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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

Yn dizze krante
Dorpsfeest
Nijsgjirrich plakje
Spulwike
Alpe d Huez
It Fjildsje

Bedriuw yn byld
Pieter Karst Bouma
Fraachpetear mei … Jelle de Lang
Skoallenijs
Wêr binne se bleaun

Buurtfeest Kleasterdyk/Sjelpdyk
Nieuws van De Helling
Oorlog
Fierljeppen
Nieuws uit de praktijk

l Fan ‘e redaksje 
Foaropwurd
Wat in simmer net? Yn mear op-
sichten as allinnich it machtich 
moaie waar. Winsum waard Frysk 
kampioen peloaten, om mar ris 
wat te neammen, en Pieter Karst 
Bouma waard sawol Nederlânsk- 
as Wrâldkampioen by de Highland 
Games. Wat in weelde.

Mar der wiene mear moaie 
hichtepunten. It doarpsfeest, de 
spulwike, en net te ferjitten de 
Winsumer skoallen dy’t no tegear-
re troch geane ûnder de name “It 
Bynt”. Net raar betocht hear, dy 
namme, en wat in moai foarbyld 
fan gearwurking.

Dit alles, en noch folle mear komt 
werom yn dizze nije edysje fan de 
NijsDok. De fêste rubryken en in 
tal oankundigings fan wat wat 
ús dizze hjerst te wachtsjen stiet 
makket it spultsje kompleet. 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 84-2014
kan worden ingeleverd bij een
van de redactieleden, bij
voorkeur via e-mail, in platte 
tekst en met aparte foto’s. 
Uiterste inleverdatum: 
15 november 2014!  
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l Feestcommissie
Dorpsfeest 2014 – Thema Winter
Het dorpsfeest ligt al weer een 
tijdje achter ons. Wij hopen, dat u 
als dorpsbewoners genoten heeft 
van het dorpsfeest. Wij als feest-
commissie hebben erg veel plezier 
gehad in zowel de voorbereidin-
gen als het dorpsfeest zelf. Toch 
willen we jullie nog een impressie 
meegeven van het dorpsfeest.

25 juni 
Woensdagavond zijn we het 
dorpsfeest gestart met het in-
schrijven voor de diverse spel-
letjes, kaatsen, creatief met etc. 
Tevens was er deze avond de mo-
gelijkheid om geld in te zetten op 
het spel “Schijt je rijk”. Dit spel 
had volop de aandacht van iede-
reen en was dan ook erg gesla-
agd. Om 20.00 uur hebben we de 
koe los gelaten op het veld. Zowel 
de kinderen als de ouders zaten te 
wachten tot de koe zijn “behoef-
te” zou doen. Helaas verleende de 
koe niet zijn medewerking, maar 
de eigenaar van de koe, Jan Wiet-
se de Boer, wel!!. Na wat rondjes 
geblinddoekt te hebben rond-
gelopen heeft hij de emmer met 
koeiestront op het veld gegooid. 
De gelukkige winnaar van de pot 
was Pieter de Vries!! We hebben 
deze avond mogen afsluiten met 
de band “FlameWorks Company”.

26 juni
Donderdagochtend zijn we ge-
start met de optocht. Er hadden 
zich 7 lopers en 8 wagens aange-
meld. De feestcommissie is dan 
ook erg blij dat er elk jaar weer 
een grote opkomst is. Iedereen 
was op zijn manier creatief gewe-
est en wat zag het er weer prachtig 
uit!! Bij de lopers was de 1e prijs 
voor It Heechhout “Iiskeningin-
nen untteie mei it doarspfeest “ , 
de 2e prijs was voor Thirza Diks, zij 
was verkleed als sneeuwpop (7000 
boterhamzakjes!!) en was tevens 
eerste bij de publieksprijs. De 3e 
prijs werd in ontvangst genomen 
door de Hegeterp “De Hegeter-
per Sniepoppen”. Bij de wagens 
was de 1e prijs voor de Tsjerke-

