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35e jiergong -  nûmer 169 - juli 2017

Van de Redactie
Beste dorpsgenoten de vakantietijd komt voor velen weer in zicht.Veel ontspan-
ning maar vaak ook veel inspanning. We hopen wat over jullie belevenissen en 
avonturen te mogen lezen in het volgende dorpskrantje. Knilles houdt als van-
ouds de natuur wel in de gaten.

In deze krant kunt u weer genieten van onze vaste rubrieken. Puzzel eens mee 
voor een leuke prijs. We verwelkomen ook een paar nieuwe dorpsgenoten in 
Waaksens, zij stellen zich in dit nummer aan jullie voor en zijn dus meteen de 
klos.

Het jaarlijkse dorpsfeest komt nu ook in zicht, 20, 21 en 22 juli. De Feestkrant is 
verpreid en ook te lezen / downloaden op onze website. En: “Feestvieren doen 
we met zijn allen!” 

De foto van het reekalfje op de voorkant is gemaakt door Dirkje de Jong en de 
foto op de achterkant van Friese paarden in de wei is van Jolanda Breidenbach. 

Veel leesplezier en een fijne vakantie. Blijf bijdragen insturen, verhalen, foto’s, 
mededelingen, we geven jullie graag de ruimte. De volgende Twa Doarpen ver-
schijnt begin oktober (inleveren tot 13 september).

Voor actueel nieuws uit de dorpen kijk op: www.lollum-waaksens.nl
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Praktijkadres Leeuwarden:  
Marowijnestraat 10 Leeuwarden 

Praktijkadres Waaksens:  
Buorren 17 Waaksens 

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

Maak dan een 
afspraak voor een 
kennismakingsgesprek!
Kijk voor meer info op www.craniofriesland.nl

Last van depressieve gevoelens?

Ervaar wat deze 
therapie kan doen voor 
uw chronische pijn!

 ZIT JE NIET 
    LEKKER IN JE VEL?

Loop je in relaties steeds 
tegen dezelfde dingen aan?

Praktijk voor
CRANIOSACRAALTHERAPIE & PSYCHOTHERAPIE
voor volwassenen, kinderen en baby’s

Anna Amels
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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
Lubbert en Gerrie de Boer - Sijbesma

Wij zijn Lubbert De Boer ,Gerrie De Boer – Sijbesma, Ilse Marije De Boer,  en 
Daan De Boer. Wij wonen op de Waaxenserweg 26 in Lollum. Lubbert heeft dit 
huis ongeveer 12 jaar geleden gekocht.

Gerrie, dat ben ik, ik ben 26 jaar en ben een echte Lollumer. Ik ben opgegroeid 
op Noordereind 18 in Lollum. Hier heb ik 16 jaar gewoond met mijn ouders mijn 
zussen en broers. Ik werk in de ouderenzorg Saxenoord te Franeker. En ben een 
gelukkige moeder van Ilse Marije en Daan. Naast mijn werk geniet ik heel erg van 
mijn gezin. Vorig jaar ben ik getrouwd met mijn man Lubbert de Boer.

Ook Lubbert is een echte Lollumer, is opgegroeid op Noordereind  11 en heeft 
hier ongeveer 20 jaar gewoond met zijn ouders en broers. Lubbert is 31 jaar 
jong, heeft 9 jaar bij Roge in Bolsward gewerkt als metselaar. 7 jaar geleden is hij 
begonnen voor zich zelf (zzper) in het metselen. Maar na 2 jaar was er te weinig 
werk hier in, Lubbert kreeg de kans om het stukadoren onder de knie te krijgen.
Nu 5 jaar later gaat hem dat prima af, hij is dan ook veel op pad met zijn zwager 
Evert-Jan Akkerman.

Ilse Marije is 5 jaar jong en een echte dame. Ze mag mem graag helpen met 
het huishouden en is een open vrolijke meid. Naar school gaan vind ze erg leuk. 
En is ook erg wijs met haar juf (Olga). Volgend school jaar gaat ze in Wommels 
naar school. Hier zien we wel wat tegen op. Want wat is het mooi, de school 
tegen over ons huis en tussen de middag even lekker naar huis om te eten en 
dan weer naar school. Als je Ilse Marije vraagt wat ze graag wil worden zegt ze 
‘’Mega Mindy”.

Daan 1 jaar is een echte jongen, hij mag graag buiten spelen in de zandbak en 
zijn grote zus klieren. Het is een vrolijk manneke. 

De klos rolt verder naar
Jan Willem Hettema in Waaksens
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It hâldt net op

Ien maart, it begjin fan de meteorologyske maityd. Maityd, sa fielt it fan ’e moarn 
net, mar de sinne skynt wol en dat is altyd wer in moai begjin fan de dei. Mar 
wat noch mear moai is: de strânljippen binne der wer nei’t se in healjier fuort 
west hawwe. It moatte de âlden wêze, want ferline jier binne der, foar safier’t ik it 
besjen kin, gjin jongen grutbrocht. Se hawwe it wol besocht, mar it is net slagge.
Wat ik fan ’e moarn mear seach: der wie tichtby de buorren al in skoftke ien 
sulverreager, mar fan ’e moarn wienen der twa. Ik tink dat dat te krijen hat mei 
de feroaring fan ’e natuer, want it is noch gjin twa jier lyn, doe wist ik net wat in 
sulverreager wie.

