Bruinsma’s Bakkerij
De Echte Bakker
Skans 2 Winsum
Tel. 0517 - 34 14 54

DE GROOTSTE KEUS IN:
		
BROOD
			
KOEK
				
BANKET
			
en . . . . GEBAK

* Nieuwe en gebruikte fietsen
* Luxe en huishoudelijke artikelen
* Speelgoed en schrijfwaren
* Gereedschap
* Verf en hout
* Tuinartikelen
* Veehouderijbenodigdheden
* Diervoeders en -accessoires
* Werkkleding en schoeisel
* Schaatsen

KLEASTERDYK 46
WINSUM
TEL. 0517-341556
DE WINKEL VOOR ALLES EN ...
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KIJK EENS
KIJK
EENS
WAT VAKER
WAT
VAKER
IN
DE SPIEGEL
SPIEGEL
IN DE
VAN
DE
VAN DE
KAPPER
KAPPER

Kapsalon Sjoeke
Kleasterdyk 16 - Winsum - tel. 0517-341633

Nijs.DOK is de dorpskrant van
Winsum en verschijnt 4 maal
per jaar. Nijs.DOK is gratis en
wordt verspreid onder alle
dorpsbewoners van Winsum.
Redactie
Jelle Rijpma / Anja Bakker
Kleasterdyk 3
8831 XA WINSUM
tel. 850976
rijpma.bakker@home.nl
Pytrik de Groot
Kleasterdyk 36A
8831 XC WINSUM
tel. 34 21 98
pytrikdegroot@gmail.com
Advertenties
Pieter Hilverda / Fetsje Anema
Kleasterdyk 22
8831 XB WINSUM
tel. 342237
pieterhilverda@home.nl

Yn dizze krante

l Fan ‘e redaksje

Nijjiersresepsje
Prijswinnaars puzzel
Snertpartij
Enquete dorpsfeest
50 jaar geleden

Foaropwurd

Bedriuw yn byld
Incasso Dorpsbelang
Schoolschaatsen
Stiekeme dingen
Nijsgjirrich plakje
Programma dorpsfeest
Efkes foarstelle
Nieuws uit de praktijk
Skoallenijs
Fraachpetear
Jeu de boules
Bedriuw yn byld
Cupcake
Ploegenachtervolging
Bandstoottoernooi

Opmaak en Druk
Empatec N.V.
Grafisch – Sneek

Nei in myld winterke tsjinnet de
maitiid him wer oan. Sûnder ljipaaisykjen diskear. Spitich dat sa’n
tradysje ophâldt. It hâldt in protte minsken yn de besnijing, en
guon sjogge der in grut part fan
it jier nei út. Watsei, se libje der
foar. Algra en konsorten ha foar
takom jier de hândoek noch net
yn de ring smiten, mar it sil dreech
wurde.
Yn dit nûmer fan ús doarpskrante
in weromblik op it winterseizoen.
Biljerterij, reedriden en fansels
wurde de winners fan de krystpuzzel bekend makke. Nijsgjirrich
is diskear ek de útkomst fan de
enkête dy’t de feestkommisje yn
it doarp hâlden hat. Hokker kant
giet it út?
Foar it fraachpetear gie de redaksje diskear op besite by Derk
Smids, de nestor fan de toanielspilers. Nea yn de gaten hân dat de
man fan oarsprong net frysktalich
is, wylts ‘er troch de jierren yn
talleaze fryske stikken spile hat.
Petsje ôf.

Kopij voor Nijs.DOK 86-2015
kan worden ingeleverd bij een
van de redactieleden, bij
voorkeur via e-mail, in platte
tekst en met aparte foto’s.

Foar de rest de rubriken dy’t jim
wend binne. Nijsgjirrige plakjes,
bedriuw yn byld en eefkes foarstelle, om mar in pear te neamen.
In protte lêswille mar wer.

Uiterste inleverdatum:
15 mei 2015!

JR

©
Alle rechten voorbehouden: niets
uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of
openbaar gemaakt in enige vorm of
op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier
zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Nummer 85 – Jaargang 22 – maart 2015
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l Financiële bijdrage

dorpskrant ‘NIJS.DOK’
Deze dorpskrant wordt u 4 keer
per jaar bezorgd. Als redactie hopen we dat u hiermee o.a. een
indruk krijgt van alle wederwaardigheden in en rondom Winsum.
Als redactie werken wij enthousiast en op vrijwillige basis aan alle
kopij of gaan op zoek naar kopij.
Ook proberen wij onze onkosten
zo laag mogelijk te houden en de
advertentie’s stellen ons in staat
om deze krant dan ook werkelijk
te realiseren.
Na de eerste 12 jaar ‘NIJS.DOK’
hebben wij een ommezwaai
gemaakt met een vernieuwde
lay-out en een heuse gekleurde
omslag. Om dit allemaal in de
toekomst te blijven doen, kunnen
we een bijdrage in de onkosten
van onze dorpskrant goed gebruiken.
We zouden het op prijs stellen,
indien u een extra bijdrage in de
onkosten zou willen overmaken
op bankrekening
NL93RABO0371060338 o.v.v.
‘onkosten dorpskrant’.

Nijjiersresepsje
Op sneontejûn 3 jannewaris wie
der gelegenheid om elkoar te
moetsjen yn de Helling om in oar
lokkich nijjier te winskjen.Yn 2001
binne we mei dit inisjatief starten.

Minsken,fijn dat jim der wiene…………en bedankt foar de ûndersteuning die wij krigen, sa dat
it mogelijk is dizze jûn te organiseren.
De kommisje.

Dus de fyftjinde kear al wer.De
eerste jierren yn de Gereformeerde.tsjerke en fan 2008 of yn de
Helling.
Oan it begjin fan de jûn wie der
foar elkenien kofje of tee.Wyls
spruts Lineke v/d Kwaak in iepeningswurd mei in passend gedicht
en winske ùs in gesellige jûn.
Ek wiene foar dizze jûn 3
trekzakspilers ùtnoege foar de
musikale omlijsting, wat tige yn è
smaak foel.Letter wie der nog tiid
foar in drankje.

In het eerste kwartaal van 2015
hebben we € 130,00 aan donaties
mogen ontvangen.
Onze hartelijke dank daarvoor!
De redactie.

Vereniging Speeltoestellen Winsum
Op 14 april is om 20.00 uur de jaarvergadering van de Vereniging
Speeltoestellen Winsum in de consistorie van de Mariakerk aan
de Tsjerkebuorren.

5

Afvragen
hoe u ervoor
staat

en meteen
het overzicht
hebben.

Rabo Mobielbankieren. Gemakkelijk, handig en overal.
Thuis of onderweg, er zijn momenten dat u even uw saldo wilt checken, bij- en
afschrijvingen wilt bekijken of geld wilt overboeken. Met de Rabo Bankieren
App heeft u direct overzicht over uw bankzaken.

SMS ‘APP’ naar 7226 en start met mobiel bankieren.
Samen sterker

vErs & vOOrdElig
dat is MijN cOOP

OPEN

Ma-vr
Za

8-20 uur
8-18 uur

Tel. 0517-341669
E-mail: tolsma.winsum@coop.nl
www.coopwinsum.nl

Coop Tolsma, Winsum

cOOP.Nl

Meamerterdyk 5
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l Feestcommissie
Uitkomsten enquête dorpsfeest Winsum
Beste dorpsbewoners,
Allereerst wil de feestcommissie iedereen bedanken die hun medewerking heeft verleend voor het
invullen van de enquête. Ook zijn vele ideeën benoemd waar de feestcommissie veel input voor het
dorpsfeest uit heeft kunnen halen. In de jaarvergadering heeft de feestcommissie al een duidelijk
beeld weergegeven van wat de uitkomsten zijn. Tevens is u toegezegd om de uitkomsten huis aan
huis te verspreiden, aangezien het Nijs Dok ook huis aan huis wordt verspreid is besloten om hierin
de uitkomsten te vermelden. Onderstaand kunt u lezen wat de definitieve uitkomsten zijn. We
hebben de belangrijkste vragen voor u op een rij gezet:
Hoeveel dagen zou het dorpsfeest volgens u moeten duren?
2 dagen: 82 stemmen
Hoeveel dagen zou het dorpsfeest volgens u moeten duren?
3 dagen: 105 stemmen
4 dagen: 25 stemmen
0
20
40
60
80
100
120
Geen mening: 9 stemmen
2 DAGEN
82
Totaal: 221 stemmen
3 DAGEN
105
Uitkomst:
4 DAGEN
25
De feestcommissie zal 3 dagen
GEEN MENING
9
dorpsfeest organiseren.

