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DE WINKEL VOOR ALLES EN ...

* 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 Kapsalon Sjoeke

Kleasterdyk 16 - Winsum - tel. 0517-341633

KIJK EENS

WAT VAKER

IN DE SPIEGEL

VAN DE

KAPPER

Bruinsma’s Bakkerij
De Echte Bakker
Skans 2 Winsum 

Tel. 0517 - 34 14 54
 DE GROOTSTE KEUS IN:
  BROOD
   KOEK
    BANKET 
     en . . . . GEBAK
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Nummer 87 – Jaargang 22 – 
september 2015

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

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 

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

Sifra Okkema
Utbuorren 8
8831 XR Winsum
Tel. 06-53 89 95 08
s.okkema@outlook.com

Opmaak en Druk
Empatec N.V.
Grafisch – Sneek

Kopij voor Nijs.DOK 88-2015
kan worden ingeleverd bij een
van de redactieleden, bij
voorkeur via e-mail, in platte 
tekst en met aparte foto’s. 
Uiterste inleverdatum: 
1 december 2015!

l	Fan ‘e redaksje 

Foarwurd

Der is wat waar oanbelanget 
fan alles del west, dizze simmer. 
Fan smoarhyt, dweiltrochwiet 
nei swiere stoarm en ûnwaar. 
Let neat, want der wiene ek in 
soad moaie, mylde simmerdagen 
wêrop yn us doarp wer fan alles 
te belibjen wie.
It fierljeppen bygelyks, mei in 
terjochte kampioen, en fansels de 
oare Winsumer sport by útstek: 
it keatsen. Dit jier fûn de earste 
edysje fan de Kuikentjespartij 
plak, de Kippetjepartij foar de jeu-
chd. In prachtich inisjatyf. Yn dit 
nûmer in ferslach. As jo trouwens 
mear foto’s sjen wolle: de Ploech 
fan Tsien hat in eigen webside: 
www.ploechfantsien.nl
Fansels is der mear as fierljeppen 
en keatsen. Wy ha yn dit nûmer 
in stikje oer it doarpsfeest tegoe-
de, der is wer in senioarereis west 
en op skoalle hat in wiere talin-
tejacht plakfûn ûnder de namme 
Bynt Got talent. Tel hjir de fêste 
rubriken wer by op, en jo kin je 
wer lekker deljaan op de bank 
mei ús eigen doarpskrante. O ja, 
sjogge jo fuortendaliks wa’t it 
breidspear diskear is?
JR

YN DIZZE KRANTE

Dorpsvisie
Efkes foarstelle
Fierljeppen
Informatie-ochtend It Bynt
Kuikentjespartij

Schoonmaak in de Útbuorren
Dorpsfeest
Kabouterkaatsen
Fraachpetear
Skoallenijs

Fierljeppen
Nijsgjirrich plakje
Wenjen yn Winsum
Wêr binne se bleaun
Bynt got Talent
Seniorenreis
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l		Financiële bijdrage 
dorpskrant ‘NIJS.DOK’
Deze dorpskrant wordt u 4 keer 
per jaar bezorgd. Als redactie ho-
pen we dat u hiermee o.a. een 

indruk krijgt van alle wederwaar-
digheden in en rondom Winsum. 
Als redactie werken wij enthou-
siast 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 gebru-
iken. 

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’.

In het derde kwartaal van 2015 
hebben we € 55,00 aan donaties 
mogen ontvangen. 
Onze hartelijke dank daarvoor!

De redactie. 

l	Efkes foarstelle

Hoi allemaal,

“Na een half 
jaar wordt 
het tijd om 
jezelf offi-
cieel voor 
te stellen”, 
kreeg ik te 
horen van 
de redactie 
van Nijsdok. 

Ik ken al veel mensen in het dorp 
door al die gezellige feestjes zoals 
de merke, de pelote pc en het FK 
fierljeppen maar een stukje in de 
dorpskrant kan nooit kwaad. 

Ik ben Lisette Jorritsma, 22 jaar en 
opgegroeid in Tzummarum samen 
met twee zussen en mijn ouders. 
Na het behalen van mijn diploma 
ben ik uitgevlogen naar Australië 
en Nieuw-Zeeland om mijn hori-
zon te verbreden, te werken en 
vooral om te reizen. Eenmaal te-
rug in Nederland, ben ik in Leeu-
warden gaan wonen. Nu woon ik 
samen met Geert Dijkstra op de 
Trije Keningenwei 14. 

Ik werk bij de Stenden Hotel Ma-
nagement School in Leeuwarden 
op het stagebureau. Hier advise-
er ik studenten in hun zoektocht 
naar een stage in Nederland of 
in het buitenland. Daarnaast volg 
ik de deeltijd studie Human Re-
sources Management op de NHL 
en hoop ik over drie jaar mijn ba-
chelor te halen. 

✪ Winsum bevalt goed, een gesla-
agde merke gehad waar ik voor 
het eerst gekaatst heb (jaja, Tzum-
marum is een kaatsdorp maar de 
primeur was toch echt voor Win-
sum) en ik hoop nog vele leuke 
feestjes mee te maken! ✪ 

Tot ziens in het dorp!

l Dorpsbelang

Momenteel wordt gewerkt aan 
de nieuwe dorpsvisie voor de 
periode 2015-2020. Hierin wordt 
aangegeven wat we met en voor 
ons dorp willen op het gebied 
van de volgende thema’s:

- Wonen
- Middenstand & industrie
- Onderwijs
- Gezondsheidszorg
- Verkeer & vervoer
- Recreatie
- Duurzaamheid & milieu
- Leefbaarheid

Om dit te kunnen bepalen zijn 
we te rade gegaan bij de verschil-
lende verenigingen in ons dorp. 
Gezamenlijk met de verenigingen 
is nagegaan wat er per thema be-
langrijk is voor ons dorp. Dorpsbe-
lang heeft deze punten vertaald 
in een dorpsvisie. Deze dorpsvisie 
wordt binnenkort aan de verschil-
lende verenigingen in ons dorp 
voorgelegd. Ze kunnen dan nog 
eventuele aan- of opmerkingen 
plaatsen.

Maar ook uw inbreng als inwo-
ner van Winsum is voor ons be-
langrijk! U kunt de dorpsvisie in-
kijken en op- of aanmerkingen  
aan Dorpsbelang doorgeven. De 
dorpsvisie zal worden gepubli-
ceerd op de dorps website www.
winsum.nu, vanaf 1 oktober a.s.. 

Daarnaast komt de dorpsvisie in 
de maand oktober ter inzage te 
liggen in het MFC De Helling en 
kunt u de dorpsvisie afhalen bij Si-
mone Kijlstra, Lytse Streek 7 (gra-
ag eerst even bellen 341641).

Tot 1 november a.s. kunt u op- en 
aanmerkingen door geven aan 
Simone Kijlstra, Lytse Streek 7. 
Dit kan ook per e-mail: 
sfrieswijk@hetnet.nl.

Wij hopen dat een ieder in Win-
sum van de mogelijkheid gebruik 
zal maken om de dorpsvisie in te 
kijken, want het gaat over ONS 
Winsum en ook UW mening telt!  

Dorpsbelang Winsum
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OPEN
Ma-vr 8-20 uur
Za 8-18 uur

Coop Tolsma, Winsum
Meamerterdyk 5 cOOP.Nl

Tel. 0517-341669 

E-mail: tolsma.winsum@coop.nl

www.coopwinsum.nl

vErs & vOOrdElig
dat is MijN cOOP
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NijsDok nu ook
online te lezen

www.winsum.nu 

FRYSK KAMPIOENSKIP 
FIERLJEPPEN

Op 8 augustus wie it wer safier, 
foar de 59e kear, de striid om de 
fryske titels fierljeppen yn Win-
sum.
Dizze titels betstjutte noch al wat 

yn fierljep-lân, foar de dúdlikens 
it folgjende: 
‘t Raast yn jin om. It gefoel fan 
ûnrêst, spanning, hieltyd wer 
tinke oan it FK en pine yn ‘t liif 
hawwe. Likernôch in wike foar it 
FK begjinne dit soarte ferskynsels. 

Yn fierljep-lân krije der ferskate 
minsken mei te dwaan. It firus 
fan it FK. Us frijwilligers wêr as wy 
tige wiis my binne, hawwe der al 
in lyts wike lêst fan. 

It begjint mei it bouwen fan ús 
fieljep-arena. Stadich oan fernim-
me jo de fersprieding fan it firus. 
Eltse oanbelangjende rommelet it 
oars yn’t liif. Der is út noch yn wit-
tenskiplik undersyk of soks sawat 
nei west, mar it is der al, en piltsjes 
helpe net. 

By de tariedings fan de ljeppers 
spilet de lêste dagen allinnich 
noch mar it tinken oan dizze sne-
on. De fokus leit op ‘e skânsen fan 
Winsum, wer as in titel te heljen is, 
der ‘t eltse ljepper óf fan dreamt 
óf fan wekker leit óf spuie moat 
fan ‘e spanning. It FK firus hat je
yn ‘e besnijing. 

As we dan werom sjoche op it FK 
kin we sizze dat it in tige slagge 
evenemint wie. De dei hie alle yn-
grediïnten foar in spannende striid.

Yn de wedstriid wie der einst 
noch gjin utsjitter bei. De 20 me-
ter waard noch net helle by de 
topklasse, by de famkes koe noch 
de 15 meter helle wurde, by de 
froulje wie de 16 meter noch net 
yn ‘t sicht en de jonges en junio-
ren stelden it hichtepunt ek noch 
efkes ût. 