Sa is der al wer in goed wike om yn ús 
earste maitydsmoanne. No, maitydsmo-
anne, is dat sa? De earste wike ferrint 
mei grau en griis waar mei wetter en 
soms hurde wyn. Net kâld, mar freed 10 
maart komt tsjin de middei de sinne der 
troch. De berjochten binne ek foar hast 
de hiele kommende wike: maitydswaar 
mei te hege temperatueren oerdei en 
nachts hast wat froast oan ’e grûn. En 
sa hat it ek west. Sneon en snein alder-
prachtichst waar mei temperatueren om de 15 graden. It earste ljipaai is ek al fûn. 
Net yn Fryslân, mar dochs.
It is hjoed snein 12 maart. Justermoarn seach ik op in lij plakje de earste giele 
blomkes fan it bûtergieltsje (speenkruid). Sadree’t it kin, komme dy op it ljocht en 

de waarmte fan ’e sinne ôf.

Mar wol yn Fryslân it earste ljipaai ek al 
op 11 maart; yn dizze pear moaie dagen 
wurde se oeral al fûn. De einekuorren 
lizze de earste aaien ek al yn. De ek-
sters en roeken meitsje har nêsten ek 
alwer klear. Wy hawwe ek alwer in waar-
omslach hân mei wietichheid en hurde 
wyn. Oant tiisdeitemoarn 21 maart, de 
dei dat de maityd echt begjint, sit der 25 
mm yn de wettermjitter, de dei dat de 
sinne boppe de evenaar stiet en dat jout 
oan dat dei en nacht like lang duorje. De 
maityd en simmertiid hawwe wy noch 
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foar ús oant 21 septimber en dan is it wer sa, mei de sinne, dei en nacht, mei dit 
ferskil: de dagen wurde oant 21 juny sawat 1,5 menút langer, mar nei 21 juny wer 
koarter. Sa is it gewoan. Sa is it gewoan? Nee, dat binne de goeie wurden net, it 
is unyk dat dit sa regele is yn de natoer. Hjoed 22 maart komt de sinne moarns 
op yn in kompleet skitterjend blauwe loft. It wie fan ’e moarn wat wyt oer it fjild, 
hjir en dêr wat nachtfroast, mar it wurdt hjoed in moaie dei.

Sa sitte wy sneontemiddei yn it doarpshûs en freegje ik Sjoerd hoe’t it liket mei 
de ljippen. No, seit Sjoerd, dat stik lân fan Lieuwe dêr’t hy fan ’t winter rûge dong 
opbrocht hat, leit fol. Moatst derom tinke wêr’tst rinst, mar fierder, it hâldt net oer. 
Fierder binne der noch gjin aaien, it is nachts noch te kâld.

Mar fûgels, se binne der hast net. Kâlde en waarme rekords folgje mekoar op fan 
min 3,9 graad oant plus 17, 18 en 19. Woansdei 29 maart noch even in dipke mei 
wat wietichheid, mar dan wurdt it echt hast simmer mei ek nachttemperatueren 
fan 9 en 10 graden. Dat binne de temperatueren foar oerdei foar dizze tiid en dan 
is it ek echt simmer oan freedtemiddei fjouwer oere ta. Dan komt der bewolking 
fanút it súd-westen en sakket de temperatuer hast njoggen graden. Sa rinne je 
yn it himd, en sa moat de trui of jas wer oan.

Mar wy witte it ek wol, it is noch altyd maart, ek al is it de 31ste. Dêrmei hat maart 
wol west en beheart it ta it ferline. Hjirnei komt april op de kalinder; dêrmei stekt 
it swellefirus de kop wer op en geane de eagen fan de kommisje ‘Wa sjocht se it 
earst’ wer rjochting de loft. En dêr is it al sa: op tiisdeitemoarn 4 april komt Sjoerd 
by my en seit: se binne der wer, ik seach krekt ien boppe it doarp. En dêrmei wie 
Sjoerd dit jier wol de earste fan ús dy’t dat seach. Mar dan binne der ek al gau 
mear. Sa stienen Atze en ik hjir by de tsjerketoer jûns om goed sân oere. Doe se-
agen wy it boeresweltsje ek boppe it doarp fleanen. En ek Rienk hie se al sjoen. 
It wachtsjen is no noch op de toerswellen; wy hâlde it yn ’e gaten.

It is hjoed 5 april en ek de pinksterblom-
men bloeie alwer. Mar it is wol kâld mei 
oerdei 9, 10 graden mei west-noard-
westewyn. Yn de lijte op ’e sinne is it it 
bêste plak, mar foar it wykein, sa’t de 
berjochten binne, giet de wyn nei it súd-
súdwesten.

