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We hebben gesleuteld en geschrapt,
geknutseld en geleurd, geschreven en gezocht. We hebben veel plezier beleefd aan
het maken van de Skodoar en de reacties
die we hebben gekregen waren positief. De
Skodoar is omgebouwd naar een klein,
handig boekje met vaste schrijvers, die we
bij deze allemaal bedanken voor hun hulp!
Maar er waren ook verrassende, onverwachte bijdragen: ook daarvoor bedankt!
Er is een tijd van komen en een tijd van
gaan. De tijd van gaan is voor ons
gekomen. De redactie van De Skodoar
dragen we vanaf 2019 over aan Pierke
Boersma en Wilma Boersma-Kragt. We
wensen jullie heel veel plezier en succes!
Hopelijk krijgen jullie net zoveel hulp van
de Rottumers als wij hebben gekregen.
Voor ons is dit nog een mooie gelegenheid
om iedereen prettige feestdagen en een
gezond en gelukkig nieuw jaar toe te
wensen!

Hilda van der Schuit

Willy Kloosterman

•

•

Voor grote en kleine klussen op o.a.
het gebied van schoonmaak,
tuinonderhoud en schilderen
Maar ook voor het plaatsen van een
berging, prieel of overkapping

Voor alles in/rondom uw huis of tuin – we vinden samen de juiste aanpak !
Web : www.eenkleineklus.nl - Mail : info@eenkleineklus.nl - Tel : 06-15210788
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Agenda
December 2018

Kopij
De aanleverdata voor kopij
voor 2019 zijn:
•
1 maart 2019
•
31 mei 2019
•
30 augustus 2019
•
29 november 2019
We ontvangen de kopij het
liefst per e-mail:
redactieskodoar@gmail.com.
Natuurlijk zijn handgeschreven
stukken ook welkom. Deze
kunt u inleveren bij één van de
redactieleden. Graag uw naam
en telefoonnummer vermelden
bij ingezonden kopij.
De redactie behoudt zich het
recht voor aangeleverde kopij
te corrigeren, in te korten of
eventueel te weigeren. Anoniem
aangeleverde kopij wordt in
principe niet geplaatst.
Kijk voor meer informatie over
Rottum e.o. ook op:
www.rottumonline.nl of
neem contact op met de desbetreffende vereniging/instantie.
Heeft u ook iets voor de agenda, meld het ons en we plaatsen uw activiteit in de Doarpskrante.
De krant wordt verstrekt aan
leden van Dorpsbelang. Wilt u
lid worden van dorpsbelang,
mail dan naar:
info@rottumonline.nl

26
27
t/m 29
28
28-30
30

Krystkuier Sint Nyk
Sneek op è strún
Abe Bonnema Experience L’warden
Vergadering Dorpsbelang
NK afstanden Thialf
Aldjierskuiertocht De Deelen

Januari 2019
1
t/m 2
t/m 5
7
10-11
28

vanaf 1.00 uur nieuwjaarsborrel Dorpshûs
Rottum
Scienceworkshops Woudagemaal Lemmer
Kerstcircus Sander & Friends Sneek,
Akkrum, Leeuwarden
Museumschipkasteel Vlotbrug Sneek
Friesian Proms en Faderpaard 2019
Vergadering Dorpsbelang inloop mogelijk

Februari 2019
31 jan.
t/m 4
3
16-24

Dutch Open Darts Assen
Winterse Elfstedentocht fietsers en
steppers Leeuwarden
Voorjaarsvakantie

Maart 2019
1
9-17
11
21

Sluitingsdatum inleveren kopij Skodoar
Voorjaarskermis Sneek
Vergadering Dorpsbelang inloop mogelijk
(rondom) verschijning Skodoar

Uitvaartvereniging
NANNEWIID
Rottum Oudehaske Haskerhorne

Voor een waardige en betaalbare verzorging van een uitvaart
staan wij reeds vele jaren voor U klaar.
Onze uitvaartleiders zijn dag en nacht bereikbaar.
Mevrouw W. Dijkmeijer
Mevrouw H. van der Meulen

Langezwaag
Nij Beets

06-50819786
06-30405766

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Jan R. de Jong Binnendyk 10 8461 LD Rottum
H.T. Veenstra Jousterweg 98 8465 PM Oudehaske
Of via het contactformulier van onze website:
www.uitvaartverenigingnannewiid.nl
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Burgerlijke stand
Verhuisd
Als deze skodoar uit is, zijn wij inmiddels verhuisd. Via deze weg willen wij
iedereen nog even dag zeggen. We
hebben een hele mooie tijd gehad in
Rottum, en gaan nu een nieuw avontuur
tegemoet in Marijenkampen.
Bedankt en tot ziens!
Groeten Antoon en Monique,
Mike en Anouk

Graag horen we het wanneer:
• er een kind geboren is en bij wie,
• een huwelijk gaat plaatsvinden of
heeft plaatsgevonden,
• een dorpsbewoner is overleden,
• er iemand is verhuisd en waar naartoe,
• er nieuwe bewoners bij zijn gekomen.

Heb je nieuws over de burgerlijke stand
van Rottum dat je wilt delen, laat het ons
weten via het e-mailadres:
redactieskodoar@gmail.com dan maken
we daar in de eerstvolgende Skodoar een
berichtje van.

Nieuwe redactie Skodoar

Mogen wij aan u voorstellen … de nieuwe redactieleden van de Skodoar!
Wilma Boersma-Kragt en Pierke Boersma

doarpskrante de Skodoar
Anita Hettinga werkt
als HR adviseur,
woont in Rottum
samen met Gerard,
is moeder van Roald,
Susan en Tibbe
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Anita

De humor ligt op straat (1)
Klitter, kletter, klater!
De humor ligt op straat. Dat is iets wat ik
van jongs af aan al weet. Daar moest ik
aan denken toen mijn moeder vertelde
over de fontein in Bolsward.

In (bijna) elke Friese stad staat tegenwoordig een fontein. Naar aanleiding van
de
Leeuwarden-Friesland
Culturele
Hoofdstad 2018. De meningen zijn er
nogal over verdeeld. Over de objecten
zelf maar ook over hoeveel geld het allemaal weer heeft gekost. Bekijk het van de

positieve kant, denk ik dan. De Eiffeltoren is ooit gebouwd voor de wereldtentoonstelling van 1889, een prachtig aandenken en nu het symbool van Parijs.
Het kan verkeren.
Bolsward heeft er inderdaad nu een
attractie bij. Regelmatig stoppen er bussen met mensen om de fontein te bewonderen. Mensen die vaak op leeftijd zijn en
bij het eerste gekletter spontaan zelf
moeten wateren. Aangezien de fontein
aan het einde van het centrum is, is er
niet echt een openbare gelegenheid om
naar de wc te gaan.
Ze liepen daarom massaal de dichtstbijzijnde dierenkliniek binnen. Daar stonden ze dan wiebelend in de wachtkamer.
Het zorgde voor een nog grotere beestenboel. Het liep op een gegeven moment zo
de spuigaten uit dat de dierenarts niet
anders kon dan een postertje plaatsen:
”U kunt gebruik maken van het openbare
toilet in de Hema”
Het hele gebeuren haalde zelfs de Bolswarder Courant en in deze tijd van “fake
news” wilde mijn moeder dit toch even
checken. Ze vond het een loopje waard
en met haar 81 jaar ging ze recht op haar
doel af. “Het stond er toch echt, Anita. Ik
heb het met eigen ogen gezien.” We
moesten er smakelijk om lachen dat zo’n

doarpskrante de Skodoar
Anita Hettinga werkt
als HR adviseur,
woont in Rottum
samen met Gerard,
is moeder van Roald,
Susan en Tibbe
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Anita

De humor ligt op straat (2)
fontein leidt tot deze “commotie”.
Toen werd mijn moeder toch ineens wat
serieuzer. “Het is nog wel een heel eind
hoor naar de HEMA”. Ik was ondertussen

blij dat ze niet dicht bij de fontein woont,
want ze zei het met zoveel medelijden
dat ze waarschijnlijk anders de mensen
gebruik had laten maken van haar toilet.
Ondertussen zagen we beide de toeristen
met hoge nood voor ons. De benen gekruist en de lange weg naar de HEMA nog
voor de boeg. We overpeinsden samen de
situatie. “Ja, dat is nog wel een heel
stuk”: zuchtten we. Naast humor kan er
straks nog wel eens wat meer op straat
liggen, vrees ik.

