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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
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Kleasterdyk 16 - Winsum - tel. 0517-341633
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l Fan ‘e redaksje 

Foaropwurd
As earste it nijs dat der yn de re-
daksje fan ús doarpskrante in 
wiksel plakfûn hat. Hinke Nauta, 
jierren en jierrenlang it boechbe-
eld fan de NijsDok, joech oan 
graach ophâlde te wollen. Yn lyts 
kommitee is se fansels al rynsk be-
tanke, mar op dit plak heart dat 
ek. Tanke Hinke, foar al it wurk 
datst fersetten hast. 
Aldergelokst hawwe wy in 
enthûsiaste ferfanger fûn yn 
Pytrik de Groot. Fan herte 
wolkom, Pytrik. Wy sille noch in 
protte oan dy ha de kommende 
jierren. Hja set fuortendaliks útein 
mei in yndrukwekkend artikel oer 
de oarloch, nei oanlieding fan in 
tekening dy’t opdûkte yn it fer-
setsmuseum en jout har ûnsâlten 
miening oer it flaagjen op befri-
jingsdei en deadebetinking.
It measte wat der yn ús doarp de 
ôfrûne moannen oan evenemin-
ten en nijsgjirrichheden plakfûn 
hat fine jo werom yn dit nûmer. 
Ek dingen dy’t fan ‘t simmer or-
ganisearre wurde komme oan de 
oarder. In machtich foarútsicht is 
fansels  dat de spukwike dit jier yn 
Winsum hâlden wurdt. Der is neat 
moaier as bern dy’t wille meitsje.
Fierders is der noch in moaie fo-
torapportage fan Hinke (se bliuwt 
foto’s meitsjen dy’t wy pleatse kin-
ne!) oer de sloop fan de wenten 
yn it sintrum fan ús doarp, en fan-
sels guon fêste ûnderdielen. En in 
hiel soad mear. In protte lêsplesier 
mar wer!

JR 

©
Alle rechten voorbehouden: niets 
uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbe-
stand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op 
enige andere manier zonder voo-
rafgaande schriftelijke toestem-
ming 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 

Advertenties

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

Opmaak en Druk
Empatec N.V.
Grafisch – Sneek

Kopij voor Nijs.DOK 83-2014
kan worden ingeleverd bij een
van de redactieleden, bij
voorkeur via e-mail, in platte 
tekst en met aparte foto’s. 
Uiterste inleverdatum: 
15 augustus 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 
gemaakt met een vernieuwde 
lay-out en een heuse gekleurde 
omslag. Om dit allemaal in de 
toekomst te blijven doen, kunnen 
we een bijdrage in de onkosten 
van onze dorpskrant goed 
gebruiken. 
We zouden het op prijs stellen, 
indien u een extra bijdrage in 
de onkosten zou willen overma-
ken op bankrekening  NL93RA-
BO0371060338 o.v.v. ‘onkosten 
dorpskrant’.

In het tweede kwartaal van 2014 
hebben we € 0 aan donaties mo-
gen ontvangen. 

De redactie.

l Fan ‘e redaksje 
… dy’t ik no ferlitte sil nei krekt 15 
jier… it is goed sa!!

Yn it nûmer 22 fan juny 1999 fan 
NijsDok fertelt master Rottiné dat 
d’r in nij redaksjelid fûn is dy’t in 
grut part fan syn taken oernimme 
sil: Hinke Nauta! 
Ik wenne doe (nei myn skieding) 
goed 2 jier yn Winsum mei ús fam-
ke Anjali, ús soan Simon bleau by 
syn heit yn Kubaard. Ik krige de 
holle dêr wer wat boppe op en 
woe graach wat dwaan, sadat ik 
Winsum en syn ynwenners wat 
kinnen leare soe…

Kopij waard frege op diskette 
en skreaun yn WP 5.1, der kaam 
in kompjuter mei foldwaande 
mooglikheden (mei dank oan de 
famylje Hansma) en myn oare re-
daksjeleden wiene Feite Bakker, 
Eke van Mourik, Ali Louwsma en 
fansels master Jan Pieter Rottiné. 
Yn dat nûmer koenen wy lêze 
oer it berne-iepenloftspul Easter-
wierrum, ferslach fan de rommel-
merke mei opbringst foar DOS en 
Animato, de maatspartij fan de 
‘Lakenridders’, it bertekaartsje 
fan Joyce Greidanus, jierferslach 
doarpsbelang, restauraasje ‘tsjer-
ke en toer’, adfertinsjes fan de Vo-
lumemarkt (‘beter in de buurt’) en 

it blommehúske ‘it Fioeltsje’ (‘foar 
al jo blomwurk en kadootsjes’) en 
wie café-restaurant-snackbar ‘de 
Driesprong’ te bestellen foar al jo 
kofjetafels, feestjes en brulloften 
by Wierd, Nellie, Agnes en Sandra 
Baarda.

En no binne wy 60 nûmers fier-
der… nr. 82 fan juny 2014!
Dêr kaam in nije ‘lay-out’ (betocht 
troch Jellesma) en kleurde foarsi-
den. Adfertinsjes fan de COOP en 
www.boefkes.nl, stikken oer de 
rommelmerke (no is de opbringst 
foar Advendo en Speeltoestellen), 
in ferrassend fraachpetear, bedri-
uw yn byld en wat al net mear, 
falt no te lezen yn ús doarpskran-
te NijsDok.
Tiid foar my om it earlik te siz-
zen… ik fiel gjin útdaging mear, 
it entûsiasme drippelt fuort! Tiid 
om plak te meitsjen foar nij blo-
ed, nije plannen… ik hie dat nea 
tocht, ik mocht dit wurk sa graach 
dwaan, mar dochs… 

It stokje wurd no oernommen 
troch Pytrik de Groot en sy hat d’r 
sin oan! Tegearre mei Jelle, Anja, 
Pieter en Fetsje is dêr no in gewel-
diche redaksje, sadat Winsum de 
doarpskrante krijt wat har ta-
komt… al mear dan 21 jier!
En ik… ik bliuw hjir  noch wol 
efkes wenjen! D’r is in protte fero-
are en ek wer net, yn myn doarp 
Winsum… want sa fielt it wol, ik 
fiel my hjir thús, akseptearre en 
wolkom! Myn bêrn ha har eigen 
wei socht, myn freon en wurk bin 
yn Ljouwert… en it wennet hjir 
tige goed, al bliuwe d’r dreamen 
foar de takomst! 

Redaksje NijsDok… ik winskje jim-
me in protte sukses!
Mei graachte bliuw ik dizze do-
arpskrante lêzen…

Hinke Nauta 

NijsDok nu ook
online te lezen

www.winsum.nu 
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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

l Nieuws uit de 
praktijk 
Berichten uit de dokterspraktijk

Sinds ons laatste ‘bericht’ zijn er 
alweer aardig wat wijzigingen in 
onze praktijk te bespeuren. 
Allereerst is er het prachtige 
nieuws van een nieuwe we-
reldburger: Dokter Doornweerd is 
op moederdag  bevallen van een 
zoon, na drie dochters natuurlijk 
een blijde verrassing. ‘Kleine’ Jan 
( want er is ook een grote Jan) 
woog maar liefst 10 pond. Moe-
der en kind maken het goed. 
Binnenkort gaat Janneke Hoekstra 
voor een aantal maanden met 
zwangerschapsverlof, zij verwacht 
haar derde kind in augustus.
Omdat dokter Doornweerd  tot 
september met verlof is hebben 
we een nieuwe dokter in ons mid-
den verwelkomd.  Tsjerk Hoekstra 
is net klaar met zijn huisartsoplei-
ding maar heeft ook in het zieken-
huis (o.a. in Heerenveen) gewerkt 
op de Spoedeisende hulp en dus 
ruime ervaring kunnen opdoen. 
Dokter Hoekstra is afkomstig uit 
Joure, spreekt Fries en woont met 
vrouw en kind in Leeuwarden. 
Geweldig dat hij ons team wil ko-
men versterken!
Kennelijk is de naam Hoekstra zo’n 
beetje een praktijknaam aan het 
worden: bij de doktersassistentes 
hebben we de afgelopen periode 
Femia Hoekstra ingewerkt om de 
continuïteit in de vakantie tijd te 
waarborgen. Noch Janneke, Tsjerk 
of Femia zijn familie van elkaar.
Sinds eind vorig jaar werkt er ook 
een praktijkondersteuner van 
de GGZ twee dagdelen in onze 
praktijk. Marion Halman biedt 
een luisterend oor en geeft na-
tuurlijk ook goede adviezen aan 

mensen die wat extra hulp nodig 
hebben bij levensvraagstukken. 
Een steuntje in de rug kan won-
deren doen! 
Wilt u weten hoe onze nieuwe 
medewerkers  eruit zien? Bezoekt 
u dan eens onze website (www. 
huisartsbaard.nl)  of de praktijk in 
Winsum, daar staan hun foto’s  op 
het wachtkamerscherm.
Met al die deeltijdbanen is over-
dracht  en communicatie een 
belangrijke factor; er gebeuren 
zoveel dingen in de praktijk dat 
een foutje zomaar gemaakt is. 
Natuurlijk proberen we dit tot 
een minimum te beperken, maar 
helaas komt het soms voor dat iets 
misgaat. Aan u het verzoek om 
dat direct te bespreken, laat het 
probleem niet nog groter wor-
den. Wij van onze kant doen er al-
les aan om goede zorg te leveren. 
Daar kunt u van op aan.
Ook in de financiering van de hui-
sartsenzorg is weer een en ander 
veranderd. Bij de uitgifte van me-
dicijnen bent u gewend voorlich-
ting te krijgen over het gebruik 
ervan en eventuele bijwerkingen. 
Nieuw is, dat medicijnen die u 
voor de eerste keer meekrijgt of 
al langer dan 12 maanden niet ge-
bruikt heeft, beschouwd worden 
als ‘nieuwe ’medicijnen. Voor de 
zorg die uw apotheekhoudende 
huisarts heeft verleend- de zg. eer-
ste uitgifte of het eerste terhand-
stellingsgesprek-  geldt een apart 
tarief. U vindt dit tarief terug op 
uw declaratie overzicht van uw 
zorgverzekeraar. Indien u vragen 
heeft over dit declaratie overzicht 
verzoeken wij u contact op te ne-
men met uw zorgverzekeraar. Het 

