34e jiergong - nûmer 164 - juli 2016

Van de Redactie
Wat vliegt de tijd, de zomer staat alweer voor de deur! Heerlijk dat de
vakantieperiode al bijna weer aangebroken is. In deze juni uitgave aandacht voor de Slachtemarathon die we net achter de rug hebben. Het
was ditmaal met recht een zomerse editie! Vele dorpsgenoten hebben de
marathon wandelend en een enkeling zelfs hardlopend afgelegd.
In deze zomer-editie ook al weer aandacht voor de kerstmarkt, de gewijzigde verkeerssituatie bij Wommels, het afscheid van dominee Westra en
een stukje geschiedenis uit de Panorama van 1955. En je vindt “De Twa
Doarpen” nu ook online op de nieuwe website van Lollum-Waaksens.
De foto’s op de omslag zijn gemaakt door John v.d. Berg “(Kunst)blik op
Waaksens” en Jolanda Breidenbach “Nieuw bruggetje in Lollum”.
De redactie wenst iedereen een fijne zomer(vakantie)!

DE TWA DOARPEN in 2016
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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De klos
Wij, Joop en Dirkje de Jong, wonen op de Van Abbemastrjitte 5 in Lollum, bij “it hege brechje”
Wij wonen sinds maart 2013 in de bungalow die in mei 1967 is gebouwd op de
plaats van de kleuterschool. We wonen er prachtig met de tuin om ons heen en
het uitzicht op de vaart en het Barsumerpad.
Joop is geboren op 18 juni 1947 op Groot Lopens. De boerderij staat aan het
Barsumerpad. Het is een kop-hals-rompboerderij die aan Lopens 3 staat. Joop
groeide daar op en is na de lagere school naar de landbouwschool gegaan. Toen
hij 16 was is hij bij zijn vader gaan werken.
In 1970 zijn wij getrouwd en kwamen we op de Van Abbemastrjitte 8 te wonen.
Hier zijn 3 kinderen geboren en in mei 1978 zijn we naar de boerderij verhuisd.
In 1981 is Lutske daar geboren. We hebben er met plezier 35 jaar gewoond en
gewerkt. Joop zijn hobby is biljarten, biljarten en nog eens biljarten en fietsen.
Ik, Dirkje ben geboren op 14 november 1949 op de boerderij Allingaweg 12 tussen Lollum en de Grauwe Kat, waar nu een Thomashuis is gevestigd. Na de
lagere school 3 jaar huishoudschool en 1 jaar bij mijn ouders gewerkt. Toen ik 18
jaar was heb ik mijn kraamaantekening gehaald in Heerenveen in 3 maanden.
Twee jaar gewerkt, toen getrouwd met Joop en doorwerken was er toen niet bij.
Nadat de kinderen waren geboren ben ik weer gaan werken wat ik zo’n 10 jaar
heb gedaan. Verder met Joop samen gewerkt op de boerderij. We hebben samen
met de kinderen daar een prachtige tijd gehad. Mijn hobby’s zijn breien, naaien,
tuinieren en fietsen. Groetnis Joop en Dirkje
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It hâldt net op
It is hjoed freed 11 maart. De dei begjint griis, mistich en kâld mei eastewyn en in
timperatuer fan 2,5 graad. Fannacht wat froast: der leit oeral wer in skyltsje iis op
’e feart, mar juster is it earste ljipaai wol fûn. Net hjir yn Fryslân, mar yn Brabân
op maisstoppel; dêr is it dochs wat smûker. Juster hearde ik: der binne minder
einen, en sa sels, se wolle de einejacht kommende hjerst al ferbiede, mar wêrom
komme der minder einen? Ien fan de redens is, de ferhâlding is fuort; der binne
tefolle jerken, en wy witte allegear wol wat der dan maitiids bart, en it rint soms
net goed ôf mei it wyfke. Better soe it wêze as it allegear wat yn lykwicht is, want
ek dat is yn en foar de natoer wichtich. Mar mear, ik tocht en sei in goed wike lyn
noch: soe it lân dizze wintertiid oer sa moai grien bliuwe?
Mar nee dus, it is no snein 13 maart. Nei hast in wike fan drûch en skraal waar is
de griene kleur der finaal ôf. It liket hast wol in steppe, mei deis de sinne folop en
nachts froast, mar dat giet ek wer oer. Ek sa as de mûzepleach: soe it sa wêze?
Ik sjoch minder mûzebiters (buizerd) en ek de ielreagers dy’t ik sjoch, steane wer
yn de feart har proai op te wachtsjen.
Mar no is it moandei 14 maart, ek by Aldehaske wurdt it earste ljipaai fan Fryslân fûn; wer op in maisstoppellân, troch Amanda Stuiver. Dit alles jout oan, it is
gewoan ljipaaitiid, hast mids maart, waar of gjin waar, mei nachts noch froast en
deis sinneskyn. De ljippen fiele oan de natoer, it is no ús tiid en dat is ek sa. It is
ek samar wer foarby. Mar mear yn de natoer giet syn gong. Ik seach juster wer in
berchein, en ek in boumantsje wipsturt. Ek wy fiele oan dat de maitiid komt. De
gielboarstjes en ek oare soarten finken sitte alwer foar it gatsje fan de nêstkast of
sjogge alwer even binnen.
It is hjoed moandei 21 maart, en dêrmei is de wintertiid foarby. It wetter is alwer
fan de iisbaan. Hat ús iisbaan wol yn funksje west? Ja toch, in pear oeren foar
de bern, nei in pear kâlde nachten mei wat nachtfroast. Hawwe wy wol winter
hân yn dizze trije moanne wintertiid? Wy hawwe der wol oan tocht, mar fierder
is it hast net kommen, en wat sifer moat sa’n wintertiid hawwe? As de ferskate
leeftydsgroepen harren gedachten hjiroer sizze dan komt it út tusken in twa-trije
en in njoggen, en sa komme wy dochs wer út op hast in seis, en sa geane wy de
maitiid mei betrouwen temjitte, want de sinne, ús machtige libbensboarne, komt
alle dagen wer wat tichterby, en dat giet noch trije moanne troch oant 21 juny, dan
krije wy de simmertiid noch. It kin net op as wy der mar fan genietsje meie.
De beamknoppen ûntjouwe har ek al wer. De wetterfûgels binne de wintertiid ek
goed trochkommen. Ik seach snein fjouwer reidhintsjes by Sjoerd van der Kuur
achter op it hiem; in hiel moai gesicht mei har reade snútsjes. De earste einen