Sa is it ek kommen: snein 9 april in sim-
merdei mei 19, 20 graden mei hast gjin wyn. Wat in moaie snein. Nei de nacht 
is it wer oars; de wyn is omgongen nei it noardwesten, it is 9, 10 graden en de 
jas kin wer oan, en ûnderwyls giet de natuer syn gong. De bijen binne der wer, 
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ek in boumantsje wipsturt seach ik jus-
ter. Sy komme alle jierren wer en briede 
ûnder de pannen achter op it lokaal. De 
parrebeammen bloeie hast wer. En alle 
dagen komt der mear yn bloei. Mar kâld 
bliuwt it wol, de Peaskedagen oer. Se 
ferrinne kâlder as de Krystdagen ferline 
jier.
It is hjoed 18 april. It bliuwt te kâld; der 
wurdt kommende nachten echte froast 
ferwachte. Mei de parrebeammen yn 
folle bloei, en it blomke yn de appelbeam begjint ek al te kleurjen, spannende 
dagen foar de fruittelers, mar de nacht is wer om sûnder froast.

It is hjoed 19 april, en wat seach ik fan ’e moarn? Trije boeresweltsjes by Lyts 
Tolsum en wat seach ik fan ’e moarn noch mear? Ik fytste op ’e Slachte en in 
eintsje foar my stie in ielreager yn de Slachtewâl op syk nei in proai. En dêr wie 
it al sa: in dûk en hy hie in mol yn ’e snavel. It moltsje aksele noch wat tsjin, mar 
dat wie it lêste wol. In pear skokken mei de lange hals fan de ielreager en ek it 
sturtsje wie net mear. Ik ha dit fan tichteby gadeslein, en tocht: Smaaklik iten.
En dan is it tongersei 20 april en mei heldere loft fannacht hat it wol oeral winter 
west, op plakken min 9 graden, mar hjirre 1 oant 2 graden ûnder nul. Durk hie 
de ierappels der sa moai boppe, mar wol swart no. Posityf bliuwt: se komme wol 
wer, mar dêrmei 14 dagen oant trije wiken letter. en wy sille sjen wat it mei de 
fruitbeammen dien hat.

It is hjoed 23 april. Sa no en dan skynt de 
sinne troch de wolken, mar it is kâld mei hur-
de noardeastewyn. De hiele wike wurdt der 
al meand foar it stâlfuorjen. Hoe is it mooglik 
mei dit kâlde waar. It gers groeit ek noch; 
ek fierder giet de natuer syn gong. Ik seach 
justermiddei in ein mei trije piken.
Mar noch mear, ik seach ek twa tsjirkjes en 
tocht daliks: hoe is it mooglik dat sokke lytse 
fûgeltsjes sokke grutte aaien lizze kinne. 

Mar se binne der wer, alle jierren wer.

Sa giet dizze hiele wike foarby. It is te kâld, wol 6 oant 7 graden mei ris in buike 
en de trochmekoar hurde wyn oerdei út it noard-noardwesten, mar sneon fielt it 
wat oars oan. Der komt moai waar oan mei hegere temperatueren.
Mar sneontemoarn wie der ek wat oars. Ik siet om goed sân oere by de tafel te 
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iten, en dan kin ik in hiel stik fan de súdlike loft boppe de tsjerke sjen. En dan om 
dizze tiid: sy kinne hast komme. Wa binne dy ‘sy’? Dat binne de toerswellen. Dan 
binne ús eagen net fan ’e loft. En dêr wie it al sa. Der fleach in toerswel tusken 
de boereswellen. Ik tocht: Dit is bingo. No bin ik de earste dy’t ien sjoern hat. No 
moat ik Sjoerd yn ’e gaten hâlde, en sa hear ik syn stim op ’e dyk by de tsjerke. 
Der hinne, mar Sjoerd hie de swel ek sjoen. Hoe is it mooglik: wer op 29 april. 
Ferline jier ek op 29 april. Doe wie it op in freed. Wy kinne de klok der hast gelyk 
op sette, en sa binne alle swellen wer werom út harren winterferbliuw. Earst al de 
boereswellen, en dêrnei de hússwellen en no de toerswellen.

Mar it bliuwt te kâld wêr’t de wyn ek mar waait.
It is hjoed 4 maaie, de parrebeammen binne wer útbloeid en de appelbeammen 
steane yn folle bloei. It bliuwt te kâld, ek njoggen maaie noch mar it is drûch en 
dêrom kin it wurk op it lân wol trochgean. En sa sit op ’e ein fan dizze wike it 
measte gers wer oan de bult en is it moaie griene fjild wer even fuort. Mar dan 
komt dochs op tongersdei 11 maaie de waarmte oer ús hinne en is it boppe de 
tweintich graden en dat kinne wy echt sjen oan de beammen. Dy wurde hurd 
griener en de blommen springe út de knop. De seringen steane yn folle bloei en 
ek de gouden rein bloeit al sa moai.

