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Van de Redactie
Handschoenen, een dikke jas en verstopt in een warme sjaal... de winter is begonnen. Glijdend en glibberend door de straten, s ochtends vroeg het bed uit om
ruiten te krabben, code rood! Het is weer even wennen. Meteen stijgt de elfstedenkoorts weer en rijst de grote vraag of er dit jaar dan toch eindelijk weer eens
de tocht der tocht gereden kan worden.
Ik ben alvast even langs ijsmeester Sjoerd Bijma van de IJsbaan Lollum gegaan
om samen een kijkje te nemen in de glazen bol. Kunnen de schaatsen uit het vet
dit jaar? Sjoerd verteltde vol enthousiasme dat de elfstedentocht dit jaar zeker
nog gaat komen. Samen zijn we even naar de ijsbaan geweest om de ijsdikte te
meten. Helaas was het ijs net even weg toen we wilden meten, maar dat komt
zeker terug weet hij mij te vertellen.
Geweldig ook dat de kinderen uit Lollum & Waaksens vorige week al even de
ijsbaan mochten testen. Dit smaakt naar meer!!
De laatste Elfstedentocht werd in 1997
gereden. Sindsdien lijkt de aandacht
rond de tocht elk jaar toe te nemen. Wie
kent er iemand in Lollum of Waakens
die deze laatste tocht heeft geschaatst
en het felbegeerde kruisje heeft gehaald? Dan kom ik graag even langs om
de spannende verhalen te horen en wie
weet komt het verhaal wel in volgende
editie van De Twa doarpen.
Jolanda
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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
Ik ben Muccia Magdalena Zulauf en ik ben 65 jaar. Ik
ben in 1950 in Zurich, Zwitserland geboren.
Na de lagere school ben ik voor kleermaker gaan leren en had daarna 5 jaar een
eigen zaak waar ik mijn beroep heb uitgeoefend. Daarna heb ik een driejarige
studie leraar beweging en vrije improvisatie gedaan. Na de geboorte van mijn
twee dochters ben ik verder gegaan als shiatsu therapeute. Mijn dochters Anouk
en Tamara zijn 35 en 33 jaar oud. Daarnaast heb ik een kleindochter, Leonie, van
6 jaar. Ik ga dan ook om de 3 a 4 maanden terug naar Zwitserland om iedereen
weer even te zien.
Naast al het bovenbeschreven werk dat ik gedaan heb was ik ook enkele jaren
gids in de Marokkaanse Sahara. Daar ben ik 18 keer geweest. Nog steeds ga
ik op reis naar verre landen
en ben ik heel geïnteresseerd in andere culturen.
Dankzij mijn zuster die al 40
jaar in Winsum woont ben
ik hier vaak op bezoek geweest. Daardoor ben ik gefascineerd geraakt door het
weidse en de rust. Ik heb
het Friese landschap en de
mensen die hier wonen lief
gekregen. Het is prachtig om
nu al die dingen te doen waar
ik vroeger geen tijd voor had.
Bijvoorbeeld pottenbakken,
meubels stofferen, schilderen, yoga en pilates.
Met mijn Praktijk voor Shiatsu therapie die ik in Zwitserland had en de bewegingscursussen voor vrouwen (op muziek uit de hele wereld) ben ik gestopt. Ik
ga hier in Lollum mijn Shiatsu therapie opnieuw opstarten. Ik zou het fijn vinden
als er mensen uit mijn ‘nieuwe dorp’ spontaan bij mij komen om onder het genot
van een bakje koffie, thee of een glaasje wijn elkaar te leren
kennen en zo meer te weten te komen over de mensen die
in Lollum wonen. Mijn adres is Waaksenserweg 16, Lollum.
In het Zwitsers zeggen wij ‘Uf widerluege’ wat betekent Tot
ziens! Muccia
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Thuiszorg Zuidwest Friesland
is onderdeel van:

Wijkverpleegkundige
Baukje de Jong
Tel.: 0515 - 46 18 81
www.thuiszorgzwf.nl

“ Wij staan 24 uur per dag,
7 dagen per Week voor u klaar.”

Zorgteam Witmarsum is het gezicht bij u in de wijk. Vanuit ons
team regelen wij alle soorten zorg aan huis zoals: verzorging en
verpleging, hulp in de huishouding, thuisbegeleiding, (intensieve)
nachtzorg, thuiszorgtechnologie en thuishotel (diensten aan huis).
Zo kunt u langer thuis blijven wonen of eerder uit het ziekenhuis
naar huis komen.

verzorging & verpleging | hulp in de huishouding
thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding
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It hâld net op!
O nee, want it is no sneon 13 oktober, de hiele wike moai drûch waar hân, moarns
soms earst wat mistich, mar as de sinne dêr trochhinne komt, is it moai, mei temperatueren wat boppe normaal foar dizze tiid. Mar wat haw ik dizze wike sjoen?
In iisfûgeltsje by Henk en Coby op ’e laptop: wat in moaie fûgel mei skitterjend
moaie kleuren. Hy wie hy harren tsjin it rút flein, en hie de snavel wat skanseare.
Sy hawwe derfoar soarge dat hy of sy by de opfang yn Oerterp bedarre is. Mar dit
hjir noch oer, ik wist net dat wy dizze fûgeltsjes hjir ek hawwe, mar oan Henk en
Coby te hearren dus al, en it gong ek goed mei harren fuortbrochte fûgel, want hy
siet al wer achter de fiskjes oan.
Mar noch mear dizze wike. Tongersdeitejûn hienen wy korpsrippetysje. Sa seit
Durk yn de pauze tsjin my: op de hoeke fan it lân dêr by Holkema leit in plestik
pûde mei in gat deryn en der lizze allegear deade ielen by. De deis derfoar wie de
sleat slatten en wie ek de plestik pûde op de sleatskant bedarre. Dat ik der freed-