En dan komt it op ‘e finale oan. Yn 
alle categoriën wienen der kansen 
foar eltse finalist.

Ny in geweldiche finale koenen 
de folgjende ljeppers harren frysk 
kampioen neame:

Famkes 
Maureen Poiesz 15,18

Froulje 
Hiske Galama 15,44

Jonges 
Gerard Hooisma 15,93

Junioren 
Sytze Bokma 19,91

Topklasse 
Oane Galama 20,22

As organisaasje fan it FK soargje 
we der elts jier foar dat de accom-
modaasje der perfekt ûtsjocht en 
foldocht oan de easken dyt der 
fanût it FLB en de TC steld wur-
de. Wy hawwe ek dit jier wer in 
protte stipe hawn fan al us loka-
le undernimmers,sponsoren en 
donateurs om it FK mooglik te 
meitsjen.

Bedankt
Wij willen iedereen heel harte-
lijk bedanken voor het  meele-
ven tijdens mijn ziekte de afge-
lopen tijd.
 
Het was geweldig zoveel be-
zoekjes, kaarten, bossen blo-
emen, telefoontjes en andere 
attenties.
 
Weet u dat het meeleven van 
dorpsgenoten je zo goed doet? 
Mede daardoor kun je verder.
 
Momenteel gaat het goed met 
mij en we hopen en wensen dat 
het zo verder mag gaan.
 
Nogmaals hartelijk bedankt 
ook namens Pier.
 
 
Hil Visser-Tinga
 
De Omrin 7

Foto’s Tamme Hansma
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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.

Faber Uitvaartzorg

Walperterwei 39  

8731 CD  Wommels

  0515 - 33 17 26

   info@faberuitvaartzorg.nl

  www.faberuitvaartzorg.nl

  www.betink.nl

Autobedrijf Menno Walinga 
St. Michaelsberch 2-4 - Winsum- Tel: 0517 - 342349

www.autobedri j fmennowalinga.nl

• 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.

Winsum

ii

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

• Trekhaken
• Ruit reparatie
• Diagnose test
• Uitlaten

Tevens kunt U ook terecht voor:

Tot ziens in Winsum!

AUTOFIRST 
 Menno Walinga

uw auto op de 1e plaats

Autofirst Menno Walinga_102012.indd   1 05-04-13   12:00

 
 Jacob Bakker      Voor al uw transporten: 

St.Michaëlsberch 6         sneltransport internationaal/nationaal 
8831 ZM Winsum                                            koeltransport 
Tel. 06-53794868                           pallets en stukgoederen 
www.vbutransport.nl                                       op-en overslag 
e-mail: info@vbutransport.nl  
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Info ochtend it bynt

Beste bewoners van Winsum,

Hierbij een update van de 
werkzaamheden aan het krui-
spunt:
Het werk ligt goed op schema. Na 
de bouwvak (rond 10 augustus) 
zijn we gestart met de aanleg 
van de nieuwe carpoolplaats en 
het busstation. Het grondwerk is 
inmiddels verricht. De volgende 
stap is het aanbrengen van de 
bestrating, het asfalt en het be-
tonwerk voor de nieuwe bushal-
tes. Naar verwachting worden 
de nieuwe carpoolplaats en het 
busstation in december van dit 
jaar in gebruik genomen. 
Tot die tijd moet u gebruik blijven 
maken van de oude locatie. 
Er zijn inmiddels vele vrachtau-
to’s met zand naar Winsum gere-
den, voorlopig is de aanvoer van 
zand klaar. Het zand voor beide 
rotondes is aangebracht en blijft 
tot omstreeks april 2016 liggen 
(zettingsperiode), zodat de grond 
als het ware kan wennen aan het 
gewicht van de toekomstige roton-
des en toeritten. De fietsers maken 
sinds een aantal weken gebruik 
van een tijdelijk fietspad, aange-
geven door middel van borden. 

Dit blijft gedurende de uitvoe-
ringsperiode de route voor de fiet-
sers. Voor het overige verkeer zijn 
er dit jaar geen veranderingen.

Informatieochtend basisschool it 
Bynt
Om ook de kinderen van Winsum 
te informeren en te wijzen op de 
gevaren, hebben wij op donder-
dag 20 augustus een informatie-
ochtend georganiseerd op ba-
sisschool it Bynt. De kinderen van 
groep 5, 6, 7 en 8 kregen eerst een 
korte theorieles van onze uitvoer-
der. Hierin werd een filmpje ge-
toond hoe je het beste langs een 
vrachtauto kunt fietsen. Het ver-
volg van de les was buiten, waar de 
kinderen plaats mochten nemen in 
de cabine van een vrachtauto en 
kraan. Zo kunnen ze zelf ervaren 
wat het zicht van een chauffeur is. 
Door middel van de verkeersles wil-
len wij samen met Provincie Fryslân 
kinderen bewust maken van de 

gevaren van de dode hoek om zo 
gevaarlijke situaties op de weg te 
voorkomen. 

Blijf op de hoogte
Op de website 
www.fryslan.frl/bolswardleeuwarden 
is meer informatie te vinden over 
de werkzaamheden. Op deze pagi-
na kunt u zich eventueel aanmel-
den voor de digitale nieuwsbrief. 
Ook kunt u op de hoogte blijven 
via Twitter: @KruispuntWinsum 
en Facebook: 
www.facebook.com/kruispuntwinsum. 
NIEUW: Sinds kort is de Winsum 
Frl app te downloaden in de app 
store. Deze app geeft meer infor-
matie over de werkzaamheden.

Contact
Voor vragen en/of opmerkingen 
over de werkzaamheden kunt u 
telefonisch of per e-mail terecht 
bij de uitvoerder Alfred Stiksma 
(M: 06-22 41 05 21 / 
E: a.stiksma@jansma.biz). Ook is er 
iedere woensdag een inloopuurtje 
in de keet (Froonackerdyk 2) van 
10.00 uur - 11.00 uur.

Met vriendelijke groet,
Jansma Drachten B.V.

BINNE JO AL FREON FAN “GRIENE SJIPPE”?
 

Foar € 20.- yn it jier binne jo al freon fan Teater Kollektief 
“Griene Sjippe’.

 
Wy hâlde jo op’e hichte fan ús dwaan en litten , ek krije jo foarrang 

by de premjêre en dat mei in fikse koarting op de yntree priis.

JO DOGGE WAT FOAR ÚS--- WY DOGGE WAT FOAR JO!!!!
 

Foar mear info nei ; ynfo@grienesjippe.nl  of 
skilje nei Rikky Nagel 06-12289002 .

Of meitsje it bedrach oer op 
bankrekkennummer; 

NL17RABO0190551399 
mei al jo gegevens.

 
ÚS TANK IS GRÚT

 
Freonlike groetnis it bestjoer fan 

“Griene Sjippe”
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Kuikentjespartij 2015 

Op zaterdag 5 september werd 
voor de allereerste keer de Kui-
kentjespartij (het jongere zusje 
van de Wilde Kippetjespartij) ver-
kaatst. Maar liefst 44 “kuikens” 
hadden zich opgegeven voor deze 
mooie kaatsdag. Want een moo-
ie kaatsdag was het!!! Geweldig 
mooie partijen, waaronder twee 
finales die beslist werden op 5-5 
6-6. 
In 4 categorieën werd om 13.00uur, 
door de voorzitter van “de Ploech 
fan Tsien”, de kaatspartij geopend 
en hierbij werd natuurlijk voor de 
jarige Marit v/d Velde gezongen. 

Na een goed gekozen traktatie 
(allerlei kleine snoepeitjes) van 
Marit konden we beginnen en 
vlogen de inmiddels beruchte 
“kippetjes” weer over de velden. 
Want ook hier waren er natuurlijk 
voor sommige zitballen of boven-
slagen prijsjes te winnen voor de 
jeugd. Ditmaal geen hele diepvri-
eskippen, maar overheerlijke ge-
bakken kipnuggets, die voor de 
prijsuitreiking werden uitgedeeld. 
Gelukkig waren er genoeg be-
steld, zodat ook diegenen die niet 
hadden gewonnen een paar mee 
konden eten. 

Nadat ieder “kuiken” een stuiter-ei als medaille had gekregen, werden 
de prijzen als volgt verdeeld:

Kabouters:  2e Winnaars Femke Schaafsma
    Johannes v/d Let
 1e Winnaars: Yanco Zuidema
    Rutger Boomsma

Welpen: 2e Verliezers Jacco Durk Noordenbos
    Ilse Telenga
 1e Verliezers Rianna Poelstra
    Silke de Vries
 2e Winnaars Jesse Greidanus
    Tessa Gruppen
  1e Winnaars Berber Rob
     Marit v/d Velde

Pupillen: 2e Verliezers Romy Postma
     Lolke v/d Sloot
  1e Verliezers Pascal Poelstra
     Iris Posthumus
  2e Winnaars Jeltine Meulenaar
     Hessel Koning
  1e Winnaars Jelmer Kuiken
     Agnes de Vries

Schooljeugd: 2e Winnaars Gosse de Haan
     Ymie Meulenaar
  1e Winnaars Wessel Hilverda
     Hester de Haan

Deze mooie kaatsdag, gesponsord 
door “de Ploech fan Tsien” en ge-
organiseerd door het jeugdbestuur 
van de KV Winsum, was een groot 
succes en krijgt zeker een vervolg. 

