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Van de redactie 
 
Terwijl ik het voorwoord schrijf, liggen er nog kleine hoopjes sneeuw in het 
gras. Wat hebben we allemaal genoten van het prachtige winterweer zo kon-
den we de coronacrisis een klein beetje vergeten. Maar soms kan het een-
zaam zijn, dat constant thuis zijn, thuiswerken. Steeds in die kleine, sociale 
bubbel zitten en maar weinig mensen zien. Maar toch is er, ondanks de coro-
namaatregelen, ruimte voor creativiteit. Zo schaatsen er twee mensen hand 
in hand op een dichtgevroren vijver onder een prachtige heldere sterrenhe-
mel. Een grote lantaarn die midden op het ijs met een warme gloed staat te 
branden als herkenningspunt. Prachtige muziek klinkt over het bevroren wa-
ter en zorgt ervoor dat de tijd even stil staat. De avondklok wordt vergeten 
maar in de verte klinkt een auto. Spullen word gauw ingepakt, weer terug 
naar de realiteit… 
            
Wij als redactie zijn blij dat er zo goed is gereageerd op de oproep om kopij 
in te sturen. In deze Diggelfjoer zult u veel leesplezier hebben van verhalen 
door en voor Goutumers. Daarnaast zult u genieten van de prachtige, winter-
plaatjes die in deze Diggelfjoer staan. 
Verderop in Diggelfjoer treft u het verhaal Het sneeuwde van Toon Hermans 
aan. Ik vind het mooi aansluiten bij de gekke tijd waarin we nu met zijn allen 
zitten. Dat, ondanks dat je je soms eenzaam kan voelen, er ook onverwachts 
warm contact kan zijn.... 
 
Genietsje derfan ek út namme fan Nynke en Dirk. 
 
Petra

Foto: R. de Jong
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Van de bestuurstafel 
 
Een weekend vol schaatsplezier ligt achter ons. Dan is 
het toch prachtig dat je in een dorp woont waar een 
mooie ijsbaan ligt. Maar nog belangrijker is dat er 
een ijsclub is met een actief bestuur. In januari vroeg men zich af waarom er 
geen water op de baan stond. In februari kwam alles goed. Er werd op tijd 
water op de baan gepompt, het sneeuwijs werd vakkundig te lijf gegaan en 
verwijderd en donderdag was het zover. Vier dagen lang werd er op een 
prachtige ijsvloer geschaatst en voor de school waren er wedstrijden. IJsclub 
Goutum e.o. opgericht in 1893 en daarmee de oudste vereniging van ons 
dorp heeft zich weer eens enorm goed op de kaart gezet. Bestuur en vrijwilli-
gers, complimenten en namens alle schaatsers bedankt. 
 
Verder is het zo, dat op het moment dat ik dit schrijf, het 16 februari is. 
Vandaag gaat Hein de Haan het stedenbouwkundige plan De Hem aan 
Burgemeester en Wethouders (B&W) aanbieden. Dit zal gezien de opstelling 
van Hein de Haan tot dusver wel een hamerstuk zijn. Maar het artikel van 
Erwin Boers van de LC van afgelopen week liet ons inziens toch weer duide-
lijk zien, dat het plan wat er nu ligt, absoluut niet goedgekeurd kan worden. 
Niet door B&W en zeker ook niet door de gemeenteraad. Wij hopen dat B&W 
allereerst hier goed naar kijkt, maar zijn daarna heel benieuwd naar de be-
handeling van het plan door de gemeenteraad. En daarom ook nog een keer 
de oproep. B&W en Gemeenteraad: kijk naar de historie, de feiten die er lig-
gen, wat jullie eerder hebben besloten, de rapporten van Altenburg en 
Wijmenga en als laatste luister ook naar de burgers en de inwoners van 
Goutum e.o. Deze hebben zich met een petitie duidelijk voor behoud van De 
Hem uitgesproken. Dus Hou de Hem open. En als het over geld gaat, wat wij 
ook natuurlijk begrijpen, tot in Den Haag toe wordt opgekomen voor de wei-
devogels en geld hiervoor gealloceerd. Dus B&W en gemeenteraad: denk cre-
atief, haal geld op bij de provincie en het Rijk en hou de Hounspolder in 
stand.   
 
Johannes Osinga 
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Bosma de Witte makelaars
Zuiderplein 31
8911 AN Leeuwarden

info@bosmadewitte.nl
www.bosmadewitte.nl

 058 - 216 05 00

Met een vertrouwd gevoel 
goed verkopen
Bemiddeling zien wij niet louter als verkopen

maar als een zeer persoonlijk proces van 

oriëntatie, inleving, vertrouwen, meedenken en 

meeleven. Samen op zoek, gestuurd door onze 

marktkennis en middelen, waarbij integriteit ons 

sleutelwoord vormt tot uw sleutel.

Met vriendelijke groet,

Jan de Witte, Hieke Bosma en Ieuwe Wymenga 9.3/10

review
s
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LOTGENOTEN  
 
Omdat een volkswijsheid zegt, dat elk nadeel ook z’n voordeel heeft,  ben ik 
in deze periode van vrijheidsberoving begonnen om maar weer eens wat 
orde te scheppen in de boeken- en tijdschriftenchaos, die ik, zoals gewoon-
lijk, zelf heb veroorzaakt. En zo vond ik een opmerkelijk verhaaltje terug 
over een boerenechtpaar ergens te lande, dat na een jarenlang, vruchteloos 
lidmaatschap van de postcodeloterij had besloten om er maar eens mee op te 
houden.  Ze hadden wel even aan het idee moeten wennen, dat je dan ook 
niet meer een kans maakte om een prachtige prijs te winnen, maar het was 
zo wel mooi geweest. Dus was onze boer in de pen geklommen om het lid-
maatschap te staken. Toen hij aan het eind van de dag de brief op de post 
wilde doen, ontdekte hij, dat er geen postzegels meer in huis waren. Dus be-
sloot hij om dan maar wat later in de week naar het naburige stadje te gaan 
om ze te kopen. Hij had het op dat moment erg druk met het werk op de 
boerderij en wat gaf het ook allemaal? Nu konden ze toch nog een keer aan 
een trekking meedoen. En nu voelt u het waarschijnlijk al aankomen:  Was 
het puur geluk of voorbestemd?  Gered door een postzegel! 
En dat nu weerhoudt velen ervan om in een opwelling het lidmaatschap van 
deze loterij op te zeggen, want stelt u zich nu eens voor, dat die Walt Disney 
- truck rond oud en nieuw plotseling lawaaierig uw wijk of straat binnenrolt 
met daarin die schaamteloze oom Dagobert-prijs, terwijl u kort daarvoor uit 
onvrede uw lidmaatschap schriftelijk hebt opgezegd ! 
Denkt u dan om te kunnen gaan met dat blijvende beeld op uw netvlies van 
dansende buurtgenoten, uitbundig zwaaiend met hun winnende lootjes? Of 
zou u het schouderophalend afdoen met een relativerend: “ Ach, het was 
maar een spelletje” ? 
 