sitte alwer te brieden yn de koer, mar it foarútsicht fan dizze betide piken is somber. Wêrom? Ein april is der hast noch gjin begroeiing yn de sleat foar beskerming. Dêrtroch binne se in maklike proai foar de rôffûgels: de mûzebiter, de krie,
de ielreager en yn de grutte feart de snoek, en net te ferjitten de wylde kat en de
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kat dy’t mient thús te min te krijen. En dat allegear bymekoar. Wy binne der sels
ek skuldich oan dat de einepopulaasje, ek yn Fryslân, weromrint.
It is hjoed 1 april, de simmertiid is alwer hast in wike âld. Om tweintich oer sânen
komt de sinne op, mar it is wyt oer it fjild. De dakken binne wyt: nachtfroast, in
kâlde nacht, dan kinne der noch net folle blomkes bloeie bûten, behalve it speenkruid. Op lije en sinnige plakjes is it oerdei in tekken fan skitterjend moaie giele
blomkes; alle maitiids wer. Mar speenkruid is it goeie Fryske wurd hjir net foar.
Dat is bûtergieltsje. Mar der is alwer folle mear yn de maitiidstiid. Wy witte wol,
sadree’t de aprilmoanne op de kalinder ferskynt, dan stekt it swellefirus de kop
wer op en binne de eagen fan de kommisje ‘Wa sjocht se it earst’ net fan de loft.
De earste dagen fan april, freed, sneon en snein, aldermoaist waar, en dêr is it
al sa. Ik kom tiisdei tsjin tolven thús. Sa seit Sjoerd oer it sket hinne: hast se al
sjoen? Ik wit dan daliks wa’t dy ‘se’ binne. Hy seit: juster haw ik trije boereswellen
boppe it doarp fleanen sjoen. Dat is dan wol hiel betiid. Moandei 4 april, fjirtjin
dagen earder as oars, 18, 19, 20 april. Mar se binne der wer, bysûnder! Mar sa
kom ik Rienk middeis op ’e dyk tsjin, en Rienk hie se sneintemiddei al sjoen. Doe
wienen der al twa by harren yn de lisboks. Dat wat de boereswel oangiet, is Rienk
dochs noch earst.
Mar as neisoarger hat Sjoerd noch mear bysûnder nijs. Hy seit: yn hiele gebieten
is gjin ljip te bekennen, mar op it stik lân fan Lieuwe Meekma, achter de wetterplasse fan Piet en Martha Kaastra lizze achttjin broedsjes ljipaaien. Mar even in
gedachte fan my hjirby: sy hawwe meimekoar yn ’e gaten, der binne in soad rôffûgels en dan kinne wy ús aaien meimekoar beskermje. Wa wit. Mar Sjoerd hat
wol gelyk, hiele gebieten is gjin greidefûgel mear yn te bekennen, dat lytse stikje
dat ik deis fjouwer kear fyts, haw ik noch net in ljip of skries waarnimme kinnen.
Wol fiif strânljippen; dy binne der altyd, en it is hjoed snein 10 april.
Juster seach ik fjouwer tsjillinkjes en in spantsje slobeinen yn de Tsjommerfeart,
mar sa rin ik hjoed wer fierder by de Tsjommerfeart lâns, sa op nei Margriet Faber.
Dan is der dochs in spantsje skriezen, en ek oare fûgels genôch: in pear swannen, seefûgels op krekt bejarre lân. It is der wyt fan. En wat my opfalt by de dyk
lâns: allegearre jerken allinne; de eintsjes sitte te brieden.
Wat my ek noch mear opfalt: wêr’t ek mar in blommeperkje is, dêr binne ek hommels. Bijen haw ik noch net sjoen. De knopûntwikkeling fan beammen en struken
giet ek troch; de knoppen fan in parrebeam litte al wat kleur sjen.
Mar no is it hjoed woansdei 13 april en dan binne der ek bijen, en dat is wol in
hiele moaie waarnimming. Der is ek iten foar har, alle dagen mear. Ek yn de bermen: it raapsied en ek alle soarten gerzen, ik kin se allegear wol opneame. Wy
hawwe se eartiids op skoalle leard, en it giet der nea wer út. Is dat sa? No nee,
dat is net sa, mar de measten wit ik noch wol, en meimekoar witte wy noch in
hiel soad. Mar sa is der hast alwer in wike om, mar de natoer giet wol syn gong.
Je kinne it gers op it lân hast groeien sjen, nettsjinsteande de kjeld mei wat west
hurde noardwestewyn en nachts soms froast oan ’e grûn.
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Wy binne no tiisdei 19 april. As de sinne derby is, dan kin it even sûnder, mar oars
moat de winterjas noch oant boppe ta ticht, mar dochs seach ik justermiddei de
earste pinksterblom en de parrebeammen komme hast kompleet yn bloei. Dêrfoar ek: as de nachtfroast it mar wat sunich oan docht.
No, dat hat net sa west. It lân hat al hielendal wyt west moarns betiid. It is no snein 24 april en ik sit moarns betiid de skitterjend moaie mesykklanken fan Omrop
Fryslân te belústerjen as bûten de hagelstiennen tsjin de ruten oan kletterje. Mar
dêrnei klearret de loft ek wer op en soarget de sinne dat de temperatuer wer wat
omheech giet, mar kâld is it wol. Mar nettsjinsteande de kjeld giet de natoer syn
gong. Dizze foarbije wike wurdt der alwer meand foar it stâlfuorjen, en sa’t ik sit
it skriuwen foar it doarpskrantsje, lústerje ik nei it skitterjend moaie sjongen fan it
Jo Vincent-kwartet, dy’t de moaie wurden fan Psalm 68 sjonge. Wat moai! It past
alhiel by dizze kantate- of sjongsnein lykas dûmny Rense Yetsinga dizze moarn
neamde. Mar no wer werom nei de natoer. Ik neamde it al, kâld is it wol. Sûnt
1919 hawwe wy dizze lege temperatuer op dizze datums yn april nea hân en wy
binne der ek noch net, mar dochs: de strânljippen hawwe al aaien. Wy witte, it
giet wol troch, mar soms oars as wy tinke. Sân, acht graden te kâld, mei rein,
snie en hagelbuien. De parrebeammen binne wer útbloeid, de appelbeammen
komme deroan.
It is hjoed freed 29 april en Piet Paulusma syn waarberjocht wie fan ’e moarn
posityf. Der komt in gebiet mei hege druk oer ús hinne en dat betsjut droech waar
en hegere temperatueren. Dat soe ús wol hiel goed útkomme mei op fjouwer
maaie de deadebetinking en fiif maaie befrijingsdei. Mar fierder ek fansels. En it
komt ek sa, want sy binne der wer, en wa binne dy ‘sy’? Dat binne de toerswellen. En dat sei Tsjam fan ’e moarn. Sjoerd woe it ek al sizze, mar dy man is nea