Langewal 26 8401 DE Gorredijk
tel: 0513-460431
Email: drukpunt.gorredijk@talant.nl

doarpskrante de Skodoar
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Ingezonden
Bezige bijtjes
Na 25 jaar en meer dan 175 knutsels zijn

Geertje en Jellie
gestopt met hun vrijwilligerswerk bij de Bezige Bijtjes.
Bedankt voor jullie enthousiaste inzet al die jaren!

doarpskrante de Skodoar
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NIEUWJAARSRECEPTIE
Buurtzorg Nannewiid organiseert een nieuwjaarsreceptie in
Rotsterhaule. Iedereen uit de omgeving is van harte welkom.

Wanneer: Woensdag 16 januari 2019 van 10.00 uur tot 11.30 uur
Waar: Buurtzorg kantoor, Streek 131, 8463 NG te Rotsterhaule
Kosten: 1 euro per persoon
Mocht u vervoer nodig hebben, laat het ons dan tijdig weten, dan kunnen wij
dit voor u regelen. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 06-10351209
De koffieochtend op de laatste woensdag van deze maand komt te vervallen.
Graag tot ziens op woensdag 16 januari 2019!

doarpskrante de Skodoar
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Ingezonden
Hond in training
Beste dorpsgenoten,

Graag willen wij jullie even op de hoogte
brengen van het volgende.
Wij hebben sinds juni dit jaar een Duitse
Herder overgenomen van een gezin, dat
geen plek meer had voor deze hond. Hij
is intussen 3 jaar en heeft geen opvoeding gehad, hij is niet gesocialiseerd en
heeft voornamelijk in een kennel gezeten
als bewaking.
De hondenbezitters in het dorp hebben
vast al kennis met hem gemaakt, wat tot
nu toe nog steeds niet "sociaal" gaat.
Voor mensen en kinderen is het een hele
lieve hond, alleen hij weet niet goed wat
hij met andere honden aan moet en reageert dus door te blaffen en vooral te
trekken aan de riem. Het lijkt agressief
maar dat is hij zeker niet. Een gedragstherapeut heeft hem bekeken en geeft
ook aan dat Hummer vooral heel angstig
en onzeker is. Wij zijn in training bij
haar, maar het hele proces zal heel lang
duren. Het is een kwestie van veel oefenen en hij moet vooral ook leren dat
andere honden niet eng zijn. Dus als je
ons tegen komt, denk dan niet dat het
een agressief beest is, maar dat hij niet
weet hoe hij er mee om moet gaan. Door

andere honden tegen te komen tijdens de
wandeling, moeten wij hem (en onszelf)
leren dit in goede banen te lijden,
vertrouwen krijgen in de situatie. Wat
zeker niet altijd makkelijk gaat. We doen
ons best om deze lieve hond weer een
waardig en liefdevol thuis te geven. Door
deze info met jullie te delen hopen we
begrip te krijgen voor situatie.
Groeten,
Wilco en Karin Baarda
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Ingezonden
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Ingezonden
Op reis in Rottum
Ik pak de fiets uit de garage en ga eens
op pad in het wijkje van Rottum. Eerst
maar eens de stoep op, want daar kun je
daarna zo leuk vanaf roetsjen zonder de
voeten aan de grond. Hee wat ligt daar,
even afstappen. Een eikel? Heet dat zo?
En hoort dit dopje daarbij, nee, past niet.
Dit dopje, nee past ook niet. Tjonge lastig
om het juiste dopje bij de eikel te vinden
hoor. Autsj, maar dat is geen eikel, die
doet pijn aan mijn vingers. Nou die laat
ik maar liggen dan.

Waar is mijn fiets gebleven, oh daar. Wat
is dat voor een glazen gebouwtje? Ah,
hier worden bladeren verzameld! Woehoe, die blaadjes knisperen onder mijn
voeten en ik kan ze ook omhoog gooien,
vallen ze via mijn hoofd weer naar beneden, leuk zeg. Wat? Zijn we al een half
uur hier, wat gaat de tijd snel als je lol
maakt!
Nou fietsje maar weer even zoeken dan,
ah bij de paal. Paal, wat is dat eigenlijk,
even voelen. Oh, niet echt heel bijzonder.
Maar dat daar lijkt me wel helemaal geweldig, kleurtjes! En ik kan erop zitten
met een beetje hulp. Hé waar gaat dat
paadje heen, eens even kijken. Maar wat
is het eigenlijk voor een paadje. Schelpjes? Steentjes? Wat voelt dat grappig aan
mijn vingers.

Moeten we weer verder? Ik blijf hier, het
is hier zo leuk. Ho wacht niet met mijn
fietsje er vandoor gaan, dan fiets ik zelf
wel weer. Gaan we naar de kikkers? Eerst
even uitrusten op deze stoeprand, kan ik
ook mooi naar de bloemetjes in de voortuin kijken. Jaja kijken is niet met de handen... Oh en die heeft een schaap in de
tuin en die een gieter. Jaaa daar zijn de
kikkers! Even een aai geven. Huh wat
kwam daar voorbij, een scooter? Ging
veel harder dan mijn fietsje. Oh en knor
is er ook en er staat een koe, die doet
hmmmm. Weer naar huis? Nou oké dan,
fruithapje doen?
Groetjes van Coen (1 jaar en 8 maanden)

doarpskrante de Skodoar
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Bestuur Dorpsbelang
Boekenkastje
Rottum is een ‘kast’ van een huis rijker ;).
Op de foto staat hij leeg, maar nog op
dezelfde dag stonden er boeken in dit
prachtige boekenkastje op de Molenlaan.
Met dank aan Albert Bos!

De Skodoar in kleur? Kijk op: rottumonline.nl

doarpskrante de Skodoar
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Bestuur Dorpsbelang
Verslag Algemene Ledenvergadering 28 mrt. jl.
Aanwezig: 53 leden (incl. het voltallige bestuur),
K. Aardema (Dorpencoördinator) en W. Bouknegt (Wijkbeheerder).
Afwezig met kennisgeving: 18 leden.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2017
De Notulen van de vorige vergadering liggen op de tafel en hebben ook in de
Skodoar gestaan. De notulen zijn zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Vragen aan de wethouder en aan de Dorpencoördinator
Er is één vraag binnengekomen voor de wethouder. Deze vraag van de Bezige Bijtjes wordt bij agendapunt 7 meegenomen.
Financieel verslag Kascommissie en Jaarverslag 2017 Penningmeester
Het financieel jaarverslag 2017 ligt op de tafel en de penningmeester geeft daarop
een toelichting. Het bedrag van €2662,- voor twee doelpalen wordt als extreem hoog
ervaren. Bijdrage Skodoar 2017 staat op nul omdat deze pas in 2018 is betaald.
De leden van de kascommissie worden door de voorzitter
bedankt voor hun bijdrage een inzet. Aan de kascommissie
(Germ Beetstra en Hein de Jong) en de penningmeester
wordt decharge verleend door de Algemene Ledenvergadering. De Kascommissie zal volgend jaar bestaan uit Leenard
de Vries en Anna Seyfart.
Jaarverslag 2017 Secretaris
Het jaarverslag 2017 wordt door de secretaris voorgelezen
en door de leden goedgekeurd.
Bestuursverkiezing
Antoon Hoeneveld neemt afscheid van het bestuur. De voorzitter bedankt hem voor
zijn inzet en inbreng die hij heeft gegeven de tijd dat hij in het bestuur zat. De
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Bestuur Dorpsbelang
voorzitter wenst hem alle goeds toe.
Ronald Smink en Henk Rijpma hebben het bestuur al versterkt na de Algemene Ledenvergadering van 2017. Er hebben zich geen (tegen-)kandidaten gemeld voor een
bestuursfunctie, de voorzitter vraagt dan ook de ledenvergadering in te stemmen
met de benoeming van Ronald als bestuurslid en Henk als secretaris. De benoeming van beiden worden met applaus bekrachtigd.
Het bestuur telt nu vijf leden.
Actualiteiten: stand van zaken.
• Bezige Bijtjes heeft een vraag aan de wethouder hoe het nu verder gaat, na het
stopzetten van de subsidie vanuit de gemeente (agendapunt 3)? De gemeente betreurt het stopzetten van de subsidie maar heeft daar geen budget meer voor. Bezige Bijtjes moet elders daarin voorzien of de
bijdrage per kind verhogen. Het bestuur van Dorpsbelang zegt
hierbij een jaarlijkse bijdrage toe van € 250,- en mocht dit niet
genoeg zijn dat gaan het bestuur van Bezige Bijtjes en Dorpsbelang kijken wat dan de mogelijkheden zijn.
• Buurtpreventie (WhatsApp groep). Er komt een informatie bijeenkomst op 26
april a.s. Op die avond zal de politie de informatie geven die voor het opstarten en
beheren van zo’n groep nodig is. Er zijn 3 beheerders nodig om de WhatsApp te
beheren en verzorgen.
• Gaswinning Vermillion. Hoe leeft dat in Rottum?
De gemeente De Fryske Marren is op de gaswinning tegen en zal de procedure
nauwlettend volgen. De feitelijke boring naar het gas in Rottum is op grondgebied
van Weststellingwerf, ten westen van de Kooiweg. Het winningsplan wordt niet
openbaar gemaakt, waarom niet? Het winningsplan is nog in procedure, als die is
afgerond wordt het openbaar gemaakt.
Milieu Effect Rapportage (MER) is niet aan de orde, waarom niet? (noot sec) In de
Staatscourant nr 4043 (24-01-2018) staat dat er
twee MER besluiten zijn genomen in het kader van
deze gasboring. Deze besluiten zijn genomen ter
voorbereiding op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de locatie Rottum. Voor de diepboring op grond van categorie D.17.2 en voor oppervlakte-installatie catagorie D.17.3 van het be-