kan van uw polis afhangen wat er 
onder het eigen risico valt. Voor 
bezoek aan uw huisarts bent u 
verzekerd en valt dus NIET onder 
het eigen risico, maar kosten voor 

onderzoek of zorg buiten de hui-
sartspraktijk vallen hier wel onder. 
Uw huisarts is niet bekend met uw 
polisvoorwaarden.
De handelingen in de huisartsapo-
theek staan onder voortdurende  
controle van de DEKRA, die ons 
het kwalteitskeurmerk opnieuw 
verleend heeft voor 3 jaar. Heel 
veel werk is hier voor gedaan door 
Jantsje  die, samen met Tineke en 
Lieuwkje, werkt aan goede zorg.
Wist u, dat voor elk medicijn dat 
u voor het eerst meekrijgt , de 
assistentes het volgende voor u 
hebben gedaan: *nagegaan of 
u andere medicijnen gebruikt, 
*of het medicijn voor u geschikt 
is (allergieën), *of u het medicijn 
kunt gebruiken in combinatie met 
andere medicijnen, *wij nemen 
indien nodig contact op met de 
voorschrijvende specialist, * heb-
ben uw gegevens, het gebruik en 
evt. waarschuwingen op het eti-
ket gezet, * uitleg gegeven van 
het gebruik, de werking en evt. 
bijwerkingen, * de schriftelijke 
uitleg van het medicijn – meestal 
in de vorm van een bijsluiter-  aan 
u mee gegeven. 
Het gebruik van zelfzorg gene-
esmiddelen, zoals paracetamol, 
ibuprofen of een neusspray lijkt 
vaak onschuldig maar kan wel 
degelijk invloed hebben op de 
werking van de geneesmiddelen 
die u op recept hebt gekregen. 
Daarom vragen wij regelmatig of 
u ook deze zelfzorggeneesmidde-
len gebruikt. Dit gebeurt allema-
al volgens de richtlijnen van de 
beroepsgroep, zodat u erop kunt 
vertrouwen dat uw medicijn a. 
goed werkt en b. veilig gebruikt 
kan worden. Blijven er toch nog 
dingen onduidelijk, neemt u dan 
gerust contact op met de apo-
theek.

De zomermaanden staan weer 
voor de deur: denkt u om het 
tijdig bestellen van uw ( herha-
al) recepten? Maar ook in juli en 
augustus staan wij voor u klaar in 
de praktijk en apotheek in Win-
sum. Een hartelijke groet uit het 
doktershuis!

A.Bergwerff-de Boer 
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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  

l Efkes foarstelle
Goeie allehjer, ik sil my efkes fo-
arstelle. Al liuw ik dat in grut part 
fan Winsum my wol kin, bygelyks 
as ien fan de ‘famkes fan’e win-
kel’.
Ik bin Pytrik de Groot, 21 jier en 
wenje by myn âlders Jan en Antsje 
op’e Kleasterdyk.
Yn myn deistich libben bin ik stu-
dinte, ik sit yn it lêste jier fan de 
oplieding ta dosinte biologie. Fjir-
der wurkje ik op sneons altyd yn’e 
Coop, wêr de AGF myn plakje is. 
Neist wurkje en leare haw ik fan-
sels ek oare dingen dy ik doch. Sa 
bin ik takom simmer alwer foar 
it 5e jier spulwike liedster, bin ik 
soad op paad mei freonen, opstap 
of mei it keatsen en fyn ik it altyd 
machtich om op bern te passen.
Ik bin fanôf no ek ien fan’e re-
daksjeleden fan it Nijsdok. Ik lyket 
my in aardichhyd om op dizze wii-
ze wat foar it doarp bestjutte te 
kinnen. 
Ik hoop dat ik in soad moaie 
stikken foar jim skriuwe mei. Dit sil 
meastentiids yn it Frysk plakfyne, 
de taal wer ik yn tink en doch. 
En hawwe jo in idee of tip foar it 
Nijsdok, lit it us witte!  Us kontakt-
gegevens stean foaryn.
Oant sjen, Pytrik

l Spulwike Easter-
littens yn Winsum!
Holle Bolle Tsjing! Dizze kreet sille 
de measten fan jo wol herkenne. 
It is de kreet fan Spulwike dy’t 
elts jier yn de earste wike fan de 
simmerfakânsje yn de doarpen 
Weidum, Easterwierrum en Ea-
sterlittens de gânske dei te hear-
ren is. Foar it lêtstneamde doarp 
giet dizze flagge yn 2014 net op 
en der is keazen om de Spulwi-
ke dit jier yn Winsum te hâlden.  
Reden: De Jister, de akkommo-
daasje yn Easterlittens, ûnder-
giet dizze simmer in dusdanige 
ferbouwing, dat it hâlden fan de 
Spulwike op grûn fan de feiligens 
fan bêrn en lieders dit jier net mo-
oglik is. Fia dizze wei wol it be-
stjoer fan Spulwike Easterlittens 
jo graach efkes op ‘e hichte bringe 
fan wat der yn de wike barre sil:

De wike fynt foar de bêrn dit jier 
plak fan moandei 7 july oant en 
mei tongersdei 10 july. De bêrn 
binne op dizze dagen fan moarns 
healwei 10 oant middeis healwei 4 
ta yn Winsum. Op de tongersdeis 
binne de bêrn langer yn Winsum, 
sy slúte Spulwike op dizze dei ôf 
mei it tradisjonele pankoekiten 
en in optocht. Dêrneist sil de lie-
dinggroep fanôf sneon 5 july oant 
en mei sneon 12 july dwaande 
wêze om it evenemint op- en ôf 
te bouwen. Yn goed oerlis mei de 
belutsen partijen, is der foar kea-
zen om De Helling en it keatsfjild 
as basis te brûken. Alle ynwenners 
fan Winsum wurde yn de oanrin 
nei de wike ta, middels in brief,  
fierder ynformearre.

Wy as bestjoer fan Spulwike Ea-
sterlittens binne tige wiis mei 
Winsum as lokaasje en dat der 
dêrtroch foar de bêrn út de gro-
epen 5 en 6 fan de basisskoallen 
út Littenseradiel ek dit jier wer in 
Spulwike is. Wy noegje jo dêrom 
fan herte út om tidens dizze wike 
ris efkes del te kommen, want ek 
yn Winsum geane wy der foar de 
bêrn in machtich moaie wike fan 
meitsjen!

Groetnis fan de haadlieding fan 
Spulwike Littens,
Tanja, Johannes, Ids, Geertje,  
Gineke, Rianne & Doutsen

Een woord, een gebaar 
of een kaart, het doet je 
goed wanneer je iemand 

die je lief hebt, missen 
moet.

Langs deze weg willen 
wij onze dank betuigen 
voor de vele blijken van 

medeleven, in welke 
vorm dan ook, tijdens het 

overlijden van 

Grietje de Lang -  
Heeringa

Het heeft ons goed 
gedaan te mogen 

ervaren, dat zij bij zo 
velen geliefd was.

Familie Postma de Lang 
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l Dorpsbelang

Verslag van de jaarvergadering 
van Dorpsbelang Winsum Fr.

Wannneer: donderdag 27 maart 
2014
Waar: het MFC De Helling
Tijdstip: 20.00 aanvang
Aanwezig: 62 leden

Opening
 Om 20.00 opent de voorzit-
ter Eddy Koops de vergadering 
en heet iedereen welkom, in het 
bijzonder de heer Ben Damhuis. 
Hij deelt mee dat bestuurslid Ri-
chard Lok wegens privé omstandi-
gheden niet aanwezig kan zijn en 
de gemeente heeft zich ook afge-
meld in verband met de beëdiging 
van de nieuwe raadsleden.

Mededelingen
 De voorzitter vraagt of er nog 
mededelingen zijn. De heer Piet 
Heslinga wil graag een agenda-
punt toevoegen betreffende een 
herziening van de gemeentelijke 
indeling. De agenda is reeds va-
stgesteld, daarom wordt hij ge-
vraagd om dit punt naar voren te 
brengen bij de rondvraag en dit is 
akkoord.

Verslag Jaarvergadering van 21 
maart 2013
Deze ligt ter inzage op de tafels. 
Er zijn nog wat korte vragen:
1. Gezien de meevaller bij de 
aanschaf van de AED van de Hel-
ling, kan er dan ook een  aange-
schaft worden voor de COOP voor 
een goede spreiding AED’s in het 
dorp. De COOP vindt dit zelf ook 
belangrijk en ze zullen met DB in 
gesprek gaan om te zien hoe dit 
gerealiseerd kan worden. Wel 
wordt gezegd dat een reanimatie 
cursus belangrijker is, omdat deze 
de allereerste hulp biedt. Er wordt 
geopperd om geheel Winsum op 
cursus te sturen, vergoed door DB. 

Het blijkt echter dat het Senioren 
Platform  deze cursus reeds heeft 
aangeboden en er was weinig ani-
mo vanuit Winsum. Dat is spijtig.
2. Punt met betrekking tot de 
kruising Kleasterdyk-Stjelpdyk 
waarbij staat dat verkeers-ambte-
naar Peter Post hierop terug komt. 
Er wordt gevraagd of hier al meer 
over bekend is. Helaas is er nog 
niets over bekend, Post komt er 
nog steeds “op terug”.
3. Het wenselijke voetpad bij 
de Sideriushoeke. Volgens de ge-
meente is daar geen ruimte voor. 
Wel wordt nog steeds onderhan-
deld over het alternatief, om het 
voetpad aan te leggen over het 
industrieterrein. 
4. Aanvullend op punt 3 wordt 
gesproken over het verkeer op 
de Hegeterp. Heel lang geleden, 
voordat de nieuwbouw aan de St 
Japiksdyk, was er sprake van het 
aanleggen van een trottoir langs 
de Hegeterp aan de zijde van de 
nieuwbouw. Er wordt gevraagd 
of dit nog op de planning staat, 
omdat er geen trottoir gekomen is 
en wel nieuwbouw.  DB geeft aan 
dat dit niet meer op de agenda 
staat. Eddy vult aan door te zeg-
gen dat de gemeente geen gel-
den heeft voor verkeersremmen-
de maatregelen. Wel wordt er als 
proef een zogenaamd Smileybord 
geplaatst bij de in- en uitgang van 
Winsum.