thús. En wa’t ús simmergasten no earst sjoen hat, dat docht der ek net ta. Se
binne juster, freed 29 april, foar it earst wer sjoen en hjoed ek al wer. Wy hienen
it yn it doarpshûs der ek noch even oer. Wat is dy natoer, dêr’t wy ek yn libje, ien
grut wûnder. Sa’n 6000 kilometer fan ús ôf krije dizze swellen de ynjouwing. Sy
hawwe gjin treinkaartsje of fleanticket, nee, sels fleane nei harren briedplakken
yn midden-Fryslân, de tsjerkerûning fan de Hubertustsjerke yn Lollum en oare
plakken, en dat waard ek noch sein: in waarberjocht kinne dizze fûgels wol sûnder; sy fiele gewoan oft it safier is. Elk dy’t hjir each foar hat, kin de kommende
trije moannen hjirfan genietsje. Mar noch mear bysûnder nijs út de natoer. Ik
seach fan ’e middei in ein mei alve piken. Ik haw se even gadeslein, dan binne
se ien of twa dagen âld en geane al mei in rotgong oer it wetter achter de michjes
oan. Wat moai! En mear noch: ik seach fan ’e middei ek in spantsje tsjirken, dat
dy binne der ek noch.
No wer werom nei it waar. It is wol sa kommen, de wyn nei it súdwesten, letter
nei it súd-súdeasten; op fjouwer maaie wie it al goed, mar dêrnei is it hielendal
simmers wurden mei op sneon 7 maaie op ’e middei 26 graden. Ek snein, ek
moandei en tiisdei, mar it waar sil tsjin it wykein wol feroarje, en dêrom trochmekoar stiet der al in goeie snee gers op it lân en wurdt der al omraak meand. Ek
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woansdei en tongersdei noch skitterjend moai waar. Ek freedtemoarn noch, mar
de wyn is stadichoan troch it easten yn it noarden bedarre, sadat it freedtemiddei roetkâld oanfielt en de koarte broek wol wer út en de winterjas oan kin. Sa
kin it gean, wy witte it. Ek de pinksterdagen kâld, kâlder as de Krystdagen ferline
jier. Mar posityf is nei dy moaie dagen fan ferline wyke, yn de natoer is alles wer
prachtich, moai grien, de beammen binne fol wurden. De kastanje bloeit prachtich en struken lykas de seringen steane fol yn bloei. De appelbeammen binne
ek alwer útbloeid, en sa folget it iene proses it oare. Wy moatte it sjen, mar it sit
allegear bysûnder ynmekoar.
De gouden rein bloeit ek moai, mar wat seach ik? Ik fytste snein sa oer de brêge
en dêr stiet by Sjoerd en Léonne dy hagedoarn hielendal yn bloei. Wat moai!
Mar der is mear moai nijs: de spjocht sit ek te
brieden. Yn de pauze mei de korpsrepetysje
fan tongersdei 19 maaie - wy hawwe it dan
soms oeral oer - sa seit Durk: wy hawwe de
spjocht no achterhûs. Wy sille nea witte oft it
de ferballe spjocht út ’e bosk is, mar hy is wol
wer yn ’t sicht. In goeie meter fan ’e grûn hat
er in prachtich moai rûn gat fan sa’n fjouwer
sentimeter makke yn in holle beamstam, dêr’t
hy soms mei it kopke foar komt. Durk sil besykje in moaie foto te meitsjen, dan kinne wy it
allegear sjen.
Mar noch mear: dit is al sa moai. Durk en Rinnie hawwe in soarte fan prieeltsje, ek by harren
achterhûs. Durk brûkt dat no foar houtopslach.
Dêr sieten twa toarteldokes ûnder, dy woenen
op de souderbalken in nêst meitsje, mar dat
woe net slagje. De tûkjes foelen al mar wer troch de wat te grutte romte tusken
de balken. Der lei op it lêst al in hiel nêst ûnder. Dat hat Durk opkrigen en wat
ferstevige teplak lein. Dêr hawwe de beide dokes daliks gebrûk fan makke. Se
hawwe twa aaikes lein en bebret en sa sitte op snein 22 maaie twa al healgrutte
piken oer de râne fan it nêst te kypjen.
Dan moandei: hjerstwaar, de hiele dei mizerich wiet, 9 oant 10 graden. Pas tongersdeitemoarn komt de sinne wer troch de wolken. Hy hat it dreech: de wyn
komt út it noard noardwesten. De grutte wolkemakker, de Noardsee, mar it wie in
goeie dei. Oantenmei snein hawwe wy goed waar hân, gjin simmer, mar dêrfoar
sitte wy ek noch yn de maitiid, en echt simmer moatte wy ek net út it noarden
ferwachtsje, en omt de wyn dêr yn it noarden bliuwt, hawwe wy ek minder kâns op
ekstreem waar lykas yn it suden fan ús lân. Pas moandeitejûn kin tsjin dy wyn yn
in tongerbui hjiroanta komme, en bringt de bui 15 mm wetter yn ’e mjitter, en dat
is wol hiel moai foar bou en greide. Mar wat net moai is: ik trof Rinnie woansdeitemiddei op ’e dyk. Sy sei: ik haw min nijs. De spjocht dy’t by ús sa’n moai, wol
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gefaarlik plakje fûn hie, is troch ien fan ’e buertkatten pakt. Jammer, jammer. Wy
sille mar hoopje dat der noch mear spjochten omfleane, en dat hy of sy, dy’t no
allinne is, wer in partner fynt.
Mar no noch even oer ús leave poes en dat is ek sa, en hy hat it by syn baas of
bazin ek poerbêst, mar as hy of sy, en hjir hawwe sy de hiele dei de tiid foar, yn it
doarp of yn ’e buert omstrúnt, en hy sjocht of heart wat dat fan syn gading wêze
kin, dan is hy net de leave poes mear, mar wurdt er in lytse tiger en wat hy ienkear
yn syn klauwen hat, lit er ek net wer los. Sa is it ek mei ús spjocht gongen. Poes
hat him troch it gat fan goed fjouwer sentimeter pakke kind. De spjocht hat him
ferset, dêrmei binne de twa aaikes út it nêst rekke. Dy leinen op ’e grûn. Poes hat
de spjocht troch it gat hinne skuord en dêrmei wie it lot fan dit fûgeltsje besegele,
en dat troch ien fan ús leave poezen. Wat dogge wy hjir meimekoar oan? Dat is
in fraach fan my, mar tagelyk wit ik ek it antwurd. Hâld yn ’e tiid as ús natuerlike
gasten foar neiteam soargje wolle - dat binne de moannen maaie en juny - poes
sa mooglik thús, want wy witte net heal wat hy útspoeket; sa no ek wer mei dizze
moaie seldsume spjocht. Knilles Rusticus

