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Van de Redactie
Beste dorpsgenoten de zomer en vakanties zijn weer voorbij. Hoe het weer hier 
in Lollum Waaksens zich heeft gedragen leest u weer als vanouds bij Knilles. 
Verder hebben we weer de bekende rubrieken voor jullie opnieuw gevuld.

We mochten een aantal verslagen van jullie ontvangen zoals het uitje van de da-
mes van de gymnastiek, de DA met een evaluatie van de geweldige dorpsfees-
ten en de vreemde vondst langs Paaldijk van de familie Draaisma en de sluiting 
van De Gielguorde. Hartelijk dank daarvoor, blijf vooral insturen.

Jullie kunnen ook nog even kennismaken met nieuwe inwoners van Waaksens 
in De Klos en op De Bieren. En diverse aktiviteiten zijn weer van start gegaan 
zoals de OuderenSOOS met een gevarieerd programma. Meezingen kunt u met 
Shantikoor Sterk Spul of gemengd koor Nocht En Wille. En ook bij ASAF is altijd 
wel plaats voor muzikanten. Jullie hoeven niet bij de haard te blijven zitten.

Op woensdagmiddagen kunt u gratis terecht in de Bibliotheek in Wommels voor 
het aanleren van digitale vaardigheden met hulp van getrainde medewerkers. 
Het lezen en schrijven en het bedienen van een computer, tablet of smartphone 
nemen een steeds belangrijkere plaats in in ons dagelijks leven. Voor meer infor-
matie zie pagina 34

Linda Postma en Jolanda Breidenbach hebben de redactie verlaten, ook namens 
de vele lezers bedanken wij hen voor hun inspanningen en inspiratie voor deze 
dorpskrant. Wij zijn nog op zoek naar dorpsjournalisten (in de dop) die een bij-
drage willen leveren aan dit krantje.

En tenslotte 22 november mogen de kiesgerechtigden van onze gemeenten Sud-
west Fryslan en Littenseradiel al naar de stembus voor gemeenteraadsverkiezin-
gen vanwege de herindeling van Littenseradiel, Laat uw stem niet verloren gaan! 

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
Jan-Willem Hettema

Mijn naam is Jan-Willem Hettema, 27 jaar en woon sinds december 2016 
in Waaksens (Buorren 5). Ik ben hier eigenlijk per ongeluk terecht geko-
men vanwege het leuke huisje dat toen beschikbaar was. Na een bezich-
tiging te hebben gedaan had ik mijn keuze wel gemaakt. Heb een aantal 
jaren in het westen gewoond maar omdat vrienden en familie hier in de 
buurt wonen ben ik vorig jaar weer terug verhuisd naar het noorden.

In het dagelijkse leven werk ik fulltime in de transportsector op kantoor. Ik 
ga in mijn vrije tijd graag op pad om leuke dingen te ondernemen. Daar-
naast ben ik ook een groot fan van de Unis Flyers in Heerenveen, waar ik 
elke thuiswedstrijd aanwezig ben.

Mvg. Jan-Willem
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It hâldt net op
Nei in wat grize tritichste maaie is nei de nacht op woansdei de hiele loft wer skjin 
en is de sinne der wer fol by, en it sil oan de Pinksterdagen ta goed waar bliuwe 
en sa hat it ek west. Mar dêrnei: de earste simmerstoarm is yn oantocht. No, sim-
merstoarm, wy hawwe twa dagen echt hurde wyn hân, gjin fytswaar, en net alle 
blêden en takken binne te plak bleaun. Mar tongersdeitemoarn is de natoer wer 
wat rêstiger wurden. In 9,5 mm wetter hienen wy oer dizze dagen.

Mar de depresje-aktiviteit is noch net 
út. Op freedtemoarn 9 juny om fiif oere 
krije wy út in tongerbui 12 mm en mei 
plensbuien hjirnei noch 16 mm. Dat wie 
meimekoar 28 mm, wolkomme rein foar 
greide en bou. Hjirnei komt der, sa’t 
de berjochten binne, echt simmerwaar 
oan. En sa hat it ek west, mei gemid-
deld te hege temperatueren foar de tiid 
fan it jier.

It is hjoed 17 juny en noch altyd yn de 
maitiid. It hat wolris echt waarm west, 
mar ek wol ris wat frisser. It hat ek wolris 
in heale stoarm waaid, mar in oare dei, 
as de wyn wer efkes omgiet, is it wer 
stil en sa geane de dagen ús yn snel-
treinfaasje foarby. It measte boerelân is 
alwer foar de twadde kear meand. It hat 
15 juny west, en dan mei ek de Slachte-
berm (eigendom fan it Fryske Gea) wer 
meand wurde en lizze alle blommen en gerzen wer foar dea yn de sinne ôf te 
stjerren en moatte wy wer in fol jier wachtsje foar’t de Slachtedyk wer yn bloei 
komt. It moaie hjirfan is, it komt wer. Daliks tink ik hjir efteroan: dit is allegear wat 
te swart wyt, de echte maitiids- of foarjiersblommen en gerzen binne hjirmei fuort, 
mar oer in goeie wike komme de simmerblommen wer foar ’t ljocht. It koweblom-
ke (madeliefje) as altyd, dan de wite en reade klaver, it raapsied, de bloeiende 
gerzen, piipkrûd (fluitekruid) en alles wat op sinnewaarmte libbet komt wer op en 
bliuwt foarlopich wer. Wa’t it sjocht, kin hjir wer fan genietsje.