Jaarverslag 2013
 Het jaarverslag van 2013 
wordt voorgelezen door Secreta-
ris Douwe Namminga. DB heeft 
zich oa beziggehouden met de 
nieuwjaarsreceptie, de nieuwe 
website, het neisimmerfestival, 
lijn 33 van het openbaar vervoer, 
verkeersveiligheid, aanleg cam-
perplaatsen en meer. De geplan-
de afscheiding bij de Hegeterp 
van het grasveldje naast de weg 
is door de gemeente afgekeurd, 
omdat dit niet in het beeld van 
het dorp past. Hier wordt door de 
leden ongenoegen  geuit, en er 
wordt gezegd dat het dus eerst 
fout moet gaan met betrekking 
tot de vele spelende kinderen, vo-
ordat er maatregelen worden ge-
nomen.

Financieel Overzicht 2013 en Vast-
stelling Contributie 2014
 De penningmeester Simone 
Kijlstra geeft uitleg over het fi-
nanciële overzicht 2013, deze ligt 
ter inzage op de tafels. Er is een 
vraag hoe dit overzicht tot stand 
is gekomen, specifiek omtrent het 
bankje van mevrouw Vellinga. 
Simone geeft aan dat dit verslag 
een resultaat is van alle bij- en 
afboekingen en mocht meneer in-
zage willen, dan zal hij de boeken 
moeten raadplegen. Dit geeft dui-
delijkheid en ze ontvangt ook een 
compliment!
 De contributie voor 2014 
blijft gelijk (5,50 euro) en zal in 
mei worden geïncasseerd. Door 
de invoering van SEPA zal de ac-
ceptgiro komen te vervallen. 
Deze leden ontvangen een nota 
thuis om zelf over te boeken via 
een overschrijvingskaart of tele-
bankieren. De jaarlijkse incasso 
van de contributie van Dorpsbe-
lang is voortaan te herkennen 
aan het incassant-id van Dorpsbe-
lang: NL85ZZZ400057780000. Ook 
heeft de incasso een eigen mach-
tigingskenmerk, gebaseerd op 
het lidmaatschapsnummer; Mndt-
lidnummer-1-11-2009, waarbij u 
lidnummer moet vervangen door 
uw lidmaatschapsnummer. Dus 
als uw lidmaatschapsnummer 
bijvoorbeeld 503 is, zal u mach-
tigingskenmerk Mndt-503-1-11-
2009 zijn. 

Verslag Kascommissie en Benoe-
ming Nieuw Lid 
 Jaap Copini en Titia Lyklama à 
Nijeholt hebben als kascommissie 
zich gebogen over de financiële 
situatie en geven akkoord. Titia 
stapt uit de commissie en wordt 
vervangen door Jippe Tinga, die 
zich hier vrijwillig voor aanmeldt.

Bestuursverkiezing
 Er hebben zich geen nieuwe 
leden aangemeld. Statutair aftre-
dend is Simone Kijlstra, maar zij is 
herkiesbaar. Er wordt aan de le-
den gevraagd of dit akkoord is en 
met een groots applaus wordt dit 
bevestigd. 
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Uitslag enquête Wonen in Winsum 
en Bekendmaking Werkgroep
 Eddy en Simone tonen de 
resultaten van de enquête mid-
dels een digitale presentatie. De 
respons is 44% op basis van een 
uitgave van 450 en een inname 
van 196 enquêtes.
Het blijkt dat woningbouw 
gewenst is en dan voornamelijk 
levensloopwoningen en appar-
tementen. Huur gaat voor koop 
en een prijs van max. 500 euro is 
gewenst. Opmerkelijk is dat de 
zorgvraag bij personen >75 jaar 
lager is dan de groep 60-75 jaar. 

 In de enquête werd ook ge-
vraagd of men actief of passief 
wilde meewerken middels een 
werkgroep. Hierop is door ruim 
20 mensen positief gereageerd. 
Bij het vaststellen van de groep is 
gekeken naar de verhouding man-
vrouw/jong-oud/DB-ondernemer-
bewoner. Ook is vastgehouden 
aan een maximum van 5 personen 
om het duidelijk en overzichte-
lijk gehouden. Meer mensen zou 
kwalitatief niet beter zijn. Wel 
moet opgemerkt worden, dat de 
werkgroep wel contacten in het 
dorp zal zoeken voor advies en 
betrokkenheid zo nodig.
De werkgroep bestaat uit:

l Eddy Koops
l Simone Kijlstra
l Eke van Mourik
l Sjerp van der Velde
l Minne Bonnema

Zij zullen allereerst de resulta-
ten van de enquête verwerken 
in conclusies en aanbevelingen.
Vanuit daar zal gekeken worden 
hoe verder te gaan en welke per-
sonen om advies te vragen. Va-
nuit de AOW wordt opgemerkt 
dat er geen lid van de AOW in de 
werkgroep zit. DB geeft aan dat 
de AOW kenbaar heeft gemaakt, 
dat ze niet bij de besprekingen 
aanwezig wilde zijn. Pas als er 
een werkgroep was gevormd, zou 
AOW weer in gesprek willen met 
DB en de gevormde werkgroep. 
Tevens wordt verteld dat er geen 
lid van de AOW zich heeft aan-
gemeld voor de werkgroep (voor 

zover dit mogelijk was in verband 
met belangenverstrengeling). Het 
is nu aan de werkgroep om de le-
den van de AOW te vragen voor 
advies indien wenselijk. 

Participatie in de Gemeente Lit-
tenseradiel
 Na de pauze krijgt Ben 
Damhuis, hoofd van de afdeling 
Welzijn & Burgerzaken in de Ge-
meente Littenseradiel, het woord 
en houdt een verhaal over partici-
patie.
Hij geeft aan dat de aanleiding 
voor dit verhaal is dat in 2018 
de nieuwe gemeenten tot stand 
komen en daarvoor (in 2015) de 
Zorgtaken overgeheveld zijn van 
Rijk naar Gemeente. Dit geeft ui-
teraard veel commotie, ophef en 
ook onduidelijkheid. Op dit mo-
ment heeft Littenseradiel al een 
samenwerkingsverband met be-
trekking tot zorg met de geme-
ente Súdwest Fryslân. Straks met 
de nieuwe indelingen van de ge-
meenten zal er blijvend contact 
gezocht worden tot overeenstem-
ming in zorgtaken, zodat de regels 
zoveel mogelijk gelijk zijn. Geme-
enten mogen een eigen invulling 
geven aan de zorg, maar de wens 
is om verschillen te overbruggen. 
Echter, zowel de huidige geme-
enten als bewoners hebben veel 
vragen. Meneer Damhuis kon dan 
ook niet veel antwoorden geven. 
De taken die naar de gemeenten 
vloeien, moeten eerst duidelijk 
worden. Kern is dat het zorgper-
spectief veranderd moet worden: 
niet meer ‘wat kan de gemeente 
voor u doen’ maar meer ‘wat kan 
de persoon nog zelf doen, met en 
zonder hulp van eigen steun’.
Dorpsbelang bedankt de heer Ben 
Damhuis voor zijn verhaal en hij 
ontvangt een bedankje.

Rondvraag
 Het woord wordt als eerste 
gegeven aan Hero van der Sloot, 
die als eerste de complimenten 
geeft over de inzet van DB voor 
het maken van de enquête, en de 
vorming van de werkgroep. Ook 
wil hij advies geven. Hij zegt dat 
er veel kennis is in het dorp zelf en 
hij wil de werkgroep op het hart 

drukken hier ook contact mee te 
zoeken. In verband met o.a. pla-
nologie en ruimtelijk ordening, 
wetten en regels zal er veel op de 
werkgroep afkomen. DB bedankt 
hem voor dit advies en zal het do-
orgeven aan de werkgroep.
 Daarna wordt de microfoon 
doorgeven aan Piet Heslinga. Hij 
geeft aan nu het woord te nemen 
vanuit 3 perspectieven (inwoner, 
bestuurslid MFC De Helling en vo-
orzitter AOW) en wil het graag 
hebben over de herindeling van 
Winsum bij de nieuw te vormen 
gemeente Noardwest Fryslân. Op 
4 februari 2013 is middels een 
stemming onder de aanwezigen 
vastgesteld dat Winsum niet naar 
de gemeente Leeuwarden gaat. 
Heslinga geeft aan dat het beter 
is voor de ondernemers om naar 
Leeuwarden te gaan, omdat dit 
een zogenaamde rijdende trein 
is. Dit in contrast met de nieuw 
te vormen gemeente, waar nog 
van alles geregeld moet worden 
en veel onduidelijkheid is. Hij vra-
agt aan DB om een hertelling c.q. 
stemming; omdat de stemmen 
van de AOW namelijk als 1 geteld 
zijn in plaats van de 32 leden die 
zij hebben.
 DB geeft aan dat de bewoners 
op 4 februari 2013 reeds gestemd 
hebben. De Raad is hiermee akko-
ord gegaan en zodoende is be-
sloten om niet naar Leeuwarden 
te gaan. Als de AOW alsnog een 
herziening wil, dan moeten ze dat 
kenbaar maken bij de fractie-vo-
orzitters van de politieke partijen. 
Met deze woorden wordt dit on-
derwerp afgesloten.

Sluiting
 Eddy bedankt iedereen voor 
hun aanwezigheid en wenst ie-
dereen een goede avond en een 
fijne thuiskomst . De hamer wordt 
geslagen en het is tijd voor een 
drankje en een onderonsje.

