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Van de Redactie
Hij is er weer! Sinterklaas heeft zich weer laten zien in Lollum en Waaksens en hij
brengt weer veel lekkers en presentjes rond. Daarna volgen de “donkere” dagen
voor Kerstmis naar het feest van licht en vrede. De kou zit al een beetje in de
lucht, ijs op de slootjes, ruiten krabben. Wordt het nu echt winter en gaat in het
nieuwe jaar die elfstedentocht er nu eindelijk eens van komen? We Wachten het
maar af.
In deze laatste dorpskrant van het jaar gaat Knilles verder met zijn logboek, meldt
de DA weer nieuwe activiteiten, hebben we een biljartkampioen in Lollum en
brengt Dorpsbelang je weer op de hoogte van hun bezigheden. En er moet (veel)
geld komen voor de restauratie van de Hubertuskerk. Philip Bakker is op internet
een crowdfunding actie gestart je leest er alles over in dit krantje.
Bedankt voor het inzenden van oplossingen van de Boeren Foto Puzzel. Niemand had het echter goed. Wat het had moeten zijn vind je op pagina 16.
De foto op de voorkant is van Rob Peters en die op de achterkant van Greet
Leuven.
Voor actueel nieuws uit de dorpen kijk op:

www.lollum-waaksens.nl

DE TWA DOARPEN in 2017
nr. 167 uiterste inleverdatum kopij 18 januari - verschijnt begin februari.
nr. 168 uiterste inleverdatum kopij 15 maart - verschijnt begin april
nr. 169 uiterste inleverdatum kopij 14 juni - verschijnt begin juli
nr. 170 uiterste inleverdatum kopij 13 september - verschijnt begin oktober
nr. 171 uiterste inleverdatum kopij 15 november - verschijnt begin december
Punten voor de agenda en kopij en foto’s voor De Twa Doarpen kunt u mailen
naar: twadoarpen@hotmail.com
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Prettige kerstdagen
en
een gelukkig Nieuwjaar!
Noflike Krystdagen
en
in protte Lok en Seine
yn it Nije Jier!
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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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De klos
Jacob en Baukje Wester
De klos rolt niet heel ver deze keer. Bedankt
Martha, we gaan proberen er iets leuks van te
maken.
Jacob Wester is geboren in Sneek. Op “Klein Tinga”. Daar waar nog niet zo lang
geleden de MTS in Sneek stond, daar was de boerderij. Omdat er destijds een
ringweg kwam om Sneek heen, moest de familie elders een boerderij zoeken en
dat werd Lollum. Op de “Leane”. Vanaf zijn vierde jaar woont Jacob in Lollum. Nadat Jacob klaar was met de MTS ging hij naar de HTS in Leeuwarden om daarna
vervolgens op de TU in Enschede elektrotechniek te studeren. Vanaf 1991 heeft
Jacob het autobedrijf van zijn broer Henk overgenomen.
Baukje is geboren en opgegroeid in Franeker. Groot geworden in het loonbedrijf
(Westra) van haar vader. Maar haar overgrootmoeder komt uit …. Lollum (hoe
grappig is dat ?). In den Haag en Lelystad heb ik voor verpleegkundige kunnen
studeren. Toen ik in Zwitserland woonde heb ik Jacob leren kennen. Ik reed nogal
veel kilometers en zodoende kwam ik bij de Garage Wester terecht.
In 1998 zijn wij getrouwd. We woonden eerst op de Waaxenserweg nr 28. Het
grappige is dat de zussen van mijn moeder het huis goed kenden. Het was het
huis van familie Laansma. De beppe van Baukje (beppe Hieke) was een nicht
van de familie Laansma. Mijn moeder en haar zussen zijn in Lollum regelmatig te
logeren geweest. Precies in het huis waar nu Kees en Geartsje wonen.
We mochten 4 kinderen krijgen. Joukje Marije, de oudste, is geboren in 1999.
Zij woont nu in Zwolle en studeert bedrijfskunde. Marlous is geboren in 2001. U
ziet haar vast wel eens rijden op een zwart paard. Marlous en haar IJslander zijn
onafscheidelijk. Jelte Eelke Hendrik kwam in 2006. Hij zit sinds kort op voetbal
bij SV Mulier en vindt dat erg leuk. Hieke sluit in 2008 het klavertje vier. Onze
ballerina .
De klos rolt verder naar
Ruben en Magdalena Rypkema-Folkerts
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It