doarpskrante de Skodoar

side 21

Bestuur Dorpsbelang

•

•

•
•

sluit MER. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is van mening dat op
grond van de verstrekte gegevens dat de voorgenomen activiteiten geen MER opgesteld behoeft te worden.
De vergadering is van mening tijdig actie te ondernemen tegen deze besluiten, er
wordt ook voorgesteld een BOB verzoek tegen het winningsplan in te dienen. Wij
moeten ook contacten leggen met bijvoorbeeld De Knipe, Langezwaag, wellicht een
commissie met Rottum-De Knipe-Langezwaag-Tsjingas en beleidsmedewerker van
de gemeente.
Het voorstel om een actiegroep op te richten die het bestuur kan helpen met het
vinden van informatie en het opstellen van besluiten wordt direct aangenomen. De
vraag is hoe kunnen wij de kennis vergaren?
De vergadering is van mening dat het bestuur de taak heeft om vragen te beantwoorden, maar de voorzitter geeft terug dat je dan wel de antwoorden moet hebben.
Terugblik 100 jarig jubileum. Wij kijken terug op een geslaagd feest bij het 100jarig bestaan van Dorpsbelang Rottum. Er zijn heel veel positieve reacties binnen
gekomen. De voorzitter bedankt hierbij iedereen die aan het slagen van dit feest
heeft bijgedragen, zowel als vrijwilliger of bezoeker van het feest.
Begraafplaats Rottum. De voorzitter van de begrafenisvereniging Nannewijd geeft
de stand van zaken weer. De begraafplaats was zeker
toe aan een opknapbeurt. Dit gebeurde door een tal van
vrijwilligers, daardoor duurde het zo lang en is het geheel ook wat rommelig verlopen. De toegang was vaak
zeer beperkt, dit was ook te bescherming voor de stappende jeugd omdat verder alles open lag. Maar het gaat
om het eindresultaat en daar mogen wij wel weer trots
op zijn.
Ny Sân Rotten. Fase 1b is nu in de verkoop en fase 1a zijn nog drie percelen te
koop. Fase 2 en 3 voorlopig in de ijskast, deze woonvisie loopt tot 2026
Prijsvraag Project Hans. De dames v.d. wal hebben de 1ste prijs gewonnen met het
project Dorps Moestuin. De voorzitter feliciteert de dames met de behaalde prijs
en wenst hen succes bij het opzetten van de tuin.

Rondvraag
• De Badweg is smaller gemaakt om de snelheid naar beneden te brengen, maar nu
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•

•
•

wordt de berm stuk gereden. De verhoogde punten in de weg Badweg/Binnendyk
haalt de snelheid er niet uit maar geeft wel geluidsoverlast. Hoge snelheid blijft een
probleem en nu komt er geluidsoverlast bij. Je kunt wel van alles aanpassen maar
het valt en staat natuurlijk bij de verkeersdeelnemer en die laat zich niet zo snel
temmen. Voorzitter geeft aan dat de bewoners om voorstellen is gevraagd, er is
geen enkele binnen gekomen. Vlak voor de schouw is er een auto met teer en grit
gekomen op de oude Binnendyk. Er zitten gaten in de weg, de weg is slecht vooral
de zijkanten. De gemeente heeft een speciale App en telefoonnummer om zulke
zaken te melden, zodat wij snel actie kunnen ondernemen.
Glasvezel krijgen wij dat ook? Er is een eerder onderzoek geweest. De uitkomst
was dat de deelname te gering was en de kosten veel te hoog. Wij hebben niet het
idee dat deze uitkomsten nu zijn veranderd. Dus glasvezel komt er (nog) niet.
De witte plaatsnaamaanduiding zijn weg, komen deze nog terug? Wij verwachten
niet dat deze terug komen.
Waarschuwingslichten voor de school, kan er ook een sleutel bij de beheerder
van het Dorpshuis komen? De sleutel ligt nu op school, maar deze lichten doen het
niet meer.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur en dankt de aanwezigen voor hun
inbreng.
Voorzitter Robert Lenes
Secretaris Henk Rijpma
Vergaderdata 2019
De Algemene Ledenvergadering is op
woensdag 3 april 2019 om 20.00 uur in het
Dorpshuis.
De bestuursvergaderingen zijn gepland op
28-1, 11-03, 29-4 en 17-6 2019 om 19.30 in
het Dorpshuis.

doarpskrante de Skodoar
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Bestuur Dorpsbelang
Vacatures bestuur Dorpsbelang Rottum
Per 01-04-2018 ontstaat er een vacature
binnen ons bestuur door het vertrek van
Peter van der Schuit. Peter stelt zich na
een periode van 4 jaar niet opnieuw beschikbaar en hierdoor komt er een plekje
vrij.
De taken van Peter bestonden voornamelijk uit het beheren van de website, de
administratie van het ledenbestand en de
coördinatie over de verspreiding van de
Skodoar. Mocht je enige affiniteit hebben
met deze taken zien we erg graag een
reactie tegemoet.

Lijkt het jou sowieso leuk om deel te
nemen aan het bestuur van ons dorpsbelang? Geef je dan snel op.
Uiteraard kan je ook even bellen met
iemand van het huidige bestuur om je
vragen te stellen, of je schuift gewoon
een keer aan bij een vergadering.

Op 20 maart 2019 zijn de leden van ons dorpsbelang weer van harte welkom voor de
jaarlijkse ledenvergadering. Uiteraard worden diverse onderwerpen ter sprake
gebracht en daarnaast horen wij graag van u wat er wel of misschien wel juist niet
leeft in ons dorp.

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Rottum
Wanneer:
Aanvang:
Locatie:

3 april 2019
20:00 uur
Dorpshuis Rottum

Wij zien u heel graag verschijnen! Bestuur Dorpsbelang Rottum
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Bestuur Dorpsbelang
De Skodoar wordt in opdracht van Dorpsbelang uitgegeven.
De ledenadministratie is in beheer van Dorpsbelang.
Wilt u de Skodoar ontvangen? Dan kunt lid worden van Dorpsbelang.
U kunt contact opnemen via:
info@rottumonline.nl of via een bestuurslid van Dorpsbelang.