Staat u er open voor wanneer we het ene jaar een groot dorpsfeest organiseren (4 dagen) en het
andere jaar een kleintje dorpsfeest?
Ja: 114 stemmen
Nee: 101 stemmen
Groot dorpsfeest / kleintje dorpsfeest
Geen mening: 6 stemmen
0
20
40
60
80
100
Totaal: 221 stemmen
JA
114
Uitkomst:
NEE
101
De feestcommissie zal hier in
GEEN MENING
6
eerste instantie niets mee doen.
De inzet is eerst 3 dagen
dorpsfeest.
Vindt u dat we een thema moeten behouden voor het dorpsfeest?
Ja: 167 stemmen
Vindt u dat we een thema moeten behouden voor
Nee: 46 stemmen
het dorpsfeest?
Geen mening: 8 stemmen
Totaal: 221 stemmen
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Uitkomst:
JA
167
De feestcommissie heeft besloten
NEE
46
een thema te blijven hanteren
GEEN MENING
8
voor het dorpsfeest.
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Faber Uitvaartzorg
Walperterwei 39
8731 CD Wommels
 0515 - 33 17 26
 info@faberuitvaartzorg.nl
 www.faberuitvaartzorg.nl
 www.betink.nl

Faber Uitvaartzorg is een organisatie waar mensen terecht kunnen na een
ingrijpende gebeurtenis als een overlijden. D.m.v. onze diensten staan we de
nabestaanden bij met raad en daad. Faber Uitvaartzorg biedt zorg en zekerheid.
Onze ambitie stoelt op betrokkenheid, integriteit en ondernemerschap. Daarin
is de groei van Faber Uitvaartzorg geworteld; te allen tijde betrokken, integer en
oplossingsgericht omgaan met mensen die in een kwetsbare situatie verkeren.
De professionaliteit van Faber Uitvaartzorg is gebaseerd op onze rijke ervaring
op het gebied van uitvaartverzorging. Vanuit deze kern breiden we uit
en bouwen we aan een energieke organisatie die voor een ieder klaarstaat.

- Betrokken: menselijk, dienstverlenend en verantwoordelijk
- Integer: eerlijk, deskundig en duidelijk
- Ondernemend: daadkrachtig, vindingrijk en toekomstgericht.

Jacob Bakker
St.Michaëlsberch 6
8831 ZM Winsum
Tel. 06-53794868
www.vbutransport.nl
e-mail: info@vbutransport.nl

AUTOFIRST

Voor al uw transporten:
sneltransport internationaal/nationaal
koeltransport
pallets en stukgoederen
op-en overslag

uw auto op de 1e plaats

Menno Walinga
• Voor reparatie en onderhoud van alle merken
• Eigen schadeherstelafdeling
• Uitdeuken zonder spuiten
• Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.

Winsum

Tevens spuitwerk voor Yachting Systems en industrie werk.
Wij bieden service. En een gratis haal- en brengservice van uw auto.
Tevens kunt U ook terecht voor:

!
Tot ziens in Winsum

• Airco service
• Apk keuring
• Banden (ook opslag)
• Audio en carkit
• Accu´s

• Trekhaken
• Ruit reparatie
• Diagnose test
• Uitlaten

Autobedrijf Menno Walinga
i

St. Michaelsberch 2-4 - Winsum- Tel: 0517 - 342349
www.a utobedr i jfmen n ow al i n ga.n l
Autofirst Menno Walinga_102012.indd 1
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Moeten we het inschrijven van de financiële bijdrage voor het dorpsfeest op de huidige manier
blijven handhaven?
Ja: 164 stemmen
Financiële bijdrage op de huidige manier blijven
Nee: 41 stemmen
handhaven?
Geen mening: 13 stemmen
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Totaal: 221 stemmen
JA
164
Uitkomst: De feestcommissie zal de
huidige manier van het innen van
NEE
41
de financiële bijdrage blijven
GEEN MENING
16
hanteren.

180

Zou u er voor open staan om het ene jaar een optocht te laten plaatsvinden en het andere jaar aan
straatversiering te doen?
Jaarlijkse optocht: 65 stemmen
Optocht/straatversiering: 117
Ene jaar optocht, het andere jaar straatversiering
stemmen
0
20 40 60 80 100 120 140
Geen mening: 39 stemmen
JAARLIJKSE OPTOCHT
65
Totaal: 221 stemmen
Uitkomst: De feestcommissie heeft
ENE JAAR OPTOCHT, HET ANDERE JAAR
117
STRAATVERSIERING
besloten om dit jaar de
mogelijkheid te geven voor zowel
GEEN MENING
39
de optocht als de straatversiering.
Voor zowel de optocht als de
straatversiering zijn prijzen beschikbaar.
Om u verder een beeld te geven wat u zoal heeft genoemd als opmerking hebben we onderstaand
een kleine opsomming voor u gemaakt: Het dorpsfeest is te lang - aandacht voor het programma
(meer activiteiten van deze tijd) - inhoud programmaboekje (voor wie en inhoud activiteit) aandacht voor de jeugd van 12-16 jaar - activiteiten koppelen aan thema - werken met commissies –
organisatie feestcommissie prima etc.
Voorlopig programma 2015
Verderop in het Nijs Dok kunt u het voorlopig programma lezen. Naar aanleiding van de uitkomsten
heeft de feestcommissie de beslissing genomen om 3 dagen dorpsfeest te organiseren. Er is gekozen
om op dinsdagavond van 19.00 -21.00 uur de opgave voor de activiteiten te doen. Het betreft puur
opgave deze avond. Zodoende kan de feestcommissie tijdig de lijsten voor o.a. het kaatsen c.q.
andere activiteiten klaar maken. Ook hebben we er voor gekozen om het dorpsfeest iets ruimer op te
zetten. Er zijn activiteiten geschrapt, activiteiten hebben we in een nieuw jasje gegoten. Zodoende
hopen we alle dorpsbewoners weer een gezellig dorpsfeest te brengen.
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eg van Stichting Leefbaarheid Winsum

Vriendenploeg van Stichting Leefbaarheid Winsum
md in de jaarvergadering en als reacties in de enquêtes wil de feestcommissie gehoor
t oprichten van een “Vriendenploeg van Stichting Leefbaarheid Winsum”. Er is benoemd
sbewoners,Zoals
dat men
wel mee
helpen aan eenenactiviteit,
maar
niet in de
benoemd
in dewil
jaarvergadering
als reacties
in liever
de enquêtes
wil de feestcommissie gehoor
sie zitting wil
nemen.
Ook
met
deze
hulp
is
de
feestcommissie
erg
blij!
Wanneer
er
geven aan het oprichten van een “Vriendenploeg van Stichting Leefbaarheid
Winsum”. Er is benoemd
ers zijn, diedoor
vrijwilligerstaken
op
zich
wil
nemen
tijdens
het
dorpsfeest
of
mee
willen
de dorpsbewoners, dat men wel mee wil helpen aan een activiteit, maar liever niet in de
van een activiteit
(bijv. jeugd
& senioren),
kunnen
zich deze
via dehulp
mailis de feestcommissie erg blij! Wanneer er
feestcommissie
zitting
wil nemen.
Ook met
winsum@gmail.com
opgeven.
om in de mail op
aanzich
te geven
waar tijdens
u graaghet
aandorpsfeest
mee
dorpsbewoners
zijn,Verzoek
die vrijwilligerstaken
wil nemen
of mee willen
organiseren van een activiteit (bijv. jeugd & senioren), kunnen zich via de mail
doarpsfeestwinsum@gmail.com opgeven. Verzoek om in de mail aan te geven waar u graag aan mee
at we u een goed beeld hebben kunnen geven, van de uitkomsten. Mocht u nog vragen
wilt helpen.
kunt u altijd één van de leden van de feestcommissie benaderen.
Wij hopen, dat we u een goed beeld hebben kunnen geven, van de uitkomsten. Mocht u nog vragen
k voor uw bijdrage!
hebben, dan kunt u altijd één van de leden van de feestcommissie benaderen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Nieuw in Fryslân
Online chatten met hulpverleners
Online chatten met hulpverleners is nu ook
mogelijk in Fryslân, via de website www.
fryslanonline.nl. De website is deze zomer
gestart en is het gevolg van een gezamenlijk
project van Stichting Maatschappelijk Werk
Fryslân, Timpaan Welzijn en Zorgcombinatie Interzorg. Deze online hulpverlening is
bedoeld voor zowel jongeren, volwassenen
als ouderen.
De website biedt verschillende chatspreekuren per week, waarbij er rechtstreeks per
mobiele telefoon of computer ´gesproken´ kan worden met een maatschappelijk
werker. Ook mailen behoort tot de mogelijkheid. Voor wie het prettig vindt om anoniem te chatten is dit ook mogelijk. Aan
deze nieuwe vorm van hulpverlening zijn
geen kosten verbonden.
De chatmedewerkers van Frysl@n Online
bieden de hulpvrager een luisterend oor,
geven tips en advies en indien gewenst
kunnen zij diegene doorverwijzen naar de
juiste instantie(s). Van familiezaken, financiën, geweld, relaties, school, seksualiteit,
verslaving, vrienden, werk, opvoeding,
rouwverwerking tot echtscheiding en nog
veel meer: de medewerkers behandelen
alles vertrouwelijk. Met dit initiatief wordt
mensen in Fryslân op een toegankelijke en
eigentijdse manier professionele hulpverlening aangeboden. Meer informatie is te
vinden op de website www.fryslanonline.nl
en in de advertentie elders in deze krant.
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FRANKENA B.V.
Loonbedrijf & Machineverhuur

VOOR LEVERING VAN:
* COMPOSTAARDE
* ZWARTE GROND
* DIV. SOORTEN ZAND
* GRIND
* SCHELPEN
* COMPLEET GRONDWERK
* WALBESCHOEIINGEN
(LEVEREN EN AANBRENGEN)
VRAAG VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN
Tel, 0517-341681
Fax 0517-341666

Winsum
Uitvaartvereniging

“HORA RUIT”
te Winsum

Opgericht 12 mei 1880

www.boefkes.nl
Kinderkleding
voor jongens en meisjes
van 86/92 t/m 158/164

Topitm - Kidzart - Dutchdreamdenim - Zebra
Le Big - Bampidano - Quapi kidswear - Relaunch

Regelt de praktische zorg voor u en uw
nabestaanden, zodat u de gelegenheid heeft om u
te concentreren op het afscheid en toe te geven aan
het gevoel van rouw.
Ook dorpsgenoten die niet lid zijn kunnen een beroep
doen op onze vereniging.
Bode: dhr. S.A. Schoustra

Kom gerust eens langs in onze showroom!