hâldt net op

It is ein augustus, begjin septimber, in hiele moaie wike mei simmerwaar; temperatueren fan 20 oant 24 graden, mar fan sneon op snein, trije op fjouwer septimber, is it hjerstich mei hurde west-noardwestewyn, oant moandeitemoarn en dan
sit der 15,5 mm yn de wettermjitter. Mar de depresje giet wer oer, en it wurdt wer
simmer mei drûch waar en oerdei wer boppe de 20 graden. Mei al dat moaie waar
binne de boereswellen noch hieltyd aktyf. Wy hawwe op Lyts Tolsum noch jonge
swellen yn de houtoerkaping. Fan ’e moarn seach ik noch twa sitten op de râne
fan it nêst. It is allegear simmerwaar dat de klok slacht: 26 oant 27 graden, juster
7 septimber, de waarmste dei op dizze datum yn 100 jier. Wol bysûnder, en hjoed
giet it wer oan. Ek freed, sneon en snein oant tongersdeitejûn: alle waarmterekords binne ferbrutsen, ek nachts. In komplete waarmtegolf, noch noait earder
hat it sa west. It lân wurdt foar de fjirde of fyfde kear meand. Ek it lânwurk op bou
en greide, it is soms hast te hyt. Mar it feroaret al wat; tongersdeitemiddei waait
der in lekker bryske út it súdeasten, mar it bliuwt moai waar.
It is woansdei 21 septimber, it begjin fan de hjersttiid. It troperoaster fan ferline
wike kin wer yn de kast, mar it sil hjoed wol wer in simmerdei wurde, en dat is
mear as 20 graden. De sinne komt op om goed tweintich oer sânen, en fan ’e jûn
ferlit er ús wer om healwei achten. Wol jout er tolve oeren ljocht en tolve oeren
ferlit it grutte ljocht ús. Nei de langste dei fan 21 juny hawwe wy alwer fjouwer en
in heale oere fan de dei minder sinneljocht, en dat giet noch troch oant 21 desimber. Alle wiken om en de by 15 menuten minder. Mar gelokkich is der dan altyd
noch keunstljocht, om it dochs wat oangenaam te meitsjen.
Ik hie fan ’e wike in moaie waarnimming. By
Hylke en Gea rûnen fjouwer wite einepiken
foar hûs; it sil wol dat der goed op past is, oars
kin dat hast net. Ik hearde, dat wie ek sa. Moai
no!
Wat hie ik fan ’e wike noch mear? Rienk hold
my op ’e dyk oan. Hy seit: no haw ik wat bysûnders. Ik wie yn de grutfeart, sa tusken it doarp
en de dûker by Pieter en Emmy (foar de âlderen: tusken de draai en de wite brêge) oan it
fiskjen mei in wjirm as ies en wat haw ik oan
de heak? Ik wist it earst ek net, seit Rienk, mar
ik haw it neisjoen. It wie in ‘gestreepte Amerikaanse rivierkreeft’. Hoe komt sa’n bist hjir no?
Wy hearre der grif mear oer. Rienk hat in foto
makke; dy wurdt nei de redaksje stjoerd, dat
wy kinne him allegear sjen.
It is hjoed 26 septimber, simmerwaar mei tem-
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peratueren boppe de 20 graden. De boereswellen binne der noch, mar net lang
mear dus, want woansdei 28 septimber, dan binne se wol fuort, echt fuort, en
oant takomme jier mids april is it wer in lang ein. Mar dit witte wy no al, se komme
wer. Op tongersdei 29 septimber wurdt it dochs mei 6 mm wetter wer wat wiet,
mar der komt mear oan. Fan sneontemiddei oant sneintemoarn alwer 15 mm.
Dan snein noch in buike fan 3 mm, mar dan sjogge wy op de waarkaarten boppe
Sweden in enoarm hegedrukgebiet en mei noardeastewyn komme wy ek ûnder
dy ynfloed. Pyt Paulusma syn buien en buikes binne oer en Jan Jonkman nimt it
waar foarlopich foar syn rekken. Dêrmei hearre je dan ek ris wat oars, as hy seit,
de reinmjitter wurdt kommende wike net oerspand en as hy seit, der is en komt
wol wat bewolking, mar it measte drûget op troch de waarmte fan de sinne. Wy
witte dat ek wol, mar sa as hy dat seit, moai no.
Mar de temperatuer, ferline wike noch 20 graden, hjoed oerdei 12 graden en
nachts 5 of 6 graden, dat is noch gjin winter, mar mei dy hurde east-noardeastewyn moat de winterjas wol wer oan. Wy witte, sa hurd kin it hjir oars wurde; wy
sjogge it om ús hinne. De blommen hâlde ek net fan nachts dy kjeld, de beammen begjinne ek har blêden los te litten. Dat is de tiid; de nachten wurde al mar
langer, mar it is drûch op ’e bou en yn ’e greide. It sicht oer it fjild, it lânskip wurdt
wer flak: de maisrispinge rint as in trein, de trekkers mei ladeweinen komme mei
skjinne tsjillen fan de bou. Dat hat ek wolris oars west, en dat, dat is yn de natoer
sa, it is altyd wer oars. Dat is it moaie derfan.
Wat mear moai is, de mûzepleach is oer. Ik sis de pleach is
oer, mûzen bliuwe der wol, want
de wikels en hjir en dêr in mûzebiter (buizerd) en ek de ûlen
hjir yn ’e buorren en wêr ek mar,
binne wol oanwêzich, en wêr’t
se oerdei sitte, yn de beammen,
je sjogge oan wat derûnder leit,
sy geane net foarby. En it fee
hat kommende winter ek mear
as genôch iten. Juster, tongersdei 6 oktober, waarden der
noch kuilrollen perst, en moai
spul mei dy sinne en dy drûge
natoer. Watfoar sifer moatte
dizze foarbye trije simmermoannen hawwe? Wy hawwe alle soarten waar hân:
waarmte, soms echt waarm, mei waarmterekords, soms in buike, mar ek wol in
plensbui, en dêrtroch al mei al, der is in soad groeid. Wy kinne it hast net better
winskje en wy hawwe dat alles fergees krigen. Dêrmei jou ik in njoggen.
Wy witte wol, se binne hjir wol yn ’e buert, mar de hiele maityd en simmer net