Namens de bestuursleden van Dorpsbelang
Robert Lenes, Henk Rijpma
Berber Rijpma, Peter van der Schuit, Ronald Smink

1917 - 100 jaar Vereniging van Dorpsbelang te Rottum - 2017
Secretariaat: H. Rijpma Molenlaan 6 8461 LJ Rottum
Telefoon: 06 – 53 71 75 76 E-mail: secretariaatdbrottum@gmail.com

doarpskrante de Skodoar
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Update nieuwbouw Ny Sân
Een kleine update betreft de ontwikkelingen in ons nieuwbouwplan. In de zomer
is er veel gebouwd en de eerste gezinnen
hebben de woningen ondertussen betrokken, met name aan de Koets. Op de kavel
van de voormalige boerderij na is alles
verkocht en vergund.
Nu maar hopen dat de gemeente na het
voltooien van de laatste woning ook de
infrastructuur in het voorjaar direct gaat

aanpakken, denk aan wegen, stoepen en
beplantingen.
Mochten er vragen zijn rondom de
ontwikkelingen op Ny Sân kunnen jullie
altijd bij het bestuur van dorpsbelang
terecht.
Dorpsbelang Rottum

Gaswinning
In de vorige Skodoar is een oproep
geplaatst waarin deelname werd gevraagd
om de situatie rondom de voorgenomen
gaswinning te bespreken. Dorpsbelang
heeft hier een aantal reacties op ontvangen waarna op 12 november j.l. een verkennend gesprek heeft plaatsgevonden.
Het blijft een zeer moeilijke kwestie
waarin het ons aan middelen ontbreekt
om te procederen en/of luidruchtig actie
te voeren. Uiteraard blijven wij de
ontwikkeling volgen en zullen hierop
inspelen als er mogelijkheden ontstaan.
Momenteel lopen er juridische trajecten
bij een aantal buurgemeenten waarvan
wij de uitspraken zullen afwachtten alvorens de vervolgstappen uit te zetten.
Hiervoor vindt dit jaar nog een vervolg

overleg plaats met de personen die op de
oproep hebben gereageerd.
Aansluitend zal dorpsbelang zich laten
informeren door de actiegroep “Tsjingas”
om vervolgens Vermillion de mogelijkheid te geven een informatieavond te
organiseren.
De huidige insteek van dorpsbelang is
inzetten op duidelijke afspraken met
Vermillion indien tot gaswinning wordt
overgegaan. Er moet dan gedacht worden
aan heldere randvoorwaardes middels
opnames en nul-situaties in het dorp.
Tussentijdse updates
website vermeld.
Dorpsbelang Rottum

worden

op

de
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2018-2019
Wilt u samen met uw dorpsgenoten
het jaar knallend afsluiten?
Dorpsbelang wil samen met de bewoners van
Rottum een vuurwerkshow organiseren.
Om 00.45 uur ‘s nachts op het multifunctioneel
terrein bij de betonplaat.
Daarna is het dorpshuis geopend voor iedereen die graag een
borrel wil drinken op het nieuwe jaar.
Binnenkort komen we langs voor een vrijwillige
bijdrage. Mochten we u niet treffen dan kunt u
ook een donatie afgeven bij Jelmer Agricola of
Geert Thijssen (Binnendijk 34a).
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Verslag WhatsApp infoavond 16 nov. jl.
Aanwezig waren:
2 agenten van de Politie en 43 leden.
De WhatsApp groepen om de veiligheid
(en in ieder geval het veiligheidsgevoel) te
verhogen hebben o.a. zijn oorsprong in
Ede. Ede is onder te verdelen in twee helften waar de criminaliteit van o.a. woninginbraken vrij hoog. De ene helft besloot
daar wat aan te doen door zelf een
WhatsApp groep op te richten en de
buurt intensiever te surveilleren. De andere helft besloot dat eerst niet te doen.
Het gevolg was de buurt waar de groep
actief was ging de criminaliteit naar beneden en in de andere buurt ging deze juist
omhoog, totdat deze buurt ook een groep
ging oprichten.

De gedachte achter deze groepen is o.a.:
• Een burger initiatief met ondersteuning
van gemeente en politie honoreren.
• De samenwerking en veiligheidsgevoel
onder de buurtbewoners vergroten.
• Gezamenlijk optreden met deze groepen van burgers en politie.
• Politie wil graag de voorbereiding verstoren zodat er mogelijk minder criminaliteit (zoals b.v. woninginbraken)
zich daadwerkelijk voordoen.
Bij woninginbraken zijn kennen wij de
gelegenheidsinbreker die er niet op uit is
om in te breken, maar toevallig het raam
open ziet staan en de laptop ziet liggen
die hij wel kan gebruiken. De georganiseerde inbreker doet vaak vooronderzoek
of breekt in “op bestelling”.
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Deze let op zaken als:
•
Hoe is het hang- en sluitwerk
•
Hoe is de verlichting om het huis
•
Hoe hoog is de schutting / kan ik weg
komen als ik betrapt wordt
•
Facebook meldingen dat die fijne vakantie voor de deur staat

Bij een verdachte situatie altijd eerst
112 bellen en dan via de WhatsApp
groep de buurt informeren.
Hoe herkent u een verdachte situatie
c.q. inbreker?
• Let op (afwijkend-) gedrag.
• Iets dat afwijkt van de norm van de
buurt, een gevoel dat er iets niet klopt
• het tijdstip waarop iets plaats vindt
Doel van een WhatsApp groep:
• Het veiliger maken van de wijk of buurt
• Samen een oogje in het zeil houde
• Zo snel mogelijk melden van een verdachte situatie in de buurt via 112.
• Door de melding de plannen van de
verdachte persoon verstoren.
• Voorkomen van bijvoorbeeld een inbraak.

•

Vergroten van een heterdaad door de
snelle melding via 112 en de melding
in de WhatsApp groep waardoor meerdere personen (op afstand) een oogje
in het zeil kunnen houden.

Wat is een goed signalement/
beschrijving van persoon?
• Geslacht
• Leeftijd
• Postuur
• Kleding
• Bijzondere kenmerken b.v. tatoeage
Voertuig
• Auto wat is het kenteken, kleur en
merk/type
• Fiets of bromfiets (let op bijzondere
kenmerken.
In combinatie met locatie
• Loopt nu op de …
• Gaat nu in de richting van …
Gebruik de WhatsApp volgends de SAARmethode
S: Signaleer
A: Alarmeer 112 (alleen dan komt de
politie)
A: App om je waarneming bekend te
maken met anderen.
R: Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten
te gaan en contact te maken met de
persoon
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De politie zit zelf niet in de WhatsApp
groep, maar kan de gegevens van de
groep wel vorderen voor onderzoek.
Het is op termijn de bedoeling dat alle
beheerders van deze WhatsApp groepen
zelf ook weer in een aparte WhatsApp
groep om zo het netwerk verder te vergroten. Op deze manier verwachten wij
de dader gerichter te kunnen volgen en
het net om hem heen te kunnen sluiten
doordat meer burgers op de uitkijk staan.
Hoe nu verder?
Tijdens deze informatie avond hebben
zich al veel mensen aangemeld voor de
WhatsApp groep. Daarbij hebben zich in
totaal ook 4 mensen zich gemeld voor
beheerder van de WhatsApp groep. Deze
WhatsApp groep is inmiddels al actief
onder de naam Rottum Veilig.
Bewoners van Rottum die op dit moment
nog niet in de WhatsApp groep zijn opgenomen, kunnen zich alsnog aanmelden
onder vermelding van naam, adres en
mobiel telefoonnummer via de mail:
secretariaatdbrottum@gmail.com.
De secretaris stuurt deze mail door naar
de beheerders van de WhatsApp groep,
waarna u wordt toegevoegd aan deze
groep.

Ook mensen die in de mail hebben aangegeven dat zij niet bij deze informatieavond aanwezig konden zijn, maar wel
in deze WhatsApp groep opgenomen
willen worden verzoeken wij zich via
de mail zich aan te melden.
Henk Rijpma
Secretaris Dorpsbelang Rottum

side 30

Bestuur Dorpsbelang
Fryske Marren: Whatsapp groep in uw buurt (1)
Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om
hun buurt of wijk veiliger te maken. Buurtbewoners kunnen elkaar namelijk via
WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje
in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en
de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep van harte toe omdat de
buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk. In deze flyer geven we u concrete
informatie, tips en trucs over het gebruik van een WhatsApp-groep.