Ook wij doen al een behoorlijke tijd mee en ons leven is tot nu toe verrijkt 
met een Ben & Jerry - ijsje, een huishoudtrommeltje met oudhollandse 
stroopwafels, een ( reeds ter ziele zijnde ) kamerplant en wat jaaragenda’s.  
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En joepie ! : in november vorig jaar bleek, dat alle deelnemende Goutumers 
met de postcode 9084 winnaar waren geworden van enkele onwijs dikke cho-
colade-  repen van  een zekere Tony C. in de uitvoeringen: puur, melk, kara-
mel met zeezout en hazelnoot. “ Alles “ fairtrade “ en gegarandeerd  ” slaaf-
vrij  ” ( citaat ). 
 
Dit neemt echter niet weg, dat wij, net als ons boerenechtpaar, af en toe ook 
wel eens twijfelen aan de winstkansen bij dit code-pandemonium, want als 
geduld érgens een schone zaak is, dan is het wel hierbij ! Maar mijn lieve 
schoonmoeder zei altijd: “ Wy Friezen binne fuortdaliks net fan it hynder ! ”  
Dus hebben we na ampel beraad besloten om ook nog maar even dapper 
door te gaan en geen ondoordachte besluiten te nemen, want wie weet, 
gunt de geluksgodin ons toch nog eens een schaterlach. Een glimlach zou 
ook al leuk zijn! 
 
En die glimlach kwam, toen we in december onder postcode 9084 BA  nota 
bene een mobiele reiskoffer hadden gewonnen!  Kon de bezorger onze cho-
coladeprijs destijds nog door de brievenbus manoeuvreren, nu werden we via 
de mail op de hoogte gehouden van dag en tijdstip van bezorging door 
postNL. Er overviel ons op die vrijdagochtend in januari warempel een licht 5 
decembergevoel. Maar toen ik “op het uur U” de voordeur enthousiast 
opende, struikelde ik meteen over de forse, naar binnen kantelende, karton-
nen doos, die volkomen onnodig schuin tegen de deur was gezet door een 
pakketbezorger met humor, die zélf op vier meter afstand eerst naar de doos 
wees en toen met een kort lachje naar ons! Daarna maakte hij zich net iets te 
haastig op voor het volgende adres en liep door een te korte draaicirkel zo 
de stekelige haag in!  Het was geen leedvermaak, hoor, maar het voelde wel  
als een kleine genoegdoening voor zijn weinig galante schuine dozen- act. 
Hoewel we ons na deze jolige prijsuitreiking niet hebben bezondigd aan een 
platvloerse polonaise, hebben we er ’s avonds wel gezellig een glas op ge-
dronken. Je valt tenslotte niet iedere dag in de prijzen! 
Het eigenaardige hierbij is wel,  dat wij van de andere winnaars in onze wijk 
verder taal noch teken hebben vernomen! Helemaal niks!  En toch zijn ze er 
wél, want vanachter het raam zag ik het witte bestelbusje daarna ook stop-
pen bij het huis van ……… en bij ……..  en ook bij …….. en zélfs bij ………. ! 
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Zoals u merkt, staat de wet op de privacy hier geen nadere gegevens meer toe ! 
Onsportief, maar het is niet anders.  Nee, ik beschouw deze algemene radio-
stilte maar als een vorm van bescheidenheid. Wij nuchtere noorderlingen lo-
pen namelijk niet zo gauw te koop met onze emoties en ook onze vreugde-
tranen houden we vaak maar liever wat verborgen voor de buitenwacht! 
 
Onze bijzondere reiskoffer verdient tenslotte beslist wat extra aandacht, 
want hij is van een prettig formaat en is gemaakt van robuust uitziend mate-
riaal. Ideaal voor weekendjes weg en perfect voor één persoon. Geen zoge-
heten hutkoffer dus, zoals mijn zeer veelzijdige grootvader Gustaaf Andries 
Slauerhoff die zélf eens maakte. Een koffer, die qua afmeting bijna kon wed-
ijveren met de boekenkist, waarin Hugo de Groot in 1621 uit kasteel 
Loevestein ontsnapte en die een halve huishouding moest kunnen bevatten 
voor lange vakanties in een zomerhuisje op een van de Waddeneilanden. 
 
Nee, nee ! Onze handzame koffer voldoet aan alle eisen van het moderne 
toerisme en is zeer opvallend aanwezig. Dat is trouwens geen toeval, hoor! 
Hierover is goed nagedacht, want wanneer u voortaan met hem op reis gaat, 
ziet namelijk iedereen meteen, dat u meespeelt in de postcodeloterij en dat u 
deze prijs hebt gewonnen!  Deze geraffineerde, ongevraagde sluikreclame 
moet u dan maar voor lief nemen en anders spuit u hem maar over. 
 
Ons kan het in ieder geval niets schelen, want een koffer is een koffer en er 
kan nog een hoop in ook.  Het allermooiste zijn echter de gekozen kleuren, 
namelijk:  rood, wit, blauw, oranje én een vleugje groen. 
Hoe vertrouwd vaderlands wil je het als trotse Nederlander hebben ! 
 