It is hjoed woansdei 21 juny, de langste dei fan dit jier. Moarns komt de sinne 
om kertier oer fiven op, en hy ferlit ús wer om goed tsien oere. Hat dat ek sa 
west? Dizze dei hie wol it langste ljocht bliuwe moatten, mar dan moat it wol hel-
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der wêze, en dat wie net sa. Wy hawwe 
de sinne net ûndergean sjen kinnen. 
Boppe de Noardsee siet in bewolkings-
gebiet en dêr ferskûle de sinne him al 
earder achter. Dêrmei bleau it minder 
lang ljocht. ‘Maar niet getreurd,’ it wie 
wol alderskitterjendst moai waar. De 
waarmterekords binne net fan ’e loft, 
mar wy hawwe de lêste dagen gjin drip 
rein hân. Mar ik haw wol faker sein: it 
is of komt alle dagen wer oars. Sa no 
ek wer. Tongersdei siet der, sa hjirwei 

sjoen, middeis om fjouwer oere in tongerloft yn it súdwesten, in moai gesicht mei 
al dy flitsen. Doe’t it tichterby kaam, waaide it suver al wat útmekoar, mar wy kri-
gen hjir dochs in wolkomme 6,5 mm wetter út. It waar is hjirnei al wat ritich, mar 
de temperatuer bliuwt goed, dat de koarte broek hoecht net yn de kast. Mar troch 
dy ritichheid sit der op moandeitemoarn noch wer 7 mm yn de mjitter. De echte 
simmer wol dêrnei ek noch net weromkomme. Op woansdeitemiddei komt der ek 
wer in buiegebiet oer Fryslân mei plensbuien en wetteroerlêst: op plakken 40-50 
oant 60 mm. Wy hienen oer dizze dei 17 mm yn de mjitter.

Wat sifer moatte dizze trije maitydsmoannen krije? Want se binne no wol om. 
Lit ús gedachten hjir ris oer gean. Oer april maaie en juny, mar doch der net te 
dreech oer, it wichtichste is, wy binne it trochkommen, wy hawwe alle soarten 
waar hân, de natoer hat alles wer grien makke en alles wer yn blêd set en bloeie 
litten. De dagen binne no lang, fan moarns foar fiven oant jûns hast healwei al-
ven is it ljocht, en as wy dan dêrby de sûnens ek noch hawwe meie, dan jou ik in 
supersifer. Elk fult dan mar yn wat dat supersifer wêze mei.

Dan is it moandei 3 july en falt ús nije doarpskrantsje 
yn de brievebus, en dêr stiet dit yn oer my: hy hâldt as 
altyd de natoer wol yn ’e gaten, en dat is ek sa, want 
ik kom derachter, der is gjin breder ûnderwerp as dit: 
de natoer. Hjir stiet dan ek boppe: ‘It hâldt net op’ en 
dat is ek sa, want as je it sjen kinne en wolle, dan is it 
alle dagen wer nij.

No ek wer de earste dagen fan july, de simmermo-
anne, de heamoanne. De ritichheid yn de boppeloft 
is grut: dan is de loft wer skjin en dan kinne der sa 
wer buien ûntstean. Kuil meitsje, it moat yn in pear 
dagen en der moat dan ek noch wat gelok by. It is no 
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woansdei 12 july en noch ritich. Justermoarn 5 mm en fan ’e moarn alwer goed 
8 mm yn de mjitter, mar it is hielendal net kâld, soms brodzich en groeisum waar, 
mei temperatueren om ende by de 20 graden.

Dan op freed 14 july moarns om alve 
oere komt hjir in plensbui mei tonger 
oerhinne, mei goed 26 mm yn de mjit-
ter. Mar it bliuwt wol moai waar mei al 
dy ritichheid yn de boppeloft. Sa ek op 
woansdei 19 july, it begjin fan de hûns-
dagen. It is waarm oant 25 graden mei 
nachts hjir en dêr oer Fryslân buien. Hjir 
1 mm, mar dêr soms 23 mm, en safier 
as PP sjen kin, it bliuwt moai.

Ik hearde fan ’e wike wer in moai fer-
haal en tocht: dit moat ik wol trochjaan. 
It gong oer bijen. Bijen, belangryk foar 
it fuortbestean fan alles dat libbet, dus 
ek foar ús. Bijen binne hiel sosjaal. It 
moat ek sa wêze, oars soenen sy net by 
hûnderttallen op ien raat dwaande wêze 
kinne. Sy binne mei syn allen dwaande om dy raat te fullen. Underwilens jouwe 
se oan elkoar troch wêr’t sy blommen fine kinne om oan iten te kommen, en har 
beuzichheden fierder dwaan te kinnen, en dat is nochal wat: foar neigeslacht 
soargje en huning meitsje. Wat sit dy natoer dochs bysûnder yn mekoar!

En it waar, it is hjoed tiisdei 25 july; it is noch altyd goed ûnder al dy ritichheid. De 
wyn waait oeral wei, de hoanne op ’e toer en ek de hin op it tsjerkedak hawwe it 
der mar drok mei. Ferline wike mei de feestdagen: tongersdeitejûn begong wat 
wiet, mar fierder drûch en hiel moai waar. Elk dy’t it woe, koe mar omraak sporte 
en sweve. En sa is der alwer in wike koartebroekewaar foarby.

It is hjoed snein 30 july, mar it bliuwt hinne en wer en dêrom, yn dizze heamo-
anne, gjin heawaar, mar posityf is, wat net is, kin noch komme, wy krije de hiele 
moanne augustus noch.

Mar wy fernimme no al dat de dagen wer wat koarter wurde. Ek dizze earste 
wike yn augustus yn de hûnsdagen, it bliuwt goed waar, de temperatuer is goed. 
Wol hawwe wy trije dagen in hurde, wat stoarmeftige wyn hân en ek wolris in 
buike. Mar it is no moandei 7 augustus, en dan binne ús gasten, miggefangers, 
de toerswellen wer fuort. Op 29 april kommen, trije moannen hjir west, aaien lein, 
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jongen hân en meimekoar wer ôfsetten. Sa giet it mei dit stikje natoer en takom 
jier ein april komme se grif wer. Wy sille hjir noait achterkomme, hoe’t it allegear 
yn mekoar sit, mar dat hoecht ek net, it giet wol troch.