Wat is een whatsapp-groep?
WhatsApp is een applicatie op uw smartphone. Deze is gemakkelijk te downloaden
via de Play Store (Android) of de App Store (Apple). U kunt met WhatsApp op uw mobiel meerdere personen tegelijk een bericht sturen wanneer u een WhatsApp-groep
aanmaakt of deel uitmaakt van zo’n groep. Het delen van berichten met meerdere personen heet een ‘groepschat’. Dit is een van de vele functies van WhatsApp. Deze berichtgeving vindt plaats via het internet of de WIFI-verbinding van uw telefoon.

Hoe gebruikt u een whatsapp-groep?
Een ieder met WhatsApp heeft de mogelijkheid om zelf een groep aan te maken. Deze
groep kan uit maximaal 256 deelnemers bestaan. Diegene die de WhatsApp-groep
aanmaakt is automatisch ook beheerder van deze groep. Als beheerder heb je ook de
mogelijkheid om andere groepsleden aan te wijzen als beheerder. Iemand die beheerder is kan anderen toevoegen aan de groep.
Als u wordt toegevoegd aan een WhatsApp-groep heeft u altijd de controle over uw
deelname. U kunt beslissen om in een groep te blijven en de berichten van deze groep
mee te lezen. Maar u kunt ook besluiten om de groep te verlaten. U verlaat dan het
groepsgesprek en ontvangt geen berichten meer van dat gesprek. Als u toch weer wilt
toetreden tot een groep moet u een beheerder benaderen. Enkel zij hebben de mogelijkheid om leden toe te voegen aan een groepsgesprek.
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Fryske Marren: Whatsapp groep in uw buurt (2)
Tips voor het gebruik van whatsapp
Als u iets opvalt in de buurt kunt u daarvoor handig gebruik maken van de SAARmethode. Deze kan als volgt omschreven worden:
S: Signaleren
A: Alarmeren (bel 112!)
A: App naar de deelnemers van de groep om uw waarneming te delen
R: Reageer op de waarneming. Dit kan bijvoorbeeld door naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon. Ook kunt u bijvoorbeeld foto’s of filmpjes
maken van de situatie.
1. Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren. Bijvoorbeeld een
praatje maken met die persoon. Doe dit alleen als dit veilig kan! Er mogen geen onaanvaardbare risico’s genomen worden.
2. Maak foto’s van de situatie en deel deze in de WhatsApp-groep. Doe dit alleen als
het van meerwaarde is en noodzakelijk. Omschrijf ook goed de situatie, denk hierbij aan het signalement van de persoon (geslacht, lengte, huidskleur, postuur, kleding etc.) maar ook aan het vervoermiddel en de daarbij behorende unieke kenmerken (kenteken, kleur, merk en model)
3. Gebruik de WhatsApp-groep van uw buurt alleen voor verdachte situaties en als
het om de veiligheid van de buurt gaat. Het middel is bedoeld om de attentiewaarde van de buurt hoog te houden.
4. Laat uw wijkagent weten dat u een WhatsApp-groep heeft in uw buurt! Op
www.politie.nl vindt u de gegevens van uw wijkagent.
5. Uw wijkagent maakt GEEN deel uit van de WhatsApp-groep! Bij verdachte situaties
belt u met de politie via 112
6. Speel niet voor eigen rechter en overtreed geen regels of wetten. Denk ook aan uw
eigen veiligheid. Houd bijvoorbeeld ook geen mobiele telefoon vast tijdens het besturen van een voertuig
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Fryske Marren: Whatsapp groep in uw buurt (3)
•

•

•
•

Spreek onderling gezamenlijk de spelregels af voor de WhatsApp-groep. Bijvoorbeeld over de minimum leeftijd van de deelnemers en over welke straten of wijken
er in de app thuis horen.
Spreek af dat er tijdens een verdachte situatie één (1) persoon de politie via 112
belt met een goed signalement. Laat in de WhatsApp-groep weten dat de politie al
gebeld is! Daarmee wordt een overvloed aan 112-meldingen voorkomen. Indien de
situatie wijzigt of er doen zich bijzonderheden voor moet/mag er natuurlijk wel
opnieuw 112 gebeld worden. Denk daarbij aan het doorgeven van de vluchtroute,
een aanvulling op het signalement of als de persoon is weggereden met een voertuig.
Denk na over hoe u andere buurtbewoners die niet inde WhatsApp-groep zitten
kunt betrekken cq op de hoogte kunt houden over wat er in uw buurt speelt.
Breng naast de wijkagent ook andere partners in uw wijk/buurt op de hoogte van
uw WhatsApp-groep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de woningcorporatie.

Andere initiatieven
In Nederland zijn al verschillende WhatsApp-groepen gestart die als voorbeeld kunnen dienen als u zelf een WhatsApp-groep wilt opzetten in uw eigen buurt. Als u op
internet zoekt op ‘WhatsApp-groep’ Komt u ze zeker tegen. Voor meer informatie
kunt u ook kijken op www.vuurvreter.eu

Inschrijven op www.wabp.nl
Schrijf je dorp of wijk in op de website
www.wabp.nl. Op deze website staan alle actieve WhatsApp-groepen van Nederland. Uit
onderzoek is gebleken dat criminelen deze
website bezoeken om te kijken waar deze
groepen actief zijn. Hierop bepalen ze welke
gebieden ze mijden om in te breken. Ook dit
heeft dus een preventieve werking!
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Deelnemersvoorwaarden Whatsapp-groep
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk.
WhatsApp is een burgerinitiatief.
Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR-methode:
S: Signaleer
A: Alarmeer 112
(De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt)
A: App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
R: Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de
persoon.
Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld
is!
Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele
telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen
ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken. De foto’s mogen niet op een andere media, zoals Facebook,
gebruikt worden.
Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor
onderling contact/privéberichten.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden:
1. Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep
In al gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de leden van de
regiegroep.
2. TIP: Stel voor deze WhatsApp groep een aparte signaaltoon in.
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Gezocht opvolger coördinator AED
Op 31 juli 2013 werd de door het Bestuur
van Dorpsbelang aangeschafte AED geïnstalleerd. Sinds die tijd coördineer ik, op
verzoek van het Bestuur van Dorpsbelang, de activiteiten rondom deze AED en
sta ik bij Hartslagnu.nl aangemeld als beheerder van de AED in Rottum. Dit doe ik
dus nu al ruim 5 jaar en het wordt tijd
dat er jong bloed komt voor deze taak. Ik
zoek dus een opvolger en zodra er iemand bereid is om dit zinvolle werk te
doen leg ik mijn taak als coördinator
neer.
Allicht vraagt iemand, die belangstelling
heeft, zich af wat die taak dan wel inhoudt.
Hier volgt een opsomming:
• Contact onderhouden met de leverancier van de AED over het onderhoud
van de AED (1x per jaar)
• 1x per jaar een bijscholingscursus organiseren voor de reeds opgeleide vrijwilligers. Op dit ogenblik staan er bij
mij 31 vrijwilligers geregistreerd inclusief de 9 BHV-ers . Deze vrijwilligers
zijn verplicht 1 x per jaar een bijscholingscursus volgen. Afhankelijk van de
grootte van de groep beslaat dat 1
avond van 2 uur.
• Een beginnerscursus voor nieuw op te
leiden vrijwilligers organiseren als er
voldoende belangstelling voor bestaat

(minimaal 6). Deze cursus duurt voor
een kleine groep 1 avond van 2 uur.
• Beide cursussen aankondigen in de
Skodoar en in het Dorpshuis.
• De coördinator organiseert beide cursussen in samenwerking met de Stichting Reanimatie/ AED Weststellingwerf
en het Dorpshuis. De Stichting levert
de cursusleider.

Zoals gezegd: na 5 jaar
zoek ik een opvolger.

