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Van de Redactie
Na een natte zomer en misschien dito vakantie hebben we toch nog een zomerse
septembermaand gekregen maar nu heeft de herfst zich toch wel ingezet. Hoe
het in de natuur in onze dorpen is verlopen wordt weer door Knilles vertelt. Al
krijgt hij een beetje concurrentie met een verhaal over de reeën rond Lollum.
Verrast werden wij met een echte Air Mail brief uit Canada. Ja, zelfs daar wordt
ons dorpskrantje gretig gelezen. Wat geschiedenis met een verhaal over de boerderij van de familie Smit en De Klos met Martha en Piet Kaastra nodigt uit om
eens een kijkje te gaan nemen op het landgoed Hizzard. Het shantykoor heeft
mannen nodig en organiseert daarom een “Sing In” in De Nije Haven. Liuwe
Westra treedt in de voetsporen van Tolkien met zijn Twa Tuorren in het Fries.
Maar laten we niet alles verklappen u leest het zelf in dit krantje.
De foto op de voorkant is van Erik Bron, op de achterkant een foto gemaakt door
Jikke Akkerman-Reitsma van een hier veel geziene vlinder.
Voor actueel nieuws uit de dorpen: www.lollum-waaksens.nl

DE TWA DOARPEN in 2016
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

1

2

INHOUDSOPGAVE
De klos									 5
It hâld net op					
			
6
Myn gedachten - Doarpsfeest 2016					
9
O, die Rotbel								 9
De twa tuorren - no yn Lollum!						
10
Reeën in Lollum							13
Op de wagen met Herman Bos						
16
De damesgym								19
Boerderij van de familie Smit						23
Ingezonden brief uit Canada						25
Fotopuzzel								26
Uit ons archief								27
Sing in - Shantykoor Sterk Spul						
28
Zangers gevraagd - Shantykoor Sterk Spul				
29
Nieuws van de Vereniging voor Dorpsbelang Lollum-Waaksens		
29
Korte berichten / Agenda						31
Huisartsen - medische hulp						32

“De Twa Doarpen” Doarpskrante foar Lollum en Waaksens
Redaksje:
Durkje de Jong,		
til: (0517) 469107
Linda Postma,		
til: (0517) 850931
Pietsje Sieperda,
til: (0517) 469268
Sijke Hendriks,		
til: (0517) 469349
Jolanda Breidenbach til: 06 13544198
Finansjes en Advertinsjes: Pietsje Sieperda, Ald Haven 23, 8823 SR Lollum
Typewurk: Linda Postma, Buorren 4a, 8845 SG Waaksens
Opmaak: John v.d. Berg, De Bieren 2, 8845 SH Waaksens
E-mailadres: twadoarpen@hotmail.com Bank.no: NL15RABO0372061036
Mededeling: Voor de inhoud van ingezonden stukken neemt de redactie geen verantwoordelijkheid.
Beledigende en/of discriminerende stukken worden niet geplaatst. Anonieme brieven worden niet geplaatst, inzender moet minimaal bekend zijn bij de redactieleden. De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden tekst in te korten vanwege ruimtegebrek.

3

• 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
4

De klos
Piet en Martha Kaastra
Op 10april 1981 werden wij boer en boerin op de boerderij Hizzaarderlaan 16 te Lollum. We hadden 1 dochter
en op 28 april 1981 werd onze zoon, ruim 14 dagen na de verhuizing, geboren.
En in 1985 onze tweede dochter. We waren het derde geslacht Kaasstra op deze
boerderij.
De eerste jaren stonden de koeien nog op stal, maar in 1987 werd er een ligbox gebouwd. In 1995 begonnen we met loonwerkzaamheden, hoofdzakelijk het
persen van ronde balen en bemesten. Dit waren drukke jaren. In 2002 besloten
we te stoppen met melken, vanwege dit vanwege de drukte maar ook door de
regelgeving in de melkveehouderij hadden we er genoeg van. Het loonwerk ging
nog door tot 2011.
Op een gegeven moment ontstond het idee om te proberen een landgoed status
te krijgen. Dit slaagde en in 2012 werd Landgoed Hizzard een feit. We hadden
nu wel de verplichting een “natuurgebied”in te richten. We maakten twee waterpartijen en planten 2500 bomen. Ook werd met de modder uit de vijver een terp
gecreëerd. Voor het aantrekken van weidevogels werd een hoekje land onder
water gezet het z.g. plas dras. Het wordt elk jaar mooier.
Ook de kas en de bloemen- en groentetuin geeft ons veel plezier en voldoening.
Alles wat we verbouwen wordt niet bespoten met gif. Ook zagen, verwerken en
bewerken van hout is een grote passie geworden. we proberen steeds weer nieuwe dingen uit. In het voorjaar komen regelmatig groepjes langs voor een rondleiding. Dit geeft veel nieuwe en vooral
ook leuke contacten.
Sinds 2015 hebben we een paar camperplaatsen en daar wordt regelmatig
gebruik van gemaakt. We hebben veel
plezier en voldoening in waar we mee
bezig zijn en hopen dit nog een lange
tijd in goede gezondheid te mogen
doen.
Groetnis, Piet en Martha Kaastra
De klos rolt verder naar
Jacob en Baukje Wester.
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It

