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

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

KIJK EENS
WAT VAKER
IN DE SPIEGEL
* 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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VAN DE
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.

YN DIZZE KRANTE

Redactie

Schoolkamp
Ien foar it ôfwennen
Reconstructie kruispunt
Nieuws uit de praktijk
Sjongersdei

Jelle Rijpma / Anja Bakker
Kleasterdyk 3
8831 XA WINSUM
tel. 850976
rijpma.bakker@home.nl

Fraachpetear mei………
Jaarvergadering Dorpsbelang
Skutjasse
Bedriuw yn byld
It ferset

Pytrik de Groot
Kleasterdyk 36A
8831 XC WINSUM
tel. 34 21 98
pytrikdegroot@gmail.com

Gezondheidscentrum G.J. Fokkens
Efkes foarstelle
Rintocht
Playbackshow
Earelid Advendo

Pieter Hilverda / Fetsje Anema
Kleasterdyk 22
8831 XB WINSUM
tel. 342237
pieterhilverda@home.nl

Alvestêdentocht
Breidspear
WMO
Highlandgames

Opmaak en Druk
Keetman Allroundprint – Sneek
Kopij voor Nijs.DOK 87-2015
kan worden ingeleverd bij een
van de redactieleden, bij
voorkeur via e-mail, in platte
tekst en met aparte foto’s.
Uiterste inleverdatum:
15 augustus 2015!

● Fan ‘e redaksje
Voorwoord
Óf we staan op het punt het
dorpsfeest in te gaan, óf we komen er van bij. Eén en ander is
afhankelijk van voor- dan wel tegenspoed in het drukproces van
deze krant. Een geruststellend
idee is dat het sowieso weer een
mooi feest wordt, want dat is het
belangrijkste.
Deze keer in de NijsDok een
nieuw ideetje uit de hoed van de
redactie. Voorin de krant wordt
een (oude) trouwfoto van een
Winsumer bruidspaar geplaatst.
Herkent u bruid en bruidegom?
Ziet u bekende gelaatstrekken?
Achterin de krant staat het juiste
antwoord.
Verder in deze editie weer enkele
redactionele stukken. Redactielid
Pytrik sluit haar artikelenserie over
Winsum in de 2e wereldoorlog af.
Een fraai stukje werk, op basis van
interviews met H.W. Koning. Ook
doet Pytrik verslag van haar deelname aan de ﬁetselfstedentocht.
En alles yn it Frysk hen! In de vaste
rubriek fraachpetear komt deze
keer Jan de Groot aan het woord,
die dit jaar zijn 40- jarig jubileum
als werknemer bij Dewulf/Miedema viert.
Niet onbelangrijk is ook de informatie over de voortgang van
de aanleg van de rotondes en de
nieuwe bushaltes/ carpoolplaats.
Al met al een lekker dik nummertje. Doe er uw plezier mee!
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 86 – Jaargang 22 –
juni 2015
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● 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 NL93 RABO
0371 0603 38 o.v.v. ‘onkosten
dorpskrant’.
In het tweede kwartaal van 2015
hebben we € 35,00 aan donaties
mogen ontvangen.
Onze hartelijke dank daarvoor!

stukje ﬁetsen om bij de vuurtoren
te komen. Want we hadden om
13:00 een afspraak bij de vuurtoren. We gingen 236 treden naar
boven en 236 naar onderen. Het
uitzicht was daar heel mooi, je
kon over het hele eiland Ameland kijken. Je kon ook zien waar
onze accommodatie was. Maar
na onze afspraak gingen we naar
Nes ﬁetsen. Juf en Edwin gingen
boodschappen doen en lieten ze
bezorgen. De kinderen mochten
in Nes rondkijken en wat kopen.
Na het shoppen gingen we naar
onze accommodatie “het Zwanewater” ﬁetsen tussen Nes en Ballum. We hebben in totaal 50 km

De redactie.

● Skoallenijs

Schoolkamp Ameland!!
Op 11 mei zijn we met groep 8
op schoolkamp geweest. Maandagochtend om 8:45 zijn we
naar Holwerd gereden, we waren er om 9:15. Om 9:30 ging de
boot weg. We waren om 10:45
op Ameland. Onze bagage werd
op een kar gedaan en die bracht
het naar onze accommodatie. Wij
moesten eerst nog onze gehuurde
ﬁetsen ophalen. De eerste route
op de ﬁets was langs het water.
Toen kwamen we bij de duinen
aan. Daar kon je ook de vuurtoren
zien. We moesten nog een klein
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geﬁetst op één dag. Toen we er
waren moest de corveeploeg eten
koken. Er stond macaroni op het
menu. Een aantal andere kinderen moesten de tafels dekken. Het
eten was heerlijk en natuurlijk
moet je na het eten ook afwassen.
‘s Avonds gingen we naar het bos
het vlag verover spel doen. Dat
was heel erg leuk. Toen we weer
terug in de accommodatie kwamen hebben we de bonte avond
gevierd en om 1:15 lag iedereen
te slapen en was het eindelijk stil.
De volgende dag stond na het
douchen het ontbijt voor iedereen
klaar. Nu moest de ochtenddienst
tafeldekken, afruimen en afwassen. De anderen konden dan hun
tassen al inpakken en weer in de
kar doen. Toen we klaar waren
gingen we weer op de ﬁets naar
het bos om een fotospeurtocht te
doen. En om 13:00 hadden we een
afspraak bij het natuurmuseum.
Het was heel leuk. En als allerlaatste gingen we allemaal patat eten
met wat lekkers. Toen moesten
we naar de boot ﬁetsen,en gingen we weer naar Holwerd. Daar
stonden de ouders al op ons te
wachten.
Het was een zeer geslaagd
schoolkamp!
Groetjes van groep 8 van It Bynt.

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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IEN FOAR IT ÔFWENNEN
Dat wie de titel fan it Grut Frysk
Diktee dat ôfrûne 19 maaie hâlden waard yn ‘e Steateseal fan it
Provinsjehûs yn Ljouwert. It diktee is in jierliks weromkommende aktiviteit fan Omrop Fryslân,
yn gearwurking mei ferskate ynstânsjes, û.o. AFUK en Fryske Akademy.
Om hjir oan mei dwaan te kinnen,
moast men op de webside fan
dizze ynstânsjes in diktee neisjen
en dêr de ﬂaters úthelje. De bêste 35 ynstjoerders waarden dan
fersocht mei te dwaan oan it Grut
Frysk Diktee en ek in tal Fryske
pommeranten (û.o. Jannewietske de Vries, Reitse Spanninga, Iris
Kroes, Lutz Jacobi, Griet Wiersma
en Elske DeWall) waarden útnoege. Ik hearde ta dy gelokkigen fan
dy 35 ynstjoerders.
No brûk ik
faak Frysk yn sprekken en skriuwen, mar hoe moat men jin tariede op sa’n diktee ? Ik besleat om
mar neat te dwaan en it mar op
it rammeljen fan ‘e pels oankomme te litten en dan mar sjen wat it
wurde soe . . . .
Karen Bies (Omrop Fryslân) lies it
diktee foar en men moast goed
oanpoate om alles by te hâlden.
It diktee duorre in goed oere en
folle tiid om bepaalde wurden nei
te sjen, hie men eins net. De skriuwer fan it diktee, Ferdinand de
Jong, hie de kommende nije feroaringen yn de Fryske stavering as
útgongspunt naam. Fandêr de titel fan it diktee. Fansels komme yn
sa’n diktee wurden foar, dy’t men

normaliter net yn ‘e sprektaal dan
wol skriuwtaal brûkt. Mar hawar,
dat heart fansels by de sjarme fan
sa’n diktee. Der wienen gâns wurden dêr’t ik wol by twifele, benammen de nijmoadrige wurden.
Mar ek as it giet om al as net in
streekje, oan elkoar fêst, Ingelske
wurden oersette yn it Frysk sa as
play-offs / penalty / laptop ensf.
Ik besleat om de Ingelske wurden
oan te hâlden (letter die bliken
dat beide mooglikheden tastien
wienen). Nei ôfrin wist ik dat ik
ﬂaters makke hie (streekje ferjitten by “ienentweintichste-ieuske”
/ de e ferjitten yn Hebrieusk / Facebook net mei in haadletter, ﬂaters
dy’t ik eins wol wist). It kin de master misse . . . . Oan de oare kant,
wurden as kidelhoarnige (sprek út
as kiedelwannige) en facebooke
(feesboeke) hie ik wol wer goed.
No ja, ik hearde yn it skoft fan oaren dat se it wol dreech fûnen, ﬂaters makke hienen en dochs ridlik
optimistysk wienen.
Hindrik Sijens (Fryske Akademy)
bespriek nei it skoft it hiele diktee
en sei dat it dreger wie as ferline
jier. Ek dat der mear ﬂaters makke wienen as ferline jier. By de
priisútrikking die bliken dat dyjinge dy’t it diktee trije kear achter
elkoar wûn hie (André Looyenga),
no tredde wurden wie (13 ﬂaters).
Ta myn fernuvering hearde ik myn
namme neamen by de twadde priis (12 ½ ﬂater) ! Ik fûn dat fansels
prachtich en hie dat folslein net
ferwachte ! Eefkes foar de mikrofoan in praatsje meitsje mei presintatrise Diana de Groot, ik waard
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lokwinske troch Hindrik Sijens en
ik kriich in boekebon fan € 35 oerlange. Dochs wat fan it sintrum
troch myn twadde priis, hearde ik
dat dyjinge dy’t ferline jier twadde wie (Jan Ybema), no earste wie
(12 ﬂaters). Mei oare wurden, ik
wie middenmank de priiswinners
yn goed selskip en wat sieten wy
tichte by elkoar wat it tal ﬂaters
oanbelange! By de pommeranten
wie skriuwer Willem Schroorstra
de winner mei 13 ½ ﬂater. Jim
kinne fan tinken wol ha, dat ik
tige optein wer nei hûs ta ried en
nijsgjirrich wie nei de reaksje fan
Pytsje. Dy wie lykwols bêst genôch
! (nei in frij heftige perioade wie
it hearlik om privee no ris wat posityfs mei te meitsjen !)
De dagen nei de 19e en 20e maaie (útstjoering Omrop Fryslân)
“reinde” it reaksjes (mear as 45,
tige tank !) ﬁa sms, mail, telefoan, kaarten en petearkes op strjitte . Op de side fan Omrop Fryslân
stie in moaie foto fan ‘e priiswinners dy’t troch mannichien besjoen waard. Eltsenien ferwachtet
no dat ik takomme jier wol wer
meidwaan sil, mar dan om te winnen. No, lit ik foarop stelle, dat
ik ﬁerstente bliid, mar ek grutsk
bin mei it resultaat fan dit jier en
dat wy takomme jier, by libben en
wolwêzen, wol wer sjogge !
Jacob Krol
Hjirûnder in foto mei de priiswinners.
Op de foto is de tredde fan links
de winner, Jan Ybema.