Kijk voor foto’s op 
www.deploechfantsien.nl 

Blinder! 10 jaar Blinder!
Dit jaar is het tien jaar geleden dat er spontaan een gemengd koor, 
genaamd Blinder, werd opgericht met mensen uit Littenseradiel onder 
leiding van Baukje Hoogstins. Drie jaar  geleden is Blinder verder gegaan 
als vrouwenkoor. Dertig enthousiaste dames, niet meer alleen uit Litten-
seradiel, maar nog wel steeds onder leiding van Baukje, zingen drie- en 
vierstemmige nummers. 
Op 31 oktober is er een gratis jubileumconcert te beluisteren vanaf 
19.30 uur in de St. Margryt kerk in Easterlittens. 
Met medewerking van:  Bluesband Related Stuff en 
  Frouljuskwartet Vink

Wij hopen u dan te zien!
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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

Kom gerust eens langs in onze showroom!

Naamloos-1   1 18-3-2015   8:56:47

Uitvaartvereniging  

“HORA RUIT”
te Winsum

Opgericht 12 mei 1880

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.

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

Loonbedrijf & Machineverhuur

Tel, 0517-341681
Fax 0517-341666

FRANKENA B.V.FRANKENA B.V.FRANKENA B.V.FRANKENA B.V.FRANKENA B.V.

VOOR LEVERING VAN:

* COMPOSTAARDE
* ZWARTE GROND
* DIV. SOORTEN ZAND
* GRIND
* SCHELPEN
* COMPLEET GRONDWERK
* WALBESCHOEIINGEN
    (LEVEREN EN AANBRENGEN)

VRAAG VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN

WinsumWinsumWinsumWinsumWinsum
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19e Boekenmarkt 

Sneon 31 oktober
9.00 – 12.30 oere

Anna Tsjerke Spannumerdyk 5, 8831XX Winsum frl.
tagong fergees

Sneon 31 oktober hâlde wy ús 19e Boekemerk.
Wy dogge wer tige ús bêst om alle boeken, welke it ôfrûne jier by ús brocht binne kreas del te setten, 
alles skjin en op sicht hichte. 

50 tafels grôtfol boeken, rom paad om der yn alle rêst bylâns te gean en dan lekker strúne. 
Der is fansels wer draaiendrêd mei moaie prizen, kofje mei wat lekkers en farske sels makke snert as in 
broadsje mei..........
In part fan de opbringst giet dit jier nei de Blierbekjes en it oare is foar de  Anna Tsjerke.

Set dizze datum alfêst op / yn jo kalinder as aginda.

Boeken kinne jo bringe by de Fam. Lycklama á Nijhotlt, Sulverstrjitte 3,
0517-341792, en oars komme wy se graach heljen.

Boekemerk kommisje

Ynformaasje: Till. 0517-342177
 twvanwieren@gmail.com

Glasvezel

Supersnel internet in het buitengebied van gemeente Littenseradiel

Samen maken we het mogelijk!

Want supersnel en stabiel internet is van vitaal belang voor het buiten-
gebied. Of het nu privé is of zakelijk.

OpGlas.nl wil graag in kaart brengen wie er in de gemeente Littensera-
diel interesse heeft in snel en betrouwbaar internet.

Dus… Woont u in het buitengebied en heeft u géén kabelaansluiting, 
surf dan naar www.Littenseradiel.OpGlas.nl en vul vrijblijvend het for-
mulier in. Alleen door lokaal voldoende belangstelling te creëren kan 
de volgende stap richting de aanleg van supersnel (glasvezel) internet 
worden gezet. Als burgers en ondernemers hun krachten bundelen, 
maken we het samen waar.

Doet u mee? Attendeer ook uw buren, vrienden en familie op de web-
site.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met de projectgroep “Lit-
tenseradiel op Glas” via onderstaande contactpersoon.

Jaap Copini, tel: 0517 341654, email: jaap@copini.com 

U kunt ons ook volgen op Facebook via: 
www.facebook.com/LittenseradielopGlas

Utbuorren

‘yn Winsum kaam it gêrs op stoe-
pen en dyk ús allegear
temjitte, it oansjen fan ús strjitte 
wie súterich! 
Derop ha de bewenners de hân-
nen yn inoar slein om mei-inoar 
alle oertalliche gêrsseaden op sto-
epen en dyk fuort te heljen. 
It protte wetter wat fallen is, mak-
ke dat it wurk yn in pear jounen te 
dwaan wie!
Op de BUORLJU-dei, ein dizze mo-
anne, proaste wy mei-inoar: tige 
grutsk op ús skjinne strjitte!!’

Mei groetnis,
Hinke Nauta



14



15

Dorpsfeest 2015  
Thema Rock ‘n Roll

Het dorpsfeest ligt al weer een 
tijdje achter ons. Wij hopen, dat u 
als dorpsbewoners genoten heeft 
van het dorpsfeest. Wij als feest-
commissie hebben erg veel plezier 
gehad in zowel de voorbereidin-
gen als het dorpsfeest zelf. Toch 
willen we jullie nog een impressie 
meegeven van het dorpsfeest.

Donderdag 25 juni
Donderdagochtend zijn we ge-
start met de optocht. Dit jaar wa-
ren zowel de wagens als de lopers 
prachtig uitgedost. In totaal de-
den er 3 lopers en 8 wagens mee. 
Bij de lopers hebben de “Rocking 
Rollaters” (Jelle en Anja, Wiebe 
en Vera, Pieter-Karst en Anna) 
gewonnen. 

Bij de wagens was de 1e prijs voor de 
“Rock around the clock” (De Terp). 
De 2e prijs was voor “Drivehout” 
(It Heechhout) en de 3e prijs + de 
publieksprijs was voor “Wake up 
little Susie” (Tsjerkebuorren). De 
Kleasterdijk heeft de prijs voor de 
straatversiering in ontvangst mo-
gen nemen. Na de optocht hebben 
we genoten van een kopje koffie 
met oranjekoek en werd de muzi-
kale ondersteuning verzorgd door 
troubadour Rob Meijer.

Donderdagmiddag hadden we de 
kinder- en peuterspelen op het 
programma staan. 

Samen met alle vrijwilligers, juf-
fen en meesters hebben de kin-
deren leuke spelletjes gedaan en 
ontvingen ze na afloop een leuk 
cadeautje. Bij de peuterspelen 
was Tomke erbij om de cadeautjes 
te overhandigen. 

Als nieuw onderdeel hadden we 
het sjoelen op het programma 
staan, maar liefst 35 deelnemers 
hadden zich aangemeld. De 
1e prijs is gewonnen door Nienke, 
2e prijs door Pytsje Hiemstra, 
3e prijs door Amarens Poelstra, 
4e prijs door Sabina Poelstra, 
5e prijs door Joke Bonnema en de 
6e prijs werd door Baukje Kramer 
in ontvangst genomen. Het sjoe-
len is dan ook door iedereen en-
thousiast ontvangen. 

Ook werd er deze middag volop 
gestreden bij Jeu de Boules, de 
1e prijs is gewonnen door Jippe 
Tinga, 2e prijs door Ale Miedema, 
3e prijs door Rimmer Frankena, 
4e prijs door Neno Viëtor en 
5e prijs was voor Germ Sinnema. 

Aan het einde van de middag 
werd de activiteit voor de jeugd 
van 12 -16 jaar gelanceerd. Zij mo-
esten over een stormbaan en zijn 
boven een waterbak aan het “zak 
slaan” geweest. 

Volgens de feestcommissie  is deze 
activiteit goed ontvangen door 
jeugd en zal volgend jaar zeker 
weer op het programma staan. 

Om 19.00 uur hadden we Pyjama-
rock voor de allerkleinsten op een 
LED vloer. Pytrik de Groot en Tom-
ke hebben volop met ze gedanst 
en de polonaise ingezet. De haren 
van de kinderen werden voorzien 
van mooie kleuren en ze kregen 
lichtgevende armbandjes. 

Deze avond hebben we in stijl 
afgesloten met de rock ’n roll 
band Crazy Cadillac. 

Vrijdag 26  juni
Vrijdagochtend in alle vroegte 
starten de kaatsers. Er waren 29 
partuur bij de senioren. Onder het 
genot van de muziek van dit jaar 
was er veel gezelligheid te vinden 
op het veld!! Rond 18.00 uur kon 
dan de prijsuitreiking plaatsvinden. 
In de winnaarsronde is de 1e prijs 
gewonnen door Pieter Hilverda, 
Daniël Rob en Wianne Greidanus. 
De 2e prijs was voor Geert Dijkstra, 
Vera de Vries en Froukje Terpstra, 
de 3e prijs is gewonnen door Juppe 
Hoekstra, Jelte Meulenaar en Luci 
Molenaar en de 4e prijs ging naar 
Rients Telenga, Douwe Elgersma 
en Annie van der Schaaf. In de ver-
liezersronde was de 1e prijs voor 
Andre de Vries, Lutzen Dijkstra en 
Wietske de Vries, 2e prijs ging naar 
Eelco de Vries, Jelle Wierenga en 
Gerry Faber, 3e prijs was voor Cees 
Greidanus, Franke Smink en Ama-
rens Poelstra en de 4e prijs was 
voor Sjoerd Pieter Jousma, Pieter 
Postma en Imca Leijstra. 

