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Van de Redactie

Is dit de laatste dorpskrant....?
Wij als bestuur van het dorpskrantje “De Twa Doarpen” hebben besloten om
onze functie bij het krantje te beëindigen. We hebben het gevoel dat het krantje
niet meer in een behoefte voorziet en het is moeilijk om bestuursfuncties op te
vullen. Al lange tijd hebben we moeite om het krantje te vullen met voldoende
kopij. Onlangs hebben we dit met dorpsbelang besproken.
Mochten er mensen zijn die ons willen opvolgen, omdat ze het jammer vinden dat
het krantje stopt, dan kunnen zij zich melden bij Dorpsbelang.
De opmaak wordt verzorgd door John van den Berg en hij heeft kenbaar gemaakt eventueel wel door te willen gaan, ook met redactiewerk. Het printen wordt
verzorgd door Durkje de Jong en zij wil dit blijven doen zonder bestuursfunctie.
Het verzamelen en soms uittypen van de kopij, schrijven van stukjes, foto’s, de
financiën, ledenadministratie en contact met adverteerders zijn de taken die ingevuld moeten worden.
Bestuurders: Durkje de Jong
Sijke Hendriks
Pietsje Sieperda

Foto voorzijde: Gerrie Folkerts
Foto achterzijde: Durkje de Jong, sierappel bij Auke en Baukje in Waaksens
Voor actueel nieuws uit de dorpen kijk op: www.lollum-waaksens.nl
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Last van depressieve gevoelens?
ZIT JE NIET
LEKKER IN JE VEL?

Loop je in relaties steeds
tegen dezelfde dingen aan?
Maak dan een
afspraak voor een
kennismakingsgesprek!
Kijk voor meer info op www.craniofriesland.nl

Ervaar wat deze
therapie kan doen voor
uw chronische pijn!

Anna Amels

Praktijk voor
CRANIOSACRAALTHERAPIE & PSYCHOTHERAPIE
voor volwassenen, kinderen en baby’s
Praktijkadres Leeuwarden:
Marowijnestraat 10 Leeuwarden
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Praktijkadres Waaksens:
Buorren 17 Waaksens

T 06 - 29 427 770
E amelsanna@gmail.com

Tige tank foar de ynset!
Bêste redaksjeleden,
In pear wiken lyn hawwe de redaksjeleden fan doarpskrante De Twa Doarpen by
it bestjoer fan Doarpsbelang oanjûn dat sy ophâlde wolle mei harren wurksumheden. Dat spyt ús tige! Wy kinne spitichgenoch harren net fêst hâlde en kinne
dêrom allinich harren kar respektearje. It doarpskrantsje wat jo no yn ‘e hannen
hawwe, is it lêste dat sy as redaksje makke hawwe.
Wy wolle graach Pytsje Sieperda, Dirkje de
Jong, Sijke Hendriks (en earder al Linda
Postma) tige hertlik dank sizze foar al harren ynspannings om sa’n fiif kear yn’t jier De
Twa Doarpen by elts yn Lollum en Waaksens yn ‘e hannen te krijen.
Hoe no fierder?
Ek al fielt it wat skeef as jo earst in betankje
dogge en in alinea letter al skriuwe oer hoe’t
it fierder moat: wy moatte it der al efkes
oer hawwe! Ek al sjogge wy dat it dreech
is om genoch kopij te krijen en dat de wize
fan kommunikaasje feroaret, wy tinke dat it
doarpskrantjes fan Lollum en Waaksens der
al moat bliuwe.
Wy binne dan ek op syk nei nije enthûsjaste
minsken dy’t harren skouders ûnder de Twa
Doarpen sette wolle en tegearre mei ús ynternetside de kommunikaasje yn ús doarpen foarm jaan wolle.
Bisto of binne jo ús man/frou? Lit it dan efkes witte troch in email te stjoeren:
dorpsbelang@lollum-waaksens.nl
Mei freonlike groetnis,
It bestjoer fan de Feriening fan Doarpsbelang Lollum-Waaksens
Voor de niet Friese-lezers: we zijn op zoek naar nieuwe redactieleden voor dorpskrant De Twa Doarpen, omdat de huidige redactieleden hebben aangegeven hun
werkzaamheden te beëindigen. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail
naar dorpsbelang@lollum-waaksens.nl of neem contact op met een van de bestuursleden. Het kunnen lezen en schrijven van Fries is geen vereiste!
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• Belastingzaken
• Administratieve
dienstverlening
• Jaarrekeningen
• Financiële adviezen
• Bemiddeling aan- en
verkoop onroerend goed

Molenweg 23
8748 BL Witmarsum
tel. 0517-531488
fax. 0517-532815
e-mail: sprikkeurs@online.nl
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E-mailadres: twadoarpen@hotmail.com Bank.no: NL15RABO0372061036
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De volgende De Twa Doarpen
nr. 172 - uiterste inleverdatum kopij 15 januari - verschijnt (misschien) begin februari. Punten voor de agenda en kopij en foto’s voor De Twa Doarpen kunt u mailen naar:
twadoarpen@hotmail.com
ADVERTEREN
Dat kan voor € 14,- per keer hele pagina of € 7,- per keer halve pagina.
De Twa Doarpen verschijnt 5 keer per jaar. Ook digitaal op: www.lollum-waaksens.nl
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De klos
Froukje Gerbrandij en Wouter Verduijn

Dag allemaal!
Wij zijn Wouter en Froukje en wij wonen sinds deze zomer op de Ald Haven 21.
We zijn al meer dan zes jaar samen en waren er aan toe om samen te gaan wonen. Dit huis is natuurlijk gelijk een goed begin!
Wouter heeft eerst in Pingjum gewoond. Hij is vrachtwagen chauffeur en gaat
in het weekend vaak te motorcrossen, dat is zijn grote hobby. Ik heb eerst in
Witmarsum gewoond en studeer psychologie. Als bijbaan ben ik mentor voor
eerstejaars psychologie studenten. Ik houd van sporten, vooral van hardlopen.
Je zal mij dan ook vast wel eens voorbij zien lopen!
Het lijkt ons leuk wat meer te doen in het dorp, we zijn namelijk al een avond naar
het dorpsfeest geweest en vonden dat gezellig! We vinden Lollum en Waaksens
leuke dorpen en zien er erg naar uit om hier nog lang met plezier te wonen.
Groeten,
Froukje en Wouter