Naamloos-1 1

Voorzitter: dhr. F. Heida
0517-341898
Ledenadministr.: mevr. A. Sieswerda 0517-341851

18-3-2015 8:56:47
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058-2501380

Snertpartij 2014
We koenen wol tinke dat een
snertpartij allinnich al net dreech
genoch is. Nee hear, we matte
der ek nog een barre kryst- kuier
bij rinne. En der nei ek nog mar
efkes nei de alde BZN yne Helling. Dit mei it resultaat dat de
papieren fan de snertpartij wei
binne. Mar wat we nog al witte, is
dat we in prachtige biljertdei han
ha. We hienen moaie poultsjes
makke, mar sa wie der moarns sa
mar ien by kommen sunder him
op te jaan, hy hie net iens een
whats”Epke” stjoert. Dus doe koe
de list wer hielendal oer de kop.
Mar gelukkich hiene we nog een
joker achter de han, Piet Kuiken
bedankt dast sa snel komme koedest. Nei een dei mei moaie caramboles, echte biljert-offs en de
lekkere snert (oanbean troch Siep
en Wietske, tige tank hjirfoar) ha
we toch wer een slagge snertpartij han en binne we nei ongeveer
30 whatsappkes tot understeande utslachen kommen.
Utslach B’s
Heechste serie ??????
1e Pier Frankena
2e Allard Bokma
3e ??????
Utslach A’s
Heechste serie. Pieter Hilverda
1e
2e
3e

Leo Diks
Johannes Rodenhuis
Jelle de Lang

P.s. Wy witte trouwens net at de
snert wol hielendal goed wie,
want de oare deis hienen wy as
organisaasje allegear aardich piin
‘e hasses. En at der nog lakenridders binne dy de oare utslachen
witte mei se it nog wol efkes troch
jaan oane organisaasje.
De Snertkoppen.

Prijswinnaars

Prijswinnaars Woordzoeker
● ● ● NijsDok nr.84 ● ● ●

Woordzoeker
● ● ● NijsDok nr.84 ● ● ●
Uit de 20 binnengekomen oplossingen hebben we als bestuur de
volgende prijswinnaars geloot:
- Jannie Bouma- Miedema
- Wybrand van der Werf
- Fam. Sj.Weijer
De winnaars hebben inmiddels de
prijs in ontvangst genomen.
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Uit de 20 binnengekomen oplossingen
hebben we als bestuur de volgende
prijswinnaars geloot:
-Jannie Bouma- Miedema

l Bedriuw yn byld
Hallo Winsumers,
De meesten zullen mij wel kennen
aangezien ik al mijn hele leven in
Winsum woon, maar voor degenen die dat niet weten en niet
weten wat voor werk ik doe zal ik
mijzelf even voorstellen.
Ik ben Wiebe van der Vaart, 20
jaar oud en woon bij mijn ouders en jongere broertje Sjouke.
Mijn vriendin is Dieuwke van der
Veer uit Welsryp
Ik heb in Winsum mijn basisschoolperiode doorgebracht op de
Mied’skoalle, daarna ben ik naar
de AMS gegaan in Franeker. Daar
heb ik de opleiding VMBO Metalektro gedaan. Dit heb ik in 2010
afgerond, na de zomervakantie
ben ik naar het Friesland College
in Heerenveen gegaan. Daar heb
ik gekozen voor de opleiding
Werkplaatsmanagement . Dit is
een erge brede opleiding van 4
jaar voor de autobranche. De
eerste 3 jaar bestond voornamelijk uit techniek, aan het einde
van dat jaar hadden wij een examen voor eerste automonteur
in Nieuwegein bij de Innovam.
Het laatste jaar was gericht op
het managementgedeelte en
dan vooral planning, klanten en
klachtenafhandeling, magazijn,
administratie. In de opleiding heb
ik bij verschillende autobedrijven
gewerkt, twee universeel garages
en een dealerbedrijf. Midden juni
2014 heb ik de opleiding afgerond.
Een eigen bedrijf wou ik mijn hele
leven al graag. Nadat ik mijn
opleiding had afgerond was hier
de mogelijkheid voor in het pand
van mijn ouders, vervolgens ben ik
op 18-8-2014 naar de Kamer van
Koophandel geweest. Handelsonderneming Wiebe van der Vaart
was hiermee een feit. Inmiddels
zijn we ruim een half jaar verder
en gaat alles naar mijn volle tevredenheid. Ik heb mij gericht op de
handel in auto’s en auto-onder-

delen. Vooral kleinere goedkope
auto’s die altijd keurig afgeleverd
worden met een afleverbeurt en
nieuwe apk-keuring.
Naast verkoop van auto’s koop
ik ook auto’s in, dus mocht u uw
auto kwijt willen kunt u gerust
telefonisch contact opnemen. De
verkoop van gebruikte onderdelen betreft de merken Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Nieuwe
onderdelen kan ik van alle merken leveren. Naast de handel doe
ik ook reparatie en onderhoud tegen een scherp uurtarief.
Voor meer informatie of vragen
kunt u gerust langs komen aan de
St. Michaelsberch 3 in Winsum.
Ook kunt u telefonisch contact
met mij opnemen.

Indien u nog vragen heeft over
de jaarlijkse incasso of over uw
lidmaatschap, dan kunt u contact
opnemen met de penningmeester
van Dorpsbelang: Simone KijlstraFrieswijk, tel. (0517) 341641.

l Skoallenijs
Herenteam It Bynt in finale Schoolschaaten Ploegenachtervolging
Op maandag 19 januari werden
voorrondes verreden voor het
Open Fries Kampioenschap Ploegenachtervolging Schoolschaatsen. Het herenteam van It Bynt
heeft hier uitermate goed gepresteerd; zij gaan direct door naar
de finale met de snelste tijd van
die dag!

Met vriendelijke groet,
Wiebe van der Vaart
Tel: 06-20258479

l Dorpsbelang

Incasso contributie
Dorpsbelang Winsum (Fr.)
De jaarlijkse incasso van de contributie van Dorpsbelang Winsum
(Fr.) zal eind mei 2015 plaatsvinden. Naar verwachting zal de contributie € 5,50 euro bedragen. Het
exacte bedrag zal echter vastgesteld worden tijdens de Algemene
Vergadering, welke 31 maart 2015
gehouden zal worden in MFC De
Helling.
U kunt de incasso van Dorpsbelang herkennen aan het incassant-ID “NL85ZZZ400057780000”
en aan het machtigingskenmerk
“Mndt-Lidnummer-1-11-2009”.
Dus wanneer uw lidnummer 510
is, zal het machtigingskenmerk als
volgt zijn: “Mndt-510-1-11-2009”.
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De IJshal in Leeuwarden organiseert samen met Thialf het Open Fries Kampioenschap Ploegenachtervolging Schoolschaatsen. In 2014 is
dit voor de eerste keer georganiseerd, in Thialf. Dit jaar vindt het
kampioenschap in Leeuwarden
plaats. Er zijn 2 voorrondes (19
januari en 18 februari), waarna de
finale op 11 maart verreden zal
worden. De ploegen met de snelste tijd mogen de finale rijden. Het
kampioenschap wordt over 3 rondes op de ijsbaan in Leeuwarden
verreden, dus over 660 meter.
Vanuit It Bynt werd op 19 januari
meegedaan door maar liefst 4 teams:
- Heren 1: Lolke van der Sloot,
Hessel Koning en Hessel Postma
(groep 7/8).
- Dames 3: Marlies Bonnema,
Jeltine Meulenaar en Agnes de
Vries (groep 8).
- Dames 2: Afke Engelsma, Silke
de Vries en Ilse Kijlstra (groep 6).
- Dames 1: Hester Pater, Marleen
van Dorp en Romy Postma (groep 7/8).
Reserve bij de damesteams was
Debbie de Vries. Zij hoefde echter
niet in actie te komen.
Als eerste moest het dames 3 team
starten. Zij reden een super rit,
maar helaas wist de organisatie

niet op tijd de stopwatch te stoppen, waardoor 4 ronden werden
geklokt in plaats van 3. De dames
3 mochten daardoor aan het eind
nogmaals overrijden.