hâldt net op

It is hjoed moandei 6 juny, noch fjirtjin dagen foar de langste dei; de langste dei
alwer. De sinne komt dan moarns op om tweintich oer fiven en lit syn ljocht skine
oant fjouwer minuten oer tsienen jûns. Dat is echt de langste dei fan 2016, sa’n
dei, wy wolle it wol even fêsthâlde. Helaas, dat kin net, wy sille deroan wenne
moatte dat it alle dagen even minder lang ljocht is. Yn de natoer is dat sa regele,
en wy kinne der gelokkich meimekoar neat oan dwaan.
En sa is der alwer in wike om. Yn dizze wike is hast alles alwer foar de twadde
kear meand, alwer in dikke snee gers mei faak groeisum waar, en it moast foar
snein ek pakt wurde, want de waarberjochten wienen: fan snein ôf in waaromslach mei wiet en kâlder waar, mar hjir is op snein noch neat fan te merken, it is
hearlik om bûten te wêzen. Gauris om dizze tiid fan hast de langste dei slaan ik
de sinne acht, of sjoch ik nei de loop fan de sinne. Hy komt op, hjirwei út de buorren sjoen, hast achter Tsjom, en jûns as er ûndergiet, dat is fan itselde plak sjoen,
hjir wer achter Achlum. Dat is in enoarme bôge oer de himel. Mar Tsjom en Achlum lizze rjochtoer mar goed acht kilometer útmekoar. Ik wit wol, dat is wer hiel
simpel tocht, mar as je it sjogge, sjogge je tagelyk it grutte wûnder fan de natoer.
Want it is sa, dizze sinne makket alle dagen deselde baan, mar de feroaring fan
simmertiid en wintertiid, dat docht de ierde dêr’t wy op libje sels, en wy fernimme
hjir fierder neat fan, mar simmertiids kipelt de ierde nei it suden, oant 21 juny ta,
mar fan dizze dei ôf kipelje wy mei de ierde wer de noardkant út, oer simmertiid
en hjersttiid nei de wintertiid, oant 21 desimber ta, alle jierren oer de iuwen hinne
mar wer. En wy fine it allegear mar sa gewoan. Is dat sa? Ja, dat is sa, mar it is
wol hiel bysûnder.
Mar hjoed is it 20 juny. Wat it waar oangiet, in wat tryste dei. Wy hawwe de sinne
hjoed net sjoen, de hiele dei hat it wat wiet west, dan wer wat mear, dan wer wat
minder. Jûns om njoggen oere wurdt it drûch, dan sit der 25 mm yn de mjitter. Der
wurdt wolris wat op sa’n dei omprottele, mar in fersnapering foar bou en greide,
want nochris, wy moatte it der wol fan hawwe. En moarn dan is it de langste dei,
en de waarberjochten binne simmers. Wy moatte moarn mar wer even yn it waar
sjen, dat seit Piet, en wy ek. En wie dat de dei mei it langste deiljocht. Nee, echt
net, om kertier oer tsienen waard it al tsjuster, en dat is by helder waar wol in
healoere letter, mar bewolking mei storein ferhindere dat. Mar al mei al, 21 juny
hat wer west en sa kamen wy yn de simmertiid.
Wat sifer hat dizze trije moannen maityd ús brocht? Hoe moatte je dit omskriuwe?
Wy hawwe alle soarten waar hân, net te kâld mar ek net te waarm, mar wy hawwe
ek hagelstiennen hân, mar as ik sa om my hinne sjoch, it is allegear prachtich
grien wurden: it fjild, de beammen, de struken en de blommen steane der moai
by. Ik jou in acht.
De simmertiid is goed ynsetten. Wy hienen hjoed in moaie dei mei 24-25 graden,
mar de boeren moatte sjen dat it kuilgers fan it lân komt, want der komt wer buiich
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waar oan, en net sa’n bytsje ek. Mar noch even werom nei de maityd, de iene fynt
it spitich dat de langste dei west hat, mar wer in oar hat der gjin problemen mei.
En sa komme wy ta de konklúzje: wy libje hjir yn in moai klimaat, en dat is ek sa!
It wetter mei buien, net sa’n bytsje ek, foel ta, it waard 12 mm, mar heawaar is it
foarlopich net, it bliuwt ûnbestindich.
It simmerskoft is alwer in wike âld, it is woansdei 29 juny. It bliuwt ûnbestindich
mei alwer 21 mm wetter yn de mjitter. Ek de lêste dei fan juny bliuwt it net drûch,
alwer 15 mm. Dan is it freed 1 july. Ferline jier op 1 july wie it echt simmerwaar,
it waard 30 graden. Dêr komme wy hjoed net oan ta, it is hjerst. Ek oan sneintemoarn ta sit der wer in oantal mm yn de mjitter, mar it positive is: der komt wer
moai waar oan, mar ik hie ek wol graach wat posityf nijs skriuwe wollen oer ús
greidefûgels, mar helaas, dat is der net. Ik haw net in jonge ljip, skries of strânljip
of tsjirk of wat ek mar sjoen. Ek by Murk Nijdam yn de Súdhoede by Wommels
mei syn 42 ha fûgellân is it benaud; it sit net allinne yn it lângebrûk, der is ek wat
oars oan ’e hân. De wetterfûgels dogge it better. De ein hat syn fjouwer piken
noch, ik seach fan ’e wike in merkel mei twa piken; ek in reidhintsje soe mei in
pear piken oer de dyk; doe’t er my oankommen seach, die er it dochs mar net.
En hjoed is it moandei 4 july, hast simmerwaar mei 20 graden mei súd-súd-weste
wyn, 17 à 18 graden. It is in kleare klinkende hjerstdei oant yn ’e jûn. Dan oantemei sneon wol goed waar, mar ûnbestindich, der kin sa in buoi falle, it lânwurk
mei kuilen moat hast tusken de buoien troch, en mei in bytsje gelik slagget dat ek
noch. Snein sil it waarm wurde mei 25-28 graden, de ferwachtings binne fanút it
easten, en op ’e jûn en fannacht tongerbuoien út it westen. Wy sille sjen hoe’t it
komt. Doe’t wy fan ’e moarn út tsjerke wei rûnen sie ien tsjin my: wat is it frjemd
waar, en dat is ek sa. Fan alles wat ferwachte wurdt komt hast neat út. as de wyn
draait is it wer oars en wy witte ek dat it ûnbestindich is. Dat betsjut: gjin fêst waar,
mei hiele moaie perioaden, mei reinbuoien en tonger, hurde wyn en wat ek mar.
Mar Piet seit ek, it wurdt de kommende dagen wat positiver, en dat soe wol hiel
goed útkomme mei ús feestdagen op 14, 15 en 16 july.
Dan, op moandei 18 july, krij ik in seintsje fan de redaksje - ik hie dat ek al earder krigen - dat de stikjes fan my oer de natoer te lang binne. Dêrtroch komt oar
skriuwen soms net oan bar en dat is de bedoeling net, ik bin it dermei iens, mar
kom der tagelyk achter dat ik no alwer in hiel ferhaal haw foar it krantsje fan septimber. Hjir wol ik leaver net yn skrasse, ik sil fierder hoeden mei nijs omgean út
de natoer.
Hjoed is it tiisdei 19 july, it begjin fan de hûnsdagen. It waar is skitterjend moai,
kleare simmer. As de hûnsdagen moai begjinne, wurdt der sein, dan bliuwt it oan
mids augustus ta simmer. Wy hawwe der neat op tsjin, want it is no simmertiid, de
hjerst en wintertiid kinne lang genôch duorje en it is noch goed waar.
It is no tongersdei 28 july. Justermiddei foar it earst in buoike, mar de temperatuer
bliuwt boppe de 20 graden en as it dan drûch is, is it bêst bûten te wêzen, mar
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as je op buieradar in read stipke mei in swart rantsje sjogge, en dat komt tafallich krekt hjiroer, sykje dan mar ûnderdak. Mar wy witte no al, simmer oant mids
augustus, ferjit it mar, mar waar bliuwt it wol, alle dagen wer oars, alle dagen nij,
alle dagen wer in ferrassing.
Wat ek altyd wer in ferrassing is, sy wienen trije moanne lyn, op 29 april, net let,
mar se binne sûnder dat wy it yn ’e gaten hawwe, wer fuort. Freed 29 july binne
se wer ôfset, de toerswellen, sneon net, snein net mear. Sjoerd en Tsjam sieten
moandeitemiddei bûtendoar; sy hienen se noch net mist. Ik wit wol, je wolle it
noch sa net hawwe, binne dy trije moannen no alwer om? Ja, it is gewoan sa, ik
wit en hear om my hinne, de tiid fljocht ús mei in rotgong foarby.
En dêrmei binne wy begjin augustus, mar yn it wykein alwer in ferrassing. De
simmer komt deroan en dêrtroch kinne de toerswellen ek noch net ôfskie nimme.
Sjoerd hie tiisdei noch trije boppe de buorren sjoen; ek woansdeitejûn noch, mar
dêrnei binne se wer op reis gien. Natoerminske en skriezekenner Theunis Piersma fan Gaast is dizze dagen yn Portugal, wa wit, miskien sjocht er ek toerswellen
yn har trek nei Súd-Afrika.
Mar de ferrassing fan simmerwaar? It wie wol in ferrassing, mar simmerwaar is
dochs echt wat oars; it is no freed 12 augustus, in wiete en kâlde wike, sinne hast
net sjoen, mei hurde wyn út it súd- oant noardwesten, de kâldste nacht oait metten yn dizze augustuswike mei nul graden mei krekt gjin froast, mar we bliuwe
posityf: hegedruk mei simmerwaar komt der wer oan.
En dan binne wy wer in wike fierder, freed 19 augustus, en binne de hûnsdagen
wer om. We hawwe trije dagen moai waar hân, dêr’t ek it lânwurk wer yn dien
wurde koe, mar freed op sneon wurdt it alwer wiet, it begjin fan de trije kattedagen. No, dat hawwe wy witten, sneon, snein en moandei meimekoar siet der mei
hurde wyn en hjerstwaar 34,5 mm yn de wettermjitter, mar it sil wer simmerwaar
wurde dizze lêste wike fan de skoalfekânsje. Dat soe wol in hiel moaie ôfsluting
wêze, want it is dochs sa, bern en ek grutten, wy fine it moai om even net te moatten, mar twa, trije of fjouwer en hielendal nei seis wiken, binne grutten en bern
wer oan ritme ta, en as je dat op skoalle of yn it wurk fine kinne, is dat belangryk
foar eltsenien.
En it is in hiele moaie simmerwike wurden mei soms te waarm waar; alle waarmterekords binne brutsen, ek nachts, wy koenen wol op ’e tekkens sliepe, mar mei
dizze waarmte binne de langpoaten ek aktyf, dus net, dan mar wat switte, dat is
noch better as dy aaklike langpoatstekken.
En sa is it sneintemoarn 28 augustus. Fannacht hat in ûnwaardepresje wer foar
ûnheil soarge op ferskate plakken, mar wy binne der goed foarwei kommen, en
de waarberjochten foar de kommende wike: it bliuwt moai waar. Mar myn ferhaal
wurdt alwer te lang.
En om in lang ferhaal koart te meitsjen, is foar my in hast ûnmooglike opdracht.
Dan sis ik ek wer: ik haw no al jierrenlang in ferhaal oer de natoer makke sa as
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ik tocht dat it moast; en it moat der ek bliuwe, mar lit in oar syn gedachten oer de
natoer, dêr’t wy alle dagen yn libje meie, ris op papier sette foar it doarpskrantsje,
ek wat de jeugd mear oansprekt, dan soe ik it hjir by bliuwe litte en jou ik de penne
oan dyjinge oer. (Knilles Rusticus)