7

It

hâldt net op

Ek no net, want sa is it sneon 2 septimber en dêrmei is de R wer yn de moanne.
Dat is tagelyk de R fan hjerst en winter, mar safier is it no ek wer net. Wy krije
earst noch dizze moanne neisimmerwaar. Soe dit sa komme? Dat is myn foarspelling. Ien oktober witte wy wat derfan kloppet.
De earste bui hawwe wy fan ’e moarn al hân, tsien mm út even in plensbui. Dan
lês ik fan ’e moarn yn ’e krante de gedachte fan in wetterwittenskipper, in frouminske dat seit - en froulju witte trochmekoar wol wêr’t se it oer hawwe - oer de
oerstreamingen wêr ek mar. It gefaar komt net fan de see, mar út de himel. Soe
it sa wêze: út de himel? Dêr haw ik ek in fraachteken by, mar it komt wol fan boppen.
Mar myn ferwachting oer neisimmer, dat
liket net al te bêst. De wettermjitter koe it
net drûch hâlde dizze wike. Op plakken,
ek yn Fryslân, is 100 mm wetter fallen,
dat is 100 liter op in fjouwerkante meter.
Ik hearde foar it nijs dat it Woudagemaal
by de Lemmer opstarten is, en dat komt
om dizze tiid net faak foar. Wy hienen
it hjir yn tsjerke fan ’e moarn ek al oer
klimaatbehearsking; as it mar net al te
let is.
Sa hawwe wy 11 septimber moarns betiid alwer 8 mm, de middeis en de jûns
alwer 13 mm. Ek mei tonger, mar dit is it
aparte hjiroan, it waait de hiele dei hurd
en jûns om healwei achten hinget hjir in bui en is it blêdstil. Mar it is mar krekt
wêr’t it falt. Op Lyts Tolsum, dat is hjir rjochtút twa kilometer wei, siet der mei dy
bui 25 mm yn de mjitter.
It is no woansdei 13 septimber; moarns om sân oere hawwe wy ek alwer 16 mm
troch dit buiïge waar, en hjoed wurdt der stoarm ferwachte, in echte hjerststoarm
mei de beammen noch fol yn ’t blêd. Wy sille sjen hoe’t it fierder komt. Hoe is
it mooglik. Ferline jier 13 septimber wie it in hite dei mei 30 graden. It wie skitterjend simmerwaar, en sa kinne je yn dizze natoer alles meimeitsje. Mar no mei
de stoarm hjoed fierder: grouwe tûken brekke ôf, lege frachtauto’s waaie om en
fakânsjetinten waaie stikken op de eilannen.
Mar ek de hjerststoarm is wer oer. De buiïchheid giet troch, mar ik sil ek wat posityfs neame: it waarglês giet wat foarút. Wy sjogge it op de waarkaarten ek al.
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Der leit in grut hegedrukgebiet op de oseaan. As dat no mei súd-súdwestewyn
diskant wat op waaie wol, dan soenen wy dochs de lêste fjirtjin dagen fan septimber noch neisimmer krije kinne. Wa wit...
Mar ek mei in hegedrukgebiet - wy kinne it sa no en dan al hast pakke, en it
waarglês giet ek milimeter foar milimeter foarút - komme de buien oant tiidsei
19 septimber gewoan troch. It iene plak mear, it oare minder. Wy hienen moandeitemoarn 18 septimber ek alwer 7 mm yn de mjitter. Dat is minder as sneontemiddei 16 septimber yn it noard-easten fan Fryslân; dêr stie alles blank nei
ien bui dy’t hingjen bleau: 50 oant 60 mm. Mar op moandeitemiddei op wei nei
Lyts Tolsum op ’e fyts kinne je alles om je hinne gadeslaan; sa ek de loften en de
ûnbestendichheid fan it waar. Yn it súdeasten en yn it súdwesten - dat is hjirwei
achter Wommels en achter Boalsert - sieten dikke buieloften. Ek yn it noarden
en it noardwesten: dat is achter Frjentsjer en tusken Achlum en Arum, sieten ek
buiïge loften. In bysûnder gesicht: wêr’t ik fytste, skynde de sinne. In oere letter
wie it wer oars. De wyn wie east, de buien achter Wommels en Boalsert waarden
ien grutte tongerbui dêr’t yn Boalsert yn koarte tiid 67 mm wetter út foel, dus
wetteroerlêst. Meimekoar hienen se yn Boalsert oer dizze septimbermoanne al
220 mm; ek op oare plakken stie de wetterkraan iepen, mar it is hjir drûch bleaun
dizze middei, en sa kin it allegear.
Freed 22 septimber, dat is de dei dat de hjerst begjint, en it wie ek noch wat
hjerstich waar, mar dizze dei hat dit bysûndere dat de dei like lang duorret as de
nacht. De sinne giet jûn ûnder om trije minuten oer healwei achten en hy komt
moarn wer op om ien minút oer healwei achten. En wêr komt hy op? Fanôf
it sportfjild sjoen (hiel simpel tocht) sa
achter Kûbaard. En wêr giet er ûnder?
Fan itselde punt sjoen links besiden
Penjum. De kommende tiid oant 21
desimber ta geane de plakken fan opkommen en ûndergean alle dagen mear
nei it suden. Mar miskien wisten jimme
dat ek allegear wol, mar hienen jimme
der net by stilstien.
Mar dochs ek mar wer even oer it waar.
It is hjoed sneon 23 septimber, en it is
hiel moai waar. It is drûch en 17, 18,
19 graden en de berjochten foar de
kommende dagen binne hiel goed. En
dêrom wurdt der omraak meand foar
kuil. It gers moat noch oan ’e bult of yn
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pakken, mar hiel goed waar is dochs wat oars.
Ek snein wie noch in moaie snein, mar it hat hast net wer kinnen mei mist en
bewolking. De sinne wie der wol, mar hat him net sjen litten, en sûnder sinne
slagget it net om in goed produkt fan it lân te heljen ein septimber. Spitich.
Ek sneon en snein 30 septimber en 1 oktober binne net drûch ferrûn, mar dêrnei
koe der trije dagen wer wat dien wurde op it boulân mei jirappels en mais. Mar
dan tongersdei komt der in stoarmdepresje oer mei wiettichheid en sitte wy wer
yn de hjerst en sit der sneintejûn 20 mm yn de mjitter. Dat ûnbestindige waar
bliuwt oant woansdei 11 oktober; dan giet it waarglês wer wat omheech, en sa’t
it waarberjocht oanjout krije wy de kommende wike neisimmerwaar, en noch wat
langer, dêr hawwe wy neat op tsjin.
En sa is it ek kommen mei drûch en sinnich waar. Op moandei 16 oktober sels
noch in waarmterekôr; oeral yn de provinsje wie it middeis om tolve oere al boppe
de 20 graden. Jûns om seis oere wie it noch 20 graden. Sels jûns om tsien oere
wie it noch 19 graden. De blommen reagearje hjirop. Us begoania’s komme op
’e nij yn ’e bloei nei it stoarmige waar fan ferline wike; mar it is mids oktober, de
beamblêden ferkleurje en de helte fan de beammen is alwer keal. Wy wolle dit
moaie waar noch wol even fêsthâlde, mar op freedtemoarn falle hjir dochs de
earste drippen; oant sneontemoarn 21 oktober sit der 17 mm yn de mjitter.
Op snein en moandei is it ek hjerstich mei hurde wyn en soms wat wiet. Ek tiisdei
op woansdeitemoarn alwer 25 mm. Sa’t Pyt Paulusma seit krije wy no in pear
drûge dagen. It is hjerstfakânsje, mar echt drûge dagen wienen it hjir net.
It is ein oktober. Fan sneon op snein moat de klok wer werom. Wy witte, wy sitte
yn de hjersttiid. Goed fiif oere giet de sinne ûnder en moarns om healwei achten
komt er wer op.
En dan is de oktobermoanne ek wer om. Twa
graden waarmer as gemiddeld yn oktober en dat
kinne wy sjen oan it gers dat noch altyd groeit, en
de blêden dy’t noch oan de beammen sitte, binne
noch grien.
Op ien novimber wurdt der noch gersmeand en
it kin ek noch oppakt wurde, want wy hawwe wol
in drûge wike. Oer it wykein wurdt it wer hjerstich.
Sa sit der op moandeitemoarn 15 mm yn de mjitter.
It is no sneon 11 novimber de alfde fan de alfde,
Sinte Marten, en noch binne de blêden net fan de
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beammen. Mar it bliuwt hjerstich en alle dagen wurdt de dei 1,5 minút koarter en
dat giet hast oan de Krystdagen sa troch. En dit is wat in bysûndere, wol moaie
tiid, ek foar de natoer, want alle dagen wurdt dan de bôge fan de sinne wer in
bytsje grutter. Mar safier is it no noch net.
It is hjoed 14 novimber en alles wat bûten yn de natoer libbet, sjocht oan iten te
kommen. De einen yn de sleat of feart, en sa ek de swannen. Lân mei klaver, dat
is har itensplak. De sulverreager, ik sjoch alle dagen ien of twa op it lân rinnen, dy
komme op sa’n wize oan de kost: in mûske. En sa moat de kopij alwer fuort en ek
wit dit wol hiel seker: de natoer giet troch, dat oare kear mear.
Knilles Rusticus

