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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

KIJK EENS
WAT VAKER

IN DE SPIEGEL
VAN DE 
KAPPER
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Yn dizze krante

Fan’e Redaksje
Huizen verkocht
Sybshop
Sepa
Efkes foarstelle

Oplossing puzzel
Snertpartij
Skoallenijs
Topspin
Wêr binne se bleaun

Fraachpetear mei Martin 
Goedhart
Bedriuw yn byld
IJsclub
Competitiekaatsen
Bandstoten

Bazaar
Sjongersdei

l Fan ‘e redaksje          

Foaropwurd

Wylts dit foaropwurd skreauwn 
wurdt, is it 10 maart en klearebar-
re maaitiid. De ljippen tûmelje as 
akrobaten troch de loft en hawwe 
harren earste aaien al lein. Oan de 
iene kant is it prachtich, sa betiid 
al yn de waarmte. Oan de oare 
kant: doocht it wol? 

Hawar, earst mar genietsje en ho-
opje dat wy aanst fierderop yn de 
tiid ek wer moai waar hawwe. Der 
sil ommers wer fan alles organise-
arre wurde yn ús warbere doarp.

Yn dit nûmer komt de winter 
noch eefkes foarby, dy’t wy eins 
wat kjeld oanbelanget net hân 
hawwe, mar fansels wol oan de 
winterske aktiviteiten dy’t wy 
wend binne. It kaarten, bygelyks, 
biljerte, de bazaar, de sjongersdei, 
neam mar op.

Mar ek de fêste dingen ha wer in 
plakje krigen. It fraachpetear, wat 
oars opsetten as oars diskear, de 
útslach fan de krystpuzzel, en der 
stelle harren wer nije bewenners 
foar. Ek in oprop yn dit nûmer. De 
redaksje kin wol wat fersterking 
brûke. Tink der mar ris oer nei. 
Moai wurk hear!

JR

©
Alle rechten voorbehouden: 
niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand 
en/of openbaar gemaakt in 
enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mecha-
nisch, door fotokopieën, 
opnamen 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

Hinke Nauta
Utbuorren 5 
8831 XR  WINSUM
tel. 342422
hinke.nauta@hotmail.nl

Advertenties

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

Opmaak en Druk
Empatec N.V.
Grafisch 

Kopij voor Nijs.DOK 82-2014
kan worden ingeleverd bij een
van de redactieleden, bij
voorkeur via e-mail, in platte 
tekst en met aparte foto’s. 
Uiterste inleverdatum: 
15 mei 2014!
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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 ge-
maakt met een vernieuwde lay-out 
en een heuse gekleurde omslag. 
Om dit allemaal in de toekomst 
te blijven doen, kunnen we een 
bijdrage in de onkosten van onze 
dorpskrant goed gebruiken. 
We zouden het op prijs stellen, 
indien u een extra bijdrage in de 
onkosten zou willen overmaken 
op bankrekening  
NL93RABO0371060338 
o.v.v. ‘onkosten dorpskrant’.

In het eerste kwartaal van 2014 
hebben we € 35,00 aan donaties 
mogen ontvangen. 
Onze hartelijke dank daarvoor!

De redactie.

Ferkocht en bewenne
Twa huzen yn Winsum dy’t lange 
tiid leech stien hawwe, binne fer-
kocht en wer bewenne. Goed foar 
ús doarp tocht ik sa.

Op de Kleasterdyk is nûmer 26, it 
âlde hûs fan de famylje Frankena, 
ferkocht oan Winsumer Jos Weijer. 
Tegearre mei syn freondinne Lok-
ke Walstra út Arum hat hij in jier 
oan it wrotten west om it wat nei 
it sin te meitsjen en augustus 2013 
binne se der ynlutsen mei hun twa 
katten Poes en Poes.

Op de Hegeterp is nûmer 32, de 
âld bakkerij dy’t ek al lang lee-
chstie, ferkocht oan Wichert van 
Bethlehem en Roellien Hamer. 
Nije Winsumers, dy’t der kommen 
binne mei trije bern, werfan twa 
drekst in oan winst binne foar de 
skoalle en de peuterseal.
Yn desimber fan 2013 is der bij 
hun in lytse faam berne, dus in 
nije echte Winsumer!

Wolle jim mear witte fan de nije 
bewenners, dan moatte jim mar 
efkes bij hun sjen.

Groetnis,

Jelle Weijer, Hegeterp 30.

Toskje,toskje te âld, 
jou my in nijen foar 
in âld
Auke en Sietse Greidanus hadden 
ons al een paar keer gevraagd  een 
andere ruimte te zoeken voor het 
pandje Kleasterdyk 40 wat wij van 
hen huurden voor de Sybshop.
De reden was dat Gerard graag 
wat met het huis wilde doen.
Gerard had ook intrede gedaan 
in het mechanisatiebedrijf omdat 
Sietse en Auke een stapje terug 
wilden doen.
Siebren was ook voor zichzelf 
begonnen en wilde de loods ge-
bruiken voor de machines die hij 
verkoopt.
Sybshop groeide in het pandje uit 
z’n jasje en de ideeën waren er al 
om nieuw te bouwen of iets an-
ders te kopen.

Zo kwam het dat in maart vo-
rig jaar het pand aan de Klea-
sterdyk 50 door Sybshop werd 
aangekocht. Alle voorbereidin-
gen waren getroffen en in een 
weekend begin juli  werd met 
man en macht de hele Sybshop 
verhuisd.
Pier en Lammert Frankena boden 
hun heftruck aan onder voorwaar-
de dat Auke Schotanus ieder jaar 
het tuinonderhoud, wat hij ook 
altijd voor de vorige eigenaar 
deed, voor Sybshop zou doen.  
Uit alle hoeken en gaten van de 
oude Sybshop kwamen spullen 
die er werden verkocht.
Na drie dagen verhuizen stond 
alles op zijn plaats en gingen de 
deuren de dinsdag daarop weer 
open.
We zijn al weer acht maanden ver-
der en het is altijd behoorlijk druk 
aan de Kleasterdyk 50.

Veel mensen uit de omtrek mel-
den dan ook, dat als iets niet bij 
Sybshop te krijgen is,  het dan wel 
anders in Winsum te krijgen is.

Daarom misschien wel de slogan:

aan de Kleasterdyk vragen, 
is altijd slagen

Sybshop,    
Arjo en Theo van Dijk

Firma Greidanus,
Auke, Sietse, Gerard en Siebren 
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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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l Dorpsbelang

SEPA en de jaarlijkse inning van 
de Dorpsbelang contributie

Per 1 augustus 2014 wordt de 
nieuwe Europese betaalstandaard 
SEPA van kracht. SEPA staat voor 
Single Euro Payments Area. Alle 
betaalproducten, zoals de banko-
verschrijving, acceptgiro en in-
casso worden de komende jaren 
vervangen door producten die 
voldoen aan de regels voor SEPA. 
SEPA heeft tot doel om alle eu-
robetalingen in Europa te stan-
daardiseren, zodat er over enkele 
jaren geen verschil meer is tussen 
een binnenlandse betaling en een 
eurobetaling van of naar andere 
Europese landen.