temoarn daliks hinne; ik wie nijsgjirrich hoe’t dit hjir koe en it komt, daliks as je dit
sjogge, by je op: wat is it ferhaal hjir, mar dat stiet der net by. In plestik pûde mei
in gat, de helte fan de ynhâld lei al bûten de pûde, de oare helte kaam derút doe’t
ik de pûde optilde. Der leinen wol tritich deade ielen foar my, jûkels, dikte 3 oant
4 sentimeter en 80 sm oant ien meter lang, en stjonke! De pûde wie tichtknope
mei in heapaktoutsje. Ik sei krekt, de ynhâld stonk, mar it ferhaal hjirby stjonkt ek.
En dêrom sille wy der wol noait achter komme, mar dit witte wy wol allegear: der
is wol in ferhaal.
Snein 1 novimber, mist, mist, mist. Sicht 50, 100 soms 150 meter, de beammen
reine deroer. Ek moandei de hiele dei tichte mist, mar tiisdeitemoarn om tsien
oere komt dochs de sinne wer dertroch, en dan is it wer hiel moai waar. Ek moandei mei hege temperatueren foar de tiid, want wy binne wol novimber. En dit is
der yn de natoer te sjen: beammen ferkleurje en blêden dy’t ôffalle; sa ek de takjes mei de 78 bledsjes dêr’t ik yn myn eardere stikje oer skreau. De hiele simmer
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is it goed gongen, mar no, de takjes mei bledsjes falle ôf en wat bliuwt der fan dy
iene knop oer? It stamke dêr’t de knop fan ’e maitiid op siet is hast 12 sentimeter
langer wurden, en hjir sit wer in nije knop foarop. Wat soe hjir takomme maitiid
útkomme?
En dan is it al wer snein hjoed, 8 novimber. Wy witte dat de sinne alle dagen
opkomt, mar hjoed om tweintich oer sânen lit er him echt sjen en set alles om ús
hinne yn dit machtige ljocht. Temperatuer nei de nacht al wer 10 graden, wynstil, wat moai om nei de nacht even bûten te wêzen. Dit kin in hiele moaie snein
wurde, ek mei dizze temperatueren fan 16, 17 graden juster hjir. Yn it suden fan it
lân 20 graden. Sûnt 1955 hienen wy op sân novimber dit net hân. Unyk! Wy kinne
hjir fan genietsje, elk op syn wize, want wiet, kâld en hjerstich litte wy graach foarbygean. Mar it komt wol: op freed 13 novimber, hurde oant stoarmachtige wyn
en middeis de earste buien. Ek nachts. Sneon en snein kleare hjerst. It binne de
neiweeën fan oseaandepresje Kate, dy’t sa oer Ierlân en Ingelân it hege noarden
yn giet en wat der dan wer achterwei komt, dat witte wy oer in wike it bêst.
No, wy witte it, it is snein 22 novimber nei in kâlde nacht. De wyn út it noardnoardeasten, mei wat froast op lije plakken. Dêrmei witte wy it wer, wy sitte hast alwer
yn de wintertiid. Mar it is no noch hjerst, en dit hawwe wy ek fernommen dizze
wike. Hurde wyn oant stoarm út it súdwesten, westen en noardwesten mei buien.
Soms hagelbuien dêr’t it ek al glêd fan wurde koe en ek de temperatuer oan
de lege kant. Beammen, hagen en struken yn de rêst. De measte blêden binne
derôf. Blommen of wat dêrr noch fan oer is, ferwaaid, ek sy litte it hast ôfwitte,
want it grutte ljocht giet oant 21 desimber noch fierder by ús wei. Mar dan komme
hjir nei dit grutte ljocht, en dit is it positive fan myn ferhaaltsje, alwer alle dagen
op ús ta.
De fûgels, sy fernimme ek dat de wintertiid komt. Sy sitte yn grutte groepen bymekoar, de merkels, hjir en dêr in reidhintsje dertusken en de einen, sa besykje se
ek meimekoar de wintertiid troch te kommen. En fan ’e moarn - it is no moandei
- leit der in skyltsje iis yn de feart, mar de wyn is west-súdwest en dêrmei fielt it
daliks wer oars oan, en dit hat de hiele wike sa west, mar wol wiet en dêrtroch
kâld, ik haw de reinmjitter op sneon lege, want hy siet echt fol.
Op snein - wy binne no 29 novimber - is it oerdei 10 graden en op sneintejûn
hawwe wy stoarmbuien mei waaralarm oer it noardwesten fan Nederlân, en dan
komt it ek oer ús wengebiet, mar yn de nacht nimt de stoarm wer ôf. Wol bliuwe
de temperatueren heech: 9, 10, 11 graden oerdei, mar ek nachts. Pyt Paulusma
seit dan: it gers groeit hast wer, dat docht it mei 12 graden en sinneskyn (ljocht,
en as dat sa is, dan is it einepikewaar), mar dat it it hjoed 2 desimber net, want
troch de hurde súdwestewyn fielt it wetterkâld oan, en kin de dikke jas wol oan.
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It wurdt wer stoarmachtich. Pas sneintemiddei 6 desimber wurdt it wer wat rêstiger, en yn de nacht op moandei wurdt de dyk wer wat wiet, mei temperatueren
te heech foar begjin desimber. Deis wol 6 graden en nachts soms wol 10. De
blombakken kinne gewoan bûtendoar stean bliuwe, der komme sels noch nije
blomkes by. It lân is allegear prachtich grien, mar wol wiet, en mûzen binne der ek
noch wol. Ik fytste fan ’e wike en seach sa om my hinne, alve ielreagers, wêrfan
twa sulverreagers, allegear op jacht nei mûzen. Ek mûzebiters (buizerd) en wikels (torenvalk), roeken en eksters dogge har bêst om oan de kost te kommen, en
sadree’t it tsjuster wurdt, binne de ûlen yn aksje. Ek dy slagget it om te oerlibjen.
Ik fyn op Lyts Tolsum yn de houtberging alle dagen ûleballen. En sa sjogge wy, ek
no’t it wat te waarm is foar de tiid, de natoer giet syn gong.
Hjoed is it snein 13 desimber. Alwer in wike mei ûnbestindich waar mei soms
hast maitiidswaar. Dan wer wiette mei hurde en soms stoarmachtige wyn, mar
gelokkich net sa as op Iislân dêr’t alles wat los en fêst siet fuort fleach mei wynsnelheden fan mear as 300 kilometer. It giet ek dêr allegear wol oer, mar it is wol
ekstreem.
En no is it woansdeitemoarn en ik hear de namme fan Atze Schilstra fan Lollum
foar Omrop Fryslân. Dan hear ik hiel bysûnder nijs. In hjerringslynder (fuut) op it
nêst mei trije aaien yn Boalsert. Atze krige hjir trije fragen oer, en dy beantwurde
er allegear goed. De priis dêrfoar wie de Omrop Fryslân-wekker. Fierder die Atze
syn ferhaal hiel goed. Dêrmei hat hy Lollum efkes op ’e kaart set. Goed, Atze!
Fierder seach ik fan ’e moarn, hjir krekt bûten de buorren, foarby Hylke en Gea,
fjouwer reidhintsjes bymekoar op de sleatskant sitten, en ien fierderop yn ’e feart.
Ik fûn dat wol hiel bysûnder foar dizze skrutele wetterfûgel.
En sa is it snein 20 desimber; dan moarn de koartste dei fan 2015. Ja, is dat sa?
It is krekt as mei de langste dei yn juny in menutespultsje, mar langer wurde de
dagen wer want yn ’e twadde wike fan jannewaris hawwe wy al wer in healoere
langer ljocht. Wy hawwe de hjersttiid hân, mei winter of net, de wintertiid komt
noch wol. Mar lykas de berjochten no sizze, oant en mei de jierwiksel sil der gjin
snieflok falle. Mar wol bysûnder waar, noch noait hawwe wy yn desimber dizze
temperatueren hân. Alle waarmterekords binne brutsen. De blombakken steane
deis en ek nachts noch bûtendoar. Ik wie fan ’e wike yn Drachten; dêr stiene de
snieklokjes alwer yn folle pronk.
It is no Aldjiersdei, 31 desimber 2015. Pyt die fan ’e moarn in bysûnder waarberjocht. Hy sei: Myn waarberjocht foar moarn, nijjiersdei: it wurdt in hiele moaie dei.
Hy sei: der wurdt sein: begjint it jier sa moai, dan bliuwt it jier sa moai.
Hjoed is it 1 jannewaris 2016 en it is echt hiel moai waar, en hoe’t it fierder gongen
is, witte wy de kommende tiid. Mar it is no 1 jannewaris, en omt wy wol graach
by de tiid bliuwe wolle, moatte de nije kalinders ophongen wurde. Op ien fan dy
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kalinders jout Mies Bouwman in advys: sjoch yn dit nije jier wat minder nei de buis
(tv), mar wat mear nei mekoar. Wiere wurden!
It is no snein 3 jannewaris. Oer it waar: wy hoege de kommende tiid net ôf te
wachtsjen. Wy witte it no al, it is hjoed in kâlde, tryste dei, mar wat kin in aksje
fan in pear minsken in protte goedmeitsje. Wy hienen fan ’e moarn in hiele moaie
sjongtsjinst yn de tsjerke fan Burchwert. Dit is hiel goed om meimekoar te dwaan.
Mar wat it waar oangiet hienen wy al lang wer in sjongtsjinst hawwe moatten.
Moandei tryst en kâld en iisrein; tiisdei noch slimmer: koade read. Net ien koe
mei goed fatsoen fan it hiem ôfkomme. Op plakken koenen de bern en ek grutten
reedride op ’e dyk. Ek woansdei wer koade read foar de trije noardlike provinsjes.
Boeren moatte molke yn ’e put rinne litte; se binne net mear te berikken fanwege
de glêdens. Wer motrein by in temperatuer fan twa graden ûnder nul. En it is al de
fjirde dei dat wy de sinne net sjogge, en sa sitte wy fan de iene ekstreme tastân
yn de oare, mar wy witte ek tagelyk: it wurdt alle dagen wer in bytsje langer ljocht
en dan, dan komt it goed. Knilles Rusticus
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foto: Durkje de Jong