sjoen, mar juster seach ik by de Slachte dochs wer ien: in sulverreager op syk
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nei wat te iten, en dat is him grif slagge, want ús kat kaam fan ’e moarn ek alwer mei in mûs thús. Mar no even oer de reaksje fanút Kanada fan Mrs. Lucy
Steiginga mei in prachtich moaie gerberablom op de nammestikker. Ja, Loeke,
ast skriuwste oer ús skoallegean by master Van Abbema, dan geane ek myn gedachten santich jier werom. It skoalplein, it boartsjen yn de buorren, de Hageterp,
simmerdei swimles fan Sipke Berg en winterdei ride op it leech fan de Hageterp
earst, en as it koe op ’e grutfeart letter, en do koest ek ride. Ik sjoch it noch foar
my, mar it is de moaie herinnering oan de fijne jeugd, sa asto it al neamst dy’t wy
hân hawwe.
En dit ferhaal dat Durk Houtsma yn Panorama 1955 fûn, dêrsto by west hast: it
wie Kryst 1954, ik wie yn tsjinst mar mei krystferlof thús, dat ik wie der ek gau by,
of sa fluch as it koe, want wy moasten wol troch it lân en noch oer in brechje, mar
it ferhaal wurdt net hielendal ôfmakke, want it wie sa, de hynders en wat jongfee
út de skuorre en it lyts bûthús hawwe it net oerlibbe, mar de kij út it grutbûthús
wol; dy stienen ûnder de betonnen souder wêrfan’t de lûken daliks tichtdien wienen. De wyn waaide fanút it easten, en dêrom koe de foarein mei mannemacht
behâlden bliuwe. Dat kaam ek mei omt der in brânmuorre siet tusken wenhûs en
feeromte. De brânwarauto koe der net komme, dy rekke fêst ergens by Baarderbuorren. Ik sjoch dat noch foar my, de dakpanne op de skieding fan wenhûs en
feeromte waard derôf goaid, dy skieding waard wiet holden mei amers wetter út
de feart. Alles dêr’t mar wetter yn koe, waard trochjûn. Oan beide kanten fan it
dak stienen helpers omheech en joegen it wetter oan mekoar troch. Jappy Postma stie sels boppe-oan op it skoarstienboerd. It wie gelokkich gjin winterwaar,
oars hie it ek net kinnen. De kij stienen ek ferdwaasd yn it lân te sjen, dy binne de
oare moarns allegear wer wat sammele en wer yn it bûthús brocht en moasten
fretten hawwe dat oanfierd waard en mei de hân molken wurde. Ik haw der mei
in pear ekstra ferlofdagen goed fjirtjin dagen west om te helpen en sa bedarre
de famylje Postma wer yn de keet en doe fandêrút waard der wer in plan makke
foar nijbou, net wer mei in aggregaat (stroomopwekker), mar mei in stroomkabel
fanút de buorren. Dat ferbliuw yn de keet hoegde net sa lang, doe wie it dak op ’e
foarein wer ticht, en de wenromte wer gebrûksklear makke. Dit noch: de nammen
fan de boerefeinten fan Postma wienen Minze van der Sluis en Bram Andela en
dizze beide jonges kinne dit ferhaal net mear fertelle; sy binne net mear.
Mar wy al, Loeke, wy hawwe der west en hawwe it sjoen. Moai fan dyn reaksje,
want sa koe dit ferhaal dochs noch ôfmakke wurde, en it bysûndere fan dit alles
is, dat it fia Kanada, fia dy dus, by ús yn it doarpskrantsje stiet. En dat Frysk fan
dy, dêr is neat mis mei. Ast werris reagearje wolste, kom dermei.
Sa binne wy oktober, de waarmte is fuort, de wyn yn it east-noardeasten, de
earste fjirtjin dagen hat dy dêr net wie west. Mei trochmekoar hurde wyn is it
gemiddeld trije oant fiif graden te kâld foar de tiid fan ’t jier. It kin allegear en dan
de winterjas mar wer oan. Mar de berjochten foar it kommend wykein binne wer
posityf, en dat hat ek sa west. Snein, wat wie it moai waar, ek moandei noch, mar
tiisdei 18 oktober dan begjint de hjerst mei soms plensbuien. Op woansdeite-
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moarn njoggen oere sit der 29 mm yn de wettermjitter, mar wy moatte mar even
trochbite want foar kommend wykein liket it wer goed, mar ek dêrnei. En sa is it ek
kommen, de lêste goeie wike fan oktober bysûnder waar. De winterjas hoecht net
mear oan, it gers groeit noch altyd, hast oeral wurdt noch meand foar kuilen en
stâlfuorjen, mar sneon op snein, 29 en 30 oktober giet wol de wintertiid wer yn, de
klok kin wer in oere werom, en dat merke we, hjir moatte wy wer even oan wenne,
mar bûtendoar sjogge en merke wy hjir neat fan, of hast neat. De blommen kinne
noch bûten, de beammen, hjir en dêr is der ien hast keal, mar de measten sitte
noch fol yn blêd, allinne it ferkleuret wat. Wy kinne wol fêststelle, it is wol hiel
unyk swt de natoer sjen lit, ek de lêste dei fan oktober, de 31ste, in maitydsdei
mei nachts 9 of 10 graden en oerdei 14 en 15. Mar sa bliuwt it net, it wurdt wat
hjerstich, it wurdt wat kâlder, en dat sjogge wy oan de blommen. sy hawwe der
gjin nocht mear oan, alle dagen is it langer donker, mar se binne der noch, want
de temperatuer hat noch net ûnder nul west, en dêrom wurde de beammen alle
dagen kleurriker, mar se binne noch lang net keal. Op snein 6 novimber, de wetterfûgels boskje alle dagen mear en sa no en dan sjoch ik in prachtich moaie wite
sulverreager dertusken, en allegear sykje sy om deis sêd te wurden, en salang’t
der gjin iis yn de feart leit, slagget dat wol. Mar de kopij moat wer ynlevere wurde,
dat oare kear mear.
Knilles Rusticus