Over op IBAN
Essentieel voor de totstandkoming 
van SEPA is het gebruik van een 
internationaal rekeningnummer, 
het IBAN (International Bank Ac-
count Number). De gebruikelijke 
Nederlandse bankrekeningnum-
mers worden aangevuld tot een 
IBAN, die uit 18 cijfers en letters 
bestaat. Een Nederlandse IBAN 
is het huidige rekeningnummer, 
voorafgegaan door de landcode 
NL, een 2-cijferig controlegetal en 
de (verkorte) naam van bank. Het 
IBAN nummer van Dorpsbelang is 
NL60 RABO 0371 0533 66.

Europese overschrijving
Dit is de Europese opvolger van de 
Nederlandse overschrijving en ac-
ceptgiro, waarmee in heel Europa 
bedragen tussen euro-rekeningen 
overgeboekt kunnen worden. De 
huidige Nederlandse acceptgi-
ro kent een opvolger in de IBAN 
acceptgiro. Deze moet vanaf 1 
februari 2014 gebruikt worden. 
Maar vanaf 1 januari 2019 wordt 
ook de IBAN acceptgiro afge-
bouwd. Daarom heeft Dorpsbe-
lang besloten om per 2014 te 

stoppen met acceptgiro betalin-
gen. De leden die per acceptgiro 
betalen krijgen dit jaar een nota 
toegestuurd en kunnen door mid-
del van een overschrijving hun 
contributie overmaken naar de 
rekening van Dorpsbelang.

Europese incasso
Dit is de opvolger van de Neder-
landse incasso, waarmee in heel 
Europa incasso’s op euro-reke-
ningen uitgevoerd kunnen wor-
den, ook grensoverschrijdend. 
Dorpsbelang maakt vanaf 2014 
ook gebruik van een euro-incasso. 
De jaarlijkse incasso van de con-
tributie van Dorpsbelang kunt 
u voortaan herkennen aan het 
incassant-id van Dorpsbelang: 
NL85ZZZ400057780000. Ook heeft 
de incasso van Dorpsbelang een 
eigen machtigingskenmerk, geba-
seerd op uw lidmaatschapsnum-
mer; Mndt-lidnummer-1-11-2009, 
waarbij u lidnummer moet vervan-
gen door uw lidmaatschapsnum-
mer. Dus als uw lidmaatschap-
snummer bijvoorbeeld 503 is, zal 
u machtigingskenmerk 
Mndt-503-1-11-2009 zijn.
De contributie van Dorpsbelang 
wordt jaarlijkse door de Algeme-
ne Vergadering vastgesteld. Voor 
het jaar 2013 bedroeg de contri-
butie € 5,50. De contributie voor 
2014 wordt tijdens de jaarlijkse Al-
gemene Vergadering op 27 maart 
a.s. vastgesteld. De afschrijving 
van de contributie zal eind mei 
geschieden.

l Efkes foarstelle

Myn namme is Gerda Idsinga, ik 
wenje sûnt maart 2013 yn Win-
sum. Ik kom fan Arum. Ha in tiid 
yn Ljouwert wenne mar woe do-
chs wol graach werom nei in do-
arp. Yn 2012 is myn bep-pe (Teats-
ke Felkers-Steenhuizen) nei Tsjom 
ferhuze. Har hûs kaam leech te 
stean en ik tocht ach Winsum, ja 
werom ek net? Dat sadwaande 
bin ik hjir yn it âlde húske fan 
beppe terjochte kaam (op’e Gre-
ate Streek). 

Ik ha earst de stúdzje pedagogyk 
yn Ljouwert dien en ha dêrnei 
sosjology studearre yn Grins. Yn 
septimber 2012 bin ik oannaam by 
de Provinsje Fryslân. Ik doch dêr in 
‘trainees-hip’ dus wurkje en folgje 
dêrneist in opliedingsprogramma. 
Ik wurkje foar de ûndersyksôfdie-
ling en bin dus benammen dwaan-
de mei ûndersyk en it jaan fan 
advys oan beliedsmakkers. 

As ik efkes net oan it wurk of stu-
dearjen bin doch ik graach leuke 
dingen mei myn freonen, lekker 
út iten, stappen en dat soarte din-
gen. Dêrneist gean ik dr ek graach 
efkes tuskenút. Sa ha ik bygelyks 
fjouwer moannen troch Azië fytst 
en ha ik ôfrûne simmer in heuse 
‘roadtrip’ makke troch de Rocky 
Mountains fan Kanada. Mar it 
moaiste fan fuortgean bliuwt do-
chs it thúskommen… yn Winsum 
dus. 

Oant sjen! 
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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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Oplossing Puzzel
Misschien was hij dit jaar wel wat te moeilijk…. we hebben als redactie namelijk niet heel veel oplossingen 
binnen gekregen dit jaar.  Elk jaar is het weer een uitdaging om een puzzel te maken, mooi om te zien en 
te horen dat er dan mensen zijn die hem maken en inleveren. 
Totaal zijn er 11 oplossingen binnen gekomen die allemaal de juiste zin hebben ingestuurd, namelijk 
20 jier NijsDok: ”en we sette gewoan troch” . Hieruit hebben we drie prijswinnaars geloot. 

De prijzen gaan dit jaar naar:
1e Baukje Feenstra-Felkers
2e Henk Koning (Kleasterdyk)
3e Mevr. J. Leistra-Kuperus (Wommels)

De prijzen zijn inmiddels overhandigd.
Hieronder nog de oplossing, en reacties van de prijs winnaars. 

Op sneon stiet Fetsje foar de doar en lokwinsket mij.
Ik tocht it giet om Froukje, ik wie ommers krekt 
beppe wurden. Mar ta myn ferwûndering hie ik in 
priis wûn mei de Krystpuzzel. Ik mei graach puzzelje
mar stjoer noait in oplossing yn. Dizze hat mij lykwols
in snein koste om him op te lossen, dus dan toch mar 
bij Pieter & Fetsje troch de brievebus dien. 
Ik moat dit faker dwaan of soe it begjinners gelok wéze?
Tige dank foar dizze priis.

Groetnis fan Baukje.  

Koning is perfoarst gjin skriuwer, seit ‘er, dus de redaksje 
fettet syn reaksje eefkes gear. Lokkigerwize wurde alle 
Nijsdokken yn huize Koning bewarre, mar op ien fraach 
hie Koning gjin antwurd fine kinnen. Lykwols koe  ‘er 
troch alle oare letters wol te finen frij maklik ta de oplossing 
komme. Koning soe wol graach alle antwurden noch op in
 rychje ha wolle, want hy is tige nijsgjirrich nei syn misser.

H.W. Koning

Efkes in lytse reaksje op de puzzel.
Wat wie it wer in “moaien” ien.
Jo, koene de holle mar wer brûke en it hiele doarp wat troch gean.
Sa sjoch je mar wer wat er yn de jierren wer feroarje kin.
In plumke foar de makker fan de puzzel en ik tink, sa mar moai troch gean.

Wommels:  Jantsje Leistra                     

-

W WW ..