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.
Inventarisatie nieuwbouw Lollum
We zijn op dit moment bezig met het verwerken van de resultaten van de enquête
over het onderwerp ‘woningbouw’. We zullen u binnenkort hier verder over informeren. De personen die aangegeven hebben serieus belangstelling te hebben
en daarbij hun persoonlijke gegevens hebben doorgegeven, ontvangen binnenkort persoonlijk bericht.
Slachtemarathon 2016: op zoek naar vrijwilligers
Op zaterdag 4 juni 2016 wordt de 5e Slachtemarathon georganiseerd. Onze dorpen zijn weer benaderd om hier een rol in te vervullen. De hulp van inwoners van
Lollum en Waaksens is hierbij wel nodig. Graag ontvangen wij via dorpsbelang@
lollum-waaksens.nl of tel. 469326 uw naam om er samen een goed georganiseerde dag van te maken. Uw hulp is nodig als verkeersregelaar, als ‘watergever’
voor de hardlopers of voor andere karweitjes. Samen staan we sterk!
Voor in de agenda: ledenvergadering
Op woensdag 23 maart 2016 wordt de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang, samen met de andere deelnemende verenigingen gehouden. Zet het
alvast in de agenda, de uitnodiging ontvangt u thuis.
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
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

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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Werkgroep Westergoawei N359