Nieuws van Vereniging voor Dorpsbelang
Lollum-Waaksens
In dit bericht informeren wij u graag waar we op dit moment aan werken om de
leefomgeving in Lollum en Waaksens te verbeteren.
Bestuurlijk overleg gemeente Súdwest Fryslân
Onlangs heeft het bestuur van Dorpsbelang een overleg gehad met wethouder
Stoker en de dorpencoördinator. Een aantal onderwerpen zijn hier besproken,
waar we u graag over informeren
Nieuwbouwplannen
Dorpsbelang heeft een toelichting gegeven op de wensen van nieuwbouw van
woningen. Ook zijn de bestaande plannen, die eerder zijn gemaakt bij de voormalige gemeente Wûnseradiel, nog eens toegelicht. De plannen zijn door de
wethouder meegenomen naar de Gemeente en worden daar verder besproken.
Inmiddels is er een reactie ontvangen voor een vervolggesprek met een grotere
delegatie vanuit de Gemeente. Wordt vervolgd.
Groenvoorziening
Dorpsbelang heeft aangegeven dat de groenvoorziening in en rond Lollum matig
tot slecht is. Er wordt binnenkort een datum geprikt wanneer een schouw plaatsvindt met de afdeling Groenvoorziening van de Gemeente.
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Het onderhoud van het Lollumerbos wordt ook meegenomen in de gemeentelijke
schouw.
Trottoir Waaxenserweg in Lollum
Het trottoir van de Waaxenserweg is slecht van kwaliteit, veel waterplassen en
scheve tegels. De Gemeente heeft inmiddels opdracht gegeven aan een aannemer om dit te herstellen. Afhankelijk van de weersomstandigheden moeten de
werkzaamheden dit jaar nog zijn verricht.
Sluip(vracht)verkeer Lollum en Waaksens
Er is opnieuw bij de Gemeente op aangedrongen dat het sluip(vracht)verkeer
overlast en schade veroorzaakt. De Gemeente erkent het probleem en zegt toe
om dit opnieuw intern te bespreken. De maatregelen die de Gemeente kan nemen zijn beperkt.
Statushouders
De Gemeente Súdwest Fryslân heeft een toelichting gegeven op de verantwoordelijkheid van de Gemeente bij de verplichte huisvesting van statushouders en
de rol van woningbouwcoöperaties. Alle dorpen moeten er rekening mee houden
dat statushouders worden gehuisvest op het moment dat er huurwoningen vrijkomen.
Ambtelijk overleg gemeente Littenseradiel
Met de Gemeente Littenseradiel is onlangs ook een ambtelijk overleg geweest.
Hier zijn onderstaande zaken aan de orde geweest.
Hoek De Bieren
Dorpsbelang heeft er al eerder op aangedrongen om een voorrangsweg van de
doorgaande weg Wommels richting Burgwerderhoek te maken. Dat betekent dat
het verkeer afkomstig van Waaksens voorrang moet geven aan het verkeer afkomstig van Wommels en de Burgwerderhoek, nu is het nog een gelijkwaardige
splitsing en heeft het verkeer van rechts voorrang. In verband met het slechte
uitzicht op deze hoek is Dorpsbelang van mening dat dit ten goede komt aan de
verkeersveiligheid. De Gemeente Littenseradiel komt hierop terug.
Onderhoud De Bieren
Dorpsbelang heeft aangegeven dat de wegen rond De Bieren, en dan met name
richting de Burgwerderhoek, slecht van kwaliteit is. De Gemeente heeft aangegeven dat er in 2017 onderhoud plaats gaat vinden.
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
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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