Bij de jeugd was de uitslag als 
volgt:
Kabouters: 1e prijs: Yanco Zuide-
ma en Minke Frankena, 
2e prijs: Femke Schaafsma, Brecht 
Wierenga en Brecht Grovenstein. 
Welpen: 1e prijs: Stefan Greidanus, 
Marij Tolsma en Silke de Vries, 
2e prijs: Jesse Greidanus en 
Monique Postma. 
Pupillen: 1e prijs: Pascal Poelstra 
en Lolke van der Sloot, 
2e prijs: Jelmer Kuiken en Yoran 
Slager. 
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Schooljeugd: 1e prijs: Anna Rob 
en Ella Posseth, 2e prijs: Hester de 
Haan en Hessel Postma.

Voor de niet-kaatsende dames was 
er de mogelijkheid om lekker crea-
tief bezig te zijn, maar op een an-
dere manier dan voorgaande jaren. 
Ruim 60 dames zijn, onder leiding 
van Martha (www.gewoontegek.
nl), bezig geweest met het maken 
van armbanden. De jaarlijkse se-
niorenactiviteit werd deze middag 
georganiseerd in de herberch de 
Trijesprong. Bauke van der Wou-
de en Campbell Forbes brachten 
het muzikale programma “Swart 
Wyt” ten gehore. Het programma 
is door de senioren enthousiast 
ontvangen en hebben een mooie 
middag gehad. Ook dit jaar was de 
animo voor het vissen weer groot. 
Zowel jong als oud deed mee en 
dit zorgde voor een gezellige en 
leuke sfeer. Bij de jeugd had Stefan 
Greidanus de grootste vis gevan-
gen met een lengte van 17,5 cm en 
Hessel Bouma is 2e geworden met 
een vis van 15 cm. Jacob Kuipers 
had de meeste vissen gevangen 
met een totaal van 4 vissen. Bij de 
jeugd en volwassenen vanaf de ba-
sisschool had Anne Osinga de gro-
otste vis gevangen met een lengte 
van 22,5 cm. Gabry Keuning had 
de meeste vissen gevangen met 
een totaal van 5 vissen. 

Tevens hadden we deze middag 
het klaver- en schutjassen. De 1e 
prijs is gewonnen door Natasja 
Groeneweg (5572 punten), 2e 
prijs door Femke Sietsma-Halber-
sma (5404), 3e prijs door Sandra 
Heslinga (5301) en de 4e prijs was 
voor Nynke Cnossen (5100). Bij het 
Schutjassen is de 1e prijs gewon-
nen door Jippe Tinga en de 2e 
prijs was voor Henk W. Koning. 
Aan het begin van de avond heb-
ben we wederom de optocht ge-
had, waar oldtimers in meereden 
en na de optocht op het sportveld 
bewonderd konden worden. Deze 
avond  hebben we afgesloten met 
de band “Kraakthelder”.

Zaterdag 27 juni

Geen stratenstrijd, maar geko-
stumeerd volleybal. Maar liefst 
23 volleybalteams hebben zich 
opgegeven!! Wat een geweldi-
ge opkomst. Na een spannende 
finale is de 1e prijs in ontvangst 
genomen door “It Fyltjse” en 2e 
prijs was voor de Kleasterdijk. De 
“Club van 27” heeft de prijs in 
ontvangst mogen nemen voor het 
mooist verklede team.
Na een gezellig matinee met But-
terfly hebben we het dorpsfeest 
kunnen afsluiten. We willen ie-
dereen bedanken, die samen met 
ons, het dorpsfeest mogelijk heeft 
kunnen maken. 

Graag zien wij u op de jaarverga-
dering in november!  

Met vriendelijke groet, 

www.facebook.com/doarpsfeestwinsum

Woninginbraak 

De laatste jaren is er een stijging 
van de woninginbraken in de ge-
meente Littenseradiel. In 2012 
waren er 14 - in 2013, 15 - en in 
2014, 18 woninginbraken. De 
meeste inbraken vinden in de pe-
riode oktober tot april plaats in 
de zogenaamde donker dagen 
periode. Veelal gaat het dan om 
avondinbraken. De politie, ook in 
Littenseradiel, zet in die periode 
meer mensen in en doet o.a. sa-
men met de gemeente preventie-
acties.

Hoe voorkomt u een inbraak in 
uw woning?
Een woninginbraak kan een gro-
te impact hebben op uw gevoel 
van veiligheid. Het idee dat ie-
mand zonder toestemming door 
uw huis heeft gelopen, met zijn 
vingers aan uw spullen heeft ge-
zeten en de boel vervuild of ver-
nield heeft, is voor veel mensen 
heel moeilijk te verdragen. Daar-
bij komt de ergernis door schade, 
aangifte doen, regelen via ver-
zekering, ontdekken dat spullen 
met emotionele waarde niet meer 
terugkomen, schade laten herstel-
len, etc.

Helaas komt woninginbraak re-
gelmatig voor. De politie doet 
er veel aan om inbrekers op te 
pakken. Zelf kunt u er met ver-
schillende maatregelen voor zor-
gen dat inbreken in uw woning 
niet gemakkelijk is. De meeste 
inbrekers gaan voor een snelle 
buit. Hoe langer ze bezig zijn om 
uw woning binnen te komen, hoe 
groter de kans dat ze het opge-
ven.

Inbrekersmethoden
De methoden die inbrekers hante-
ren om binnen te komen verschil-
len nogal. Het varieert van het 
ingooien van een raam met een 
steen tot het opentrappen van 
de voordeur (vooral bij flatwo-
ningen), gaatjes boren, cilinder-
slot afbreken, insluipen, met een 
koevoet of schroevendraaier een 
deur of raam forceren, ‘flipperen’ 
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(met een stuk plastic de dagscho-
ot wegduwen) of ‘hengelen’ (de 
deur openen door te hengelen 
met een kleerhanger o.i.d. via de 
brievenbus). 

Is er toch bij u ingebroken? 
Doe altijd aangifte!
Doe altijd aangifte als er bij u is 
ingebroken! De politie kan de 
daders en uw gestolen spullen 
alleen opsporen als u aangifte 
doet. Maak een afspraak via te-
lefoonnummer 0900 – 8844 voor 
het doen van aangifte. De politie 
komt dan ter plaatse, bekijkt de 
situatie en neemt de aangifte op.

Wat doet de politie?
De politie neemt de aangifte van 
de woninginbraak op. U als aan-
gever krijgt een afschrift van de 
aangifte. Dat kunt u voor uw ver-
zekering gebruiken. Een technisch 
rechercheur doet een sporenon-
derzoek. Daarom is het belangrijk 
dat u alles zo laat liggen als hoe 
u het aantrof bij het ontdekken 
van de inbraak en nergens uw vin-
gerafdruk op achterlaat. De po-
litie zal in veel gevallen ook een 
buurtonderzoek houden, want 
misschien hebben buurtbewoners 
iets gezien of gehoord. 

De politie zal haar best doen de 
inbraak op te lossen, maar lang 
niet altijd leidt een politieonder-
zoek tot een positief resultaat. Bij 
onvoldoende aanknopingspunten 
of daderindicatie zal uw aangifte 
zogenaamd ‘op de plank’ komen 
te liggen, oftewel opgeslagen 
worden in de administratie. Maar 
dan wil het nog wel eens voorko-
men dat bij een aanhouding blijkt 
dat er verband bestaat tussen de 
modus operandi, de werkwijze 
van een verdachte, en een serie 
inbraken. Dan worden er in één 
keer tientallen woninginbraken 
opgelost. In dat geval ontvangt u 
hiervan bericht.

Slachtofferhulp
Woninginbraak veroorzaakt vaak 
psychische schade bij slachtoffers. 
Het bureau Slachtofferhulp geeft 
emotionele ondersteuning. Ook 

begeleiden zij slachtoffers bij een 
bezoek aan politie, justitie, advo-
caat, rechtbank of arts. Het bure-
au zorgt verder voor informatie 
over het invullen van papieren en 
advies over bijvoorbeeld schade-
vergoeding. De hulp van Slachtof-
ferhulp is gratis. Meer informa-
tie vindt u op de website, www.
slachtofferhulp.nl 

Betrapt u een dief?
Bel altijd 112 als u in de buurt iets 
verdachts ziet. Noteer het ken-
teken van de verdachte auto of 
het signalement van de verdachte 
persoon. Geef dit door aan de 
politie. Blijf rustig. Neem geen 
risico’s! Meld uw naam, uw wo-
onplaats, het adres en wat er pre-
cies aan de hand is. Zo kan de po-
litie uw melding goed oppakken.

Aanvullende preventietips
• Zorg voor goed hang- en slu-

itwerk op uw ramen en deuren. 
Kijk op de website van het Po-
litiekeurmerk Veilig Wonen® 
voor advies. www.politiekeur-
merk.nl  

• Doe uw voor- en achterdeur al-
tijd op slot. Draai de sleutel mi-
nimaal één keer om. Zo kunnen 
inbrekers uw deur niet met een 
stukje plastic openmaken. Haal 
de sleutel altijd uit het slot. 
Hiermee voorkomt u dat een 
inbreker met een handigheidje 
de sleutel aan de binnenkant 
kan bedienen.

• Zorg dat inbrekers zich niet bij 
uw huis kunnen verstoppen. 
Snoei struiken of haal ze weg. 
Plaats buitenlampen.

• Laat geen ladders in de tuin 
liggen. En ook geen andere 
dingen die een inbreker als op-
stapje kan gebruiken.