De werkgroep is een afvaardiging van dorpen aan de N359 met name: Wommels,
Waaksens, Lollum, Kûbaard, Burchwert, Eksmoarre, Makkum, Tsjerkwert, Hichtum, Skettens, Longerhou, Skraard, Wytmarsum, Hartwert en Arum. Bolsward
is hierbij nog niet vertegenwoordigd omdat deze bij de start van de werkgroep
geen eenduidige vertegenwoordiger had. De werkgroep heeft het mandaat om
namens de Doarpsbelangen van de voorgenoemde dorpen te overleggen met
provincie en gemeentes.
De officiële start van de werkgroep is niet bekend, maar waarschijnlijk zou het
eerste lustrum al lang “gevierd” moeten zijn. Dorpsbelang Lollum Waaksens heeft
na een bestuurlijk overleg met burgemeester Liemburg het initiatief genomen om
samen te werken met de regionale dorpsbelangen. Hieruit is de Westergoawei
werkgroep ontstaan. De werkgroep is in het leven geroepen omdat verschillende
dorpen eerst op eigen initiatief contact opnamen met gemeentes en provincie om
de veiligheid van de kruispunten ter sprake te brengen. De kruispunten zijn Bolsward Noord, (Hichtum), Burchwerterhoek, Wommels Zuid en Wommels Noord.
Het met elkaar samen de problemen op tafel te leggen, vooral richting de provincie, heeft al zijn vruchten afgeworpen!
Er zijn verschillende gesprekken geweest met de gedeputeerde mw Sietske
Poepjes. De informatiemiddag op 17 oktober 2013 voor de leden van de Provinciale Staten, de Gemeentes en Doarpsbelangen van omliggende dorpen heeft
veel los gemaakt bij de Provincie. Deze middag heeft Johannes Herder vertelt
over de geschiedenis van de weg, Hendrik Jellema heeft een presentatie gegeven over de knelpunten waarom deze weg onveilig is en politie Roel Arends
heeft een opsomming gegeven over het aantal ongelukken tussen 2008 en 2013.
Na afloop zijn de genodigden met een bus langs de kruispunten gereden om de
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situatie ter plaatse te bekijken. Door veel publiciteit in de provinciale pers en zelfs
de landelijke tv is alles sneller gegaan en ook nog meer bekend geworden bij de
leden van de Provinciale Staten.
3 maart zijn voorstellen gedaan door de ambtenaren van de provincie om de
kruispunten veiliger te maken door middel van ongelijkvloerse kruisingen, die
geheel verdiept aan te leggen, de Haarlemmermeer-oplossing. De zijwegen gaan
met een tunnel onder de provinciale weg door, de provinciale weg blijft daarbij
op maaiveldniveau. Voor Wommels Zuid is een aanpassing voorgesteld als een
langgerekte vierhoekige rotonde, dit is nu in uitvoering en al bijna klaar. In de
vergadering van de Provinciale Staten van 12 november 2014 is een motie aangenomen waarin o.a. een bedrag van 18 miljoen wordt gevraagd. Het gevraagde
bedrag is toegekend maar 15 mln geworden en later nog eens beperkt naar 12
miljoen voor de drie aan te passen ongelijkvloerse kruisingen! De werkgroep
maakt zich zorgen over het budget voor drie kruisingen dat steeds beperkter
is geworden. De uitvoering zoals de provincie wil is als bij Hilaard, zie hiervoor
http://www.fryslan.frl/hilaard
In de laatste gesprekken met de provincie en mw S. Poepjes is meer duidelijk
geworden over het budget van maar 12 miljoen voor de kruisingen. Berekende
kosten volgens de ambtenaren 7 á 8 mln per kruising?? In eerste opzet werd
gesproken over de aanpassingen van de kruispunten in 2016, maar zo nu de
planning bekend is zal, als alles goed loopt, in begin 2018 worden begonnen.
De gedeputeerde houdt vast aan een verlaging van de plaatselijke wegen, de
werkgroep heeft een voorkeur voor het laten zakken van de provinciale weg, met
de plaatselijke wegen er overheen. Hierdoor zijn er minder aanpassingen nodig.
Symen van der Veen, project manager en lid van de werkgroep voor technisch
advies, heeft tekeningen en berekeningen gemaakt van de Burchwerterhoek
waar de N359 wordt verlaagd. In de discussie met de provincie lijkt deze te duur
en mede doordat de snelheid (van 100 naar 80 km in de nieuwe situatie) moet
worden aangepast niet haalbaar voor de provincie. Met de achterban van de
werkgroep zal alsnog getracht worden om de provinciale weg er onder door te
laten gaan, zoals de werkgroep voor ogen heeft.
Volgens het laatste planschema wordt in januari 2016 begonnen met de voorbereidingen, schetsen en tekeningen, half februari wordt gesproken met een afvaardiging van de werkgroep. In het voorjaar zullen de dorpen worden ingelicht
over de plannen en kunnen de bewoners reageren. Hierna wordt het voorlopig
ontwerp gemaakt. In 2017 volgt het definitieve ontwerp met vervolgens het bestek en de aanbesteding. In 2018 kan dan begonnen worden met de uitvoering,
als…………………………………??
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De woordvoerder van de werkgroep, Johannes Herder, zal in December 2016
nogmaals in gesprek gaan met de gedeputeerde mw S. Poepjes, om toch voor
een andere aanpassing van de kruisingen, N359 laten zakken, te pleiten.
De werkgroep bestaat nu eind 2015 uit de volgende leden, Johannes Herder(Lollum
Waaksens), Symen van der Veen (Project manager technisch adviseur), Mathijs
Koopman (Kûbaard), Meinte Wesselius (Wommels), Johannes Monsma (Burchwert), Liske Flapper (Burchwert), Robert van Gorkum (Burchwert), Froukje Swierstra (Hichtum) en Sjaak Bos (Hichtum).
We hebben in korte tijd al veel bereikt en gaan door totdat de werkzaamheden
klaar zijn, er is nog veel te doen.

Kerstmarkt Shantykoor ‘Sterk Spul’
Op 12 december jl. is er door Shantykoor Sterk Spul een kerstmarkt gehouden
in het dorpshuis te Lollum. Er waren verschillende stands waar de standhouders
hun waar konden verkopen. Een aantal shantyleden hebben het dorpshuis mooi
aangekleed. Er was ook een heus spellencircuit uitgezet, prachtige Oud Hollandse spellen waar fanatiek werd gestreden. De jeugd kon zelf vogelhokjes in elkaar
timmeren. Ook het draaiend rad was aanwezig, mooie prijzen kon men hier mee
winnen. En natuurlijk was er een kerstman aanwezig. Buiten werden kerstbomen
verkocht. Jammer dat later op de dag de regen spelbreker was, dit heeft ons denken we bezoekers gekost. Toch heeft het ons het mooie bedrag van 1400 euro
opgeleverd. Ook kon men bij Hille en Anneke snert kopen, dat hoort natuurlijk bij
een kerstmarkt. Na afloop hebben we nog even gezellig nagezeten. Alle dames
van de shantyleden hadden een appeltaart of een cake gemaakt, deze werden
gretig verkocht. Het was een zeer gezellige middag. Ook kon men de leeftijd van
alle koorleden raden. vr gr Shantykoor ‘Sterk Spul’
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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