Nieuws van Vereniging
voor Dorpsbelang Lollum - Waaksens
Aan alle inwoners van Lollum en Waaksens,
In dit bericht informeren wij u graag waar we op dit
moment aan werken om de leefomgeving in Lollum en
Waaksens te verbeteren.
Onderhoud rond plantsoen
De laatste jaren werd het tuinonderhoud rondom het plantsoen in samenwerking
met cbs De Gielguorde verzorgd. Daarbij hielpen ook een aantal andere dorpsbewoners. Klaas Hendriks coördineerde dit in samenwerking met de directeur
van de school. Nu de school haar deuren heeft gesloten heeft Dorpsbelang zich
bezonnen op het vervolg hiervan.
Omdat op het plantsoen ook een monument van de Tweede Wereldoorlog staat
en dit een belangrijke historie heeft en dit door moet worden gegeven aan de
toekomst, vindt Dorpsbelang het belangrijk dat het tuinonderhoud ook in de komende jaren door de jeugd wordt gedaan. In het voorjaar zullen wij hiervoor alle
jeugd in Lollum en Waaksens aanschrijven. We kunnen het natuurlijk niet als
verplichting opleggen, maar rekenen op de steun van de ouders om met z’n allen
er voor te zorgen dat het plantsoen en het monument er tip-top bijstaan. Dat zijn
we verplicht aan de gevallenen in de oorlog.
Terugkoppeling vanuit de Gemeente Súdwest-Fryslân
Naar aanleiding van de zaken die zijn besproken tijdens de algemene ledenvergadering informeren wij u graag over een stand van zaken die wij van de
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Gemeente Súdwest-Fryslân hebben ontvangen.
Groenonderhoud: we hebben aangegeven dat het groenonderhoud in Lollum
onder de maat is. Dit hebben we ondersteund met fotomateriaal. In maand november is er een schouw door het dorp, waarbij we samen met de Gemeente de
‘pijnpunten’ zullen benoemen. Indien u nog specifieke zaken heeft rond groenonderhoud, dan kunt u dit nog mailen naar: dorpsbelang@lollum-waaksens.nl
Verkeer en kapotte trottoirs Noordereind: Voor zover bij de Gemeente bekend
is zijn er geen meldingen gedaan rond het kapotrijden van trottoirs. Wel begrijpen
zij dat dit aan de orde kan zijn door groot (landbouw- of vracht)verkeer in combinatie met een smalle weg. Verbreding van de weg om kapotgereden trottoirs te
voorkomen is gezien de situatie niet mogelijk. Dit zal dus geaccepteerd moeten
worden. Indien u kapotte trottoirs waarneemt, dan kan dit gemeld worden bij Klein
Leed (zie hieronder).
Verkeer Elshoutbuurt: Er zijn meldingen bekend. Dit wordt door de Gemeente
opgepakt. Het streven is om dit in 2018 aan te pakken. Dit hangt nog wel af van
budget en prioritering. Dorpsbelang houdt hier een vinger aan de pols!
Sluipverkeer: Dit is een bekend probleem. Het instellen van een adviesroute
of wieldrukbeperking zijn, volgens de Gemeente, geen effectieve maatregelen.
Dit valt en staat namelijk met handhaving en die mogelijkheid is er niet. De Gemeente stelt dat de verkeersintensiteit meevalt. Ze gebruiken hiervoor getallen
voor de Hizzaarderlaan en de Bayemerleane. Dorpsbelang is echter meer geïnteresseerd in tellingen van de Berghuizerweg en Waaxenserweg. Die vraag staat
opnieuw uit bij de Gemeente.
Melden van klein leed
Is er in uw straat een lantaarnpaal die het niet doet, is er een gat in de weg of een
losse stoeptegel etc. dan kunt u dit zelf melden bij de gemeente. Voor Lollum kan
dit via www.sudwestfryslan.nl of via tel. (0515) 48 90 00. Voor Waaksens kan dit
via www.littenseradiel.nl of via tel. (0515) 33 23 85 (tot 1-1-2018)
Mocht u vragen hebben over de informatie in dit bericht dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden van Dorpsbelang, ook kunt u een mail sturen
naar: dorpsbelang@lollum-waaksens.nl
Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging voor Dorpsbelang te Lollum-Waaksens
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Het bedrijf voor al uw AUTOMATISERING, zowel hardware als software