Slachtemarathon 2016
De voorbereiding
Onze voorbereidingen voor de marathon
beginnen al in januari. Om de kaarten te
bemachtigen moeten we ernstig vroeg
opstaan om stipt om 6.00 uur in te loggen op de site van de slachte. Het lukt
om de kaarten te bestellen! Omdat we
nu toch al wakker zijn besluiten we om
6.45 uur maar direct onze eerste oefenwandeling te starten. Nog in het donker
dus. Uiteindelijk maken we een ronde
van 19 km, een goed begin! De voeten
zijn wel een beetje pijnlijk de rest van de
dag maar dat mag de pret niet drukken.
En zo gaan we gestaag door met oefenen. Dan eens een wat korter rondje, 8
km, dan weer wat langer 15 tot 18 km.
De eerste tijd word ik flink geplaagd door
blaren en flink last van mijn kleine teen.
Ik heb ook nog niet de goede schoenen
gevonden. Ik besluit uiteindelijk toch
maar in de buidel te tasten en een paar goede wandelschoenen aan te schaffen
‘Bij Folkert’ in Sneek. Nu gaat het een stuk beter, voor het eerst geen last meer
van de kleine teen. Helaas wel van de hak, het probleem heeft zich verplaatst….
Uiteindelijk vind ik een goede manier om daarmee om te gaan. De hak wordt
standaard afgeplakt met een blarenpleister, probleem opgelost!
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Naarmate we dichter in de buurt komen van de marathon wordt het wel steeds
spannender. Het lopen is nog steeds niet een Joechhei ervaring. Ook hebben we
nog niet echt meer dan 20 km gelopen. We besluiten om de route te verkennen
en de slachte in twee delen te lopen. Na de laatste oefening, van Oosterbierum
terug naar Waaksens zit het oefenen erop en gaan we het zien tijdens de marathon.
4 juni 2016, de dag
Dan is het zover, de GROTE dag, 4 juni is aangebroken. We zitten in startgroep 9,
start om 8.05 en de bus van 7.00 uur uit Raerd. We vertrekken om 5.50 uur want
we zijn gewaarschuwd dat het wel eens druk kan worden op de weg. Tot aan de
afslag Raerd is er niets aan de hand. Daarna staan we stil… en blijven we ook
stil staan… de tijd tikt ondertussen door. Eerst nog even wat zenuwachtig, straks
missen we de bus! Later maar berustend, er staan zoveel mensen vast, we mogen vast wel met een latere bus mee. En dat laatste blijkt ook zo te zijn. We zijn
rond 7.30 uur in de bus naar Pietersbierum vertrokken. Even na 8-en arriveren
we daar. Eerst maar een sanitaire stop. Er zijn meer mensen die dat bedacht
hebben dus in de rij. Het is nu al heel warm in het Dixi hokje. Later gaan we voor
de vorm nog een paar keer naar een van de Dixi’s (waar je zo van je stokje kunt
gaan, niet van de stank maar wel van de hitte) maar eigenlijk is het niet echt nodig, al het drinken dat we nemen verdampt wel op een andere manier.
Na een paar controleposten kunnen we dan vertrekken. Rond 8.30 lopen we
onze eerste meters. Het is druk, natuurlijk, en het tempo ligt vrij traag. We halen
eerst maar even de nodige mensen in. Dan een rustige plek zoeken waar we wat
door kunnen lopen. Het wordt al vrij snel warm. En het wordt steeds warmer. We
kijken uit naar wat wolkjes en zijn blij als die zich even laten zien. In Achlum stoppen we voor het eerst. Even zitten. En drinken fansels! Er zijn uiteindelijk heel wat
litertjes doorgegaan.
Halverwege
Achter Slachtehiem en bij Lollum familie en een aantal bekenden en bevoorrading! Later bij Waaksens weer familie en bekenden! Leuk dat iedereen er even is.
Maar helaas, we moeten door. We hebben even de gedachte laten passeren om
maar gewoon te stoppen bij Waaksens. Niet omdat we niet meer kunnen maar
omdat we er eigenlijk toch niet heel veel lol in hebben. En het is wel erg warm.
Waarom wilden we dit ook alweer doen? ‘Het slachte gevoel’ is er eerlijk gezegd
niet…
Maar we lopen dapper door. Achter Wommels weer even een rust. Lekker bij een
boer op het ‘hiem’ in de schaduw. Er zit een klein percussiegroepje, gezellig. Het
gaat ook best prima. Bij Reahus hebben ze er echt een feestje van gemaakt. We
stoppen hier weer een poosje en gaan even liggen met de benen de lucht in, lekker. Ook even een gezellig praatje gemaakt met twee mannen die hier ook even
rusten. Een van hen is druk doende met het doorprikken van blaren. Maar het
gaat prima met hem.
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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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Later komen we hem weer tegen. Sowieso komen we veel dezelfde mensen tegen. Zo nu en dan even een praatje. Maar velen zijn toch wel op zichzelf gericht
lijkt het. Na Reahus wordt het zwaar. We tellen de kilometers af. Bij Boazum heb
ik het eigenlijk wel gehad. Maar van opgeven kan natuurlijk geen sprake zijn. De
kilometers worden steeds langer, akelig lang… van Boazum naar Easterwierrum,
er komt geen eind aan… pfff…. Ze lijken de kilometers wel drie keer zo lang gemaakt te hebben. En dan eindelijk het laatste stuk naar Raerd. Ik had al steeds
bedacht dat dat een schaduwstuk is, gelukkig. Ondertussen horen we trouwens
ook steeds het geluid van sirenes om ons heen. En we krijgen het bericht dat een
vriend/ kennis van ons is uitgevallen omdat hij flauwgevallen is. Hij was halverwege, bijzonder jammer dat dit gebeurd is. We voelen ons wel stoer dat we er
bijna zijn maar leuk is het niet meer (of is dat het eigenlijk wel geweest?).
De eindstreep
Het laatste stuk naar de finish voel ik mij niet goed. Ik bedenk me dat ik nog een
banaan in de tas heb. Ik moet ‘m opeten anders voel ik dat het fout gaat. Gelukkig
helpt het iets. Ongeveer 20 meter voor de finish ligt een man, onwel geworden.
Heel erg sneu, zo vlak voor de eindstreep. Gelukkig hebben wij het gehaald.
Maar ik moet wel even bijkomen. Gelukkig zijn mijn ouders naar Raerd afgereisd
om ons binnen te halen. Ze hebben (naast bloemen) nog van alles meegebracht.
Na wat eten en drinken gaat het gelukkig snel weer goed.
Onderweg hebben we al meermalen de conclusie getrokken, we doen dit niet nog
een keer. Eenmaal maar nooit meer. Helaas hebben we het ‘slachte gevoel’ waar
we veel over gehoord hebben, niet gehad. Jammer. Later horen we van meerdere
kanten dat deze slachte editie zwaar was en dat er veel minder vertier onderweg
was dan voorgaande jaren. Aan het publiek/ de supporters heeft het zeker niet
gelegen. Erg leuk om langs de weg bekenden tegen te komen. En het is natuurlijk
wel leuk om eenmaal een marathon te hebben gelopen. Kunnen we toch maar
mooi bijschrijven op ons lijstje. We hebben het toch maar mooi gedaan!
Linda Postma

