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Van de Redactie
We hebben een prachtige periode met vorst achter de rug. De witte wereld was
zeer fotogeniek. We hebben dan ook meerdere prachtige foto’s ontvangen met
bomen vol rijp en een dun laagje ijs. Een van deze foto’s siert de achterkant omslag. De foto is gemaakt door Bote Algra. De sfeervolle foto van een mistig en
besneeuwd Waaksens op de voorkant is gemaakt door Jan van der Jagd.
Over foto’s gesproken, voor een nieuwe rubriek “Doe en no!” willen wij jullie vragen eens jullie archieven in te duiken. We zouden het leuk vinden om oude foto’s
van onze dorpen even opnieuw in de schijnwerpers te zetten. Dus, ligt er nog wat
op zolder of achter in de la, stuur het naar twadoarpen@hotmail.com of breng
het langs bij een van de redactieleden. Het origineel krijg je uiteraard weer terug.
Over redactieleden gesproken. We hebben een tweetal vacatures. Jolanda en
Linda willen dit jaar het stokje graag overdragen aan een nieuw redactielid. We
zoeken daarnaast een achtervang voor de opmaak van het krantje (functie van
John). Momenteel wordt voor de opmaak Adobe Indesign gebruikt. Indien je niet
bekend bent met dit programma is het ook een mogelijkheid om de opmaak in
Microsoft Publisher of Word te doen. Mocht je belangstelling hebben voor deze
laatste functie (let op: John legt zijn functie niet neer maar zoekt iemand die hem
incidenteel zou kunnen vervangen) maar hier eerst wat meer over willen weten
dan kun je contact opnemen met John van den Berg. Heb je belangstelling om
een van de twee vacatures in te vullen, neem dan contact op met een van de
redactieleden of mail naar twadoarpen@hotmail.com
Voor nu, heel veel leesplezier gewenst!
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
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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
Ruben en Magdalena Rypkema - Folkerts
Wij wonen sinds maart 2016 in Lollum.
(Waaxenserweg 11). Daarvoor, in 2013, zijn
we samen gaan wonen in Kubaard. Op 28 augustus 2015 zijn we getrouwd. We
hebben twee jongens gekregen, Geart-Otte is geboren op 6 september 2014 en
Hille-Jan op 7 juni 2016.
Ruben is geboren en opgegroeid in Kubaard. Hij wilde graag melkveehouder
worden, maar omdat hij niet de mogelijkheid daar toe had, is hij in 2003 agrarisch
loonwerker geworden, samen met zijn maat Romke de Jong in Kubaard.
Ik ben Magdalena en ben geboren in Lollum. Tot mijn eerste jaar heb ik samen met
mijn ouders in de Kerkstraat gewoond, daarna zijn we op de boerderij net buiten
Lollum komen wonen, Waaxenserweg 29. Ik heb de opleiding onderwijsassistent
gedaan en daarna de PABO, deze opleiding heb ik niet afgerond. De werkzaamheden op de boerderij, zoals de lammerij en de veehandel, hadden mijn voorkeur. In 2011 ben ik gaan werken bij bakkerij van der Werf in Workum. Dat deed
ik tot januari 2015. De combinatie, werken
in de bakkerij en werken op de boerderij,
was ideaal !
In 2013 zagen mijn ouders, Ruben en
ik de mogelijkheid om een melkveehouderij op te starten. Dit hield in dat we het
aantal schapen dat wij hadden moesten
minderen en dat het vleesvee en weidevee plaats moest maken voor melkvee. In
2015 zijn we bij mijn ouders in maatschap
gekomen en konden we starten met melken. Door de regelgeving was dat niet
altijd even makkelijk en hoe het in de toekomst komt, is ook nog afwachten. Maar
we blijven positief en zijn blij dat we deze
stap met elkaar hebben gemaakt.
De klos rolt verder naar
Douwe en Dirkje Akkerman-Hendriks
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It