ED L A K E N R I D D E R S
F R A N K E N A

K E E T W I N S U M
D O RP S J OR N A L IS T

I
E KYA S

K O N N G S S P E L E NL
G L A S V E Z E L I NT E RN E T

A DV E E RT EED R SR
B E A N T J ES S

K I P P E T J E S P A R T Y

A P P E L B E A M
D O A R P S A R G Y F

B E R G WE R F F
D O E K O E

R O MM E L M A R K T
UNMUSNIW

I B R A C A B O U M A
K L A UW H A M E R

W

C U R S I S E N
N IJ S P R I K K E R
S E N I O A R E R E SI

Oplossing Puzzel 

Misschien was hij dit jaar wel wat te moeilijk…. we hebben als redactie namelijk niet heel veel 
oplossingen binnen gekregen dit jaar.  Elk jaar is het weer een uitdaging om een puzzel te maken,  
mooi om te zien en te horen dat er dan mensen zijn die hem maken en inleveren.  
Totaal zijn er 11 oplossingen binnen gekomen die allemaal de juiste zin hebben ingestuurd, namelijk  
20 jier NijsDok: ”en we sette gewoan troch” . Hieruit hebben we drie prijswinnaars geloot.  
De prijzen gaan dit jaar naar: 
1e  Baukje Feenstra‐Felkers 
2e  Henk Koning (Kleasterdyk) 
3e  Mevr. J. Leistra‐Kuperus (Wommels) 
De prijzen zijn inmiddels overhandigd. 
Hieronder nog de oplossing, en reacties van de prijs winnaars.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op sneon stiet Fetsje foar de doar en lokwinsket mij. 
Ik tocht it giet om Froukje, ik wie ommers krekt  
beppe wurden. Mar ta myn ferwûndering hie ik in  
priis wûn mei de Krystpuzzel. Ik mei graach puzzelje 
mar stjoer noait in oplossing yn. Dizze hat mij lykwols 
in snein koste om him op te lossen, dus dan toch mar  
bij Pieter & Fetsje troch de brievebus dien.  
Ik moat dit faker dwaan of soe it begjinners gelok wéze? 
Tige dank foar dizze priis. 

        Groetnis fan Baukje.    
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Even een berichtje 
Praten over 
Euthanasie
Wie het woord euthanasie 
opzoekt in het woordenboek 
opzoekt vindt: 
Euthanasie (Gr.) = goede dood of 
zachte dood. 
Maar wat houdt dat anno 2014 in 
Nederland in?  Hoewel euthanasie 
hier bij wet geregeld is, blijft het 
een moeilijk en ook controversieel 
onderwerp.  We kennen allen wel 
voorbeelden van hoe moeilijk het 
kan zijn uit de krant en van de te-
levisie. 
Praten over “als het niet meer 
gaat” valt niet mee. Toch is het 
wijs er bijtijds bij stil te staan. Dan 
is het goed te weten wat de wet-
telijke kaders in de praktijk be-
tekenen.  En  b.v. ook  wat precies 
het verschil is tussen passieve en 
actieve euthanasie.
Het Senioren Platform Littense-
radiel prijst zich gelukkig  dat 
dokter Bergwerff zich bereid 
heeft verklaard uitleg te geven en 
hierover met geïnteresseerden te 
praten.

Plaats : Mfc. “De Helling

Datum  : 20 maart 2014

Tijd : 20.00 uur

Er wordt geen entree gevraagd 
en de koffie en/of thee staat 
klaar. 

Belangstellenden zijn van harte 
welkom.

Verslag snertpartij 
zaterdag 28 december 
2013
Even na tienen was iedereen aan-
wezig en gingen we onder het ge-
not van een kop koffie van start. 

Dit was de tweede snertpartij 
waarbij de score werd bijgehou-
den via de laptop, een heel handig 
systeem waardoor de snertkop-
pen meer tijd hadden voor andere 
bezigheden.   
Om 12.30 uur werd de snert geser-
veerd.
Naarmate de dag vorderde werd 
er steeds beter gespeeld. 
Ook werd er heel snel gespeeld, 
zo snel zelfs dat we de boel een 
beetje moesten rekken om niet al 
om drie uur klaar te zijn. 

De winnaars van deze mooie dag 
zijn:

Winnaarsronde  A klasse  
1. Jelle    
2. Ruurd

Verliezersronde A klasse
1. Bert
2. Leo

Hoogste serie: 
Pieter met tien caramboles 

Winnaarsronde B klasse 
1. Yme
2. Erik  

Verliezersronde B klasse
1. Gerbrich
2. Auke 

Hoogste serie: 
Erik met vijf caramboles 

Langs deze weg willen de 
snertkoppen Rogier bedanken 
voor de goede zorgen. 

 

 

 

l INGEZONDEN

Graag geen honden-
poep in vuilcontainer 
Tsjerkebuorren
Aangezien er rondom het 
bushokje aan de Tsjerkebuorren 
en onze aangrenzende tuin veel 
rotzooi lag, hebben wij contact 
opgenomen met de gemeente 
i.v.m. het plaatsen van een vuil-
container.

De gemeente wilde hier wel aan 
meewerken, maar dan moesten 
wij de container zelf legen. Daar 
gingen wij mee akkoord. Een 
prachtige oplossing zou men zeg-
gen.

Maar nu blijkt dat er steeds meer 
hondenpoep in gedaan wordt. 
Aangezien deze container maar 
1 keer in de 14 dagen wordt ge-
leegd, begint de container te stin-
ken, vooral als het weer warmer 
wordt. Het is dus geen pretje om 
deze te legen.

Nu is onze vraag: zouden de 
hondenbezitters die keurig de 
uitwerpselen in plastic zakjes 
doen, deze mee kunnen nemen 
naar huis om in de eigen contai-
ner te doen? U doet ons er een 
groot plezier mee.

Alvast hartelijk dank.
Arie en Ina Okkema
Tsjerkebuorren 9
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Uitvaartvereniging  
“HORA RUIT”

Opgericht 12 mei 1880

Regelt de praktische zorg voor u en uw nabe-
staan den, 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
Voorzitter: dhr. F. Heida 0517-341898
Ledenadm.:  mw. I. Bouwma 0517-341952

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

www.boefkes.nl

VOORJAARS 
k i n d e r k l e d i n g

v o o r  j o n g e n s  e n  m e i s j e s

Kidz Art - Stones and Bones - Bampidano - Pittig en Stoer - Jenesaisquoi 
Le Big - Blue System - Hipperdepip - 4Funky Flavours - Topitm - Blue System  

Omrin 22 - Winsum FR Openingstijden op afspraak
Tel. 0649209955 - M: info@boefkes.nl
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l Skoallenijs

Nieuwe school……..
nieuwe naam!?

Zoals u wellicht weet wordt er 
door directies, leerkrachten, be-
sturen, ouders en kinderen van 
beide scholen hard gewerkt aan 
de realisatie van één school in 
Winsum.

Voortbordurend op een rijk ver-
leden, maar met het oog op de 
toekomst is het de bedoeling dat 
op 1 augustus 2014 één school van 
start gaat.

Een nieuwe start, een nieuwe 
school…......... dat vraagt om een 
nieuwe naam!

Wij zijn dan ook op zoek naar een 
originele nieuwe naam, en daarom 
nodigen wij een ieder van harte uit 
om hierover mee te denken. 