Troch de komst fan in depresje wurdt it wat ûnbestindich en is der op sneonte-
moarn goed 4 mm wetter yn de mjitter. Ik seach fan ’e moarn dat de kastanje-
beam ek yn bloei komt. In pear dagen letter steane se al yn folle bloei mei dizze 
temperatueren. Op tiisdei 16 maaie moarns om acht oere is it al 18 graden en 
der komt noch mear waarmte. Sels waarmterekords! De wyn komt oeral wie: út it 
súdwesten, westen, noarden, it súdeas-
ten, ja, wêr net wei. Soms in pear drip-
pen, mar foar kommend wykein wurdt 
der wer moai waar ferwachte. En mei dit 
moaie waar, alles wat bloeie kin bloeit, 
oan de hagedoarn ta. Ek de bermen, it is 
in lust om dertuskentroch te fytsen. Oan 
de Slachte komme de giele en de blau-
we moarnsstjer wer tefoarskyn. Alle jier-
ren wer ein maaie, moarns bloeie se en 
middeis sadree’t de sinne oer syn hich-
tepunt is, giet de blom wer yn de knop.

Hjoed is it snein 28 maaie, in wike foarby mei klear heawaar, en dat foar ein 
maaie, mei waarmterekords, mar wol drûch. De tongerbuien yn it easten fan it lân 
komme hjir net oan ta, oant no ta. Mar dan nei sechtjin drûge dagen sit der mo-
andeitemoarn 2,5 mm wetter yn ’e mjitter nei in buike. Ek tiisdeitemoarn sit der, 
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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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nei in nacht mei wat gerommel en rein, 5 mm yn de mjitter. Wer in wolkom buike.

Oare kear mear. Knilles Rusticus

Nieuws van Vereniging voor
Dorpsbelang Lollum-Waaksens
Aan alle inwoners van Lollum en Waaksens,

In dit bericht informeren wij u graag waar we op dit moment aan werken om de 
leefomgeving in Lollum en Waaksens te verbeteren. 

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 wandel-
tocht plaats van 2 dagen over een totale lengte van ca 84 km. Zo als de plannen 
nu zijn, wordt in 2018 een tweedaagse wandeltocht georganiseerd. Op dag 1 
wordt gestart vanuit Raard en wandelt men 42 km naar de eerste finishdag 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 dan normaal gesproken. 
De route op dag 2 gaat via Kûbaard, naar Tzum en dan naar Lollum en vervol-
gens richting Arum. Er is/wordt een werkgroep samengesteld vanuit Dorpsbelang 
en een aantal verenigingen die activiteiten bedenken voor deze dag. Voor de or-
ganisatie van deze bijzondere dag is de hulp van vrijwilligers noodzakelijk. Hebt u 
interesse, stuur dan een mailtje naar dorpsbelang@lollum-waaksens.nl of neem 
contact op met Hessel Haagsma of Jetske Dijkstra.

Straatwerkzaamheden in en rond Lollum
Eerder meldden wij u al dat er straatwerkzaamheden zouden plaatsvinden rond 
de Elshoutbuurt (rond plantsoen) en de Ald Haven in Lollum. De werkzaamheden 
zijn inmiddels in volle gang.
Ook de weg tussen Lollum en Waaksens (buiten de bebouwde kommen) wordt in 
de maand juni/juli aangepakt. Op verzoek van vele inwoners is aan de Gemeente 
gevraagd om op dat traject snelheidsbeperkingen te plaatsen. Na overleg vanuit 
Dorpsbelang heeft de Gemeente dit intern besproken. De Gemeente heeft ons 
laten weten dat er tussen Lollum en Waaksens een drietal verkeersdrempels 
worden geplaatst, zie onderstaande afbeelding. We hopen dat dit de verkeers-
veiligheid ten goede komt. 
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Oproep voor creatieve denkers
De gemeente heeft gevraagd om na te denken over herbestemming van het 
schoolgebouw. Dorpsbelang stelt voor om een creatieve denkgroep op te richten 
die ideeën uitwerken. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Hessel Haags-
ma of een mail sturen naar dorpsbelang@lollum-waaksens.nl 

En nog een oproep voor ‘meedenkers’
Dorpsbelang is benaderd door Partoer die op verzoek van woningcorporatie El-
kien en de Gemeente Súdwest-Fryslân onderzoek in dorpen doet over de leef-
baarheid. Elkien gebruikt de uitkomsten bij haar huur- en woningbeleid en de 
Gemeente bij het vaststellen van de gemeentelijke woonvisie en andere plannen. 
Thema’s die behandeld worden zijn o.a. “leefbaarheid en veiligheid”, “sociale sa-
menhang en verenigingsleven” en “wonen en woonomgeving”. Het ‘meedenken’ 
is slechts één avond en duurt ca. 2 uur. Hebt u interesse neem dan contact op 
met Dorpsbelang.
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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 opne-
men 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 Lollum-Waaksens

Tentoonstelling en officiële sluiting school
Na meer dan 140 jaar onderwijs, sluit de school in Lollum aan het begin van de 
zomervakantie haar deuren.