hâldt net op

It is hjoed moandei 7 novimber, drûch waar, mar pikelkâld mei east noardeastewyn, wynkrêft seis. It waarberjocht foar de kommende nacht: de earste froast,
min 1 of 2 graden mei glêde diken en autorútskraabjen. Mar dat hat hjir net sa
west. Mear nei it súdeasten, dêr moasten de diken mei sâlt struid wurde, en dat
is hiel betiid. Gewoanwei is dat in moanne letter. Ek net gewoan is dat de temperatuer oerdei net heger komt as 3 of 4 graden. Dat is hiel leech foar de tiid fan it
jier. De gemiddelde temperatuer moat dan altyd noch 10 graden wêze. Soenen it
de foarboaden wêze foar it kommende winterskoft?
It is wol de fierdere hiele wike kâld, sneontemoarn lei der in laachje iis op de fearten, op
plakken 3 graden ferzen, om healwei tsienen
noch min ien. Pikelkâld op ’e wyn, mar it wurdt
wer oar waar. En sa is it ek, de hiele wike echt
novimberwaar, mei wyn en faak buien, mar net
kâld; wer boppe normale temperatueren en
der wurdt noch altyd meand foar stâlfuorjen
en dat is ek moai, want it hat lang trochgroeid
en dêrtroch stiet der tefolle gers op it lân foar
de wintertiid. De sulverriger lit him stadichoan
mear sjen yn ús omkriten.
It is no snein 20 novimber en de earste hjerststoarm komt oer. Koade giel, wynkrêft 8, soms
9. Mar moandei 21 novimber is it wer foarby en
binne alle blêden noch lang net fan de beammen en struken. Piet Paulusma hat it oer ‘It
wurdt maitydswaar kommende wike’, fan ’e moarn om njoggen oere is it al tsien
graden en dan hat Wiebe Wieling it oer de helmplicht foar de kommende alvestêdetocnt. Dan sil de temperatuer wol 20 graden sakje moatte, en dat kinne wy ús
ek noch net foarstelle, en de helmplicht, ik wit it net. Hoefolle riders bliuwe der
dan oer? It is no tiisdei 22 novimber. Fan ’e middei om goed healwei fiven gong
de sinne ûnder; selden dat wy dit sa sjogge, sa moai mei de kleuren read en giel.
Wat moai.
Fierder hat it dizze wike sa west: de waarme en kâlde golven losse mekoar ôf.
Mar dat komt gewoan troch de wyn. Is er noard-noardwest, dan kinne wy middeis yn de sinne bûten sitte, mar komt er wer út it east noardeasten, dan moat de
winterjas wer oan. Mar it is de hiele wike drûch waar en soms moarns wyt oer it
lân. Ek de iisbaan is fan’e wike ûnder wetter kommen. We sille sjen wannear’t dit
wetter hurd wurdt en dêr is it al sa. In wike letter, wer op tiisdei nei in nacht fan 5
of 6 graden froast en stil waar is de hiele iisbaan hurd. In kat kin der sa oer. Mar
op woansdei is fan froast gjin sprake mear; de wyn yn it westen, en sa hawwe wy
de kâldste en de waarmste nacht foar de tiid fan it jier binnen in wike.
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En sa giet it ús allegear foarby as wie it gewoan, mar is dat sa? Lit ús it der mar
op hâlde: it is sa. Want wy kinne der meimekoar hielendal neat oan dwaan. Fan
snein op moandei 5 desimber de kâldste nacht oant no ta; op plakken -9 graden.
Wy hjirre -5 graden. It wie ek de kâldste nacht derfoar; dat wie op 4 desimber1925
by Akkrum fan min 16,7 graad. Mar no woansdei 7 desimber is de kjeld wer fier
fuort, en dêrmei wer moai waar. Ek moandei 11 desimber en ek de hiele kommende wike sil de winter fier fuort bliuwe.
Ik hearde hjoed ek wat nijs, mar is it wol nijs? Ja, want alles wat je net witte is nijs,
mar dit is nijs: it hat wol altyd sa west, dit, de lêste tsien dagen foar de koartste
dei komt de sinne alle dagen op deselde tiid op, mar hy giet wol safolste earder
ûnder. Dêrmei feroaret der neat oan de lingte fan de dei; dat komt pas wer nei 21
desimber.
De koartste dei wie ek wol de koartste dei, wy hawwe de sinne net sjoen, en mei
in hurde wyn út it súdwesten wie it pikelkâld en letter op de dei waard it ek noch
wiet. Mar de dei dernei, de 22ste, it positive dêroan is dat de sinne alwer ien
menút langer boppe de hoarizon is, en hjir noch efteroan, dizze wysheid haw ik
net fan mysels, mar hearde ik op ús radiostjoerder Omrop Fryslân fan ’e moarn.
Fan’t simmer mei de langste dei hie ik sjoen wêr’t moarns de sinne opkomt. Je
moatte dat wol sjen fan in fêst plak. Dat wie doe’t er opkaam achter Tsjom, en
hy gie ûnder besiden Achlum. No juster mei de koartste dei komt er op achter
Wommels-Easterein en giet er ûnder achter Skettens-Tsjerkwert. Sa himelsbreed
is dat om en neiby itselde. It is wer simpel tocht, mar it is wol sa. Wat seach ik fan
’e moarn yn ’e natoer? De sulverriger dy’t hjir omslacht komt stadichoan tichter
by it doarp.
En wat sifer jouwe wy dizze trije hjerstmoannen? Wer in njoggen? Nee, net in
njoggen, mar wy hawwe wol altyd waar hân, dêr’t wy goed yn libje koenen. Wol
grutte kontrasten mei te waarm of te kâld foar de tiid fan it jier, mei blêdstil waar
en stoarm, mei de sinne oan in himelsblauwe loft en mei in grauwe grize loft mei
it deiljocht dat almar koarter en de donkere nacht dy’t almar langer waard, mar it
wie goed en goed, dat is in sân.Oare kear mear. (Knilles Rusticus)
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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.
Culturele Hoofdstad 2018: extra Slachtemarathon
In het kader van Culturele Hoofdstad 2018 wordt de Slachtemarathon ook in
2018 georganiseerd. Niet zoals we gewend zijn, er vindt een alternatieve wandeltocht. Zo als de plannen nu zijn, wordt in augustus 2018 een tweedaagse
wandeltocht georganiseerd. Op dag 1 wordt gestart vanuit Raard en wandelt met
42 km naar de finisch in de nabijheid van Kûbaard. Op dag 2 wordt daar gestart
en 42 km later gefinisht is Easterbierrum. Er wordt dus een andere route gelopen.
De route op dag 2 gaat dan via Kûbaard, over de Slachtedijk via het Noordereind
naar Lollum en vervolgens via de Kerkstraat/Hizzaarderlaan richting Arum. Wat
er precies van Lollum wordt verwacht is nog niet bekend. Wel willen we verenigingen in Lollum-Waaksens alvast vragen om na te denken over eventuele mogelijkheden om de verenigingskas te vullen. Heeft jullie vereniging/stichting extra
inkomsten nodig en ben je geïnteresseerd, meld je dan aan via dorpsbelang@
lollum-waaksens.nl
Oproep Gemeente: meedenkers gevraagd voor clusteragenda
In 2015 is de gemeente gestart met het opstellen van de eerste zes clusteragenda’s voor de gemeente Súdwest-Fryslân.
Waarom een clusteragenda?
We zien dat de voorzieningen op het platteland van onze gemeente onder druk
staan. Winkels verdwijnen en recent is er al een school binnen het cluster gesloten. Daarom willen we samen met inwoners en organisaties nadenken over
de toekomst van belangrijke voorzieningen voor bijvoorbeeld sport, wonen, onderwijs, openbaar vervoer, recreatie en toerisme. Ook willen we in gesprek over
de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, omdat we zien dat daar ook
knelpunten ontstaan.
Hoe pakken we dat aan?
Alle dorpen hebben al een dorpsvisie opgesteld. Daarnaast hebben we de nodige
statische gegevens over de dorpen in dit cluster. Met die informatie als basis
willen we gezamenlijk gaan kijken welke voorzieningen belangrijk zijn en welke
knelpunten er in bepaalde gebieden zijn. Zo kunnen we samen gaan werken aan
een toekomstbestendig voorzieningenniveau in Súdwest-Fryslân. Ook willen we
afspraken met elkaar maken waarbij we elk onze rol pakken. Inwoners, de gemeente en overige partijen.
Wat gaan we doen?
We hebben natuurlijk in het afgelopen jaar de nodige ervaring opgedaan met
de gesprekken rond de clusteragenda. We merken dat de meeste dorpen toch
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vooral de focus hebben op het eigen dorp. Dat is natuurlijk niet verkeerd, maar
we willen toch gaan onderzoeken welke gezamenlijk thema’s er zijn. Daarom organiseren we een gezamenlijke bijeenkomst met een delegatie uit elk dorp in het
cluster Witmarsum. Om zo de bewoners uit de verschillende dorpen met elkaar
in gesprek te krijgen.
Oproep
Voor deze bijeenkomst vragen we uw medewerking. We willen graag uit elk dorp
een groep van tien personen uitnodigen. Om de samenstelling van de groep zo
breed mogelijk te maken willen we graag verschillende leeftijdscategorieën benaderen: 0-20 jaar, 20-40 jaar, 40-65 jaar en 65 jaar en ouder.
Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via: dorpsbelang@lollum-waaksens.
nl
Stand van zaken nieuwbouw Lollum! Meld je aan!
Eind 2016 is er een gesprek geweenst met de Gemeente Súdwest Fryslân over
de mogelijkheden voor nieuwbouw in Lollum. De Gemeente geeft aan dat ‘het
beleid van de Gemeente is principe gericht is op het bouwen van nieuwbouwwoningen in de steden en grotere plaatsen, daar valt Lollum niet onder. Dit ook
met de feiten dat er ca. 6 woningen te koop staan. Toch zet de Gemeente de deur
op een kier, omdat er serieus onderzoek is gedaan onder de inwoners en dat er
dus blijkt dat er gegadigden zijn’. Dorpsbelang is nog steeds van mening dat we
nieuwbouw moeten doorzetten, mits daar écht serieuze belangstelling voor is.
Anders is de kans van slagen niet groot. Heeft u zich nog niet aangemeld en bent
u geintereseerd in nieuwbouw, neem dan contact op met een van de bestuursleden van Dorspbelang of via dorpsbelang@lollum-waaksens.nl
Bericht gemeente Littenseradiel: Welke regels er gelden voor ‘modderwegen’ en hoe dit wordt gehandhaafd.
Iemand die de weg bevuilt, is verplicht de weg tijdens de werkzaamheden in
alle redelijkheid schoon te houden. Ook is hij/zij verplicht om borden te plaatsen
waarmee de overige weggebruikers worden gewaarschuwd voor mogelijk slipgevaar. Daarvoor mogen alleen de modderwaarschuwingsborden gebruikt worden.
Deze borden zijn te leen bij de gemeente of de gemeente plaatst de borden zelf.
De vervuiler is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de weg en voor het
verwijderen van de borden. Als de weg schoon is, moet dat gemeld worden bij de
gemeente. Als de vervuiler de weg niet voldoende schoonmaakt en de gemeente
dit (alsnog) laat verrichten, komen de kosten voor rekening van de vervuiler.
De gemeente ziet er op toe dat de wegen schoon blijven. Wanneer wij een vervuilde weg constateren wordt de vervuiler opgespoord en aangesproken om
de weg schoon te maken. Wanneer wij van een weggebruiker, of de politie een
melding krijgen gaan we ter plaatse controleren, plaatsen we modderwaarschuwingsborden of zorgen we - na advies van de politie - dat de weg wordt afgezet
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en er een omleidingsroute wordt ingesteld. Ook dan proberen we de wegvervuiler
te achterhalen
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