Eddy Koops, Voorzitter

Douwe Namminga, Secretaris 

l Rimmer Kingma 
kampioen skutjas-
sen.
Wat ha wy in skitterend seizoen 
hân oangeande it skutjassen it 
ôfrûne winterskoft. In nije kam-
pioen. Noch nea earder ha’t er it 
foar mekoar krije kinnen en dan 
yniens stiet syn namme grafe-
erd yn’e wikselbokaal. “Rimmer 
Kingma, winnaar seizoen 13/14”, 
tusken al die kaartpommeranten 
út de 20e en 21e ieuw. En hy hat 
it net kado krigen, mar earlik fer-
stjinne. Yn’e lêste wedstriid hie hy 
noch 5 punten efterstân op Jippe 
Tinga, mar yn in rjochtstreekse 
konfrontaasje, waar’t dy komple-
et weispile, werby de help fan in 
fanatieke Hinke Nauta him oergri-
selik holpen hat.

Dat moat der wol by sein wurde. 
Hinke is meastal net sa fanatyk, 
mar wol tige emosjoneel belutsen 
by it spulsje. Se woe en soe Rim-
mer helpe om kampioen te wur-
den yn’e lêste partij tsjin Jippe. 
Doe’t Piet Smink healwei de partij 
in 10 opkaam en Rimmer der tro-
ef Aas oerhinne sette, tocht Jippe 
de buit binnen te hawwen mei it 
ynsetten fan de nel, mar Hinke hie 
as lêste de boer en doe dy lei... 
ja dan wurde sels de Blierbekjes 
yn’e toch goed isoleare Helling 
stil. In oerkreet “Yes, yes, yes, dit 
fyn ik sa moai. Dit makket myn 
hiele jûn goed. Kin net skele wat 
der no noch fierder gebeurd… oh 
oh wat is dit moai”, ja dan wurde 
de trije manlju oan tafel stil, net 
ferwachtsjend dat se soks noch op 
harren leeftiid foar mekoar krije 
koene. Hoewol Piet is fansels noch 
jong en hat in moaie húshâlding.
Dit wie de nekkeslach foar Jippe 
en hy waard twadde. Toch noch 
tredde waard Homme Sikkema, 
dy’t yn’e lêste wedstriid 36 punten 
helle en dertroch opklom.

 We binne ek ferhúze. We sie-
ten sa smûk yn’e Herberch, gesel-
lich ûnder. Op’t lêst kaam ek noch 
it biljert der by. Rogier hat fan al-
les prebearre oan it ein ta, om’e 

holle boppe wetter te hâlden, mar 
2 wedstriden foar it ein is er fer-
sopen. Jammer, mar it hie ek wol 
wer wat. Hy is striidend ten ûnder 
gien.  It wie alle kearen in ferras-
sing wat er wol en wat er net wie. 
As der gjin Cassis is, drinke jo do-
chs gewoan Sinas en as de reade 
wyn op is geane jo oan in fleske 
bier. Sa rêdden wy ús tige. Der wie 
op’t lest wol ien maar by, kontant 
betelje en net pinne, oars kaam 
it by de ferkearde persoanen te 
rjochte. Ja dy banken binne ek net 
te fertrouwen.Wy hippe fan de 
iene Syb nei de oare Syb  en bin-
nen no tige teplak yn’e Helling.
 Oh ja, dat wol ik ek noch 
efkes kwyt. Ale wie der in skoft 
net. Wat hat dy man in soad mei-
makke de lêste 2 jier. Mar hy is der 
wer. En witte jimme werom wy as 
“kaartsoos” sa grutsk binne. Ale is 
net wis, as der letter, as jo der net 
mear binne, noch kaarten wurde 
kin, en hy mei it sa stomme gra-
ag dwaan. Derom woe en soe hy 
wer better wurde, om yn elts ge-
fal no wer kaarte te kinnen en dat 
is slagge. Hy moast doel hawwe, 
tidens syn  ôfwêsichhyt  yn’t siken-
hús en Bornia Herne.
Dat doel wie ús kaartsoos “Het 
laatste genoegen”. Hy is der wer. 
Dus as jimme in bytsje kaarte kin-
ne of wat yn’e lytse lûge sitte, kom 
ek nei dat doel. Wy begjinnne wer 
as de RRR yn’e moanne is én yn’e 
Helling.

J.T. 

l Maatspartij 29 
maart 2014 
Door een bijzondere nieuwe lo-
catie hebben onze Lakenridders 
weer nieuwe kansen. 
Eigenlijk was het weer buiten te 
mooi om binnen te zitten, maar 
toch werd er deze wedstrijd onder 
zonnige omstandigheden goed 
gewerkt. Nadat ook het tweede 
bestuurslid gearriveerd was, gin-
gen de wedstrijden van start. 

De bestuursleden hadden weinig 
kennis van het berekenen van 
gemiddelden, maar kwamen via 
allround biljarters toch tot goeie 
uitslagen. 

Het nieuwe lid Siep Heslinga werd 
verwelkomd door de Lakenrid-
ders. 

Aan het einde van de middag 
kwamen we tot de volgende win-
naars: 

winnaarsronde
1. Johannes Rodenhuis en Eric ter 
Schure
2. Jelle Rypma en Marjan de Vries

verliezersronde
1. Bert Groen en Auke Postma  
2. Siep Helsinga en Gerbrich de 
Vries

hoogste serie
1. Elvir Hadzic 
2. Gerbrich de Vries

De prijzen zijn dit keer gespon-
sord door Syb van Dyk, Siep van 
der Let en Sybshop. 

We bedanken allen voor hun de-
elname en gezelligheid. Siep & 
Wietske bedankt voor de goede 
zorgen!

Groetnis, Syb & Siep
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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

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

Hoi krasser, 
 
Ik heb mijn auto achter de 
Anna Tsjerke staan. Nu is daar 
op zaterdag 3 mei door iemand 
op mijn spatbord en motorkap 
flink tekeer gegaan met de 
schelpen die daar liggen. Jam-
mer dat diegene zijn naam er 
niet in gekrast heeft, dan was 
het een held, maar nu laat je 
een ander met de schade zit-
ten. Wel laf, vindt je zelf ook 
niet? En veronderstel dat het 
jouw auto was geweest en een 
ander had dit bij jouw gedaan 
hoe zou jij dit vinden? Als je dit 
leest, wees dan eerlijk en doe 
een briefje onder de ruitenwis-
ser, al staat daar alleen maar 
“sorry” op en beken het aan je 
ouders. Weet je, het komt een 
keer uit. En trouwens… je bent 
gezien...
 
Groetjes Hiltje Tettero. 

Stand van zaken 
werkgroep Trijehoeke

De uitkomsten van de enquête 
vormden het startpunt voor de 
werkgroep. De werkgroep be-
staat uit de volgende leden:
l Sjerp v.d. Velde;
l Minne Bonnema;
l Eke van Mourik;
l Eddy Koops;
l Simone Kijlstra.
Deze mensen hebben bij het invul-
len van de enquête aangegeven 
graag mee te willen werken aan 
het realiseren van woningbouw in 
de Driehoek. 
Ondertussen heeft de werkgro-
ep 3 bijeenkomsten gehad, is er 
overleg met de architect Rom-
ke Lemstra geweest en is er een 
onafhankelijke projectmanager 
aangetrokken. De heer Cees Zel-
denrust is de werkgroep komen 
versterken. Hij zal het hele pro-
ces begeleiden en kan er voor 
zorg dragen dat er niets vergeten 
wordt.
De architect Romke Lemstra heeft 

een stedenbouwkundige verken-
ning uitgevoerd. Hieruit is ge-
bleken dat het bouwen van alle-
en huurwoningen onrendabel zal 
zijn. Er zal een mix van huur- en 
koopwoningen gerealiseerd moe-
ten worden, om het project ren-
dabel te kunnen laten zijn.  
Momenteel richt de werkgroep 
zich o.a. op zorgfaciliteiten. Uit 
de enquête is duidelijk naar voren 
gekomen dat er een behoefte aan 
zorgfaciliteiten is. De werkgroep 
verdiept zich daarom o.a. op de 
verschillende nieuwe ontwikkelin-
gen in de zorg.

Voor alle  
winsumers van 

60 jaar en ouder
noteert u alvast!

De seniorenreis is 
dit jaar op:

woensdag  
17 september 2014

Het programma valt 
binnenkort bij u in de 

brievenbus.

De seniorencommissie

Slotfeest Doejowili

Nei ferskate jûnen oan tariding, 
wie it sa fier. Op 10 maaie hawwe 
wy ûs slotfeest hawn. 
Midjes hawwe mei syn allen de 
seal yn e Helling fersierd. “n oan-
tal binne blean om de band te 
helpen. Troch ‘n oantal dames wie 
iten klear makke foar de bandle-
den.
En om 20.30 gie it feest los mei de  
band Grooving.

Yn e earste pauze makke Petro-
nella bekind wat it bedrag wie 
wat d’r oant no ta ophelle wie.
23.581 euro wie it bedrag wat d’r 
oant no ta op helle wie. Doe kaam 
Wiep Walburg op it poadium. Sy 
hat drok oan it borduren west fan 
huskedoekjes. Dat hie 1000 euro 
opsmieten. It bedrag wie doe 
24.581. Wat wiene wy hjir bliid 
mei.Sa folle minsken die ûs stipe 
hawwe yn hokker foarm dan ek.
It feest gie wer fjirder en doe kaam 
Annie de Rooy op har brommer 
oan riden. Dat soarche d’r foar dat 
de fuorten fan e flier moasten. De 
groep fietsers fan doejowili mo-
asten harren oare talint sjen litte 
en wol sjonge.
It wie ‘n prachtige jûn. Wy wolle 
eltsenien dan ek tige tank sizze 
foar de stipe en geselliche jûn.

l Nijsgjirrich plakje
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Lit it wapperje

4 maaie 2014

Ik fytste troch it doarp. En ik tocht, 
ferhip wat is dit? Ik seach yn elke 
strjitte miskien 1, 2 bytiiden 3 fla-
gen healstok hingjen. 
Wannear der guon trouwen gean 
of safolle jier trouwd binne hingje 
der noch mear flagen yn ien strjit-
te dan no yn’t hiele doarp tocht ik 
dy jûn.

Skande, fyn ik it. Want is it net sa 
dat wy mei in flage sjen litte oan 
de wrâld dat wy it ferskriklik fyne 
dat de skiednis is sa at der is? Dat 
wy it ferskriklik fine dat der dea-
den fallen binne sadat wy frij libje 
kinne? 