• Hang geen adres aan uw sleu-
telbos. Want als u een sleutel-
bos met uw adres verliest, kan 
iedereen uw huis in.

• Leg uw huissleutel nooit op een 
geheime plek buiten uw huis. 

Bijvoorbeeld onder een blo-
empot. Inbrekers kunnen ge-
makkelijk bedenken waar u uw 
sleutel verstopt.

• Zorg dat vanaf buiten niemand 
kan zien dat er in huis geld, sie-
raden of andere dure spullen 
liggen. Leg ze het liefst in een 
kluis.

• Heeft u waardevolle spullen 
in huis of woont u afgelegen? 
Denk dan eens aan een alarmsy-
steem of een kluis.

• Komt u een paar dagen, of 
langer, niet thuis? Vraag dan 
uw buren, familie of vrienden 
om de post op te ruimen. Zorg 
dat uw huis er uitziet alsof er 
iemand thuis is. Gebruik een 
tijdschakelaar voor uw verlich-
ting.

• Zeg niet op uw voicemail dat u 
niet thuis bent. En schrijf niet 
op Face¬book of andere sociale 
media dat u met vakantie bent.

Uw wijkagent
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij uw wijkagent voor de ge-
meente Littenseradiel is dat Trinus 
Hoekstra. 
De gegevens van uw wijkagent 
staan op www.politie.nl. Door in 
het menu Mijn buurt uw postcode 
in te toetsen, vindt u de naam van 
uw wijkagent en het dichtstbijzijn-
de politiebureau. 

Als elke seconde telt, kunt u 112 
bellen, maar als het ook zonder 
zwaailicht kan, belt u 0900-8844 
(lokaal tarief).

Opbrengst collecte KWF

In Winsum is tijdens de collecte 
voor het KWF een bedrag 
van € 660.71 opgehaald!
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Samen sterker

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

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.

Rabo Mobielbankieren. Gemakkelijk, handig en overal.

en meteen
het overzicht
hebben.

Afvragen
hoe u ervoor

staat
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KAATSTRAINING

In de winterperiode is er in de 
gymzaal getraind in twee groe-
pen. In de zomerperiode was er 
een samenwerkingsverband met 
de kaatsvereniging van Oosterlit-
tens.  Op de foto’s ziet u de kabo-
utergroep in actie bij de uitleg van 
de kaatstelling en met het opspe-
len van de kaatsbal. De trainster 
was Siemke Andela en de assistent 
trainer was Rianne Nutma.

l	Fan’e redaksje 
Fraachpetear mei….........…
Bavius Smink en Simon Visser, 
staazjerinners om útens

Bavius  Simon
Jelle: Wêr leare jim foar en op 
hokker skoalle?
Bavius: Wy dogge beide deselde 
oplieding: Molkfeehâlderij oan it 
Nordwin College yn Ljouwert. Wy 
sitte yn it lêste jier, de eksamens 
komme der oan!
Jelle: Wêr ha jim west te staazje-
rinnen en hoe lang?
Simon: Ik bin 10 wiken fuort west, 
Bavius in pear wiken koarter. Bei-
de op itselde plak: Op in pleats yn 
Rodekro, sa’n heal oerke oer de 
grins nei Dútslân.
Jelle: Wurdt der yn Denemarken 
oars buorke as hjir yn Fryslân?
Bavius: It ferskilt net in soad. Wol 
binne de pleatsen gemiddeld wat 
grutter as by ús. Ek dêr sjochst dat 
de lytseren ophâlde. 200 kij is ûn-
gefear standaard.

Simon: Wat ek opfoel wie de rol 
fan it leanbedriuw. As dy mannen 
opdracht krije om te meanen, dan 
bepale se sels wannear’t der dêr-
nei swile en kuild wurdt. De boer 
bliuwt wol baas fansels, mar it 
liket krekt as hat ‘er dêr wat dit 
oangiet wat minder yn te bringen 
as by ús.
Jelle: Wie it bier dêr ek djoerder 
as thús?
Simon: Ja! Dat wie in tsjinfâl-
ler. Eins is alles dêr djoerder. De 
minsken geane dêrom in soad te 
boadskipjen yn Dútslân.
Bavius: In jûntsje op stap kin aar-
dich yn de papieren rinne ja. Wy 
giene wolris nei Flensburg, in wat 
gruttere stêd, of nei Dútslân. Der 
giene mear  Fryske jongens mei 
dy’t by ús yn de buert staazje 
rûnen. Gesellich.
Jelle: Hoe sjogge jim de takomst 
foar de boeren?
Bavius: Ik sjoch it op de langere 
termyn wol posityf yn. No is de 
molkpriis leech, mar misskyn is dat 
wol eefkes noadich. Ik sjoch dat 
wol wer bykommen. Fierders is 
de grûn djoer, dus boeren wolle it 
maksimale út it lân en de kij helje. 
Dat bestjut ek skaalfergrutting. Ik 
leauw net dat dêr in soad oan te 
dwaan is.
Simon: Sa is ‘t. Alles wurdt grutter. 
Wat lyts bliuwt hâldt op.
Jelle: Wat is it moaiste dat jim 
meimakke ha?
Simon: Ik fûn it hiele skoft gewel-
dich. Wy wiene mei trije jongens 
op dy pleats. Machtich jong.
Bavius: Dat is it hen? Dat ouweho-
eren mei dy jongens, ek bûtenlâns-
ke jongens, dus stekst ek noch wat 
talenkennis op. Fierders bin wy in 
kear nei in lânboubeurs west, in 
soarte fan show. Prachtich.
Jelle: Djiptepunt?
Simon: De earste wike wie ik noch 
allinnich, dus dat wie minder. Mar 
stadichoan kamen der mear. Doe 
wie it klear.
Bavius: Nee, gjin djiptepunt. Ast 
ien kear wend bist is it prima. Mar 
by sommigen giet is wolris mis 
hear. As der wat ferkeard giet en 
wurdst stiif flok troch sa’n boer, 
dan is dat net leuk.

Jelle: Ha jim ek skriemd om jim 
memmen?
Bavius: Nee. Gjin spoar fan ûn-
wennigens fan mem of heit. Wol 
fan de maten, mei nammen yn it 
wykein.
Simon: Foar my jildt itselde. Sa’n 
keet hen? Dat mist. Nee, heit 
en mem net. Ik ha mar ien kear 
skyped.
Jelle: Hoe wie it iten?
Simon: Hearlik! Mar ja, dy boer is 
ek in Nederlander, dus it wie sa-
wat alle dagen jirpels, grienten en 
fleis. Dat is krekt wat foar my.
Bavius: Ja, in soad Nederlânsk 
iten. De frikandellen en kroket-
ten kamen mei frachtweinen fol 
út Nederlân. Allinnich de bôle fûn 
ik net te fretten. Guon kollega’s 
rekken der sels fan oan de skiterij.
Jelle: Hoe wiene de Deenske 
froulju?
Simon: Ehm.. Hoe sil ik dat eefkes 
netsjes sizze…. Der binne moaie-
ren te finen as op it Deenske plat-
telân. Nee, ik moat earlik wêze. 
Ik ha dêr yn de omkriten net ien 
kreas fromminske sjoen. Foar de 
froulju moatst nei Dútslân. Wun-
derschön!
Bavius: Wêrom tocht Jelle dat wy 
gauris nei Dútslân giene te stap-
pen?



20

l	SKOALLENIJS

De schoolvakanties liggen alweer 
een aantal weken achter ons, it 
Bynt draait weer op volle toeren.

Voor de zomervakantie hebben 
we afscheid genomen van juf Jets-
ke Hettinga als leerkracht en loca-
tiecoördinator van de school. Ze 
heeft Winsum verruild voor obs de 
Stjelp in Baard. Als zorgcoördina-
tor blijft Jetske nog wel verbon-
den aan onze school. De school 
in Baard maakt onderdeel uit van 
ons onderwijsteam van vijf scho-
len, zodoende is er veel contact. 
We wensen juf Jetske een hele 
fijne tijd en veel succes op haar 
nieuwe werkplek!

Mijn naam is Bernarda Hinrichs- 
Wijnia, ik neem de taak van Jets-
ke als locatiecoördinator over, 
daarnaast ben ik voor anderhalve 
dag per week leerkracht in groep 
1 en 2. Als loco ben ik het eer-
ste aanspreekpunt voor ouders, 
nieuwe ouders die hun kind willen 
aanmelden en voor u als inwoners 
van Winsum. 

Het eerste jaar van onze fusiescho-
ol is een feit. Het afgelopen jaar is 
er hard gewerkt om één school te 
worden. In het gebouw heeft een 
verbouwing plaatsgevonden. Het 
speellokaal heeft plaatsgemaakt 
voor een grote middenruimte. 

Deze ruimte is ingericht met door 
ouders gemaakte meubels en ge-
schilderd. De entree is vernieuwd 
en de groepen 1 en 2 maken nu 
gebruik van één kleuterlokaal. In 
het vrijgekomen lokaal nemen na 
de herfstvakantie de peuters van 
“it Pikepôltsje” hun intrek. 

Alvast van harte welkom! Fijn dat 
it Bynt onderdak biedt aan zoveel 
verschillende instellingen. Naast 
de basisschool is er de lytse bieb, 
tussenschoolse kinderopvang en 
straks dus ook de peuterspeelzaal. 