DIRK  J .  JANS 
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JEUGDOVERLAST 
… in Goutum (deel 2) 
 

In de Diggelfjoer van november’20 hebben we geschreven over aanhoudende 
klachten uit het dorp over overlast gevende groepen jongeren. Dorpsbelang Gou‐
tum, Stichting Dorpshuis Ien en Mien, Politie Leeuwarden en Jongerenwerk Ama‐
ryllis hebben toen de handen in één geslagen om te kijken naar achterliggende 
oorzaken. We kunnen vaststellen dat toen benoemde en uitgezette acties effect 
hebben gehad, maar we willen toewerken naar een structurele verbeteringen  

Vanaf het begin is de politie en gemeentelijke handhaving bijna dagelijks, en vaak 
meerdere keren per dag, opvallend en onopvallend aanwezig geweest. Soms omdat 
er een melding was, maar veel vaker om een signaal af te geven door zichtbaar aan‐
wezig te zijn. Soms was het nodig om jongeren te wijzen op hun gedrag. Zo zijn 
huisbezoeken afgelegd. Jongerenwerkers van Amaryllis waren meerdere keren per 
week ter plekke, om het contact te zoeken, maar vooral om uit te vinden wie er zijn 
en vooral wat ze opzoeken. Dit heeft een goed beeld opgeleverd van wat er speelt.  

Wat is ons opgevallen ‐ dat de aanwezige groep erg jeugdig is. De leeftijd varieert 
van 11 tot 15 jaar (uitzonderingen daargelaten) en bestaat uit zowel jongens als 
meisjes. De groep is erg beweeglijk en groepjes hebben steeds een wisselende sa‐
menstelling (‘ze rennen heen en weer, de hormonen doen hun werk’). De merendeel 
van de aanwezigen komt uit Goutum, maar er is ook zeker jeugd gesignaleerd uit 
omliggende wijken, maar ook uit wijken in Leeuwarden waar je ze niet uit verwacht. 
‘Gezelligheid verspreidt zich snel en heeft een aanzuigende werking’.  

De berichtgeving van toen in Diggelfjoer, de berichten op Facebook en de in het 
begin bijna permanent aanwezige toezicht heeft er voor gezorgd dat ouders met 
hun kinderen zijn gaan praten, ook veel kinderen werd het verboden om nog langer 
zich tot laat op de avond op te houden op het school‐ en dorpsplein. Dat het zo 
werkte, is door meerdere jongeren aangegeven. Dat ouders hierin hun verantwoor‐
delijkheid hebben genomen verdiend een compliment.  

De vorige keer schreven we dat de pandemie gezien wordt als een belangrijke oor‐
zaak van verveling. Dit beeld wordt bevestigd. In dat op zicht is er sindsdien weinig 
verbetering gekomen en is het einde nog niet in zicht. Nu het virus al meer dan een 
jaar ons leven bepaalt, nemen de irritaties toe.  
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 Voor al uw feestjes op maat.  
 “Van buffet tot hapjes” 
  Voor ieder wat wils.  
 
 

  
Neem contact op via:  
06 421 613 33 of  
info@enjoycateringservice.nl 
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De rellen in het hele land van de afgelopen weken spreken voor zich. Ook voor de 
jeugd in Goutum is het geen gemakkelijke periode. Het aantal schooluren is nog 
steeds minimaal. Als sporten mogelijk is, ben je gebonden aan allerlei restricties. 
Vakkenvullen bij de supermarkt lijkt het enige bijbaantjes wat is gebleven. En thuis 
afspreken is ook geen optie. De straat is de enige plek waar onze jongeren, tot voor 
kort tot 21 uur, elkaar kunnen ontmoeten.  

Een oproep aan alle Goutumers, jong en oud, is: om tolerant te zijn naar elkaar en 
naar onze jongeren. Als we elkaar de ruimte geven en met elkaar in gesprek gaan, 
dan ontstaat er begrip. We moeten ons blijven realiseren dat waar mensen zich op‐
houden, en dus ook jongeren, er niet meteen overlast is.   

Wat wil de jeugd van Goutum – Uit alle gesprekken die zijn gevoerd met jongeren 
uit Goutum blijkt dat er in Goutum ‘weinig te beleven is’. Het NIX‐Feest wat Dorps‐
huis Goutum speciaal voor de jeugd een paar keer heeft kunnen organiseren werd 
genoemd als positief en verdiend een vervolg. Helaas moest er van vanwege de 
sluiting van het dorpshuis een streep door. Jeugdsoos De Kûle kent de jeugd alleen 
van naam, terwijl hier kansen liggen om het ‘belevings‐gat’ te vullen. Vooral ook 
de Politie en Amaryllis zagen hier een gemiste kans. 

Waar willen we naar toe werken ‐ Dorpsbelang Goutum, Dorpshuis Goutum en De 
Kûle hebben onlangs om tafel gezeten om de bevindingen te evalueren en te kijken 
wat we met elkaar kunnen betekenen voor het dorp. We hebben in ieder geval vast‐
gesteld dat we ons allemaal verantwoordelijk voelen voor ‘onze jeugd’. Het idee om 
Dorpshuis Ien en Mien de ontmoetingsplek te laten zijn voor de ouderen onder ons 
(wat het nu al is) en De Kûle een ontmoetingsplek en een eigen plek te laten zijn 
voor al onze jeugd, jongeren en jongvolwassenen. De komende maanden gaan we 
in gezamenlijk uitvinden hoe dit er uit zou kunnen gaan zien. Zodra de ideeën hier‐
over meer duidelijk worden, komen we hier in een volgende Diggelfjoer op terug. 
Heeft u ideeën of wilt u hierin mee denken, stuurt dan een mail naar mail@gou‐
tum.info.  

Dorpsbelang Goutum, Stichting Dorpshuis Ien & Mien, Jeugdsoos De Kûle,  in sa‐
menwerking met Politie Leeuwarden en Jongerenwerk Amaryllis 

Blijft u overlast ervaren probeer dan hierover in gesprek te komen. Biedt dit geen 
oplossing dan wordt u verzocht om dit te blijven melden via de politie of het MOL 
(meldpunt overlast Leeuwarden). Ook is de wijkagent Marieke Zweers te bereiken 
via telefoonnummer 0900‐8844 
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Stoelshiatsu
Shiatsu
Klassieke 
Massage
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Dorpsbelang Goutum wil een aantal mensen in het 
bijzonder bedanken voor hun inzet en betrokkenheid 
in Goutum. Dit zijn: Handhaving Leeuwarden, Politie 
Leeuwarden en de jongerenwerkers Arnold en Alef van 
Amaryllis. De Politie willen we in het bijzonder bedan‐
ken voor het vrijmaken van twee agenten in opleiding 
die 4 maanden lang tijd kregen om zich in te zetten 
voor ons mooie dorp. We willen jullie alvast bedanken 
voor de toezegging om Goutum ‘niet los te laten’.  