Heeft u een goed idee? 
Stuur dan deze naam (met onder-
bouwing) voor 1 juni naar: 
nieuweschool@gearhing.net

Een brief (in een dichte envelop) 
o.v.v. “nieuwe naam” in de bus 
van school mag natuurlijk ook.

Een deskundige jury beoordeelt 
de inzendingen een maakt een 
keuze.
De bedenker wordt uitgenodigd 
om deze naam aan het begin van 
het schooljaar mede te onthullen. 

Hier een oproep aan sportieve 
mensen uit Winsum en omstreken 
om je eens lekker uit te leven op 
de tennisbaan.

Tennissen is een mooie sport om 
bijvoorbeeld je conditie op te 
bouwen of om gewoon lekker in 
beweging te zijn. Met tennissen 
kun je enkelen (één tegen één). 

Lijkt het je leuker om met meer 
vrienden te spelen ga je lekker dub-
belen (twee tegen twee). Tenniskle-
ding is niet verplicht, sportkleding 
is wel fijn om in te tennissen. Be-
langrijk is om schoenen te dragen 
zonder profiel op de zolen.

Ken je de spelregels niet of niet 
goed, geen probleem dan is er 
altijd iemand van het bestuur die 
dit wil uitleggen. Als het goed be-
valt om deze sport te beoefenen 
en denk je, jee 1 uur is eigenlijk 
niets kun je altijd nog een uurtje 
spelen op een andere dag. Je kunt 
zo vaak inhangen als je wilt. Ja, 
je leest het goed, inhangen be-
tekent een baan reserveren, op de 
dag en het tijdstip dat je zelf wilt, 
mits de banen niet bezet zijn. Dit 
kan bijvoorbeeld iedere week een 
andere dag zijn.
Lijkt het je leuk om eens met an-
dere mensen te spelen dan is daar 
op de vrijdagavond gelegenheid 
voor. Je kunt dan met anderen en-
kelen of dubbelen. De kantine is 
open voor een bakje koffie, thee 
of een drankje. Niets is verplicht, 
maar lijkt het je wat, kom dan 
eens langs. De banen zijn open 
van april tot oktober. Als het weer 
meewerkt, beginnen we op 4 en 
11 april met open avonden vanaf 
18.30 uur voor de jeugd en vanaf 
19.30 uur voor senioren. 
Een lidmaatschap kost € 77,50 
per jaar voor senioren. Junioren 
(12 t/m 17 jaar) betalen € 47,50 
en jeugd t/m 12 jaar € 27,50. 
Je lidmaatschap kun je aan het 
eind van ieder jaar (voor 30 dec.) 
opzeggen. Voor jong en oud zijn 
er ook tennislessen (12 x), gege-
ven door een pro leraar, waar je 
dan je voor kunt opgeven. 

Wil je nog geen lid worden, maar 
wel eens kijken of tennis echt 
zo leuk is, dan kun je ook een 
“10-strippenkaart”  kopen voor 
€ 50,00. Dan kun je 10 x een uurtje 
tennissen op een moment dat je 
zelf wilt. 

Voor meer info: 
Marilyn van Bijleveld 341432, 
pemelmar@wxs.nl

l Wêr binne se  
bleaun

Op 4 oktober 1983 ben ik geboren 
op de Útbuorren in Winsum. Toen 
ik 4 was, zijn we verhuisd naar de 
Sulverstrjitte, waar we toen nog 
het enige huis van de straat had-
den. Ik ging na de Miedskoalle 
naar het Bogerman in Wommels. 
Daarna heb ik nog 1 jaar op de 
AMS in Franeker gezeten, 1 jaar 
Friese poort in Leeuwarden en 1 
jaar CIBAP in Zwolle. Daarna ben 
ik aan het werk gegaan bij de Ko-
renaar in Franeker.
Op mijn 20e leerde ik mijn man 
kennen. Hij komt uit Workum. Na 
wat heen en weer gereis zijn we 
uiteindelijk na zo’n 2 jaar gaan 
samenwonen. In 2005 hebben we 
een huis in Franeker gekocht. Dit 
was een logische keus, omdat ik in 
Franeker werkte en nu na 12 jaar 
nog steeds.
In ons huis zijn we samen met fa-
milie en vrienden 9 maanden aan 
het klussen geweest om alles naar 
ons zin te maken.
Op 8 september 2010 zijn we ge-
trouwd en nog geen jaar later op 
12 augustus werd onze zoon Jurre 
geboren, die inmiddels alweer 2,5 
is! 29 november heeft hij er een 
zusje bij gekregen, onze dochter 
Famke. Nog regelmatig zijn wij in 
Winsum op bezoek bij pake Klaas 
en omke Bart en tante Sifra. Mijn 
moeder, die eerst ook in Winsum 
woonde, is verhuisd naar Heeren-
veen en mijn zus Liesbeth woont 
alweer een tijdje in Amsterdam.
Op dit moment wonen we nog 
prima hier in Franeker, maar wie 
weet keren we ooit nog een keer 
terug naar Winsum...

Groetjes Lineke de Vries-Holtrop
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ROMMELMARKT
in 

MFC ‘de Helling’ te Winsum

Zaterdag 19 APRIL 2014

van 9.00 tot 11.00 uur 

U kunt de spullen op vrijdagmiddag 18 april a.s. 
langs de kant van de weg zetten. 

Tussen 16.00 en 18.00 uur wordt het opgehaald.

Heeft u waardevolle handel of woont u buiten Winsum, 
neem dan in de week voorafgaande aan de rommelmarkt, na 

18.00 uur, contact op met één van de onderstaande 
contactpersonen. 

Zij kunnen dan regelen dat de spullen worden opgehaald.

Eelco de Vries 0517 – 342 373
Geert Engelsma 0517 – 342 374

Wij rekenen weer op uw medewerking!

Organisatie:
 

Vereniging Speeltoestellen en 
Toneelvereniging Advendo Winsum.

NB. Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat grofvuil NIET wordt meegenomen!
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Maar na de ramp in Volendam is 
daar een streep onder gezet van-
wege het gebrek aan brandveili-
gheid. Het schip is nu in eigendom 
van Pan European Radio, een over-
koepelende organisatie. De actieve 
zender is Radio Seagull, en vroeger 
ook Radio Waddenzee. De Jenni 
Baynton is nu het laatst werkende 
zendschip ter wereld. Het bereik 
reikt tot iets voorbij de oostkust 
van Engeland, maar met gunsti-
ge weersomstandigheden kunnen 
radiogolven vanaf zee, vooral ’s 
nachts,  veel en veel verder dragen. 
Er is ooit een luisterrapport uit Ca-
nada geweest.”