Nieuws van muziekvereniging ASAF
Tijd om u bij te praten waar wij, muziekvereniging Asaf, mee bezig zijn. In september zijn we gestart met het instuderen van de muziekstukken van ons nieuwe
thema “GEESTig!” voor het festival in oktober.
In Nijland mochten wij 20 minuten vullen. Dit hebben wij in de stijl van Halloween
gedaan. Iedereen was verkleed en we kwamen op met muziek van Michael Jacksons Thriller. Daarna speelden wij Adams Family, Dragonheart, Ghostbusters en
Monsters Inc. Helaas was het niet goed genoeg voor de publieksprijs, maar we
hebben wel genoten.
In november mochten wij spelen bij het Sinterklaasfeest. Ook hebben wij samen
met fanfare Lyts Begjin een koffieconcert verzorgd in Ried. Tijdens de krystkuier
speelden wij kerstliedjes en op kerstochtend zijn er een paar muzikanten en mannen van het shantykoor weer door onze dorpen gegaan met kerstliedjes. Op 8
januari waren wij uitgenodigd om de volksliederen te spelen bij de uitreiking van
de prijzen bij het biljarten. En op 22 januari werd het concert met fanfare Lyts
Begjin herhaald in Lollum.
En nu repeteren we voor het concert op 24 maart. Het belooft weer een mooie
avond te worden. Dus zet die datum in uw agenda!