- Complete systemen
- Losse componenten
- Aanleggen netwerken

- Software
- Maatwerk software
- Internetpagina’s

Ook kunt u bij ons terecht voor het vaste onderhoud van uw netwerk en
systemen, hier kunt u denken aan het updaten, opschonen, het maken van
een back-up en het uitbreiden van uw systemen.
Voor verdere informatie en tarieven:
Jorritsma Automatisering
Ald Haven 13
8823 SR Lollum
Tel: 0517-469071
Mob: 06-23688811
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Wat jo yn in âlde tsjerke net allegear fine ...
Op ’e dei fan ’e yntocht fan Sinteklaas yn Dokkum wie it ek yn Lollum moai drok,
omdat yn ’e Sinte Hubertus wer eefkes iepen tsjerke holden waard. It bysûndere
wie, dat de houten flier der hielendal út lei, en dêrûnder mar leafst 17 grêfstiennen te sjen wiene. Grêfstiennen binne op himsels net bysûnder yn in histoaryske
tsjerke, mar dit oantal wie wol heech, en boppedat wie net ien fan dy stiennen
earder beskreaun.
Yn 1883 is nammentlik de Hubertus (doe noch de Herfoarme tsjerke foar allinnich
Lollum) ferboud sa’t wy him de lêste jierren koene. De preekstoel is doe mei it
koarhek nei de eastpunt fan ’e tsjerke ferpleatst, en de banken binne werskynlik
allegear fernijd. Doe moat dus ek de houten flier lein wêze, en blykber hat dêrnei
nea wer ien ûnder dy floer sjoen ...
Mar foàr 1883 lei der dus gjin houten flier, mar in stiennen flier mei mar leafst 17
grêfstiennen deryn. De minsken fan ’e grêfskriftekommisje fan ’e Fryske Akademy hawwe geweldich wurk levere troch yn in pear dagen tiid alle stiennen sikuer
op te mjitten, op ’e foto te setten, te ûntsiferjen en ek op ynternet te pleatsen. Jo
kinne se allegear op dizze link besjen: https://goo.gl/8YCES4 .Foar dy’t net by
ynternet kin, pleats ik hjir alfêst in pear foto’s.
Fuort by de yngong leit in stien út 1625. Doe ferstoar de Aaltsje Liuwes, de frou
fan Jelle Haaies. De minsken hiene dus beide gjin femyljenamme. Mar se hawwe
wol de grutste en dus de djurste stien fan ’e hiele tsjerke! Hoe koe dat? Neffens
it grêfskrift fan Jelle, dy’t 20 jier letter ferstoar, wie hy ‘tichelaar en calckbrander
tot Maccum’. Dêr moat er dus goed jild mei fertsjinne hawwe - blykber wiene
Makkumer pannen doe ek al djoer ... De stien is lykwols al pleatst yn 1625, doe’t
de frou ferstoar. Dat hat nei alle gedachten in rampjier west, want yn itselde jier
moast de namme fan harren dochter Tsjerkje Jelles derby beitele wurde: se stoar
yn augustus, noch mar 11 jier âld:
Anno [Ao] 1625 den 11 Augusti sterf [=
stierf] d’ Eerbare Tiertie Ielles [Tsjerkje
Jelles] dochter out 11 Iaeren ende leit
alhier begrauen.
(Opmerkings: de -n op ’e ein fan in
wurd waard faak oanjûn mei in streekje
boppe de lêste letter, en it wurd ‘ende’
waard ek op dy menier ôfkoarte. De u
en de v waarden faak gelyk skreaun.
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‘Out’ skreaune de lju ûnbekommere mei in -t.)
Jelle Haaies wol dúdlik sjen litte dat hy no by de hegerein heart. Hy lit net allinnich
in djoere stien meitsje, hy brûkt ek de deftige Latynske oantsjuttings fan ’e moannen: 8 maart is ‘den 8 Martius’ en 11 augustus is ‘den 11 Augusti’. Spitich is, dat
hy it krekt net hielendal goed docht: ‘Martius’ soe eins ‘Martii’ wêze moatte. En
sjoch ek ris nei de skitterjende krollen yn it wurd ‘sterf’ fan it grêfskrift foar dochter
Tsjerkje! Boppedat hat Jelle Haaies foar himsels en syn frou in femyljeweapen
betinke litten. Dat weapen kinne wy net goed mear sjen, omdat it yn ’e Frânske
tiid (1795-1813) mei houwielen fernield wurden is. It wie de tiid fan ‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’, en earetekens lykas femyljeweapens waarden yn ’e iepenbiere romte ferbean. Dat it weapen ferrinnewearre is, is spitich, mar it is wol
wer in bewiis, dat de stiennen flier yn ’e Frânske tiid noch gewoan sichtber wie.
Justjes âlder is de stien fan Bauke Stoffels, de earste domeny fan Lollum. Dy
stoar yn 1616, en der wurdt fan him ferteld dat er tige goed damje koe.
Anno 1616 den 5 Februarii sterf den
eerwaerdegen en godsaligen ende welgeleerden Baucke Stoffels Boni (??) In
sijn leuen dienaer des godlijcken Woorts
tot Rugelollum. Praedicant annos (= jierren) 48 alhier begrauen.
Foardat hjir domenys wiene, wiene hjir
oant en mei 1580 pastoars. Bauke Stoffels wie dus begûn as pastoar, en hat de
swaai nei de nije godstsjinst makke. Der
lizze lykwols ek noch twa stiennen fan
pastoars fan earder as 1580. Dy binne
altyd werom te kennen oan de mistsjelke mei in hosty derboppe.

De grêfstiennen lizze allinnich yn it middenpaad, mei dêrtuskentroch grutte
kalkstiennen tegels. Yn ’e koer fan ’e
tsjerke leine gjin grêfstiennen, mar moaie estrikken: grutte estrikken yn ’e mid-
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den, en lytseren oan ’e sydkant. Wa wit binne se noch wol bakt troch Jelle Haaies
Wy witte net krekt wannear’t de flier mei
tegels en grêfstiennen oanlein wurden
is. Der wiene lykwols ek noch âldere
spoaren te finen, in 30 sintimeter leger.
Dêr leine, oan ’e sydkant, noch âlde
Friezen (= ‘kloostermoppen’) yn in kreas
petroan.