Hallo dorpsgenoten,
Op zondag 20 maart a.s.
gaan we een optreden verzorgen
met:“Rolling Home” uit Sneek, “de
Bútsoekers” uit Sint Jacobie Parochie en “Sterk spul” uit Lollum in de
Koornbeurs te Franeker. Kaarten voor dit optreden á € 14,75, kunnen jullie krijgen
bij de leden van shantykoor “Sterk spul”. Dit is inclusief een consumptie in de
pauze.
Het programma voor de middag is als volgt:
De Bútsoekers		
15.00 – 15.40 uur
Sterk spul		
15.40 – 16.15 uur
Pauze			
16.15 – 16.45 uur
Rolling Home		
16.45 – 17.15 uur
Afsluiting 3 Koren
17.20 – 17.30 uur
Het wordt vast een spetterend optreden!
Groeten van het bestuur en leden, Shantykoor “ Sterk spul”
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FRYSK!
Op tongersdei 10 desimber wie der yn Ljouwert it kampioenskip foar basisskoallen: FRYSK!
Wat is FRYSK!? Dat is in offisjele nije foarm fan damjen: jo dogge net mei elk
20 houtsjes, mar mei elk mar 5. Flugger en flitsender, dus hielendal fan dizze
tiid. Boppedat spylje jo neffens de Fryske regels. Dat is spannender en mear in
útdaging.
De Provinsje Fryslân wol it fia it pegramme Fryske Sport Yn Dyn Klasse sa fier
sjen te krijen, dat alle bern op in basisskoalle in kear it Fryske damjen dien hawwe. (Krekt as reedriden, hynsteriden, polsljeppen, keatsen en silen.) Dêr heart
fansels ek in kampioenskip by, en dat waard holden op Tresoar yn Ljouwert.

Foto; Marten Walinga

It Fryske damjen wurdt noch net op alle skoallen yn Fryslân yntinsyf beoefene,
en der wiene meiinoar fjouwer skoallen dy’t de striid oandoarden: de Twatine fan
Gau, de Pipegaal fan Warkum, Mids de Marren fan ’e Gaastmar en de Gielguorde
fan Lollum-Waaksens. Seis dammers út Lollum en Waaksens wiene ôffurdige nei
Ljouwert: Marten Algra, Esther Dykstra, Hielke Watze en Klasina van der Gaast,
en Harmen Jacob en Liuwe Meint Postma. Fan alle skoallen meiinoar wiene der
44 dammers.
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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

De bern fan ’e Gielguorde hawwe it hiel bêst dien. Mei in gemiddelde fan 5,75
punt út 7 partijen wiene se oertsjûgjend earste. (De folle 7 út 7 wie ûnmooglik,
omdat der soms ek bern tsjin bern fan ’e eigen skoalle damje moasten.)

Foto; Marten Walinga

Marten Algra helle mar leafst 6 punten. Ek Herre Klaas Ykema fan ’e Gaastmar
hie seis punten, dat sadwaande moasten de beide matsjedoaren noch in kear in
barraazjepartij. Dy wie o sa spannend, en 42 bern sieten de hiele partij mûsstil te
folgjen. De partij like kamp te wurden, mar Herre Klaas wist op it alderlêste momint de winst te finen. Herre Klaas Ykema fertsjinne kampioen, mar Marten Algra
in hiele goede twadde!
In diashow fan it toernoai is te sjen op ’e webside www.frysk.info (-> tournaments).
Wolle jo in kear it Frysk damjen yn it echt meimeitsje, kom dan moandeitemiddeis
tusken 15.15 en 16.00 oere eefkes op ’e Gielguorde, of sjoch op tongersdeitejûn
in kear by damklub De Rûge Wolf yn doarpshûs de Nije Haven.
Frysk damjen leare sûnder pottekikers? Download dan de fergeze app Fries
Dammen of FRYSK.
Liuwe Westra
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IN MEMORIAM JUGLANS REGIA
EEN MONUMENTALE NOTENBOOM 1864 -2015
“En wat doet jouw vader?”, vroeg de kleuterjuf aan Gonnie. “Die werkt in de tuin”
Het is mijn grootste hobby sinds we van ons flatje vierhoog in de Prins Alexanderpolder in Rotterdam neerstreken op het ’Pastorie Kampke’ op de terp in Lollum.
Het was op een mooie dag in juni. Mijn allereerste bouwsel was een zandbak
voor onze twee peuters. Met de eerste schep terpaarde kwam ook een oude
munt tevoorschijn. Op slag zag ik een gouden toekopmst blinken . Dagen heb ik
gegraven op zoek naar…..
Totdat ik in de Friese dorpsgeschiedenis las dat het hier op de terp nooit een
vetpot is geweest. Daarin leerde ik ook Bouke Stoffels kennen die hier na de
reformatie als eerste preekheer werd aangesteld. Hij nam zijn intrek in de multi
funktionele Patorie. Vanuit het voorhuis hoedde hij het kerkvolk, vanuit het achterhuis koeien, varkens, schapen en wat kleinvee. Slachten kon hij ook getuige
de tientallen kiezen en schonken die we als stille getuigen tegenkomen. Maar ook
scherven pijpekoppen en knikkers vertellen het levensverhaal van hen die hier
voor ons woonden, werkten en speelden.
Meer nog dan deze verstilde sporen ligt ons hart bij de levende getuigen die
we elke dag om ons heen zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Juglans Regia, een monumentale notenboom, alias de Lange is onze grootste liefde. We
hebben hem vernoemd naar ds. Langhout die hem hier ruim een eeuw geleden
plantte.‘De Lange’ dringt met zijn wortels door in de eeuwen die hier in vruchtbare lagen liggen opgestapeld. Zijn kroon steekt ver uit boven huis en hof. Zijn
geneeskrachtige bladeren en vruchten dragen een rijke geur en smaak, een
melange van vandaag en gisteren. Zijn drie machtige armen hoeden over een
oude generatie van Notarissen, Jonathans, Goudbollen en Jutteperen. Sinds het
vertrek van de laatste geestelijke heeft hij ook een generatie leken onder zijn
hoede genomen. In navolging van de Lange hebben wij veel bloemen, planten
en kleinvee vernoemd naar familie en vrienden die ze vanuit alle windstreken
meebrachten zoals:
Rosa New Dawn, alias Gonnie A. Sterke sierlijke, geurende en kleurige klimroos.
Lavandula, alias Nynke. Franse liefde op Friese grond.
Nerium, alias Titus. Umbria I, Frisicum el amore.
Ligularia Dentana, alias Roel. Een opvallende verschijning met z’n oranje-gele
lintbloemen. Had aanpassingsproblemen met de overgang van ‘Egypte’ naar Lollum.
Heracleum, alias Durk. Gigantisch met zijn grote bloemschermen. Niet te verdelgen, brandgevaarlijk.
Impatiens, alias Marijke.Met hart voor alles wat groeit op het ‘Kampke’.
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Caltha, alias Luut. Dorstige voorjaarsbode.
Aconitum Napellus, alias Amatus. Liefhebbende ook in de homeopathie. In dankbare herinnering. Altijd aanwezig.
Hibiscus, alias de Jongens. Nog wat onwennig, maar zolang er leven is, is er
hoop.
En tenslotte:
Fe’lis Ochtea’ta, alias Wytsen. De schrik van alles wat beweegt op het ‘Kampke’.
Met dank en respect voor de lange rij van bewoners die ons voorgingen hoeden
wij vanuit het achterhuis over een erfstuk van eeuwen.
Meinte Vierstra, juni 1995