Ter gelegenheid van de sluiting worden 
leerlingen, oud-leerlingen en inwoners 
uitgenodigd voor een tentoonstelling op 
11, 12 en  13 juli van 16.00 tot 20.00 
uur en op zaterdag 15 juli van 14.00 
tot 17.00 uur. Een speciale commissie 
heeft uit vele documenten en materia-
len een keuze gemaakt om herinnerin-
gen uit vroegere tijden op te halen.
De officiële sluiting is op dinsdag 18 juli om ?? uur.
Schrijf alvast de data in de agenda, meer informatie volgt! Zegt het voort……

Met vriendelijke groet,
CBS De Gielguorde
PS. Kijk ook eens op www.facebook.com/gielguorde

Dorpsfeesten, Nieuws van de DA
Beste dorpsgenoten,

We zijn al weer een paar maanden verder wat ons dorpsfeest 
betreft, en het volgende staat al bijna weer voor de deur, maar 
wat hebben we een mooi dorpsfeest mogen vieren met zijn 
allen. Want wat was het een schitterend feest met een ge-
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weldige optocht!   Ik ga dit verhaal graag verder op mijn manier als inwoner van 
Lollum - Waaxsens. Want feestvieren wanneer kan en mag dat, en hoelang mag 
een dorpsfeest duren, en waarom word het georganiseerd. Er valt natuurlijk veel 
over te zeggen en van te maken, maar voorop gesteld is of kan, een persoon of 
kunnen meerdere personen ook niet in de feeststemming zijn, door middel van 
gebeurtenissen in een gezin of familie of kennissen kring. Daar is natuurlijk alle 
begrip voor, maar ook  is er begrip voor mensen die niet mee willen doen aan het 
dorpsfeest. Ook die mensen zijn er, en dat is prima.  In ieder geval komt er toch 
elk jaar wel een ploeg mensen van Lollum en Waaxsens om onder het genot van 
een drankje een gezellige middag/ avond te hebben met elkaar. Want ook daar is 
het dorpsfeest voor bedoeld, om het gezellig te hebben met elkaar en naar elkaar 
te luisteren. In ieder geval als inwoner van Lollum/Waaxsens  denk ik altijd met 
goeie herinneringen aan een mooie en geslaagde dorpsfeesten terug.

Nu ga ik verder onder mijn bestuurlijke naam. Want Pieter en ik hebben besloten 
dat dit ons laatste dorpsfeest wordt, wat wij mede mee mogen organiseren. Wij 
hebben nu beide 7 jaren mee mogen besturen, dit hebben we met veel plezier 
gedaan. Maar ook Harm gaat na dit dorpsfeest dit bestuur verlaten i.v.m start 
nieuwe opleiding en hij woont inmiddels al in Dronrijp. Gelukkig hebben we al 
nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, want op de grote vergadering jongs-
leden hebben we Magdalena Rypkema al mogen voorstellen, maar ook Durk-
Willem Bakker heeft ja gezegd en heeft inmiddels ook al plek genomen in het 
bestuur, hoe sneller er word mee gedraaid des te beter, want nieuwe mensen 
in het bestuur moeten we toch stimuleren en wat hebben we nu een fijne ploeg. 
Nu bestaat het bestuur uit de volgende personen. Lykle Veenje, Lieke Huitema, 
Harm de Vries, Magdalena Rypkema, Durk-Willem Bakker, Pieter Draaisma en 
Annie Akkerman.

Wel zijn we dus nog op zoek naar nieuwe mensen om ons bestuur te komen ver-
sterken, en we hopen die dan ook nog  te vinden, en we zijn druk op zoek, maar 
mochten we mensen vergeten te vragen en die lezen dit, en iemand zegt dit is 
echt iets voor mij, neem dan contact op met een van de bovenstaande bestuurs-
leden, zodat wij dan na het eerst volgende dorpsfeest uit de DA kunnen stap-
pen en het over kunnen laten aan de bestaande bestuursleden en daar dan ook 
nieuwe bestuursleden aan toe te voegen, want het is en blijft bijzonder om in dit 
bestuur te mogen zitten en je zo veel kan en mag betekenen voor onze dorpen. 
Maar het is ook goed om plek te maken voor nieuwe mensen.

De slogan van het DA bestuur luidt dan natuurlijk ook altijd:
Feestvieren doen we met zijn allen!!
Tot zover mijn verhaal, met een vriendelijke groet van Annie Akkerman
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Het is weer volle bak in Waaksens!
In betrekkelijk korte tijd zijn alle vrijkomende huizen in Waaksens weer bewoond. 
Huidige bewoners wisten het al, het is een fijne plek om te wonen. We verwelko-
men de nieuwe inwoners hartelijk en hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen 
in ons mooie dorp. Twee stellen zich hieronder voor, van de anderen leest u iets 
in ons volgende nummer.