Myn gedachten - Doarpsfeest 2016
Dan is it 14 july, de earste feestdei. Jûns tsjin sânen komme de ferrassingen út
har skûlplakken: de feestweinen. Acht stiks foar ús dochs mar lytse mienskippen
is dochs mear as in bytsje, de nedige kreativiteit en entûsjasme is wer goed brûkt.
Wat in moaie optocht, mei de Titanic fan Asaf foarop, hartstikke fol mei muzikanten, mei dit ferskil, sy wolle net fersinke yn de iisskossen, mar trochmuzisearje. It
wie foar de beide sjueryleden net samar wat: welke buert giet der mei de earste
priis fantroch? Dat waard de smurvewein. Wy sille sjen wa’t de publykspriis krijt.
Nei de start fan ús feestlikheden sjogge wy de film, opnommen 16 jier ferlyn
fan Simmer 2000. Wat moai, wat in feest, en wat in minsken, mar wy komme
ek de werklikheid fan it libben tsjin, dat net bliuwt. Wy komme dan tsjin: promininte minsken, echte doarpsminsken, sy trede yn de film noch op, mar moasten it
ierdse ferlitte, en as je sa dizze filmbylden sjogge, dan kinne je jin der net in foarstelling fan meitsje hoe’t it der oer in jier útsjocht. Yn dizze foarbije 16 jier binne
fyftich doarpsgenoaten, dy’t dit grutte feest fan simmer 2000 doe noch meimakke
hawwe, der net mear. Ik neam in pear nammen dy’t der dan útkomme omdat sy
meidienen yn de revu: Geart, Piet, Titus en Reinder. Sy binne mei de leeftyd fan
ús gongen, ek sy hienen dit moaie feest noch bêst mei belibje kinnen, mar net
dus, mei de konfrontaasje yn dizze skitterjend moaie film bliuwt it by oantinkens,
en dat sil sa bliuwe by dejingen dy’t harren sa goed kend hawwe. Fierder docht
it ús neitinken, wat is sa’n film in gouden besit, dêrom myn gedachten: der binne
ek mei dizze feestdagen bosken foto’s makke. Kinne wy dy ek bymekoar bringe
en der foar de takomst doarpsbesit fan meitsje? Wy hawwe dit wer meimakke, dit
moaie feest. Der wie al ien dy’t tsjin my sei: Soe dit alle jierren net kinne, want it
wie sa moai. Ik sei tsjin him: doch in foarstel by de kommisje en wa wit. Ik wie it
mei him iens: fjouwer jier is wer in hiel ein fuort, mar earst feestkommisje, Lieke,
Annie, Lykle, Harm en Pieter, betanke foar jim organisaasje en foar elk dy’t syn
of har kreativiteit en entûsjasme hjiryn stoppe hat foar dit doarpsfeest fan 2016.
(Knilles Rusticus)