Nei oanlieding fan it ‘ferstjeren’ fan de monumentale nutebeam yn de tun
fan de famylje Bakker stjoer ik jim in ‘Yn memoriam Juglans Regia’. Ik ha dit
stikje yn 1995 skreon en is doe miskien wol opnommen yn ‘De Twa Doarpen’.
Yn in underwiisprojekt wer ik no oan wurkje haw ik ek melding makke fan
myn erfarings op de terp fan Lollum:
……………………..”It rôp herinneringen op oan juny 1969 doe’t wij wenjen
giene yn de eardere Pastorij op de doarpsterp yn Lollum en ik bij it túnkjen
in munt fûn.“En dit is noch mar it begjin”, rôp ik tsjin frou en bern en seach
de goudskat fan Wieuwerd foar mij opblinken. Efternei wie dizze erfaring it
begjin, net fan de ûntdekking fan in skat, mar fan in nijsgirrige speurtocht nei
spoaren fan it ferline yn terp, doarp en wiide omjouwing”. (les fierder:www.
pingjumer-gulden-halsband.nl)
Meinte Vierstra
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Met trots presenteren wij het nieuwe logo en de website van Stichting tot Nut.
Stichting tot Nut Arum is ontstaan vanuit Nutsspaarbank Arum en
heeft tot doel om financiële steun te geven aan in het werkgebied
gevestigde verenigingen, stichtingen, enz. die activiteiten
ontplooien voor de verbetering van het culturele leefklimaat voor
inwoners van het werkgebied.
Sinds kort heeft Stichting tot Nut een website:
www.stichtingtotnut.nl.
Bestuursleden zijn:
Rinze Hogenhuis, Witmarsum
Aafke Hoekstra-van der Ploeg, Arum
Germ Schiphof, Kimswerd
Durk Hilarides, Pingjum
Klaas Koopmans, Dronrijp
Jolanda van der Veen-Geveke, Oosterbierum
Aanvragen kunnen worden verzonden naar het secretariaat van de stichting.
Bij voorkeur per mail: info@stichtingtotnut.nl
Of naar:
Stichting tot Nut
Jolanda van der Veen-Geveke
Lidlumerwei 14
8854 GN OOSTERBIERUM
Maar inbreng via één van de bovengenoemde bestuursleden is ook mogelijk.
Op de website van de stichting kunt u lezen waar aanvragen aan moeten voldoen.
In 2015 heeft Stichting tot Nut aan de volgende verengingen en stichtingen een bedrag toegezegd:
Aanvrager
It Iepen Finster, basisschool
Protestantse gemeente
Kaatsvereniging Zurich
KV Willem Westra
Triatlon
Sportstichting Arum
Vrouwen van Nu
Werkgroep Sportst Arum i.s.m.
Dorpsbelang Arum
Dorpshuis Pingjum
MV Excelsior
MV Nij Libben
TV Surprise
Vogelwacht
MV OKK
Nieuw Atlantis

Vestigingsplaats
Achlum
Exmorra
Zurich
Arum
Witmarsum
Arum
Regio
Arum
Pingjum
Schraard
Witmarsum
Witmarsum
Witmarsum
Kimswerd
Pingjum

Ten behoeve van/bijdrage in
Pleinspeeltoestel
Investering in gebouw
Maaimachine
NK Kaatsen pupillen
Organiseren triatlon
Renovatie kleedruimte
Jubileum in 2016
Multicourt/Multifunctioneel Sport en
evenemententerrein
Ringeninstallatie
Instrumenten
Jubileum in 2016
Licht- en geluidsinstallatie
Vogelkastjes
Demontabel podium
Restauratie vloer van de Victioriuskerk
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WIE
IS
WIE...?
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Deze keer een fotoquiz waar iedereen aan mee kan doen. Raad de namen van
deze leuke kinderen die inmiddels al enige jaren ouder zijn natuurlijk. Om u een
beetje op weg te helpen ze zitten allen in de redactie van De Twa Doarpen.
Oplossingen aan: twadoarpen@hotmail.com vóór 16 maart a.s.
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Kerstmis in Portugal, een reisje naar de zon
Al een aantal jaren hadden we plannen om de drukte van de feestdagen in december te ontwijken. Steeds kwam het er niet van, maar vorig jaar hebben we de
knoop doorgehakt. De kinderen hadden hun eigen plannen en wat hield ons nog
tegen? Vooral onze plek in Waaksens, sinds we hier in 2010 neerstreken hadden
we elke dag vakantie. Maar we hoorden toch van anderen verhalen over aangenamere temperaturen in de donkere maanden van het jaar en dat trok vooral
Greet wel aan. Dus toen we de kans kregen om samen met zus en zwager 4 weken in Portugal te verblijven konden we er niet langer om heen. We huurden beiden een appartement in Armação de Pera aan de Algarve kust in het zuiden van
Portugal, van midden december tot midden januari. Transavia vliegt je er heen in
krap 3 uur. Geland in Faro waren we met een taxibusje in 45 minuten in Armação.