Technisch Installatie bedrijf

FA. D. v. Wieren Wommels
H.Baarda
Hizzaarderlaan8
8823 SJ Lollum
tel./fax: 0517-469157
Mobiel: 06-22 786 867
Het adres voor aanleg en onderhoud van:
Dakbedekking - Zinkwerken - Gas
Centrale Verwarming - water - Sanitair
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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

Magrietha Spoelstra geeft onafhankelijk advies bij
vragen over zorg en ondersteuning
Iedereen die een onafhankelijk advies wil over zorg en ondersteuning kan terecht bij Magrietha Spoelstra. Zij is onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) voor inwoners van
Littenseradiel en Súdwest-Fryslân. “Ik probeer samen met
inwoners een oplossing te bedenken die het beste past bij
hun situatie. Ik werk daarbij nauw samen met de gebiedsteams en de advies-, cliënten- en lokale raden”, legt Magrietha Spoelstra uit.Ik probeer altijd een oplossing te vinden. Is het niet linksom
dan maar rechtsom.
De gebiedsteams zijn er om de inwoners van die gemeenten te ondersteunen
bij hun vragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, jeugdzorg, uitkeringen,
werkloosheid,schulden, dagbesteding en vervoer. Magrietha Spoelstra: “Voor
veel mensen is het prettig dat er iemand aanwezig is bij het keukentafel-gesprek
met een medewerker van het gebiedsteam. Als er geen familielid of bekende bij
kan zijn, dan kan ik aanschuiven. Dit kan ook als iemand wil dat er een onafhankelijk adviseur bij zit.”
U kunt contact opnemen met Magrietha Spoelstra
telefoon: 06-17806059 of E-mail: magriethaspoelstra@mienskipssoarch.nl
Voor vragen over de WMO mag u ook bellen naar M. Baarda, tel. 0517-531996.