Geboren in 1958 bevindt hij zich als 
puber midden in de roerige jaren 
‘70 met piratenzenders als Veroni-
ca en Radio Noordzee. “Een moo-
ie tijd. Je weet waarom ze in die 
tijd vanaf een schip gingen werken 
hè? Kijk, vroeger had je alleen Hil-
versum 1 en 2. Er ontstond  vra-
ag naar andere muziek, de tijden 
waren veranderd. Mensen wilden 
wel eens naar iets anders luisteren 
dan de muziek die – bij wijze van 
- op de staatsradio te horen was. 
De maas in de wet was snel ge-
vonden door buiten de territoria-
le wateren uit te zenden. Zo is het 
gekomen. Voor ons is het niet no-
odzakelijk om de zee op te gaan, 
en bovendien: een lichtschip vaart 
van nature ook niet. Wij liggen 
meestal gewoon in de Nieuwe Wil-
lemshaven. Maar soms varen we 
uit. Best wel een romantisch idee. 
En intrigerend ook, dat je vanaf de 
zee bij mensen thuis binnenkomt.”

l Fraachpetear
V r a a g g e s p r e k 
met….. 
Martin Goedhart, 
vrijwilliger 
zendschip Jenni 
Baynton

Sommigen zullen hem niet ken-
nen, want op de voorgrond tre-
den doet hij niet graag. Maar voor 
vele anderen is Martin Goedhart, 
al sinds 1980 woonachtig aan de 
Útbuorren, een vertrouwde ver-
schijning in ons dorp. 

Eén keer per week wijkt de ge-
boren Noord-Hollander uit naar 
Harlingen om daar een hele dag 
te werken op een zendschip. Vol-
doende reden om hem hier eens 
over aan de tand te voelen. On-
langs prikte de zendpiraat hiertoe  
een vorkje mee bij redactieleden 
Jelle en Anja. In noflik jûntsje.

“De interesse voor schepen is er al-
tijd al geweest”, zegt Martin. “Als 
kind al. En dan het luisteren naar 
de zeezenders van vroeger. Ja, die 
combinatie trekt me enorm. Hoe 
ik dan op de Jenni Baynton terecht 
kwam? Gewoon bellen hè?  Ze 
zochten iemand. Geen program-
mamaker of zo hoor, maar wel ie-
mand die kon werken. Schilderen, 
onderhoud, maar ook de warme 
pot verzorg ik wel. Met anderen 
dan natuurlijk, want er is een hele  
ploeg vrijwilligers actief.” 

“Het is een oud lichtschip”, gaat 
Martin gedreven verder. “Bouwjaar 
rond 1949 en was bij Engeland als 
Lightvessel no. 8 actief in de mon-
ding van Thames. In 1990 is ie uit 
dienst gegaan en een tijdje als di-
scoboot in Rotterdam gebruikt. 

“Waar we naar toe varen ? Niet zo 
ver. We gaan dan voor anker in de 
omgeving van Griend, zo’n 8 zee-
mijl uit de kust, ergens halverwege 
Harlingen en Terschelling. Erg ver-
makelijk, en vooral de voorberei-
dingen zijn leuk. Dingen herstellen, 
klussen, beetje lassen of in de weer 
met de slijptol.” De werkzaamhe-
den passen wel een beetje bij zijn 
beroep, geeft hij toe. “Ik ben van 
huis uit technisch tekenaar. 

Dus een beetje passen en meten, 
wat zichtwerk, dus ja, dat komt 
aardig overeen. Je kunt alle klus-
sen zo’n beetje enten op de on-
derdelen die op de werf al haaks 
gemaakt zijn. Een mast of spant, 
bijvoorbeeld, is een mooi referen-
tiepunt, want aan boord van een 
schip heb je niets aan een water-
pas. Ik mag het werk graag doen, 
maar ook de zendtechniek inte-
resseert me en ik leer er enorm 
veel van bij.” 

De warme maaltijd is verorberd. 
Tijd om uit te buiken. We hebben 
het nog even over Friesland, Win-
sum en de geboortegrond in het 
Noord-Hollandse Akersloot. 
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“Mijn ouders gingen in 1980 in 
Winsum wonen. In Akersloot 
werd de weg waaraan wij woon-
den ongelofelijk druk met verkeer 
omdat het een sluiproute werd. 
Bij Alkmaar stond alle verkeer 
muurvast. Mijn ouders hadden al 
eerder in Friesland gewoond, dus 
besloten ze op herhaling te gaan 
in Winsum. Ik was toen zo’n 22, 
23 jaar. Nog steeds vind ik het hier 
heel prettig wonen. Het is een uit-
stekend besluit geweest.”

JR

l Bedriuw yn byld

Jo hawwe se fêst alris foarby ri-
den sjoen, de griis, mei read en 
swarte wurkbuskes fan ‘Bouwbe-
drijf Andree’. Al sûnt 2005 is dit 
famyljebedriuw, mei Andries An-
dree oan it stjoer, fêstige op ‘e St. 
Michaelsberch 5 yn Winsum. De 
twa broers fleane hiel Fryslân en 
Nederlân troch foar nijbou en fer-
bouwurk, mar ek it ambachtlike 
renovearwurk is se net ûnbekind. 

Begûn as in jonkje dat measten-
tiids by it boubedriuw fan de 
buorman te fynen wie, is Andries 
al fan jongs ôf oan ynteressea-
re yn de bou en alles wat dêr by 
sjen komt. Altyd dwaande mei 
hout en it meitsjen fan fernuftige 
bouwurkjes, wie it dan ek gjin fer-
rassing wêr’t dizze man yn ‘e ta-
komst syn bôle mei ferstjinje woe. 

En no 9 jier fierder wurdt der alwer 
hurd wurke oan útbreiding op it 
terrein fan it bedriuw. De wurkple-
ats is te lyts wurden en de opslach 
nimt te folle plak yn. In twadde lo-
ads is no dan ek yn oanbou. “Der 
is hieltyd mear fraach nei nijbou 
en grutte klussen, dêr wolle wy 
fansels hielendal op klear wêze”, 
sa seit Andries sels. “Mar ek it lyt-
sere wurk en it jaan fan advys fyn 
ik prachtig om te dwaan. Wy ste-
ane foar earlik, kreas wurk en we 
witte fan oanpakken.”Us slogan is 
fansels net foar neat - Kwaliteit én 
Friese nuchterheid! - fertelt broer 
Anne.” 

Dat de broers passy foar harren 
fak hawwe is al rap dúdlik. Sawol 
op it wurk as thús stiet it boubedri-
uw sintraal, it is harren berntsje. 
Mar Andries hat tsjinwurdich ek 
in twadde berntsje krigen. Hy is 
sûnt oktober 2013 de grutske heit 
fan Fenna. Tegearre mei syn fre-
ondinne Richtje de Groot, in âld 

 

 
 
 

ynwenster fan Winsum dy’t jim-
me grif noch wol kinne, wenje se 
mei harren gesin yn Boazum. Yn 
in prachtig hûs dat hielendal nei 
eigen styl opknapt is. In echt sta-
altsje fakwurk. Dat is ek krekt wat 
jo fan dit moaie bedriuw yn Win-
sum ferwachtsje kinne.

Benijd nei wurk fan de twa broers, 
sjoch dan op www.bouwbedrijfan-
dree.nl. As wolle jo ris lânskomme 
om inoar te moetsjen, kom dan 
gerêst del. De kofje stiet klear!

OPROP: 
Nij redaksjelid NijsDok

Kinne jo in bytsje skriuwe? 
(Frysktalich hoecht net hear!)

Of hawwe jo der nocht oan 
om it lokale nijs te folgjen? 

Of binne jo misskyn goed yn 
it opmeitsjen fan teksten? 

Of in organisaasjetalint?