Om it 4 en 5 mei comité te site-
arjen:

““Tijdens de Nationale Her-
denking herdenken wij allen – bur-
gers en militairen- die in het Ko-
ninkrijk der Nederlanden of waar 
ook ter wereld zijn omgekomen 
of vermoord sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog, en 
daarna in oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties.”

Wy libje yn in tiid dat wy de ge-
neraasje dy ‘t de 2e wrâldoarloch 
mei makke hawwe uttinjen sjog-
ge. De tsjûgen reitsje wei, ferha-
len ferwetterje..
Just derom is it krekt yn dizze tiid 
fan belang dat de generaasjes dy 
kamen nei de WOII, de ferhalen 
en de tradysjes foartsette. En ien 
fan dy tradysjes is de flage heal-
stok hingje op 4 maaie, -mar lit wy 
fansels 5 maaie net ferjitte-

Ik hoop dat ik jo oan’t tinken set-
ten haw. En wat soe it moai wêze 
at we 4 en 5 maaie, as doarp sjen 
litte dat wy se nea ferjitten binne, 
neat ferjitte sille en wy tankber 
binne foar ús  frijheid.

Pytrik.

Eind april ben ik verhuisd 
naar Martenahiem in Tzum.
Iedereen die ik niet persoonlijk 
gedag heb kunnen zeggen, 
wens ik hierbij het allerbeste.
Alle verenigingen  - waar 
ik lid of donateur van ben 
– verzoek ik mij van de 
ledenlijst te verwijderen.

Hartelijke groeten van Sietske 
Wassenaar-Terpstra 

Rommelmerk

Op 19 april 2014 hawwe de Toniel-
feriening Advendo en de Vereni-
ging Speeltoestellen Winsum wer 
in rommelmerk organisearre. Om 
9 oere giene de doarren iepen en 
waard der foar € 693,00 ferkocht. 
Ek al wie de opbringst opfallend 
leger as oare jierren (marktplaats 
is ús grutte konkurint) beide fe-
rienings koene, nei it ferrekenjen 
fan de ûnkosten, goed € 600,00 
partsje. 
Wy betankje alle frijwilligers die 
holpen hawwe dizze rommelmerk 
ta in sukses te meitsjen. 

Ut namme fan de organisaasje,

Eelco de Vries 

Jaarverslag Volle(y)wille 
Winsum 2013 – 2014

Als slotactiviteit van het seizoen 
2012/2013 hebben we vrijdaga-
vond 17 mei 2013 met een groot 
aantal leden en partners deelge-
nomen aan de spelshow ‘Ik hâld 
fan Fryslân’ in It Holt te Deinum. 
Onder het genot van een uitge-
breid buffet is er in 2 groepen te-
gen elkaar gestreden om de felbe-
geerde Trofee. Onder leiding van 
hilarische presentatoren zijn er 
o.a. quizvragen, het spellingspel, 
doorvertelspel, bekende liedjes 
raden en meezingen en de opbie-
dronde gedaan. Dit allemaal over 
ons prachtige Fryslân. Een gesla-
agde en gezellige avond.

De start van de trainingen voor het 
Dames en Heren team en B-Jeugd 
was op 2 september 2013 o.l.v. An-
neke van der Sluis. De CMV-jeugd 
is begonnen op dinsdagavond 3 
september o.l.v. Anneke Rob en 
Karin Ebbinge.

Op zaterdagmiddag 28 december 
2013 vond het Ouder/kind toer-
nooi plaats in de gymzaal van 
Winsum. Als eersten speelden de 6 
tot 10 jarige jeugdleden met hun 
ouders de 4 tegen 4 wedstrijden. 
De 1e prijs werd gewonnen door 
Eva en Anneke Rob / Debbie en 
Edwin de Vries, de 2e prijs ging 
naar Romy Postma en Johan Hem-
penius / Tinca en Geke Zoodsma.
Daarna kwamen de 10 tot 13 ja-
rigen aan bod. Deze duo’s spe-
elden steeds met een ander duo 
samen en konden zo hun punten 
bij elkaar spelen. Anna en Richard 
Rob kwamen als winnaar uit de 
bus en Franke en Petra Smink wer-
den 2e.
 
Aansluitend was er voor de se-
nioren en B-jeugd het Oud-Kerst 
mixtoernooi. Iedereen mocht 1 in-
troducé meenemen. Er werd met 
5 teams een aantal mooie partijen 
gevolleybald en het winnende 
team bestond uit Joyce Greidanus, 
Yes Anne Ypma, Jeltsje Visser, An-
neke van der Sluis, Klaas Holtrop 
en Jaap Okkema. Na afloop stond 
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bekendmaking van de standen, 
de verloting en muziek van de 
band Cheers het OVK seizoen ge-
zellig afgesloten.

Natuurlijk is iedereen na de zo-
mervakantie weer welkom op de 
trainingen. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom bij onze vereniging. 
Van de basisschooljeugd vanaf 7 
jaar tot sportieve dames en heren. 
We zijn vooral op zoek naar mei-
den (en jongens) in de leeftijdsca-
tegorie van 13 t/17 jaar om het C-
team en het A-team bij de jeugd 
te versterken. 
Mocht je belangstelling hebben 
laat dat dan weten bij 1 van de 
bestuursleden of de jeugdcom-
missie.

Het bestuur.

er voor de deelnemers (eigen ko-
sten) en de vrijwilligers een koud/
warm buffet klaar in MFC de Hel-
ling. Hier werd nog even gezellig 
nagepraat over het toernooi en 
de eerste competitie helft onder 
het genot van een borrel.

Bij de start van het seizoen 
mochten we weer veel nieuwe 
jeugdleden verwelkomen. Als ve-
reniging en trainers van Volleywil-
le kijken we met trots terug op 
een prachtig volleybal seizoen bij 
het mini volleybal. In september 
zijn we gestart met 2 teams op 
speelniveau 3, 1 op niveau 5 en 
1 op niveau 6 maar al snel kwam 
daar nog een vijfde team bij wat 
is gestart op niveau 2. De trainin-
gen waren gezamenlijk wat zorg-
de voor een gezellige drukte in de 
zaal! De volleybal vaardigheden 
zijn met veel enthousiasme geoe-
fend en dat wierp zijn vruchten af 
op de wedstrijden. Iedere maand 
reisden wij één zaterdagochtend 
af naar een sportzaal in de omge-
ving om daar wedstrijden tegen 
teams van andere verenigingen 
te spelen. Deze wedstrijden zijn 
in een toernooivorm. Alle teams 
spelen dan 4 of 5 wedstrijden van 
een kwartier. Het is een feestje 
om deel uit te mogen maken van 
deze toernooien. De sfeer is super, 
de kinderen zijn enthousiast en 
fanatiek en alles verloopt buiten-
gewoon sportief! 
- In de 1e helft speelden we 
met 4 teams in de CoolMovesVol-
ley (CMV) competities. Het team 
in niveau 5 is in december dag 
kampioen geworden (Rixt de Vri-
es, Annet Boersma, Jeltine Meu-
lenaar, Hedwich Pater en Claudia 
van Buiten). 
- In de 2e helft van de compe-

titie speelden we met drie teams 
in niveau 3, 1 team in niveau 6 
en konden we een team in de C-
jeugd laten uitkomen. Doordat 
teams in  dezelfde competities 
uitkwamen, kwamen ze ook wel 
eens tegenover elkaar te staan. 
Altijd spannend! En de kinderen 
werden nog fanatieker.
De meiden van het B-jeugdteam 
speelden een reguliere competitie 
in de 2e klasse van het rayon. To-
taal 16 wedstrijden van 3 sets. De 
thuiswedstrijden worden gespe-
eld in de Roelingahal in Menaam. 
Een erg gedreven team, dat moo-
ie wedstrijden heeft gespeeld 
en als overtuigend kampioen is 
geëindigd. 
Een prima prestatie van; Yes-
Anne, Wietske, Petra, Hedwich, 
Ymie, Anna, Joyce en Rosanne.

Het heren- en damesteam speel-
den deze keer voor het 3e seizoen 
in poule B van de Onderlinge Vol-
leybal Kompetitie (OVK). 
Het herenteam is sterk begonnen 
en in de winterstop stonden we 
als 2e in een poule van 7 teams. 
De 2e helft startte voor de he-
ren iets minder maar de laatste 
wedstrijden is er goed gespeeld. 
Hierdoor is de competitie positief 
afgesloten met 43 punten en een 
mooie 4e plaats. 

De dames hadden de doelstelling 
om kampioen te worden in de B-
poule. Ook dit team stond in de 
winterstop op de 2e plek van de 
7 teams. Het goede spel is in de 
2e helft nog beter geworden en 
er werd met regelmatig een ma-
ximale score gepakt van 7 punten. 
Het team heeft dan ook met over-
macht haar doel om kampioen te 
worden bereikt. In totaal hebben 
ze 60 punten weten te behalen 
met maar liefst 13 punten vo-
orsprong op de 2e plaats. Volgend 
seizoen dus naar de A-poule!

Het slotfeest van de OVK was op 
zaterdagavond 12 april 2014 in 
sportcafé Schatzenburg te Me-
naam. Het feest is bezocht door 
een 9-tal spelers van het heren- en 
damesteam. Met een volle zaal is 
na het zingen van het clublied, de 
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l Fraachpetear 
mei….. Sytske Jonkman (24), 
wrâldreizgster
Jelle: Fan ús nije redaksjelid Pytrik 
hearden wy datsto  fiere reizen 
makke hast. Wêr bist hinne west?
Sytske: Yn septimber bin ik earst 
úteinsetten mei in rûnreis troch 
Thailân. Dêrnei haw ik trije moan-
ne reizge en wurke yn Australië. 
Datselde haw ik dêrnei ek dien yn 
Nij Seelân. Doe in koart skoftke 
op de Fiji eilannen omstrúnd en ik 
haw ôfslúten mei in rûnreis troch 
Amearika.