Faber Uitvaartzorg
Walperterwei 39
8731 CD Wommels
0515 - 33 17 26
info@faberuitvaartzorg.nl
Þ www.faberuitvaartzorg.nl
Þ www.betink.nl

&ĂďĞƌhŝƚǀĂĂƌƚǌŽƌŐŝƐĞĞŶŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞǁĂĂƌŵĞŶƐĞŶƚĞƌĞĐŚƚŬƵŶŶĞŶŶĂĞĞŶ
ŝŶŐƌŝũƉĞŶĚĞŐĞďĞƵƌƚĞŶŝƐĂůƐĞĞŶŽǀĞƌůŝũĚĞŶ͘͘ŵ͘ǀ͘ŽŶǌĞĚŝĞŶƐƚĞŶƐƚĂĂŶǁĞĚĞ
ŶĂďĞƐƚĂĂŶĚĞŶďŝũŵĞƚƌĂĂĚĞŶĚĂĂĚ͘&ĂďĞƌhŝƚǀĂĂƌƚǌŽƌŐďŝĞĚƚǌŽƌŐĞŶǌĞŬĞƌŚĞŝĚ͘

KŶǌĞĂŵďŝƟĞƐƚŽĞůƚŽƉďĞƚƌŽŬŬĞŶŚĞŝĚ͕ŝŶƚĞŐƌŝƚĞŝƚĞŶŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐĐŚĂƉ͘ĂĂƌŝŶ
ŝƐĚĞŐƌŽĞŝǀĂŶ&ĂďĞƌhŝƚǀĂĂƌƚǌŽƌŐŐĞǁŽƌƚĞůĚ͖ƚĞĂůůĞŶƟũĚĞďĞƚƌŽŬŬĞŶ͕ŝŶƚĞŐĞƌĞŶ
ŽƉůŽƐƐŝŶŐƐŐĞƌŝĐŚƚŽŵŐĂĂŶŵĞƚŵĞŶƐĞŶĚŝĞŝŶĞĞŶŬǁĞƚƐďĂƌĞƐŝƚƵĂƟĞǀĞƌŬĞƌĞŶ͘

ĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƚĞŝƚǀĂŶ&ĂďĞƌhŝƚǀĂĂƌƚǌŽƌŐŝƐŐĞďĂƐĞĞƌĚŽƉŽŶǌĞƌŝũŬĞĞƌǀĂƌŝŶŐ
ŽƉŚĞƚŐĞďŝĞĚǀĂŶƵŝƚǀĂĂƌƚǀĞƌǌŽƌŐŝŶŐ͘sĂŶƵŝƚĚĞǌĞŬĞƌŶďƌĞŝĚĞŶǁĞƵŝƚ
ĞŶďŽƵǁĞŶǁĞĂĂŶĞĞŶĞŶĞƌŐŝĞŬĞŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞĚŝĞǀŽŽƌĞĞŶŝĞĚĞƌŬůĂĂƌƐƚĂĂƚ͘

ͲĞƚƌŽŬŬĞŶ͗ŵĞŶƐĞůŝũŬ͕ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶĞŶĚĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ
Ͳ/ŶƚĞŐĞƌ͗ĞĞƌůŝũŬ͕ĚĞƐŬƵŶĚŝŐĞŶĚƵŝĚĞůŝũŬ
ͲKŶĚĞƌŶĞŵĞŶĚ͗ĚĂĂĚŬƌĂĐŚƟŐ͕ǀŝŶĚŝŶŐƌŝũŬĞŶƚŽĞŬŽŵƐƚŐĞƌŝĐŚƚ͘

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

Winsum

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

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
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• Trekhaken
• Ruit reparatie
• Diagnose test
• Uitlaten

Beste bewoners van Winsum
e.o.,
22 juni start Jansma Drachten B.V.
in opdracht van Provincie Fryslân
met de reconstructie van kruispunt Winsum. De kruispunten
op het viaduct worden vervangen
door rotondes. De huidige kruising met de provinciale weg (t.h.v.
de huidige bushaltes) komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komen op- en afritten die aansluiten
op de rotondes boven op het viaduct. Daarnaast komen de carpoolplaats en de bushaltes dichterbij
Winsum te liggen.
De huidige afslag (bij supermarkt
Coop) komt te vervallen voor au-

toverkeer, alleen ﬁetsers kunnen
daar straks nog langs. Hiervoor in
de plaats komt een nieuwe afslag
vanaf de rotonde West (zie onderstaande afbeelding), langs de carpoolplaats en bushaltes, het dorp
in.
De eerste werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van
de voorbelasting. Dit zijn grote
bulten zand die ervoor moeten
zorgen dat de grond niet verzakt wanneer de nieuwe weg
erop komt te liggen. Ook zal binnenkort al gestart worden met
de aanleg van de nieuwe carpoolplaats en busstation.
Door u aan te melden voor de
digitale nieuwsbrief op: www.
fryslan.frl/bolswardleeuwarden

kunt u op de hoogte blijven van
de werkzaamheden. Daarnaast
plaatsen wij regelmatig updates
op twitter (@KruispuntWinsum)
en facebook (www.facebook.com/
kruispuntwinsum). Met ingang
van 24 juni is er iedere woensdag
een inloopuurtje in de keet (Froonackerdyk 2) van 10.00 uur - 11.00
uur.
Voor vragen en/of opmerkingen
over de werkzaamheden kunt
u ook telefonisch of per e-mail
terecht bij de uitvoerder Alfred
Stiksma (M: 06-22 41 05 21 / E:
a.stiksma@jansma.biz).
Wij zijn ons ervan bewust dat u
overlast kunt gaan ondervinden
van de werkzaamheden aan het
kruispunt. Wij doen ons uiterste
best om dit zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen hiervoor uw
begrip.
Met vriendelijke groet,
Jansma Drachten B.V.

Het is bijna onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken en daarom doen wij het
via deze weg. Allen die aan
ons hebben gedacht tijdens de
ziekte en het overlijden van
myn leave man, ús soarchsume heit en grutske pake Sjoerd
Weijer, hartstikke bedankt! Het
was hartverwarmend en heeft
ons meer dan goed gedaan!
Groeten van Jikke Weijer,
Peter & Yvonne,
Gosse & Dorina,
Erika & Ruurd
en de beppesizzers.
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● Nieuws uit de
praktijk

Bericht
uit
de
huisartsenpraktijk van Bergwerff.

‘Geen bericht is goed bericht’
wordt wel gezegd als mensen
een reis maken en niets te melden hebben aan de achterblijvers.
Maar om nu helemaal niets van
ons te laten horen… Daarom nu
wat ‘oud’ nieuws.
“Sinds 1815 is er in het dorp
Baard, gelegen aan de Bolswarder
Trekvaart een heelmeester ten
plattelande gevestigd. Niet alleen
als chirurgijn, maar ook als vroedmeester zijn deze geneesheren
actief. Tevens werd een apotheek
beheerd en werd de dokter door
de kerk (de armvoogdij of diaconie) betaald als geneesheer voor
de armen.
Andere functies die de geneesheren in die tijd hadden betrof
de zorg voor baby’s en kleuters
(o.a.vaccinaties), de medische
zorg voor schoolkinderen (vanaf
1917) en de doodschouw.
Het doktershuis heeft op verschillende plekken in Baard gestaan.
Vanaf 1864 wordt op de huidige
plek het doktershuis gebouwd,
waarna het nog verschillende
verbouwingen zal ondergaan. In
1988 neemt dokter Bergwerff de
praktijk over van dokter Mauser.
Het inpandige koetshuis werd verbouwd tot apotheek, maar is nu
niet meer als zodanig in gebruik.
Dokter Steven Frederik Hoekstra
was de eerste dokter in Baard die
een automobiel aanschafte; in
1908 ontving hij een bewijs tot
rijbevoegdheid.

Artsen die in Baard gepraktiseerd
hebben:
Addeko Johannes Blom van 1815
tot 1830
Suffridus Nauta Binksma van 1830
tot 1856
Pieter Sijdses van Goinga van 1856
tot 1906
Steven Frederik Hoekstra van 1906
tot 1937
J. Boersma van 1937 tot 1946
H. G. Meier van 1946 tot 1951
H. W. Mauser van 1951 tot 1988
H. B. Bergwerff van 1988 tot heden.
Wist u dat Jan Jacob Slauerhoff,
de grote friese dichter/scheepsarts
tussen twee scheepsreizen door
nog enkele weken de praktijk
heeft waargenomen van dokter
Hoekstra in Baard? Van hem
wordt verteld dat hij zijn patiënten behandelde in de wachtkamer. Hij reed op zijn motorﬁets
door het gebied van de Greidhoeke, iets dat zijn ‘tere’ gestel geen
goed deed. ”
(Citaat van onze website.)
Tot zover dit historische inkijkje.
Een oplettende lezer heeft opgemerkt dat de dokterspraktijk in
Baard dus dit jaar twee honderd
jaar bestaat. Ook al komen er in
het doktershuis in Baard geen patiënten meer, de regie vindt nog
wel plaats vanuit het pand uit

dokters hebben, dan houd ik me
aanbevolen voor deze verhalen.
Met de familie van dokter Mauser
hebben wij nog altijd contact en
regelmatig komen zij even herinneringen ophalen in Baard.
En dan nu naar het heden.
Zoals ik al aangaf wordt er in
Baard niet meer gepraktiseerd, de
patiënten komen naar Winsum en
Mantgum. Het pand aan de Wide
Hoeke is sinds kort duidelijk herkenbaar door nieuwe belettering
op de ramen. De vijzel en de aesculaap op de voordeur geven aan
dat er zich een apotheekhoudende huisarts bevindt in het pand.
Op 29 en 30 mei- tijdens de Dobbedagen- houden wij OPEN HUIS.
U bent dan van harte welkom om
eens te komen kijken op onze
nieuwe praktijklocatie.
Bent u toch mooi even bijgepraat…. al waren het dit keer
oude koeien uit de Baarder Sleat!
Baard, mei 2015
Aukje Bergwerff- de Boer

1868.
Recentelijk kwamen twee namen uit het verre verleden voorbij: een nazaat van dokter Binksma klampte mijn man aan en
de echtgenote van de zoon van
dokter Hoekstra reed door Baard
en keek even naar het huis waar
haar man geboren was. Hoe toevallig. Misschien zijn er mensen
die nog herinneringen aan deze
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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

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

Kom gerust eens langs in onze showroom!

