaat voorbereidingen treffen om ruimte te maken voor de integratie van de
collectie van het NVM. Het NVM gaat eerst nog een deel van zijn omvangrijke
collectie kritisch bekijken en ontdoen van overlap.
Eind 2020 moet alles zijn afgerond. Dan is de collectie van het Nationaal
Veeteelt Museum veilig gesteld voor de toekomst en staat er een versterkt
Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden.
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Margriet Mode
Ze was het zat. Afwachten en kijken naar cijfers die dan weer stegen dan
weer daalden. Ze wilde meer. Niet meer ieder uur van de dag moeten, volgen, tevreden stellen.
Margriet van Margriet Mode zette er een punt achter. Achter haar winkel in
Burgum waar zij ondanks alles met veel plezier mooie en aparte kleding verkocht. Na een paar heerlijke weken - het was kerst en de liefde verscheen opnieuw in haar leven- miste de onderneemster 'het'. Ze miste de uitdaging, andere vrouwen adviseren om hun mooie, sterke zelf te laten zien in hun
kledingstijl.
Dus ging Margriet een nieuwe, gedurfde uitdaging aan die aansluit bij het
nieuwe gewoon, het nieuwe winkelen:
Margriet Mode gaat nieuw, Margriet mode opent in een kleine zaak, aan
huis: de Wetterkrite 12 te Goutum. Persoonlijk advies en lekker shoppen.
Margriet mode, een winkel om te bezoeken. Ook in Goutum verkoopt ze
aparte kleding in de maten 34 tm 68. Uiteraard kunt u ook bestellingen
plaatsen.
Geopend op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 12 uur tot 17
uur. Óf op afspraak, telefoon nummer 06 44954552.
Daarnaast te vinden op markten en braderieën.
Met vriendelijke groet,
Margriet.
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Heel Goutum bakt!
Hieronder vindt u een recept welke u misschien wilt gaan proberen.
Heeft u zelf een heerlijk recept welke u graag wilt delen, stuur deze
dan naar redactiediggelfjoer@goutum.info. Dit kan met bakken te
maken hebben, maar kan ook een kookrecept zijn.