Nei alle gedachten hawwe by dy laach
ek tegeltsjes heard, meskien oan ’e
râne, of yn it middenpaad. Dy tegeltsjes
binne foaral brokstikken fan weromfûn.
Op dy brokstikken sjogge jo abstrakte
petroanen, mar ek leeljes, Kristus-koppen en ien kear, en dat skynt frij bysûnder te wêzen, in liuw. Neffens de saakkundigen komme dy tegeltsjes likernôch út ’e tiid om 1350 hinne
Fansels nimme minsken ek wolris wat
mei nei tsjerke dat dêr dan lizzen bliuwt.
Sa moatte wy werskynlik in leaden knoop
ferklearje, dy’t brûkt waard by it spinnen
fan wolle. It lead wie in gewichtsje, om
de tried moai rjocht nei ûnderen hingje
te litten. Dat diene se fansels net yn
tsjerke, mar ien hat as ’t treft sa’n ge-
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wichtsje yn ’e bûse hân en it yn tsjerke ûngemurken falle litten.
En dan is der noch in âldere laach, in tweintich
sintimeter ûnder de laach fan âlde Friezen: oanstampte grûn. Hat de tsjerke earst allinnich
in muorre en in dak hân, en gjin flier? Of heart
dy flier by in houtene tsjerke dêr’t gjin spoaren
mear fan te finen binne? Hoe dan ek: de tsjerke
is boud op in terp, en de terpen waarden al bewenne foardat der in tsjerke stie. Fan dy bewenning binne ek noch spoaren weromfûn, lykas in
fraaie nudle: makke fan bien, moai oppoetst en
glêdwreaun, en mei fersierings yn ’e foarm fan
stippen derop. De nudle kin brûkt west hawwe
om klean mei te naaien, mar mooglik ek wol om
it hier mei op te stekken.
Ta beslút: de frijwilligers fan it Argéologysk Wurkferbân en fan ’e Grêfskriftekommisje fan ’e Fryske Akademy hawwe yn in koart skoftke tiid in hûdfol wurk dien
om alles foar ús nei te gean. Se hawwe oanjûn, dat se ree binne om ek noch in
kear werom te kommen om alle fynsten út te stallen en ta te ljochtsjen. As dat
oangiet, hâlde wy jim op ’e hichte! Liuwe H. Westra

Gevulde koffers voor Gambia
Eind augustus ben ik met mijn werkgeefster
en haar twee kleinkinderen naar Gambia geweest. Gambia is een land aan de Afrikaanse
westkust. Het resort waar we verbleven was
paradijselijk, ondanks dat het midden in de regentijd was. Palmbomen, diepblauw zeewater
van 27 graden, en de meest aardige mensen
die ik ooit ben tegengekomen.
Toch bleek dit alles een façade. Zodra je het
resort verliet en je ogen de kost gaf zag je de
vreselijke armoede. Kinderen in zwaar versleten kleding en zonder schoenen met alleen
zelfgemaakt speelgoed. Vrouwen die op alle
mogelijke manieren proberen om iets bij te verdienen. Bij nadere kennismaking
bleek dat de Gambianen een trots volk zijn die niet te koop lopen met hun armoede en zeker niet te beroerd zijn om te werken. Helaas levert dat werk slechts een
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grijpstuiver op en bij lange na niet genoeg om rond te komen. Om een voorbeeld
te noemen; Bij het resort was een zeer vriendelijke security medewerker. De man
was ingehuurd om opdringerige straatverkopers op een afstand te houden. De
security medewerker heeft een werkdag van 12 uur en werkt 6 dagen in de week.
Daarbij moet hij anderhalf uur per dag lopen van en naar zijn werk. Tijdens zijn
dienst krijgt hij bijna niets te eten, behalve wat de vakantiegangers hem af en toe
toestoppen. Daarvoor ontvangt hij een maandsalaris van omgerekend € 32,00.
En nee, de komma staat niet verkeerd. Men eet daar vooral rijst en de rijst wordt
verkocht in balen van 50 kilo. Zo’n baal kost € 25,00 , maar daar kan zijn gezin
geen maand van eten. Daarbij is de rijst van bedenkelijke kwaliteit; er beweegt
nog weleens wat in de zak rijst.
Eenvoudige zaken van elementaire hygiëne ontbreken: tandenborstels en tandpasta, damesverband, pleisters en verband. Maar ook leesbrillen of zelfs gewoon
bestek. Ik ben bij een familie geweest, waar men om de beurt at omdat er maar
één lepel in huis was. Ter plaatse zijn we begonnen met het geven van goederenhulp. Voor de Security man zakjes noedels waar je met wat warm water
een redelijke maaltijd mee hebt, maar ook de kleding van de kleinkinderen werd
weggegeven en ook ter plaatse hebben we spullen, vooral rijst, aangeschaft om
die uit te delen. De dankbaarheid van de Gambianen is ontroerend. Ze hebben
bijna niks en dat kleine beetje dat ze hebben willen ze nog met je delen of je een
wederdienst bewijzen.
Inmiddels terug in Nederland proberen we een goederenstroom op gang te brengen, éénmaal per maand gaat er een container met goederen naar Banjul, de
hoofdstad van Gambia. Goederen, geen geld. Zoals in de meeste arme landen
ligt ook in Gambia de corruptie op de loer. We hebben dus dringend behoefte
aan goederen als kleding (zomerkleding, de gemiddelde jaartemperatuur is 28
graden), schoenen, speelgoed, schoolspullen, houdbaar voedsel, verbandmiddelen, bestek, haarelastiekjes, bedenk het maar. En niet te vergeten: koffers ! In
uw overbodige of oude koffers worden de goederen verpakt. Voor de verzending
van een volle koffer betalen we € 7,50. Van dit bedrag wordt € 2,00 gereserveerd
voor het onderhoud van een school en om de gemeenschappelijke groentetuin
van een omheining te voorzien. Gambia is een land met veel jungle en de dieren
in de jungle zijn gek op gekweekte groenten en fruit. De goederen proberen we
daar zoveel mogelijk zelf uit te delen om zeker te zijn dat de goede gaven op de
juiste plaats terecht komen en niet ineens op de zwarte markt. In December gaat
mijn werkgeefster weer naar Gambia om de inmiddels onderweg zijnde goederen
uit te delen.
Ja, het is een druppel op een gloeiende plaat, maar als er genoeg druppels zijn
koelt de plaat wel af. We gaan dus door. Inmiddels wordt de volgende container
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alweer geladen. De hulp die we krijgen is hartverwarmend. Van de Spar in Arum
kregen we houdbare levensmiddelen, van de Macdonalds in Harlingen kregen
we leesbrillen en overgebleven Happy Meal speeltjes, van een tandarts kregen
we tubetjes tandpasta en afgelopen week kreeg ik van een lieve buurvrouw een
hele zak met cosmeticamonsters en sieraden. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd,
er zijn intussen “inzamelpunten” op verschillende plaatsen in de provincie.
U kunt terecht in Arum bij Gep Kempkes: 06-30681580 of Jelle Tolsma: 06227742026. In Lollum bij Klasina van Aken: 0517-469221
Ook een financiële donatie wordt op hoge prijs gesteld. Daarvan versturen we
immers de koffers. Dit kan op Ibannummer NL66 INGB 0660380943 t.n.v. Jelle
Tolsma o.v.v. donatie.
Op de facebookpagina van Gepke Kempkes staan de foto’s van het uitdelen van
de materialen. Zodra er weer nieuwe uitdelingen zijn worden er nieuwe foto’s
geplaatst. Zo kunt u zelf zien dat het allemaal op de goede plaats terecht komt.
Ik wens u een mooie kerstdagen en een gezegend 2018 toe en bedank u alvast
hartelijk voor uw medewerking. Klasina van Aken