Slachtemarathon 2016 (2)
Zaterdag 4 juni jl. was het weer zover ………………. de Slachtemarathon!!
Voor Douwe zou het de 5e keer zijn en
voor mij de 3e keer. Omdat wandelen een
“tijdrovende”bezigheid is hadden we niet echt
veel getraind maar toch zagen we de tocht met
vertrouwen tegemoet, alleen als het warm zou
worden kon ons dat nog wel eens parten gaan
spelen en…………………… juist deze dag
was het ontzettend warm!! Maar omdat we het
tempo wat hebben aangepast en veel water
hebben gedronken hebben we de tocht zonder problemen gelopen en hadden
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we zelfs geen blaren of spierpijn. Natuurlijk waren we moe maar heel voldaan en
hebben genoten van dit prachtige stukje Friesland en van alle enthousiaste mensen langs de kant. Met de bus waren we vanuit Leeuwarden naar Oosterbierum
gebracht wat perfect geregeld was. Bij de aankomst in Raerd was het jammer
dat het niet goed aangegeven werd dat er even verderop een tent was waar je
even uit kon rusten en wat drinken kon krijgen, maar dat was het enige minpuntje
want voor de rest heeft de organisatie een groot compliment verdiend voor deze
prachtige dag !! Douwe en Crista Sieperda