Slasoep
Ingrediënten
1 kropsla
1 ui
25 g ongezouten roomboter
1 el tarwebloem
750 ml groentebouillon van tablet
125 ml crème fraîche
Keukenspullen
staafmixer
Bereiden:
Haal de bladeren van de sla los en was ze. Snipper de ui. Verhit de boter in
een soeppan en fruit de ui 4 min. Voeg de sla toe en laat iets slinken. Voeg de
bloem toe en laat al roerend in 2 min. binden. Voeg de groentebouillon toe
en breng aan de kook.
Haal de pan van het vuur en pureer met een staafmixer. Roer de crème fraîche erdoor en breng op smaak met peper en zout.
Combinatietip:
Lekker met fijngesneden peterselie en kaasbroodje/stengels
Bewaartip:
Je kunt deze soep invriezen. Roer dan wel de crème fraîche er pas vlak voor
het serveren door.
Voelt u zich hierdoor geïnspireerd en wilt u graag een lekker recept delen,
schroom niet en stuur het naar redactiediggelfjoer@goutum.info.
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Protestantse Gemeente te Goutum c.a.
De kerkenraad van de Protestantse gemeente Goutum c.a.
volgt i.v.m. het coronavirus de maatregelen van de classis
Fryslân en de regering.
Het moderamen van de Classis Fryslân geeft in haar nieuwsbrief van 1 mei het volgende aan: ‘Inmiddels is duidelijk dat de stop op de erediensten en kerkelijke bijeenkomsten in elkaars nabijheid langer duurt dan ons lief is.
Onze landelijke kerk staat daarover in voortdurend contact met de minister. Wij begrijpen dat we voorlopig geen verruiming van de overheidsmaatregelen voor samenkomsten kunnen verwachten. Daarom wil ik u dringend verzoeken om ook in
deze tijd voorlopig nog geen bijeenkomsten in elkaars nabijheid te houden’.
Daar heeft de persconferentie van de regering op 6 mei, ondanks de versoepeling
van maatregelen op sommige gebieden, nog geen verandering in gebracht. Het
moderamen van de Protestantse Kerk Nederland adviseert dan ook dringend om
tot en met 30 juni 2020 geen kerkdiensten en andere bijeenkomsten te houden.
Alleen zo kunnen we als gemeente zoveel mogelijk de mobiliteit verminderen en
de fysieke ontmoeting vermijden. Dit is nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij aansluitend met de woorden van minister Hugo de Jonge:
Verspreid het Woord, maar niet het virus”.
Via onze website: www.agneskerkgoutum.nl blijft u op de hoogte.
Contact
Wanneer u behoefte heeft aan contact kunt u altijd bellen/mailen met uw vaste
pastorale medewerker of ouderling.
Er zijn echter ook vacatures. Heeft u hulp nodig, voelt u zich eenzaam of heeft u
behoefte aan een praatje; dan mag u ook bellen met onderstaande personen.
Willem van der Kooij (ouderling)
058-8436979 of 06-2514154
Arie de vries (diaken)
06-53659755
Marian Krol (ouderling kerkrentmeester)
06-12516704
Jenny Mink (ouderling)
06-55946166
Voor dringende pastorale zorg waarbij een predikant is gewenst kunt u bellen met:
Johan Snijder
058-2883723
De Protestantse kerk heeft een hulpwebsite gemaakt: www.nietalleen.nl. hier kunnen mensen zich aanmelden om hulp te geven in eigen omgeving en hier kunnen
mensen ook dichtbij huis hulp vragen.
www.leeuwardenhelpt.nl bundelt ook hulpvragen. Via deze site kunt u hulp vragen en hulp aanbieden.
Meditaties op tv
Zolang veel kerkdiensten niet doorgaan, kunt u op zaterdagavond kijken naar speciale uitzendingen van Met hart en ziel (KRO-NCRV, NPO2, 18.00 uur). Scriba ds.
René de Reuver blikt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren. Iedere
uitzending wordt afgesloten met een eigentijdse uitvoering van een lied uit het
Liedboek.
Daarnaast kunt u op zondagochtend kijken naar een meditatie vanuit de kapel van
de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk (EO, NPO2, 9.20 uur).
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Kleine berichtjes

✔LET OP

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

✔KLACHTENLIJN

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

✔POLITIE

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

✔GEVONDEN

Gele cottonfields handschoenen op de
Goutumerdijk.
Contact op tel.nr.:06 22813831.

✔VERLOREN

Heeft u op 6 mei een leesbril gevonden
op de Wegeasterdyk? Dan kunt u contact opnemen met Kees Mous.
Tel. nr.: 06-23667397
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✔DORPSHUIS
WEGGEEFKAST IN HET
IEN EN MIEN
In het dorpshuis Ien en Mien staat een
weggeefkast. In deze weggeefkast kunnen dorpsgenoten spullen leggen die
nog een tweede leven verdienen.
We denken aan bijv. boeken, tijdschriften, DVD’s, puzzels en speelgoed.
Alle spullen mogen in de weggeefkast,
als het maar in de kast past, compleet en
niet kapot is.
Het idee achter de weggeefkast is, dat
de bewoners van Goutum naast spullen
in de kast zetten, er ook weer spulletjes
uit kunnen halen. Ziet u iets moois, maar
heeft u zelf geen voorwerp bij u? Alleen
iets meenemen mag ook!
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen
met het dorpshuispersoneel.
Tot ziens in ons dorpshuis!

✔AGENDATIP

KV Wêz Warber en Fluch houdt in 2020
de volgende acties:
Ivm de maatregelen en de verspreiding
van het corona virus in de regio heeft de
activiteitencommissie van WWF besloten
om de rommelmarkt van 6 juni 2020
NIET door te laten gaan.
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