Ook bij de dames 2 ging het
klokken niet zoals het moest. Zij
kregen daardoor een hele slechte
tijd en mochten helemaal aan het
eind van de middag overrijden. Bij
dames 1 ging het klokken wel goed,
maar door een valpartij mochten
ook zij nogmaals overrijden.
Al dit ongeluk leidde er toe dat
dames 3 tegen dames 1 moesten
overrijden. Eén van de dames 1
liep tijdens de race echter een
blessure op en zij konden hun
tijd niet verbeteren. Zij zullen dan
ook niet aan de finale op 11 maart
mogen deelnemen. De dames 3
zetten een keurige 7e tijd neer.
Of dit voldoende is om ook in de
finale te mogen rijden, hangt af
van de tijden die tijdens de andere voorronde op 18 februari worden gereden.
Toen was het de beurt aan de heren en het heren team van It Bynt.
Zij gingen voortvarend van start
en zetten een sublieme tijd neer
van 1 minuut en 25,6 seconden. Zij
waren daarmee bijna 4 seconden
sneller dan het team met de 2e tijd.
En dus veruit het beste herenteam.
Zij gaan daarom ook meteen door
naar de finale op 11 maart.
Als laatste moest het dames 2 team
nogmaals aan de bak. Zij verbeterden hun eerste (foutief) gemeten
tijd met meer dan 20 seconden, ondanks een valpartij van één van de
dames. Naar alle verwachting zullen zij niet mogen overrijden.

Op 20 februari werd bekend gemaakt dat alle teams van It Bynt
waren geplaatst. Op 11 maart
werd de finale gereden.
De dames mochten ook bij de finale het spits afbijten. Er waren
in totaal 31 damesploegen geplaatst. Anders dan de tijdens de
voorrondes was alles perfect georganiseerd. De strijdende ploegen kregen hesjes aan waardoor
de tijdwaarnemer de ploegen ook
goed uit elkaar kon houden.
De snelste damesploegen uit de voorrondes moesten als laatste rijden,
dit hield de spanning er goed in.
De hoofdprijs, de wisselbeker, werd
gewonnen door de KBS de Foareker uit Easterein, zij reden een
prachtige wedstrijd in 1.09.36. De
dames van It Bynt 1,2 en 3 haalden
respectievelijk de 20ste, de 15de
en de 10de plaats, met de tijden
1.44.44, 1.37.91 en 1.31.52.
Na de dames werd het tijd voor de
heren. Ook hier moesten de snelste groepen als laatste, in totaal
waren er 30 ploegen geplaatst. It
Bynt moest in de één na laatste rit
strijden, omdat ze zich bij de voorrondes als 2de hadden geplaatst,
met een verschil van 12 sec op de
1ste ploeg. De jongens hadden
een razendsnelle start maar helaas
kon Hessel Postma het niet staande houden, gelukkig kregen ze
een herkansing. Inmiddels had de
snelste ploeg van de voorrondes al
een zeer snelle tijd neergezet van
1.10.02, om dit te evenaren moesten ze tov de voorrondes 15 sec
inhalen, een onmogelijke strijd.
Bij herkansing bleek dat ze al wat
kruit hadden verschoten door de
1ste rit, maar desondanks reden
ze een prachtige wedstrijd met
een verbetering van 6 sec tov
de voorrondes. De winnaars zijn
geworden de shorttrackers van de
Maximaschool uit Leeuwarden, en
onze boys wonnen de 2de plaats in
een tijd van 1.21.91 voor de CBS
Staetlansskoalle uit Tzum met de
tijd 1.28.05.
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Bejaardenhuizen
verdwijnen, langer thuis
wonen
Vrijwel iedereen wil het liefst zo
lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen. Tot voor kort was het heel
vanzelfsprekend dat u kon verhuizen naar bijv. een bejaarden- of
verpleeghuis wanneer thuis wonen door ziekte, lichamelijke of
geestelijke beperkingen niet meer
kon. Maar dat is nu niet meer zo!

Tegenwoordig moet u zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen ook wanneer dat steeds lastiger wordt. Het aantal plaatsen
in bejaarden- en verpleeghuizen
wordt meer dan gehalveerd. Dat
betekent dat u zichzelf tijdig de
vraag moet stellen: ‘Is mijn woning klaar voor mijn toekomst?’
Als u ouder wordt, is de kans op
fysieke ongemakken groter. Meer
comfort is dan een noodzaak in
plaats van een luxe. Veel huizen
worden aangeboden als seniorenwoningen of als levensloopbestendige woningen. Maar hierbij
wordt geen rekening met een
aantal zaken zoals bijvoorbeeld
het ontvangen van zorg. Daardoor voldoen slechts weinig van die
woningen werkelijk aan alle eisen.
Ten onrechte gaan veel mensen,
waaronder bouwprofessionals, er
van uit dat aanwezigheid van brede deuren en het ontbreken van
drempels wel voldoende is.

Wat te denken van een badkamer
die er prachtig uitziet maar waarin u niet door externe verzorgers geholpen kunt worden zoals
verwacht, in verband met de ARBOwet- en regelgeving?
Om zowel ouderen als bouwprofessionals op dit gebied te kunnen adviseren is ‘Zelfstandig Wonen Ouderen Friesland’ ontstaan.
ZWOF is opgericht door Yvonne
Sterk, Friezin en is gevestigd in
Stiens. Zij is opgeleid tot en heeft
jarenlange ervaring als makelaar/
taxateur. Ze heeft zich door middel
van opleidingen gespecialiseerd in
het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen en is de eerste Seniorkeurmakelaar in Friesland.
Op verzoek van het Nederlands Instituut Levensloopgericht Wonen
heeft zij, samen met andere specialisten, keuringen ontwikkeld
voor het vaststellen of een woning,
wooncomplex, mantelzorgwoning
of zorgunit geschikt is voor bepaalde doelgroepen. De resultaten
van een dergelijke keuring worden gewaardeerd in sterren waarbij ook nog een unieke ster voor
ARBO-eisen wordt afgegeven.
Zwof kan ingeschakeld worden door zowel particulieren als
bouwbedrijven. Bij particulieren
komen wij thuis en door het stellen van vragen en het beoordelen van de woning brengen we
de persoonlijke situatie helder in
kaart. Op basis daarvan kijken we
wat voor u de beste oplossingen
en mogelijkheden zijn. Misschien
is een goede verbouwing wel de
oplossing of verhuizen naar een
andere woning die beter past
of wellicht het plaatsen van een
mantelzorgwoning.
Binnenkort staat ons aanbod van
mantelzorgwoningen, zorgunits,
kleinschalige woonvilla’s maar
ook appartementen (waarbij aangegeven wordt in hoeverre deze
geschikt zijn voor specifieke doelgroepen) ook online. Meer informatie vindt u op: www.ZWOF.nl

Het Rabobank Coöperatiefonds iets voor u?
Rabobank
Leeuwarden-Noordwest Friesland is een bank van
en voor klanten en leden. Daarom steunen wij veel verenigingen, stichtingen en instanties in
de regio. Heeft u een project dat
zich onderscheidt van ‘reguliere’
sponsorprojecten? Doe dan een
aanvraag uit het Coöperatiefonds.
Stimulans voor de samenleving
Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de
winst en is heel specifiek bedoeld
voor de gemeenschap. Het fonds wil met een financiële bijdrage
initiatieven ondersteunen die erop
gericht zijn het maatschappelijke
of culturele leven in het werkgebied van Rabobank LeeuwardenNoordwest Friesland te verbeteren.
Leden beslissen mee
Een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, beoordeelt en
nomineert de binnengekomen
aanvragen. Vervolgens kunnen in
oktober alle leden van Rabobank
Leeuwarden-Noordwest Friesland
een stem uitbrengen op de genomineerde projecten. De projecten
met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage.
Een bijdrage aanvragen?
Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.rabobank.nl/lnwf.
Om in november voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, is het van belang het volledig ingevulde aanvraagformulier
vóór 1 juni in te leveren.