Het sneeuwde. 
 
Twee vlokken vielen langzaam naast elkaar naar de aarde. Ze vielen eigenlijk al een 
heel poosje naast elkaar toen ze elkaar opmerkten . . . 
’Ook naar de aarde?’ zei de andere vlok. 
Het klonk een beetje kort, maar zo was het niet bedoeld, want ook de tweede vlok 
was blij te worden aangesproken tijdens die lange, lange tuimeldans naar omlaag. 
Hoe dichter de zwerm sneeuwvlokken is hoe eenzamer de vlokken kunnen zijn. 
’Mag ik een beetje bij je in de buurt blijven? vroeg de eerste vlok. 
”oh ja, dat mag,’ zei de tweede vlok gretig. En ze begonnen een goed gesprek en dat 
laatste maakte de reis heel wat behaaglijker. Mijlen en mijlen dansten ze naast elkaar 
naar de verre lage aarde toe. Eindelijk was het zover. Ze hadden elkaar van alles en 
nog wat verteld. 
’Nog een meter of dertig,’ zei de eerste vlok. 
Ja, we zijn er zo,’ zei de tweede. ’Jammer eigenlijk, het was niet ongezellig.’ 
’Nog tien meter . . .’ zei de eerste weer . . . ’nog zes’ . . . ’nog vier’ . . . 
’Hou je!’ 
’Het allerbeste.’ 
’Het was een fijne reis’ . . . 
floep . . daar lagen ze en ze werden onmiddellijk deel van het dikke witte sneeuwta-
pijt dat er al lag. 
Nu konden ze niets meer zeggen . . . 
Ze waren geen afzonderlijke vlok meer en bleven liggen op de aarde. 
Dat duurde zo een poosje. Toen dooide het. De sneeuw verwaterde . . . en stroomde 
in lange stomen naar de zee . . . daar verdampte het water en de damp steeg weer op 
naar de hemel . . . en werd weer water en het water werd weer sneeuw. 
Ik weet het, het klinkt een beetje onwaarschijnlijk, maar bij de eerste sneeuwbui kwa-
men ze elkaar weer tegen, wederom tuimelend in diezelfde witte cadans. 
’Hee, heb ik jou niet eerder gezien?’ vroeg de ene vlok. 
’Ja,’ zei de andere. 
’Wat goed je weer te zien!’ 
Val je mee?’ 
En ze sneeuwden nog lang en gelukkig.  
 
Toon Hermans 
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Nieuws vanuit IKC Wiarda 
 

Beste dorpsbewoners, 

Het zijn ook op school bijzondere tijden. De kinderen heb‐
ben vanaf half december tot 9 februari thuis gezeten. Er is 
door het team hard gewerkt aan het verzorgen van goed 
afstandsonderwijs. Iedere dag was er contact met de leerkrachten via videobellen 
en werd er les gegeven via het videoscherm. In de onderbouw genoten de kinde‐
ren van de mooie voorgelezen verhalen en de spelletjes tijdens het videobelmo‐
ment. In de hogere groepen werd er meerdere keren per dag instructie gegeven 
via het scherm. Zelfs aan de gymles is gedacht. Twee keer per week was juf Lian 
met de kinderen aan het bewegen via videobellen. Op de achtergrond zagen we 
menig ouder en broertjes en zusjes mee bewegen. Een goede zaak !  

Onderwijs is op deze manier echt een familie zaak geworden. Er hingen videobel‐
schema’s bij de ouders op de koelkast en werd hard gewerkt aan weekplanningen 
en moesten ook ouders zich weer verdiepen in de lesstof van zoon of dochter.  
Mijn oudste zoon zit in groep 2 en had op een videobelmoment een spel over te‐
genstellingen. Jongste zoon van 3 was geïnteresseerd in wat er geleerd werd en 
roept nu nog steeds regelmatig: Hé mama, jas aan en jas uit, dat is een tegenstel‐
ling.  

Bij de speelleergroep werd er door de juffen post bezorgd bij de kinderen in de 
vorm van een knutselopdracht. De kinderen (en de ouders) hebben hun best ge‐
daan om er prachtige dingen van te maken. Bij de dagopvang en de noodopvang 
werden de kinderen van ouders met cruciale beroepen opgevangen.  

Gelukkig mogen de kinderen nu weer naar school en de opvang. Afgelopen dins‐
dag zag ik op het plein opgeluchte ouders, blije leerkrachten en pedagogisch me‐
dewerkers maar vooral ook blije kinderen. Het was voor sommige kinderen wel 
weer even spannend en voor sommige zelfs helemaal nieuw. Hier en daar vloeide 
er een traan of werd er wat ongemakkelijk aan een mondkapje getrokken. Maar 
we zijn weer 
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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 

VAN HARTE WELKOM!   
 

Tineke Reitsma-Foekema 
058-2542222/06-57270446 

 
Aanbieding maart en april: 

*BB free style mascara 
van € 16,20 voor € 13,95 

 
 
 

***nieuw*** 
Naturel handcrème € 6,95 
Nu ter introductie € 5,95 
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In een prachtige witte wereld met een schuine blik op het groeiende ijs van de ijs‐
baan, met sleetjes in plaats van fietsen, met sneeuwlaarzen en warme kleren 
aan. Ouders kunnen hun taak als thuisleerkracht weer overdragen aan de echte 
leerkrachten. De pedagogisch medewerkers zorgen weer voor fijne momenten 
met de kleintjes en voor ons ouders is er weer even wat meer rust om te werken 
en om ons te focussen op onze eigen verplichtingen (en steeds het rommeliger 
geworden huis) 

We hopen dat het allemaal goed blijft gaan en dat we het virus zoveel mogelijk 
buiten de deur weten te houden. De tijd zal het leren. 

Herma Gelderblom 

(ouder IKC raad) 

 
VAN REDACTIE DIGGELFJOER 
 
Vanwege covid-19 staan veel zaken tijdelijk stil, zoals onze verenigingen, 
dorpshuis, kerk, school, etc. Dat is heel spijtig. Hierdoor ontvangen wij 
helaas als redactie minder kopij. 
 