Ek it waar giet troch; nei in grouwe bui tiisdeitemiddei en -jûn sit der woansdeite-
moarn 9 augustus 24 mm yn de mjitter. Ek de kalinder rint troch, it is hjoed sneon 
19 augustus, de ein fan de hûnsdagen en wy hawwe it witten: hûnsdagewaar. 
Der sieten ek moaie dagen tusken en de temperatuer hat altyd goed west. Mar 
fakânsjewaar? Hinne en wer, ek snein 20 augustus, de earste fan de trije katteda-
gen, docht noch hjerstich oan mei buien en hurde wyn. Ik wit net wa’t allegear in 
waarglês of wat ek mar yn ’e hûs hat, mar juster al liet it sjen, hiel foarsichtich, dat 
der oar waar oan komt. Der komt in hegedrukgebiet fanút it suden, ek oer Fryslân 
hinne, en dat betsjut drûch waar mei no noch yn augustus simmertemperatueren. 
Wy sille sjen wat dit bringt.

Elk dy’t boer is, wit dit ek: alles wat meand wurde kin, moat meand en dat is no-
chal wat, want it is en bliuwt groeisum waar. En as je dan sa’n moai waar-skoftke 
hawwe, yn trije, fjouwer dagen is alles wer oan ’e kant, en dat hat elk te tankjen 
oan de sinne, dy’t alle dagen fergees skynt. En dat moai waar-skoftke hawwe wy 
hân oant tiisdei 29 augustus. Jûns om goed alve oere komt der mei in tongerbui 
in ein oan dit drûge waar. Ek woansdei hat it de hiele dei wiet west, ek de nacht 
noch, en sa sit der tongersdeitemoarn 49 mm wetter yn de mjitter, mar it is noch 
altyd yn augustus, it lân kin it noch wol oan.

Dêrmei hawwe wy de echte simmermoannen wer hân, en watfoar sifer jouwe wy 
dizze trije simmermoannen? Wy binne no alwer tsien wiken nei de langste dei, de 
sinne giet dan ek alwer hûndert minuten earder ûnder en dat merke wy al. It moai 
hjirfan is dat je dit merke kinne. Oare kear mear.  Knilles Rusticus
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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 



13

Uitje van de Damesgym (foto achterzijde)

Zoals ieder jaar, gaan we na een heel winterseizoen trainen van onze spieren – 
hoofd tot aan de tenen – en het trainen van onze hersenen met bingo, een dagje 
uit. Dit heeft plaats gevonden op maandag 26 juni 2017.

We zijn met tien dames en één heer op stap geweest in drie auto’s. We zijn naar 
de orchideeënhoeve in Luttelgeest geweest. Om negen uur hebben we ons ver-
zameld bij het dorpshuis, waarna we via Witmarsum, Bolsward, Sneek, Joure 
en Lemmer richtig Luttelgeest zijn gereden. Onderweg hebben we in de auto 
een puzzel gemaakt, van de dagen van het jaar. Zoals maandag, Moederdag, 
nieuwjaar, etc. voor de auto die de minste fouten had, was er een mooie ketting.

Om kwart over tien zijn we gearriveerd bij de orchideeënhoeve en konden we in 
de serre genieten van koffie of thee met gebak. Daar kregen we ook een vignet 
zodat we overal in en uit konden lopen. We zijn in groepjes de hoeve door ge-
gaan en hebben vele mooie planten, bloemen en struiken gezien. Ook verschil-
lende vogels, aapjes en vlinders zijn te bewonderen in de hoeve. Evenals vele 
vissen zoals kooikarpers en meervallen, verder zwemmen er ook nog schildpad-
den rond in de wateren. Je komt er echt ogen te kort om alles te kunnen zien.

Tussen één en twee hebben we in de serre allemaal een uitsmijter ham kaas ge-
geten met drinken erbij, ook de inwendige mens moet verzorgd worden. Daarna 
konden we nog inkopen doen voor wie dat wilde. We hebben voor vrouw Stuiver 
ook een orchidee gekocht omdat zij helaas niet meekon maar wel bij onze groep 
hoort. Nadat iedereen inkopen had gedaan konden we iets verder op het terrein 
nog heerlijke groenten en fruit kopen in een apart gedeelte van de hoeve.

Via een mooie slinger route zijn we terug gereden naar Sneek, naar hotel de Valk 
hier konden we ons avond eten nuttigen. Een heerlijke champignon soep met 
stokbrood en kruidenboter als voorgerecht, een boeren schnitzel met garnituur, 
patat, gebakken aardappels, aspergers, worteltjes en de bekende appel compote 
met kers voor het hoofd gerecht. En als toetje een hebben we een vruchten sor-
bet met slagroom gehad en voor een paar een fruitcocktail. Onze buikjes zaten 
dus heerlijk vol en zo konden we terug rijden naar Lollum. Het was weer een 
geslaagde dag geweest.

Ook dit jaar hebben we na het gymmen weer vijf keer bingo gedaan iedere week. 
Wie het eerste een volle kaart heeft krijgt een kruisje, dus als je elke week komt 
en geluk hebt, kan je in de prijzen vallen. Er is ook elk jaar een poedelprijs, deze 
keer was die voor Lucy Koning met tien keer bingo en ze kreeg een blikje nivea 
crème. De derde prijs was voor Hillie Kooistra, met drieëndertig keer bingo. De 
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tweede prijs was voor Janneke Algra, met vijfendertig keer bingo. En de eerste 
prijs was voor Diny Akkerman, met achtendertig keer bingo. Zij kregen alle drie 
een mooie ketting.