Uiteraard ben ik bereid mijn opvolger in
te werken.
Joop Brandt
joop.brandt@hetnet.nl
06 22037852
0613 626114
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Sinterklaasintocht 24 nov. 2018
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OBS de Ynset
Wat zal het gaan brengen ...
Afgelopen september zijn we op de Ynset
begonnen met 3 nieuwe leerkrachten. Juf
Lenneke (naar obs Het Slingertouw) en juf
Inge (een eigen yoga centrum) hadden in
juli, vlak voor de zomervakantie, afscheid
genomen.
We zijn het nieuwe schooljaar begonnen
met juf Gea, die samen met juf Meiny bij
de kleuters staat. En juf Anke en meester
Erik, die samen groep 5-6-8 voor hun
rekening nemen. Voor groep 3-4 zijn juf
Nienke en juf Hanneke gebleven. Verderop gaan de “nieuwelingen” zich aan u
voorstellen.
Spannend, dat was het, zo’n nieuw
schooljaar. Wat zal het gaan brengen …
Maar ook leuk, nieuwe leerkrachten hebben namelijk ook weer nieuwe ideetjes.
Samen hebben we de schouders er weer
onder gezet. Samen, ja. Samen met de
kinderen en hun ouders. Dat is wel gebleken op onze winterfair, die we onlangs
hebben gehouden. Wat hadden de kinderen veel en leuke spulletjes gemaakt
om te verkopen. En wat hadden de ouders de school mooi aangekleed. Helemaal in winterse sferen, prachtig! En wat
hebben de ouders, pakes en beppes veel
gekocht! Daarvoor onze dank!
Ja, wat zou het schooljaar ons gaan brengen ...

De eerste week in september was de
Gouden Week. Een week waarin de
groepsvorming centraal stond. Kennismakingspelletjes, kringactiviteiten, groepsvormende activiteiten, ouder/kind activiteiten. In eigen klas, groepsoverstijgend
en/of met alle kinderen en ouders. Daarna begon het “echte” werk. En nu, na de
winterfair, staat weer een nieuwe uitdaging te wachten. Vanaf januari 2019 staat
de Apple pro i pad centraal. De leerkrachten hebben er al één en het is de bedoeling dat ook de kinderen na de kerstvakantie met zo’n i pad gaan werken. Dit
zal even wennen zijn, ook voor de
leerkrachten. Zij hebben al een scholing
gekregen, maar er zullen ongetwijfeld
meer komen.
Tenslotte staat natuurlijk de techniek
weer centraal. Ons eerste project door de
hele school heen, stond in het teken van
de winterfair. Het tweede project is gepland in het voorjaar. Dan staat het programmeren op de agenda.
Voor nu alvast fijne feestdagen toegewenst en een heel voorspoedig 2019.
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Voorstellen juf Anke
Hallo,

Ik ben Anke van der Meer en sinds de zomervakantie werk ik op De Ynset. Deze
school ken ik goed want toen ik nog in
Rottum woonde heb ik zelf met veel plezier op De Ynset gezeten. Mijn vader
Geert van der Meer hier zelfs jarenlang
les gegeven. Ik vind het daarom erg leuk
dat ik hier ook mag werken. De Ynset ervaar ik als een gezellige dorpsschool met
veel betrokken ouders.
Op donderdag en vrijdag geef ik les aan
groep 5/6 en 8 en op woensdag heb ik
locatieleider taken. Op de andere dagen
werk ik op de Schakel als locatieleider en
i-coach voor het cluster Nannewiid.
In januari krijgen alle kinderen een iPad
en ik heb veel zin om hiermee op school
aan de slag te gaan.
Ik heb bijna 16 jaar als juf op de Schakel
gewerkt, voornamelijk in groep 5/6. Op
de Schakel ben ik bezig met Digital Leaders, dit zijn kinderen met talent voor
ICT die hier extra begeleiding in krijgen.
Zij geven workshops aan de verschillende
groepen en helpen leerkrachten en leerlingen om beter te worden in ICT. Wanneer alle kinderen op de Ynset een iPad

hebben wil ik ook hier graag beginnen
met Digital Leaders. Verder woon ik vlakbij in Heerenveen en ben graag in mijn
tuintje bezig. Ik schrijf verhalen en hoop
ooit nog eens een kinderboek te schrijven.
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Voorstellen meester Erik
Hoi allemaal,
Mijn naam is Erik van der Tuin. Ik ben 31
jaar en kom uit Gorredijk. Sinds de zomervakantie werk ik iedere maandag,
dinsdag & woensdag op basisschool de
Ynset in Rottum. Een leuke school in een
gezellig dorpje! Tot nu toe ga ik met veel
plezier naar mijn werk. En ik ga er vanuit
dat dit wel zo zal blijven uiteraard!
De afgelopen 3 jaar heb ik veel werkervaring opgedaan in het onderwijs. Zo heb ik
2 jaar lang gewerkt op basisschool
’t Ambyld in Terwispel. Wat begon als een
parttime job van 2 dagdelen, breidde zich
al snel uit tot een volledige baan. De
school kromp echter, waardoor er voor
mijn geen plaats meer was. Vorig schooljaar heb ik 2 dagen op basisschool de
Jasker in Nij Beets gewerkt. Al snel kon ik
de werkweek opvullen op de Albertine
Agnesschool in Oranjewoud. Een leuk
jaar, waar mij persoonlijk de afwisseling
tussen 2 groepen en ook 2 scholen goed
beviel. Vandaar dat ik ook dit schooljaar
weer werkzaam ben op 2 scholen (De Ynset en De Schakel, Rotsterhaule).
Naast het werk heb ik tal van hobby’s.
Één daarvan is korfbal. Sinds mijn 6e beoefen ik deze sport en momenteel speel
ik al een aantal jaren in het eerste van

korfbalclub Kinea uit de Knipe. Ook ben
ik voetballiefhebber. Ik bezoek regelmatig
voetbalwedstrijden binnen en buiten
Nederland. Daarnaast volg ik zoveel mogelijk wedstrijden op tv. Ik ben ook gek
op spelletjes! Of het nu een kaartspel,
bordspel of een potje schaken is ... ik
vind het allemaal leuk!
Hopelijk bent u wat meer van mij te
weten gekomen. Wie weet tot ziens in
Rottum!
Met vriendelijke groeten,
Erik van der Tuin
“Meester Erik”
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Voorstellen juf Gea
Even kennismaken ...
Sinds september werk ik, samen met
Meiny, in de kleutergroep van De Ynset.
Daarvoor werkte ik in Haskerhorne op De
Lytse Mienskip. Helaas moest die school
door krimp sluiten en werd mij een baan
aangeboden hier in Rottum. Ik werk hier
met veel plezier in een leuke kleutergroep. We waren snel aan elkaar gewend
en hebben al vele mooie momenten samen meegemaakt! Nu is het volop Sinterklaastijd, zoals u ook op de foto ziet en
wat is het weer spannend voor die kleintjes!

Ik ben blij met mijn nieuwe collega’s en
met de ouders die ik steeds beter leer
kennen! Natuurlijk was het even wennen,
maar ja, dat hoort erbij!
Ik woon in Heerenveen met Simon en we
hebben vier volwassen kids. Mijn hobby’s
zijn tuinieren, wandelen, zwemmen, paarden, katten, vissen, lekker eten en koken,
Italië. Ik hoop u eens te ontmoeten! Op
school of daarbuiten!
Hartelijke groeten van Gea
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Miks Welzijn
Er ‘even tussenuit’ met Winters Actief (1)
Ook last van de donkere dagen tijdens de
wintermaanden? Veel mensen hebben
juist in deze periode wat meer behoefte
aan contact, gezelligheid en verbondenheid met elkaar. Daarom start Winters
Actief weer op 23 november.
Nathalie Wijnalda is als organisator
betrokken bij Winters Actief en vertelt
enthousiast: “Waarom de lange dagen uitzitten? Er zijn veel mensen die er wel
even tussenuit willen, met een groep is
veel gezelliger dan alleen. Met dezevragen hebben we vorig jaar Winters Actief
opgezet, een leuk programma vol uitjes
in de gemeente De Fryske Marren voor
iedereen die hier behoefte aan heeft. Dit
was zo succesvol dat een vervolg niet uit
kon blijven.
“Door samen dingen te
doen, kun je andere mensen (beter) leren
kennen en ervaren mensen meer saamhorigheid ,hierdoor duren de dagen minder
lang en voel je je beter! Gewoon
meedoen, iedereen is welkom” benadrukt
Nathalie.
Er zijn natuurlijk ook mensen die niet zo
dol zijn op groepsuitjes, ook zij zijn van
harte welkom, omdat iedereen wel zijn
eigen gang kan gaan’. We starten op 23
november met een stamppottenbuffet en
Bingo in Joure.