Daarom richten wij ons tot u! 
In deze en vorige uitgave van Diggelfjoer is een reisverhaal of een inter-
view opgenomen van en over dorpsgenoten. Dit is zeer goed ontvangen 
door de lezers van Diggelfjoer.  
Ons verzoek aan u is: heeft u een mooi verhaal te vertellen of een mooi 
gedicht te delen of misschien heeft u een ander interessant idee voor 
onze dorpskrant, dan ontvangen wij hier graag bericht van! 
 
U kunt dit mailen naar redactiediggelfjoer@goutum.info of u kunt tele-
fonisch contact opnemen met Nynke Broekens of Petra Louwenaar. Onze 
nummers staan voorin in de colofon van Diggelfjoer. 
 
We hopen op uw creatieve ideeën en/of input!  
Alvast bedankt. 
 
Hartelijke groet, Nynke en Petra

210320 Diggelfjoer februari 2021.qxp_Opmaak 1  23-02-2021  08:29  Pagina 23



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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Even een leuk berichtje 
 
In tijden van Corona en thuiswerken 
is het goed en wenselijk om even een 
lekker ommetje te maken!! Gezond, 
een frisse mind, bewegen en lekker 
naar buiten!! 
Deze 2 toppers, Sjoerd Hutting en 
Jesper Schmidt combineren het, met 
het schoonhouden van ons mooie 
dorp. 
Een afval grijper is gratis aan te vra-
gen bij de gemeente!! Zo houden we 
ons dorp schoon en zijn we lekker 
buiten in beweging (door weer en 
wind) 
 
Daniel Schmidt
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Winterpret in Goutum

Foto: fam. v.d. Meer 

Foto : G. Kalsbeek    

 

 

 

 

 

Foto: Mirjam Koster Noble 
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Foto: Monica de Linde
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De gelukkige klas 
 
Enkele weken geleden las ik in “Uit het leven van een hond” van Sander 
Kollaard een parafrase over Kees de Jongen van de schrijver Theo Thijssen. 
“Kees de Jongen” heb ik ooit uitgeleend en niet terug gekregen en na mijn 
ontboezemingen hierover naar één van onze dochters ligt drie dagen later 
Kees op de mat.  Een ongeveer 12-jarige jongen die zich inbeeldt, dat zijn 
omgeving hem ziet èn volgt en door de niet aflatende fantasie van Kees sta-
pelt de ene brainwash zich op de andere.  (De bakker zal wel zeggen: die 
Kees is al een flinke jongen; een ander: die Kees loopt hard met zijn zwemsla-
gloop en weer een ander: die Kees doet het toch maar weer). Zo laat Kees in 
gedachten veel op zich afkomen en ontroert hij door zijn gevoelens van em-
pathie. De roman besluit met ‘En de mensen die hem voorbijgingen, wisten 
niet dat daar een jongen ging die àlles zou kunnen, nu hij eenmaal begon-
nen was; dachten dat het maar zo’n gewone jongen was, een jongen nog 
zonder geschiedenis, een jongen die daar zo maar liep….’  
Wat ik nog wel in de kast heb staan, is “De gelukkige klas”, ook van Theo 
Thijssen (1879-1943), schoolmeester in een Amsterdamse volksbuurt en schrij-
ver. Kees zou in zijn klas gezeten kunnen hebben. In deze Coronatijd zijn mo-
menten van geluk voor welke Kees dan ook spaarzaam. Verhalen, activiteiten 
en gedachten van kinderen en leraren worden afgeschaald. Het realiseren 
van een wederzijdse band blijft op de steigers van goedwillende vakmensen 
liggen en een gelukkige klas is een luchtspiegeling in het eentonige zand. 
Maar, mocht u als lezer of als (toekomstige) leraar tijd hebben, ervaar dan 
hoe een gelukkige klas ontstaat door het invoelende vermogen van meester 
Staal (de naam had wel iets minder hard mogen zijn) in zijn kinderen en om-
gekeerd. Wie nog voor leraar studeert, kan de pedagogiek- en didactiekboe-
ken maar beter bij het oud papier zetten en lees hoe deze meester met zijn 
pedagogische noties en twijfels met zijn kinderen optrekt. Kinderen die niets 
liever willen dan mee te gaan en mee te denken met hun meester.  
Mocht u het boek willen lenen, ik woon op de Pôlle 44. 
 
Ruurd Rijpstra 
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Protestantse gemeente te 
Goutum c.a. 
 
Maart 2021 
 
De Agnesgemeente ook mee in lockdown. 
De kerkenraad van onze gemeente blijft tijdens deze landelijke lock-
down de richtlijnen van het RIVM en de dringende adviezen van de PKN 
en de Classis Fryslân volgen. Dit houdt in dat er tijdens deze lockdown 
tot en met 2 maart 2021 geen diensten zijn in de Agneskerk, 
Martinuskerk en Màrkant. Voor actuele informatie betreffende onze 
diensten en activiteiten kunt u terecht op onze website: www.agnes-
kerkgoutum.nl 
De kerkenraad neemt haar verantwoordelijkheid in deze zware tijden 
om de deuren van de kerken te sluiten. Onze verantwoordelijkheid 
houdt in dat we ons bewust zijn van de risico’s voor de gezondheid van 
onze naasten en die van onszelf. We delen de zorgen die er landelijk zijn 
over de opkomst van de zeer besmettelijk Britse variant van het corona-
virus. 
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IJspret voor leden IJsclub Goutum e.o. 
 
In de aanloop naar deze prachtige vorstperiode werden be-
stuursleden regelmatig benaderd waarom de ijsbaan nog niet 
onder water stond. “Vergeten jullie niet wat”, “Alle ijsbanen 
staan onder water behalve die van Goutum”, “In Hempens 
staat de jeugd al op het ijs, maar in Goutum is nog geen eens 
water””. 
En telkens was ons antwoord: “”Geduld, we weten wat we doen! We houden 
de situatie scherp in de gaten en zullen in actie komen zodra het maar half 
kan, het draaiboek hebben we klaar!” 
 
Nee, het had allemaal niets met corona te maken.  
Vroeger werd het water op de ijsbaan gepompt met behulp een pomp ge-
monteerd op een trekker. Deze trekker moest een aantal dagen continue 
draaien om voldoende water op de baan te pompen. De baan werd rond de 
jaarvergadering (begin december) onder water gezet. Als de baan onder wa-
ter staat begint het gras te rotten, waardoor er gasvorming optreed. Dit had 
een slechte invloed op de ijsvorming. De warme winters van tegenwoordig 
versterken dit proces hebben we gemerkt. 
 