Nu de verbouw helemaal klaar is 
willen we het gebouw heropenen 
en iedereen de gelegenheid geven 

om te zien hoe het geworden is. 
Binnenkort kunt u een uitnodiging 
in de  brievenbus verwachten. 

Van binnen ziet de school er goed 
uit, op het plein gaan er nog een 
paar aanpassingen plaatsvinden 
zodat ook de peuters veilig buiten 
kunnen spelen. De speeltoestel-
len zijn de afgelopen jaren ver-
nieuwd en er is een nieuw net op 
de zandbak gekomen. 

Het schoolplein is voor veel kinde-
ren ook buiten schooltijden een 
aantrekkelijke plek om te spelen. 
Ook veel oudere jeugd weet het 
schoolplein te vinden onder an-
dere om te voetballen. Er gebeu-
ren ook regelmatig dingen die 
niets met spelen of voetballen 
te maken hebben. Er wordt veel 
afval achtergelaten op het plein, 
hekwerk wordt vernield, er zijn 
ramen kapot, fietsenrekken wor-
den weggehaald en omwonenden 
meldden ons dat er vaak kinderen 
op het dak klimmen, levensge-
vaarlijk! De kosten van reparatie 
lopen flink op momenteel en het 
plein ziet er rommelig en onver-
zorgd uit.
Omdat dit alles buiten de school-
tijden gebeurt hebben wij er wei-
nig invloed op. 

Het bord naast de ingang geeft 
aan dat kinderen tot twaalf jaar 
op het plein mogen spelen mits ze 
het plein netjes achterlaten!

Fierljeppen

Hey, ik zit op fierljeppen en ik ga 
jullie daar wat over vertellen.
Fierljeppen is een sport waarbij je 
met een polsstok zover mogelijk 
over het water moet proberen te 
komen, door in goede insprong en 
door te klimmen in de pols kun je 
proberen om zover mogelijk te ko-
men in het zandbed.
 
Bij het fierljeppen heb je verschil-
lende schansen: een A-schans, een 
B-schans, een C-schans, een 5 me-
ter schans en een 4 meter schans. 
Ik spring zelf op de C-schans (deze 
schans is 8 meter breed), in de 
klasse meisjes B, 12  tot 16 jaar. 
Mijn PR. (persoonlijk record) is 
10,92 meter. 

Op maandags hebben we trai-
ning, meestal gaan we eerst een 
warming-up doen daarna gaan we 
klimmen of met kleine polsstokjes 
de insprong of de uitsprong oefe-
nen en daarna gaan we over het 
water heen. Op zaterdag heb ik 
soms een wedstrijd.

In Winsum is natuurlijk het FK de 
belangrijkste wedstrijd. Deze werd 
dit jaar op 8 augustus gehouden. 
Vrijwilligers en het bestuur is al 
lang  van te voren bezig om deze 
wedstrijd tot een succes te bren-
gen. 
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De dag zelf begint om 9.30 uur 
met koffie en gebak in de Helling, 
voor alle vrijwilligers en de me-
dewerkers van de verschillende 
omroepen die deze wedstrijd op 
televisie en radio uit zullen stu-
ren. Met prachtig weer en veel 
enthousiast publiek en natuurlijk 
de fierljeppers zelf is deze dag 
prachtig verlopen. Dit jaar was er 
nog een extra klasse toegevoegd 
aan het FK, namelijk de Famkes 
tot 16 jaar.

Senioren Oane Galema    20.22m
Dames    Hiske Galema    15.44m
Famkes   Maureen Poeisz15.18m
Junioren Sytse Bokma       19.91m
Jongens  Gerard Hooisma15.93m

Groetjes Hedwich Pater  

l	NIJSGJIRRICH PLAKJE

Teater Kollektyf “Griene Sjippe”, giet mobiel !

Op sneon  24 oktober 2015 giet de nije kabaretproduksje fan “Grie-
ne Sjippe” yn premjêre mei harren sechde programma “IKKY”. Dit 
sil barre yn Multyfunksjoneel Sintrum “Wjukken” yn Mantgum om 
20.30 oere. Try-oud op 16 okt. de Trilker Poppenwier.

Ferskate skriuwers binne wer yn ’t spier west om dizze prachtige pro-
duksje foar jo te skriuwen. It binne Rikky Nagel, Teake Posseth, Hotze 
Karsten, Arjen van den End, Foeke v. Bruggen en Hans Brans. It is 
wer in tige nijsgjirrige produksje wurden mei allerhanne aktuele be-
slommeringen út ús deistich, hastige bestean. Wy nimme de taskôger 
efkes mei yn ús  mobile Iphone. De ferbining mei ús mobyltsje en 
de ferslaving oan Twitter, sms, instagram, WhatsApp en de sosjale 
media steane hjir yn sintraal. Fiif spilers, jong en âld, binne der wer 
yn slagge om der in pracht fan in produksje fan te meitsjen mei fo-
lop muzyk, dûns, koartswyl en alle oare yngrediïnten foar in goed 
stikje Frysk kabaret, dat jim/jo reitsje sil. In jûn om nea te ferjitten. 
Genietsje, sjen, fiele en priuwe oan ús “Appel” “IKKY ”. 
De muzyk is diskear skreaun troch Johan Hiemstra en Arjen van den 
End en wurdt útfierd ûnder lieding fan Johan Hiemstra .Omballin-
gen: Rikky Nagel en Geartsje Terpstra.Dekôr: Leerlingen ROC  Snits 
,ûnder liedig fan: Roelof Brinksma Dûns en beweging binne fan Anje 
Groen en de rezjy is yn hannen fan Hotze Karsten.

Jo kinne ek  fan te foaren de kaarten tillefoanysk bestelle 
op: Freed 9 okt. fan: 18.00 oere oan’t 21.30 oere op tillefo-
annûmers: 06-11831698 -06-12289002

Oan’t dan!

Foar mear ynformaasje sjoch op: 
www.grienesjippe.nl

Freonlike groet, 
Teater Kollektyf  “Griene Sjippe” 
Frysk kabaret.
Rikky Nagel
Tsjidsger Terpstra
Geartsje Terpstra
Hotze Karsten
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Nieuws van de werkgroep 
Wenjen yn Winsum

Op 18 juni j.l. is door de werkgro-
ep de Woonbeurs georganiseerd. 
Hier werden de plannen voor De 
Driehoek gepresenteerd. Deze 
plannen sluiten aan bij de uitkom-
sten van de reeds eerder gehou-
den enquête (behoefte aan star-
terswoningen, huurwoningen 
en woningen voor senioren). De 
ontwikkelde plannen bestaan in 
het kort uit:

8 à 10 gezinswoningen sociale 
huur- en koopsector
Woningcorporatie Elkien partici-
peert in de ontwikkeling van De 
Driehoek door de nieuwbouw 
van gezinswoningen in de socia-
le huursector, met een maximum 
huurprijs van  € 580,- per maand. 
Voor de sociale koopwoningen 
geldt een maximum verkoopprijs 
van € 155.000,- v.o.n.. Plaatselijke 
bouwondernemer Bouwbedrijf 
van der Sloot zal deze woningen 
bouwen.

Uniek concept: Vriendenerf
Steevast Ontwikkeling heeft een 
concept uitgewerkt dat inspeelt 
op veranderingen in de zorg en de 
wens langer zelfstandig te blijven 
wonen. Het Vriendenerf bestaat 
uit een aantal (levensloopbesten-
dige) woningen met gezamenlij-
ke ruimtes voor ontmoetingen en 
het uitvoeren van hobby’s. Mede 
door in te spelen op de ‘mienskip’ 
en dankzij een goede afstem-
ming met thuishulp en thuiszorg 
Zuidwest Friesland kunnen oude-
ren langer zelfstandig  in Winsum 
blijven wonen. 

De woningen  in het Vriendenerf 
worden verhuurd voor een huur-
prijs  van € 550,- tot € 625,- per 
maand.

Bedrijfsruimtes
Om het ondernemerschap in Win-
sum te stimuleren is in het con-
cept ruimte gereserveerd voor 
vier commerciële ruimten, waar 
(door)startende ondernemers zich 
kunnen vestigen. De bedrijfsru-
imtes komen tegenover de Coöp-
supermarkt van de familie Tolsma.

Onder het toeziend oog van de 
basisschool kinderen van It Bynt, 
werd de woonbeurs feestelijk 
geopend. Vanaf de opening tot 
het einde was het gezellig druk 
en was er veel belangstelling. De 
belangstelling voor de woonbeurs 
overtrof alle verwachtingen!

De Woonbeurs heeft er in gere-
sulteerd dat er zich 14 belangstel-
lenden hebben gemeld het Vrien-
denerf, 7 belangstellenden voor 
de sociale koop- en huursector en 
2 belangstellende ondernemers 
voor de commerciële ruimten.

Er wordt nu druk gewerkt aan 
het concretiseren van de plannen, 
om deze in te kunnen dienen als 
aanvraag voor de benodigde ver-
gunningen.

Wilt u nadere informatie omtrent 
het Vriendenerf, de huur- of ko-
opwoningen of de commerciële 
ruimten, neem dan contact op 
met één van de onderstaande per-
sonen.

Werkgroep Wenjen yn Winsum

l	Wer binne se  bleaun
Hoi Allemaal!

Het kan zijn dat je mij nog re-
gelmatig tegenkomt in Winsum, 
maar toch woon ik er niet meer! 
Ik ben Anneke Greidanus en 
woon al bijna 20 jaar in Wom-
mels. Ik woon in een woongroep 
op Tywerthiem. Daar heb ik het 
reuze naar mijn zin! 