Slachtemarathon 2016 (3)
Slachtemarathon 2016
met broer zusters en
zwagers, (en hulptroepen
onderweg) een geweldige
ervaring. Ook als het even
zwaar gaat staat er altijd
iemand naast je om moed
in te spreken een unieke
42.5 km. Bedankt familie.!
Auke Dijkstra

Opening speeltuin Waaksens
Zaterdag 11 mei jl. wat het dan zover, de officiële opening van onze nieuwe speeltuin in Waaksens. De omstandigheden waren perfect, het weer was werkelijk
fantastisch. Zo anders dan een paar weken eerder op de zaterdag in april waarop
we eigenlijk de opening hadden gepland. Uiteindelijk kwam het beter uit om het
op de 11de mei te doen. En maar goed ook anders hadden we de feestelijkheden
tussen de hagelbuien door
moeten doen.
Yldou Sieperda heeft de
speeltuin rond 10.30 uur
geopend. Ze had druk geoefend met haar heit en
mem met een schaar want
daar was ze nog niet zo
thuis mee met haar 2 jaar.
Yldou was best een beetje
onder de indruk van alle
mensen die graag wilden
zien hoe ze, met het door
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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

Opening speeltuin Waaksens (vervolg)
knippen van het lint, de speeltuin ging openen. Maar ze heeft het (met een beetje
hulp van haar mem) keurig gedaan! Haar heit (en haar mem natuurlijk ook) kan
trots op haar zijn. Hij heeft 34 jaar geleden de toenmalige speeltuin in Waaksens
geopend. Gerben Jan was destijds de jongste inwoner van Waaksens. Nu is
Yldou, de dochter van Gerben Jan en Wietske, de jongste in Waaksens. Een fotograaf van de Leeuwarder Courant heeft de opening mooi vastgelegd. Er stond
een prachtige foto in de krant.
We hebben na dit officiële moment,
waarop Jolanda en ik ook nog even
in het zonnetje zijn gezet, met een
groot aantal buurtgenoten genoten
van een bakje koffie en cake. Het
was erg gezellig rondom om onze
grote ‘buurttafel’. De speeltuin wordt
inmiddels al volop gebruikt. Het is
nog heel even wachten op het volleybal net maar dan kunnen ook de
volwassenen los! Linda Postma
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Nieuws van de vereniging voor Dorpsbelang LollumWaaksens
De nieuwe website www.lollum-waaksens.nl wordt in juli echt operationeel. We
hebben eerst een paar weken proefgedraaid zodat er nog veranderingen konden
worden doorgevoerd. Uiteraard is dat ook nog mogelijk nu de website officiëel
online is. Heb je ideeën voor verbetering kom ermee!
Allereerst willen wij John van den Berg uit Waaksens heel hartelijk danken voor
alle werk dat hij heeft verricht om de website vorm te geven. John beschikt over
de juiste contacten om e.e.a. ook technisch te kunnen realiseren. Hij heeft er heel
wat uurtjes aan gespendeerd. Het resultaat mag er dan ook wezen vinden wij.
Een overzichtelijke en fraai vormgegeven en eenvoudig bedienbare eigentijdse
website waar we trots op kunnen zijn. Naast het vormgeven is John ook beschikbaar als webmaster. Hij zorgt ervoor dat de website goed onderhouden wordt en
dat de aangeleverde informatie snel op de website wordt gezet.
Het zal jullie niet ontgaan dat de website qua layout duidelijk verwant is met het
dorpskrantje. Dat was ook precies de bedoeling. Deze 2 mediavormen moeten
elkaar aanvullen. De website is voor snel en actueel nieuws en informatie dat
overal ter wereld ter beschikking is. Ook als jullie b.v. op vakantie zijn en je wilt
de actuele uitslagen van een kaatswedstrijd of biljart toernooi bekijken dan kan
dat gewoon via internet. Terwijl het dorpskrantje een aantal keren per jaar uitkomt
met uitgebreidere informatie en verhalen. Vervolgens zijn de dorpskrantjes ook te
downloaden en te lezen via de nieuwe website.
Dit gebeurt natuurlijk niet vanzelf. De website is van ons allemaal! Dorpsbelang
heeft hiermee weer een deel van haar dorpsvisie gerealiseerd. Als Dorpsbelang
willen we dan ook benadrukken om geregeld nieuws en informatie op de website
te zetten. Dat maakt de website leuk en interessant. De website is slechts een
voorziening net als een speeltuin. Als deze voorziening niet wordt gebruikt dan
is het zonde van het geld en de tijd en aandacht die er aan is besteed. Verderop
in het krantje geeft John aan hoe je de informatie bij hem kunt aanleveren. Als
dorpsbelang willen we iedereen heel veel plezier toewensen met deze nieuwe eigentijdse nieuwsvoorziening. Schroom niet om met ons secretariaat of met John
in contact te treden.
Nog even een belangrijke opmerking: Voor sommigen is het misschien even wennen dat er geen adressen en telefoonnummers op de website staan van privé
personen bij de verenigingen. Dit is gebeurd om zo zorgvuldig mogelijk om te
gaan met persoonlijke gegevens. Er zijn zoekmachines van cybercriminelen die
altijd op zoek zijn naar zoveel mogelijk persoonlijke gegevens om daar vervolgens misbruik van te maken. Door alleen de email adressen te vermelden voorkom je mogelijke cybernarigheid.
Namens het bestuur van het dorpsbelang
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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

Lollum-Waaksens.nl vernieuwd,
De Twa Doarpen online.
De vernieuwde website van Lollum en Waaksens staat online. Gedeeltelijk is
informatie overgenomen van de oude website, ongetwijfeld zijn daar gegevens
bij die niet meer kloppen (of typefoutjes). Je kunt wijzigingen, aanvullingen en
opmerkingen mailen naar: webmaster@lollum-waaksens.nl dan wordt het onmiddellijk verbeterd.
Of de website een centraal punt wordt
voor nieuws en informatie uit de dorpen
zal grotendeels afhangen van bewoners,
verenigingen en bedrijven. Anders dan
in de dorpskrant, die maar 5 keer per
jaar verschijnt, kunnen berichten, mededelingen en nieuws op de website sneller onder de aandacht worden gebracht,
getracht zal worden nieuwe berichten
dagelijks bij te werken. De dorpskrant is
dan meer voor de langere minder datum
gevoelige verhalen.
Wat je allemaal kunt insturen wordt al snel duidelijk als je de website bekijkt:
www.lollum-waaksens.nl Berichten en plaatjes zullen meestal als nieuws worden vermeld. De fotoalbums zijn bedoeld voor fotoseries zoals bij dorpsfeesten
of toernooien. Op het prikbord kunnen korte berichtjes worden geplaatst bijvoorbeeld in de categorie vraag en aanbod. De agenda biedt mogelijkheid van korte
vermeldingen op datum.
Je kunt alles insturen en uploaden via het contactformulier of naar bovenvermeld
emailadres. En voor bewoners die niet over email beschikken is een briefje in de
bus van De Bieren 2, Waaksens ook mogelijk. John van den Berg