Buorren 13
Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om onszelf aan jullie voor te 
stellen. Wij zijn  Gerard van den Broek en Willanda Flantua, getrouwd en hebben 
3 kinderen; Charlotte, Jente en Norah. Wij zijn onlangs vanuit Sneek naar de 
Buorren 13 in Waaksens verhuisd.  Wij hebben behoefte aan rust en ruimte om 
te leven en te werken, die hebben we gevonden in het prachtige en bijzondere 
Waaksens…

Gerard: werken vanuit de natuur doet mensen makkelijker ontspannen en ope-
nen, begrippen om vertrouwen te krijgen, te ontdekken en te groeien. Ik werk als 
Psycho (energetisch) therapeut in mijn praktijk; Avalon, praktijk voor persoonlijke 
groei. Nieuwsgierig? Kijk maar op www.avalonpraktijk.nl. Daarnaast werk ik met 
de gezondheid en het gedrag van paarden. Ik begeleid combinaties in onder 
meer de springsport, dressuur en drafsport in Nederland en Engeland Nieuws-
gierig? Kijk maar op www.equivalscan.com. In m’n vrije tijd coach ik een jongens 
A hockeyteam en vorig jaar samen met Holger Bakker uit Lollum. Prachtig om te 
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doen en heerlijk te zien hoe de jongens zich ontwikkelen en groeien!

Willanda: rust, ruimte, natuur, mens, kunst en creativiteit zijn belangrijke elemen-
ten in mijn leven. Door mijn werk als docent Kunstvakken aan het Bogerman in 
Sneek en een eigen atelier ben ik veel met het ontstaan van beeldende kunst, 
zoals schilderen en textiel bezig. 

Charlotte is 15 jaar en dol op paarden, ze heeft jaren gesprongen en is nu opzoek 
naar een stal waar ze paarden kan rijden. Charlotte heeft net examen gedaan op 
het Nordwin in Sneek en gaat na de vakantie beginnen met de opleiding veearts 
assistent aan het Nordwin in Leeuwarden. “Ik wil later veearts worden”.

Jente is 14 jaar en is dol op hockey en speelt in de Jongens B1 bij SMHC in 
Sneek. Jente zit op het RSG in Sneek en houdt van architectuur en gamen.

Norah is 11 jaar en zit op de basisschool in groep 7 in Sneek die ze daar ook 
graag wil afmaken. Ze rijdt meestal met Willanda mee naar Sneek en weer terug. 
Het is intensief maar hebben het er graag voor over.
Wij zien er naar uit met jullie kennis te maken en zo hebben jullie even een kleine 
indruk wie er in Waaksens bij zijn komen wonen.

Hartelijks, Gerard, Willanda, Charlotte, Jente, Norah.

De Bieren 7
De Bieren…nog nooit had ik er van gehoord…wel eens langsgereden en ook nog 
nooit een huis zien staan….Totdat wij vorig jaar besloten om samen als 1 gezin 
verder te willen.

Wat wij hiervoor nodig hadden was een royaal huis met veel ruimte en een eigen 
plek voor iedereen…en oja…beetje betaalbaar graag, zodat er nog wat overblijft 
om af en toe een feestje te geven of op vakantie te gaan. Wij zijn op funda gaan 
kijken en daar stond een huis op de bieren te koop! Ik geef toe…ik zag het niet 
direct. Cor wel! Vol ideeën en enthousiasme vertelde hij over deze plek. En hij 
had gelijk. Het is hier prachtig. Wij zijn nog niet klaar, maar wij weten dat dat goed 
gaat komen hier. De ontvangst in het dorp was super. Wat een warm welkom. 
Kaartjes, bezoekjes…nog nooit zoveel verse eieren gegeten als het laatste half 
jaar! Heel erg bedankt hiervoor.

Wij wonen dus met 7 personen op de Bieren nummer 7. Cor heeft samen met 
Hilda 2 meiden. Esther en Hendrika van der Eems. Esther is bijna 15 en Hendrika 
is bijna 10.
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Samen met Ernst heb ik Jente Mare is 14, Jesmer 12 en Senne Lian 8 jaar. Mijn 
achternaam is Postma (die hoor ik hier vrij veel :-)) en de achternaam van onze 
kinderen is Zonnenberg.

Wij hebben allebei CO ouderschap, wat betekent dat de ene week de kinderen 
hier zijn en de andere week zijn de kinderen bij hun vader en moeder. Deze wo-
nen gelukkig dichtbij in Wommels en Easterein. De kinderen gaan in Wommels of 
Bolsward naar school. Alles is dus mooi in deze buurt, wat erg prettig is.