Voorjaarsconcert chr.muziekver. Asaf
op vrijdag 24 maart 2017
in dorpshuis De Nije Haven, Lollum
Thema: Geestig!
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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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Kerstmarkt & Spelletjesmiddag
IJsvereniging Sietse de Vries
Zaterdag 10 december werd de kerst/spelmarkt gehouden door IJsvereniging
Sietse de Vries. Er waren 4 stands waar prachtige eigen gemaakte spullen werden verkocht. De
spelletjes zoals spijkerbroekhangen, blik gooien
en sjoelen waar met succes aan werd deelgenomen. Voor de kinderen was er een knutselhoek
waar allerlei dingen werden geknutseld voor de
kerst. Een sneeuwpop, kerstkaarten, kerstkrans
en kerststukje dit was ook erg geslaagd. Tussendoor werd er een ronde bingo gespeeld waar ook
mooie prijzen zijn gewonnen.
Prijzen die zijn gewonnen tijdens de markt:
Sjoelen:
1e prijs Jikke Akkerman
		
1eprijs Berlinda Bonnema (jeugd)
Spijkerbroekhangen bij de senioren:
		
1eprijs Gerrit Hendriks
		
1e prijs Jeldau Koopmans (jeugd)
Prijs lootje (bij de uitnodiging): Pietsje Sieperda
Kleurwedstrijd: Mirthe Joustra
Raad het aantal kersballen totaal 110 kerstballen: Leonie Wierike
Superronde bingo: Aag Tolsma
De totale opbrengst was €500,- wij willen ieder bedanken voor zijn medewerking/
bijdrage tijdens deze geslaagde middag.
Met vriendelijke groet,
Bestuur IJsvereniging Sietse de Vries Lollum/Waaksens

Het aloude “slepen”

.
Nederland kent vele, goede tradities, die wij allen graag in ere willen houden en
ook koesteren. We denken hierbij aan traditionele feesten en gebeurtenissen,
zoals het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling, het carbid schieten, het
eten van oliebollen, het Kerstfeest, Sinterklaas.
Bij tradities horen ook zekere gebruiken, en één daarvan is het bekende weg-slepen dan wel “tôgjen” van spullen naar een andere plaats. Een oud volksvermaak,
waarvan we de afgelopen jaarwisseling in Lollum ook getuige zijn geweest. Wat
echter meerdere mensen tegen de borst stuitte was het gegeven, dat men tijdens de jaarwisseling de erven betrad en diep de tuinen inging van dorpelingen
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op zoek naar verplaatsbare zaken. En dat doet nou net afbreuk aan deze oude
traditie. Zo lopende weg iets meenemen/verplaatsen is één ding, maar de erven
en tuinen betreden is wat anders, mede dat daardoor ook dingen beschadigd
kunnen raken of vernield met alle gevolgen van dien.
Daarom : Laten we proberen en met elkaar afspreken tradities in ere te houden,
met respect voor elkaars bezittingen, zodat een Nieuwjaarswisseling ook zonder
“kleerscheuren“ kan plaatsvinden.
Namens : dorpsbewoners te Lollum.

Klaas Neuvel uit Grootebroek
Nederlands Kampioen biljarten
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van biljartvereniging Lollum/Waaksens
was er afgelopen weekend het Nederlands Kampioenschap biljarten in de 3e
klasse Libre van seizoen 2016-2017.
Uit elk van de 8 KNBB-gewesten van Nederland kwam de gewestelijke kampioen
naar Lollum om in 3 dagen te strijden voor het Nederlands Kampioenschap. De
afvaardiging van Limburg uit Mechelen moest daarvoor zelfs 340 km reizen maar
had dat er graag voor over. Ook de andere deelnemers kwamen van ver zoals:
Grootebroek (NH), Zwartsluis (Ov), Huizen (Ut), Overdinkel (Ov), Sint Willebrord
(NB), Lent (Gld) en Dordrecht (ZH).
Er werd op 4 tafels tegelijk gespeeld. Op vrijdagavond werden de eerste 2 rondes
gespeeld. Zaterdagmiddag waren er 3 rondes en aan het eind van deze dag had
Jasper Rikken uit Lent nog al zijn partijen weten te winnen. Klaas Neuvel stond
2e met 1 verloren partij.
Op zondagmiddag volgden de 2 resterende rondes. In de laatste en beslissende
ronde speelden Jasper en Klaas om het kampioenschap. Klaas had 2 partijpunten minder maar zijn algemene moyenne was wel hoger. Jasper moest deze
partij winnen om ongeslagen kampioen te worden. Maar in de biljartsport is het
spel pas uit wanneer de laatste beurt is geweest. En ook nu ging de strijd gelijk op
maar werden kansen gemist door beide spelers. Klaas had de betere zenuwen
en wist in 24 beurten de benodigde 70 caramboles te scoren. Jasper had wel de
nabeurt maar kon de achterstand van 13 caramboles niet meer goedmaken.
Als 3e eindigde Marcel de Pijper uit St. Willebrord.
Tijdens de huldiging speelde de lokale muziekvereniging ASAF het Friese volkslied, De âlde Friezen. De voorzitter van de biljartvereniging, Joop de Jong maakte
vervolgens de einduitslag bekend en de afgevaardigde van de KNBB, dhr. Lucas
Krale, benoemde de nummers 3, 2 en 1 onder het omhangen van de bijbehorende medailles, waarna door ASAF het Nederlandse volkslied werd gespeeld. Voor