Op maandag vier september zijn wij weer begonnen met de gym. Als u zin heeft 
om langs te komen, het is elke maandag van half twee tot drie. Het gymmen kost 
één euro en we sparen twee euro voor het uitje per keer. Tot ziens!

Soos Lollum - Waaksens
De soos is al weer begonnen op13 september met biljarten. Dit is iedere woens-
dagmiddag vanaf één uur.

Koersbal is elke eerste donderdagmiddag van de maand. Het begint s’middags 
om twee uur. Koersbal is enigszins te vergelijken met jeu de boules. De bedoeling 
van het spel is namelijk de speelbal zo dicht mogelijk bij het doelballetje krijgen. 
Bij jeu de boules gebeurt dat door de speelballen min of meer te gooien,terwijl dat 
bij koersbal niet is toegestaan, hier moeten de ballen gerold worden!!! Koersbal is 
een gezelschapspel waaraan nauwelijks fysieke eisen worden gesteld.

Elke derde woensdagmiddag van de maand vinden er creatieve- en spelactivi-
teiten plaats om twee uur.

Voor verdere data zie de agenda van het dorpshuis “De Nije Haven”,
www.dorpshuisdenijehaven.nl  Heeft u belangstelling dan bent u van harte 
welkom op een of meerdere activiteiten van de OUDERENSOOS in het dorps-
huis in Lollum.

Inlichting bij het bestuur: Wybren Jorritsma, voorzitter (algemeen), Jan v/d Jagt, 
secretaris (biljart/koersbal), Henk Spoelstra, penningmeester (biljart/koersbal) 
Durkje de Jong, lid (spel en creativiteit), Froukje Luimstra, lid (spel en creativiteit) 
Na 140 jaar onderwijs in Lollum en Waaksens… 
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Complete Kadopakketten, Kraamkado's, 
Gift Sets en Cadeaubonnen

U kunt op afspraak bij ons langs komen
 info@eenmooicadeau.nl

0517-851069

www.eenmooicadeau.nl
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Na 140 jaar onderwijs in Lollum en Waaksens… 
“ Tiden ha tiden “ en nu, na de zomer gaat het leven verder. De basisschoolkinde-
ren uit Lollum/Waaksens gaan nu per fiets of worden gebracht naar It Fûnemint 
in Wommels en het is relatief stil vooraan in het dorp, hoewel er regelmatig spe-
lende kinderen te genieten zijn rondom de oude school.

Wij kijken terug op een mooie en waardige afsluiting van CBS “De Gielguorde” 
en constateren dat de laatste weken met al haar (mooie en verdrietige) facetten 
een fijne en goede periode was.

Tijdens de tentoonstellingsweek waren we prettig verrast over de terugkeer in 
school van zo veel oud-leerlingen en ouders, er waren zelfs mensen die twee, 
drie keer kwamen omdat ze nog een keer wilden kijken en hoopten op een ont-
moeting met oude bekenden.

En zo bloeiden rondom de tentoonstelling en de open lokalen veel boeiende 
verhalen en anekdotes op. Wat hebben we er van genoten van alle “ooohs”  en 
aaahhhs”.

Samen met vele vrijwilligers, de directie, het team, de ouders en kinderen is er 
hard en goed samengewerkt om op een gepaste wijze  “afscheid te nemen van 
De Gielguorde“ na 140 jaar onderwijs. Een afscheid, natuurlijk, met gemengde 
gevoelens.
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Met elkaar hebben we er vervolgens voor gezorgd dat er veel van de oude school 
is bewaard gebleven, zoals notulen vanaf de stichting van de school ( 1876 ), 
oude kasboeken, sollicitatiebrieven, statuten, schoolfoto’s, leerlingenlijsten, die 
allemaal ook te bezichtigen waren tijdens de tentoonstelling.

Daarnaast waren er veel oude “leermiddelen” te zien zoals historische wand-
platen, aardrijkskunde kaarten, biologie platen,  geschiedenis wandkaarten over 
bijbels onderwijs, leerplannen en met de hand geschreven lesroosters, onder-
zoeksmateriaal voor natuurkunde onderwijs en zo voort.

In overleg hebben we één kaart van Pa-
lestina, die mede ontwikkeld was door een 
oud-predikant van Wjelsryp-Baaijum, ge-
schonken aan de gemeente van Wjelsryp.

Op die oude notulen komen we wellicht 
later nog eens terug, maar vele sollicita-
tiebrieven uit die tijd – en dan moeten we 
wel e.e.a. begrijpen in de context van die 
tijd – geven blijk van een sterke geloofs-
overtuiging, waarbij dominees regelma-
tig een brief van aanbeveling richtten tot 
de schoolbesturen met daarin o.a. deze 
woorden (citaat) : “…  deze kandidaat aan 
te nemen daar zijn levenswandel in over-
eenstemming is met zijn geloof “. Derge-
lijke stukken en oude leermiddelen krijgen 
straks (eind 2018) een eigen plekje in het 
nieuw te realiseren Historisch Centrum in 
Bolsward.

Dan kan men daar t.z.t. nog eens rustig be-
paalde zaken na lezen en/of bekijken, want 
veel goede dingen uit het (verre) verleden 
zijn niet verloren gegaan, maar worden in 
zo’n gebouw bewaard voor het nageslacht 

en toegankelijk gehouden. Zo gauw we hier meer over weten, zullen we u daar-
van op de hoogte stellen. 
Tevens willen we graag vertellen dat we na de sluiting de logo’s van de school 
en de PSZ “De Stipkes” van de muren hebben gehaald in het vertrouwen dat het 
pand een mooie nieuwe bestemming kan krijgen. Deze logo’s bewaren wij even-
eens totdat er een goede plek voor gevonden is.
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Langs deze weg willen we nogmaals iedereen bedanken die ons (ook met hand 
en spandiensten) heeft bijgestaan (begin juli), zonder de inzet van al deze men-
sen was het niet mogelijk geweest! 