Herindelingsverkiezing
De gemeente Súdwest-Fryslân en een deel van
de gemeente Littenseradiel vormen in 2018 een
nieuwe gemeente.
Samenwerken
Gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Door samen te werken
kunnen we met elkaar efficiënter voor onze inwoners werken. De gemeente SWF en Littenseradiel werken al veel samen. Op het terrein van politie en brandweer is er één
team, respectievelijk één district, samen met de gemeente De Fryske Marren.
Binnen het sociaal Domein is er een gebiedsteam. Maar ook op het gebied van
ICT is er een dienstverleningsovereenkomst met Littenseradiel. Op dit moment
wisselen beide gemeenten ook al personeel uit.
Vanuit Littenseradiel is het initiatief gekomen om verder te gaan. Op 12 september heeft de gemeenteraad ingestemd met een herindelingsbesluit van de gemeente Littenseradiel. Op 23 oktober 2014 heeft de gemeenteraad besloten om
met Littenseradiel te gaan herindelen en daarvoor het wettelijke traject te starten.
Herindelingsontwerp
In Fryslân zijn er in 2018 3 herindelingen. De gemeente Littenseradiel is bij al
deze herindelingen betrokken. Want deze gemeente splitst op in 3 delen. Een
deel gaat naar de gemeente Súdwest-Fryslân. Een ander deel gaat naar gemeente Leeuwarden die tegelijkertijd samen gaat met Leeuwarderadeel. Het
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derde deel van Littenseradiel gaat naar de toekomstige gemeente Westergo
(Franekeradeel, Menaldumadeel en Het Bildt). Alle betrokken gemeente maken
samen voor deze herindelingen een voorstel, herindelingsontwerp genoemd. Op
de website www.herindeling2018.frl vindt u meer informatie over deze herindelingen en kunt u ook het herindelingsontwerp lezen.
Vervroegde Herindelingsverkiezing
Voorafgaande aan de datum van herindeling zijn op 22 november 2017 verkiezingen gehouden. Vanwege deze vervroegde herindelingsverkiezing worden er
in maart 2018 geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Gevolg is dat de
nieuwe raad vier jaar en drie maanden zitting zal hebben.
Bij een herindelingsverkiezing zijn zaken op details anders geregeld dan bij reguliere gemeenteraadsverkiezingen omdat hier niet alleen de Kieswet van toepassing is, maar ook bepalingen uit de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi).
Meer informatie over herindelingsverkiezingen kunt u vinden op de website van
de Kiesraad.
Zes steden en 83 dorpen
Súdwest-Fryslân bestaat na de herindeling in 2018 uit zes steden en 83 dorpen/
kernen. Súdwest-Fryslân krijgt er dus 15 dorpen bij , namelijk: Boazum, Britswert,
Easterein, Easterwierrum, Hidaard, Hinnaard, Iens, Itens, Kubaard, Lytsewierum,
Reahus, Rien, Waaxens, Wiuwert en Wommels.
Alles op een rijtje
•
De 15 dorpen van Littenseradiel tellen bijna 5.500 inwoners.
•
Het totaal aantal inwoners van de nieuwe gemeente SWF komt per 1
januari 2018 op ruim 89.500 inwoners, verdeeld over 89 kernen.
•
Het grondgebied van het deel Littenseradiel omvat ruim 66 km².
•
Het grondgebied van de gemeente SWF neemt met ca. 7% toe tot ruim
918 km².
•
De omvang van de begroting wordt per 2018 € 235 miljoen.
Heeft u vragen over deze herindeling? Neem dan contact op met team Burgerzaken, dat kan via ons contactformulier of u belt via 14 0515 (zonder kengetal).
Uitslag verkiezing 2017 Gemeente SWF / Opkomst 45,08% Lollum 49,88%
Partij
CDA
PVDA
FNP
GBTL
VVD
SP
D66
CU
GL

Stemmen
Zetels 2017
Zetels 2014
Aantal SB Lollum
8735			11		10		57
4858			
6		
6		
13
4121			
5		
5		
24
2427			
3		
4		
1
3168			
4		
3		
9
1164			
1		
3		
5
1585			
2		
3		
8
1984			
2		
2		
5
2342			
3		
1		
10
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450 m2 Fietsplezier voor jong en oud!
Galamagracht 34, 8651 EC IJlst. Tel: 0515-531664
Openingstijden:

Maandag: Gesloten.
Dinsdag t/m vrijdag: 09:00 – 17:30
Zaterdag: 09:00 – 16:00

U kunt bij ons terecht voor:
Nieuwe & gebruikte fietsen en E-Bike’s
Fietsreparatie
Zadelmeting
Fietsverzekering
Service & onderhoudspakketten
Gratis haal & breng service op afspraak
Onderdelen & accessoires
Betalen in termijnen