Armação is van oorsprong een klein vissersplaatsje maar dat moet je nu zoeken
tussen hoge appartementsgebouwen en hotels. Dat is een van de eerste dingen
die opvalt, de Portugezen hebben hun zuidkust volledig laten verpesten door
projectontwikkelaars en grote investeerders. Er zijn nog een paar mooie stukjes
over in het uiterste westen en oosten. Waarschijnlijk omdat daar hoge rotsen of
zandbanken zijn wat natuurlijk voor strandplezier niet bevorderlijk is. Maar het oprukken van hoge bebouwing en ook vele hectaren golfbaan ruikt meer naar geld
dan naar zee. Gelukkig is daar op dit moment voor wat betreft onze Noordzeekust
even een stokje voor gestoken!
Is Armação in de zomer een zeer drukke badplaats met op elke centimeter strand
een parasol en een ligbed in december is het strand verlaten en een oase van
rust die je als toerist slechts deelt met de meeuwen en de vissers. Je kunt kilometers langs de zee lopen zonder al te veel mensen tegen te komen en met je
rug naar de bebouwing en het gezicht naar zee ervaar je toch de ruimtelijke uitgestrektheid en schoonheid van de Atlantische Oceaan. Er is ook nog veel zon.
Korte broek en korte mouwen zijn geen uitzondering, zo herken je wel de toerist
want de Portugezen gaan aanzienlijk dikker gekleed.
Armação kent een uitgebreide staalkaart aan horeca. Pastelaria’s, een soort koffiecorner met allerlei gebak. Uiteraard veel terrasjes. En veel eetgelegenheden
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van allerlei nationaliteiten en van goede kwaliteit. We hebben er Thais, Indiaas,
Chinees, Italiaans en natuurlijk ook Portugees gegeten. Veel verse vis want die
wordt elke morgen als het weer het toelaat aan land gebracht.
Het visserijgebeuren in Armação is een attractie. Er wordt nog op traditionele
wijze met kleine boten gevist. Armação heeft geen haven, de boten liggen op het
strand en die worden met een trekker de zee in geduwd of er uit gesleept. Wat
opvalt, is dat men van alles vangt wat maar in de netten wil komen. Er wordt dus
niet op 1 soort vis gevist, al zal de tijd van het jaar ook wel enige invloed hebben.
Er komt zeebaars, dorade, sardines maar ook inktvis en rog aan land. Op krabben en kreeften wordt met speciale korven gevist. De aangelande vis wordt direct
verkocht aan restaurants en vishandel en ook de families van de vissers eten
veel vis. Een visafslag of een EU ambtenaar die de vangsten controleert heb ik
nooit kunnen ontdekken. Dus over visquota zal men het hier ook wel niet hebben.
Overigens ziet men hier op het strand ook wel sportvissers met hengel die een
flinke vis weten binnen te takelen.

Wat hier ook opvalt, is De Chinees en dan bedoel ik niet de bij ons ook bekende
eetgelegenheid, maar een winkel met een assortiment à la Blokker, Action, Kruidvat e.d. samen. Je vindt er werkelijk alles, van spelden tot ondergoed, wc papier,
pannen en boodschappenkarretjes. Alleen in Armação kwamen we er al een viertal tegen. Boze tongen beweren dat deze winkels worden onderhouden door de
Chinese overheid. Want als je ziet hoe gigantisch groot het aantal producten is
en hoe weinig klandizie, dan kan dit nooit rendabel zijn. En meestal moet daar
toch een hele Chinese familie van leven want het winkelpersoneel is ook duidelijk
Chinees.
Kerstmis hebben we dit jaar dus overgeslagen. Dat is in Armação ook niet zo
nadrukkelijk aanwezig. Je ziet wel wat kerstversiering en verlichting, maar geen
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overspannen toestanden in de supermarkten en bij de slager. De Portugezen
hebben ook maar 1 kerstdag en ook in de restaurants was het niet drukker dan
anders d.w.z. stil. Oudejaarsavond is belangrijker, dan verzamelen de Portugese
families zich aan tafel en puilen de restaurants uit. Er was een live band op de
boulevard en om 00:00 uur gemeentelijk vuurwerk op het strand. Er wordt door de
Portugezen zelf geen vuurwerk afgestoken. We hadden champagne en glazen
bij ons om op een voorspoedig 2016 te proosten. De volgende ochtend werd nog
getracht een Nieuwjaarsduik na te doen. Wat met een handje vol moedige badgasten toch niet helemaal lukte. En zo kwam er langzamerhand een eind aan ons
verblijf met steeds meer verontrustende berichten uit Nederland over vrieskou,
ijzel en gladheid. Dat hebben we gelukkig ook nog gemist.
John en Greet
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In memoriam
As je âlder wurde, merke je al mar mear dat gjinien bliuwt, mar wol dat je al mar
mear minsken kend hawwe dy’t der net mear binne; en sa is ek 2015 wer om. Sa
krige ik begjin febrewaris it berjocht fan ferstjerren fan Toos van der Kooy-Pontier.
Sy wie hjir yn de oarlochsjierren evacuée by de famylje Politiek. In pear jier lyn
trof ik har by in sjongtsjinst yn de Martinytsjerke fan Boalsert. Wy kamen neist mekoar te sitten en even prate - hienen wy samar wer kunde. Mar Toos is net mear.
Sa ek Jarich Renema, soan fan skoalmaster en fersetsman Lútsen Renema. Jarich wie hjir berne yn 1942 op Noarderein 10. Alle dagen even op ’e fyts, mar op
30 septimber, dat waard wol syn lêste fytstocht. Nei in slim auto-ûngemak wie ek
Jarich net mear.
Mear âld-Lollumers: ús neitins giet nei Piet Posthumus út Boalsert, mar ek nei
Lena Schilstra-Jansen, ek út Boalsert. Jan en Lena hawwe jierren lang mei har
húshâlding - ien jonge en fjouwer famkes - yn Lollum aktyf west. Lena wie in echt
doarpsminske, ik haw mei har yn ferskillende bestjoeren sitten. Sy wie in hiel
plezierige frou, it kaam altyd klear. Doe’t der letter sûnensproblemen kamen, hat
Lena echt sjen litten wa’t se wie. Mei de betinkingstsjinst yn de Gasthústsjerke
dy’t op bysûndere wize laat waard, troch harren dochter Froukje, is se op 17 juny
2015 op it hôf kommen yn Boalsert.
Op 9 juny 2015 moast de klok liede foar Rigtje Politiek-Deinum. Sy wie ferstoarn
yn Nij Stapert yn Wommels, dêr’t sy de lêste jierren soarch krigen hat. Sy wie de
frou fan Rommert Politiek en hat har libben libbe, mear op de achtergrûn. Sa as ik
har beide hjir kend haw, Rommert wie ien en al aksje en sy de rêstjaande krêft. Sy
hat lykwols 35 jier allinne fierder moatten: se mocht 88 jier wurde. Nei in routsjinst
hjir yn de greidekatedraal is sy op it hôf kommen hjir yn Lollum.
Op 4 desimber 2015 is op it hôf kommen Pietje van der Meulen, âld 86 jier. Sy wie
in dochter fan Marten Jan Wynia en Pietje Terpstra. sy wennen op ’e pleats dêr’t
no Rienk en Jikke wenje. Pietje is berne op 4 maart 1929, sy hat har mem net
kend, want tagelyk mei har berte ferstoar har mem. Sy hat troud west mei Uilke
van der Schaaf. Dy is jong ferstoarn. Letter hat sy noch troud west mei Liuwe van
der Meulen. Ek dy hat hja oerlibbe. In bysûnder ferhaal fan sa’n sterke frou. Sy
is 29 novimber ferstoarn, en sa as ik neamde, 4 desimber hjir op it hôf kommen.
Nei in bysûnder ôfskie yn tsjerke, hielendal fersoarge troch har fiif bern, wêryn’t
har soan Marten (boade fan Nijehoarne) in koarte libbensbeskriuwing oer de 86
jier fan syn en harren mem hâlden hat. Har winsk wie yn de tsjinst Johannes de
Heer-lieten sjonge te litten wêrûnder De Heer is mijn Herder, Welk een vriend,
Eens als de bazuinen klinken en oaren. Under de mesykklanken fan De Heilige
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Stad hawwe de bern har útdroegen en yn it grêf brocht, tichte by har mem, want
dat woe se graach. Meimekoar simpel mar wol yndrukwekkend.
Op de ien nei lêste dei fan it jier kaam ek in ein oan it libben fan Bianchi, sa’t wy
him lang kend hawwe, in bysunder freonlik man, dy’t ek foar elk wol in praatsje
hie. Hy hâlde der hiel bysûndere ideeën op nei en dy hat er ek útdroegen. De
lêste jierren krige er fersoarging yn Aldlân State yn Ljouwert. Yn de âldens fan
91 jier kaam der ek in ein oan dat libben. Syn freonen en ek in pear freondinnen
hawwe him nei syn rêstplak op it hôf brocht by de Hubertustsjerke hjir yn Lollum.
Knilles Rusticus