O, die rotbel
Eind jaren ‘60, begin ‘70 was mijn vrouw Anja (Jorritsma-)Hemminga de eerste kleuterleidster in Lollum. Voor de meisjes van de lagere school had ze na
schooltijd een knutsel- en handwerkgroepje. Maar ook nog een volksdansgroep.
Daarmee gingen ze vele bejaardentehuizen langs. Voor de jongens was er niets.
We zijn toen op het idee gekomen een film met de jeugd te maken. Dat was maart
1972.
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Het verhaal:
Een aantal meisjes gaan bij een oude
meneer deurtje bellen. De oude baas
belt de politie. Er komt een agent bij
hem op bezoek. Weer gaat de deurbel.
De agent er naar toe, maar treft de verkeerde. De meisjes komen te laat op
school. Een van de leerlingen schrikt als
ze de politie agent ziet lopen. De agent
komt zelfs in de klas. De vier meisjes
worden naar voren geroepen en krijgen
een fikse uitbrander. De meisjes gaan
hun excuus aanbieden bij de oude baas.
En zo komt alles nog goed. Het filmpje is zonder geluid. Dat mislukte toen. Het is
te vinden op www.friesfilmarchief.nl
Fries Film Archief | Frieslands audiovisuele erfgoed. www.friesfilmarchief.nl
Het Fries Film Archief is afgelopen zomer van start gegaan met een grote digitaliseringsslag in het
kader van het Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed.

Klik op Catalogus. Vul rechts boven in (zoek in filmarchief): O, die rotbel
Veel plezier. Reinder en Anja Jorritsma.