Voor elk wat wils:
In de aankomende weken staan de volgende activiteiten nog op het programma:
een avondje bowlen, een winterkerstmarkt in Dickensstyle, een gospel theatervoorstelling, een bezoek aan het Fries
Museum en een winterwandeltocht met
nieuwjaarsborrel. In maart staat nog een
bustocht naar de orchideeën hoeve op de
planning. Heeft u al zin in deze dagen?
Kijk op onze website:
www. mikswelzijn.nl en meldt u alvast
aan.

Vrijdag 11 januari
Wandeltocht & Nieuwjaarsborrel bij
Miks welzijn
Opgeven voor 7 jan
Start 13.30 uur
€4,00 inclusief hapje en drankje
info@miks-welzijn.nl
Donderdag 24 januari
Bowlen bij ’t Haske in Joure
Opgeven voor 18 jan
Start 16.00 uur
€5,00 inclusief drankje
info@miks-welzijn.nl
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Miks Welzijn
Er ‘even tussenuit’ met Winters Actief (2)
Zondag 10 februari
Expositie bij het Fries museum in
Leeuwarden
Opgeven voor 25 januari
Start 13.30 uur
€15,00 inclusief koffie
info@miks-welzijn.nl

Balk:
’t Haske
Dubbelstraat 10, 8561 BC Balk

Vervoer
Wilt u wel graag deelnemen maar u heeft
geen vervoer? Geen probleem! Wilt u tijdens het aanmelden laten weten wanneer
u gebruik wilt maken van vervoer? Voor
iedere activiteit geldt dat we gebruik
maken van een aantal opstapplaatsen,
namelijk:

Joure:
Miks welzijn
Brugstraat 1, 8501 EV Joure

Lemmer:
Dienstencentrum
Wiepke Hofstraat 8, 8531 GN Lemmer

Sint Nicolaasga:
Unitas
Omloop 1, 8521 KE Sint Nicolaasga

Heeft u vervoer en mag een ander daar
ook gebruik van maken? Dat is fijn! Wilt
u dit ook aangeven tijdens het aanmelden? We maken een verdeling qua
vervoer en nemen hierover contact op.
Reiskosten worden door ons vergoedt.

Wauw ... een super dikke winter Skodoar ;). Bedankt voor alle kopij!
Doet u ook mee aan het vullen van de lente Skodoar?
U kunt uw kopij opsturen t/m 1 maart 2019

doarpskrante de Skodoar
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Gewoon (1)
Ik ben gestopt met temmen. Met kort
houden. Nou, ja … ik heb er mijn handen
nog vol aan hoor. Ik doe er crèmepjes en
olie in voor groot onderhoud. En kleur, ja
kleur. Maar verder laat ik het zijn zoals
het is. Mijn haar. Gewoon. Krullerig en
vooral veel. Het is lang geleden dat het
deze lengte had. En ik ontdekte iets bijzonders. Iets heel gewoons. Iets waar ik

hulp van mijn middelvinger en duim. Altijd met dezelfde vingers. Altijd in dezelfde richting. Bij ieder ander zou het een
pijpenkrul worden maar mijn haar wil
dat niet. Soms haal ik het even tussen
neus en lippen door. Of ik leg een krul
over mijn neus heen. Of over mijn mond.
Ik knijp even zachtjes mijn lippen op elkaar en haal het haar tussen mijn lippen
door zonder het nat te maken. (“haal dat
haar es uit je mond!”) Ik voel het contact.
Ik ervaar de wat ruwe structuur van het
haar. Een kleine handeling die altijd hetzelfde gaat. Zonder er bij na te denken.
Een gewoonte die nu na zo heel veel jaren
ineens weer de kop op steekt. Iets wat er
ooit is ingesleten, maar heel lang is weg
geweest, doe ik nu onbewust weer.
Gewoon omdat het kan. Omdat mijn haar
weer de juiste lengte heeft bereikt.

zeker niet aan heb gedacht toen ik besloot om mijn haar te laten groeien. Net
als vroeger tijdens mijn huiswerk, draai
ik, zittend achter mijn computer, op het
moment dat ik even moet nadenken, een
lokje tussen mijn vingers door. Nee, niet
“een” maar standaard hetzelfde lokje. Ik
draai het rond mijn wijsvinger met be-

Want nu het er weer is merk ik dat het
iets bij me teweeg brengt. Het roept herinneringen op en het maakt gevoelens
los. Iets van vertrouwdheid. Gedachtes
aan mijn fijne tienerkamer. Mijn veilige
plek. De geur van biezentegels en het
spaanplaten, oranje bureau met dat rare
plankje, inclusief discussie… (“nee, dat

doarpskrante de Skodoar
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Gewoon (2)
kan er niet uit, dan valt het bureau uit
elkaar. Maar het zit precies tegen mijn
knieën! Zet er boeken op. Wie zet er nou
boeken onder zijn bureau!”). De boeken
en schriften van school. Ik hield er wel
van om huiswerk te maken. Daar is het
eindeloos spelen met het haarlokje
ontstaan. Nadenkend, lezend, stampend.
Lok na lok. Tussen het schoolwerk door
ging ik tekenen, knutselen, naaien,
muziek maken zodat ik uren bezig was.
In de winter de tikkende verwarming en
het straalkacheltje bij mijn voeten. Ik
merk nu dat ik de radio mis die ik
destijds altijd aan had staan. Ik herinner
me zelfs nog het moment dat de stroom
uitviel midden in “The Eye of the tiger”.
Of dat ik, met een haarlok over mijn
neus, een liedje nog net even uit wilde
luisteren zodat ik geregeld te laat kwam
op dwarsfluitles of bij de eettafel.
Het is een heerlijke gewoonte. Dat plukje
haar tussen mijn vingers en het kriebelen
op mijn gezicht. Ik merk dat ik, vanaf het
moment dat ik bewust werd dat ik dat
weer doe, erg van de handeling ben gaan
genieten. Het duurt trouwens altijd wel
even voor ik het door heb, maar zodra ik

wel merk dat ik met een plukje haar zit
te spelen, glimlach ik: “ik doe het weer…”
en ook:
“hé, niet zo serieus jij”. Het
werkt relativerend. Ik voel even de
kriebels op mijn gezicht of het haar in
mijn vingers. Als een soort mini-yoga. Uit
mijn hoofd …
Had het spelen met een haarlokje vroeger
ook dit effect, vraag ik me af. Dat denk ik
eigenlijk niet. Heb ik me eigenlijk wel

gerealiseerd wat ik deed, indertijd, toen
de schaar erin ging? Heb ik het lokje
gemist? Ik kan het me niet herinneren.
Miste ik iets maar was ik me niet bewust
van wat. Mogelijk. Was het gewoon …
gewoon. Het was wat het was. En is het
nu zo bijzonder omdat ik me bewust ben
geworden van iets dat ik vroeger
onbewust deed …

side 51

Thuiszorg Zuidwest Fr.
Geslaagd uitstapje
Cliënten van het thuiszorgteam in Oudehaske en Thuishotelabonnees hebben
vrijdag 12 oktober genoten van een uitje
in het Kulturhûs in Oudehaske. Hier
verblijdde Sander Metz de deelnemers
met prachtige live muziek.
Na de ontvangst met koffie en wat
lekkers trad Sander Metz op. Hij biedt
muzikale, theatrale en welzijnsactiviteiten aan voor iedere doelgroep en in de
breedste zin van het woord. Het geven
van muzieklessen en dirigent zijn in
verschillende koren zijn hier twee voorbeelden van. Tijdens het optreden werd
er enthousiast meegezongen en de polonaise werd ingezet.