Namens de organisatoren, Inge Wildschut (laatstelijk directeur) en Jan van der 
Kuur (oud-leerkracht) van CBS De Gielguorde, school voor Lollum en Waaksens. 

Zing mee met Nocht en Wille!
De oplettende Lollumer heeft misschien opgemerkt dat de lichten in de school 
van Lollum niet meer branden op dinsdagavond. Ook is er geen gezang meer 
te horen. Het koor Nocht & Wille zong altijd in de basisschool van Lollum, maar 
hieraan is helaas een einde gekomen toen de school gesloten werd in juli.

Maar, het koor zingt nog steeds! Sinds september dit jaar repeteert Nocht & Wille 
in de kerk van Burgwerd. Niet een onlogische plek, want hoewel het koor oor-
spronkelijk uit Lollum komt, ook steeds meer Burgwerders zingen bij het koor!

Koor Nocht & Wille is een gemengd vierstemmig 
koor met een Nederlands-, Fries- en Engelstalig 
repertoire, dat gezongen wordt met, de naam zegt 
het al, Nocht en Wille! De muziek ligt makkelijk 
in het gehoor, maar heeft wel uitdaging voor alle 
partijen. Het koor verleent een paar keer per jaar 
de medewerking aan kerkdiensten. Sebastiaan 
Schippers is dirigent en hij zorgt eveneens voor de 
muzikale begeleiding op keyboard.

Om met nóg meer Nocht en Wille te blijven zingen, 
zijn we op zoek naar meer koorleden. Alle partijen, 
maar met name de tenoren en bassen, kunnen 
wel versterking gebruiken. We repeteren in princi-
pe iedere maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur 
in de kerk van Burgwerd. Kom gerust langs! Eén 

keer per maand gaan we naar Leeuwarden en zingen we mee met Pniëls Kerk-
koor, eveneens onder leiding van Sebastiaan Schippers.

Wil je graag een uitvoering van het koor meemaken? Kom dan naar de kerk-
dienst op zondag 29 oktober om 11.00 uur in Hichtum.

Graach oant sjen!  Djoke Westerdijk – secretaris koor Nocht & Wille
                               email: djokewesterdijk@gmail.com  tel: 0623113256
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 450 m2 Fietsplezier voor jong en oud! 
Galamagracht 34, 8651 EC  Ijlst. Tel: 0515-531664 

 

Openingstijden:   Maandag: Gesloten.  
   Dinsdag t/m vrijdag: 09:00 – 17:30 
   Zaterdag: 09:00 – 17:30 

U kunt bij ons terecht voor:
-	 Nieuwe	&	gebruikte	fietsen	en	E-Bike’s
- Fietsreparatie
- Zadelmeting
- Fietsverzekering
- Service & onderhoudspakketten
- Gratis haal & breng service op afspraak
- Onderdelen & accessoires
-	 Betalen	in	termijnen

Officiël	dealer	van	de	merken:	Gazelle,	Batavus,	Trenergy,	Kreidler,	TDR,	
Alpina,	Loekie	&	Superior.	Zoekt	u	een	ander	merk?	Bijna	alle	andere	
merken zijn door ons te leveren.



21

PUZZEL 4 !
Een nieuwe puzzel : Meerkeuze vragen.

1. Waar groeit peper: in de grond of aan een  
 struik ?
 0 Aan een struik
 0 In de grond

2. Hoe heet de beroepsmilitair die naast strip- 
 held Marcel kiekeboe woont ?
 0 Fanny
 0 Goegebuur
 0 Leon van der Neffe

3. Welk zoogdier kan ECHT vliegen ?
 0 Vleermuis
 0 Dolfijn
 0 Kip
 0 Pinguin
 0 Spin

4. Hoeveel poten heeft een kakkkerlak ?
 0 8
 0 4
 0 10
 0 6

5. Wat is het verkleinwoord van “schip” ?
 0 Schipje
 0 Scheepje
 0 Schopje

6. Is 15 een priemgetal ?
 0 Ja
 0 Nee

7. Welke muzieknoot zit verborgen in reiger ?
 0 ei
 0 re
 0 ge
 0 er

8. Hoeveel rode kaarten zitten er in een kaartspel van 52 kaarten ?
 0 25
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 0 20
 0 4
 0 26
 0 16

9. Hoeveel is 0.12 + 9.88 ?
 0 12.5
 0 10

10. Hoeveel witte schaakstukken zijn er in een schaakspel ?
 0 20
 0 15
 0 5
 0 16
 0 10

Veel succes toegewenst!! De antwoorden kunt u voor 15 november inleve-
ren bij Sijke Hendriks of mailen naar sijkehendriks@live.nl.

Uitslag van puzzel 3.

1.Abcoude- 2.Reinier, Otto- 3.Theemuts- 4.In een woordenboek- 5.Muzieknoot, 
Zangnoot- 6.Kamerjas- 7.Brilslang- 8.Paddenstoel- 9.“Dat” spelt men met 3 let-
ters- 10.Water eerst te laten bevriezen- 11.Tot de helft, daarna loopt hij er im-
mers weer uit- 12.Afrikaan- 13.De andere helft- 14.De lucifer- 15.Omdat hij van 
achteren geen ogen heeft- 16.Das- 17.12, ook 12- 18.Pechvogel, struisvogel- 19. 
Boxer(bokser)- 20.Pink-ster-en- 21.Schoenlapper- 22.Eergisteren, gisteren, van-
daag, morgen, overmorgen- 23.Geen één. Ze vliegen allemaal weg- 24.Om zijn 
nek- 25. 6. Één van de jongens heet Elk en die at er 2 op.