As jo op wat foar manier dan 
ek tinke: ik wol dy redaksje 
fan dat Nijsdok wol fer-
sterkje, belje dan eefkes, of 
stjoer in mailtsje nei ien fan 
redaksjeleden!
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150 jaar
In 1864 kwamen drie wijze heren 
op het idee om een ijsclub op te 
richten. Het idee is ontstaan in 
januari en de eerste vergadering 
vond plaats in december. Het hui-
dige bestuur van de ijsclub wor-
stelde dan ook met de vraag: in 
welke maand moet dan nu het 
jubileum gevierd worden? Het be-
stuur heeft besloten om het hele 
jaar door te vieren dat de iisclub 
150 jaar bestaat. Vanaf januari t/m 
december aandacht voor het jubi-
leum, dat is het idee. Het wordt 
een jaar vol met leuke en afwissel-
de activiteiten voor leden & niet 
leden, voor jong & oud, kortom 
iedereen is welkom.

Het hele jaar door ligt de jubi-
leumfles Sonnema Beerenburg 
in de Coop en is de overheerlijke 
ijsclub krentenbol te verkrijgen 
bij Bakkerij Bruinsma. Verder 
zijn er 4 piekmomenten waa-
rop het jubileum extra aandacht 
krijgt. Het eerste piekmoment is 
al geweest. De iisclub heeft op 
de nieuwjaarsreceptie van de 
nieuwjaarscommissie het startsein 
gegeven voor het jubileumjaar. 
De nieuwe vlag werd onthuld en 
onder begeleiding van de toneel-
vereniging is het programma van 
2014 gepresenteerd aan het dorp.

Er volgen dus nog 3 piekmomen-
ten: de “chill dei”, “de beweech 
dei” en “de feest dei””. De chill dei 
is gepland op 16 mei en de naam 
zegt het al, we gaan chillen. De 
beweech dei zal ergens in septem-
ber/oktober zijn en dan gaan we 
actief bezig. De feest dei is op 13 
december, want een jubileum zon-
der een feest is geen jubileum.  Zet 
deze datums vast in je agenda!

Nog een agendatip: op 11 en 12 
april is er toneel in de Helling. Deze 
voorstelling heeft ook een “iisclub” 
tintje en de merkecommissie heeft 
aangekondigd dat het thema dit 
jaar winter zal zijn. Dit draagt alle-
maal bij aan de doelstelling van het 
bestuur om het hele jaar aandacht 
te hebben voor het jubileum. 

Graag tot ziens op de activiteiten!
 
De Iisclub

competitie kaatsen
Wie komt……!!!

Ja,ja….al nieuwsgierig waar jullie 
heen moeten?
Nou….elk jaar word er vanaf be-
gin mei op dinsdagavond een 
competitie verkaatst.
Dit is voor jongens en meisjes, he-
ren en dames vanaf de basis scho-
ol. De laatste jaren doen hier een 
clubje van ongeveer 20 heren en 
20 dames aan mee. Voor een dorp 
als Winsum met bijna 1100 inwo-
ners is dit in mijn ogen niet heel 
veel. Waar zijn al die sportieve en 
gezelligheid mensen van Winsum!  
Deelnemers betalen een eigen 
bijdrage van € 5,- en dit is dan voor 
het hele seizoen. Gezelligheid 
staat voorop en hoe meer zielen 
hoe meer vreugd natuurlijk. Kan 

je een weekje niet of heb je geen 
zin” helemaal niet erg” volgende 
keer beter. Aan het einde van de 
zomerperiode worden de uitsla-
gen van alle competitieronden 
bij elkaar opgeteld. Uiteindelijk 
komt hier één winnaar bij de he-
ren en één winnaar bij de dames 
uit. De beide winnaars gaan met 
een krans naar huis en met de wis-
selbeker, die zij een jaar lang thuis 
mogen bewaren. De leiding van 
het competitiekaatsen is in han-
den van Pieter Hilverda. Voordat 
we kunnen beginnen, vragen we 
alle deelnemers om te helpen met 
het leggen van een aantal perken. 
Om 19.00 uur willen we graag be-
ginnen met het kaatsen. Iedereen 
die een ronde wil kaatsen, kan zich 
hiervoor tot 18.55 uur opgeven op 
het kaatsveld bij Pieter. In overleg 
met de deelnemers wordt de da-
tum van de laatste competitieron-
de vastgesteld. Na de laatste com-
petitieronde houden we nog een 
slotavond waar we dan meestal 
nog een varriant van het kaatsspel 
gaan beoefenen. Na afloop hier-
van worden dan de prijzen tijdens 
een gezellig samenzijn uitgereikt. 
Om vast in de agenda te zetten, 
dit jaar beginnen we op 6 Mei.

Dus…… wie komt eens een bal-
letje slaan op dinsdagavond!

NijsDok nu ook 
online te lezen

www.winsum.nu
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Expositie  cursisten 
Passe-Partout een 
groot succes !
Eindelijk was het dan zover.  
Vrijdag 21 februari werd de expo-
sitie geopend aan de Omrin 22 te 
Winsum (fr.)  

De opening werd verricht door Ger-
rit Hoekstra die zijn enthousiasme 
niet onder stoelen of banken stak. 
Jaren van hard werken werd  ein-
delijk beloond en het eindresultaat 
was te bezichtigen op zaterdag 22 
en zondag 23 februari.   

Een enorme verscheidenheid aan 
schilderijen,  zowel modern, figu-
ratief en realistisch.  65 schilderijen 
werden ten toon gesteld, een aan-
tal waar we trots op kunnen zijn !

De opkomst was buiten verwach-
ting en de felicitaties mochten er 
zijn.  Een geslaagd weekeind !

Lieneke

Primeur by bânstjitten: 
de biljert-off

Alles moat in earste kear ha. By it 
bânstjittoernoai op snein 9 febre-
waris yn de Trijesprong docht him 
foar it earst it fenomeen fan de 
biljert-off foar. Biljerters dy’t nei 
in tal potsjes op gelikense punten 
steane, komme mei syn allen oan 
it biljert, en wa’t yn in kertier it 
tichtst by syn gemiddelde komt, 
dy giet fierder. It is dy sneins twa 
kear foarkommen. In aardichhyd.

Der stiene âlve biljerters op ‘e 
list, ferdield oer twa poules. Soks 
betsjut dat elkenien yn de poule 
tsjin elkenien spylje moat. Dat bin-
ne in bulte partijen, wylst – no’t 
der wer ûnder yn de kroech biljer-
ten wurdt – der mar ien biljert be-
skikber is. In moaie, ôfwikseljen-
de biljerterij mei in protte faasje, 
want om de 12 minuten wie der 
wer in nij koppel oan bar.

Yn de rin fan de middei kaam der 
tekening yn de striid, en rûnom 
fjouweren, doe’t it earste goud 
fan Ireen Wüst binnen wie en 
mei smaak bedronken waard, koe 
besjoen wurde wa’t de poulewin-
ners wiene. Spanning ten top, 
want nei telling die bliken dat yn 
poule A trije biljerters op it twad-
de plak stiene. Johannes Boersma 
hie de poule wûn en koe him klear 
meistje foar de finale, mar Marijke 
en André de Vries moasten  tsjin 
harren skoansoan Erik ter Schure 
yn de biljert-off útmeitsje wa’t 
twadde yn de poule wurde soe. 
Nei in flammende striid moast de 
âldere generaasje belies jaan.