In de pauze ging wijkverpleegkundige
Bernou Offenga onder het genot van een
hapje en een drankje met de aanwezigen
in gesprek over de thuiszorg. Gedurende
de middag was er ruimte om gezellig bij
te praten met bekenden of juist nieuwe
mensen te leren kennen. De 30 deelnemers genoten volop: "Wat hebben we
een goed georganiseerde middag door
Thuiszorg Zuidwest Friesland gehad.
Sander zong veel liedjes van vroeger, het
was een groot feest van herkenning. Dit
kan wel vaker!", aldus een aanwezige. Het
gezellige uitstapje werd georganiseerd
door het thuiszorgteam van Oudehaske
in samenwerking met Thuishotel.
Thuishotel organiseert regelmatig gezellige uitjes. Lijkt het u ook leuk om eens
mee te gaan? Houd via www.thuishotel.nl
de uitjes in de gaten of bel naar:
0515-461234 om te vragen wat er op het
programma staat.
Fotobijschrift: De voetjes gingen van de vloer
tijdens het optreden van Sander Metz.

doarpskrante de Skodoar
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Verenigingen
Uitvaartvereniging Nannewiid
Uitvaartvereniging Nannewiid … wat
doen die?

Het regelen van uw uitvaart is niet een
onderwerp dat dagelijks ter sprake komt.
Maar toch is het wel een belangrijk onderwerp om eens bij stil te staan. Hoe
wilt u dit invullen? Misschien denkt u aan
woorden zoals; rustig, uniek, zorgzaam,
waardig, Fries. In ieder geval wilt u vast
en zeker een passend afscheid. Uw afscheid zal wat gaan kosten. Om er zeker
van te zijn, dat dit kan worden betaald,
kunt u zich bij de vereniging Nannewiid
aansluiten. Tegenover een jaarlijkse contributie zullen wij uw nabestaanden ter
zijner tijd een uitkering uitbetalen. Uitvaartvereniging Nannewiid heeft als
doel om; "Het op een waardige wijze laten uitvoeren van een begrafenis of crematie, zonder winstoogmerk." Doordat de
vereniging door vrijwilligers in stand
wordt gehouden en er geen winstoog-

merk is houdt de vereniging de contributie vrij laag. Daarom bent u goedkoper uit
dan bij een ander bijvoorbeeld een commerciële instelling. Voor meer informatie
verwijzen we u graag naar onze website
www.uitvaartverenigingnannewiid.nl
Om de vereniging goed draaiende te houden zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Hebt u een sociaal hart? We
vergaderen zo'n 10 keer per jaar om op
de hoogte te blijven wat er speelt. Heb u
interesse om ons nieuwe bestuurslid te
worden? Dan kunt u contact opnemen
met onze secretaris door middel van
email of telefoon, gegevens vindt u hier
onder.
T. Nutters
T: 0513-677429
E: secr.uvnannewiid@uvnw.nl

doarpskrante de Skodoar
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Verenigingen
Buurtvereniging Ny Sân
Wist u dat: Rottum een buurtvereniging
rijker is?
Dit is buurtvereniging Ny SÂn en bestaat
uit de straten Koets en Albert Marten Rinkemastritte.
Onze buurtvereniging heeft tot doel om
het onderlinge contact te bevorderen en
leuke dingen te organiseren voor de
buurt, door de buurt.

We starten op 31 december met een
feestelijke opening onder het genot van
oliebollen en een drankje.
BuurtverenigingNySanRottum
@outlook.com

Dansgroep Onder de Linden in Rottum
De dansgroep is alweer mee dan 25 jaar
actief. We dansen nu niet meer op vrijdagmiddag maar op vrijdagavond.
In de winterperiode van 1 oktober tot 1
april komen om de week op vrijdagavond
de leden bij elkaar in het Dorpshuis
onder leiding van Egbert en Gerry Dijkstra om de ballroomdansen Quick step,
Engelse Wals, Tango, Cha Cha Cha en de
Blues te oefenen. De gezelligheid staat
voorop.
Er is nog ruimte voor aanmeldingen van
nieuwe dansparen.

De eerste bijeenkomst om bij te wonen is
op vrijdagavond 18 januari, 8 februari
en 15 februari 2019. We beginnen om
19.30 uur tot 22.00 uur.
Kom gerust langs om kennis te maken.
Graag vooraf even melden bij Johanna
Bandstra.
Voor inlichtingen kunt u bellen of mailen
met Johanna Bandstra
0642189791
0513842651
e-mail: johannabandstra@gmail.com

doarpskrante de Skodoar
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TV Rottum
25 Jaar

8 september j.l. was het zover en vierden
we het 25 jarig bestaan van onze tennisvereniging. We zijn de middag begonnen
met een spelletjescircuit, vervolgens een
lekkere BBQ en we hebben de avond afgesloten met een gezellige pub quiz.

Tennisvereniging

Rottum e.o.
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Verenigingen
Tennisvereniging Rottum e.o.
Het Sint Maarten tennistoernooi op
11 november 2018
De weersvoorspelling voor deze middag
was regen en harde wind. Dus het was
nog even spannend maar om 12:00 uur
beslisten Aukje Wijnia en Esther Houtsma (toernooi commissie) dat het tennistoernooi door zou gaan. En wat hebben
we het ontzettend getroffen, zelfs de zon
ging schijnen.
16 personen hadden zich opgegeven voor
het tennistoernooi. De banen lagen er
prachtig bij en waren bladvrij gemaakt

Tennisvereniging

door Oene de Boer en Sjoerd Wijnia. Om
14:00 uur begon de middag met thee,
koffie en speculaasjes, verzorgd door
Anne Knol. Er werd volgens een mix schema gespeeld, elke wedstrijd duurde twintig minuten waarin fanatiek gespeeld
werd. Iedereen speelde voor zich, het ging
om de meest aantal behaalde games. Bij
de heren had Mark Volbeda de meeste
games behaald en bij de dames Emma van
der Vaart.
De geslaagde middag werd afgesloten met
een hapje en een drankje.

Rottum e.o.
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Verenigingen/instanties Rottum e.o.
Bezige Bijtjes
Knutselclub (vanaf 6 tot 12 jaar)
Informatie: www.rottumonline.nl
Biljartclub
Secr. dhr. J. Hoekstra
Schoterweg 42
8462 TE ROTSTERGAAST
0513-552178
Wedstrijdleider:
dhr. Tj. Menger (06-51294051)
Dansclub ‘Onder de Linden’
Secr. Lenie Vermaning
Hogedijk 110A
8464 NZ St. Johannesga
0513-636605
Dûnsgroep ‘Fryske Krite’
Secr. C.H. Tjeerdsma
Gaasterlandlaan 41
8443 CJ HEERENVEEN
0513-631144
Jeu de Boules
‘De Keiboulers’ Rottum
Secr. A. van der Wal
Info: Molenlaan 37
ROTTUM
0513-551753
Kaartclub ‘It Lytse Troefke’
Secr. dhr. J. de Veen
Burgemeester Kuperusplein 152
8442 CK HEERENVEEN
0513-621655
Rottum Leeft
Secr. Mark Volbeda
Hogedijk 1
8464 NP SINTJOHANNESGA
0513-682327
Tennisvereniging Rottum e.o.
Secr. G.S. Beetstra
Molenlaan 12
8461 LJ ROTTUM

Volleybalvereniging I.V.O
Secr. S. Soeting
Haulsterweg 39
8506 BH HASKERHORNE
0513-410009
Vereniging "Ajna Spiritueel Ontwaken" ;
is er voor een ieder die zich spiritueel wil
ontwikkelen.
Binnendyk 22
8461 LD Rottum
0617644610
www.ajna-spiritueel.weebly.com
Openbare Basisschool ‘De Ynset’
Binnendyk 24
8461 LD ROTTUM
0513-551666
Stichting Doarpshûs Rottum
Secr. dhr. R.A. Verkerk
Skans 5
8461 LP ROTTUM
r.a.verkerk@ziggo.nl
Vereniging Dorpsbelang Rottum
Secr. dhr. Henk Rijpma
Molenlaan 6
ROTTUM
06-53717576
henkrijpma@home.nl
Belangrijke informatie
Defibrillator
Dorpshuis, Binnendyk 22 te Rottum
Website Rottum en omstreken
www.rottumonline.nl
Wijzigingen graag melden
aan de redactie of aan dorpsbelang:
redactieskodoar@gmail.com
De ledenadministratie is in beheer van het
bestuur van Dorpsbelang Rottum:
info@rottumonline.nl