15

alle deelnemers was er een warm applaus door het talrijk toegestroomde publiek.
Door Friese sponsoren waren leuke geschenken beschikbaar gesteld en alle
deelnemers gingen met een goede herinnering aan een geslaagd kampioenschap huiswaarts. De jubilerende biljartvereniging Lollum/Waaksens kan terugzien op een geslaagd, sportief en gezellig evenement.
De totaaluitslag en foto’s zijn beschikbaar op de website van dorpshuis De Nije
Haven uit Lollum:
http://www.dorpshuisdenijehaven.nl/Nat--Libre-3e-klas-kl-.html
En op de website van de KNBB:
http://www.knbb-pk.nl/uitslagen.php?k2=4&setsei=2016-2017&t=2

Ouderensoos viert 50 jarig bestaan
Ook de oudersoos Lollum-Waaksens e.o. bestaat dit jaar 50 Jaar. Het bestuur
meende hier extra aandacht aan te moeten besteden. Het doel was een gezellige
middag te organiseren voor de leden.
Voorafgaand hieraan werd de jaarvergadering gehouden. De voorzitter schetste
het ontstaan van de Soos. Daarbij deed hij kond van leden die stiekem naar de
Soos gingen omdat de vrouw het anders niet toestond. Ze wilden de gezelligheid
van de bijeenkomsten niet missen. De secretaris deed verslag van de verandering bij de Soos. De gemeente SWF was van mening dat de Soos te weinig
activiteiten organiseerde en daarom niet in aanmerking kwam voor subsidie. Het
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gaf het bestuur te denken. Wetende dat Passage en de Gereformeerde vrouwengroep ophielden te bestaan werd het idee opgeworpen met de oud besturen en
het bestuur van de Hervormde vrouwengroep te overleggen. Zij vonden het een
goed idee een spel en creativiteitsmiddag te gaan organiseren.
Het bestuur heeft met enkele dames het initiatief genomen om een spel en creativiteitsmiddag te gaan starten. Er kwamen ruim 20 positieve reacties. Sinds
september 2015 is er een woensdagmiddag in de maand voor deze groep. De
Soos telt nu 48 leden.
Hierna deed de penningmeester verslag van de financiën. Marika hoopte dat de
eenmalige subsidie van de gemeente voor de oprichting van de nieuwe groep
structureel was. Helaas eenmalig. De kascommissie was zeer tevreden over het
financieel verslag. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.
De aftrap kon worden gegeven voor de viering van het 50 jarig bestaan. Het bestuur had Mindert Wijnstra, verhalenverteller, uitgenodigd om een
aantal spannende en historische
verhalen te vertellen. Hij staat bekend als een goede verteller. Hij
heeft ons niet teleurgesteld. De
spannende verhalen werden vol
aandacht gevolgd. Vanzelfsprekend had de verhalenverteller
wat verhalen uitgezocht die hier
in de buurt gespeeld hadden of
gespeeld hadden kunnen hebben. Het verhaal van de mensen
uit Tzum die in het begin van de
20e eeuw naar Amerika waren
geëmigreerd en daar een conservenfabriek stichtten. Blikgroente was hier nog
onbekend. Ik vroeg me wel af of er toen al een blikopener bestond. Een verrassend slot aan het verhaal. Ik verklap het einde niet.
Het verhalen vertellen werd onderbroken. De koffie met gebak stond klaar. Zoals
altijd ontstond er een gezellig sfeer. Napraten over de verhalen en wat verder ter
tafel kwam. Iedereen liet het zich goed smaken. De verhalenverteller was weer
aan de beurt. Alle verhalen kan ik niet beschrijven maar ik weet nu hoe het komt
dat de toren van Tzum een beetje scheef staat. De vliegende boot heeft de toren geschampt. Na een paar verhalen was het tijd om de kelen te smeren. Een
glaasje fris, een wijntje, een borreltje of een mixje werd geserveerd. Een hapje
erbij. Tot slot vertelde Mindert Wijnstra nog een verhaal. Elk dorp in Friesland
schijnt vroeger over een heks te hebben beschikt. Misschien zijn ze er nog. Het
is oppassen geblazen.
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De voorzitter bedankte
Mindert voor zijn prachtige
verhalen en zijn prima presentatie. Dit werd met een
luid applaus ondersteund.
De voorzitter nodigde de
leden uit nog even gezellig bij elkaar te blijven voor
een borrel hapje en nog
een drankje. De biljartballen lonkten naar een deel
van de leden en er werd al
snel weer een balletje gestoten. Het bestuur meent
te mogen constateren dat
deze viering in goede aarde is gevallen. Het was erg gezellig!