Stiekeme dingen
Yn’e foarige edysjes fan’t Nijsdok
hawwe jo ferhalen oer de twadde
wrâld oarloch lêze kint. Ek dit kear
wer in ferhaal oer dizze tiid. Dit
kear in ferhaal oer guon stiekeme saken dy barden yn en om. Ek
dit kear hawwe mei behulp fan
H.W Koning in ferhaal op papier
krygen.
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Yn tiiden fan ‘e oarloch wiene der
in soad beheinings, it iten moast
bygelyks op’e bon en guon saken
moasten ynlevere wurde. Ûnder
oare de jachtgeweren fan’e jagers, dizzen waarden letter wer
ferdielt ûnder de landwacht. De
landwachters wiene minsken dy
yn tsjinst gongen fan’e Dútsers
om ûnderdûkers en oare saken
op te spoaren. Se waarden Jan
Hagel neamd, omdat se de geweren krygen dy de burgers moasten ynleverje. Hjir yn Winsum hie
nimmen sich oanslúten by de landwacht.
Ek it tabak wie op’e bon. Dertroch
hiene in soad misken in harren eigen tún in tabaksplant. De blêderen fan dizze plant moasten drûge
wurde om letter as tabak brûkt te
wurden. Jaap van der Meer, alias
Jaap Prúmke koe net wachtsje oan
de blêderen riep wiene. Hy koage
se grien al op. ( Nei de oarloch
Jaap mocht ek graach in slokje
jenever, de lêste heale romer fol
geat der yn’e herberch altyd yn’e
prúmtabak, want dan hie der letter ek nog wat. )
De radio’s moasten ek ynlevere wurde, der wiene minsken dy
kochten in âlde radio, en leverden
dizze yn, yn stee fan harren eigen
radio, dizze holden de misken
dan stiekem. De heit van Koning
hie ek in âlde radio op’e kop tikke, om dizze oan de Dútsers te
jaan sadat Koning syn eigen radio
hâlde koen. Wanneer je de radio
ynlevere hiene, krygen je derfoar
in bewiis. De eigen radio hat Koning syn heit ferstoppe op souder
tusken âlde klean en skuondoazen yn. Op dizze wiize koe Koning
syn heit nog altyd nei de Ingelske radio sender lústerje, iets wat
ferbean wie troch de Dútsers. De
Dútsers diene oan propepaganda, je koene net op it nijs oan wat
yn’e krantsjes fan doe stie.
By Peet Kingma, die wenne op it
Swart Ko hûs, hjir wenje no Siep en
Joke van der Let mei harren bern,
is in radio yn beslag naam yn’e oarloch. Se hawwe Peet en de radio
mei naam nei Ljouwert, hjir hat

Peet in skofke yn’t gefang sitten.
Nei dat Koning syn heit dit nijs hjerde, hat hy de radio op’e nij ferstoppe, dit kear yn’t pakhûs. De radio
kryg dêr in plak yn de riemkoker,
tusken de moter en de mjelstien,
sadat der hjir sa no en dan nei de
Ingelske radio lústerje koe.
Yn Littens wie in molkfabriek, hjir
waard tsiis makke. It ferset hat hjir
yn’e oarloch tsiizen stellen. Dizzen
waarden socht troch de Dútsers.
Se sochten oaral yn Winsum, yn’e
tsjerken, skoallen en guon pleatsen op Weakens. Se hawwe op
Weakens socht yn’e pleatsen wer
dat no Anne de Jong, Gosse Postma en Lammert Postma wenje. De
tsiizen leine net hjir, mar yn’e in
fjirde pleats op Weakens, dizze
pleats hie gjin ferhurde reed en de
Dútsers hawwe hjir nea socht. De
pleats is letter twa kear ôfbaand
en net wer opbouwd. Koning syn
heit hjerde fan Hendrik Meinsma
dat de Dútsers op syk wiene nei
tsiis, hij tocht dat se miskien it
pakhûs fan Koning ek wol trochsykje woene. Derom gong Koning die dei fuort, hy woe net mei
syn radio nei Ljouwert lyk as Peet
Kingma. De Dútsers binne nea
yn’t pakhûs west te sykjen. Koning
syn heit hat hjirnei de radio ynpakt
yn lekkens en in kiste makke. De
radio is yn dizze kiste kaam, mei
de lekkens derom hinne. Dernei
hat Koning de kist yn in bult losse
keunsmest begroeven. It hjeren nei
de Ingelkse radio wie toch dien,
trochdat der gjin elekstriske stroom mear wie. Nei de befrijding,
doe der wer stroom wie, hat hy de
radio wer opgroeven en mei naam
nei hûs. De radio spiele fuortendaliks wer. De radio wie kocht yn 1935
en spielet 80 jier letter nog steeds
by Klaas Koning yn’e hûs.
De barden ek oare stiekeme dingen yn Winsum. Alle jonge mannen fanôf 17, 18 jier moasten harren melde om yn Dútslân oan’t
wurk te gean. Mar in soad jonge
mannen woene dit net en dûkten
ûnder. Dit barde ek yn Winsum.
Hjir yn’t doarp hawwe seis jonge
moalju ûnderdukt sitten yn’e skoalle, wer no de winkel van Van
der Velde sit, en letter hawwe

se in skoft ûnder preekstoel yn’e
Hervormde tsjerke sitten. Hjir
wiene se meast nachts. Nei dat se
ûnde de preekstoel sitten hawwe,
hawwe se letter in skoft yn in ticht
boatsje slipt. Dit boatsje lei steeds
op in oar plak, om it ferrie tsjin
te gean. De moalju hawwe ris op
in nacht minsken praten hjert, se
wiene tige angstig. Mar it blykten
letter minsken te wêzen dy by
nacht stiekem jierdappels út in jierappel bult hellen.
Tsjinwurrich is der weinig akkerbouw hjir yn’e Greidhoeke, mar yn
tiiden fan’e oarloch waard it troch
de Dútsers ferplicht om in gedeelde fan it greidelân te feroarjen
yn akkerbouwlân. Dit waarde de
‘schuurplicht’neamt. De jierappels
en bieten waarden bûten bewarre op grúte búlten. Dizzen waaren
tadekt mei strie en modder, sadat
se beskerme waarden tsjin de winter. Trochdat de búlten op it lân
leine wie der in grutte ferleiding
om wat jierappels te stellen om
oan iten te kommen.
It boatsje is ek wol ris brûkt troch
in Dútser dy hjir geregeld kaam
te jeien. Hy hie in ein delsketten
en woe dizze ophelje, dit hat
der dien mei it boatsje fan’e ûnderdûkers. Dernei is der in ein
kaam oan it brûken fan it boatsje as ûnderdûkplak. Alle seis
ûnderdûkers hawwe dr oarloch
oerlibbe. Dit ferhaal is ek koart
beskreaun yn it boek Winsum
1900-2000, in byld fan in doarp en
uitgebreid beschreven in Ald Winsum, verhalen verzameld door J.G
Koops út de Historyske en Kulturele Rige “Tusken Middelsee en
Slachte” deel 10.
NB: Yn it foarige stik ha we it hân
oer de trein by Hatzum. Omdat
Koning graach witte woe wanneer dit bard is, haw ik kontakt
opsocht mei it fersets museum yn
Ljouwert en hjirfan krygen we de
folgende reaksje:

trein op de lijn Leeuwarden –Harlingen onder vuur, maar ook bij
Jellum / Boksum was het raak. Bij
Bozum werd op dezelfde lijn een
goederentrein geraakt. Tussen
Leeuwarden en Heerenveen was
een passagierstrein het doelwit.
Deze kon na de beschieting niet
verder en bleef bij Nij Barrahus
staan.”

“Volgens onze informatie vond
dit incident op 24 mei 1944 rond
13.45 uur plaats. De machinist
werd door de ontsnappende stoom gewond. Op deze dag namen
de Geallieerden niet alleen de

Zelf ben ik, Hester werkzaam in
Cammingaburen binnen integraal
kindcentrum de Wielen. Ik werk
hier als pedagogisch medewerker
op het kinderdagverblijf en op
een speelleergroep voor peuters.
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(Alle treinen koene nei de beskettingen net op eigen krêft fjirder)

l Efkes foarstelle

Aan ons de vraag: willen jullie
een stukje schrijven voor in de
dorpskrant van Winsum? Hartstikke leuk, natuurlijk willen we dat.
Wie zijn wij, de bewoners van Pier
Winsemiusleane nr. 36?
In juni 2014 kregen wij de sleutel

van ons nieuwe stekje. Zoals ieder
vast heeft vernomen, zijn wij in de
zomer maanden druk aan de klus
geslagen. Erik is werkzaam in de
bouw als timmerman bij bouwbedrijf T.J. Dijkstra op Vlieland.
Hij heeft ons huis helemaal zelf
opgeknapt. Van het slopen van
de schouw tot het betimmeren
van lambrisering op de babykamer, ja jullie lezen het goed; een
babykamer. Eind februari 2015
verwachten wij ons eerste kindje.