Na mijn schooltijd ben ik gaan 
werken in het Arbeidscentrum in 
Sneek. Daar werk ik nu twee da-
gen in de week en bak ik samen 
met mijn collega’s onder andere 
appeltaarten. De taarten gaan 
naar allemaal verschillende ho-
tels en restaurants in Friesland, 
maar mensen komen ook wel bij 
ons langs om taarten te kopen. Ze 
smaken heerlijk, al zeg ik het zelf!

Verder werk ik nog twee dagen 
in de Bascule in Sneek. Dat is een 
kunstatelier voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Ik maak 
daar schilderijen, waarvan sommi-
gen verkocht worden. Ik doe ook 
wel eens mee aan een expositie of 
aan een kunstwedstrijd. Dat heeft 
mij zelfs eens een ontmoeting met 
koningin Maxima opgeleverd!
 
Ik ben vaak in het weekend bij 
mijn ouders te vinden op de Kle-
asterdyk, en ga dan ook wel naar 
activiteiten in het dorp. Ik ga 
bijvoorbeeld elk jaar naar de Sjon-
gersdei, en de boekenmarkt. Ik 
doe ook andere leuke dingen, zo-
als zingen in een koor, zwemmen 
met mijn moeder en judo met 
vrienden. 
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Ik vind het altijd leuk om beken-
den tegen te komen en een 
praatje te maken. Dus, mocht je je 
eens vervelen en nieuwsgierig zijn 
naar waar ik woon: je bent van 
harte welkom!   

Hoi allemaal!

Waar is ze gebleven? Of: wie is zij 
eigenlijk? 

Ik ben Dieuwke Greidanus, het 
‘kleine’ zusje van Anneke (zie het 
andere verhaaltje) en tot mijn 
achttiende wonende aan de Kle-
asterdyk.

Na mijn middelbare schooltijd in 
Leeuwarden heb ik mijn ‘biezen 
gepakt’ en ben ik naar Wagenin-
gen verhuisd. Daar heb ik Interna-
tionale Ontwikkelingsstudies ge-
studeerd. Korgezegd hield ik mij 
bezig met het bestuderen van der-
de wereld landen en met het ver-
schil tussen de wereld hier en de 
wereld daar. Hoe interessant dat 
ook is, toch miste ik de vertaalslag 
met de praktijk. Tijdens vrijwilli-
gerswerk in Zuid Afrika kwam ik 
erachter dat ik het prachtig vind 
om tussen de mensen te werken. 
Ik ontdekte dat de hulpverlening 
wel bij mij paste. Omdat ik al sinds 
mijn jonge jaren een liefde voor 
toneel heb, kwam ik terecht bij de 
opleiding Creatieve Therapie Dra-
ma in Leeuwarden. Het is prach-
tig om mensen verder te kunnen 
helpen met hun eigen creativiteit. 
Dat zegt soms meer dan duizend 
woorden! Na mijn afstuderen 
heb ik een tijdje als docent bij de 

opleiding gewerkt en als creatief 
therapeut bij Noorderbreedte. Op 
dit moment ben ik bezig met het 
opstarten van mijn eigen praktijk 
en werk ik bij mijn vader in het 
bedrijf. Wees gerust, niet als mon-
teur maar in de administratie ;-)

In mijn vrije tijd speel ik tone-
el en doe ik aan fotografie en 
hardlopen. En sinds kort is daar 
het verbouwen van een huis bij 
gekomen, want mijn vriend en ik 
hebben een huis gekocht in Boa-
zum. Genoeg bedrijvigheid dus! 

Zoals wel vaker het geval is met 
‘randbewoners’, heb ik mij niet 
enorm actief in het dorpsleven ge-
mengd. Wel was ik actief binnen 
de kerk en was ik een aantal jaren 
werkzaam bij “It Fioeltsje”. Dat 
was een mooie tijd! 

Senioren reis 
Winsum 2015
Texel, 16 september 2015

Het is nog vroeg in de ochtend.
Pas half acht.
Normaal is het rond deze tijd vrij 
rustig in het dorp.
Maar vandaag niet.
Een grote groep 60 plussers en ou-
der, is zowel lopend als fietsend, 
of met de auto, 
onderweg naar het MFC ”De Hel-
ling”.
Daar staat al een grote bus (dub-
beldekker)voor hen klaar.

Om acht uur is iedereen “inge-
checkt” door de commissie en 
vertrekken we met 87 personen, 
richting Den helder.

Onderweg krijgen we eerst uitleg 
van Henk(de chauffeur),
over de nieuwste technieken van 
de bus, de knopjes en leuningen, 
en de uitschuifbare stoel (indien 
je meer ruimte nodig hebt).
Hierna heet Jillert  iedereen van 
harte welkom, en geeft alvast 
enige informatie over het dagpro-
gramma.

Als we door het raam naar buiten 
kijken, zien we dat het regent, en 
de lucht is zwaar, maar in de bus is 
het gezellig.

Na het “inschepen” bij Den hel-
der, zijn er een aantal mensen, die 
even snel een zilt, zeeluchtje wil-
len scheppen.
Geheel opgefrist, stappen ze een 
poosje later weer op tijd in de bus, 
want we zijn in de haven van Texel 
aangekomen, en we moeten weer 
verder.

Precies volgens schema arrive-
ren we om kwart over tien bij 
het schipbreuk en juttersmuseum 
“Flora” in Den Burg.
Hier wordt de groep in tweeën 
opgesplitst.
De ene groep gaat eerst om koffie 
en de andere groep gaat luisteren 
naar oude juttersverhalen.
Na ongeveer drie kwartier wisse-
len de groepen.

Jan, de jutter, kan prachtig vertel-
len.
Het is amusant te luisteren naar 
de oude juttersverhalen.
Verbazingwekkend wat er allema-
al niet aanspoelt op het strand, los 
of in containers.

Zoals: wc borstels en containers 
vol strings ( die zelfs de oudere 
eilandbewoners ook nog aan-
trokken, soms zes tegelijk….. 
in meerdere laagjes over elkaar 
heen…., was het wat warmer aan, 
zei Jan……..).

En de wc borstels, die door een ei-
landbewoner op een rij in zijn tuin 
waren gezet, als “windbescher-
ming” voor de jonge plantjes….
enz.
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De dames die vooraan zitten mo-
gen van Jan een oude redding 
lantaarn vasthouden, die als je 
ze omkeert gaan branden, wat 
ze ook nog deden , na zoveel 
jaar………

De tijd gaat veel te snel voorbij.
We struinen nog snel even langs 
de spullen die gejut zijn en stap-
pen dan weer in de bus.

De bus brengt ons bij Paal 9, een 
restaurant bij het strand, met 
uitzicht op zee.
De eigenaar van het restaurant 
blijkt nog een oud Winsumer te 
zijn ( Renée de Jager).
Hier nuttigen we een voorafje en 
een diner.

Buiten regent het pijpenstelen, 
maar binnen is het gezellig, droog 
en warm.

Ongeveer twee uren later, neste-
len we ons weer in de bus, voor 
een rondrit met een gids, over het 
oudste en mooiste gedeelte van 
het eiland.

We krijgen heel wat informa-
tie over Texel te horen, zoals: de 
landafscheiding met omhoog 
gewerkte graszoden, de bollen 
velden, de Texelse schaaphuisjes 
met scheve daken, de speciale 
Texelse feesten, de vuurtoren, etc.

We kunnen zelfs nog een blik wer-
pen op de schapenboerderij van 
Jan en Rianne(Boer zoekt vrouw 
programma)(Hij blijkt nog een 
neef van onze gids te zijn).
We eindigen de rondrit bij de vis-
sershaven in Oude schild.
Hier is nog even tijd voor een bakje 
koffie of thee, verse vis, te winke-
len en rond te kijken bij de haven. 

Omstreeks half vijf vertrekken we 
weer met de bus naar de veerbo-
ot.
Na ongeveer twintig minuten ko-
men we aan in Den helder.
We rijden langs de oude marine 
basis, waar we zelfs nog een oude 
onderzeeër zien liggen.
Vanuit Den helder rijden we weer 
terug naar Winsum.

In het MFC “de Helling” genieten 
we van een lekker bakje koffie en 
broodjes.
Ondertussen, kunnen we op een 
groot scherm, een fotopresentatie 
bekijken, van de senioren reis, van 
vorig jaar.

Een mooie afsluiting van een ge-
zellige en geslaagde dag!

l	SKOALLENIJS

It Bynt got talent
De eerste weken van het scho-
oljaar noemen we de Gouden 
Weken. Weken waarin veel aan 
groepsvorming gedaan wordt. 
School- en klassenregels worden 
opgesteld en de kinderen en le-
erkrachten leren elkaar kennen. 
Thema van de gouden weken was 
dit jaar: talenten.

Als afsluiting werd op vrijdag 
4 september it Bynt got talent 
gehouden. Iedereen mocht zijn 
of haar talent showen. In school, 
op het plein en in de gymzaal was 
van alles te zien. Toneel, dans, een 
mooi liedje spelen op de piano, 
je hond kunstjes laten doen, een 
stoomtreintje laten rijden, rijden 
op je crossmotor, razendsnel naar 
boven klimmen in een fierljeppa-
al, muurkaatsen, wat een talent 
loopt er rond op it Bynt! Fanta-

stisch! Op onze facebookpagina 
www.facebook.com/OBSitBynt 
en de website www.obsitbynt.nl 
staan nog meer foto’s.