Jelle: Wie der in spesjale reden 
om sa fier fuort?
Sytske: Ik wie nei de simmer krekt 
ôfstudearre foar de HBO oplie-
ding dierveehouderij, rjochting 
diergezondheid. Guon stúdzje-
genoaten hiene in staazje yn it 
bûtenlân rûn, mar by my wie dat 
der net fan kommen. It like my 
wol in goed tiidstip om dan fuor-
tendaliks nei it ôfstudearjen mar 
fuort en alsnoch bûtenlânûnderfi-
ning op te dwaan.

Jelle: Bist ek ûnwennich west?
Sytske: Nee, mar mei de kryst hie 

ik wol graach by de famylje wêze 
wollen. Ik siet doe yn Australië. 
Gelokkich fiere se dêr mar ien dei 
kryst. Apart hear, yn de koarte 
broek by de krystbeam. Fierders 
hie ik no en dan selskip fan in jon-
ge dy’t ik fan skoalle kin, letter in 
famke en haw ik de Amearika-reis 
mei oare freonen makke. Dat ske-
elt ek.

Jelle: Wat fûn dyn famylje der fan 
datst sa fier fuort wieste?
Sytske: Mem fûn it wol in hiel 
lang skoft, mar dy fûn it tagelyk 
ek wol hiel dapper. Ek myn freon 
hat it sa no en dan wat dreech 
hân, mar eintsjebeslút stiene se 
der allegear fjouwerkant achter.

Jelle: Wat is dy it measte opfâllen 
oan ferskillen tusken Nederlân en 
it bûtenlân?
Sytske: Hjir moat alles mei gang, 
elkenien hat haast. Yn it bûtenlân 
is alles folle relaxter, de minsken 
meitsje harren lang net sa drok 
as hjir. Dat jilde benammen yn 
Thailân. Dat wie echt in kultuer-
skok hear.

Jelle: Wat is dyn meast wearde-
folle ûnderfining west, wêr hast it 
measte fan leard?
Sytske: Ik ha mei nammen in hiel 
soad selskennis krigen. Moatst al-
les sels oplosse, dus je witte op it 
lêst presys wat je wol en net kin-
ne en wat je sterke en swakkere 
punten binne.  Fierders learst om 
mei hiele oare gewoanten om te 
gean en it is fansels prima west 
foar myn Ingelsk. Mar de libben-
serfaring is dochs wol it wichtichst 
watst der oan oerhâldst.

Jelle: Wennesto noch op Wea-
kens, of bist al op dysels?
Sytske: Op Weakens, op ‘e ple-
ats by mem en Lammert. Ik ha it 

dêr best nei it sin. Op jesels wenje 
kin fansels wol,  mar dan moat 
ik earst in baan hawwe. Ik bin 
drok op syk trouwens. Potentiële 
wurkjouwers kinne harren by de 
redaksje melde?
Jelle: Jawis! Weakens leit presys 
tusken Winsum en Littens yn. Op 
hokker doarp rjochtest dy it me-
ast?

Sytske: Ik bin opgroeid yn 
Warkum, dus echt in hiel soad fre-
onen haw ik hjir net yn de neiste 
omjouwing. Misskyn lûk ik wol 
wat mear nei Wommels, want dêr 
wennet in goeie freondinne.

Jelle: Bist bliid datst wer thús bist, 
of giest nochris sa fier fuort?
Sytske: Ja, ik wie hiel bliid om 
elkenien wer te sjen. En nochris 
ja, ik soe it sa werd dwaan wolle. 
Mar ik wol my earst rjochtsje op 
it finen fan wurk. Dat is earst it 
wichtichst.

Jelle: Wolst noch wat kwyt wat 
net oan de oarder kommen is?
Sytske: No, miskyn dat ik each yn 
each stien ha mei in giftige slang. 
Ik wie yn Australië in hiel stik it 
lân yn op de quad om de keallen 
te fuorjen. De quad hie eefkes 
kuren, dat ik stie stil en ynienen 
seach ik de slang, op noch gjin twa 
meter ôfstân. Ik hie heard dat de 
eardere eigner fan de pleats dea 
rekke wie oan in slangebyt, dus 
dêr wurdt it net better fan. Wol 
hie ik it advys meikrigen om yn 
sokke gefallen stokstiifstil sitten 
te bliuwen. Dat haw ik dien, en 
nei fiif minuten, dy’t foar my fiif 
oeren duorren, taaide de slang ôf.
Wa’t mear lêze wol oer Sytske har 
aventoeren kin gean nei: sytskej.
waarbenjij.nu
JR
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baan aangeboden kreeg in het 
ziekenhuis als verpleegkundige. 
Luutzen maakte daar zijn schilder-
sopleiding af en ik deed een inter-
ne opleiding op de cardiologie en 
eerste harthulp, na ruim 2 jaar mi-
sten we Friesland te erg en zijn we 
weer naar hier verhuisd.
Luutzen is uiteindelijk na ver-
scheidene schildersbedrijven bij 
Hochwald te Bolward belandt 
als onderhoudsschilder en ik heb 
een baan gekregen op de hart-
bewaking in het MCL waar ik de 
specialistische opleiding van heb 
gevolgd.
We wonen met veel plezier in 
Winsum, we huren op dit moment 
ons huis nog, maar zijn voor in de 
toekomst op zoek naar ons eigen 
droomhuisje.
 
Groetjes, Luutzen en Marije

l Nijsgjirrich plakje 
Gezien op de parkeerplaats bij 
de COOP: LAADPUNT VOOR DE 
AUTO

Deze Ecotap-auto-oplaadzuil op 
krachtstroom is voorzien van com-
municerende techniek en is spe-
ciaal gemaakt voor openbare en 
vandalismegevoelige plaatsen… 
en ik maar denken dat er een par-
keermeter was geplaatst!!
Nee hoor, integendeel… een ex-
tra service aan de klanten van de 
COOP, passend in het beleid naar 
meer duurzaamheid!

l Efkes foarstelle
Er werd ons gevraagd om het 
dorp te laten weten wie wij nou 
eigenlijk zijn, dus bij deze een 
verhaaltje in het kort over ons;

Wij zijn Luutzen en Marije en wo-
nen sinds 2 jaar samen op de fika-
rusleane in Winsum.
5 jaar geleden leerden wij elkaar 
kennen op de sportschool in Wom-
mels, sindsdien zijn we onafschei-
delijk. 
Luutzen heeft de opleiding tot 
schilder eerst in Leeuwarden ge-
volgd en is daarna samen met mij 
naar Utrecht verhuisd waar ik een 

Oosterlittens E1 wint 
KNVB beker district No-
ord voor E pupillen in 
groep 2.

Op zaterdag 31 mei 2014 hebben 
de jongens van Oosterlittens E1 
tijdens de Jeugd Voetbal Dagen 
van de KNVB district Noord in Ha-
ren Gn, de beker voor E pupillen 
in groep 2 gewonnen. Winsum 
heeft een groot aandeel in dit 
team. Zo is de leiding in handen 
van de Winsumers Piet Kuiken en 
Cees Greidanus en komen 4 van 
de 8 spelers ook uit Winsum. Dit 
zijn Pascal Poelstra, Yoran Slager, 
Jelmer Kuiken en Jelke Greidanus. 
De spelersgroep bestaat verder uit 
de Baarders Geert Reitsma, Dun-
can Folkerts en Klaas Gerrit Meu-
lenaar (keeper) en de uit Hijlaard 
afkomstige Wiebe Siemen Leen-
stra.

• De voorronden
Het bekertoernooi is in augu-
stus 2013 met 479 ploegen uit 
de provincies Fryslân, Groningen, 
Drenthe en de Noordoostpolder 
begonnen. De eerste ronde was 
een poulefase. Van een poule van 

4 ploegen plaatste de poulewin-
naar zich voor de volgende ron-
de.  Vervolgens ging het toernooi 
verder met knock-out ronden. De 
winnaar ging een ronde verder en 
de verliezer lag uit het toernooi. 
De weg tot aan de bekerfinale 
dag zag er als volgt uit:

Datum Wedstrijd Uitslag

24-08-2013 
Oosterlittens E1 - SDS E1  19 - 0

31-08-2013 
St. Arum/Stormvogels’64 - 
Oosterlittens E1 0 - 24

03-10-2013 
Oosterlittens E1 - Arum E1  12 - 1

19-10-2013 
SJO Robur/Harlingen Comb. E2 - 
Oosterlittens E1  1 - 13

23-11-2013 
AVC E1 - Oosterlittens E1  1 - 11

22-02-2014 
Frisia E5 - Oosterlittens E1  1 - 2

29-03-2014 
Oosterlittens E1 - V en V’68  4 - 3

12-04-2014 
Drogeham E2 - Oosterlittens E1 
  1 - 6

Hoe verder de jongens in het to-
ernooi kwamen, hoe sterker de 
tegenstander werd. Daarnaast be-
gon toch ook de spanning bij de 
jongens een rol te spelen. Weer 
winnen zou betekenen weer een 
ronde verder. Door deze span-
ning wisten ze soms niet altijd 
even goed voetbal te laten zien 
maar gelukkig werden ook deze 
wedstrijden gewonnen. In de 1/8 
finale tegen Frisia E5 hebben de 
jongens meer dan de helft van de 
wedstrijd tegen een achterstand 
aangekeken.
De 1/4 finale tegen V en V ‘68 
was toch wel de meest spannen-
de wedstrijd. Tijdens de knock-
out ronden was dit ook de enige 
thuiswedstrijd die de jongens 
mochten spelen. Het publiek was 
in grote getale naar sportpark 
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Achterste rij (van links naar rechts):
Piet Kuiken (leider), Jelke Greidanus, Geert Reitsma, Yoran Slager, 
Wiebe Siemen Leenstra en Cees Greidanus (leider)
Voorste rij (van links naar rechts):
Pascal Poelstra, Klaas Gerrit Meulenaar, Duncan Folkerts en Jelmer 
Kuiken

Tred’iene in Easterlittens geko-
men om de jongens aan te moe-
digen. Tot aan de laatste minuut 
ging de strijd gelijk op. Beide ploe-
gen speelden voor de winst. In de 
laatste minuut leken de jongens 
van Oosterlittens de winnende te 
scoren maar deze werd afgekeurd 
omdat de scheidsrechter had ge-
floten, voordat de bal in het doel 
lag,  voor een handsbal van een 
verdediger van V en V’68. Geluk-
kig werd de daaropvolgende pe-
nalty snoeihard ingeschoten. De 
ontlading was groot en de halve 
finale was bereikt. Ook deze werd 
gewonnen waardoor de jongens 
zich konden opmaken voor de fi-
naledag op 31 mei 2014 in Haren 
Gn.