Stand na puzzel ronde 3

Naam   Score  Punten  Totaal

D. Akkerman  41  15  56
T. Visser  25  15  40
H. Kooistra  25  13  38
R. Koopmans1  14    -  14
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KIDS 
CORNER 

Herfst!
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UIT ONS ARCHIEF
25 jaar geleden
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Doe

en no!
It Poltsje
Waaksens
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Nieuwe inwoners in Waaksens
De	Bieren	4

In de loop van de eerste maand maakten we al kennis met de diverse buren uit 
het dorp, werden we fantastisch verwelkomd door de buurtvereniging en heb ik 
een dorpsfeest mogen meemaken maar......toch nog even voorstellen.

Mijn naam is John Verschuren. Ik kom uit IJmuiden en heb daar 53 jaar gewoond. 
M’n hele leven. Tot nu. Ik werk op Schiphol-Oost voor KLM als vliegtuigtechnicus. 
Nu zo’n  30 jaar. Mijn hobby is eigenlijk best uitgebreid. Alles vind ik interessant. 
Techniek is wel de belangrijkste, maar ik kan ook uren naar vogeltjes kijken.

Mijn verloofde Ageeth, die eigenlijk de vindster is van dit prachtig optrekje, zal 
heel regelmatig ook te vinden zijn in Waaksens. Zij werkt bij de afdeling opleidin-
gen van het Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Ik heb een 
dochter. Laura van 24. Zij is getrouwd en blijft in IJmuiden. Ageeth heeft ook een 
dochter. Rosa-Lia van 20. Zij studeert voor verpleegkundige in Amsterdam. “Wij” 
hebben 2 kleine honden, Gijs en Bennie. Ook die zullen vaak op De Bieren zijn.

Mijn wens is altijd geweest dat ik vrij zou wonen en wat meer ruimte om mij heen 
zou hebben. Waaksens? Waar ligt Waaksens? Dat is de vraag die mij regelmatig 
gesteld wordt. In Friesland. Maar, “Als je mooi wilt wonen, dan moet je er wat voor 
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over hebben” ,zei een collega, een Fries, ooit eens. Dat mooie klopt helemaal! De 
eerste keer dat wij door de dorpen Waaksens en Lollum reden waren we meteen 
verkocht. Die rust!

Sinds 29 mei woon ik op De Bieren 4 in het dorp. Na een lange zoektocht, on-
geveer dertig jaar, eindelijk een huisje gevonden dat we direct geweldig vonden. 
Veel hoefden we er niet aan te doen, Johannes en Inge hebben goed hun best 
gedaan om het te maken zoals het nu is. Een roller, een kwast en wat emmers 
verf. Meer was nog niet echt nodig.  We gaan het inrichten naar onze smaak, dat 
wel. Een zoektocht naar leuke, vooral oude, spullen zit er dan ook nog wel in en 
goede tips zijn welkom.   Groeten van, John, Ageeth, Bennie en Gijs

Een vreemde vogel halverwege Paaldijk
15 Juli heerlijk weer om te fietsen even Bols-
ward op en neer om een boodschap terugweg 
genieten van de natuur. Vogels in de lucht, in 
het land en in de sloot. Een schildpad langs 
de kant van de weg......????? Ik fiets een paar 
meters verder en kijk achterom ja verhip dat 
is toch echt een schildpad .In de remmen en 
terug hij wil de weg oversteken maar omdat ik 
voor hem ga staan blijft hij waar hij is. En nu, 
in de fietstas past hij niet en ik weet dat schild-
padden kunnen bijten.  Terug in de sloot is geen optie hij hoort hier niet thuis in 
het water dat overleeft hij niet. Pieter bellen en vragen of hij een grote doos mee 
neemt en in de auto deze kant op komt. Pieter kijkt net zo vreemd op als hij de 
schildpad ziet het is dan ook een best groot exemplaar. In de doos en mee naar 
huis ,thuisgekomen snel water in de cementkuip en daar de schildpad in.

Een bericht geplaatst op facebook maar dit levert geen eigenaar op. De dieren-
opvang is niet te bereiken op zaterdagmiddag dus maar een dierenarts gebeld 
,deze wist al snel een oplossing, de dierenambulance of schildpaddenopvang 
in Harkema. Een afspraak gemaakt dat we deze middag nog langs kwamen en 
dus op naar Harkema. Meneer Gerard van der Wijk is voorzitter van Stichting 
Schildpaddenopvang Nederland, hij laat ons binnen en we kijken verwonderd om 
ons heen. Overal schildpadden, een uit de hand gelopen hobby zegt Gerard. De 
opvang wordt te klein zoveel gevonden schildpadden worden bij hem gebracht.
Onze schildpad wordt onderzocht en blijkt een vrouw te zijn van plus minus 17 
jaar sterk vermagerd maar verder oogt ze gezond. Ze word eerst apart gezet en 
na twee weken mag ze bij de rest. Inmiddels als ik dit stukje voor jullie schrijf 
kijk ik even op de site en kan ik melden dat onze schildpad vrolijk rondzwemt in 
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de vijver aldaar en weer flink aangesterkt is dus zo gezond als een vis. Nieuws-
gierig geworden wat wij allemaal hebben gezien daar kijk eens op de website 
www.schildpaddenopvang.nl of ga eens langs op de open dagen daar zeker 
de moeite waard. Wij gaan er zeker nog eens heen.