Bode: dhr. S.A. Schoustra
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058-2501380

SJONGERSDEI
Op 28 febrewaris foar de 7e
kear de Sjongersdei.
Tiisdeitejûn yn ’t foar ha froulju de
prizen foar de ferlotting regele en
freedtejûn hawwe in stikmannich
froulju en manlju de seal fersiert
en de tafels en stuollen klear set.
En dan kin it mar hewe.
Wy begjinne sneontemoarns om
10 oere mei kofje en wat lekkers
der by.
De mannen fan de technyk,
Henk en André, binne dan al
drok dwaande mei fersterkers en
mikrefoans. Frâns hat it ljocht ynregele en soarge foar in wyt doek
efter op it poadium.
Dan ha wy ôfpraat om efkes “yn
te sjongen”. Koartom, it te sjongen repertoir trocnimme. Dit ha
wy noch net earder dien, mar it is
wol goed om dat te dwaan. It hat
bêst foldien.
Dan op ‘e foto foar op de webside.
Sop en broadsjes stean foar ús klear en dat smakket bêst.
It is efkes nei tolven dat de earste
leden fan de útnoege koaren der
al yn komme.
Goed op ‘e tiid en dochs is it samar in pear menuten foar healwei
twaën as De Blierbekjes harren
muzikaal wolkomslied hearre litte.
Dêr nei is it poadium foar “De
Brêgesjongers” út De Pein, Piratenkoor “ ’t Zwarte Gat” út

Zuidwolde, dat ek klaait is as echte
piraten en dy koene de stimming
der wol yn krije.
Mei in bus út Zuidwolde yn Drinte nei Winsum ta en dat foar in
gaazje fan € 100,= en de man twa
konsumpsjebonnen. It is geweldich as men dat der foar oer hat.
Dat jild lykwols ek foar de oare
koaren.
Omdat ús gasten út Drinte it
Frysk fansels net al te goed folchje koene, binne wy oerstapt op
it Hollânsk. Maklik as je twatalich
great brocht binne. Lykwols, as
je altyd Frysk prate, tinke en skriuwe, moat je wolris in bytsje neitinke, foardat je wat sizze.
Nei de Piraten it “Leeuwarder
Shantykoor” fansels út Ljouwert
en De Blierbekjes slute it earste
blok ôf.
Yn it skoft kinne de prizen ôfhelle
wurde fan de ferlotting, wat no in
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ferrassing is, want de prizen op ‘e
tafel steane ûnder wite kleden en
binne net te sjen. Dat is mei opsetsin sa dien, dan kin men net yn ’t
foar de prizen ophelje, want dat
giet net altyd sa as it moat.
Fan dêr dat wy it no sa dien ha en
ek dat foldie goed. Sa binne der
nei 7 jier altyd noch wol wer ferbetterpunten te fynen.
Nei it skoft wer optredens fan de
koaren en dan is it ta oan it mei
elkoar optreden fan de koaren
en it publyk. En it publyk is goed
fetsjintwurdige.
Mar earst wurde der noch ekstra
prizen ferlotte en de minsken dy’t
ús holpen ha betanke.
De mannen fan ljochts – en lûdstechnyk krije as ekstra wurdearring elk in ﬂeispakket.
Dan it meielkoar sjongen en dat
davert ﬁer yn ’t run.
No mar efkes bekomme ûnder it
genot fan in drankje.
Al rillegau dêrnei binne der guon
fan ús leden drok dwaande mei it
opromjen en de tafels yn in rige
klear te setten.
It sil in oere as 7 west ha, doe ’t
wy, as Blierbekjes eventueel mei
oare helten, oanskowe koene foar
it skippersmiel. Minsken noch en
ta, wat smakke dat lekker.
In gesellige ôfsluting fan in tige
slagge Sjongersdei, dy ‘t, wat de
Sjongersdei-kommisje oangiet, takommend jier wer in ferfolch krijt.
8e Sjongersdei 27 febr. 2016

● Fan ‘e redaksje
Fraachpetear mei………Jan de
Groot, 40 jierrich jubilaris by
Miedema
Jelle: Do hast no 40 jier by Miedema wurke. In tefreden man?
Jan: Jawis! Miedema bestiet dit
jier 75 jier en ik bin begûn op 1
july 1975. Fansels binne der altyd
ups en downs, mar it wurk foldocht my skoan. Ik sit op de ôfdieling ûntwikkeling en doch eins fan
alles. Laskje, hydraulyk, elektrysk,
neam mar op. Ik bin ek faak sa’t se
dat sizze “op service”: technyske
problemen by klanten oplosse.
Jelle: Wat is der yn al dy tiid it measte feroare yn it wurk?
Jan: Eartiids makken wy de masjines suver hielendal sels, no wurdt
it measte yn parten oanlevere.
It spul komt eins yn laspaketten
thús, sa moatst it sjen. De ûnderdielen wurde by ús ta ien gehiel
makke en it spul wurdt yngreven
testen.
Jelle: Hoe sjochst de takomst fan
it bedriuw?
Jan: Sjoch, der binne nije
ûntwikkelings geande. Miedema
is ûnderdiel wurden fan it Belgyske bedriuw Dewulf, in grutte spiler yn dizze merk. Dat hoecht hielendal net ûngeunstich te wêzen.
Yn feite kinne jo moeilik op de
wrâldmerk konkurearje sûnder in
totaalpakket oan masjines te leverjen. Je binne dan in saneamde
full-liner. Dat kin no dus wol. Ik
sjoch de takomst dus tige posityf
yn.
Jelle: Ferline jier bist foar de baas
op reis west nei Ruslân. Wat wie
it doel fan de reis en mei hoefolle
wiene jim?
Jan: Tegearre mei in kollega. Der
wiene masjines ferkocht oan de
Russen en dy moasten yn bedriuw
steld wurde. Boppedat moast der
in steuring oplost wurde. We binne dêr in wike west. In machtich
moaie tiid.
Jelle: Wat is der yn Ruslân oars as
hjir wat wurk oanbelanget?
Jan: It giet dêr echt op syn Russysk.
Dat wol sizze: as it hjoed net slagget komt it moarn wol. Se hawwe

gjin haast. Nederlanners en oare
westerske spesjalisten besykje der
wat faasje yn te krijen, mar sa’n
omslach duorret jierren. De kraan,
oft watst ek mar nedich bist, komt
altyd aansens. En noch wat: jo krije
net gau gelyk. Wy hiene op in stuit 500 Volt op it elektryske systeem, wêrtroch de masjine hieltyd
yn de befeiliging sloech. Úteinliks
is it slagge om it voltaazje goed te
krijen, mar se woene it earst net
leauwe. Moatst it echt bewize.
Jelle: Ha jim ek wat fan it deistich
Russyske libben meimakke?
Jan: It iten wie dêr bygelyks monsterachtich lekker. Der waard ek
aardich wodka dronken, mar in
wat âldere man warskôge ús dat
wy tuike tuike dwaan moasten,
en dat advys ha wy mar folge. In
goeie set, want der wiene guon
by dy’t de oare deis goed lêst hiene. Fierders diene se dêr in soad
oan Karaoke. Dat past net sa goed
by ús. It binne moaie minsken, dy
Russen. Hiel tankber ek. Yn dy hiele wike is net ien ferkeard wurd
fallen.
Jelle: Koest wat merke fan de politike spanning yn it lân?
Jan: Der is ris ien dy’t mei in
gewear omrint, of sjochst in tank
riden, mar ik liz dêr net wekker
fan. Ik wol der ﬁerders net in polityk ferhaal fan meitsje, want ik
bin gjin saakkundige op dat mêd.
Watst wol sjochst is dat it lân him
ûntwikkelt, it wurdt ûnder ynﬂoed fan westerske kontakten
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efﬁsjenter. Faaks wurdt dat as in
bedriiging sjoen?
Jelle: De reis wie miende ik ﬂak
nei ﬂeantúchramp yn Oekraïne.
Koene jim dêr wat fan merkbite?
Jan: Kloppet. Ik waard troch
minsken warskôge op der op dat
stuit hinne, mar wy hiene dêr
wurk te dwaan. Tige tragysk, dy
ramp, ferskriklik, mar ik soe sa
wer gean as ik frege waard.
Jelle: Hoe lang giest noch troch
by Miedema?
Jan: Sa’t it no liket oant myn
67ste. Sa hat it regear dat betocht.
Ik bin no 58, dus dat soe noch 9
jier wêze. Ik sjoch dêr beslist net
tsjin oan. Je dogge it mei syn allen, dat makket it sa moai. Tiiden
feroarje. Alderen gean fuort, jongeren komme. Dat is altyd eefkes
wenne, mar alles rêdt him altyd
wer.
Jelle: Is der eat net op it aljemint
kommen datst wol wichtich fynst
om te melden?
Jan: Der is mear as allinnich Ruslân.
Ik bin ik nei ferskate oare lannen
west, wêrûnder Kanada. Ast dat
kombinearrest mei de kânsen dy’t
ik krigen ha om allerhande kursussen te folgjen, dan leveret dat
in rykdom oan erfaringen en kennis op. Yn dat opsicht is Miedema
in ideale wurkjouwer. Kinst der in
soad leare en krigest in protte mooglikheden om ﬁerder te groeien.
Oant no ta is it hjir prachtich west,
en wy sette lekker troch!

● Dorpsbelang
Verslag van de Jaarvergadering van Dorpsbelang Winsum
Frl. gehouden op 31 maart
2015 om 20.00 uur in het MFC
“De Helling”te Winsum.
Aanwezig: 59 leden.

Opening
De voorzitter Eddy Koops
opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen welkom. In
het bijzonder een welkom aan
wethouder Bonnema, Soﬁa Krol
(Elkien), Cees Zeldenrust (procesbegeleider wurkgroep “Wenjen
yn Winsum”), Herman Hoogstraat
(Steevast Groep), de heer Brandenburg via bouwbedrijf van der
Sloot, de heer Pim Astro (Sam) en
de heer Wietse Ligthart namens
de VVD.
Afwezig met kennisgeving: Saskia
van den Berg (bestuurslid), Carla
de Jong (bestuurslid), Lize Cnossen (dorpscoördinator Gemeente
Littenseradiel).
Mededelingen
Op de tafels liggen: ﬁnancieel
overzicht 2014, verslag jaarvergadering van 2014 en presentielijsten.
Verzoek de presentielijsten te
tekenen.
Op 4 mei a.s is er een bijzondere
dodenherdenking in Skillaerd bij
Mantgum i.v.m. de 70ste keer.
Dorpen in Littenseradiel worden
opgeroepen een krans daar te
leggen. De vergadering stemt er
mee in dat Dorpsbelang hier aan
mee werkt.
De Tinga-bank aan de Froonackerdyk moet i.v.m. de aanpassing
van het viaduct verplaatst worden. De heer J. Meinsma heeft
15 jaar de bank onderhouden en
de afvalbak geleegd. Hij geeft
te kennen gegeven hiermee te
willen stoppen. De vergadering
dankt de heer Meinsma voor
zijn inzet en krijgt hiervoor nog
een blijk van waardering. Enkele
ideeën voor een nieuwe plek worden genoemd zoals naar de Skans

of de driehoek Meamerterdyk.