Nieuws van de DA
Zo na de vakantie’s hebben wij van de DA weer terug gekeken
op prachtige dorpsfeesten. Dingen als het jeu de boule, gemengd kaatsen en een super lunch werden voor veel mensen
als zeer positief ervaren. Maar ook een geweldige optocht! Wat
was er weer een werk verzet door al de buurten.
We hebben overlegd dat we in het voorjaar van 2017 zeker het jeu de boule weer
op willen pakken. En nu gaan we weer op naar de winter in samenwerking met
het dorpshuis hebben wij al weer veel leuke activiteiten bedacht. Waaronder een
pubquiz, klaverjassen, bingo en een film avond.
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En ook voor de jeugd hebben we weer wat leuke activiteiten op de planning
staan! Al de datum’s hier voor komen binnenkort door de bus! We hopen jullie
allemaal bij deze avonden te zien!
Groetjes de DA

Activiteiten jeugd 10 tot en met 14 jaar
Vorig jaar zijn we gestart met activiteiten voor de Jeugd.
In overleg hebben we besloten om de leeftijd iets aan te
passen.
Ook hebben de DA en het Dorpsbelang gekozen om op
de avonden een activiteit te doen, zodat het voor iedereen een gezellige avond wordt. De avonden zijn in het
dorpshuis De Nije Haven in Lollum.
We hebben de volgende datums en activiteiten gepland:
Vrijdag 16 dec 2016 start 19.30 Sint,Kerst,Nieuwjaarspartij
Vrijdag 27 Jan 2017 start 19.30 Filmavond
Vrijdag 10 Maart 2017 start 19.30 creatieve avond
Vrijdag 12 mei 2017 start 17.00 gezellige en sportieve avond.

Gerrit de Vries uit Lollum 1e
bij finale driebanden 1e klasse
Afgelopen weekend, 22 en 23 oktober werd bij Biljartclub De Herberch fan Nylan het Fries Kampioenschap driebanden 1e klasse
gespeeld.
Uit de voorrondes waaraan 29 biljarters deelnamen hadden zich de zes besten
geplaatst voor de districtsfinale waarvan de winnaar tot Fries Kampioen wordt
uitgeroepen.
Op de 3 biljarttafels van wedstrijdleider Arend Bonnema moesten de finalisten het
in 5 rondes tegen elkaar opnemen. Na 3 wedstrijden op zaterdag werden de overige 2 rondes gespeeld op zondagmiddag. Met nog één ronde te gaan was alles
nog mogelijk met 3 spelers die samen bovenaan stonden met 6 wedstrijdpunten.
Koplopers Rene van Slingerland uit Drachten, Gerrit de Vries uit Lollum en Joop
van der Vlies uit Leeuwarden speelden technisch goed maar wellicht door de
spanning werden toch caramboles gemist die ze anders met gemak zouden maken.
Gerrit won zijn partij van Joop en nadat ook Rene zijn gewonnen had moest er
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MIKEBIKE FIETSEN

U kunt bij ons terecht voor de volgende
merken: Alba, Bikkel, BSP, Pointer,
Kreidler, Puch, Gazelle, RIH, Batavus,
Burgers & Trenergy.

Wist u dat u uw fiets voor reparatie niet in Nijland hoeft te brengen,maar
in Waaksens kunt neerzetten. Wij nemen uw fiets dan mee naar Nijland en
brengen de fiets gerepareerd weer bij uw thuis. Ook kunnen wij de fiets bij u
komen ophalen. Deze haal & brengservice bieden wij u gratis aan.
Graag tot ziens in onze winkel aan de:

Hege Wier 5, 8771 RN Nijlân ( Industrieterrein ) Tel: 06-41320816
Openingstijden: dinsdag-vrijdag: (9.00-17.30) & zaterdag: (9.00-17.00)
Buiten openingstijden & zondagen op afspraak voor u geopend.