Om dit te voorkomen hebben we zelf aangeschaft een pomp die binnen zo’n 
18 (!) uur de baan vol heeft. We kunnen dan ook snel reageren op de weers-
voorspellingen en zetten de baan pas onder water als er een echte vorstperi-
ode wordt voorspeld. We hebben het dan niet over een periode van een paar 
nachtvorsten (dan krijgen we niet voldoende ijsvorming). 
 
Het bestuur heeft bij winterweer dagelijks onderling contact over de vorst-
verwachtingen, waarbij alle weerbronnen worden geraadpleegd. 
 
Om open te kunnen gaan voor de jeugd hebben we 4 à 5 cm ijs nodig, voor 
volwassenen 7-8 cm. Je spreekt dan wel over een aantal nachten matige tot 
strenge vorst en ook overdag lichte vorst.  
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Op 3 februari was het dan 
zover: “de pluim” was 
hoopgevend, onder water 
de baan 
 
Een goede beslissing dach-
ten we toen, achteraf ge-
zien misschien zelfs nog 3 

dagen te vroeg. Een heftige zondag en maandag met sneeuw en harde wind 
zorgde er voor dat de ijsbaan op 9 februari dicht was gevroren, alleen het ijs 
was niet berijdbaar door ingevroren sneeuw.  
 

We moesten dus aan de bak en 
hebben een pomp gehuurd 
(Verno, bedankt) waarmee we 
een dun laagje water hebben op-
gespoten. 
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Dit was een succes: een dag (10 februari) later lag er voldoende ijs om open 
te gaan voor de jeugd van leden tot 18 jaar en van een super-kwaliteit! 
11 februari kon er vanaf 10 uur door leden geschaatst worden en daar werd 
druk gebruik van gemaakt. Dit werd ook opgepikt door onze lokale oproep 
Leo Middelsé die TV-beelden heeft opgenomen (Schaatspret in Goutum) . U 
kunt dit terugzien op onze website (www.ijsclubgoutum.nl). Helaas was het 
een korte schaatsdag, om 18: uur hebben we de baan moeten sluiten. Door 
de hoge temperatuur waren een aantal lengtescheuren ontstaan die hersteld 
moesten worden anders zou de kans op ongelukken te groot worden.  

Dat de baan alleen open gesteld mocht worden voor leden hebben we gewe-
ten. Onze website liep bij tijd en wijle vast door dat velen zich wilde aanmel-
den. Uiteindelijk hebben we op 12 februari om 10:15 uur besloten tot een le-
denstop: het zou anders te druk worden op de baan en zouden we de 
coronaregels niet kunnen handhaven. Bij binnenkomst werd het lidmaat-
schap gecontroleerd, wat soms leidde tot teleurstelling als toegang werd ge-
weigerd  
 
Wat volgde waren 
3 prachtige dagen vol 
met ijspret. “Poeier-
molke” was deze keer 
verkrijgbaar op het 
dorpsplein en werd 
verzorgd door dorps-
huis Ien&Mien, super! 
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 De baan werd vanzelfsprekend regelmatig  geveegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat zorgde voor veel ijsplezier: 
 
 
 
Lars Bergsma heeft hiervan nog prachtige drone-opnamen gemaakt. 

Goutumer Diggelfjoer
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Op 14 februari werden we nog ver-
eerd door een bezoekje van KSNB-di-
recteur/bestuurder Herman de Haan. 
Onder het genot van een bakje koffie 
hebben gezellig even bij gekletst. 
Leuk even! 
 
 
Zondagavond 20:15 was het over en uit. De regen en ijzel zorgden ervoor dat 
geschaatst kon worden op het dorpsplein maar niet meer op de ijsbaan. Wat 
blijft is een geweldig goed gevoel dat we dit ondanks de corona toch kon-
den/mochten organiseren voor onze leden. We hopen dan ook dat ook de 
nieuwe leden ons lang zullen blijven steunen, want we hebben weer laten zien: 
“Als het maar half” kan zorgen wij dat er geschaatst kan worden op onze 
unieke ijsbaan! 
Blijf ons volgen op Facebook, Twitter en niet te vergeten onze website. 
Tot de volgende keer! 
 
Het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Lars Bergsma 
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Sluisweg 2
8531 DJ  LEMMER
Tel: 0514-569068
info@bas2wielers.nl
www.bas2wielers.nl

BAS 2WIELERS
SERVICEPUNT
Tearnserdyk 2  |  9084 BM  GOUTUM

 Fiets inleverpunt voor reparaties! 
Eventueel advies voor aankoop van een 

nieuwe fiets of e-bike.
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Buurtcomité  O E R   D E   F E A R T   in Coronatijd 
 
“Bij ons in de straat heten we allemaal buren.” Dit Loesje uit 2003 zou ons 
motto kunnen zijn, vooral in dit Coronajaar. Vanaf maart vorig jaar konden 
sommige activiteiten, die we gewend waren te organiseren als comité, alleen 
op een gewijzigde manier doorgang vinden. In de zomer van 2020 geen uit-
bundige BBQ op het veldje onder een tentafdak vol geurige gerechten. We 
bestelden dus onze vaste ijscokar die Coronaproof langs de deuren iedere 
buur een verkoeling bracht. 