buorren “Tsjerkebuorren slipet de 
redens” en zij werden 2e bij de 
publieksprijs. De 2e prijs was voor 
De Terp met de “Sneeuwbol”, de 
3e prijs was voor de familie Slager 
en familie Wierenga met “Koek 
en Zopie” en last but not least 
Weakens met de 4e prijs “Happy 
Feet”. Na de optocht hebben we 
genoten van een kopje koffie met 
het heerlijke gebak van de De 
Gauwe Krakeling.
Donderdagmiddag hadden we de 
kinder- en peuterspelen op het 
programma. Helaas door de hevi-
ge regenbui hebben we dit in de 
speeltuin c.q. op het veld bij scho-
ol moeten houden. Samen met 
alle vrijwilligers, juffen en mee-
sters hebben de kinderen leuke 
spelletjes gedaan en ontvingen ze 
na afloop een leuk cadeautje. De 
sigaarrokers waren deze middag 
ook in de weer om de uitdaging 
aan te gaan! Het sigaarroken is 
bij de heren gewonnen door Si-
mon Visser en bij de dames door 
Ida Bouwma. Ook verzamelden 
zich donderdagmiddag om 14.00 
uur de kaarters in De Helling, na 
wat heen en weer geschuif tussen 
schutters en klavers hadden we 
twee tafels met schutjassers en vijf 
tafels met klaverjassers. Het is een 
gezellige middag geworden. De 
klaverjassers waren tegen zessen 
klaar: 1e prijs Wietske Molenaar, 
2e prijs Erik ter Schure, 3e prijs 
Sjoerd-Pieter Jouwsma en de 4e 
prijs was voor Natasja Groenew-
eg. Voor de schutjassers duurde 
de middag wat langer, het was 
al half zeven toen Jippe Tinga de 
prijzen uit kon delen, de 1e prijs 
was voor Hielke Schots en de 2e 
prijs voor Piet Smink. 
Ook waren vele dorpsbewoners 
deze middag fanatiek tijdens het 
Jeu de Boules. De winnaar van 
het Jeu de Boules is geworden 
mevrouw Frankena. Voor de al-
lerkleinsten hadden we aan het 
begin van de avond nog een kin-
dertheatervoorstelling “Koning 
Kierewiet”. Donderdagavond 
hebben we afgesloten met een 
Apres Ski Party met het Crazy DJ 
Team.

27 juni
Vrijdagochtend in alle vroegte 
starten de kaatsers. Er waren 27 
partuur. En wat is het toch elk jaar 
weer een mooi gezicht. Jong en 
oud gezamenlijk op het veld en de 
gezelligheid straalt er vanaf (zeker 
met de omroepster van dit jaar)!! 
Rond 18.00 uur kon dan de prijsu-
itreiking plaatsvinden. In de win-
naarsronde is de 1e prijs gewon-
nen door Evert Peter Tolsma, Piet 
Boersma en Marije Dillema. De 2e 
prijs was voor Sietse Regeling, An-
neke Rob en Froukje Terpstra, de 
3e prijs is gewonnen door Gerrit 
Terpstra, Andre de Vries en Jets-
ke Schilstra en de 4e prijs ging 
naar Bert Groen, Ans Greidanus 
en Elbrich Poelstra. In de verlie-
zersronde was de 1e prijs voor Ido 
Altenburg, Elvir Hadzic en Froukje 
Frankena en de 2e prijs ging naar 
Siep van der Let, Jelte Meulenaar 
en Gerben Berenschot. 
Bij de jeugd was de uitslag als 
volgt:
Kabouters: 1e prijs: Jesse Greida-
nus en Femke Schaafsma, 2e prijs: 
Rianne Poelstra en Brecht Wieren-
ga. Welpen: 1e prijs: Romy Postma 
en Bram Wierenga, 2e prijs: Stefan 
Greidanus en Marit van der Velde.
Pupillen: 1e prijs: Pieter Schaafsma 
en Jarno Vietor, 2e prijs: Anna Rob 
en Yoran Slager, 1e prijs verliezers 
ronde: Jelke Greidanus en Hessel 
Konning,
2e prijs verliezersronde: Marlies 
Bonnema en Hedwich Pater.
Schooljeugd: 1e prijs: Wessel Hil-
verda en Reimer Faber, 2e prijs: 
Rianne Nutma en Marije de Jong.
1e prijs verliezersronde: Daniel 
Rob en Eldert Sieswerda, 2e prijs 
verliezersronde: Hester de Haan 
en Marthe Schaafsma.