(Het bestuur)

Koersbal

.
Op verzoek van de biljartvereniging is de koersbalmiddag, in verband met het
Nederlands kampioenschap biljarten een weekje verschoven. Twaalf leden meldden zich om elkaar op de koersbalmat te bestrijden. Probleem was dat de koersbalmat in de grote zaal lag en de ballen achter gesloten deuren aan de zijde van
de biljartzaal. De beheerder van het dorpshuis dacht dat de koersballen ook in
de grote zaal waren. Joop de Jong wist haar te bereiken zodat we kort na twee
uur konden starten. Marika heeft de deelnemers in groepjes van twee aan elkaar
gekoppeld.
Het is op papier moeilijk te vertellen hoe gezellig koersbal is. Hilariteit als er een
bal van de tegenpartij weg wordt
geklotst of als deze net wordt gemist. Fanatiek wordt geprobeerd
de koersbal zo dicht mogelijk bij
de jack (doel) te leggen. Of de bal
van de tegenstander weg te werken. Coby en Jan waren goed op
dreef. Zij hadden drie van de vier
ballen het dichtst bij de jack liggen. Er moest echter nog een bal
gespeeld worden. Marika was de
laatste die hun vierde bal mocht
spelen. De gevolgen voor Coby
en Jan waren desastreus. Met
deze ene worp gooide Marika zo
goed dat de drie punten van Coby
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en Jan verdwenen waren en het team van Marika en Gelfke een punt scoorde.
Later konden Coby en Jan toch nog een hoge score maken met vier punten.
De koffie stond klaar op de tafel en werd weer even lekker met elkaar gedold. Er
wordt flink gelachen. Na de koffie werd de wedstrijd voortgezet met wisselend resultaat. Durkje was matig op dreef omdat zij druk met het breien van een nieuwe
sok bezig was. Dit kwam de concentratie niet ten goede. Uiteindelijk moesten we
toch begrijpen dat het om een oude sok ging. U begrijpt wel met welk doel. Daar
zal wel wat ingaan. Wil u weten wat er precies gebeurt, kom gerust een keer kijken, in principe iedere eerste donderdag van de maand. (Een deelnemer)