Hiervoor heb ik enige studies afge- We hopen dat we de komende
rond. Ik ben begonnen met de jaren met veel plezier in Winsum
MBO opleiding SPW (sociaal peda- mogen wonen. Ieder die naar
gogisch werk). In deze tijd was ik aanleiding van dit stukje nog vraook werkzaam bij de Coop in het gen voor ons heeft, stel ze gerust!
dorp, bij Siebe en Jetske heb ik een We hopen jullie nog vaak te moaantal jaren een erg leuke, gezelli- gen groeten in het dorp.
ge en leerzame tijd gehad. Toen ik
mijn MBO opleiding heb afgerond Erik en Hester Visser- Kooistra
ben ik aan het werk gegaan in de
kinderopvang, maar niet gestopt *Julian is geboren op
met studeren. Een aantal jaren ge- 19 februari om 13.17 oere.
leden heb ik mijn HBO diploma als 3350 gram en 51 cm.
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voor dit huis en het fijne plekje
waar ons huis staat. Zelf kom ik
van de ruimte. In Dronrijp ben ik
opgegroeid op een boerderij. Erik
komt ook uit een dorp; Deinum.
Dus een beetje vrijheid en vrij
uitzicht rondom het huis vinden
we wel erg prettig.
Omdat Erik voor zijn werk doordeweeks veel tijd doorbrengt
op het eiland, zoekt hij in de
weekenden zijn ontspanning op
het water. Zoals zijn naam toevalligerwijs al doet vermoeden
zit het vissen in zijn bloed. Wat
begonnen is als hobby, heeft zich
inmiddels gevormd tot een visgids
bedrijfje. Erik biedt als visgids een
onvergetelijke dag op het water, aan ieder die het leuk vind
om daarbij enige uitleg te krijgen
over het(roof) vissen op de (friese)
wateren door een ervaren visgids.

l Nijsgjirrich plakje
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Stem is geld waard
Van 25 maart tot en met 3 april
kunnen leden hun stem uitbrengen op hun favoriete clubs via
rabobank.nl/lnwf. Begin maart
ontvangen zij een persoonlijke
uitnodiging om te stemmen. Als
alle stemmen zijn uitgebracht,
wordt het totaalbedrag gedeeld door het aantal stemmen en
wordt de waarde per stem duidelijk. Hoe hoger het aantal stemmen, hoe groter de bijdrage voor
een club.
Wat kunnen clubleden doen om
te steunen?
De clubs die meedoen, krijgen van
de bank promotiemateriaal om de
campagne bij hun eigen leden onder de aandacht te brengen. Als
clublid kun je in je eigen omgeving
bij familie, vrienden en kennissen
informeren of zij lid zijn van Rabobank Leeuwarden-Noordwest
Friesland en vragen of zij op jouw
vereniging willen stemmen.
Meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne en het
lidmaatschap van de Rabobank
vindt u op rabobank.nl/lnwf.

Back in time met z’n allen!! Rock ’n Roll muziek, vetkuiven en
petticoats, gezelligheid en swingen op de dansvloer. Deze tijden
herleven bij het thema Rock ‘n Roll. Pak je stoere elektrische
gitaar, draai een suikerspin in je haar en laat je
creatieve ideeën zien tijdens de optocht en kom
verkleed naar het matinee!!
De feestcommissie wenst alle dorpsbewoners veel
succes toe met de voorbereidingen!!.

Voorlopig programma dorpsfeest Winsum 2015
Dinsdag 23 juni 2015
Opgave activiteiten van 19.00 -21.00 uur in de Helling
Donderdag 25 juni 2015
10.00 uur start optocht
11.30 uur koffie drinken met ?
14.00 uur peuter- / kinderspelen
15.00 uur jeu de boules
16.00 uur activiteit voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar
19.00 uur pyjamarock
21.30 uur dansen met Crazy Cadillac
Vrijdag 26 juni 2015
9.00 uur

kaatsen

10.30 uur creatief maar dan anders
14.00 uur klaverjassen / schutjassen
14.00 uur Winsumer rock fishing competition
14.00 uur seniorenactiviteit
19.00 uur optocht
22.00 uur dansen met Kraakthelder
Zaterdag 27 juni 2015
10.30 uur gekostumeerd volleybal
16.00 uur matinee met Butterfly
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l Nieuws uit de
praktijk

Berichten uit de praktijk van
Bergwerff.
“Een nieuwe Lente en een nieuw
geluid!” zijn de eerste dichtregels van Herman Gorter’s gedicht
‘Mei’. Zover is het echter nog
niet en met een beetje goede wil
wordt het nog winter, maar feit is
dat de kop van het nieuwe jaar af
is.
Ook is de kop van
de nieuw praktijklocatie
aan
de
Wide Hoeke 10B
in Mantgum
af
en veel patiënten
zijn daar al op het
spreekuur geweest. We hopen
dat de warme uitstraling van het
kleurgebruik u een welkom gevoel heeft gegeven. Geleidelijk aan
wordt de praktijk in Mantgum
door andere zorgverleners in gebruik genomen, niet alleen de medewerkers van Bergwerff houden
er spreekuur maar de verloskundigen van de praktijk Swanneblom
hebben er ook zitting.
Zoals u waarschijnlijk weet neemt ook onze praktijk deel aan
een kwaliteitstraject: we willen
de geboden zorg van de huisartsenpraktijk toetsen aan de regels
van onze beroepsgroep. Ook de
apotheek doet al vele jaren mee
aan een certificeringstraject. We
zijn trots op onze gediplomeerde
apothekersassistentes, die al jaren
dit kwaliteitskeurmerk waarborgen.
In het kader van deze kwaliteitsverbetering wilden wij de
informatie naar onze patiënten
toe verbeteren. Bij een enquête
bleek namelijk dat veel patiënten

niet op de hoogte waren van de
praktijkregels. En hoe doe je dat
nou? Wij hebben destijds gekozen
voor een wachtkamerscherm waarop een doorloop te zien is van
onze website. Op de website van
onze praktijk kunt u veel informatie vinden over de organisatie
van de praktijk. Simpele dingen
als waar bevindt zich de praktijk,
hoe laat kun je er terecht, wanneer kun je medicijnen halen, wie
werken er. Ook kunt u iets lezen
over de historie van de praktijk in
Baard, al twee eeuwen zit er een
dokter in Baard.

In Winsum hangt een dergelijk wachtkamerscherm en in
Mantgum komt er op korte termijn ook een, zodat de bezoekers
van onze locatie in Mantgum niet
van praktische informatie verstoken blijven. En wellicht dat u
dan ook eens denkt : ik wil daar
iets meer over weten, ik bezoek
de praktijk even op het internet
(www.huisartsbaard.nl). Dichter
bij u thuis kunnen we niet komen…!
Wat staat er nog meer op de
agenda: in Winsum is het dak
aan vervanging toe, bij de laatste zware storm vlogen de singles
van het dak. De vloerbedekking in
het MCW is daarna aan de beurt:
door de verwarmingsbuizen is de
onderlaag van het tapijt aangetast en daardoor zijn er strepen
ontstaan in de vloerbedekking.
Erg vervelend vinden wij dit en
we hopen de aanblik spoedig te
verbeteren. Tevens willen we in
de loop van dit jaar de bestrating
voor het gebouw aanpakken, aardig wat straatstenen zijn verzakt.
Na deze huishoudelijke mededelingen ook nog een stuk visie op
de toekomst. Kenmerk van de hui-
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sartsenzorg op het platteland is
de integrale(alles bij elkaar) zorg
dicht bij de mensen, en hieronder
valt ook de farmaceutische zorg.
Het gebied was vroeger niet aantrekkelijk voor apothekers vanwege de afstanden tussen de dorpen
en daardoor werden geneesmiddelen in de huisartsenpraktijk
bereid. De patiënten konden bij
die apotheekhoudende huisarts
vaak dezelfde dag hun medicijnen krijgen, of direct tijdens het
spreekuur.
De continuïteit van deze integrale zorg in onze regio staat nu onder druk. Sommige artsen besluiten hun apotheek los te laten en
gaan een samenwerkingsverband
aan met een apotheker. In onze
praktijk kiezen wij ervoor onze
dienstverlening te continueren en
denken dat alle partijen daarbij
gebaat zijn. Het beleid moet er
op gericht zijn dat apotheekhoudende huisartspraktijken op het
platteland dichtbij de doelgroep
werkzaam zijn. Samenwerking
van huisartsen onder één dak
was vroeger het toverwoord, een
‘hoed’ constructie, nu is een ‘hoes’
constructie een nieuwe benadering: huisartsen onder een samenwerkingssysteem: huisartsen
werken in meerdere vestigingen
samen wat betreft ICT, personeel
en kwaliteitsbewaking. Het woord ‘hoes’ lijkt op het Friese ‘hûs’,
patiënten voelen zich daar thuis,
veilig en vertrouwd.
Want voor ons blijft als een paal
boven water staan:
De apotheekhoudende huisarts is
uw specialist op het platteland.
Baard, februari 2015
A. Bergwerff- de Boer