Voor de niet-kaatsers was er de 
mogelijkheid om lekker creatief 
bezig te zijn. 60 personen hadden 
zich opgegeven. Onder leiding 
van Jildou Grovestein hebben ze 
een mooi creatief bloemstukje ge-
maakt. Deze dag was er ook een 
schaatsbaan aanwezig. De jeugd 
heeft hier veelvuldig gebruik van 
gemaakt.
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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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Deze middag vond de jaarlijkse 
seniorenactiviteit plaats in de her-
berch de Trijesprong. Ook dit jaar 
waren we weer verrast door het 
grote aantal aanwezige senioren. 
Het was er al gezellig voordat 
de feestcommissie er arriveer-
de, mede omdat de herberch de 
Trijesprong een special senioren 
lunchbuffet had samengesteld. 
We hadden bedacht om een “fo-
ute bingo” te organiseren met na-
tuurlijk ook veel “foute” prijzen. 
Er waren bonus vragen (over het 
dorp Winsum, het thema “Win-
ter”, muziekvragen etc.) waarmee 

je een cijfer op je bingokaartje 
kon verdienen. De muziekvragen 
werden verzorgd door Tietsya van 
Wieren en Griet van der Wal. Ook 
verzorgden zij de (meezing) mu-
ziek tussen de bingo rondes door 
en in de pauzes. De senioren vin-
den het dan ook prachtig om mee 
te zingen.  Wij hebben, als feest-
commissie, altijd veel voorpret bij 
het organiseren van zoiets. En dan 
komt er natuurlijk een moment 
dat je e.e.a. in praktijk moet gaan 
brengen. Dit ging goed, maar door 
de enorme hoeveelheid aan cade-
aus kwamen we toch enigszins in 
tijdnood. Na de pauze hebben wij 

de foute bingo gelaten voor wat 
het was en zijn we verder gegaan 
met de standaard bingo. Het was 
een zeer geslaagde middag, wel-
ke wij als feestcommissie zeker 
niet gauw zullen vergeten. 
De animo voor het “IJsvissen” 
was groot dit jaar!!. Zowel jong 
als oud deed mee en dit zorgde 
voor een gezellige en leuke sfe-
er. In totaal werden er maar liefst 
34 vissen gevangen. Bij de jeugd 
had Jesse Greidanus de grootste 
vis gevangen met een lengte van 
40 cm. Pascal Poelstra had de me-
este vissen gevangen met een to-
taal van 3 vissen. Bij de jeugd en 
volwassenen vanaf de basisschool 
had Robert Schukking de grootste 
vis gevangen met een lengte van 
26,5 cm. Steven Boersma had de 
meeste vissen gevangen met een 
aantal van 8 vissen. Met verbazing 
werd er zelfs een gerookte makre-
el gevangen door Jelle Steensma. 
Dit was een leuke grap en iede-
reen kon er om lachen. Gilli We-
stra won de poedelprijs, omdat 
ze een aantal keer een vis aan de 
haak had die er helaas weer af 
was gevallen. Ook was het geheel 
leuk aangekleed met pinguïns op 
ijsschotsen wat voor een winter-
se sfeer zorgde. Het was al bij al 
een leuke en geslaagde activiteit 
en we hopen dat we volgend jaar 
weer zo’n grote opkomst hebben.