• De bekerfinaledag op 31-05-
2014
Op de bekerfinaledag werd in een 
finalepoule door 4 ploegen ge-
streden om de felbegeerde beker. 
Naast Oosterlittens E1 waren dit 
CEC E2 uit Emmer Compascuum, 

SJO Reiderland E1 uit Beerta/
Nieuweschans en VV Woudsend. 
Er moest tegen iedere tegenstan-
der 1 wedstrijd gespeeld worden 
van 2 * 12,5 minuten. 

De eerste wedstrijd moest gespe-
eld worden tegen CEC E2. Op pa-
pier was die de sterkste tegenstan-
der. Deze wedstrijd werd, door 
doelpunten van Jelke Greidanus 
en Geert Reitsma, met 2-0 gewon-
nen. In de andere poulewedstrijd 
wist Woudsend E1 met 2-0 van 
SJO Reiderland E1 te winnen.

De 2e wedstrijd was tegen SJO 
Reiderland. Ook deze wedstrijd 
werd met 2-0 gewonnen. Doel-
puntenmakers deze keer waren 
Wiebe Siemen en wederom Geert. 
CEC E2 won vervolgens met 3-1 
van Woudsend E1. Dit beteken-
de dat een gelijkspel in de laat-
ste wedstrijd genoeg was om de 
beker mee naar Easterlittens te 
nemen.
De laatste wedstrijd was tegen 

Woudsend E1. Na een ruststand 
van 0-0 wisten de jongens met 2 
doelpunten van Geert Reitsma 
ook deze wedstrijd met 2-0 te 
winnen. Hiermee was de beker 
definitief voor VVO.

Na terugkeer uit Haren wachten 
de spelers een rondrit op de “plat-
te wagen” door de woonplaatsen 
, Winsum, Hylaard en Baard. Na-
tuurlijk werd ook Easterlittens, als 
thuisbasis van het regionale voet-
bal, getrakteerd op een rondrit 
van deze toppers. 
De dag eindigde met een gezellig 
samenzijn in Baard waar de jon-
gens getrakteerd werden op pa-
tat en frikadellen. 

Voor zowel de jongens als hun 
ouders, maar ook voor VV Ooster-
littens, een dag om nooit te ver-
geten. Over dit team kunnen dan 
ook de legendarische woorden 
gesproken worden: “dit is een 
goed stel hoor”.
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Dorstig weer en een 
kampioen uit eigen dorp

Hij heeft het geflikt! Pieter Karst 
Bouma heeft na 3 jaar de Highland 
Games in eigen dorp gewonnen. 
En hoe! 4 van de 5 onderdelen 
winnen, dat is alleen weggelegd 
voor echte kampioenen. Proficiat 
PK! Natuurlijk heeft Pieter Karst 
wel het geluk dat de 10 andere 
sterken mannen uit Winsum va-
naf donderdag hard aan het werk 
moesten met het opbouwen van 
de tent, vloerleggen, koelcontai-
ner bevoorraden,  tapinstallatie 
klaarmaken, veld klaarmaken etc. 

zelf een steentje bijdragen aan 
het actieve dorpsleven. Ik zit bij 
de jeugdclub en met dit bestuur 
organiseren we activiteiten zoals 
wandklimmen en samenwerking-
sactiviteiten. Helaas moet ik wel 
eens activiteiten missen, omdat 
ik onregelmatig werk.  Ik werk 
als pedagoog bij de GGZ Kinnik 
kind en jeugd afdeling en moet 
ook vaak in het weekend wer-
ken. Ik sta op een groep met jon-
geren van 15 tot 18 jaar die door 
hun psychiatrische problematiek 
niet thuis kunnen wonen.  Deze 
jongeren worden opgenomen op 
de kliniek die 24 uur per dag be-
geleiding biedt. Dit werk geeft 
veel uitdaging en ik ga elke dag 
met plezier naar mijn werk. Na de 
Miedskoalle, de mavo, toen het 
mbo, en op het hbo 2 diploma’s 
gehaald. 

Nu wat minder aan de studie en 
wat meer aan de klus. Ido en ik 
hebben vorig jaar ons eigen huis 
gekocht en daar valt nog genoeg 
te klussen. We wonen op de bo-
venverdieping en zijn nu beneden 
aan het klussen. De combinatie 
van het huis en de grote tuin zorgt 
ervoor dat wij ons niet hoeven te 
vervelen. Als er hard gewerkt en 
geklust wordt dan mag er ook 
(hard) gefeest worden. Dit doen 
wij dan ook graag. Gelukkig 
heeft Winsum veel van die leu-
ke kaatsfeestjes en een geweldig 
dorpsfeest. Dan zijn wij ook van 
de partij en ben ik weer even te-
rug in het dorp waar ik ben opge-
groeid. Tot op de merke! 

Pytsje Nauta

natuurlijk wel, iedereen is tijdens 
de start van de tocht (00:00) bij 
ons in de feesttent.

Al met al een mooie warme dag, 
met een terechte kampioen en 
een super gezellig feest.

Tot op ons volgende festiviteit! 

De Ploech fan Tsien

Met het vooruitzicht dat dit ook 
allemaal moest worden afgebro-
ken, is een deelname aan de Hi-
ghland Games uitgesloten.

Rond negen uur waren de sterke 
mannen klaar met de wedstrijd 
en na de prijsuitreiking was het 
tijd voor muziek uit de jaren 80, 
oftewel the eighties. Door het he-
erlijke warme en dorstige weer 
waren er in eerste instantie meer 
mensen buiten de tent dan in de 
tent. Maar gelukkig lokte de mu-
ziek van de band met wat hulp van 
een regenbui steeds meer mensen 
de tent in en de dansvloer op.

Het feest was pas helemaal com-
pleet toen tegen het einde van 
de avond ook nog eens de fietsers 
van de Alpe d’Huez binnen kwa-
men fietsen. Een grote felicitatie 
van de Ploech fan Tsien voor deze 
topatleten! Chapeau! De fietsers 
werden volkomen terecht als ware 
helden in de tent ontvangen.

Dat de Ploech fan Tsien gek is op 
sport was al bekend, maar dit is nu 
ook een begrip geworden in de 
wereld van de “stepperij”. Al voor 
het tweede jaar op rij worden de 
helden op de step verwelkomd 
en aangemoedigd in ons moo-
ie dorp. De elfsteden organisatie 
snapt echter niet, dat er niet meer 
mensen uit Winsum meedoen 
aan deze tocht. Wij begrijpen dat  

l Wer binne se 
bleaun
Waar zijn ze gebleven? Nou niet 
zo ver van Winsum vandaan, ong. 
8 km. Eigenlijk ben ik 5 jaar ge-
leden gedwongen om uit Win-
sum te gaan. Mijn huurhuis op 
de Meamerterdyk moest geslo-
opt worden. Bijzonder is het dan, 
dat de sloop nog maar net klaar 
is. Gelukkig kon ik alle foto’s van 
de sloop volgen via Facebook en 
Winsum be like. Nu woon ik alwe-
er 5 jaar met Ido Altenburg in 
Easterwierrum, het kleine dorpje 
wat groot is in feestjes, zelfs een 
eigen volkslied heeft, en een wa-
pen met de tekst “We libje foar en 
mei elkoar”. Ja dat belooft wat! 
Nou dat komen ze goed na hoor 
hier in Easterwierrum. Het is een 
gezellig dorp en het is hier nooit 
saai. We hebben dan helaas geen 
mooie grote supermarkt maar wel 
een actief dorpsleven.

Natuurlijk wil ik dan ook graag 
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It ferhaal efter de teke-
ning fan de Winsumer 
brêge

Fia de mail krigen wy in skofke 
lyn in berjocht fan Sjerp en Tineke 
van der Velde. Se wiene yn’t Fer-
setsmuseum west. Dit sit yn it nije 
Frysk Museum yn op it Saailân yn 
Ljouwert.
Se kamen dêr in tekening tsjin mei 
ús doarp derop. Op dizze teke-
ning is de brêge te sjen fanôf de 
Brêgebuorren. De brêge stjit op’e 
tekening iepen, sûnder dat der in 
boat oankomt. Súver núver?
Nee, der skuollet in stik skiednis 
efter. In ferhaal oer it ein fan’e 
twadde wrâldoarloch.
We binne op syk gien nei it ferha-
al efter de tekening. We kamen 
yn petear mei Henk W. Koning. 
Hja hie noch folle mear ferhalen 
oer de oarloch. Reden foar ús om 
de kommende tiid mear ferhalen 
oer dizze yndrukwekkende tiid te 
skriuwen. 

It is 8 april 1945. Fia de radio komt 
fanút Ingelân de boadskip ‘De fles 
is leeg’. Dit is in koade dy betsjut-
te dat de befrijing der oan kaam. 
Foar de rûchwei 2500 Nederlan-
dse Binnenlandse Strijkkrachten 
it teken om de Dútsers tsjin te 
wurkjen. Dit bart ek by ús yn’e 
buurt. De Nederlandse Binnen-
landse Strijdkrachten (NBS) wiene 
opsplitst yn groepen. Ien groep sit 
yn Baaium. Dit is ek de groep dy’t 
by ús yn’e buert de sabotaazje-
aksjes útfiert.