NijsDok nu ook
online te lezen
www.winsum.nu

l Skoallenijs
Beste lezers van it Nijsdok,
Hierbij schoolnieuws van it Bynt.
Ontmoeting met een verhaal.
De donderdagavond voor de vakantie was een bijzondere avond.
Ouders, kinderen en andere belangstellenden kwamen samen in
de Mariakerk te Winsum voor een
ontmoeting met een verhaal. Een
samensmelting van de Kerk School
Gezinsdienst van de Stapstien en
de vieringen van de Mied’skoalle.
Voor it Bynt een mooie kans om te
laten zien hoe de identiteiten van
beide scholen nu samengaan.
De weken voorafgaand aan de
ontmoeting is in de klas gewerkt
rondom het thema ‘Meedoen’.
Alle groepen hebben in de kerk
verteld en laten zien wat zij belangrijk vinden rondom ‘Meedoen’. Er werden toneelstukjes
opgevoerd, er werd gedanst, er
werd gezongen en er werden
kaarsen aangestoken tijdens een
bezinningsmoment. In een boekje
stonden de teksten en zo konden
alle aanwezigen meedoen.
Het maakte dat het een hele
afwisselende ontmoeting werd,
waarbij de boodschap van de kinderen duidelijk was. Als je dingen
samen doet is het leuker, iedereen
kan dan een steentje bijdragen.
Iemand die wordt buitengesloten
voelt zich verdrietig. Maar … soms
kun je er ook heel bewust voor
kiezen om niet mee te doen. Je
kiest er dan voor om niet mee te
doen, omdat het voor jezelf niet
goed voelt of het jouw grens voorbij gaat.
Als team hebben wij een heel
fijn gevoel aan deze avond overgehouden. De grote opkomst, de
inbreng van de kinderen en ds. H.
Post – Knol, het droeg allemaal
bij aan een mooie sfeer. Een sfeer waarbij ruimte was voor een
ieders identiteit en waar wij ons
goed bij voelden. Wij willen iedereen bedanken voor zijn/ haar

komst en/ of inbreng. Ons grootste dank en compliment willen we
aan de kinderen geven. Zij zijn
het tenslotte die het verhaal vertelden bij de ontmoeting en zij
zijn degene die de identiteit van
it Bynt een gezicht geven. En wat
deden ze dat mooi!
Plein.
De laatste tijd vinden er rondom
school weer regelmatig vernielingen plaats. Een aantal ramen
van zowel de gymzaal als van de
school zijn beschadigd, buitenlampen zijn vernield en op het
plein is graffiti gespoten. Uiteraard gebeurt dit wanneer wij
niet aanwezig zijn. Voor ons blijft
het daarom lastig om daadwerkelijk diegene aan te spreken die
het ook heeft gedaan. Wellicht
kunt u ons helpen door met uw
kind(eren) hierover in gesprek te
gaan, zodat (wanneer zij hier niet
bij betrokken zijn) ook niet mee
gaan doen. In de nieuwsbrief van
school hebben we dit aan de orde
gesteld. Via deze weg hopen wij
ook ouders te bereiken waarvan
de kinderen al van school zijn. We
vinden het geen probleem wanneer kinderen buiten schooltijd
gebruik maken van het plein, alleen zou er geen overlast achter
vandaan moeten komen.
Vaak zijn het periodes, maar het
blijven hele vervelende periodes.
We hopen dat het hiermee dan
ook snel is afgelopen. Het kost
geld en tijd. We besteden dat liever aan het onderwijs.
Opendag.
18 maart staan de deuren van de
school open. It Bynt houdt dan
een opendag. De opendag zal ’s
ochtends zijn en hierbij willen wij
u alvast van harte uitnodigen. Iedereen is deze dag welkom, in het
bijzonder ook de kinderen die nu
nog naar het Pikepôltsje gaan.
De middenruimte zal dan nog
niet helemaal klaar zijn. Er is wel
zoveel veranderd, dat een kijkje
nemen zeker de moeite waard is.
Bovendien kunt u even de sfeer
proeven van de school en kijken
hoe het er tegenwoordig allemaal
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aan toe gaat. Met een flyer zullen
wij u verder informeren.
COOP
Van 6 april t/m 25 mei ontvangen klanten van de COOP weer
Doekoe-munten bij aankoop van
geselecteerde producten van Arla
Foods en Unilever. Deze munten
kunnen worden gedoneerd aan
scholen uit de buurt en dus ook
aan onze school! Dit keer staat de
aankleding van het schoolplein
centraal bij de actie. De actie is
dan ook in samenwerking met
de Johan Cruyff Foundation. Wij
hopen uiteraard dat wanneer u
munten krijgt, deze wilt inleveren
voor onze school!
Op de hoogte blijven.
Bovenstaande is nog maar een
deel van alle nieuwtjes en belevenissen. Wist u bijvoorbeeld dat:
- er maar liefst vier ploegen meedoen van it Bynt aan de Friese
Kampioenschappen
ploegenachtervolging voor basisscholen in Thialf?
- dat de eerste schoolverlaters
van it Bynt hun schooladvies
voor het voortgezet onderwijs
hebben ontvangen?
- er weer een musical staat gepland?
Mocht u snel en van alles op de
hoogte willen zijn en blijven, dan
kunt u altijd een kijkje nemen op
www.obsitbynt.nl . Op Facebook/
Twitter worden ook regelmatig
foto’s en nieuwtjes geplaatst.
Wij hopen u zo eerst weer voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Team it Bynt

l De Helling

l Fraachpetear

mei….. Derk Smids, toanielman

Jelle: Binne jo berne as Winsumer?
Derk: Nee, ik bin net in Fries. Ik
bin berne yn Westervoort, by Arnhem. Doe’t ik tweintich wie lei
ik yn militêre tsjinst op Flylân. Dêr
haw ik myn frou moete, dy komt
fan Goutum. Doe binne wy dus yn
Fryslân bleauwn.
Jelle: Wêr komt jo talint as toanielspiler wei?
Derk: Tankewol foar it komplimint. Op ‘e legere skoalle die ik
altyd al mei. Letter ek bij de pleatslike toanielclub. Toaniel hat
altyd myn hobby west, je kinne
der in hiel soad yn kwyt.
Jelle: Hoe lang binne jo al dwaande by Advendo?
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Derk: Yn 1976 spile ik foar it earst
mei. In ienakter yn it Nederlânsk:
‘Jodokus op glas ijs.’ Dat kaam
goed út, want ik oefene doetiids
noch driftich mei it ûnder de knibbel krijen fan it Frysk. In jier letter spile ik myn earste Fryske stik.
Hearken, wat wie ik senuweftich.
Ik haw it stik wurd foar wurd
opfrette moatten om it te learen,
mar it gie goed. Dat joech echt in
kik. Ja, ik bin frij taalgefoelich. De
g-klank wie earst noch te sacht,
mar it wende. Ik bin no hielendal
ferfryske. Ik soe hjir net mear wei
wolle.
Jelle: Wat dogge jo leaver: spylje
of regissearje?
Derk: As spiler hawwe je it minder
drok. Regissearjen is hiel moai om
te dwaan hear. In foardiel is dat
je as regisseur sa no en dan meispylje kinne, of dinkjes fordwaan
kinne. It is trouwens makliker om
regisseur om útens te wêzen as yn
eigen doarp. De minsken kinne jo
net, dus nimme makliker dingen
oan. Net dat ik in strange regisseur bin hear, hielendal net.
Jelle: Lûke de toanielstikken noch
genôch publyk?
Derk: It koe mear wêze, mar in
dikke 200 minsken fyn ik knap.
Eartiids spilen wy ek wol bûten
it doarp, mar dat bringt in protte
ekstra wurk mei him mei. It ferslepen fan dekôrs bygelyks.
Jelle: Hoe foldocht it spyljen yn de
Helling yn fergelyk mei de boppeseal fan de Trijesprong?
Derk: Op de boppeseal wie it romantysker, yntimer, smûker, al wie
it betiiden hiel krap. It fereaske
wat ymprovisaasje. Doe’t wy fanút
de kroech yn de Helling bedarren
joech dat in echt Carré-gefoel:
wát in romte. In oar foardiel fan
de Helling is dat de kar fan stikken
grutter wurdt. Kinst no ek in stik
opfiere dêr’t in rolstoel of in fyts
yn foarkomt.
Jelle: Yn de hjoeddeiske jachtige
wrâld is it lestich om minsken by
ferieningen te krijen en te hâlden.
Binne der noch genôch bestjoersleden te krijen?
Derk: Nee, dat giet ekstreem
min. Ik ha mei tuskenskoften al
hiel lang yn it betsjoer sitten. Op

in stuit kinst gjin oaren krije, en
moatst der sels wer yn. No alwer
sân jier op rige. Wol ha wy in hiel
soad frijwilligers, dat moat ik wol
eefkes kwyt. Dat giet hiel goed,
mei nammen mei it Sinteklazemearke. Mar bestjoersleden bliuwt in
grut probleem. It kin de nekslach
wurde foar de klup.
Jelle: Wat is it moaiste stik dêr’t jo
yn spile hawwe?
Derk: Dêr kom ik net spontaan op.
O ja, dochs. Dat wie ‘De Magnetron’, ûnder regy fan Henk Koning. It hûntsje fan Koning spile
ek mei. Hilarysk.”