Meester Kees Zuidema opent met 
een goochel act, zijn talent ligt 
duidelijk ergens anders….
Iedereen klaar, de show kan be-
ginnen.

Hondenshow van Mariska van 
Dorp en Rianna Poelstra

Femke Schaafsma in actie met een 
turnoefening

Rutger en Ricardo Boomsma sho-
wen hun talent met de crossmotor
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l	BREIDSPEAR

Twa jonge minsken op de foto foar 
yn dizze Nijsdok. Minsken dy’t hjir 
net hikke en tein binne mar al sûnt 
1976 hjir yn Winsum wenje. It giet 
hjir om Lolke en Gré Pruiksma-
Wispelwey.  Hja hawwe elkoar mo-
ete yn’e Pennybar te Snits. Dit wie 
op in snein yn augustus 1971. Lol-
ke hie krekt in nije auto en tocht 
yndruk te meitsjen op Gré mei syn 
grutte blauwe Ford. Tegearre gon-
gen se lâns it Snitser Mar, en kamen 
ek troch Goaiïngea, Lolke mocht 
hjir beslist net stopje, aanst seagen 
heit en mem Wispelwey it.

Gré moast dy jûns oppasse en Lolke 
gong mei, mar moast earst troch 
de ballotaazjekommisje by de heit 
fan Gré. Lolke sei wol fuortenda-
liks dy jûns dat hy mar ien kear yn 
de fjirtjin dagen thús wie en dat 
hja elkoar dêrtroch net sa faak 
sjen soene. Lokkich genôch seach 
Gré dit wol sitten en sa kaam it dat 
se tegearre fjirder giene.

Sûnt dy jûn binne Lolke en Gré dus 
in stel en foar’t se it wisten wiene 
se op 1e krystdei 1971 ferloofd. Dat 
kaam wol goed út want in ‘sebea-
re’ ring wie der al. Lolke wurke yn 
dy tiid as monteur yn’t bûtenlân en 
doe’t Gré in kear mei gie op karwei 
yn Dútslân mochten se allinne by 
elkoar op’e keamer sliepe as se in 
ring om hie. Lolke hie gjin ring 
nedich, dat koe fansels net om’t 
wurk. Derneist, as je ferloofd wie-
ne wie de kâns op in hûs grutter en 
gong dat flotter dan as je gewoan 
ferkearing hiene.

Op 14 april 1972 binne Lolke en 
Gré troud. It wie in prachtige dei. 
Se trouden yn it gemeentehûs fan 
Wymbritseradiel yn Snits en letter 
op’e dei foar de tsjerke yn Goaiïn-
gea. Jûns wie it iten yn it âlde van 
der Wal, wêr ‘t no de Walrus sit. 
De brulloft wie yn it Amecitia, 
wêr in seal wie. Dit is op’t plak 
dêr ‘t no CineSneek sit, al mei al in 
prachtige dei. 
De dei waard ek filme troch it pro-
gramma ‘Achter het nieuws’. Dit 
om ‘t Lolke en Gré lykas in soad 

oaren fan it doarp nei de stêd 
gongen. Se filmden in item oer 
it leechrinnen fan doarpen yn dy 
tiid. Fanôf 14 april 1972 wennen 
se tegearre yn Snits, in moaie tiid 
mar ek in tiid wêryn Lolke in soad 
fan hûs wie.

Nei harren houlik moasten se fan-
sels ek op houliksreis. De reis wie al 
boekt doe’t Gré har net lekker fiel-
de en swanger blykte te wêzen fan 
Klaas, se wie sa mislik dat de reis 
net troch gean koe, dus gjin Ibiza..
No, rom 43 jier letter binne se noch 
altyd net op Ibiza west, már al 2 
bern en 2 bernsbern fjirder.

Yn maart 1973 waard Klaas berne 
en letter kaam Helma op 3 sep-
timber 1975 op’e wrâld. Lolke wie 
der yn’e jonge jierren fan’e bern 
net in soad, hy wurke fansels yn’t 
bûtenlân. Letter is Lolke hjir yn 
Fryslân kaam te wurkjen en wie 
der mear thús. 

Yn 1976 binne de Pruiksma’s nei de 
Útbuorren kaam en letter binne se 
ferhúze nei it plakje oan de Omrin 
wêr ‘t se no noch altyd wenje én 
wer’t de troujurk nog altyd is. Gré 
hat him letter nochris oanhân te-
gearre mei in pear oare froulju by 
de Plattelânsfroulju yn Littens.

PdG

KIPPETJESPARTIJ 2015: 
WER IN BOPPESLACH.
Snein 20 septimber 2015. Ljouwert, 
Aldehoupartij, it klinkende slo-
takkoart fan it keatsseizoen yn 
Fryslân. Jawis, mar de haadstêd 
fan it keatsen wie dy deis Winsum. 
Net oars.

In doarp fol mei auto’s, in brêge 
oer de Sint Japik, sportsintrum 
Nij Dok in twa kear sa grut Skar-
relfjild. In weinfol keatsblokjes, 
hûnderten meters line en mear 
perken as op de Keukenhof. Mar 
benammen keatsers, hoannen en 
hintsjes. Mear as 600, 218 partoer, 
der wie sels praat oer in doarp dat 
op in pear oppassers nei leechrûn 
wie: alle oare ynwenners keatsten. 

Net te leauwen, al dat folk. Mei 
kilts, hoannekamen en pompe-
blêdbroeken.  

Wat in hearlike gribus mei ge-
regeldwei de dryste striidkreet: 
“Kippetjuuuuuuhhhhh!!! dy’t oer 
it doarp dreau.
De Wylde Kippetjespartij. It is yn 
koarte tiid in begryp oan it wur-
den. Fansels: der wurdt wat ôfe-
amele oer it keatsen yn Fryslân: 
stienhurde wanten, rjochtsaken 
en kwaliteitstekoarten. It sil wol 
sa wêze (hoewol …) mar sa’n dei 
toant oan dat de sport noch wol 
deeglik libbet as in hert. Oars, 
jawis, mar troch elkoar spat de 
nocht en de wille der ôf.

En wa soarget no foar sa’n dei 
(fjirtjin dagen nei de PykjePartij, 
dat ek noch in kear)? De Ploech 
fan Tsien! Mei in bataljon helpers. 
Dagen yn it spier en dit jier ek 
noch ris mei it idee dat eltsenien 
dy’t meidwaan woe in swimdi-
ploma ha moast, sa wiet wie it de 
wike foar de Grutte Snein. Man-
nen fan de Ploech, alle helpers, 
ûndersteuners, entûsjastelingen. 
In djippe bûging foar de organisa-
asje: hulde past jimme allegearre.

Gerrit Hoekstra

Oud papier 
data 2015 - 2016

Zaterdagochtend 
aanvang  9.00 uur

Donderdagavond 
aanvang 19.00 uur

17 oktober 14 april
14 november 12 mei
12 december 16 juni
16 januari 14 juli
13 februari 18 augustus
12 maart 17 september
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GEORGANISEERDE CHAOS!!!! Dit 
zijn de twee woorden die deze 
dag het best omschrijven, zo 
dachten wij.

217 Parturen kwamen in de vroe-
ge ochtend richting Winsum, par-
keerbeheer had het er maar druk 
mee. Het hele dorp stond, keurig 
geordend, vol met auto’s. Nadat de 
inleg betaald was, natuurlijk eerst 
koffie. De catering deze dag was 
in handen van “MFC de Helling” 
en was ook dit jaar weer keurig 
verzorgd. Om 9.15uur hadden we 
de 83 perken voor de eerste keer 
vol en dit is een groot compliment 
aan alle kaatsers, geweldige disci-
pline van hun kant. Hiermee valt 
of staat deze dag. Voor ons als 
organisatie de uitdaging om alle 
657!!! kaatsers op het juiste veld 
in het juiste perk te krijgen, maar 
een strak georganiseerd keurme-
esterkorps en een uitstekende 
wedstrijdleiding zorgden ervoor 
dat alles op rolletjes verliep.

Gedurende de kaatswedstrijd vlo-
gen de inmiddels beruchte “kip-
petjes” regelmatig over de velden 
en de kaatsers konden bij een zit-
bal of bovenslag een overheerlijke 
braadkip winnen. De “Menamer 
Feintsjes” zorgden in de middag 
voor complete chaos, omdat zij 
dwars door de kaatsvelden heen 
lopend, hun muziek ten gehore 
brachten. Wat een feest. 

Om 18.45uur werd de laatste slag 
geslagen en hadden de heren fi-
nalisten 8 omlopen gekaatst en de 
dames 7.

Voor uitslagen kijkt u op www.de-
ploechfantsien.nl onder het kopje 
kippetjespartij, uitslag kippetje-
spartij 2015. 
Na de prijsuitreiking, 129 bood-
schappentassen werden uitgede-
eld, werd er nog druk door gefeest 
onder muzikale begeleiding van 
orkest “Butterfly”.

Langs deze weg willen wij alle 
sponsors, vrijwilligers, omliggen-
de kaatsverenigingen en kaatsers 
bedanken voor al hun hulp en 
geweldige inzet. 
Zonder jullie kunnen wij van deze 
dag, niet zo’n groot succes maken.

De Ploech fan Tsien.





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