Verslag jaarvergadering 2014
Het verslag ligt op de tafels. De heer Pier Visser vraagt
naar een ommetje Kleasterdykﬁetspad aan de Froonackerdyk.
De eigenaar van de Bosdyk gaf
geen toestemming i.v.m. overlast
hondenpoep.
Wel komt er een voetpad vanaf
het ﬁetspad naar het industrieterrein.
Jaarverslag 2014
De secretaris Douwe Namminga leest dit voor. De volgende zaken worden genoemd:
nieuwjaarsreceptie, enquête wonen in Winsum, bestuurlijk overleg met B&W, ambtelijk overleg
met Gemeente-ambtenaren, verkeersveiligheid, parkeren nabij de
Helling, jeugdketens, bomenkap
Omrin/Tsjerkebuorren, sloot St.
Japik, veetunnel Froonackerdyk,
ledenwerfactie, kruispunt Winsum (viaduct) en diverse sportactiviteiten.
Financieel overzicht 2014
Het overzicht ligt op de tafels.
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. De penningmeester geeft
een toelichting op sommige posten. In 2013 zijn de kosten gemaakt voor de inrichting van camperplaatsen (4 stuks) en in 2014
is de subsidie hiervoor ontvangen.
De bank- en vergaderkosten zijn
hoger geworden. De post “PC
leden”zijn uitgaven i.v.m. een incasso-programma.
De contributie voor 2015 blijft gelijk en bedraagt € 5,50
Verslag kascommssie
De heren Jaap Copini en Jippe Tinga hebben per brief van 12
maart j.l. laten weten dat alles
in orde was. De heren worden
bedankt en voor Jaap komt Gini
Lettinga in de plaats. Als reserve
is Klaas Koning (Kleasterdyk) beschikbaar.
Bestuursverkiezing.
Douwe Namminga en Lieneke van der Kwaak gaan uit het be-
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stuur. De voorzitter bedankt beide
voor hun inzet en ze ontvangen
bloemen
en
cadeau-bonnen.
Douwe Namminga bedankt het
bestuur en oud- bestuursleden
voor de goeie en plezierige samenwerking. Volgens hem wordt
het Dorpsbelang steeds belangrijker als overlegorgaan naar de
Gemeente en contactorgaan naar
de media. Hij wenst het bestuur
veel creativiteit toe voor het maken van een nieuwe dorps-visie
voor 2015-2020. Richard Lok is ook
aftredend, maar is herkiesbaar en
wordt bij acclamatie herkozen.
Als nieuw bestuurslid treedt Arnold Strikwerda toe. Hij stelt zich
voor aan de vergadering en wordt
bij acclamatie verkozen. Saskia
van den Berg zal voor 1 jaar waarnemend-secretaris worden.
Er blijft nog een vacature open.
Het blijft moeilijk nieuwe bestuursleden te vinden.

Pauze
Deze wordt ingevuld met kofﬁe drinken en veel gepraat.
Verslag werkgroep “Wenjen
yn Winsum” en presentatie
plannen voor de driehoek Meamerterdyk-Pier Winsemiusleane en Molepaed.
De heer Minne Bonnema (lid
van de werkgroep) geeft verslag
van de aanpak en de voortgang
van de werkgroep. Eerst is de
gehouden enquête in beeld gebracht. Hieruit blijkt dat er in
Winsum behoefte is aan sociale
woningbouw voor de doelgroep
vanaf 50+. en geen behoefte is
aan junioren-woningen. De huur
mag maximaal €580 bedragen.
De werkgroep heeft een adviseur, de heer Cees Zeldenrust,
aangetrokken. Inmiddels zijn
er contacten met een investeerder genaamd “De Steevast Groep”. De heer Herman Hoogstraat
geeft uitleg over de plannen en
mogelijkheden voor bouwen
in de driehoek. Hij zegt dat uit
de maatschappelijke ontwikkeling deze investeringsgroep is
ontstaan en gebaseerd is op
gezamenlijkheid, vrije keuze en

wederkerigheid. Hij noemt de
term “Vriendenerf”. Ze kunnen
12 huur-woningen gaan bouwen
zonder inkomensgrens. Ook woningbouwvereniging Elkien wil
wel participeren. Ook kan er een
commerciële en gemeenschapsruimte gebouwd worden. Bouwbedrijf van der Sloot wil ook wel
koopwoningen gaan bouwen in
de driehoek. De heer Zeldenrust
geeft nog nader uitleg over de
plannen.
N.a.v. de presentatie zijn er veel
vragen en opmerkingen. Eke van
Mourik (lid wurkgroep) noemt als
voorbeeld de werkvorm in een
voorziening te Drachten. Opmerkingen zijn: jonge mensen hebben het druk en hebben geen tijd
voor zorg voor ouderen, bij einde
thuiszorg is er geen plek meer in
het vriendenerf, voor huurhuizen
voor sociale woningbouw geldt
een inkomensgrens van € 34.000
en een maximale huur van € 580.
Hoe nu verder? Op 11 april komt
er een Woonoffensief, er wordt
een woonmarkt gehouden, een
informatie-ruimte gecreëert en
informatie verstrekt via de website winsum.nu

Rondvraag
Johan de Vries wil graag tijdig
informatie over de werkzaamheden (vervanging riolering) door
de Gemeente in de Tsjerkebuorren.
Pier Visser vraagt naar de verkeers-situatie op Sideriushoeke.
Het bord van de bebouwde kom
wordt mogelijk verplaatst naar
het begin van het industrie-terrein, waardoor de toegestane
snelheid 30 km wordt.
Atze van der Meulen vraagt naar
de herindeling Gemeente. Binnenkort is hier overleg over met
de ondernemers-vereniging AOW.
Rimmer Frankena zegt dat het
Tinga-bankje wel 20 mtr kan opschuiven en aan het ﬁetspad kan
blijven staan. Ook stoort hij zich
aan de reclameborden bij de ingang van het dorp. Deze worden
niet weer opgeruimd, met als gevolg dat ze in de sloot belanden.
Tjerk de Jong merkt op dat er

geruchten zijn dat de Gemeente
Littenseradiel wordt ingedeeld bij
de nieuwe de vormen Gemeente
Westergo. Wethouder Bonnema
reageert hier alsvolgt op: het proces van herindeling is begonnen
met inventarisatie in de dorpen
en in juni 2014 is een principe-besluit genomen. In november 2015
neemt de Gemeenteraad het deﬁnitieve besluit. Vervolgens gaat
dat naar de Provincie en via de
minister naar de 2e kamer.
Ulbe Bakker deelt mee dat hij en
zijn vrouw verhuisd zijn naar Joure. Ze hebben 36 jaar in Winsum
gewoond. De boerderij is 167 jaar
in de familie geweest, maar is nu
verkocht. De nieuwe bewoners
zijn er per 1 april komen wonen.
Ulbe is in 2002 raadslid geworden
met 348 voorkeurs-stemmen.
Hij is 12 jaar raadslid geweest en
heeft daarvoor een lintje gekregen. Hij dankt de Winsumers
voor het in hem gestemde vertrouwen. Tenslotte maakt hij nog
een opmerking over de curator
van Tinga, die zei dat Winsum lag
in de “middle of nowhere “. We
moeten hem maar eens uitnodigen voor de kippentjes-partij. Algemene hilariteit.

Sluiting.
Om ruim 22.00 uur sluit de
voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en wenst ieder wel thuis.
Eddy Koops (voorzitter)
Douwe Namminga (secretaris)
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OPROP foar it FRYSK LANBOUMUSEUM
Yn it Frysk Lânboumuseum yn
Earnewâld falt fan alles te sjen
en te belibjen. Op dit stuit is
der, njonken de fêste kolleksje,
in moaie lytse útstalling te sjen
oer de ljip. Neist sok soarte fan
aktiviteiten sammelet it museum ek fan alles wat te krijen
hat mei de agraryske skiednis
fan ús provinsje.
Sa wolle se yn Earnewâld graach materiaal ha dat te krijen
hat mei allegear soarten fan
lânboumasjines en -ark. It is
opfallend hoefolle bedriuwen
en bedriuwkes der yn it ferline
dwaande west ha mei de produksje fan soks. Fansels is Miedema Winsum in opfallende
namme yn dat gehiel. Der falt
ek al it noadige fan it fabryk te
besjen yn en om it museum.
Mar it soe bêst sa wêze kinne,
dat der Winsumers (benammen deselden dy’t by Miedema wurkje of wurke ha) noch
nijsgjirrich materiaal op ‘e souder of yn ‘e kast ha dat foar it
museum de muoite wurdich
wêze kin en dat se wol ôfstean
wolle. Sadwaande de oprop:
sjoch ris op de website www.
frysklanboumuseum.nl en klik
troch nei ‘Makke yn Fryslân’.
Faaks kin ien it museum bliid
meitsje mei guod of ynformaasje passend by de oprop dy’t
dêr stiet!

tot 22.00 uur in mfc Wjukken. Na
aﬂoop worden aan de stamtafel
sociale contacten onderhouden
en versterkt.

Seizoen 2014-2015
skutjasse yn Winsum
fanôf septimber oant april 16 jounen kaarte
striide foar de kompetysje
of gewoan komme foar it nocht yn it spul
yn elts gefal… wy hienen in protte wille
it sit der wer op, no it simmerskoft
it hat in moai seizoen west mei in troue opkomst
bliid mei it oanwaaks fan leden oant 16
mei sa no en dan ek noch ynfallers
Rimmer, Ale, Jippe en Haitze wienen der altyd
Syb en Wietske fan de Helling ek
wy hienen it goed fan iten en drinken
Johannes (èn de Poiesz) soargen foar moaie priizen
de kompetysjebeker giet dit jier nei Mantgum
Gerard van Wieren mei der no op passe
mei in puntengemiddelde fan 32,5
stiek hij ﬁer boppe Ale (2e) en Joukje (3e)
oan 4 tafels ha wij noﬂik kaarte
sa no en dan in gjolp bij in ‘boppeslach’
frouljuskrêft wint it somtiden fan de mannen
krekt yn septimber wêr kans op revâns

De Mantgumer Maten treden af
en toe op voor publiek. Het repertoire bevat alle soorten muziek, zoals volksliedjes, ballades,
shanties, zeemansliedjes, populaire nummers, of gewoon mooie
songs: in het Fries, Nederlands,
Engels en Duits. Een volledige lijst
van ons repertoire staat op www.
mantgum.com/doarpsmienskip,
daarna aanklikken: dorpsleven,
onder verenigingen: Mannenkoor
Mantgumer Maten.
De Mantgumer Maten hebben nu
zestien leden. Zij komen uit dorpen in en buiten onze gemeente. Wat zou het mooi zijn als de
zeven ongebruikte giletjes weer
dragers krijgen.
Zingen is leuk, ontspannend en
gezond. Veel mensen denken dat
ze niet kunnen zingen. Onderschat je zelf niet. Doe dus wat je
leuk vindt, kom eens vrijblijvend
kennis maken en ga meezingen.
Dat kan vanaf 14 september tot
eind april van 20.00 tot 22.00
uur elke maandagavond in mfc
“Wjukken”.
De lidmaatschapskosten bedragen € 120,-- per jaar. Als zingen bij
de Mantgumer Maten u leuk lijkt
en u wilt meer informatie, neem
dan contact op met Joost Lottgering, telefoon 058 2501423, Jaap
Noorman 058 2502082 of Pieter
van der Kooy 058 2501502.