P.S. Er gaan verhalen rond dat je geen schildpadden mag houden, dat deze ver-
boden zijn, dit is niet waar er mogen geen schildpadden meer verkocht worden,  
dus de schildpadden die al in jullie bezit zijn mogen gewoon gehouden worden. 
Zet uw schildpad dus niet zomaar in een vijver hij of zij kan hier uit klimmen en zo 
de sloot in gaan ze overleven dit niet. De voeding die ze nodig hebben zit niet in 
onze sloten. Groeten Pieter, Marga, André en Tycho

(citaat dierenbescherming)
Tijdens warme zomerse dagen zie je ze weer overal in de regio aan de water-
kant zitten, schildpadden. Veelal wordt gedacht dat deze dieren hier in het water 
thuishoren of kunnen overleven. Niets is echter minder waar. Deze moerasschild-
padden zijn door mensen gedumpt en komen van nature niet voor in Nederland. 
Ze kunnen hier niet overleven en zijn dan ook allemaal ten dode opgeschreven. 
Ze overlijden niet snel, maar sterven een langzame dood. Deze strijd kan zelfs 
jaren duren 

Hun leefgebied ligt in de Verenigde Staten waar de temperatuur van het water 
waar ze in leven nooit lager komt dan 18 graden Celcius. Als het kouder wordt 
- en dat is natuurlijk vaak zo in Nederland - zijn de schildpadden niet actief en 
teren op hun reserves. Het opmaken van deze reserves gaat langzaam, het kan 
wel vijf tot acht jaar duren voor de schildpad uiteindelijk bezwijkt. Een schildpad 
in de juiste leefomgeving kan echter wel vijftig tot vijfenzeventig jaar oud worden. 

Roodwangschildpadden mogen niet meer worden ingevoerd, maar geelwang- 
en geelbuikschildpadden wel. Deze worden als kleine schildpadjes van enkele 
centimeters vaak in een plastic terrarium met een palmboompje voor een paar 
euro gekocht. De mensen vinden dat wel schattig. Alleen vergeten ze dat die 
dieren groeien en na een paar jaar ruim dertig centimeter zijn en niet meer in die 
plastic bak passen. Wanneer ze ook nog beginnen te bijten, is voor de meeste 
eigenaars de lol er vanaf en worden de dieren gedumpt.

Het is begrijpelijk dat iedereen verontwaardigd is als er een hond aan een boom 
wordt achtergelaten omdat men op vakantie gaat. Het dumpen van schildpadden 
brengt echter net zo veel leed met zich mee. Denk daarom goed na voordat u een 
‘schildpadje’ aanschaft en besef dat de dieren minimaal veertig jaar oud kunnen 
worden! Mocht het toch niet meer gaan met uw huisgenoot, zoek dan een goede 
opvang en dump ze absoluut niet in de sloot of het land.
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Zangers gezocht
Na een vakantieperiode van 
een paar maanden beginnen 
de repetitieavonden van ons 
shantykoor weer. Op maan-
dagavond 9 oktober gaan we 
weer van start. De repetities 
zijn van 20.00 uur tot ongeveer 21.45 uur .

Zijn er nog mannen die het leuk lijkt om bij ons te komen zingen? Jullie zijn van 
harte welkom. Kom gerust eens vrijblijvend een maandagavond met ons meezin-
gen. We kunnen er nog wel zangers bij hebben.

Namens het bestuur, Anne Hendriks.

Historische	films
Lollum en Waaksens
Een paar jaar geleden zijn alle dorpsfilms 
welke aanwezig waren van Lollum en Waak-
sens gedigitaliseerd. Deze liggen netjes op-
geborgen in het archief van Tresoar. Bij het laatste afscheid van de school in 
Lollum ben ik door velen benaderd m.b.t. aanwezige dorpsfilms. Ik kreeg het 
idee dat er weinig mensen zijn die weten dat ze ook digitaal zijn te raadplegen 
via www.friesfilmarchief.nl in het kopje “zoek in het filmarchief” kan men de 
woonplaats in typen en vervolgens zoeken. Dan komt men alle films tegen welke 
aanwezig zijn. Wel moet opgemerkt worden dat nog niet alles beschikbaar is.

Groeten, Klaas Hendriks

Wat hawwe GEWELDIGE feesten hânt! 

De waarsfoarspellingen wiene top. It begong al een bytsje op woansdei te jun. 
Toen hawwe we mei een ploeg vrijwilligers de keats- en volleybalfjilden leint, en 
waard alfêst it podium opbouwt, tige tank derfoar! Tongersdei te jun begong it dan 
echt. Der wie een super opjefte foar it volleybal. We begongen mei 4 jeugdteams, 
der waard circulatievolleybal spiele mei gooie en fange.
De twadde priis gong nei it team fan Jamie, Gonnie, Esther, Dianna, Lysanne en 
Rimmer. De eerste priis wie foar Fardau, Marten, Aniek, Lieuwe Meint, Geartsje 
en Iris.
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Toen wie it tiid foar it senioren 
buurtvolleybal. Alle buurten hiene 
ien of meer teams makke, waak-
sens kaam zelfs mei 3 teams, top! 
Alle teams wiene yn prachtige 
outfits passend bij it thema. Der 
waard spiele om punten foar de 
buurtbattle. Der is geweldig leuk 
spiele mei de volgende útslag:
1ste Boes 2de Waaksens 3de 
Foar en mei elkoar 4de Om’e tour 
5de Noorderein

Freed te moarn koe it keatsen los. We hiene trije fjilden. 1 foar de jeugd, 1 foar 
de senioren mei een grutte bal en 1 wer spiele waard mei lytse bal. Op een lytse 
blessure fan Sipke nei, gie it allegearre super. Mei prachtig waar. Tidens it keat-
sen haw de jongste bêrn wer prachtige muziek instrumenten makke en dernei 
mocht der wer mei slagroom(taarten) nei Pieter goait wurde! Dit wie ek dit jier wer 
een grut succes! Foar de senioren wie der middeis wer jeu de boule. Der wie ek 
wer in geweldige opjêfte fan 44 minsken! Sy haw 3 rondes spiele, dit wiene de 
priiswinners: 1ste Griet Venema 2de Tjitske Dijkstra 3de  Aagje Folkerts

Freed te jûn kamen der meardere Teake’s richting it doarpshûs. Wer de ienige 
echte foar de lêste keer wer een prachtig stik delset hat. Dernei koene de heupen 
even lekker los goait wurde mei muziek fan Beware.