Jelle: Jo soan Wybo hat ek in soad
talint as spiler en regisseur. Nimt
‘er it stokje fan jo oer?
Derk: Hy nimt wol in stokje oer,
mar net yn Winsum. Wybo is drok
dwaande yn Weidum. Hy docht it
goed, it is in echte allrounder. Hy
hat him behoarlik ûntwikkele en
hat sels priizen wûn. Guon sizze
dat ‘er my ta de bek útstapt is, en
dat sil ek sa wêze, mar hy is folle
better as my. Hy hat in fin mear as
in bears. Ik bin hiel grutsk op him.
Jelle: Is der noch eat net yn ‘e oarder west wat wol wichtich is?
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Derk: Advendo bestiet no 138 jier.
It soe ferskriklik wêze dat sa’n feriening net mear bestean kin omt
der gjin minsken yn de orginisaasje wolle. Ik snap it oan ien kant
wol hear, sjochst it yn oare doarpen ek. Der is te min ferjonging.
Eartiids giene de youngsters by de
jongereinklup fan Advendo, mar
no lûke se nei de stêd of wurde
zzp-‘er. Dan is der gjin tiid. It soe
dochs skande wêze dat wy gjin
doarpstoaniel mear ha soene.

Jaarverslag Jeu de Boules
Met de start op 7 april tot 3 november is er afgelopen seizoen 29
keer gespeeld op de jeu de boules
baan. 1 keer niet gespeeld door
weersomstandigheden, de regen.
Door de jaren heen dat we hebben gespeeld worden de verschillen in de uitslag steeds kleiner in
ons punten telling. Nummer 1 tot
nummer 5 is er maar een veschil
van 11 punten. De winnaar over
2014 is met 47 punten Rimmer
Frankena en tweede plek met 41
punten is Pier Visser en derde plek
met 40 punten Durkje Hoekstra.
Er word altjd met veel plezier enthousiame gespeeld. De jaarlijkse
afsluitpartij in de binnenbaan te
Sneek was ook weer een succes.
De strijd om de prijzen was als
volgt: eerste prijs, Siemie Rodenhuis met een plus van 24, Tweede
prijs Franke de Jong met 13 punten en de derde prijs ging naar
Pier Visser met 10 punten.

l Bedriuw yn byld
  

  

  

  

Hallo allemaal,
		
Hoewel de meeste mensen mij wel
kennen, en wat ik doe, zal ik me
toch even voorstellen. Ik ben Ytsje
Smink en woon op de Sint Japiksdyk
2. Ik ben getrouwd met Piet en wij
hebben samen drie kinderen in de
leeftijd van 18, 17 en 14 jaar.
Ik heb mijn eigen kinderopvang
“Hjir Thús” aan huis. Ik vang kinderen op van 0 t/m 12 jaar. Ik ben 20
jaar geleden als gastouder begonnen in Tytsjerk. Nadat wij 15 jaar
geleden verhuisd zijn naar Winsum,
ben ik hiermee door gegaan.
Het opvangen van kleine kinderen
is erg leuk. In een huiselijke sfeer en
kleine groepjes kan ik zo de kinderen persoonlijk aandacht geven.
In 2009 ben ik als franchise gastouder voor mezelf begonnen. Het
is voor mijn nog altijd erg leuk en
dankbaar werk.
Heeft u interesse in de kinderopvang? Kijk dan maar eens op
mijn website www.hjirthus.nl. Wie
weet kan ik iets voor u betekenen.
Ytsje Smink.

CupCake
Ook dit jaar gaan we natuurlijk
weer jeu de boulen. We hebben ruimte voor nieuwe deelnemers/spelers! Kom eens een
partijtje mee spelen, dit geheel
vrijblijvend! We starten weer op
maandag 13 April om half twee!
Graag tot ziens op de Jeu de Boules baan!!

Woensdag 25 februari was het
dan zo ver, de enige echte Coop
Tolsma CupCakeCup! Het weer
was perfect, regenachtig. Heerlijk
om in de winkel met zo’n 35 kinderen cupcakes te versieren.
Om 13.00 uur kwam de eerste
groep kinderen. De tafel lag vol
versiersels, gereedschap en snoep.
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Snoep wat bedoeld was om op
te eten onder het versieren door,
maar wat ook gebruikt werd om
deHallo    allemaal,  
mooiste cupcakes te versieren.
Alle kinderen kregen twee cupca   één voor de wedstrijd en een
kes,
voor zichzelf. Er werd zorgvuldig
te werk gegaan en daar Hoewel  de  meeste  m
kwamen
de mooiste creaties uit. kennen,  en  wat  ik  d
Wat een
creatieve kinderen hier in Wineven  voorstellen.  Ik
sum!

en  woon  op  de  Sint  
ben  getrouwd  met  Piet  en  wij  hebben  samen
de  leeftijd  van  18,  17  en  14  jaar.  

Ik  heb  mijn  eigen  kinderopvang  “Hjir  Thús”  a
kinderen  op  van  0  t/m  12  jaar.  Ik  ben  20  jaar
gastouder  begonnen  in  Tytsjerk.  Nadat  wij  1
verhuisd  zijn  naar  Winsum,  ben  ik  hiermee  d

Om 14.00 uur stond de tafel al vol
met mooie kleurrijke cupcakes.
Het  opvangen  van  kleine  kinderen  is  erg  leuk
Toen moest de tweede groep nog
huiselijke  sfeer  en    kleine  groepjes  kan  ik  zo  
los.
Hier waren zelfs kinderen bij
die
boekjes met tekeningen meepersoonlijk  aandacht  geven.  
genomen hadden waarin voorbeelden
waren uitgetekend met hoe
In  2009  ben  ik  als  franchise  gastouder  voor  m
zij hun cupcake zouden versieren.
Het  is  voor  mijn  nog  altijd  erg  leuk  en  dankb
De tafel stond aan het eind van de
middag helemaal vol met allemaalHeeft  u  interesse  in  de  kinderopvang?  Kijk  da
hele mooie, vrolijke en sierlijke
mijn  website  www.hjirthus.nl.  Wie  weet  kan
cupcakes.

betekenen.  
Ytsje  Smink.  
  

De jury had het dan ook erg moeilijk met het uitzoeken van de
mooiste cupcake en de nummers 2
t/m 6. Uiteindelijk hebben de acht
juryleden allemaal uitzonderlijk
een keuze gemaakt, waarvan we
de punten hebben opgeteld. Tessa van der Kramer kwam als grote
winnaar uit de bus. Zij mocht de
enige echte CupCakeCup dan ook
mee naar huis nemen.

Bandstoottoernooi 2015
15 febrewaris wie de dei dat der
12 Ridders harren opmakken foar
it saneamde ‘Bandstoottoernooi’.
De namme seit al genoch; der
moat it karamboal makke wurde,
werby as ek noch de bânnen fan
it biljert rekke wurde moatte. Dat
falt noch net ta, mar gelokkich
wie der ek noch in omgong foar
de ferliezers. Foar Pieter H wie it
nei twa x biljerten echt oer, krekt
as foar Gerbrich en Theunis. Theunis wie dan wol de best klaaide
biljerter fan de dei, dat dan wer
wol.
Erik en André namen it tsjin in oar
op om in plakje yn de ferliezersfinale, en hjir wie it Erik die’t it meast betûfd wie, want hy wûn net
allinnich dizze wedstriid, ek de
finale skreaun hy op syn namme.
Healwei de dei, wie der noch
in lekker bakje sop fan Siep en
Wietske foar de biljerters. It smakke tige best!

Utslach
Winner:

1. Allard Bokma		
2. Jelle Rijpma		
3. Sara de Vries

Ferliezers: 1. Erik ter Schure
2. Piet de Vries

Wy kinne wer op nei it folgjende
toernooi!
Johannes Koning en Bert Groen

Wij kijken terug op een hele geslaagde middag met allemaal lieve, vrolijke en vooral hele creatieve kinderen!
Iedereen bedankt!
Team Coop Tolsma

Oan de kant fan de winners, waarden der moaie partijen spylle. Sa
moast de party tusken Jelle R en
Gerbrich, op basis fan it gemiddelde útrekkene wurde, en op 0,03
punt wie it Jelle die’t de partij
wûn. De partij dernei, koe Jelle sa
troch spielje nei de finale, wer hy
de ieniche echte ‘swyntsjebiljerter’trof. Dizze swyntsjebiljerter, is
oan it ein fan de dei as winner fan
it ‘bandstoottoernooi’ nei hûs gien.
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Voor al uw druk- en
printwerk
In onze full-service grafisch bedrijf
verzorgen wij al uw druk- en
printwerk. Met onze moderne
drukpersen en printers maken wij
snel en efficiënt uw drukwerk
tegen een zeer scherpe prijs. U
kunt uw bestanden drukklaar
bij
ons
aanleveren,
maar
desgewenst verzorgen wij ook
ontwerp en opmaak voor:
• Briefpapier
• Enveloppen
• Visitekaartjes
• Gepersonaliseerde mailings
• Spandoeken voor binnen- en
buiten gebruik
• Rolbanners
• Canvasdoeken
• Bouwtekeningen
• Folders
• Leaflets
• Flyers
• Brochures
• Posters
Meer weten?
Marcel Keetman
06 105 814 15
0515 42 92 60
m.keetman@
empatec.nl