De Twa Tuorren - no yn Lollum!
It âlde sechje is: ‘In Lollumer moat de toer sjen kinne.’ Dy útdrukking jout fanâlds
oan dat de minsken hjir frijwat honkfêst binne. De toer wie it teken fan it doarp,
fan thús. It sprekwurd is noch út ’e tiid dat Lollum mar ien toer hie, en dat wie ek
noch mar in hiel beskieden tuorke. Tsjisntwurdich sjogge jo yn hiele Fryslân de
Achmea-toer fan Ljouwert. Dat wie fansels 150 jier lyn mei de Lollumer toer wol
oars! Twa oeren rinne, dan seagen jo him net mear ...
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Op freed 11 novimber 2016 hoopje ik it twadde diel te prissentearjen fan myn
Fryske oersetting fan J.R.R. Tolkien syn The Lord of the Rings. It boek dat de
measten better kenne as In de ban van de ring, en in ferhaal dat benammen
troch de ferfilming hjir hiel populêr wurden is. Ik fûn dat dit ferhaal der ek yn it
Frysk wêze moast. In putsje foar as ik jûns thúskaam nei in gearkomste of besite,
hearlik om de holle leech te meitsjen. Trije jier lyn wie de tekst fan diel 2 yn earste
ferzje klear, en no kin it der hooplik komme! De titel wurdt: De Twa Tuorren.
Wêroer giet De Twa Tuorren? It is fansels in spannend ferhaal fol aksje en fantasij: ruters te pearde, rinnende beammen, oaljefanten en reuzespinnen - it komt
der allegear yn foar. Jo snappe net dat ien man it allegear betocht hat. Mar tagelyk giet it oer goed en kwea, hope en wanhope, ljocht en tsjuster. De beide tuorren binne dy fan Orthanc - fanâlds ljocht, út ien stik, boud troch wize en goede
minsken - en dy fan Barad-Dûr - tsjuster, bang, yn elkoar wrotten troch Sauron,
de grutte duvelsfiguer út it boek. Beide tuorren binne tekens fan macht, en fan de
striid tusken de iene macht en de oare.
Yn myn oersetting komt it ferhaal net allinnich yn ’e Fryske taal, mar ek yn it Fryske lânskip. De beide tuorren dy’t op it omslach steane, binne hjir net fier ôf. De net
te bemjitten lannen fan Rohan, dêr’t Aragorn, Legolas en Gimli trochhinne drave,
binne feroare yn ’e greiden en mieden fan ’e Fryske Klaai. It ferneamde hynder
Shadowfax, yn it boek en yn ’e film wyt, is no in swarte Fries. De tsjoender dy’t
derop riidt, is ek fan kleur fersketten. Sjoch foar de skitterjende foto dy’t it hiele
ferhaal oerpleatst nei Fryslân op de webside www.frysketolkien.nl. De Lollumer
toer / tuorren foarop in boek!
Watfoar gedachte sit dêrefter? It is in
stikje aardichheid, mar ek wat djippers.
De ferhalen fan Tolkien geane net oer Ingelân, mar oer dingen dy’t oeral spylje:
goed en kwea, macht en striid, de langst
nei frede. Mei dizze foto, dy’t makke is
troch keunstfotografe Maartje Roos, wol
ik sjen litte dat de ûnderwerpen fan Tolkien ek ús ûnderwerpen binne. Sels it
lytse Lollum hat, lykas hûnderten oare
Fryske doarpen, twa tuorren. Hat dat
foar de mienskip hjirre net like yngripend
west as de spanning tusken Sauron en
Saruman?
Ik bin dan ek bliid, dat de oanbieding
fan it earste eksimplaar (oan in Lollumer!) plend stiet foar 11 novimber. Spitigernôch kin ik sa net iderien útnoegje.
Omdat de útjouwer fan diel 1 der ûnfer-
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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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wachte mei ophold, bin ik twongen om it boek yn eigen behear út te jaan. Op dit
stuit lit de begrutting noch in tekoart sjen fan € 6000. Mar dat wurdt gelokkich alle
dagen lytser! In protte minsken helpe mei, troch in boek te bestellen of gewoan
in lyts bedrach te skinken: crowdfunding!. Dêr is in spesjale webside foar: www.
voordekunst.nl, en dan sykje op ‘Tolkien’. Fia de knop ‘Doneer nu’ kinne jo ek
tagongskaarten foar de feestlike prissentaasje bestelle - of mear. Ik hoopje mar,
dat in protte minsken út Lollum en Waaksens dy stap sette wolle. Want De Twa
Tuorren yn Lollum en dan gjin minsken út eigen doarp derby - dan mist der wat!
Foar fragen kinne jim my altyd benaderje.
Liuwe H. Westra, 0517-469245, liuwe.westra@mensa.nl
(De foto’s bij dit stukje zijn van Maartje Roos, origineel uiteraard in kleur, te vinden
op de website www.frysketolkien.nl onder fotokeunst).