Cor werkt voor HP indigo (digitale drukpersen) en is hiervoor veel op pad. Een 
erg leuke uitdagende baan waar hij naast de verbouwing zijn ei wel in kwijt kan.
Zelf werk ik met mensen die het in de maatschappij lastig vinden om er tussen te 
komen. Ondersteuning aan huis en werk. Ik kom bij jonge mensen die vastlopen 
in het arbeidsproces en/of thuis. Op dit moment begeleid ik ook een groep men-
sen op de kinderboerderij in Sneek bij hun dagbesteding. Een leuke afwisseling.
Wij hopen op een hele mooie tijd hier samen met iedereen en wees welkom! 

Met vriendelijke groet, Cor, Wendy, Esther, Jente Mare, Jesmer, Hendrika en 
Senne Lian.

 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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PUZZEL 3 !
Een nieuwe puzzel: Raadsels

1. Welke Nederlandse plaatsnaam heeft als  
 beginletters ABC?
2. Welke jongensnaam kan ook van achteren  
 naar voren gelezen worden?
3. Welke muts wordt niet op het hoofd gedra- 
 gen?
4. Wanneer komt augustus vóór juli?
5. Welke noot eet men niet?
6. Welke jas wordt binnenshuis gedragen?
7. Welk dier is bijziend?
8. Op welke stoel gaat men niet zitten?
9. Amsterdam, die grote stad, met hoeveel letters spelt men dat?
10. Hoe kan men zonder morsen, water in een vergiet dragen?
11. Een haas, achtervolgt door een jager, rent over het open veld  
 een bos in en ontkomt. Hoe ver loopt de haas het bos in? 
12. Welke bloem draagt de naam van een werelddeelbewoner?
13. Wat lijkt het meest op een halve kaas?
14. Een boer had op een zekere avond nog slechts 1 lucifer. Daar 
 mee moest hij de kachel, het gasfornuis en zijn pijp aansteken.  
 Wat stak hij het eerst aan?
15. Waarom kijkt een haas om?
16. Welk dier is ook een kledingstuk?
17. Hoeveel centen gaan er in een dozijn? En hoeveel halve centen?
18. Welke vogel vliegt niet?
19. Welke hond draagt de naam van een sportbeoefenaar?
20. Welke feestdag kan men vormen van een vinger, hemellichaam  
 en een voegwoord?
21. Welke vlinder doet denken aan reparatiewerk?
22. Hoe kunt u 5 dagen achtereen noemen, zonder het woord dag te  
 noemen?
23. Er zitten 5 vogels in een boom. Een jager schiet er 2 dood. Hoe 
 veel blijven er zitten?
24. Waarom draagt een dominee een wit boord?
25. Aan tafel zaten 3 jongens om een schaal met 8 broodjes. Elk at  
 er 2 op. Hoeveel broodjes bleven er over?

Veel succes toegewenst!. De antwoorden kun u inleveren bij Sijke Hen-
driks of mailen naar sijkehendriks@live.nl 
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UITSLAG VAN PUZZEL 2:  

1. Oudega. 2. Gieten. 3. Leiden. 4.Haren. 5. Zoutkamp. 6. Diever.7. Glim-
men. 8. Overloon. 9. Amen. 10. Dodewaard. 11. Lopik. 12. Friesche Palen. 
13. Zeist. 14. Hooghalen. 15. Grootegast. 16. Eibergen. 17. Appelscha. 
18. Deventer.19. Hattem. 20. Wassenaar. 21. Hindelopen. 22. Groote-
broek. 23. Zevenbergen. 24. Meppen. 25. Den Helder.

STAND NA PUZZEL RONDE 2

NAAM                 SCORE         PUNTEN          TOTAAL

D. Akkerman  25  16  41
T. Visser  25    25
H. Kooistra  25    25
R. Koopmans    14  14 

De Kroezeboom
Tijdens een van hun uitstapjes 
maakte Dirkje en Joop de Jong 
deze foto van een van de oudste 
bomen van Nederland.

De Kroezeboom op de Fleringer 
Es, ten zuiden van Tubbergen 
en ten noorden van Fleringen in 
de provincie Overijssel. Geschat 
wordt dat de boom tussen 1500 
en 1600 is aangeplant als ‘loak-
boom’ of markeboom. De zome-
reik wordt weleens ouder geschat 
maar is naar alle waarschijnlijk-
heid tussen de 400 en 500 jaar 
oud. Daarmee is het wel één van 
de oudste eikenbomen van Ne-
derland. Er naast is een kleine 
kapel.