ZEVEN GILETJES
Bij een optreden dragen de leden van het mannenzangkoor de
Mantgumer Maten een blauwe
spijkerbroek, een blauw overhemd
en een giletje, blauw-grijs verticaal gestreept. Een giletje is een
mouwloos vest dat oorspronkelijk
werd gedragen als onderdeel van
een driedelig pak.

Wat is het jammer dat liefst
zeven giletjes niet meer worden gebruikt. De dragers daarvan hebben helaas om uiteenlopende
redenen hun zangcarrière bij de
Mantgumer Maten beëindigd.
Alweer achttien jaar repeteren
de Mantgumer Maten van medio september tot en met april
elke maandagavond van 20.00
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ELTSENIEN, TIGE TANK !

● Bedriuw yn byld
Beste Winsumers,

Nei in nochal frij heftige
perioade wolle wy no eltsenien tanksizze foar alle
blommen, telefoantsjes en
besites, foar alle belangstellende petearkes op strjitte,
kaarten, mailtsjes en gean
sa mar troch, dy’t wy krigen
dan wol meimakke hawwe!
Wat binne der dan in protte
minsken dy’t oan jin tinke,
it wie hertferwaarmjend en
dat die jin goed !
Op dit stuit (ein maaie) giet
it sawol mei Pytsje as mei my
(Jacob) de goede kant út,
dat wy binne en bliuwe tige
posityf !
Nochris tige tank en faaks
oant sjen op De Omrin !
Jacob en Pytsje
De Omrin 24

Ze hebben mij gevraagd om een
stukje te schijven voor “Bedriuw
yn byld”.
Eerst zal ik mij even voorstellen.
Ik ben Hendrik Koning 22 jaar
en woon bij mijn ouders thuis op
de Kleasterdyk waar tevens mijn
bedrijf Koning Kwaliteitbouw is
gevestigd. Mijn vriendin is Jetske
Schilstra uit Lollum. Ik zit in de
feestcommissie waar de meesten
mij wel van kennen denk ik.
Na een goede tijd op de “Mied
skoalle” te hebben gezeten ben ik
naar de AMS in Franeker gegaan.
In de laatste twee jaar heb ik aan
het vak timmeren mogen proeven. In die tijd werd ik geselecteerd om mee te doen aan de beroepen wedstrijd voor het onderdeel
timmeren. Hier ben ik toen 2e van
Friesland geworden. Na de AMS
ben ik twee jaar naar de Friese
Poort in Leeuwarden gegaan voor
werken en leren opleiding om het
diploma “primair timmerman” te
behalen. In het eerste jaar ben ik
werkzaam geweest bij “Restauratie en timmerbedrijf Peter van der
Hoek”. Het tweede jaar ben ik bij
“Bouwbedrijf Bootsma” te Tirns
beland en heb daar deze opleiding afgemaakt. Ik kreeg bij dit
bedrijf de kans om door te leren
voor “Allround timmerman en Allround timmerman werkplaats”.
Na deze studie succesvol te hebben afgerond op de Friese Poort
in Sneek ben ik nog naar de Friese Poort in Drachten gegaan om
daar mijn diploma “Allround timmerman restauratie” te behalen.
Al met al een hele studie, overdag
werken en ’s avonds leren om het
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vak onder de knie te krijgen.
Naast mijn eigen bedrijf, ben
ik door de week, werkzaam bij
“Bouwbedrijf Bootsma” te Tirns.
Nadat ik al een tijdje naast het
werk hobbymatig bezig was met
timmeren bij familie en bekenden, vond ik het tijd worden om
op 8 augustus 2014 een eigen
bedrijf te starten. Toen is Koning
Kwaliteitbouw geboren. De voornaamste werkzaamheden van
mijn bedrijf zijn:
- het renoveren en restaureren
van deuren, ramen en kozijnen
- onderhoudswerkzaamheden
- het plaatsen van compleet
nieuwe kozijnen, deuren en ramen (hout en kunststof)
- gevelbekleding
- kasten en meubelen voor binnen
en buiten op maat
Kortom alles wat met hout en
kunststof te maken heeft is bij
mij in goede handen. Ik probeer
zo veel mogelijk met mijn klanten
mee te denken om zo samen tot
een mooi concept te komen.
Voor meer informatie of vragen ben ik altijd bereikbaar op
0613093242.
Met vriendelijke groet,
Hendrik Wop Koning

● Fan ‘e redaksje
It ferset yn en om Winsum
Al in stik as wat kearen haw ik mei
H.W Koning om tafel sitten om in
ferhaal oer de oarloch op papier
te setten. Dit ferhaal is it lêste
ferhaal yn ’e rige, in ferhaal oer it
ferset om Winsum hinne. In ferhaal oer mannen dy’t no net mear
libje, mar guon bern en bernsbern
wenje noch altyd hjir yn’t doarp.
Yn it lêst fan ’e oarloch waarden
der geregeld wapens dropt foar
it ferset, sadat it ferset op it lêst
helpe koene om de Dútsers te ferslaan. Dizze wapens waarden yn’e
nacht út de ﬂeantúgen smiten, en
kamen terjochte yn stikken lân.
De minsken fan it ferset skynden
mei lampen sadat de piloaten
wisten wêr de wapens delkomme moasten. De wapens waarden
sammele en letter ferdield ûnder
de minsken fan it ferset. Der wiene ek minsken dy’t ﬁa de Ingelse
ﬂeantúgen hjir kamen om it ferset omgean te learen mei dizze
spesjale wapens.

rotonde rjochting Baaium. Rinse
moast werom, want hy woe witte
hoe ‘t it mei syn broer Bote gie.
Bote hie wat hjeard foar dat hy yn
Baaium wie, en hy tocht it doocht
net. Hy is foar Baaium, fanôf de
kant fan Hatsum, ljofts ôf gongen
en om Baaium hinne troch it lân
nei Winsum gongen.
Doe’t Bote thús kaam wie Rinse
noch net thús, en wiene se ûngerêst oar Rinse. Oarsenom wie
Rinse ûngerêst oer Bote. In skoft
letter kaam Rinse thús, mei de wapens, wêr’t Bote sûn en wol op
’e stoel siet. Se beseften goed dat
se troch it each fan de nulle krûpt
wiene.
Deselde nacht is de soan fan de
Baaiumer kastelein, Iep de Graaf
fûn en meinaam. Elts ûnder de 50
moast him melde om te wurkjen

yn Dútslân, Iep woe dit net en wie
derom ûnderdûkt. Hy is meinaam
en opslúten yn in kamp. En is nei
de oarloch libben wer yn Baaium
kaam, mar Iep hie sa’n knoei krigen troch mishannelingen yn it
kamp dat hy binnen in healjier
ferstoarn is oan de gefolgen fan’e
oarloch.
Nei de oarloch hat Rinse as soldaat nei Yndië west, letter is hy
emigrearre nei Amearika, tegearre mei syn frou. Hy hat foar ‘t
hy nei Amerika gie in skofke by
Koning syn heit wurke. Bote is yn
Winsum bleaun, hy hat earst tegearre mei Tiede Tinga in timmerbedriuw hân en is dernei in eigen
timmerbedriuw begûn.

● Nijsgjirrich plakje

Yn Winsum sieten Bote en Rinse
Strikwerda beide yn it ferset. Hja
wennen by heit en mem op de Kleasterdyk 13, hjir wenje no Anne en
Durkje Hoekstra, en wiene noch
frijgesel. De moalju krigen op in
jûn de opdracht om wapens op te
heljen, Koning wit net wêr wei,
mar hy tinkt fan Hatsum. Hja wiene mei de fyts en hiene wapens yn
in sek oan it stjoer hingjen. Rinse gong in eintsje foarop mei de
fyts. Yn Baaium wy krekt in razzia
dwaande troch de militêre plysje
dy’t yn Wommels fêstige wie. Rinse waard oanholden en waard nei
de papieren frege. Hy hie it gelok dat hy by de CCD wurke, de
opspoaringstsjinst yn’e oarloch,
dêrtroch hie ‘er goeie papieren en
hoechde Rinse dus net nei Dútslân
ta. Hy mocht dêrom troch fytse,
hy is fjirder gongen en hat de wapens by frou Steenhuizen ûnder
de hage goaid. Frou Steenhuizen har soan buorket noch altyd
op dit plak, dit is de pleats by de
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Werken aan je gezondheid in
Winsum!
Sporten en revalideren in De
Helling
Paramedisch
Centrum
G.J.
Fokkens is sinds oktober 2011 gevestigd in De Helling. Er sporten
al veel mensen maar nog steeds
weet niet iedereen van ons bestaan af. “Fitnessen in Winsum?
Waar kan dat dan?” Dit is iets wat
wij, en onze klanten, nog steeds
geregeld horen. Wij hopen dan
ook met dit verhaal voor velen duidelijk te maken dat wij bestaan,
dichtbij zitten en meer mogelijkheden bieden dan velen zouden verwachten.
Gerrit
Fokkens
en
huisarts
Bergwerff hebben de handen
ineen geslagen om onder de vlag
van fysiotherapie diverse gespecialiseerde zorgprogramma’s aan
te bieden in de regio. Voor deze
programma’s hebben de inwoners van Winsum en haar omgeving altijd naar de grote steden
moeten reizen. Voor velen is dit
bezwaarlijk geweest waardoor
deze zorg voor hen onbereikbaar
is gebleken. Vanuit deze gedacht
is Gerrit Fokkens het Paramedisch
Centrum in Winsum begonnen.
De ruimte onder De Helling bleek
erg geschikt en praktisch in te
richten voor zowel fysiotherapie als een functionele en moderne revalidatie- en oefenzaal.
Uiteindelijk zijn er een wachtruimte, balie, 3 behandelruimtes en

sportzaal gecreëerd. Zeer modern
ingericht en voorzien om iedereen met diverse klachten en wensen te kunnen behandelen. Bereikbaar met een, voor rolstoelen
geschikte, personenlift zodat er
voor niemand drempels bestaan.