Reeën in Lollum
Al bijna tien jaar lang hebben wij aan de westkant
van de Hizzarderlaan een
roedel reeën van zeven of
acht stuks. Ook in de omgeving van Bayemerleane
hebben we twee stuks en
tussen de Flearen en Hitzum acht stuks. Graag wil
ik jullie wat vertellen over
deze bijzondere dieren.
Veel mensen hebben de
reeën nog nooit gezien of
weten niet dat ze hier leven. De leefomgeving van de ree bestaat uit voedsel, rust en dekking. In de vier
jaargetijden passen reeën hun gedrag aan. Ze hebben wel een vast dagelijks
patroon van eten, herkauwen en slapen. Ze eten en verplaatsen zich vaak na
de zonsondergang en voor zonsopgang. De reeën die hier leven zijn veldreeën.
Ze eten gras en scheuten van jonge planten en bomen, dat kan aan de bomen
schade toe brengen. Het gezichtsvermogen is niet erg groot, maar hun reukvermogen is enorm, ze kunnen op 500 meter afstand een mens of een hond ruiken,
ook het gehoor is enorm goed ontwikkeld. De ree is in staat om geluiden te herkennenen en de richting van het geluid te bepalen door de oorschelpen afzonderlijk te draaien. Reeën hebben een karakteristieke bilpartij men noemt dat de
spiegel, en die is opvallend wit. Ze hebben geen staart. Als er onraad is wordt de
spiegel groter en ziet eruit als een witte poederdoos. Daarmee waarschuwen ze
elkaar als er gevaar is. Maar het grootste wonder van deze dieren is de bronst,
de paartijd van de reeën. Eind juli, begin augustus begint de paartijd. De bok rent
een paar dagen achter de reegeit aan. Als de reegeit er klaar voor is gaat ze naar
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de bok toe en hij beslaat haar. De draagtijd duurt gemiddeld 293 dagen. Maar
is het een strenge winter met weinig eten dan kunnen ze wel vier weken langer
dragen. Maar er is nog meer, het grote wonder, alleen bij reeën. Als ze in de gaten
hebben dat de bok familie is, bijvoorbeeld een zoon of een kleinzoon gaan zij niet
paren. Maar ze krijgen een tweede kans de zgn. nabronst, eind september begin
oktober. Is het begin augustus wel gelukt dan vertraagd de ree de groei van de
embrio. Anders zou het kalf in de winter geboren worden. Een ree bepaald dus
via de natuur de lengte van de dracht van 6 maanden tot 10 maanden.
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 gemaaid eind juni. De kleine kalfjes zie je in het lange gras niet liggen, ze verschuilen 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 kalveren 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. Ik heb met ene paar maten een paar avonden
gepost. Ongelooflijk hoe wij ons hadden verscholen maar ze ontdekten ons toch.
Op zondagavond 3 juli kwamen wij bij elkaar. Na wat uitleg zijn wij begonnen te
lopen naast elkaar heel langzaam en goed kijkend erg vermoeiend. Maar gelukkig na een tijdje zagen wij de kalfjes opspringen en weg rennen, door de dam
naar het andere stuk land. Een prachtig gezicht. Ze waren ouder dan we hadden
gedacht. De volgende morgen zijn we met 10 man en twee honden nog een keer,
vlak voor het maaien, door het veld gelopen, maar ze waren gelukkig weg. Ook
bij de Familie Kaastra zijn twee kalfjes geboren in de bosjes. Wij hebben die zondagavond nog gezellig met elkaar een hapje en een drankje gedaan.
Als men nu denkt dat het verhaal nu uit is heeft men het mis. Op dinsdagavond
9 augustus stonden wij in de dam in de bosjes en ineens zagen wij een ree op
hetzelfde stuk land lopen, en de bok stond in de midden. De ree liep naar de bok,
ze snuffelden even aan elkaar en ja hoor hij bespring de ree. Het duurde niet
langer dan 2 of 3 seconden. Wij keken naar elkaar, na dagen van achtervolging
is het eindelijk zover en dan duurt het maar 2 of 3 seconden. Die arme bok na
zoveel inspanning, vermoeidheid en geduld, 2 seconden plezier. Ongelooflijk dat
de drang voor nakomelingen, het in standhouden van een zuiver ras, zo groot is.
Alleen de sterkste bokken planten zich voort. Een van ons zei: Als dit zo gaat bij
de mensen was het mensdom allang uitgestorven. Wonderbaarlijk
(Jan Bakker)
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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

Op de wagen met Herman Bos
Vaak zie ik in het weiland van de familie Bos, Herman Bos mennen met zijn
Friese paarden. Wat lijkt het mij geweldig om een keer mee te mogen. Ik trek de
stoute schoenen aan en vraag hem of ik een keer mee mag. Hij glimlacht en vindt
het prima, hij zegt: “Ik bel wel een keertje als het zo uit komt”.
En ja hoor, op een avond gaat mijn telefoon en Herman vraagt of ik diezelfde
avond nog mee kan. Hij haalt me wel thuis op. Eerst denk ik “Joehoe wat geweldig” maar al snel slaat dat gevoel om naar: “Ooeoeoh straks gaat het heel hard,
durf ik dat wel, of straks gaan de paarden ervandoor en dan?”.
Maar geen tijd voor twijfels want ik hoor de paardenhoeven al aankomen. Twee
prachtige Friese paarden voor de wagen. Ik spring achter op de menwagen en
daar gaan we. Eerst nog een rondje speeltuin met mijn meiden erbij, en dan vertrekken we over de weg richting het weiland waar we gaan rijden.
Ik moet je zeggen het is een hele kunst om die twee grote paarden goed en braaf
naast elkaar te laten lopen. Vooral de andere weggebruikers vind ik spannend. In
Waaksens komen de auto’s vaak snoeihard op het het dorp aan rijden en ook lijkt
het een sport om zo snel mogeijk door het dorp te racen. Ik hou mijn hart vast!
Maar Herman blijft koel en zegt dat hij de paarden gewoon midden op de weg laat
lopen als er snelle auto’s aankomen.
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Ook vertelt hij prachtige verhalen over spannende gebeurtenissen met de paarden. Zodra hij over zijn paarden verteld glimt hij vol trots. De paarden zijn z’n
grote passie, van verzorgen tot rijden van alle aspecten geniet hij. Ook gaan ze
vaak naar menwedstrijden.
Nu heeft hij er een relatief “groen” paard voor staan die nog veel moet leren. We
rijden door het hoge gras en Herman heeft het paardenstel prima in de macht.
Een bijzonder gevoel, de controle te hebben over deze twee sterke paarden. Met
de teugels en de zweep laat hij de paarden stappen, draven en afwenden.
Mijn gevoel van “spannend” ebt weg, het is vooral erg genieten van deze prachtige avond, met deze prachtige zwarte parels en de mooie verhalen van Herman.
Natuurlijk maken Herman en ik nog
even een selfie om deze prachtige
avond vast te leggen. We rijden nog een
stukje over de weg en dan brengt de
“taxi” mij weer thuis. Herman zegt dat
ik best weer eens mee mag, daar zeg ik
natuurlijk geen nee tegen. Herman bedankt voor de rit en tot snel
(Jolanda Breidenbach :-))
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Last van depressieve gevoelens?
ZIT JE NIET
LEKKER IN JE VEL?

Loop je in relaties steeds
tegen dezelfde dingen aan?
Maak dan een
afspraak voor een
kennismakingsgesprek!
Kijk voor meer info op www.craniofriesland.nl

Ervaar wat deze
therapie kan doen voor
uw chronische pijn!