Yn poule B gie it noch mâlder. Mar 
leafst fjouwer biljerters mei geli-
kense punten op it earste plak. 
Marjan de Vries, Elvir Hadzic, Pie-
ter Hilverda en Bert Groen stapten 
allegear mei selsbetrouwen op it 
lekken ta foar de twadde biljert-
off, mar der wie by eintsjebeslút 
mar ien dy’t de kop der altyd by 
hâlde en dat wie Marjan de Vries. 
Ek al is se yn it biljertfermidden in 
youngster, se hat yntusken de ne-

dige ûnderfining opdien en dizze 
partij alris earder op har namme 
skreauwn. Marjan wûn, har swea-
ger Bert Groen waard twad.
It hichtepunt nadere, de spanning 
rûn op. Earst de striid tusken Bert 
en Erik om de tredde en fjirde 
priis. De mannen hiene der nocht 
oan, mar it wie Erik dy’t sweager 
Bert der ôf stjitte. Doe de grutte 
finale tusken Johannes en Marian. 
Johannes stompte deeglik, mar 
wie net altyd like gelokkich, wyl-
st Marjan yn in blakende foarm 
stiek, en wol sa no en dan in ge-
lokje trof. Eefkes oer healwei sei-
zen makke Marjan har lêste punt. 
In terjochte winner.
Sa koene moai op tiid de priizen 
útrikt wurde. Dat waard diskear 
dien troch lid fan de organisa-
asjekommisje en ynisjatyfnimmer 
en fan dizze sneinspartij, Johan-
nes Koning. Nei útrikking fan de 
COOP-weardebonnen en in tút 
foar de biljertkeninginne waard 
dizze bisûndere sneintemiddei 
ôfslúten. Mei tank oan Rogier en 
personeel foar de goeie fersoar-
ging.

Utslach:
1e Marjan de Vries
2e Johannes Boersma
3e Erik ter Schure
4e Bert Groen

De Lakenridders

PERSBERICHT
Opening Gek Op Werk 
vestiging Leeuwarden

Leeuwarden, 
donderdag 13 februari 2014 

Per 1 februari heeft Gek Op 
Werk in verregaande samenwer-
king met AanZet, Stichting voor 
Zelfsturende Teams te Leeuwar-
den een nieuwe vestiging geo-
pend. Mensen met een psychische 
kwetsbaarheid kunnen hier te-
recht voor vragen over hun moge-
lijkheden om weer toe te treden 
tot de arbeidsmarkt. 
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Stichting Gek Op Werk is als 
project van samenwerkende cliën-
tenorganisaties gestart in 2006 en 
haar hoofdactiviteit is de re-inte-
gratie van mensen met psychische 
en psychiatrische kwetsbaarheid. 
Vanuit de ziektewet, WIA, Wa-
jong, WWB leiden de jobco-
aches van Gek Op Werk onze 
klanten (terug) naar werk. Er is 
veel ervaring met de volgende 
aandoeningen: Autisme, Perso-
onlijkheidsproblematiek, Schizo-
frenie, PTSS, ADHD, Sociale fobie 
en Manisch-depressieve klachten. 
De meeste van onze jobcoaches 
zijn ervaringsdeskundigen zo-
wel in het re-integratieproces als 
in de onderliggende psychische 
kwetsbaarheid.

AanZet ondersteunt projecten 
voor en door mensen die ervaring 
hebben met de geestelijke gezon-
dheidszorg (ook door huisartsen), 
maatschappelijke opvang, ver-
slavingszorg en vrouwenopvang. 
AanZet biedt deze mensen een 
plek waar ze klant kunnen wor-
den van een project en waar ze 
vrijwilligerswerk kunnen doen. 
Het uitgangspunt hierbij is dat ie-
der mens mogelijkheden en kwa-
liteiten heeft.  

Voor informatie over Gek Op Werk 
kunt u contact opnemen met:
Marinka Oudshoorn, 
Re-integratiecoach/Jobcoach
Tel. 06 – 52 20 35 89

Sander Luiijf, 
Re-integratiecoach/jobcoach
Tel. 06 – 51 60 45 73 

 

Gek Op Werk Leeuwarden
Gebouw AanZet Zelfsturende 
Teams

Tadingastraat 5
8932 PJ Leeuwarden
Tel. 058 -  58 53 714
www.gekopwerk.nl

Bazaar
Op 15 februari heeft de Ploech fan 
Tsien de bazaar georganiseerd. 
De bazaar staat altijd garant voor 
leuke activiteiten en spelletjes, 
ook dit jaar was er weer genoeg 
te beleven.  Vertrouwde spelletjes 
zoals het spijkerslaan, het draa-
iend rad, de quiz, het bibberspel 
en het altijd lastige “ssst.. ik pro-
beer een worst te slaan” waren 
weer een groot succes. 

Nieuwe spelletjes zoals de levende 
fruitautomaat, Lucky Rob Shot en 
balletje hooghouden waren ook 
zeer in trek bij de bezoekers. Voor 
de kids en de leden van de Plo-
ech fan Tsien was er ook nog een 
grabbelton en een touwtje trek. 
Kortom voor iedere leeftijdscate-
gorie een garantie voor een leuke 
middag. 

Bij elk spel waren er fantastische 
prijzen te winnen. De allermooi-
ste prijs ging echter naar een oud 
lid van de ploech fan Tsien. Al-
bert Schotanus kreeg voor al zijn 
bewezen diensten als secretaris 
een gouden typemachine aange-
boden. Albert maakt vanaf het 
begin van de ploech al de notulen 
van de vergaderingen. 

Eerst op de typemachine en dan 
verspreiden via brievenbus. De 
laatste jaren werden verslagen al 
gemaakt op de computer en ver-
spreid via de mail maar de type-
machine heeft een prominente rol 
gespeeld. Wij hopen dat de type-
machine een mooi plekje krijgt in 
de woonkamer.

De een zijn gouden typemachine 
is een ander zijn brood, of ging 
dat spreekwoord anders? Enfin..  
Luutzen Dijkstra is het nieuwe lid 
van de Ploech fan Tsien. De ba-
zaar was zijn vuurdoop en deze 
test heeft hij glansrijk doorstaan. 
Grote klasse! 

De bazaar werd afgesloten met 
een weergaloos optreden van 
DJ “dubbeljoe Butcher”. Na een 
dansje, een hapje en een drankje 
gingen alle mensen met hun han-
den vol met prijzen naar huis. 

Graag tot 7 juni op de volgende 
activiteit van de Ploech fan Tsien, 
het tentfeest en de Highland Ga-
mes.

Foto gemaakt door 
MDV Fotografie
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De Blierbekjes – 
Sjongersdei 2014
It sit der wer op, wat in dei, wat 
in ûnferjitlike dei is it wurden mei 
geweldige koaren.