WWW.MIKEBIKEFIETSEN.NL

gerekend worden. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten is het behaalde moyenne
beslissend. Met een verschil van +0,0005 op Rene mocht Gerrit de Vries zich de
nieuwe districtskampioen noemen in deze klasse.
De afgevaardigde van de biljartbond kon Gerrit de Vries uitroepen tot Fries Kampioen en Gerit kreeg naast een fraaie beker ook de gouden medaille omgehangen onder applaus van de aanwezigen.
Als volgende stap naar het Nederlands Kampioenschap gaan Gerrit en Rene
Friesland vertegenwoordigen bij het gewestelijke kampioenschap wat 9, 10 en 11
december wordt gespeeld in Nieuw-Amsterdam.

FOTOPUZZEL WIE IS WIE?
Oplossing:
1. Klaas ans van der Gaast
2. Willem Strikwerda
3. Piet van Popta
4. Thys Bruinsma
Wij bedanken de inzenders, echter niemand had de goede oplossing.
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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

Praktijkadres Waaksens:
Buorren 17 Waaksens

T 06 - 29 427 770
E amelsanna@gmail.com
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Hij is er weer....!
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UIT ONS ARCHIEF
25 jaar geleden
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Nu Crowdfunding voor de Hubertuskerk
Redt de Hubertuskerk in Lollum! Via
Crowdfunding op internet probeer ik
geld op te halen voor de restauratie van
de kerk. De kerk is van binnen aan het
rotten en heeft snel hulp nodig anders
zullen wij de kerk binnenkort niet meer
kunnen betreden. Er zijn al veel stappen
gezet naar de restauratie en ik probeer
mijn steentje bij te dragen, maar dan
heb ik uw hulp nodig, de kerk heeft uw
hulp nodig. Wij kunnen dit doel bereiken
door met zijn allen achter dit project te
gaan staan en ik hoop dat u bereid bent om dit met mij te doen. Help de kerk met
zijn restauratie en zorg ervoor dat deze kerk nog eeuwen lang in het centrum van
Lollum aanwezig kan zijn.
Bent u al benieuwd en heb ik al een klein beetje uw aandacht? Wilt u meer weten? Bent u zelfs bereid om te doneren? Kijk dan nu op www.whydonate.nl/
stichting-doarpstsjerken-lollum-en-waaksens/profile/
Philip Bakker

Onze website www.lolum-waaksens.nl
De nieuwe website is nu een aantal maanden
op internet te vinden en ik zie dat deze maandelijks al meer dan 2500 bezoekers telt. Naast
de nieuwsberichten wordt ook de dorpskrant
vaak bekeken. Ongetwijfeld bereiken we nu
ook dorpsgenoten die hier gewoond hebben
tot in het buitenland aan toe.
Het plaatsen van nieuwsberichten en foto’s
is van groot belang om de website bekeken
te houden. Het valt mij op dat nog niet alle verenigingen en organisatoren de
weg naar onze e-mail gevonden hebben. Daarmee wordt een steeds belangrijker
en snel communicatiemiddel overgeslagen, want er wordt snel gereageerd, je
(nieuws)bericht staat nog dezelfde dag op de website. Stuur meteen een foto of
logo mee dat versterkt de aandacht. Het helpt ook als je mij het bestandje stuurt
van de briefjes die ik nu regelmatig in de bus aantref.
Je kunt dit sturen via het formulier op de website
of naar: webmaster@lollum-waaksens.nl
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De collecte van de Brandwondenstichting heeft
162,01 euro opgebracht.
Bedankt namens Marieke, Lucie Bouma en Eelkje
De collecte van de Nierstichting heeft het mooie
bedrag van 261,54 euro opgebracht.
Heel hartelijk bedankt namens Dinie ,Hillie ,Rinnie,
Titia en Gelfke

AGENDA
Datum		Onderwerp				Plaats		Tijd
zat 10 dec
Kerstmarkt IJsclub Sietse de Vries
De Nije Haven 15:00
vrij 16 dec
Jeugd 10-14 jaar. Sint, Kerst/Nieuwjaar De Nije Haven 19:30
zat 24 dec
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
zat 14 jan
Buurtavond Buurtvereniging Waaksens Leeuwarden
18:30
zon 22 jan
Concert ASAF en L.B. Band		
De Nije Haven 15:30
vrij 27 jan
Jeugd 10-14 jaar. Filmavond		
De Nije Haven 19:30
zat 28 jan
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
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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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