Officiëel dealer van de merken: Gazelle, Batavus, Trenergy, Kreidler, TDR,
Alpina, Loekie & Superior. Zoekt u een ander merk? Bijna alle andere
merken zijn door ons te leveren.
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PUZZEL 5 !
Hier is weer een nieuwe puzzel en de laatste van het
jaar.
1 It drokste farwetter yn Fryslân is it:
a.
Keningsdjip
b.
fan Harinxmakanaal
c.
Noardseekanaal
d.
Prinses Margrytkanaal
2 Hokker plak heart net by de Fryske âlve stêden?
a.
Hylpen
b.
Sleat
c.
Hearrenfean
d.
Dokkum
3 In swannepear bliuwt
a.
altyd by inoar
b.
in heal jier by inoar
c.
in briedseizoen by inoar
d.
de âlden sykje alle jierren in oarenien
4 Terpen binne der:
a.
om tsjerken op te bouwen
b.
tsjin heech wetter
c.
foar de toeristen
d.
om mei de slyde by del te glydzjen
5 Kneppelfreed wie op:
a.
16 novimber 1951
b.
16 maart 1945
c.
16 oktober 1964
d.
16 septimber 1952
6 In Menistetsjerke hjit ek wol in:
a.
fermanje
b.
preekhûs
c.
lytse tsjerke
d.
sjongerij
7 Dwers troch Fryslân streamt:
a.
de Boarn
b.
de Ie
c.
de Tsjonger
d.
de Linde
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8 Oan syn wite bles werkenst:
a.
de wetterhin
b.
it reidhintsje
c.
de wytsnút
d.
de markol of poep
9 Om te sjen oft in aai goed is, wurdt it:
a.
lottere
b.
dottere
c.
flottere
d.
plottere
10 Kokedei fiere se yn:
a.
Warkum
b.
Makkum
c.
Ferwert
d.
Kimswert
Veel succes toegewenst!!
De antwoorden kunt u inleveren voor 31 december bij Sijke Hendriks of
mailen naar sijkehendriks@live.nl
Uitslag van puzzel 4.
1. Aan een struik – 2. Leon v. d. Neffe – 3. Vleermuis – 4. Zes – 5. Scheepje 6. Nee – 7. Re – 8. 26 – 9. Tien – 10. Zestien.
Stand na puzzel ronde 4.
Naam		Score		Punten		Totaal
D.Akkerman
56		9		65
T.Visser		40		9		49
H.Kooistra
38		9		47
R.Koopmans 14		-		14
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UIT ONS ARCHIEF
25 jaar geleden
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Doe

en no!

It fabryk
Lollum
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De bijzondere hobby van
Piet Twijnstra
In de schuur van de boerderij in Waaksens treffen wij “Boer Piet” bij zijn trots,
de figuurzaagmachine. Hiermee leeft
hij zich creatief uit door het zagen van
vogels, koeien, paarden, honden en katten, een hele dierentuin. Ook maakt hij
vogelhuisjes, voetenbankjes, laarzenknechten en zelfs een picknicktafel. Via
diverse kanalen komt hij aan hout en triplex om zijn ideeën vorm te geven.
Boer Piet houdt van de natuur daarom
maakt hij ook eendenkorven. Dit oude
ambacht heeft hij van zijn vader geleerd en nog elk najaar is hij te vinden
in de schuur tussen de bundels riet en
touw, waarmee hij tientallen korven in
elkaar vlecht. Elk jaar snijdt zoon Epke
het riet waarna zoon Henk zorgt dat het
op zolder komt. Het beste is het riet te
verwerken dat nog niet in pluim staat,
dat is nog genoeg buigzaam En dat ze
door de eenden zijn goedgekeurd blijkt
wel uit het grote aantal broedende eenden in de vele korven die in het voorjaar
rond de boerderij te zien zijn. Via mond op mond reclame en internet is er in de
loop der jaren al heel wat de schuur uitgegaan.
Heb jij ook een
leuke hobby
meld je dan aan
voor deze rubriek
via:
twadoarpen
@hotmail.com
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50-jarig jubileum IJsvereniging Sietse de Vries
1967-2017
Officieel bestond IJsvereniging Sietse de Vries op zondag 19 november 2017
vijftig jaar, maar het feestweekend stond gepland op vrijdag 17 november en
zaterdag 18 november. Met een prachtig programma werd dit in het dorpshuis
gevierd. Vrijdagmiddag 17 november om 16.15 uur heette voorzitter Johannes
Mulder eenieder van harte welkom. Sjoerd Bijma was de eerste spreker en hij
vertelde over de historie van de IJsvereniging, met tussendoor leuke anekdotes
over wedstrijden en tochten die de afgelopen jaren waren georganiseerd, wat
voor velen zeer herkenbaar was.
Hierna was het de beurt aan het beroemde strafpleiters duo de heren Wim
en Hans Anker. Wim Anker vertelde over
wat hij zoal had beleefd met het bestuur
en dat hij ons elk jaar nog op de traditionele manier een bijdrage overhandigd
voor hun sponsoring van de vereniging,
wat elk jaar plaatsvindt in de Gekroonde
Leeuw te Arum. Vervolgens was het de
beurt aan zijn broer Hans die nog een
duit in heet zakje deed en prachtige verhalen vertelde over wat hij en zijn broer
al wel niet mee hadden gemaakt in en
op het ijs.
Na de pauze kreeg dhr. Jan Oostenbrug, oud-voorzitter van de Friese IJsbond en oud ijsmeester van stichting de Friese Elfstedentocht, het woord en hij
vertelde een aantal verhalen over vroeger. Ook liet hij een mooie diaserie zien
over o.a. winterse plaatjes van de Aldtsjerkster polder. Hierna was er nog een
verrassingsoptreden van de Boalserter Skotsploech. Zij lieten oude dansen zien,
zoals men dat vroeger op de ijsbaan
ook wel tegen kwam. De middag/avond
werd afgesloten met een gezamenlijk
stamppotbuffet, wat bij één ieder erg in
de smaak viel.
Voor onze jeugdleden was er zaterdagmiddag 18 november een levend
winters ganzenbord door het dorp, met
tussendoor opdrachten. Alle kinderen
werden verwelkomd in het IJsbaanhokje met koek en zopie. De kinderen
werden in groepjes verdeeld en waren
te herkennen aan hun gekleurde mutsen. Elke groep had hun eigen kleur, wat overeenkwam met de pionnen op het
ganzenbord. Per groep ging men op pad. Sommige groepen waren snel terug,
weer anderen konden doorgaan tot dat ze een ons wogen!!!
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Na afloop zijn we samen met de kinderen naar het
dorpshuis gegaan en werd er afgesloten met patat en
drinken. Al met al een zeer geslaagde middag.
Hierbij willen wij graag iedereen bedanken die samen
met ons het jubileum van de IJsvereniging hebben gevierd. Ook onze dankzegging voor de attenties die wij
mochten ontvangen. Het was voor ons een prachtig
jubileum om nooit te vergeten. Op naar de volgende
50 jaar!
Met vriendelijke groet,
Bestuur IJsvereniging Sietse de Vries