Klaas Koning, de heit fan Henk 
Koning, hie in meallerij op’e 
Skâns, njonken wer’t  no bakke-
rij Bruinsma sit. Koning krige de 
opdracht fan de NBS om weet te 
meallen. Dit moast ‘er efterom 
by de bakker bringe. De bakker 
bakte der bôle fan foar de man-
nen yn Baaium. Derneist hie Ko-
ning noch in taak: yn de nacht fan 
sabotaazje aksjes moast Koning 
syn buorman, de plysje, goed yn’e 
gaten hâlde. Koning wenne name-
lik op’e Hegeterp flak by de plysje 
fan Winsum. Wannear de plysje al 
op paad gong moast Koning nei 

Meinsma gean. Fia it lân. Achter 
de Hegeterp wiene der op dat  
stuit nog gjin hûzen en strjitten. 
Wat Meinsma mei dizze boadskip 
die, wist Koning net, mar dizze 
kaam úteinlik by de Nederlan-
dse Binnenlandse Strijdkrachten 
terjochte.

Sabotaazje-aksjes
Bygelyks yn Spannum. Tsjinoer 
de pleats fan Van der Hem -de 
pleats lyk njonken de dyk krekt 
bûten Spannum rjochting Win-
sum- hawwe se de beamen omse-
age en op de dyk del falle litten. 
Sa koene de Dútsers net fjirder en 
moasten se wol omriide. Mar ek 
hjir yn Winsum hiene se de Dút-
sers goed by de poat. De brêge wy 
iepen setten, op dizze wiize koe-
ne de Dútsers net oeral komme, 
dêr wêr’t se graach hinne woene. 
De kaai fan’e brêge wie oant de 
befrijing ûnderbrocht yn it hok by 
van Ruiten yn’t doarp, hy moast 
earne hingje fansels. Van Ruiten 
wenne wêr ‘t no it Molenpead is. 
Wat hjir beskreauwn wurdt, barde 
yn ús omkriten ek. Oeral waarden 
sabotaazje-aksjes regele lykas yn 
Winsum en Spannum. Mar it gong 
fjirder, rjochtingoanwiizers waar-
den fuorthelle en ek it treinspoar 
tusken Hatzum en Deinum waard 
stikken makke, ter hichte fan’e 
Rypster Puollen ûntspoarde in 
trein mei 26 wagons. Dit hie blo-
edige gefolgen foar 14 mannen 
dy dêr neat mei te krijen hiene. Se 

binne út de finzenis yn Ljouwert 
helle en delsjitten  by de brêge 
fan Dronryp. It wie de bedoeling 
dat se by de ûntspoarde trein del-
stjitten waarden. Mar omdat ek 
de brêge fan Dronryp iepen stie, 
koe dit net. Úteinlik binne13 fan 
’e 14 hjir by omkaam. Se binne 
delsjitten mei sân tagelyk. De eer-
ste sân hawwe nei dat se delsjitten 
binne ek noch in nekskot krigen. 
De twadde sân net, dit omdat de 
Ingelsen yn’e ljoft wiene. ( it mo-
numint foar dizze mannen stjit 
dêr by de brêge oan de kant fan 
Dronryp). 
Op moandei 16 april kamen de 
Kanadezen fanút de kant fan 
Spannum. De beammen wiene 
fan’e dyk weihelle en de brêge 
koe wer del. Winsum wy wer frij. 
Spitich genôch kamen de befrijers 
net yn it doarp mei sigretten, 
sjûkelade en oar guod. Dêrfoar 
rûnen Koning en syn freonen nei 
de Strjitwei by Dronryp. Dêr riden 
allegear tanks en kanonnen fan’t 
Kanadeeske leger lâns, op wei nei 
Harns en de Ôfslútdyk. De solda-
ten goaiden dan wol sûkelade en 
sigretten nei it publyk.

Skreaun mei help fan H.W Koning 
en it stik ‘Canadese sigaretten en 
chocolade’, LC 15 april 2014
 
Boarne: www.beeldbankwo2.nl 
PdG
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SEPA en de verande-
ringen in de jaarlijkse  
inning van de contri-
butie van Vereniging  
Speeltoestellen Winsum
 
Per 1 augustus 2014 is de nieuwe 
Europese betaalstandaard SEPA 
van kracht. SEPA staat voor Single 
Euro Payments Area. Alle betaal-
producten, zoals de bankover-
schrijving, acceptgiro en incasso 
worden de komende jaren ver-
vangen door producten die vol-
doen aan de regels voor SEPA. 
SEPA heeft tot doel om alle euro 
betalingen in Europa te standaar-
diseren, zodat er over enkele ja-
ren geen verschil meer is tussen 
een binnenlandse betaling en een 
euro betaling 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 Vereniging 
Speeltoestellen Winsum is NL20 
RABO 0371 0567 05.
 
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. 
Vereniging Speeltoestellen Win-
sum maakt vanaf 2014 ook ge-
bruik van een euro-incasso.  
De jaarlijkse incasso van de con-
tributie van Vereniging Speeltoe-
stellen Winsum kunt u voortaan 
herkennen aan het incassant-id 
van Vereniging Speeltoestellen 
Winsum: NL36ZZZ400058760000. 
Ook heeft de incasso van Vereni-
ging Speeltoestellen Winsum 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 48 is, zal u 
machtigingskenmerk Mndt-48-1-
11-2009 zijn.

De contributie van Vereniging 
Speeltoestellen Winsum wordt 
jaarlijks op de jaarvergadering va-
stgesteld. Voor het jaar 2013 en 
2014 bedraagt de contributie € 
3,00.  De afschrijving van de con-
tributie van 2013 zal binnenkort 
geschieden. Door overgangsmoei-
lijkheden is de incasso van 2013 
helaas niet eerder gelukt. Van-
daar dat we dit binnenkort gaan 
incasseren. 

Sloop woningen 
Winsum

150 jarig jubileum ijsclub 
deel 2

Na de nieuwjaarsreceptie en de 
Fryske vertoning van Ice Age was 
het tijd om te chillen. 

Zowel het middag-  als avondpro-
gramma van deze chill dei was 
een tikkeltje geheimzinnig. ’s Mid-
dags kwamen de kinderen van de 
basisschool langs, om gezellig te 
chillen en film te kijken. De film 
Frozen (wel zo toepasselijk voor 
een ijsclub) werd bekeken op 
een groot scherm van 15m². De 
topkwaliteit van dit BOSE scherm 
in combinatie met het mooie weer 
zorgde ervoor dat iedereen super 
chill was.

Voor het avondprogramma was 
het tijd om nostalgisch te chillen. 
De zon ging langzaam onder en het 
fierleppersplak werd omgetoverd 
tot een sfeervolle openluchtbio-
scoop. Voor de mensen die het 
niet hebben gezien hierbij even 
een korte schets van de situatie.  
Denk aan het fierleppersplak met 
het water, het zand, een groot 
videoscherm en 4 á 5 vuurkor-
ven. Een perfectere locatie voor 
deze chill avond was er gewoon 
niet. De bezoekers zaten dan ook 
rond 21.30 helemaal klaar voor 
het ‘geheime’ programma. ‘’We 
gaan 25 jaar terug in de tijd om 
nostalgisch te chillen’’ waren de 
woorden van voorzitter tijdens 
de opening. Heel Friesland had 
het 25 jaar terug over de Revue 
van de IJsclub en dat is zeker de 

moeite waard om nu 25 jaar later 
nog een keer te bekijken. Deze 
keer niet op de bovenzaal van 
de kroeg maar via een dvd in de 
openluchtbioscoop van Winsum.

De verfilming van de Revue laat 
zien wat er 25 jaar geleden in Win-
sum en het ijsclubbestuur speelde. 
Veel hoofdrolspelers van toen 
waren nu ook weer aanwezig.  
Geweldig om te zien hoe die 
“Koppies” zijn veranderd door 
de jaren heen. Na afloop van de 
film werd de warmte van de bar 
en vuurkorven opgezocht om de 
avond met elkaar af te sluiten. 

De chill dei was een succes, nu op 
naar de beweech en feest dei! 
Meer informatie volgt...   

Personenalarmering in 
Littenseradiel

Deskundige hulp binnen handbe-
reik. Voor als er iets gebeurt. Een 
geruststellende gedachte.

Wat is personenalarmering?
Personenalarmering bestaat uit 
een alarmeringstoestel en een 
zendertje, dat u eventueel om uw 
hals kunt dragen. Gebeurt er iets, 
dan drukt u op de knop van uw 
(hals)zender en krijgt u contact 
met één van onze medewerkers. 
Dag en nacht. Een medewerker 
kan u dan horen en met u praten. 
De medewerker informeert naar 
de reden van de alarmoproep en 
komt sowieso bij u langs. Ook als 
u niet in de gelegenheid bent te 
reageren, komt er altijd een me-
dewerker bij u langs. Zo nodig 
wordt de huisarts of andere hulp 
ingeschakeld. Het dragen van een 
zender kan uw gevoel van veili-
gheid verhogen.

Hoe komt u in aanmerking?
Voor personenalarmering heeft u 
geen indicatie nodig. U kunt zich 
er eenvoudig voor aan-melden en 
dan wordt alles voor u geregeld. 

Het alarmeringstoestel wordt bij 
u thuis geïnstal-leerd en u krijgt 
uitleg over hoe het werkt.

Wat kost het?
Een abonnement op personena-
larmering kost € 8,00 per maand. 
Eenmalig zijn de aansluit-kosten 
van € 40,00 voor de installatie. 
Betaling vindt plaats via automa-
tische incasso. Sommige zorgver-
zekeraars vergoeden (een deel 
van) de kosten voor alarmering.

Informatie of aanmelden
Heeft u nog vragen of wilt u zich 
aanmelden voor personenalar-
mering? Dan kunt u terecht bij 
de receptie van Nij Stapert of Nij 
Dekama.

Meer service aan huis
Naast personenalarmering kunt u 
van andere diensten gebruik ma-
ken die het u thuis gemakkelijk 
maken, zoals bijvoorbeeld:
•  hulp in de huishouding
•  was service
•  warme maaltijd aan huis of uit  
    eten in ons restaurant
•  dagcentrum
•  persoonlijke verzorging of 
    leuke dagactiviteiten

Voor meer informatie:

Woonzorgcentrum Nij Dekama
Skildyk 10    
9024 EN Weidum  
telefoon: 058-2519327  
 
Woonzorgcentrum Nij Stapert
Sybren de Vlasstrjitte 3
8731 CX Wommels
telefoon: 0515-334141

www.zorggroeptellens.nl

goed voor elkaar!



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