Anna Amels

Praktijk voor
CRANIOSACRAALTHERAPIE & PSYCHOTHERAPIE
voor volwassenen, kinderen en baby’s
Praktijkadres Leeuwarden:
Marowijnestraat 10 Leeuwarden
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Praktijkadres Waaksens:
Buorren 17 Waaksens

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

De damesgym: 11 dames en 1 heer
Dinsdag 19 juli 2016. De damesgym is weer afgelopen voor het seizoen 20152016. De groep bestaat nog uit 11 dames en 1 heer. Iedere maandagmiddag van
september tot juni doen we oefeningen op een stoel, soms met hulpmiddelen
zoals een touw, een bal of een elastiek. Het laatste halfuur oefenen we onze hersenen met een aantal rondes bingo. Johan houdt netjes bij wie er bingo heeft en
met het uitje krijgen de dames met de meeste punten een presentje.
We zijn begonnen in 2010 met onze uitjes. Het hele seizoen hebben we geld ingelegd en daarvan zijn we toen naar dhr Giliam gegaan in Pingjum. Daar hebben
we een hoed van mos en bloemen gemaakt en we hebben daar een broodmaaltijd gehad. Sommige dames hebben de hoed nog steeds.
In 2011 zijn we een middag naar het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand
geweest. We hebben daar een film gezien over de eerste dagen van de oorlog en
daarna een rondleiding door de kazematten. Toen zijn we naar Zurich gereden en
hebben toen een warme maaltijd gegeten in “de Stenen Man”.
In 2012 zijn we naar hotel Gaasterland gegaan waar we een huifkartocht hebben
gemaakt in de omgeving van Rijs. Hier hebben we een warm buffet gehad en een
ijsbuffet. Ook dit was een leuke middag met prachtig weer.
In 2013 zijn we naar het schoolplatenmuseum in Deinum geweest. Bij dhr Piet
Heeringa, die veel vertelde over de schoolplaten. Hij heeft er wel meer als honderd. Over de natuur, het oerwoud, het huishouden, onderwaterwereld, vissen,
vogels, maar ook hoe een bevalling gaat. Heeringa kan er smakelijk over vertellen en een middag is zo maar om. De andere dag zijn we naar Ritsumaryl gegaan
waar we een rondvaart hebben gemaakt in de omgeving van Leeuwarden. Op de
boot hebben we een warme rijstmaaltijd gehad.
In 2014 zijn we een middag naar Hindelopen geweest naar de Thee-bonnerie in
het dorp. Daar mochten we zelf bonbons maken en flikjes. Heerlijk en het mocht
allemaal mee naar huis. Daarna zijn we naar Workum gereden waar we hebben
gegeten.
Dan komen we bij 2015. Toen zijn we naar de “Seedykstertoer” gegaan. Hier hebben we een huifkartocht gemaakt van anderhalf uur door de omgeving van Marrum. Ook konden we het juttersmuseum bezoeken en een film zien over de tocht
met de paarden in de dobbe. Ook zijn er nog een paar dames in de uitkijktoren
geweest. Daarna hadden we hier ook een warm buffet.
Nou, dan komen we bij 2016. Voor het eerst zijn we een hele dag weg geweest.
We zijn met de rondvaartboot in Sneek over de wateren en meren gevaren. We
begonnen in Sneek, dan naar Oppenhuizen, Langwarder Wielen, Joure, Spanneburg, Sleat, Woudsend, IJlst en dan weer naar Sneek. De kapitein heeft onder-
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weg veel verteld wat we allemaal konden zien, zoals een baggerschip voor het
baggeren van zand voor het knooppunt Joure, een watermolen bij Spannenburg.
Hier hebben we ook onze warme maaltijd aan boord gekregen. Heerlijke groentesoep, een schnitzel met gekookte en gebakken aardappels, spercieboontjes,
witlof, salade en rabarber. Als toetje was er viennetta ijs met slagroom. Heerlijk. In
Sleat zijn we gestopt en kwam de stadsomroeper op de boot. Hij nodigde ons uit
voor een stadswandeling van 3 kwartier. Bijna iedereen ging mee. Hierna zijn we
het Slotermeer over gestoken naar Woudsend en zo verder naar IJlst en Sneek.
De dames Riemke Joustra en Janneke Algra hadden nog een leuk toneelstukje
voor ons. Ze hadden zich verkleed en bij iedereen wat ontvreemd. Maar ze kregen hier spijt van, dus kregen we onze eigendommen weer terug. Ze hadden
alles op rijm gezet en dat kunt U lezen op het prikbord van de website www.
lollum-waaksens.nl. Bijna iedereen wist niet dat ze iets miste.
Daarna neemt Hillie Kooistra nog het woord en vertelt wie er in de prijzen zijn
gevallen voor de bingo. 3e prijs is voor haarzelf, maar de prijs gaat naar Gina, de
vrouw van Johan. Hillie had 40 x bingo, de 2e prijs is voor Janneke Algra met 43
x bingo en de 1e prijs is voor Dinie Akkerman met 52 x bingo. Ze krijgen allemaal
een mooi kettinkje. Om 16.50 uur leggen we weer aan in Sneek en kunnen naar
huis. Verschillende dames hebben nog geen zin om naar huis ge gaan en beslui-
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ten nog naar Miedema te gaan in Bolsward voor een lekker broodje gezond en
een patatje. In Lollum nog even lekker nazitten in de tuin en dan is het toch echt
voorbij.
Heeft U nu ook zin om met ons mee te doen???? We beginnen weer op maandag 5 september om 13.30 uur in het dorpshuis. De kosten zijn niet zo hoog. We
betalen € 1.00 voor de gym en € 2.00 voor het uitje. We kunnen nog wel mensen
gebruiken. Kom gerust een keer kijken. Je hoeft niet speciaal gymkleding aan.
Het is leuk en gezellig.
Ik heb mijn best weer gedaan om dit verslag te schrijven.
(Marika Tolsma)