Viswedstrijd IJsvereniging Sietse de Vries
Op zaterdag 14 oktober werd de jaarlijkse viswedstrijd gehouden van IJsvereniging Sietse de Vries. Wederom hadden we prachtig visweer en lagen er op een
gegeven moment een dikke 50 hengels in het water, een geweldige opkomst.
Anderhalf uur lang gingen diverse dobbers onder water en werden er vele vissen
naar boven gehaald.
De prijswinnaars waren als volgt:
Categorie jeugd:			
1e prijs: Riemke v.d. Veen		
2e prijs: Redmer Koopmans		
3e prijs: Jelte Hendriks			

Categorie senioren:
1e prijs: Jurjen de Boer
2e prijs: Nico Ebbendorf
3e prijs: Tjeerd de Jong

Na afloop van de viswedstrijd werd in het dorpshuis een aantal rondes draaiend
rad gehouden, ook hier waren veel mensen op afgekomen. Het bestuur is zeer
tevreden over de opbrengst van deze middag, de kas is bijgevuld met zo’n €
320,-!! iedereen bedankt voor de gezellige en sportieve middag!
Bestuur IJsvereniging Sietse de Vries
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Slachtemarathon 2018
Zoals een ieder misschien wel weet wordt er in
2018 een bijzondere editie van de Slachtemarathon verlopen. Dit in het kader van de culturele hoofdstad 2018.Deze bijzondere editie zal
plaats vinden op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september.
Op zaterdag 1 september is het de bedoeling
dat de deelnemers in de ochtend door Lollum
komen. Het zou fantastisch zijn dat we de deelnemers kunnen toejuichen en een beetje kunnen entertainen. Daarom willen wij via deze
weg een oproep doen aan alle inwoners van
Lollum en Waaksens om zich aan te melden als vrijwilliger of als entertainer/ act.
Iedereen die maar wat leuks wil doen is welkom, zingen, toneel spelen, muziek
maken etc. Aanmelden kan via Jetske Dijkstra tomandjerry@ziggo.nl
Wij hopen natuurlijk op veel aanmeldingen.
Werkgroep Slachte 2018

Herfstworkshop
De opbrengst van de herfstworkshop bloemschikken was
180,-- euro. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de
bankrekening t.b.v. restauratie Hubertuskerk.We hebben
een geslaagde, gezellige avond gehad en zijn van plan om
in december een kerstworkshop te houden. Ook hier is het
doel weer: restauratie Hubertuskerk. Te zijner tijd ontvangt u
hiervoor een opgavebriefje in de brievenbus.
Janneke en Riemke

AGENDA
Datum		Onderwerp				Plaats		Tijd
Zat 25 nov
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
Zat 27 jan
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
Activiteiten agenda: www.dorpshuisdenijehaven.nl/agenda-en-nieuws
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Aan de inwoners van Witmarsum, Pingjum, Schraard,
Longerhou,en Lollum/Waaxens
We hebben op 15 november de jaarlijkse jeugdactie gehad. De
actie is weer goed verlopen. De jeugd van boven genoemde
dorpen zijn weer goed bezig geweest om de producten te verkopen. De jeugdactie heeft dit jaar € 1135,00 opgebracht. Dit
geld wordt weer gebruikt voor de jeugd. Langs deze weg wil
s.v. Mulier alle inwoners bedanken voor het kopen van 1 of
meer artikelen. Verder willen wij de jeugd en hun begeleiders bedanken voor hun
inzet om er weer een geslaagde actie van te maken.
Namens s.v. Mulier: De Sponsor commissie
Beste dorpsgenoten, De brandwondencollecte heeft in Waaksens en Lollum € 162,55 opgebracht.
Bedankt hiervoor! Lucie, Marieka en Eelkje.
Beste bewoners van Lollum en Waaksens.
Wie wil de brandwondencollecte van mij overnemen? Ik heb
het 26 jaar gedaan en wil er nu mee stoppen.
Vriendelijke groeten, Eelkje v.d.Kuur – Hoitema.
Opbrengst kollekte nierstichting €268,12 onze hartelijke dank
voor alle gevers
En de dames voor het kollekteren.
Met vriendelijke groet, Hillie Kooistra
De collecteweek van het KWF kankerbestrijding was dit
jaar van 3 t/m 9 september. Door de inzet van de collectanten (Aagje, Jikke, Rienkje, Sippie en ik) hebben we een
mooi bedrag opgehaald van € 320,59. Feikje bedankt voor het tellen van de opbrengst en alle gevers hartelijk dank. Groetnis, Gerrie Folkerts
Ek út namme fan Anne, wol ik eltsenien tanksizze foar
de kaarten, blommen
en besites, die ik krigen ha by myn thúskomst út it
sikenhûs.
Groetnis fan Sijke Hendriks - Reinsma
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Huisartsen van Wûnseradiel:
Huisartsenpraktijk, De Tsjasker 9, Witmarsum
0517-531281.
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
Dr. B. Dierick, ds. Touwelaan 13A, Makkum
0515-23170
Huisartsen van Littenseradiel:
Dr. Meerdink, Van Sminialeane 45, Wommels
0515-331331
Dr. Hoepman, Van Eysingaleane 10, Easterein
0515-331488
Huisartsenpost Sneek
De avond, de nacht, het weekend
en tijdens feestdagen kunt u voor
spoedeisende hulp terecht op de
huisartsenpost in het Antonius
Ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601
ZK Sneek. De huisartsenpost werkt
uitsluitend op telefonische afspraak.
U kunt bellen met 0900-112 7 112 (€0,10 pm). Dit nummer is alleen voor
SPOEDGEVALLEN. Wilt u meer weten over de dokterswacht dan kunt u kijken
op www.dokterswacht.nl

AED Hoe te Handelen?:
Als de AED in een van onze dorpen nodig is dan is het
belangrijk om direct 112 te bellen. Als er contact met 112
is wordt er via een sms systeem een bericht gestuurd naar
vrijwilligers. Zij worden dan via de sms naar de AED of
patiënt gestuurd. 112 bellen is dus het belangrijkst om
te doen. De vrijwilligers kunnen reanimeren en de AED
bedienen maar hebben altijd de hulp van de ambulance
nodig.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Lutske de Jong via: lutske@planet.nl
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