De pijlers van het Paramedisch
Centrum zijn van oorsprong de
fysiotherapie en de beweegprogramma’s. Fysiotherapie is voor iedereen bekend en wordt verzorgd
door 3 fysiotherapeuten met elk
hun eigen specialisaties: Gerrit
Fokkens, Jan Praamstra en Martijn
Kemker. De combinatie met onze
sportzaal is voor fysiotherapeuten
ideaal om klachten efﬁciënter te
kunnen behandelen en het herstel te bespoedigen. Fysiotherapie is mogelijk op een van onze
3 locaties: Weidum, Winsum en
Dronrijp. Zo is het voor iedereen
dichtbij!
Naast de fysiotherapie zijn de
beweegprogramma’s erg belangrijk, deze gespecialiseerde
zorgprogramma’s, speciaal ontworpen voor verschillende doelgroepen, worden begeleid door
Sander Hageman en volledig vergoed door de verzekeraars! Deze
programma’s zijn er voor mensen
met obesitas (BMI > 30), diabetes
type 2, COPD/astma, fybromyalgie
en oncologie. Het doel van deze
programma’s is om deze doelgroepen betere mogelijkheden om
te bewegen te geven. Een actieve
leefstijl levert zeer veel gezondheidswinst en een hogere kwaliteit van leven op. De programma’s
zijn stuk voor stuk gebaseerd op
de meest recente onderzoeken en
kennis. Sander Hageman is opgeleid als beweeg- en leefstijladviseur en vult, naast het sportieve
deel, de programma’s aan met in-
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formatie over voeding, beweging
en een gezonde leefstijl. Hiermee
kunt u betere keuzes maken en
bewust uw eigen leven gezonder
inrichten.
Het laatste jaar zijn wij ons meer
gaan richten op de sportzaal, wij
hebben gemerkt dat er vanuit
Winsum en omgeving erg veel
vraag is naar vrije ﬁtness in de
buurt. We hebben onze sportzaal
hier speciﬁeker voor ingericht en
hebben de mogelijkheden vergroot om bijvoorbeeld ook de jeugd
beter te kunnen faciliteren. Dit
betekent dat wij naast de vaste
toestellen ook vele mogelijkheden bieden voor losse oefeningen
om de coördinatie en de balans
efﬁciënter te kunnen trainen.
Iedereen kan een gratis proeﬂes
volgen, als deze naar meer smaakt
zal er een uitgebreide intake afgenomen worden op basis waarvan
een programma voor de doelstellingen wordt opgesteld. Wij
nodigen iedereen uit om langs te
komen, houd er rekening mee dat
als we dit van te voren weten wij
ook voldoende tijd voor u kunnen
reserveren!
Het onderwerp van dit artikel is
misschien ook wel de aanstaande identiteitsverandering die het
centrum deze zomer zal ondergaan. Vanaf 1 augustus zal het
Paramedisch Centrum haar naam
wijzigen naar Gezondheidscentrum G.J. Fokkens! Dit zal de overkoepelende naam zijn waaronder
het Sportcentrum en Fysiotherapie G.J. Fokkens zullen opereren.
Deze naamswijziging zal gepaard
gaan met een wijziging van het
logo, de website en het internetadres. Het vernieuwde logo
vindt u op deze pagina terug, de
website zal vanaf 1 augustus te
bereiken zijn op het adres: www.
gezondheidscentrumfokkens.
nl en contact kunt u opnemen
door te mailen naar info@gezondheidscentrumfokkens.nl.
Daarnaast blijven wij in Winsum
bereikbaar op het nummer: 0517342415.
Mocht u geïnteresseerd zijn in een
van onze mogelijkheden, wij no-
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digen u van harte uit om langs te
komen voor een gesprek of een
proeﬂes. Wij sommen onze mogelijkheden graag nog eens voor u
op:
• Fysiotherapie voor iedereen, diverse specialisaties en mogelijk
op 3 locaties bij u in de buurt.
• Beweeggroepen: obesitas, diabetes 2, COPD, ﬁbromyalgie en
oncologie. Volledig vergoed!
• Medische ﬁtness, uitgebreide
intake door fysiotherapeut en
gerichte revalidatie op maat.
• Vrije ﬁtness: gratis complete intake, realistische doelstellingen
en persoonlijke begeleiding
• Personal Training: succes voor
iedereen met een speciﬁeke doelstelling en hoge motivatie!

Voor alle winsumers van
60 jaar en ouder
Noteert u alvast!
De seniorenreis is dit jaar op:

Woensdag 16 september 2015
Het programma valt binnenkort
bij u in de brievenbus.

Namens het gehele team,
Tot ziens bij Gezondheidscentrum
G.J. Fokkens!

De seniorencommissie

● Efkes foarstelle
Beste bewoners van Winsum,
Wij zijn Femke Zijlstra (22 jr.) en
Robert Hoekstra (26 jr.). Wij wonen sinds augustus 2014 samen
met veel plezier op de Stelpdyk 1.
Femke woont hier al wat langer,
Robert is er later bij ingetrokken.
We proberen er stapje voor stapje
er nog een mooier plekje van te
maken dan deze nu al is.
Femke werkt in Dronryp met ouderen op de dagbesteding en
doet hier ook de zorg. Robert
studeert in Leeuwarden. Hij doet
hier de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, beter
bekend als SPH. Robert komt uit
omgeving Sneek en komt hier
dan ook nog regelmatig. Femke
komt uit Tzum. We kennen nog
niet heel veel mensen uit Winsum,
maar dat zal in de toekomst vanzelf gaan komen.
Tot snel in Winsum!
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DE LYTSE DOARPEN
RINTOCHT 2015.
It is sneon 18 april 2015.
De sinne skynt, de loft is helblau.
Prachtich waer, om in dei gesellich
te kuieren.
We ha ôfpraten om tsien oer
achten, by it begjin fan it ﬁetspaed nei Easterlittens. In ploech fan
alve manlje en froulje út Winsum.
We sille fuort, mar yniens sjogge
we………
In proastige lûdkwekjende ein,
mei in hiele rige, sêft giele pykjes efter har oan. Se trippelje it
ﬁetspaed oer en rôlje bolje troch
de snilen de feart yn.

tiid). Mar by ús is it de “jildpot”.
Wy begjinne mei in bakje kofje as
tee. In noﬂik begjin fan ‘e dei.
8.40 oere kinne we starte. We litte de tiid efkes troch rinne, want
we wachtsje noch op twa Wergeasters. Nei likernôch tsien minuten
binne se der. En kinne we fuort.
We ha der sin oan, lekker it moaie
waer yn. Ús earste stimpel komt
yn it boekje. We sette de stap der
yn, op nei Baard. Drok pratend
rinne we oer de dyk nei de Him.
Der krije we ús twadde stimpel.
Oer in natoerpaed fan gêrs,mei
oan beide kanten in feartsje, rinne we nei Jorwert. By it kaffee
nimme wy de tiid. Hjir genietsje
wy, mei de sinne op ‘e lea, fan in
lekker bakje kofje en in stik appeltaart mei slachrjemme.

It is maaitiid…..
Meielkoar fytse wy rjochting Easterlittens. By “It Heechhout”
stappe we fan ‘e ﬁets. En wrotte
we ús mei de ﬁets oer de houten
brêge. We moatte opsjitte want
der komt al in ploech rinners oan,
dy’t der ek oerhinne moatte.
De start is yn “de Jister” it do-

Dan rinne we ﬁerder oer Fûns. Underweis, sjogge we it hûs, wêr’t de
skriuwer Geert Mak wenne hat.
Tsjin alven komme we by it doarpshûs fan Hylaard. Muzikanten
soargje foar in gesellige sfear. Der
binne minsken al oan’t sop iten.
Oare minsken lizze yn it gers, te
genietsjen fan de waerme sinne.
Wy helje in stimpel en rinne troch.
Oer Hoptille, by Rewert lans nei
Hatzum.
Op Hatzum krije wy ús ﬁifde
stimpel. Hjir drinke wy noﬂik meielkoar in bakje kofje. In skofke
letter, nei dat der hjir en der wat
sâlte dropkes útdielt binne (dat
is goed foar de sâltwetterhúshalding), rinne we oer keimptille en
Tsjeppenbûr, nei Wjelsryp. Wylst
genietsjend fan de wide greiden
en fjildfûgels om ús hinne. Tusken
Baaium en Wjelsryp krije wy in appel. Dat smakket tige goed.

arpshûs fan Easterlittens. Dêr is it
al in kommen en gean fan rinners.
Sa as gewoanlik folle we earst de
“pot”. No tinke jimme fêst wat
oars, ( dat moat fansels ek op e

Nei njoggentjin kilometer komme
wy oan yn Wjelsrijp. We krije it al
waermer, foaral yn ‘e doarpen is it
smout. De jassen knoopje we om
‘e mul. Nei dat we stimpele ha yn
Wjelsryp, rinne we troch nei Winsum.
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Yn ‘e Helling, is in wol hiele spesjale E.H.B.U. post,
yn ‘e foarm fan de susters Jan en
Alie.
Foar € 1.00 kinne we de blieren
prikke litten en foar € 2.- kinne
we in massaazje krije. En noch
in tút fan ‘e suster derby foar
€ 0.50…………..
By foarkar, hâlde wy it by in lekker
kâld glêske bier. It sit noﬂik, mar
we moatte dochs noch in stikje
ﬁerder. Fleurich rinne we troch
Winsum, oer it ﬁetspaed, nei Easterlittens.
Underweis ha wy noch in ”dopingkontrôle”. Mei in wattenstokje
wurd it swit fan ‘e foarholle ôfhelle en kontroleare. We komme
hjir lokkich allegeare goed troch
hinne. Op it ein yn Easterlittens,
wurde we beleanne mei in gastedoekje en in medalje. We geane
noﬂik nijsitten yn ‘e sinne, en sjogge werom op in tige moaie rindei.

$IYUDJHQ
KRHXHUYRRU
VWDDW

HQPHWHHQ
KHWRYHU]LFKW
KHEEHQ

5DER0RELHOEDQNLHUHQ*HPDNNHOLMNKDQGLJHQRYHUDO
7KXLVRIRQGHUZHJHU]LMQPRPHQWHQGDWXHYHQXZVDOGRZLOWFKHFNHQELMHQ
DIVFKULMYLQJHQZLOWEHNLMNHQRIJHOGZLOWRYHUERHNHQ0HWGH5DER%DQNLHUHQ
$SSKHHIWXGLUHFWRYHU]LFKWRYHUXZEDQN]DNHQ

606Ȁ$33ȁQDDUHQVWDUWPHWPRELHOEDQNLHUHQ
6DPHQVWHUNHU
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Playbackshow
Op vrijdag 13 maart was weer de
jaarlijkse playbackshow van club.
Deze keer hebben we een country
medley gedaan. Je hebt 2 weken
de tijd om alles te regelen en in te
studeren, je moet ook alle kleding
hebben die bij het liedje past. Wij
hadden en spijkerbroek, geruite
bloesje, riem en natuurlijk een
cowboy hoed maar die kregen
we van de clubleiding. Onze clubleiding heeft verschillende cowboy liedjes bij elkaar gedaan en
zo is het 1 liedje geworden. We
moesten ook alle pasjes weten en
dat hebben we in 1 avond ingestudeerd.
De playbackshow was in Franeker.
Er deden 3 clubs mee Dronrijp,
Franeker en Winsum. Winsum
deed 5 acts. Wij waren 1 van de
laatste groepen die moest optreden.
Na alle acts moest de jury overleggen en bepalen wie er een
prijs had gewonnen. Er waren
drie juryleden. We werden beoordeeld op het dansen, de kleding
en natuurlijk op playbacken. Na
10 minuten kwam de jury weer
in de zaal en werd het wel heel
erg spannend. Iedereen dacht dat
we geen prijs hadden. De jury begon met de derde prijs die werd
gewonnen door Pascal Poelstra en
Yoran Slager met de act roodkapje, de tweede prijs werd gewonnen door Franeker en wij hadden
de eerste prijs waar we niet op
hadden gerekend. Toen waren
we door naar de provinciale playbackshow die een week later in
Hardegarijp was. Helaas hebben
we daar geen prijs gewonnen
maar het was wel leuk om onze
act nog een keer te mogen doen.
Bij deze willen wij de clubleiding
nogmaals bedanken voor hun inzet.