Sinds 1970 zijn er jaarlijks vierin-
gen van katholieken, protestan-
ten en de vredesbeweging.
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KIDS 
CORNER Vakantie!
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UIT ONS ARCHIEF
25 jaar geleden
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Doe en no!
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Ree kalfjes zoeken rond Lollum
Op zaterdag 10 juni zijn we om half 10 allemaal bij A  de Boer om de jonge ree 
kalfjes te zoeken in het lange gras. Met plus minus 14 mensen zijn we het land in 
gegaan. Het viel niet mee in het lange gras te lopen. Na ongeveer drie kwartier 
vonden we het eerste kalfje, lekker verstopt in het lange gras. Wij stonden met 
zijn allen er omheen, maar het bewoog niet terwijl het de ogen open had, precies 
zoals moeder had gezegd! Na 10 minuten vonden we de tweede, bijzonder hoe 
stil ze blijven liggen. Het was een geweldige ervaring,Joop en ik zijn een paar 
dagen later nog even wezen kijken, maar ze waren weg. De moeder brengt ze in 
veiligheid, meestal naar een ander stukje weiland met lang gras, dus dan begin 
je weer opnieuw, afwachten maar. Dirkje de Jong

(stukje uit de Twa Doarpen van vorig jaar)
En die wonderbaarlijke dieren lopen gewoon rond in Lollum. Als reegeiten jongen
krijgen zoeken ze een beschut plekje op. Lage bosjes, riet, graanvelden en hoog
gras. Elk jaar worden hier jongen geboren in het lange gras. Het gras wordt ge-
maaid eind juni. De kleine kalfjes zie je in het lange gras niet liggen, ze verschui-
len zich en bewegen niet. Ook de jachthonden vinden ze niet, ze geven geen 
reuk af. Als de moeder komt om te voeden likken ze de kalveren, ze plassen en 
poepen dan en moeder eet dat op. Ze geven dan geen geur af. Iedereen vindt het
erg zonde dat de kalfjes dood worden gemaaid. Daarom hebben we in overleg 
met Anne de Boer besloten om op zondag 3 juli met 25 volwassenen en kinderen
het grote stuk land achter het bos van Anne de Boer uit te kammen om de kalve-
ren te zoeken. Als we de kalveren zouden vinden dan zouden we ze in het land 
ernaast neerleggen. Als wij ze dan zouden oprapen zouden we onze handen vol
gras pakken, zodat de geur van ons niet aan de kalfjes zou komen. Want dan 
verlaat de moeder haar kalf. Als de moeder haar kalf niet meer vindt dan gaat ze
fiepen, een fluit geluid. Het kalfje fiept dan terug, en zo vinden ze elkaar weer. Wij
wisten waar ze ongeveer lagen.
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Buurtfeest Waaksens

Zaterdag 1 juli j.l. had de Buurtvereniging Waaksens 
het jaarlijkse buurtfeest georganiseerd. Begonnen 
werd met een fietstocht door ons mooie Friese lan-
schap. Hoewel het weer er zaterdagochtend mieze-
rig en nat uitzag hielden de weergoden het begin van 
de avond droog en zelfs een beetje zonnig, al stond 
er wel een stevige wind. Maar dorpsbewoners heb-
ben de juiste fietsbenen, jarenlang getraind op onze 
landwegen, eerst naar school en later naar werk. De jongeren trapten dan ook 

stevig mee. Onderweg was er de bezemwagen waar versnaperingen werden 
uitgedeeld en waar ook een dorpelinge graag gebruik van maakte.
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Terug in Waaksens was de nieuwe loods van Henk Twijnstra ingericht als feest-
lokaal. Een mooie ruimte op een centrale plek, waarvan dankzij de gastvrijheid 
van Henk dankbaar gebruik gemaakt kon worden. Begonnen werd met een paar 
rondes bingo. Waarbij leuke prijzen werden gewonnen.  Ondertussen had Epke 

Twijnstra de bakplaat op temperatuur gebracht 
en sputterden de hamburgers naar gaarheid en 
een krokante korst. Er was brood en heerlijke sa-
lades, die iedereen zich goed liet smaken. Met 
een drankje er bij kwamen de tongen los en kon 
ook kennis gemaakt worden met enkele nieuwe 
inwoners van Waaksens. Het was nog laat gezel-
lig op It Pôltsje.  Michaëla, Lolkje en Erik (bestuur 
van de buurtvereniging) en alle helpende vrijwil-
ligers bedankt voor deze geslaagde avond.
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AGENDA

Datum  Onderwerp    Plaats  Tijd
11,12,13,15 juli Tentoonstelling in De Gielguorde Lollum
18 juli  Officiële sluiting CBS De Gielguorde Lollum
20,21,22 juli Dorpsfeest Lollum-Waaksens  zie feestkrant
29 juli  Ophalen oud papier   Beide dorpen 09:00
30 sept  Ophalen oud papier   Beide dorpen 09:00
Activiteiten agenda website: www.dorpshuisdenijehaven.nl/agenda.html 

DE TWA DOARPEN in 2017
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.
Ook digitaal op: www.lollum-waaksens.nl
Opgave bij Pietsje Sieperda: pietsjesieperda@hotmail.com

 In Jonkje
 Geboren: 8 december 2016
 Rinse Tjitze Schilstra

Via deze weg willen we iedereen nog bedanken voor de kaart-
jes / kadootjes rondom de geboorte van Rinse.

Hartverwarmend!
Atze en Antje Schilstra

Beste dorpsgenoten van Lollum en Waaksens,  we komen 25 november 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
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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