Nieuws van ASAF
Het is alweer het einde van een muziekseizoen. Tijd
om te vertellen wat ons bezig houdt. Op 2 april hebben wij een mooi concert gegeven in samenwerking
met het POPkoor van Witmarsum. Het laatste lied
“Earthsong” dat we gezamenlijk hebben uitgevoerd gaf mij kippenvel. Na het concert bleef het lang gezellig in het dorpshuis. Daarna gelijk door repeteren voor
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onze bijdrage bij de dodenherdenking en voor de openlucht dienst. En dan nog
meedoen in de optocht bij de dorpsfeesten op 14 en 16 juli.
Aan het eind van dit seizoen nemen we afscheid van 2 leden, Famke van der
Veen en Laura Strikwerda. Laura heeft zes jaar deel uitgemaakt van het bestuur.
Bedankt voor jullie inzet. We hopen dat jullie in de toekomst weer bij ons aanschuiven.
Op dit moment zijn er maar 3 klarinetten meer. Daar kunnen wel wat meer bij. En
geen hoorn meer. Ook de trompettist en trombonist willen wel een buur. Dus...
iedereen die een instrument kan spelen (evt. met wat lessen): word lid van ons
korps.
We hebben gecollecteerd voor het Prins Bernard Cultuurfonds (Anjercollecte).
De opbrengst was € 186,75. Hartelijk dank.
De ROMMELMARKT wordt dit jaar gehouden op zaterdag 1 oktober (10:00 13:00 uur in De Nije Haven) Vrijdag 30 september komen we weer langs om
spullen op te halen. Noteer de datums vast in uw agenda.

Sponsoractie jeugd s.v. Mulier
Aan de inwoners van Witmarsum, Pingjum, Lollum,
Schettens/Longerhou en Schraard.
Op woensdag 6 april hebben we de uitgestelde jeugdactie
weer gehad. Het was deze keer in het voorjaar. De jeugd is
weer vol goede moed met begeleiders de straat opgegaan
om de artikelen te verkopen. Wij moeten constateren dat ze daar zeer goed in geslaagd zijn. Er is dit jaar nog nooit zo weinig overgebleven als andere jaren. Ook
in de andere dorpen is zeer veel verkocht. Wat wel overbleef werd weer terug
genomen. De actie heeft dit jaar netto € 1325,00 opgebracht voor de jeugd. Wij
willen iedereen die hier aan heeft meegewerkt veel dank zeggen voor het slagen
van deze actie! Namens s.v. Mulier, de Sponsor commissie

Poiesz Sponsor Actie
In maart en april heb ik Poiesz-munten gespaard
voor de Poiesz Jeugd Sponsor Actie. Deze munten heb ik gespaard voor mijn atletiekclub AV
Spartacus uit Franeker. Ik heb heel veel munten
gekregen van mensen uit het dorp en van familie.
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In totaal heb ik 501 munten gespaard. Van
mijn atletiekclub had ik de meeste munten!
Op 14 april mocht ik mee naar het jeugdsponsorgala in Leeuwarden. Hier werden de cheques uitgereikt. In totaal kreeg onze club €
977,-!!! Ik wil iedereen bedanken die Poieszmunten voor mij heeft gespaard!
Groeten van Redmer Koopmans

Kerstmarkt zaterdag 10 december
Dit jaar wordt de kerstmarkt georganiseerd door IJsclub Sietse de Vries. De kerstmarkt zal worden gehouden op zaterdag 10 december 2016 (’s middags)
in het dorpshuis de Nije Haven te Lollum.
Om deze middag tot een succes te maken, doen wij een oproep aan mensen die
hier willen staan met een kraam om (eigengemaakte) spullen e.d. te verkopen.
Kent u iemand die hier interesse in heeft: “zegt het voort”. Standgeld bedraagt
€ 25,- t.b.v. de IJsvereniging, de overige inkomsten zijn uiteraard voor eigen omzet. Voor een kraam wordt gezorgd!
Wilt u zich aanmelden en/of heeft u vragen over de kerstmarkt, neem dan contact
op met: Geartsje Algra 0517- 469326 - Erzsébet Timersma 0517-469426 of
E-mail: ijsclubsietsedevries@hotmail.com

Wie heeft voorrang op kruising Hottingawei-N359
Na de reconstructie van de kruising N359 en de Hottingawei is er veel discussie
in het dorp over wie nu voorrang heeft. Zo ook op de laatste buurtvergadering
van de Littenserbuorren, de bewoners konden het niet eens worden over wie er
nu voorrang heeft. Daarom heb ik contact gezocht met onze buurtagent Trinus
Hoekstra en met Niels Joustra, projectleider bij Provincie Fryslân. Hij was bij de
ontwikkeling van deze kruising. Trinus en Niels kwamen tot dezelfde conclusie.
Onderstaand de uitleg van Niels Joustra.
Allereerst heeft het doorgaande verkeer op de provinciale weg (N359) voorrang
ten opzichte van het verkeer vanaf de zijwegen. Hier zullen weinig misverstanden over zijn, want dit is duidelijk aangegeven met bebording en markering. Met
betrekking tot de vraag of rechts afslaand verkeer vanuit Wommels voorrang
heeft ten opzichte van links afslaande verkeer vanaf Kûbaard geldt de algemene
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verkeersregel: “Bestuurders die naar links
afslaan, moeten tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar
rechts afslaan voor laten gaan” (artikel
18.2 van het Reglement Verkeersregel
en Verkeerstekens RVV 1990). Als ezelsbruggetje wordt voor deze verkeersregel
gebruikt: “korte bocht gaat voor de lange
bocht”. Dus recht afslaand verkeer vanaf
de Hottingawei uit Wommels heeft voorrang ten opzichte van het linksafslaande
verkeer vanaf Kûbaard. En aan de andere kant van het kruispunt geldt hetzelfde
voor het verkeer vanaf Kûbaard: rechtsafslaand verkeer vanaf de Gaest uit Kûbaard heeft voorrang ten opzichte van het
links afslaande verkeer vanaf Wommels. Dus de donkere auto maakt de korte
bocht en heeft voorrang op de licht auto, die een lange bocht maakt.
Ten slotte nog een cliché, maar daarom niet minder waar: voorrang moet je niet
nemen, maar krijgen. Probeer oogcontact met elkaar te zoeken, want misschien
is niet iedereen (meer) op de hoogte van de algemene verkeersregels. Een ongeluk voorkomen is altijd beter dan genezen! Anna-Marie Wijnia-Kuindersma