Sneon te moarn begongen we mei de wekker wurde optocht. We wiene net mei 
een grutte groep, maar we hawwe een prachtige optocht han en neffens ús hat 
iederien ús wol hjerd. Vervolgens koe de sletterace fan start! Wat een succes! 
Iederien wie enthousiast, wat die dit ús as bestjoer goed! Lekker troch de feart en 
it drek bad. Een prachtig gesicht om eltsenien sa op t fjild oan te sjen kommen! 
We hiene ek in soad vrijwilligers bereid foen om bij elk onderdeel te stean. Tige 
tank hjir foar! 

Dernei koe der even thús doucht wurde en skeun iederien oan bij de lunch fan 
Hille en Anneke. We hawwe mei sa’n 180 minsken ien en om it doarpshus sitten 
te iten, dik foarelkoar! Terwijl Sipke de Boer de boel opbouwde op ‘t terras gong 
iederien even nei hûs om it goet foud’e outfit oan te dwaan. Een prachtig gesicht 
om te sjen dat iederien wer sa sien best dient hie! Tidens it matinee waard der 
fanatiek dûnse maar ek sigaarrookt en kurkje breidde. Dit waard wûn troch Jan 
Mulder en Baukje Okkema.
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Jûns wie ‘t dan echt sa fier dat we 
Pieter, Annie en Harm bedanke 
moasten foar hun ynset foar de 
DA. Sy halde der no mei op. Wy 
binne hun tige tankber foar wat ze 
foar ús dient hawwe! Ek hiene we 
nog de priisútrikking fan de buurt-
battle 2017, de grutte winner wie 
Om’e toer, gefeliciteerd! As ofslu-
ter hiene we de band SMÛK en 
koe der nog even flink dûnse 
wurde. Een prachtig einde fan 
GEWELDIGE feesten! De foto’s hjir fan binne te fienen op de facebook pagina 
fan de DA en fan Lollum Waaksens, en ek op de site fan t doarpshus en de Twa 
Doarpen website!     En nogmaals alle vrijwilligers bedankt!



34

Digi-Taalhuis
Sinds maart kunnen mensen die moeite 
hebben met lezen of schrijven, rekenen 
of met de computer werken, terecht in het 
Digi-Taalhuis. Op woensdagmiddag van 14.00-16.30 uur in de bibliotheek 
van Wommels. Via speciale oefenprogramma’s en met behulp van getrainde 
medewerkers, kunnen laaggeletterden zich ontwikkelen. Wie niet goed kan le-
zen of schrijven, moeite heeft met rekenen of niet met de computer kan werken, 
kan veel problemen ondervinden in het dagelijks leven. Lezen is belangrijk, vaak 
zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld op het werk om instructies of bijsluiters te lezen. 
Steeds vaker zijn lezen en digitale vaardigheden gecombineerd nodig. Bijvoor-
beeld om een aanvraag in te dienen of een betaling of bestelling te doen via in-
ternet. Het Digi-Taalhuis biedt de mogelijkheid deze vaardigheden te verbeteren. 
Weet jij iemand die wel wat hulp kan gebruiken? Breng dan het Digi-Taalhuis 
onder de aandacht. Het DigiTaalhuis is mede tot stand gekomen dankzij de ge-
meente Littenseradiel. Website: www.bibliothekenmarenfean.nl/digi-taalhuis
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AGENDA

Datum  Onderwerp    Plaats  Tijd
Zat 28 okt Ophalen oud papier   Beide dorpen 09:00
Zat 25 nov Ophalen oud papier   Beide dorpen 09:00
Activiteiten agenda: www.dorpshuisdenijehaven.nl/agenda-en-nieuws

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

GRIEPPRIK 2017
Binnenkort is er weer de jaarlijkse griepvaccinatie
 Voor alle HART-, LONG-, SUIKER- en NIER-patiënten en alle 60+-ers.
 Ook patiënten met een verminderde weerstand t.g.v. bestraling
 en/of chemotherapie en sommige middelen tegen reuma komen in aan 
 merking voor de griepprik.

 Op onderstaande data kunt U terecht voor de griepprik:

Patiënten van Dr Hoepman:
 Op donderdag 9 november 2017 van 17:00 -18:00 uur.
 Van Eysingaleane 10 te Oosterend 

Patiënten van Dr Meerdink:
 Op maandag 13 november 2017 van 17:00u - 19:00 uur.
 Van Sminialeane 45  te Wommels

Mensen in Ny Stapert en de aanleunwoningen:
 Op maandag 20 november 2017 om 10:30 uur.
 in de Multi-Functionele Ruimte van Ny Stapert.

Beste bewoners van Waaxens en Lollum,

Hartelijk bedankt voor de gaven aan de Maag/ Darm/ 
Lever collecte. Het heeft opgebracht € 220,50.
Vorig jaar was dit € 180,65.
Vriendelijke groeten van Lucie, Froukje en Eelkje.
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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