Via de App, die wij als organisatoren delen, houden we elkaar op de hoogte 
van de fijne en minder fijne gebeurtenissen in de buurt. Zo kon het “lief en 
leed gebeuren” in de vorm van een bezoekje met bloemen of iets lekkers ge-
lukkig gewoon doorgaan omdat het ontvangen van één bezoeker altijd wel 
mocht. 
Pasen vorig jaar viel in de 1e Coronaperiode ons rauw op het dak en hebben 
we als troost elke buur paaseitjes gegeven. En omdat de jaarlijkse 
Nieuwjaarsborrel helaas niet kon doorgaan, hebben we 4 december een cho-
coladeletter bij elke voordeur gelegd of in de brievenbus gedaan, voorzien 
van een gedicht vol goede wensen. Het heeft ons plezier gedaan om het rond 
te brengen, in het donker door wind en weer om daags 
daarna de hartverwarmende bedankjes te lezen op briefjes 
die buren weer bij ons in de bus gooiden. 
Er is aandacht voor elkaar zonder de deur plat te lopen. 
Ook het praatje op straat, zonder dat er lief of leed is, 
vormt het cement in de buurt. Bij ons in de straat heten 
we namelijk allemaal buren!
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stalling || onderhoud || verhuur
gerbenvanderweij.nl
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Als redactie hebben wij een oproep gedaan voor ideeën, onderwerpen etc. We 
hebben een mail gekregen van een dorpsgenoot. Zij kwam met het idee om te 
proberen te achterhalen waar bepaalde (straat‐)namen ontstaan zijn. We zijn hier 
als redactie ingedoken, omdat we dit een heel leuk idee vinden. Door 2 boeken te 
achterhalen over de geschiedenis van Goutum, komen we ver met het achterha‐
len van het ontstaan van namen. Graag geven we hierbij nog een speciaal dank‐
woord aan Klaas Zandberg van het Historisch Centrum Leeuwarden. Als oud 
Goutumer en werkzaam bij het HCL, heeft hij het boek ‘Leeuwarder Straatnamen’ 
van Henk Oly aan de redactie kosteloos beschikbaar gesteld. Dus hierbij is een 
nieuwe rubriek ontstaan: 

 

Het ontstaan van…………De naam van ons dorp 

Goutum 

In het tijdsperk 400 tot 925 is waarschijnlijk de naam ‘Goutum’ ontstaan. De 
naam is samengesteld uit twee delen: Goutha en hiem. Het eerste woord kan een 
eigen naam zijn geweest met de betekenis: bewoner en eigenaar van een gouwe 
of landstreek. Iemand dus, die zich gevestigd heeft in tegenstelling tot herders en 
andere nomaden. Het woord ‘hiem’ betekent; erf, stuk bewoonbaar land of ei‐
gendom. Goutum zou dus kunnen betekenen het eigendom van Gouthe. 

In de latere geschiedenis duikt nog een toevoegsel op: dola Goutum; dola bete‐
kent ‘op de scheiding gelegen’ of laaggelegen’. De eerste betekenis zou kunnen 
wijzen op het feit dat ons dorp is gelegen op de scheiding van het stroomgebied 
van de Wirdummervaart en het Ouddiep. De tweede betekenis kan een onder‐
scheid inhouden tussen Dola‐Goutum en Scharne‐Goutum, het laaggelegen 
Goutum en het op (hoge) scharren gelegen Goutum. 

In 1386 heet het dorp Goeltum en uit 1469 is de naam Goutym overgeleverd. 
Vanaf de 18e eeuw heet het dorp Goutum en steeds zonder dola.  

Bron: Een geschiedenis van Goutum, RK de Jong/Leeuwarder straatnamen, Henk 
Oly 
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De stippellijn duidt de grenzen van de ‘rechtsgebied’ Goutum aan
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Berber Pasveer
uitvaartzorg

berberpasveeruitvaartzorg.nl

Dag en nacht bereikbaar
06 - 159 66 090

Professioneel, oprecht betrokken en liefdevol;
dat is wie ik ben.
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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. 
 
Shoarma schotel 
Ingrediënten 4 personen 
600 gram sperziebonen – diepvries, gebroken 
400 gram shoarma vlees - 
2 eetlepels zonnebloemolie - 
1 zak (losse) rösti (diepvriesvak supermarkt)- 
peper en zout - 
nootmuskaat - 
75 gram gemalen pittige kaas 
 
Verder heb je nodig 
Ovenschaal - koekenpan 
 
Voorbereiding 
Verhit de olie en bak het shoarmavlees hierin snel bruin. 
als de shoarma goed aangebakken is, doe je de hele zak bevroren sperziebo-
nen er bij dit roerbak je even totdat de sperziebonen enigszins ontdooit zijn 
niet gaar laten worden! 
 
Bereidingswijze 
Verwarm de oven voor op 200°C. 
Vet een vuurvaste schaal in. Doe de sperziebonen en het shoarmavlees in de 
schaal. Strooi hierover de diepgevroren rösti vermengd met geraspte oude kaas. 
Zet de schaal in het midden van de oven en bak de schotel ± 20-25 minuten 
tot de rösti een mooie goudbruine kleur heeft. 
 
Smullen maar!
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Het groene gedoe. 
 
Bij de kassa van een supermarkt stelt de jonge cassiére een oudere vrouw 
voor, dat zij voortaan haar eigen boodschappentas meebrengt, in plaats van 
een plastic tas te kopen. Want plastic tassen zijn niet goed voor het milieu, zo 
zegt ze. De vrouw verontschuldigt zich en legt uit: Wij hadden dat groene ge-
doe niet toen ik jong was!! De cassiére antwoordt: Ja, en dat is nou juist 
"ONS PROBLEEM "vandaag de dag. JULLIE generatie maakte zich niet druk 
om het milieu te sparen voor de toekomstige generaties! Ze heeft gelijk ...... 
ONZE GENERATIE HAD DAT GROENE GEDOE NIET. 
 
Toen hadden we melk in flessen, frisdrank in flessen en bier in flessen, die we 
leeg en omgespoeld terugbrachten naar de winkel. De winkel stuurde ze te-
rug naar de fabriek en in de fabriek werden deze flessen gesteriliseerd en op-
nieuw gevuld. Wij deden echt aan recycling!! 
MAAR WE DEDEN NIET AAN DAT GROENE GEDOE IN DIE TIJD. 
 
Wij liepen trappen, omdat we niet over roltrappen en liften beschikten in elk 
gebouw. Wij liepen naar de supermarkt en hesen onszelf niet iedere keer in 
een 300 PK - machine, elke keer als we twee blokken verder moesten zijn. 
MAAR ZE HEEFT GELIJK: WIJ HADDEN DAT GROENE GEDOE NIET IN ONZE 
TIJD. 
 
Babyluiers gingen in de kookwas, omdat wegwerpluiers niet bestonden. Wij 
droogden onze kleren aan de lijn en niet in een energieverslindende machine 
die continu 220 volt verbruikt. Wind- en zonne-energie droogden onze kle-
ren- vroeger, in onze dagen. Kinderen droegen de afdankertjes van oudere 
broers en zussen en kregen geen gloednieuwe kleren. 
MAAR DE JONGE DAME HEEFT GELIJK! WIJ HADDEN DAT GROENE GEDOE 
NIET IN ONZE TIJD. 
 