Foarstelling ‘Skûlje yn Jorwert’

nei it boek ‘Nachtboek van een kerkuil’ fan dûmny Bas van Gelder
yn april en maaie 2016 yn ‘e tsjerke fan Jorwert.
Nei de tige suksesfolle foarstellingsrige yn it Kazemattenmuseum fan ‘Oarlochstriennen’, komt J&Mteaterwurk fan Jan Arendz en Marijke Geertsma op ‘e
nij mei in bysûnder oarlochsferhaal. Dûmny Bas van Gelder waard yn novimber
1940 yn Jorwert beneamd en hy hat hjir de oarlochsjierren trochbrocht. Omt hy
by it ferset belutsen waard, moast hy op in bepaald stuit ûnderdûke en dat die hy
yn syn ‘eigen’ tsjerke. Van Gelder hat in deiboek byhâlden ‘Nachtboek van een
kerkuil’, dat ferline jier krekt op ‘e nij útjûn is. Yn dat deiboek jout hy in prachtige
beskriuwing fan it deistige libben yn in doarpke yn de Fryske greiden. Mar ek de
bysûndere oarlochsbelibbing komt oan bod. Dûmny van Gelder wurdt op âldjiersjûn 1944 oppakt en bedarret yn de finzenis yn Ljouwert. Dêr sjocht hy de dea yn
’e eagen, mar hy wurdt nei in pear moanne dochs wer frijlitten. Hy dûkt wer ûnder
en op 15 april 1945 komt foar elkenien yn Fryslân de befrijing…
De foarstelling wurdt spile op middei om 14.00 oere en om 19.30 oere op tiisdei,
tongersdei, freed en op sneon allinne jûns. De earste foarstelling is op 8 april
2016.
Elkenien wurdt ferwachte yn it kafee fan Jorwert en krijt dêr in kopke kofje of tee.
Dan is der in koarte kuier troch Jorwert mei ynformaasje oer de jierren ‘40. Dêrnei
komt elk wer yn it kafee en dan giet de dûmny ( spile troch Jan Arendz) foarop
nei de tsjerke, wêr’t de foarstelling is. Oare spilers binne Marijke Geertsma en
Wybe Koldyk.
Der is ek in mooglikheid om by it toanielbarren in lunch of diner te bestellen.
Foar mear ynformaasje en om kaarten te bestellen sjoch op www.jmteaterwurk.nl
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Wecycle

Beste dorpsgenoten van Lollum en Waaksens, vorige week zaterdag , 30 januari,
zijn Joop en ik door de beide dorpen gereden en hebben van alles opgehaald.
Geweldig voor de eerste keer, maar het kan nog veel beter dus we komen 30
april weer langs tegelijk met het oud papier. Zouden de mensen van buiten de
dorpen ons even willen bellen als zij iets op te halen hebben, tel. 0517 469107.
Het gaat om led- en spaarlampen, fittingen, TL Buizen, batterijen, accu’s, kleine
electrische apparaten etc. Joop en Durkje de Jong

Chillen

Nog even voor de duidelijkheid. Deze avond is bedoeld voor jongeren vanaf 12
jaar tot 16 jaar, basischool of voortgezet onderwijs, Woon je in Lollum of Waaksens en lijkt het je leuk dan ben je van harte welkom in dorpshuis De Nije Haven.
Er komt geen email, dus zet de datums even in je telefoon.
Chillen maar…! Vrijdag 12 februari en vrijdag 25 maart het begint om 20:30.

AGENDA
/Datum		Onderwerp				Plaats		Tijd
Vrij 12 feb
Chillen					Nije Haven
20:30
zat 27 feb
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
zo 20 mrt
Shantykoren in Koornbeurs Franeker			
15:00
woe 23 mrt
Alg. ledenvergadering Dorpsbelang
Nije Haven
19:45
vrij 25 mrt
Chillen					Nije Haven
20:30
zat 26 mrt
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
zat 30 apr
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
zat 30 apr
Klein electrisch afval /spaarlampen
Beide dorpen 10:00
LET OP! oud papier wordt in beide dorpen opgehaald vanaf 9:00 uur.

DE TWA DOARPEN in 2016

nr 163 uiterste inleverdatum kopij 16 maart - verschijnt begin april
nr.164 uiterste inleverdatum kopij 15 juni - verschijnt begin juli
nr.165 uiterste inleverdatum kopij 21 september - verschijnt begin oktober
nr.166 uiterste inleverdatum kopij 16 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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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

36