Gerrit Wierenga earelid fan toanielferiening Advendo
De jiergearkomste fan toanielferiening Advendo op woansdei 3
juny yn de Helling yn Winsum wie
dit jier oars as oars. Op foardracht
fan it bestjoer is Gerrit Wierenga
ûnder grut applaus beneamd ta
earelid. Wurdearing foar syn ynset, passy en tawijing yn de ôfrûne
20 jier.
31 maart 1989. Advendo bringt
op de boppeseal fan it Kafee de
foarsteling Wolven en Skiep oer
it fuotljocht. Sân Winsumers en in
bysûndere gast. In gast út Baerd
dy’t de foarstelling fan Advendo
rêd troch de haadrol fan Arnold
Poortinga op him te nimmen. It
debút fan Gerrit Wierenga op it
toaniel yn Winsum.
It duorret oant 1995 eart dit in ferfolch krijt. Gerrit en Sietske binne
nei Winsum ferhúze en Gerrit, toanielman yn hert en siel, slút him
fuortendaliks oan by de feriening.
Hy regisearret tegearre mei Derk
de foarstelling ‘Yn in frjemde fersnelling’

Groetjes Jeltine en Marlies
It wjersjen as spiler op de planken
yn Winsum is op 31 maaie 1997 yn
de sukselfolle revue ‘In ieu fertier
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en getsier’ mei it jubileum fan de
keatsferiening. De jierren dêrnei
folgen ferskate rollen en ek naam
Gerrit yn 1998 de rezjy foar syn
rekken fan de ienakater ‘Russyske
Aaien’.
2003 wie foar de feriening in grut
hichtepunt. Mei de jubileumfoarstelling ‘Sulverskat’ waard it 125
jierrich bestean ﬁert. Gerrit stie
fansels ek op it mânske toaniel.
Mei de prachtige rol as direkteur
‘Ik bin de baas’ Galema.
Ek 2006 wie wer bysûnder. Advendo naam nei 127 jier ôfskie fan
de boppeseal fan kafee ‘De Driesprong’. Gerrit krûpte noch ien
kear ien de rol fan direkteur Galema. Hy wie en bleau de baas.
Nei it ôfskie wie der yn 2007 in nij
begjin mei de iepening fan it nagelnije Multi Funksjoneel Sintrum
De Helling en de iepeningsfoarstelling ‘De dream foarby’. Mei
Gerrit yn ferskate rollen fansels.
Wat eltsenien grif foar ieuwich
bybliuwe sil is syn ûnneifolgbere broeder Jacobus. Halleluja! It
sjongt noch altyd rûn yn it doarp
en it resultearre sels yn in reis mei
de kollega broeders en susters nei
It Hearrenfean.

De Fyts Âlvestêdentocht
Dêr wie it dan saﬁer, ôfrûne peaskemoandei mochten we by ús
eigen hûs del fytse yn stee dat we
by ús hûs sjogge nei alle fytsers…

De jierren dernei folgen wer ferskate rollen mei yn maaie dit jier
de prachtige ynbannige rol as Sjef
yn ‘Ien ﬂeach oer it koekoeksnêst’.
Foar dekor en omballingen stie en
stiet Gerrit ek altyd ree. It prachtige treinstasjon op de boppeseal yn 2002 foar de foarstelling ‘It
Perron’ wie foar in grut part syn
wurk en fansels stiet ús allegeare
de prachtige, troch Gerrit makke,
harp út ‘De Breidssuite’ fan twa
jier lien noch by. Samar twa foarbylden.
Fan 1998 oant 2005 hie Gerrit
sit yn it besjoer wêrfan de twadde perioade fan fjouwer jier as
foarsitter. Yn dizze perioade joech Gerrit ek lieding oan de jubileumkommisje dy’t de grutske
ﬁering fan it 125 jierich bestean
yn 2003 yn de loads fan Johannes
Frankena tariede en organisearre.
In bjusterbaarlik moai barren en
in bysûndere tiid.

kaasje koe Advendo yn 2008 in
folslein nij haadstik yn it ferieningsboek iepenslaan. It Sinteklazemearke. Gerrit wie fuort ree om
lieding te jaan oan de kommisje
deiorganisaasje en is dêrneist al
sân jier deifoarsitter by alle foarstellingen.
Tegearre mei Sietske fersoarget
Gerrit ek al jierren de kaartferkeap foar Advendo, it Sinteklazemearke en Tryater. En ek foar
it besoargjen fan ús druk- en
printwurk by de leden bûten út
steanne sy altyd klear.
Gerrit wie en is goud wurdich foar
toanielferiening Advendo en wy
hoopje fansels dat hy noch lang
by ús feriening belutsen bliuwt en
wy noch lang fan him genietsje
meie op it toaniel.
It bestjoer

It begong op in moaie sneontejûn ûnderweis nei in stapjûn yn
’t Fean mei ús freondinnen. Rudi
de Jong en ik – Pytrik- kamen op
it idee om ris de Âlvestêdentocht
te fytsen. Nei in jûn der oer koese stie it beslút fêst en hawwe wy
ús ynskreaun. Stiekem tocht ik, de
kâns dat we ynlotte wurde is sá
lyts, dat we der toch net by sitte,
súver in gerêstellende gedachte,
want 235 km, dat like my in best
ein.
Mar in skoft letter wie der toch
in brief, wy wiene ynskreaun, dus
we moasten op syk nei in tandem. Want at wy it dwaan soene,
moast it al op in tandem. Lokkich genôch hiene de Stremlers
op Wammert der noch ien stean.
Heit Jan hat him efkes ûnder hânnen nommen, de ketting goed,
in nije bân en sokssawat. En doe
wie de fyts klear om kilometers te
meitsjen, want oefenje moasten
we bliksem!
De earste serieuze oefenrit wie in
rûntsje fan 50km, yn’e sinne en
it gong poerbêst, fol fertrouwen
seagen we ús twadde oefenrit
temjitte, minstens 100km moasten
we fytsen rjochting Gaasterlân.
Op in griize sneontemoarn gongen we fuort, we wisten dat we
oant Starum yn’e wyn hiene,
dan sydwyn en dernei –lokkich
genôch- foar de wyn. Mei hjir en
dêr yn wynpûster en in spatsje
rein kamen we yn Starum oan, we
hiene al hast 50 km fytst, dus de
kibbeling wie fertsjinne. Doe op
nei Gaasterlân, der gong de fersnelling kapot, mar dat ha wy mei
pear aardige mannen wer regelje
kind. Undertúsken wie de wyn
draaid, mar dat wisten wy net, tot
wy it stik fan Spannenburg oant
Wâldsein yn’e wyn hiene, wat in
lange rotdyk kin dat wêze as je yn

De needsaaklike oergong nei statutaire feriening yn 2000 wie ek
foar in grut part Gerrit syn wurk.
As tarieding op ien fan de wichtigste mominten yn de skiednis fan
de feriening. De bou fan it Multy
Funksjonele Sintrum ‘De Helling’.
Yn de lange wei nei de realisaasje
fan dit sintrum hat Gerrit foar de
feriening ek in bysûndere wichtige rol spile.
Troch de prachtige nije spyllo-
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’e wyne hawwe. Uteinliks binne
wy kâld en wurch thús kaam, wat
wiene wy klear mei dy tandem en
dat gefyts, mar we wisten fuortendaliks, at wy dit kinne, dan kinne
we it Pinkstermoandei hielendal!
En dat ha wy wier makke, we
hiene Pinkstersnein noch kaarten
foar in oere earder helle (6.53 yn
stee fan 7.56) en it gong oan. Om
en om foar en efter en it gong
best.
Thús hie mem Antje de sop en
bôle klear, want mem Klaasje wie
ek oan’t fytsen mei in ploech Winsumer froulju op’e raceﬁets. We
kamen harren sa no en dan wol
tsjin, bygelyks yn Wyns, wêr t wy
in appel fan ’e Poiesz krigen.
Underweis hiene guon oare fytsers al sein jim bân liket wol sêft.
En somtiiden ﬁelde it as hie de foarste bân in bobbel, mar we fytsten troch want we seagen neat.
Toen heit de bân efkes oppompte
wie it PLOF!, we hearden it binnen en wisten fuortendaliks dat
dy plof de bân wie. De bân wie
knapt, wat oars ûnderweis bard
west wie. De bân koe gau plakt
wurde om ‘t ús thússupporters
in ‘fytsauto’ oanholden. Hjir ha
wy in nije bân kocht, de jongens
hawwe dizze derop setten en we
koene wer troch, op nei de ûnderste helte. Dit gong best goed,
en foar ‘t wy it wisten wiene we
alwer yn Gaasterlân, doe kaam in
dreech stik mei in soad wyn, mar it
is ús slagge en úteinlik wiene we
krekt foar 9 oere oan yn Boalsert
wêr ús freonen en famylje op ús
stiene te wachtsjen.
It wie in machtdei, moai om ris te
fytsen yn stee fan te sjen, en ik
tink dat de kâns grut is dat we him
takom jier wer fytse, mar miskien
litte we de tandem dan al foar
wat hy is..

Breidspear
Wa-o-wa wiene it toch, dat prachtige breidspear foaryn dizze
Nijsdok.
It binne Franke & Ytsje de JongStroosma. Hja binne op 6 oktober
1966 troud yn Sint Anne, want
Ytsje is hikke en tein yn’t Bildt. It
jonge stel wie hjir 21 jier âld.
It wie in mistige dei, dy 6 oktober.
De gasten dy’t werom moasten
fanút it Bildt nei de Greidhoeke
hiene min sicht nei dat se werom
kamen út kafee Lautenbach.
Doe’t je yn dy tiid trouden, krigen
de misken jûns op it feest in fêststeld oantal konsumpsjes. Trije en
mear net, sa gong dat doe. Mar
trochdat de musyk útrûn kaam
d’r in fjirde komsumpsje by foar
de gasten. It stie dy jûns blauw yn
kafee Lautenbach, op eltse tafel
stiene sigaren en sigretten dy de
gasten smoke koene.
Franke en Ytsje moasten dy jûns
ek werom nei de Greidhoeke,
Franke hie net frijôf fan it melken
en moast de oare deis betiid fan
bêd ôf. Nei it trouen ha Franke en
Ytsje harren te wenjen setten yn
it lytse húske op Weakens, Weakens nûmmer 4. Nei 5 jier giene
Franke syn âlders fan’e pleats ôf
nei Tsjom en kamen Franke en
Ytsje mei de bern op ’e pleats. Hjir
hawwe se 29 jier buorke. Dernei is
soan Anne mei syn frou Durkje op
’e pleats kommen en binne Franke en Ytsje yn ’t doarp kommen
te wenjen.

Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel van start
Op 27 januari 2015 is de nieuwe
Lokale WMO-adviesraad Littenseradiel van start gegaan. De WMOadviesraad is het onafhankelijke
orgaan voor inspraak, advies en
gezamenlijke
belangenbehartiging voor alle inwoners die met de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te maken krijgen.
De WMO-adviesraad geeft de ge-
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meente Littenseradiel gevraagd
en ongevraagd advies over de uitvoering van de WMO.
Op grond van de WMO kunnen
burgers ondersteuning van de
gemeenten krijgen, bijvoorbeeld
huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning, vervoer in de
regio, rolstoel, enz.
Per 1 januari jl. heeft de gemeente veel nieuwe taken gekregen op
het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg.
De Lokale WMO-adviesraad houdt
in de gaten hoe de uitvoering van
deze taken verloopt. De Lokale
WMO-adviesraad krijgt dus graag
signalen van de inwoners wanneer er knelpunten worden ervaren
in de uitvoering van de WMO en
de Jeugdwet. Deze signalen worden gebruikt bij het adviseren van
de gemeente. Doel is dus de gemeente ‘scherp’ te houden bij de
uitvoering van de zorgtaken.
De lokale WMO-raad kan geen
speciﬁeke individuele klachten of
bezwaren tegen een beschikking
afhandelen. Daarvoor moet de
gangbare klachten- en bezwaarprocedure gevolgd worden.
De leden van de Lokale WMOadviesraad Littenseradiel zijn:
- Dhr. S. Nieuwenhuis uit Wiuwert
- Mevr A. Rameau Hoekstra uit
Rien
- Dhr. J. de Vries uit Mantgum
- Mevr. J. de Ree Huitema uit
Reahûs
De Lokale WMO-adviesraad is op
werkdagen telefonisch bereikbaar
tussen 9.30 uur en 12 uur op nummer 06-11830191.
Bij geen gehoor kunt u inspreken
op de voicemail waarna u wordt
teruggebeld.
U kunt ook een e-mail sturen: het
e-mailadres is wmoraadlittens@
gmail.com

HIGHLANDGAMES
Plaatselijke favoriet wint in eigen dorp
De vierde wedstrijd in de strijd om
het Open Nederlands Kampioenschap werd gehouden in ons dorp,
de woonplaats van Pieter Karst
Bouma. Dit is de man waar alle
deelnemers naar kijken, dé man
om juist in eigen dorp te verslaan.
Niet minder dan 22 atleten waren hiervoor naar ”het hol van de
leeuw” afgereisd, tien A-heavies
en maar liefst 12 B-atleten,. Dit
is een record voor de Highland
Games dit seizoen , en dat in ons
mooie Winsum!
In de A-klasse was het snel duidelijk dat het weer ging tussen de
professionals Pieter Karst Bouma
en Hans Lolkema om de bovenste twee plaatsen, de strijd om
drie en vier tussen de Belg Jimmy
van de Walle en Raynor Wortel,
de enige amateur in dit strijdgewoel. PK begon sterk won de
eerste twee onderdelen Lichte
Hamer met 38,90m en de Lichte
WFD met 24,38m. Hans Lolkema
werd op beide onderdelen tweede en Raynor Wortel 2 maal derde. Bij het steen stoten uit stand,
de Braemar Stone, pakt Jimmy
van de Walle uit met een machtige 12,06m, bijna een meter
meer dan de nummer twee: Hans
Lolkema. De derde plek was voor
Eddy Cardol, inmiddels gestopt
met actief deelnemen aan de Highland Games. Hij gooide voor de
allerlaatste keer in een soort van
afscheidswedstrijd. Pieter Karst
Bouma moest genoegen nemen
met de 5e plek op het steenstoten, maar dat ging niet vanzelf.
Pas tijdens zijn laatste poging
ging de Fries drie andere deelnemers voorbij.

ber stonden PK en Hans gelijk op
één, en Raynor en Jimmy gelijk op
de derde plaats. Wéér, zoals eerder dit seizoen, zou het Hooggooien de doorslag moeten geven.
Raynor Wortel moest het eerst uit
de strijd met 4,20m, Jimmy volgde
snel op 4,40. Hans Lolkema hield
het lang vol door in zijn derde poging wel de 4,60 te halen, maar de
4,70 was nét de hoog voor de master uit Sloten. Uiteraard gooide
PK deze hoogte wél en ging wederom met de wisseltrofee naar
huis.
Het was de 5e keer dat wij als de
Ploech fan Tsien de NK Highland
Games hebben georganiseerd en
met het behalen van het lustrum
en weer een Winsumer kampioen
vinden wij het een mooie afsluiting. Het is tijd voor wat nieuws.
Wij willen alle sporters, bezoekers,
vrijwilligers en sponsoren bedanken voor hun inzet. Tot september mensen, dan gaan de wilde
kippen weer los!

Op de Cabertoss liet PK weer zien
uit welk hout hij is gesneden door
als enige de boomstam te tossen.
Hans Lolkema was weer dichtbij
met 85 graden, en ook Raynor
Wortel moet beter kunnen met
82. Door deze uitslag met de Ca-
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Persbericht
Maassluis, 16-6-215

tionaal MS Fonds is 100 % afhankelijk van giften.

Multiple Sclerose, aan de buitenkant zie je vaak niks

Wat is Multiple Sclerose (MS)?

17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). Aan de buitenkant zie je in veel gevallen niks.
Toch hebben zij er dagelijks last
van.
“Ze zien niets aan me, dus ik ben
niet ziek.”
Een groot probleem voor veel
mensen met Multiple Sclerose.
Waarom kan je soms prima lopen
en maak je de andere dag gebruik
van een scootmobiel?
Heb je de ene dag energie voor
de dagelijkse dingen en de andere
dag kan er bijna niks? Het is voor
veel mensen niet te begrijpen.
“Dat mensen zeggen dat je je
aanstelt doet veel pijn”.
Van 23 t/m 28 november zetten
vele partners, kinderen en familieleden zich in tijdens de collecteweek van het Nationaal MS
Fonds. Zij erkennen en herkennen
de symptomen zoals gezichtsverlies, uitval aan armen en benen en
zetten zich in om MS een gezicht
te geven. Ook heel veel mensen
met MS doen mee met de collecteweek.
Degene die niet kunnen of willen
collecteren hangen de vlag uit
tijdens de collecteweek.
Echter, we kunnen ons gezicht
nog lang niet bij alle huizen laten zien. We zoeken nog meer
mensen die MS een gezicht willen
geven. Heb je 2 uurtjes de tijd en
wil je in jouw eigen buurt meer
bekendheid geven aan MS? Meld
je aan als collectant en help mee.
Kijk voor meer informatie op
www.nationaalmsfonds.nl
Het Nationaal MS Fonds besteedt
de collectegelden aan onderzoek
(voor een beter leven nu én een
toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.
Een donatie wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 te Maassluis
(NL92 INGB 0000 0050 57). Het Na-

MS (Multiple Sclerose) is een chronische ontstekingsziekte van het
centrale zenuwstelsel (hersenen
en ruggenmerg).
Om de zenuwen zit een beschermlaag, het myeline. Bij MS
raakt deze beschermlaag op verschillende plekken beschadigd.
Hierdoor vertraagt de prikkelgeleiding door de zenuwen. Dat uit
zich meestal in (aanvallen van)
verschillende klachten, zoals:
• oogproblemen zoals wazig zien
of dubbelzien;
• prikkelende, slapende of ‘dove’
armen en/of benen;
• pijn, branderig gevoel;
• verlammingsverschijnselen;
• problemen met het plassen en/
of de ontlasting;
• evenwichtsstoornissen en onhandigheid;
• vermoeidheid;
• spierkrampen;
• onduidelijk spreken;
• geheugenstoornissen.
• stemmingsstoornissen.

MS is geen spierziekte!
Er wordt wel eens gedacht dat MS
een spierziekte is, maar dit is onjuist. Het is wel mogelijk dat door
de beschadigingen in het centrale
zenuwstelsel door MS, patiënten
hun spieren niet meer of moeizamer aan kunnen zetten tot bewegen.
Feiten over MS
Auto-immuun reactie
Bij MS kun je door de terugvallen
de beschermlaag (myeline) rondom de zenuwen kwijtraken. De
myelinelaag is noodzakelijk om
dagelijkse handelingen, zoals het
oppakken van een pen, goed te
laten verlopen. Ze transporteert
bijvoorbeeld informatie van de
hersenen naar de spieren. Als de
myelinelaag beschadigd raakt,
ontstaat er als het ware kortsluiting waardoor dagelijkse handelingen de grootste moeite kosten.

31

De myeline wordt aangevallen
door het eigen immuunsysteem,
omdat deze cellen de myeline niet
als lichaamseigen herkennen.

Levensverwachting
De meeste mensen met MS hebben een normale levensverwachting. Doordat MS een auto-immuun ziekte is dat zich richt op de
myelinelaag van de zenuwcellen
kan het lichaam erg verzwakken
en vatbaar worden voor andere
ziektes. In zeer zeldzame gevallen kan dit leiden tot een kortere
levensduur. Dan spelen vaak ook
andere ziekten een rol.
Rolstoelafhankelijkheid
Het merendeel van de mensen
met MS wordt niet rolstoelafhankelijk. Wel kan de mate van functiebeperking toenemen in de
loop van de tijd.
Medicatie
Er zijn medicaties ontwikkeld die
het ziekteproces kunnen vertragen, aanvallen kunnen stoppen
en middelen die symptomen kunnen bestrijden. En zijn alleen nog
geen genezende middelen voor
MS.
Erfelijkheid
MS is niet erfelijk. MS komt bij bepaalde families wel meer voor dan
door toeval verwacht kan worden.
Naast omgevingsfactoren zijn er
genetische factoren die een rol
spelen bij MS. Vanwege deze genetisch bepaalde factoren hebben
sommige mensen meer kans om
MS te krijgen dan anderen.
Kansberekening
1 op de 1.000 mensen in onze samenleving heeft MS.
20% van de patiënten met MS
heeft tenminste 1 familielid met
MS.
Een kind met een ouder of zus /
broer met MS, heeft 2 - 4% kans
op de ziekte.

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