Al yn jannewaris begjinne wy de 
brot ta te rieden, hokker koaren 
der komme dat leit dan allang 
fêst, mar oan de hân fan ús draai-
boek fiterje wy elkoar oan, om ús 
taken wer op te pakken.
Der moat ekstra rippeteard wurde 
want wy ha moaie koaren únoe-
ge en der wolle wy eins net foar 
under dwaan. Oerlis mei Siep en 
Wietske as wy ek in Skippersmiel 
oanbiede kinne , nei ôfrin fan de 
sjongerij. Moat altyd wêze.
Tongersdei, jûns alle ynbrochte 
kadootsjes foar de ferlotting yn-
pakke, sadat it der oantreklik 
útsjocht 230 stiks. Fan Skylge bel-
len se dat der in stjergefal wie, de 
femylje frege as it koar ek sjonge 
koe by de útfeard, rekken hâlden 
mei stoarm en froast mar hjir net 
mei. Gelokkich beslúten hja dochs 
te kommen. 
Freed, jûns de seal oanklaaie en 
klearsette Frâns hie it ljocht al yn-
regele en in wyt doek ophongen 
foar mear djipte op it podium.
Sneon, Henk en André soar-
gen foar it gelûd en fanôf 10.30 
kamen de Blierbekjes de Hel-
ling yn rûgeljen foar kofje mei 
oranjekoeke, allegearre Smilye’s, 
wat in fleurich gesicht.  Krekt foar 
11 oere kaam de bus mei
de West Aleta Singers fan Skylge 
oan. Se hiene al wakker sin oan 
kofje
Sonja de Groot makke dizze kear 
wer in nije groepsfoto. Ek dat 
heard by de Sjongersdei, in nij 
fris plaatsje foar op ús hiemside, 
dernei meiinoar oan’t sop en in 
lekker broadsje.
Om 12.30 naam elts syn/har 
plak yn om de gasten in waarm 
wolkom te hjitten en daliks de lot-
ten oan de man/frou te bringen. 
De Blierbekjes songen 13.27 har-
ren wolkomsliet.
Gerrit, us fêste seremoanjemaster  
iepene om 13.30 de middei.

De West Aleta Singers fan Skylge 
(38 man) bieten it spits Ôf dernei 
Noaten op ‘e Sang út Surhústerfe-
an (50 pers), in froulju’s koar mei 6 
muzikanten. Doe it mannekoar de 
Top en Twelsjongers út Twellegea 
(38 man), en dernei wie it oan ús 
de Blierbekjes, yn it skoft kinne de 
prizen fan de ferlotting ophelle 
wurde en al gau giet it program 
wer fierder, elk koar 2 x 20 min., it 
wie geweldich. De sfeer wie super 
en wat in minsken, in seal fol, dit 
wie echt in Feest om foar en mei 
minsken te sjongen. De útnoege 
koaren wiene tige ynnommen 
mei de geweldige lokaasje, “wat 
hawwe jimme in moai gebouw” 
en dat is wier. Om 17.40 alle 167 
sjongers en muzikanten op as foar 
it toaniel, Gerrit en Joke ronde de 
ferlotting ôf en hy bedankt elkien. 
Ut it publyk waard sein “kinne jim 
de klok ek in oere achterút sette? 
Want wy ha ús nocht noch lang 
net” 
As lêste noch 4 nûmers sjonge mei 
de taskôgers dat is dan de klapper 
fan de dei.
Mar dit jier woene wy der in feest-
like draai oan jaan troch nei ôfrin 
mei elkoar te iten, en hoe? Sa’n 
180 sjongers en in pear oare hel-
ten oan it Skippersmiel.
Wat in machtige opskeppers wie-
ne de Blierbekjes mei 18 minsken 
achter de tafel in skepke fan dit 
en dat, sa koene de West Aleta 
Singers de bus op ‘e tiid wer yn.
It wie dik foar elkoar, Siep en 
Wietske hiene der wat lekkers fan 
makke.

Grutsk op elk dy’t op hokker wize 
dan ek, meiholpen hat om fan 
dizze dei wer sa’n grut feest te 
meitsjen.
Ik soe sa sizze oant sjen op wa wit 
wer in Sjongersdei 

Sjongersdei kommisje
www.deblierbekjes.nl
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Voorjaars bazaar 
Anna Tsjerke

zaterdag 15 mrt ‘14
Van 15.00-20.00 uur was er een 
bazaar voor de renovatie van het 
Jeugdhonk in de Anna Tsjerke. 
Een gedeelte van de opbrengst 
gaat tevens naar het onderzoek 
erfelijke spierziekte Myotone 
Dystrofie, waar Roelof en Evelyn 
Joustra mee te kampen hebben.
De bazaar commissie had veel 
werk verzet en het zag er dan ook 
erg aantrekkelijk uit, er was van al-
les te doen touwtje trekken, dob-
belen, sjoelen om de hoek, spijker 
slaan (voor sterke mannen en 
vrouwen) , flipperkast, raadhoek, 
sjoelen met knikkers en tafels vol 
zelf gemaakte/ ingebrachte spul-
len voor de verkoop en een grote 
koffiehoek met lekkere appelflier, 
kersenflappen en appelbanket. 
Voor de hongerigen gehaktballen 
of broodje knakworst. Ondertus-
sen lekker een gokje wagen met 
het draaiend rad.
Dit alles was niet te realiseren 
geweest zonder al die vrijwilli-
gers, hartelijk dank voor jullie tijd 
en energie.
Opbrengst ca. 1850,-

Bazaar commissie.

Noflike jierfergade-
ring buertferiening 
Kleasterdyk by Tinga
Ofrûne freed 14 maart waard de 
jierfergadering fan de buert hâl-
den yn de romme kantine fan 
Tinga Deuren & Ramen. Bedri-
uwslieder van der Vaart ferliende 
alle meiwurking en it kofjeset-
tersapparaat wie goed fuld. Wat 
boadskippen troch de COOP beso-
argje litte, en klear wie it. Dik 20 
leden blikten noch eefkes werom 
op 2013, mar hiene it each ek op it 
kommende jier. 

Dreech binne de jiergearkom-
sten noait, dat de foarsitter slúte 
it offisjele diel al rillegau, sadat 
bestjoerslid Jan Theunis de Jong 
syn sels gearstalde kwis oer Win-
sum taljochstje koe. Der wiene 
guon dy’t in protte fragen goed 
hiene, mar Henk Koning wie do-
chs ien fan toppers op dit mêd. 
Ûndertusken wie de neisit mei in 
boarreltsje al stilwei begûn. Mei 
in stikje tsiis en woarst hawwe jo 
dan samar in gesellige jûn, en dan 
moat it jier suver noch begjinne. 
Mei tank oan Tinga.

Buertferiening 
Kleasterdyk/ Stjelpdyk

Website www.winsum.nu 
populair: stijging aantal 
bezoekers
Januari: 2828 bezoekers
Februari: 2378 bezoekers
Tot 17 maart: 1161
Heeft u zelf een leuk berichtje 
of oproep? Mail het dan even 
naar info@winsum.nu.
De website www.winsum.nu 
is een initiatief van Dorpsbe-
lang Winsum en de Algemene 
Ondernemersvereniging Win-
sum, in samenwerking met de 
NijsDok.

l Nijsgjirrich plakje

Sloop huizenblok





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