Fan domeny nei doarpsgenoat
De redaksje frege my om koart wat te skriuwen
oer de achttjin jier dat ik hjir as domeny wurke
haw, en oer it feit dat dy tiid no ôfrûn is. Achttjin jier is yndied in hiel skoft, al hingje der yn it
Lokaal noch wol in pear pertretten fan foargongers dy’t it ek lang folholden hawwe. Nammers,
de earste fiif domenys fan Lollum (wy hawwe it
dan oer de tiid tusken 1576 en 1700) skine allegear yn it harnas stoarn te wêzen. Lollum lei
doe slim isolearre, de diken nei Waaksens, de
Grauwe Kat en de Slachte moasten allegear
noch oanlein wurde. Likegoed woe ik it dêr net op oankomme litte.
Mar ek achttjin jier lyn wie it hjir werklik in oare tiid as no. Wy hawwe dat faak net
sa yn ’e gaten omdat feroarings stapke foar stapke geane. Mar hast noch net ien
hie bygelyks e-mail (eamel) hjirre, wy ek net. Freeds of sneons moast ik mei twa
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kosters en twa oargelisten skilje om de lieten foar de snein troch te jaan. Faak
makke ik eefkes in briefke en brocht ik it del. Ynformeel, en goed foar de kontakten, en moai as der jild is om ien foltiids te beteljen. Mar men kin it jin no hast net
mear foarstelle.
Wat ik ek noch wit, is dat ik troch doarpsbelang (of wie it doarpsaktiviteiten?) rillegau frege waard om yn ’e sjuery te sitten foar de ferkiezing fan de Lollumer of
Waaksenser fan it jier. Mei ús oerbuorfrou Rienkje Lycklama à Nijeholt-Wijnia en
Geert Braaksma, dy’t doe noch gewoan yn eigen doarp haad fan ’e skoalle wie.
Sy fertsjintwurdigen de âldere ginneraasje en de middenginneraasje, ik wie dan
fan de jongste ginneraasje. (Dat is wilens ek feroare.) Nei in kear of fiif krigen wy
gjin foardrachten mear, en is de ferkiezing in stille dea stoarn.
In hiele grutte feroaring is fansels dat de tsjerke folle mear oan ’e râne fan ’e
mienskip bedarre is. Yn it earst koene der op in gewoane snein noch wolris 120
minsken yn tsjerke sitte. Dat begûn al hurdeftich te sakjen doe’t it nijste fan dizze
domeny derôf wie, mar it binne wol hiele oare oantallen as no. Gelokkich wisten
wy doe noch net, hoe’t it lân der achttjin jier letter hinne lizze soe.
By alle feroarings haw ik my yn ’e mienskip altiten goed thúsfield. Mei de doarpen
dêr’t jo wenje, bouwe jo dochs in oare bân op as de plakken dêr’t jo altyd spesjaal
hinne moatte. Dêrby komt, dat de tsjerke yn Waaksens en Lollum fanâlds in sintraler plak hat as yn Burchwert, Hartwert en Hichtum. Yn Waaksens haw ik yn alle
huzen wol in kear west, op twa nei, yn funksje.
De kommende jierren wol ik my rjochtsje op in oar aspekt fan myn fak, nammentlik de stúdzje nei de earste ieuwen fan ’e tsjerke. Domeny bliuwt men in libben
lang (of jo moatte jo slim misgean), mar ik bin no sûnder gemeente. Mar tsjerke
en leauwe bliuwt myn wurk. Ik bin bliid dat ik dy kâns krij, mar ik bin ek bliid dat wy
net hoege te ferhúzjen en dat wy ús plak yn ’e mienskip hâlde kinne. Wy komme
elkoar hooplik noch gauris tsjin. Liuwe H. Westra

regaad
Dy’t wolris by ús hûs lâns rint of fytst, dy wit it wol: der moat romte komme yn
’e boekekasten. De folgjende Fryske boeken binne allegear nij en mei hurd kaft
(rige: Fryske Klassiken), en geane fuort foar elk ridlik bod.
Paulus Akkerman
Paulus Akkerman
Hoatse de Jong		
Douwe Kiestra		
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Hessel Ypma
It Freark Jabiks Folk
Trude, roman fan in hynder
De froulju fan de fetweider

Simke Kloosterman
De Hoara’s fan Hastings
Simke Kloosterman
It jubeljier
Liuwe Westra, 0517-469245 / E-mail: liuwe.westra@mensa.nl

Een stukje geschiedenis

Ik verzamel dingen van Lollum en koop deze via internet. Ik vind o.a. dat dit bij de
geschiedenis van Lollum thuishoort. Het laatste stukje mist, geen idee wat daar
stond? Uit het blad Panorama 1955. Durk Houtsma
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Een nieuw Volleybalnet voor Waaksens
Na de totaal vernieuwd speeltuin in Waaksens hebben we
dankzij de sponsoring van AB Vakwerk nu ook een nieuw
volleybalnet. In de vakantie wordt het net opgehangen zodat
we op mooie zomeravonden een balletje kunnen opgooien.
Enorm trots zijn we op de mooie speeltuin waar veel gebruik
van wordt gemaakt. Douwe Sieperda
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UIT ONS ARCHIEF
Mei 1991 9e jaargang nummer 43
B. Cramer-Post
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Wij willen graag iedereen bedanken voor de kaarten
en attenties voor ons 25 jarig huwelijk op 29 mei jl.
Het is een onvergetelijke dag geweest.
Cor & Marika Tolsma

Graach wol ik elkenien betankje foar alle goeie
winsken,kaarten, blommen, ensf. dy’t ik krigen ha by
myn ferbliuw yn it sikenhus en Beetstersweach.
Uilkje Gaastra

AGENDA

/Datum		Onderwerp				Plaats		Tijd
zat 30 juli
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
zat 27 aug
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
zat 24 sept
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
zat 1 oct
Rommelmarkt ASAF			
De Nije Haven 10:00
zat 29 oct
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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