Boerderij van de familie Smit
Hier woonden van 1880 tot 1929 Auke Smit en echtgenote Hendrikje de Boer.
Hier werden geboren Sietske, Djoke, Jan, Aaaltje, Rients, Lykele, Meindert, Ate
en Auke. Auke werd geboren toen zijn vader al overleden was.
In maart 1960 woonde er een Tulner op de boerderij. De boerderij is toen helemaal
afgebrand doordat schapen in de schuur een petroleumlamp omver gooiden die
op een pak stro stond. Al het vee zo’n 50 stuks koeien en jongve is omgekomen.
Ik ben er toen nog geweest met mijn zwager op de brommer. Mijn vader Lykele
is er ook nog geweest. Hij is op deze boerderij geboren en vandaar gehuwd (0505-1926) met Janke Bootsma uit Tjerkwerd. Later s de boerderij opnieuw opgebouwd en dichter bij de weg gekomen.
Ongeveer in 1964 is er een Lyklema à Nijholt op de boerderij gekomen. in 1986
zijn Theunis en Griet Venema uit Vegelinsoord met hun 2 zonen Durk en Anno
op de boerderij
gekomen.
Geschreven
door
Rients Smit
(geb.9-6-1935)
Op 16-9-2015.
Aangevuld
door
Pieter Hellinga.
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Ingezonden Brief uit Canada
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FOTOPUZZEL WIE IS WIE?
We hebben weer een fotopuzzel samengesteld en deze keer zijn het foto’s van
boeren in onze dorpen. We hopen dat er deze keer nog meer meedoen dan de
vorige keer! Veel succes toegewenst.
U kunt uw oplossing mailen naar twadoarpen@hotmail.com of inleveren bij
Sijke Hendriks.
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Zangers gevraagd
Na een vakantie van een paar maanden, beginnen de repetitieavonden van ons
shantykoor “Sterk spul” weer op de maandagavond. Het afgelopen seizoen hebben we 12 keer opgetreden, waaronder in het Fries natuurmuseum in Leeuwarden en in de Koornbeurs te Franeker. Dit was best wel speciaal. Alhoewel onze
optredens in de rusthuizen en zorgcentra ook altijd heel mooi en bijzonder zijn.
Op zaterdagmiddag 1 oktober is ons eerste optreden alweer. Diegene die graag
eens met ons mee willen zingen, zijn van harte welkom op de maandagavond
in het dorpshuis. We beginnen om 20.00 uur. We kunnen best nog wat zangers
gebruiken. Dus schroom niet en kom gerust eens bij ons langs.
Namens het bestuur, Anne Hendriks

Foto’s Dorpsfeesten
Met de dorpsfeesten heb ik nogal wat foto’s gemaakt en vooral van het verklede
matinee. Maar omdat alle mensen niet op het internet willen verschijnen, heb ik
ze niet op de website van Lollum-Waaksens gezet. Maar mocht u / jij belangstelling hebben voor één of meerder foto’s, dan kun(t) u / jij contact met mij opnemen.
Dan kan er wat worden geregeld.
Met vriendelijke groet, Anne Hendriks, tel. 469349

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.
Statushouders
Een paar weken geleden hebben wij u geïnformeerd dat er statushouders in Lollum komen te wonen. Na het versturen van de brief bleek dat de eigenaar/projectontwikkelaar van de woningen aan de Schoolbuurt en de Gemeente Súdwest
Fryslân nog niet op één lijn zitten. Het bestuur van Dorpsbelang betreurt dit, wij
zijn geen partij in discussie, maar vinden het belangrijk dat er eerlijk en duidelijk
wordt gecommuniceerd naar de inwoners. Hier hebben we de verschillende partijen op aangesproken. We houden u op de hoogte.
Dorpsvlag Lollum
Bij de Slachtemarathon wilden we graag de dorpsvlag van Lollum laten wapperen, echter die bleek onvindbaar. Wie weet waar deze vlag is? Of heeft u hem
misschien zelf thuis? Graag melden bij een van de bestuursleden van Dorpsbelang.
Ambtelijk overleg gemeente Littenseradiel
Binnenkort vindt er weer een ambtelijk overleg plaats met de Gemeente Littenseradiel. Wij vinden het belangrijk dat eventuele punten van uw zijde ook worden
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meegenomen. Dat kan van alles zijn, zolang het maar over Waaksens gaat. U
kunt tot en met 30 oktober a.s. uw reactie geven via dorpsbelang@lollum-waaksens.nl of via (0517) 46 93 26.
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

Hierbij willen wij graag iedereen bedanken die aan ons
hebben gedacht, na het overlijden van onze mem en
beppe Wimkje Bruinsma
Thys,Ytsje,Simon,Dirkje en Nies, SiebePieter Bruinsma
De collecteweek van het KWF Kankerbestrijding
was dit jaar van 5 t/m 10 september. Mede dankzij de inzet van de collectanten (Aagje, Jikke,
Rienkje, Sippie en Gerrie) hebben we een mooi
bedrag opgehaald van €383,66. Dit is een kleine
hoeveelheid meer dan vorig jaar. Alle gevers hartelijk dank.
Groetnis, Gerrie Folkerts
De Maag-, Lever-Darm collecte heeft € 180,21 opgebracht.
Bedankt, Feikje, Lucie en Eelkje

AGENDA

Datum		Onderwerp				Plaats		Tijd
ma 17 okt
Sing In - Shantykoor Sterk Spul		
De Nije Haven 20:00
zat 29 okt
Buurtfeest Waaksens			
Onder voorbehoud
zat 29 okt
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
zat 26 nov
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
zat 10 dec
Kerstmarkt IJsclub Sietze de Vries
De Nije Haven 13:00
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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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