In memoriam
It jier 2016 hat wer west; wy sjogge dan
wa’t ús yn dit ferrûne jier ûntfallen binne
as doarpsgenoaten en âld-doarpsgenoaten dy’t wy kend hawwe.
Op 25 augustus komt Wimkje BruinsmaReinsma te ferstjerren yn soarchsintrum
Nij Stapert te Wommels. Wim, sa’t wy har
altyd kend hawwe, wie berne yn Gaast
op 16 oktober 1930. Har jeugd en fierder
har hiele libben hat hja hjir yn Lollum belibbe; earst op Grut Barsum, letter, doe’t
hja al mei Simon Bruinsma troud wie, yn de buorren en op de Bruinsma’s pleats
oan de Hizzaarderleane. Hja wie in frou, leafst wat op de achtergrûn. Har lêste
jierren hat hja noch yn Nij stapert trochbrocht. Op 86-jierrige leeftyd kaam der in
ein oan it libben fan Wimkje Bruinsma. De ôfskiedstsjinst wie yn de eardere grifformearde tsjerke op moandei 29 augustus, wêrnei’t hja hjir op it hôf kommen is.
Hy woe stjerre dêr’t er berne wie, dêr’t er it earste libbensljocht sjoen hat; dat wie
oan de mûnefeart ûnder Lollum: Roel Jan Strikwerda. It wie 20 juny 1941; 75 jier
altyd op deselde stjelppleats. Earst by heit Jap en mem Fim, letter is er sels boer
wurden en ek noch troud mei Zofia Slowinska. Roel Jan syn lêste jierren hawwe
dreech west troch sûnensproblemen. Ik haw altyd kontakt mei him hâlden as âldAsafyt. Hy kaam as jonge by it korps, ik tink yn 1954-1955. Der wie altyd ferlet fan
jonge leden. Hy waard bugelblazer, ik tink dêrmei hast 15 jier. Doe’t wy yn 1970
stoppe binne, siet ek Roel Jan yn it bestjoer. Jins gedachten geane dan werom
nei dy tiid. Hy is yn 1994 net wer weromkommen. Ik haw it gauris besocht mei
him, mar net wer. Wol hat er dy jierren sponsor west fan Asaf. Hy fielde him der
altyd noch by belutsen. Nei it ôfskie op tiisdei 27 septimber yn de Thomastsjerke
fan Waaksens is er troch syn neisten oerbrocht nei Andringastate by Marsum
dêr’t er kremearre is.
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Ek foar Tine Mulder-Fijnia rint it paad net fierder. Ik merk almar mear dat neisten
en freonen fuortfalle. No Tine wer; sy woe dit hielendal net, hat har der ek lang
tsjin fersetten, mar wol ferlern. Ik kin my gauris noch net foarstelle dat sy der net
mear is. Ik haw Tine fanôf de skoalbanken yn de âlde skoalle kend; sy wie oanwêzich, net benaud. Sy hie trochleare moatten, mar dat woe se net, nee, oan it
wurk by de kij, dat woe se, boerinne wurde, en dat is ek sa kommen mei Jan op
de buorkerij fan heit en mem. Jan hat altyd in hielenien oan har hân. Mar ek yn
it doarpslibben, de jeugdferiening, bestjoeren en toanielklubs. Tine wie der altyd
by belutsen, se koe enoarm ferrasse, mar it kaam altyd klear. se wie ek kritysk,
se koe fel út ’e hoeke komme, mar it waard fan har nommen, want se wie der ek
altyd wer. Ik siet de lêste tiid wol gauris neist har yn tsjerke, en as wy dan in liet
songen en ik gong even boppe alles út, dan flústere sy: wy hearre it wol, hear. Dat
wie Tine. En ride. Wy hawwe ris meimekoar fanút de jeugdferiening op sneon de
Hinnaarderadieltocht riden, goed
80 kilometer en op moandei de
alvemarretocht, 120 kilometer. Sy
foarop, ik wit it noch. Letter hat sy
jierrenlang pronkriden yn It Hearrenfean; dêr koe sy ek meidwaan.
Jierrenlang hat sy yn de tsjerkerie
sitten; nee wie der foar har net by.
Tine hat in bysûndere persoanlikheid west foar de doarpsmienskippen, en dan komt dit: net mear. Tine
hie hjir graach noch bliuwe wollen,
mar seach der net tsjinop om hjirwei. Sy wist wêr’t sy hinnegong. Op
moandei 3 oktober is sy nei in hiele
moaie ôfskiedstsjinst yn in oan it
lêste plak ta folle tsjerke fan Waaksens nei har lêste rêstplak op it hôf
brocht.
Ek âld-Lollumer - wy witte, elk wurdt gjin tachtich - en sa kaam ek de ein foar Jan
Politiek, berne yn Lollum op 25 juny 1936 en ferstoarn yn Frjentsjer op 15 maaie
2016. Jan hat syn jeugd hjir belibbe, Betty hjir troffen, troud en yn Easterbierrum
in túnkassebedriuw opsetten. Jan wie in echte túnman. As skoaljonge wie er al
mei soks dwaande op ’e tún dy’t no fan Bob en Frieda is. Jan en Betty hawwe mei
har bezichheden in soad wurk ferset. Sy hawwe lang gerberablommen kweekt,
mar dat giet ek net mear troch. Sy binne letter yn Frjentsjer kommen te wenjen;
dêr is Jan ferstoarn. De betinkingstsjinst yn de Sint Joaristsjerke fan Easterbierrum stie yn it teken fan Johannes de Heer-lieten. Dêr hold Jan fan. Under de
oargelklanken fan ‘Ik sjoch in poarte wiid iepen stean’ is Jan útdroegen en nei syn
lêste rêstplak brocht.
(Knilles Rusticus)
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PUZZEL !
Eerst even een uitleg. In deze puzzel vormt de
omschrijving voor en na de + plus een woord.
En samen vormen ze de oplossing.
Voorbeeld:
Eetgerei + 120 minuten : handwerken.
(bord)
uren
= borduren.
Het woord achter het : teken, geeft dus aan in
welke richting gezocht moet worden.
Nog een voorbeeld:
Specerij + vervoersmiddel : toren in Zwolle.
(peper)
bus
= Peperbus.
Hier komen de omschrijvingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Toiletartikel + schrijfgerei : Plaats in Overijssel.
Dierengeluid + boot : iets voor ontbijt.
Zuivelproduct + deel van een varken : sneetje brood.
Meertje + plaats in de Betuwe : luchtklep van de fietsband.
Man zonder haar + lage mannenstem : grote ronde vrucht.
Kleur + toeschouwer : pessimist.
Vis + vogel : strandloper.
Voertuig op twee wielen + vat : stevig papier.
Deel van het lichaam + schoeisel : kledingstuk.
Geldstuk + alcoholische drank : middelpunt.
Getal + strafplaats in de klas : tekeninstrument.
Tienmaal 100 + dierenbeen : klein dier.
Slot + leesteken : einde van de reis.
Vogel + deel van het gezicht : likdoorn.
Gelijk + bloeiwijze : equator.
Schenkgerei + jongensnaam : zangvogel.
Sierrand + deel van vis : soort hal.
Angstig + mannelijk beroep : plaats in Azië.

Veel succes toegewenst.
De antwoorden kunt u inleveren bij Sijke Hendriks
of mailen naar : sijkehendriks@live.nl
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Van Beekhuizen Tweewielers is verhuisd naar IJlst
Op 1 november jongstleden hebben Michaëla & Henk de tweewielerzaak van de
familie Nijenhuis in IJlst overgenomen.

In IJlst hebben zij nu een mooie grote winkel van 450 m2 fietsplezier van jong
tot oud en voor iedere fietser wel een passende fiets, in de ruime werkplaats met
de modernste apparatuur kan elke fiets of E-Bike gerepareerd worden. In de
winkel vindt u ook een zeer ruim assortiment aan accessoires & onderdelen. De
nieuwste E-Bike’s met de modernste snufjes kunt u hier bewonderen en natuurlijk
uitproberen.
Een E-Bike duur? Bij Van Beekhuizen Tweewielers, fietst u al op een E-Bike voor
€ 899.- met 3 jaar garantie op motor, lader en accu.
Een uniek concept waar zeer veel gebruik van wordt gemaakt is hun gratis haal &
breng service. Mocht uw fiets defect zijn of onderhoud nodig hebben, dan wordt
er met u een afspraak gemaakt om de fiets bij u te komen ophalen. Van te voren
krijgt u een prijsopgave, dus u weet meteen wat u kwijt bent.
Rond de paasdagen heeft Van Beekhuizen Tweewielers een grote show & opstapdagen, waar u tegen zeer scherpe prijzen een nieuwe fiets of E-Bike kunt
aanschaffen.
Momenteel is de Gazelle Inpulse met middenmotor in de aanbieding van €. 2499,voor 1999,- en inruil van uw oude fiets is mogelijk.
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Winterbeurt hebben voor fietsen:
Gewone fiets kost 27.50 ipv 35 euro en de E-Bike kost 37.50 ipv 45 euro inclusief
software update.
Ook nieuwsgierig geworden naar dit alles? Loop dan eens binnen bij:
Van Beekhuizen – Tweewielers, Galamagracht 34, 8651 EC IJlst
0515-531664 / 06-41320816
Mail: vanbeekhuizen-tweewielers@kpnmail.nl
Web: www.vanbeekhuizen-tweewielers.nl
Openingstijden: Maandag gesloten. Dinsdag t/m vrijdag 9:00 - 17:30 uur.
Zaterdag 9:00 - 16:00 uur. Buiten openingstijden op afspraak geopend.