In die tijd hadden we - misschien - één tv of radio in huis en niet één op elke 
kamer. De tv had een klein schermpje, ter grootte van een zakdoek en niet 
ter grootte van de bijenkorf. 
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Stoppen met roken bij TIGRA Leeuwarden 
 
Het nieuwe jaar is al weer een tijdje onderweg en zo ook iedereen met 
zijn of haar goede voornemens. Stoppen met roken is voor velen hét 
goede voornemen dat wordt gesteld in het nieuwe jaar. Maar voor velen 
blijft dit bij een voornemen of is het na een aantal dagen of weken toch 
niet gelukt.  
Heb jij dit goede voornemen ook gehad of denk je al langer na over het 
stoppen maar lukt het je niet alleen? Dan is een cursus stoppen met ro-
ken geschikt voor jou. Stoppen met roken is moeilijk en je moet het zelf 
doen, dit betekent niet dat je het alleen hoeft te doen. 
 
Stoppen met roken kan je gezondheid en immuunsysteem verbeteren. 
Als je stopt met roken daalt je bloeddruk en je hartslag al na 24 uur. Na 
48 uur ruik en proef je meer. Na 12 weken vermindert het risico op een 
hartaanval en verbeterd je longfunctie. Binnen 1-9 maanden verdwijnt je 
rokershoest en heb je meer adem. Na een jaar stoppen is het risico op 
hartziekten al gehalveerd! Op lange termijn zorgt het ervoor dat het ri-
sico op longkanker minder wordt en de kans op hart- en vaatziekten 
wordt enorm verminderd en kan weer op het niveau komen van een 
niet-roker. 
 
Bij TIGRA Leeuwarden krijg je ondersteuning van een gecertificeerd stop-
pen met roken coach die is opgenomen in het kwaliteitsregister. Deze 
‘individuele coaching op gedragsverandering’ kenmerkt zich door het fo-
cussen op het aanleren van nieuw gedrag waarbij roken verleden tijd 
wordt. Je gaat actief bezig met het veranderen van je eigen gewoontes 
en krijgt inzichten en handvaten om te stoppen met roken. 
Naast individuele coaching kan je ook hulp krijgen door middel van hulp-
middelen bij het stoppen zoals nicotinepleisters en andere hulpmiddelen. 
Ook wordt deze cursus jaarlijks vergoedt vanuit je basisverzekering en be-
taal je er geen eigen risico voor. Al met al genoeg redenen om zelf maar 
niet alleen te stoppen met roken en de vruchten hiervan te plukken. 
 
Contact met TIGRA of opgeven voor de cursus stoppen met roken? 
TIGRA Leeuwarden 
Eysingastraat 3 
8932PD Leeuwarden 
058 – 280 07 77 
www.tigra-leeuwarden.nl  
 
 
 
Direct contact met de coach? 
t.brouwer@tigra.nl  
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In de keuken werden gerechten gemengd en geroerd met de hand, omdat 
we geen elektrische apparaten hadden die alles voor ons deden. Wanneer we 
een breekbaar object moesten versturen per post, verpakten we dat in een 
oude krant ter bescherming en niet in piepschuim of bubbeltjesfolie. 
In die tijd gebruikten we geen apparaat met een motor die op benzine het 
gras maaide. We gebruikten een maaier die geduwd moest worden en functi-
oneerde op menselijke kracht. 
Wij sportten door te werken, zodat we niet naar de fitnessclub hoefden om 
te gaan rennen op ronddraaiende loopbanden, die werken op elektriciteit. 
MAAR .......  ZE HEEFT GELIJK. WIJ HADDEN DAT GROEN GEDOE TOEN NIET. 
 
Wij dronken uit de kraan als we dorst hadden, in plaats van uit een plastic 
fles, die na 30 slokken wordt weggegooid. Wij vulden zelf onze pennen met 
inkt, in plaats van elke keer een nieuwe pen te kopen. Wij vervingen de mes-
jes van een scheermes, in plaats van het hele ding weg te gooien alleen om-
dat het mesje bot is. 
MAAR ...... .WIJ HADDEN DAT GROENE GEDOE NIET IN ONZE TIJD. 
 
Mensen namen de trein of bus en kinderen liepen of fietsten naar school in 
plaats van hun moeders als 24- uurs taxiservicedienst te gebruiken. 
Wij hadden 1 stopcontact per kamer en niet een heel arsenaal aan stekkerdo-
zen en verlengsnoeren om een dozijn apparaten van stroom te voorzien. 
En wij hadden geen geautomatiseerde gadgets nodig om een signaal op te 
vangen van een satelliet die 2.000 mijl verderop in de ruimte hangt, zodat we 
contact konden leggen met anderen om uit te vinden waar de dichtstbij-
zijnde pizzatent zich bevindt. 
 
MAAR ....... IS HET NIET IN EN IN TRIEST DAT DE HUIDIGE GENERATIE KLAAGT 
OVER HOE VERSPILLEND WIJ OUDERE MENSEN WAREN, GEWOON OMDAT 
WIJ DAT GROENE GEDOE NIET HADDEN IN ONZE TIJD???

Ingestuurd door: Joke Prikken
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✔LET OP 
Inleveren kopij voor 
het volgende 
Diggelfjoer tot 14 maart 
Per e-mail:  
redactiediggelfjoer@goutum.info  
 
 
✔KLACHTENLIJN 
De klachtenlijn van de gemeente 
Leeuwarden is te bereiken op  
telefoonnummer 14058. 
 
✔POLITIE 
Wijkagente Marieke 
Zweers is te  bereiken op 0900-8844  
of via  marieke.zweers@politie.nl 
 
✔AFVALKALENDER 

GOUTUM 
Sortibak: 1 en 15 en 29 maart  
Biobak: 8 en 22 maart 
Oud papier: 6 maart 
Chemisch afval 4 maart 
Textiel: 8 maart 

✔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! 
 

Kleine berichtjes

✔AFVALKALENDER  
✔GOUTUM SUD 
Sortibak: 3 en 17 en 31 maart  
Biobak: 10 en 24 maart 
Oud papier: 18 maart 
Chemisch afval 5 maart 
Textiel: 8 maart
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