Twa Doarpen Culinair
ÂLDFRYSK WINTERITEN
Friese winterpot
Ingrediënten
600 gram varkenspoulet
75 gram boter
250 gram champignons, in plakjes gesneden
1 kilo aardappelen, geschild en in dunne schijfjes gesneden
3 winterwortelen, in plakken gesneden
2 preien
500 gram sperziebonen
6 tomaten, in plakken gesneden
2 deciliter bouillon
1 deciliter room
zout
peper
nootmuskaat
azijn
verse groene kruiden (peterselie, selderie, bieslook, etc.)
Bereiding
De varkenspoulet zouten en peperen en bruin braden in de boter. De champignons toevoegen, en even laten meesudderen. Ovenvaste schaal insmeren met
boter. In de schaal laag om laag alle ingrediënten inleggen. Eerst een laag dunne
schijfjes aardappelen en wortelen, dan een laag van gesneden prei, daarna een
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KIDS
CORNER
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Winter
doolhof

laag van het vlees- en champignonmengsel, en tenslotte een laag van speciebonen en plakjes tomaat. Elke laag bestrooien met wat zout en de kruiden, en besprenkelen met azijn. Tot slot alles begieten met de bouillon, waar room doorheen
is gemengd. Sluit de schotel af met een deksel of alumiumfolie. Zet hem 1,5 tot 2
uur in een warme oven.

WALDORFSALADE met kip, walnoten, knolselderij en witlof
4 personen - 40 minuten

Ingrediënten
1 liter kraanwater
1 groentebouillontablet
300 g kipfilet
½ knolselderij
1 friszoete appel (bijv. elstar)
500 g witlof
1½ el grove mosterd
4 el Griekse yoghurt (0% vet)
3 el extra vierge olijfolie
1 el witte wijn azijn
10 g platte peterselie
110 g walnoten
Bereiding
Breng een pan met het water aan de kook. Verkruimel het bouillontablet erboven
en draai het vuur laag. Leg de kip in de bouillon en laat in 15 min. gaar worden.
Neem de kip met een schuimspaan uit de bouillon en laat iets afkoelen. Houd de
bouillon aan de kook. Schil ondertussen de knolselderij. Leg de knol met de platte
kant op een snijplank en schaaf met een dunschiller in lange dunne linten. Kook
de linten 3 min. in de kippenbouillon. Giet af en spoel onder koud stromend water.
Snijd de appel in vieren, verwijder het klokhuis en snijd het vruchtvlees in stukjes.
Snijd de onderkant van het witlof, halveer de stronken in de lengte en verwijder
de harde kern. Snijd in de lengte in repen. Klop een dressing van de mosterd,
yoghurt, olie en azijn. Breng op smaak met peper. Meng de knolselderij, het witlof
en de appel met de dressing en laat de smaken 10 min. intrekken.
Snijd ondertussen de peterselie fijn en hak de walnoten grof. Trek de kip met behulp van 2 vorken in stukjes en schep met de peterselie door de salade. Bestrooi
met de walnoten. Lekker met speltbrood.
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UIT ONS ARCHIEF
25 jaar geleden
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Doe en no!

29

VAN BEEKHUIZEN
TWEEWIELERS

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 naar IJlst hoeft te brengen, maar in
Waaksens kunt neerzetten. Wij nemen uw fiets dan mee naar IJlst 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:

GALAMAGRACHT 34, 8651 EC IJLST Tel: 0515-531664 / 06-41320816
Openingstijden: dinsdag-vrijdag: (9.00-17.30) & zaterdag: (9.00-16.00)
Buiten openingstijden op afspraak voor geopend

www.vanbeekhuizen-tweewielers.nl
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Geboren: 8 december 2016
Rinse Tjitze zoon van Atze en Antje Schilstra - Tuinstra

			
			

Geboren: 12 december 2016
Sybrecht zoon van Rients en Sjoeke

Beste dorpsgenoten van Lollum en Waaksens,
we komen 25 februari 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.
Volgende data zijn 24 juni en 25 november
Joop en Durkje de Jong

AGENDA
Datum		Onderwerp				Plaats		Tijd
zat 25 febr
Ophalen oud papier + Wecycle		
Beide dorpen 09:00
vrij 10 mrt
Jeugd 10-14 jaar. Creatieve avond
De Nije Haven 19:30
vrij 24 mrt
Voorjaarsconcert ASAF - “Geestig”
De Nije Haven 15:30
zat 25 mrt
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00

DE TWA DOARPEN in 2017

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

ADVERTEREN

Dat kan voor € 14,- per keer hele pagina of € 7,- per keer halve pagina.
De Twa Doarpen verschijnt 5 keer per jaar.
Opgave bij Pietsje Sieperda: pietsjesieperda@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
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