De kinderactiviteit voor deze mid-
dag was eerst vlot bouwen met je 
groep, daarna een parcours afleg-
gen op skeelers in de nieuwbouw. 
En als laatste het vlot veilig met je 
groep in de haven brengen. Wat 
hebben de kinderen gezweten, 
maar wat hadden ze een plezier!! 
Er werd onderling heel wat afge-
lachen tijdens de tocht over het 
water. 

Aan het begin van de avond heb-
ben we wederom de optocht ge-
had met medewerking van het 
korps uit Menaldum en hebben 
we de avond afgesloten met de 
band “Kink”.

28 juni
Zaterdagmorgen na het geza-
menlijk ontbijt, barstte de strijd 
weer los!
Welke straat was het snelst, ster-
kst en slimst…? 10.00 uur stonden 
bijna alle teams paraat, alleen de 
bedden op Weakens lagen kenne-
lijk erg lekker, want Weakens had 
wat moeite om de teams comple-
et te krijgen.

Het eerste onderdeel wat op het 
programma stond was de kar race, 
twee teams per keer moesten een 
Miedema kar laden, op dit zelfde 
moment stonden van elk team 
twee man aan de andere kant van 
het veld een boomstam door te 
zagen met een trekzaag. Zodra 
er een plak van de boomstam af 
viel kon deze op de kar, en reed 
de kar met het gehele team rich-
ting finish. De snelste tijd was de 
hoogste score natuurlijk!
De teams konden na de kar race 
verzamelen voor een echte triat-
lon, de teams moesten wederom 
weer tegen elkaar, eerst op ski’s 
richting de schietschijf en hier 
moesten ze zo snel mogelijk 300 
punten schieten. Wat werd gehin-
derd door de tegenpartij die met 
waterballonnen mochten schie-
ten. Als de teams de score hadden 
gehaald mochten ze weer op de 
ski’s richting finish.
Daarna mochten de teams hun 
krachten bundelen om zo snel 
mogelijk geblinddoekt hun te-
ammaat, die op de brancard lag, 
langs een parcours te loodsen, hier 
brulde de persoon op de brancard 
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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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de aanwijzingen richting team.
Het laatste spel voor de pauze was 
de piramide loop, hierbij moest er 
een teamlid midden in de pirami-
de staan dat omhoog werd gehou-
den met behulp van touwen door 
de andere teamleden. Hier was 
goed teamwerk essentieel, we-
derom welke het snelst over de 
finish was had gewonnen!

Na de soep en broodjes waren we 
toe aan het eindspel wat plaats 
vond in de haven. Dit is zoals jullie 
gewend zijn altijd het spectaculai-
rst en de heren van de feestcom-
missie hadden een uitdagende 
stormbaan gebouwd met aan de 
start een groot luchtkussen waar 
de teams startten. Ze moesten 
over het luchtkussen klauteren 
om vervolgens via de andere zijde 
naar beneden te glijden. Daarna 
volgde een lange watermat waar 
ze, als dit lukte, over heen moe-
sten ‘’stormen’’ om vervolgens zo 
snel mogelijk de bel te luiden. Als 
het laatste teamlid de bel had ge-
luid stopte de tijd. 

Tijdens het matinee werd het win-
nende team bekend gemaakt. 
Waar vorig jaar ‘’de omrinners’’ 
net naast de prijzen greep, 
hadden ze nu de hoofdprijs te  
pakken. GEFELICITEERD!

Matinee met Butterfly!! Ook dit 
jaar weer erg gezellig!! Het valt 
op dat er steeds meer dorpsbewo-
ners verkleed gaan naar het ma-
tinee, dit is erg leuk om te zien. 
Dit jaar waren bij de dames “de 
Eskimo’s” het mooist gekleed. Bij 
de heren viel Cees Greidanus in de 
prijzen. Misschien wel leuk om te 
weten, maar Butterfly is weer ge-
boekt voor volgend jaar. 

We willen iedereen bedanken, die 
samen met ons, het dorpsfeest 
mogelijk heeft kunnen maken. 

Het is onmogelijk om iedereen te 
benoemen, maar in het bijzon-
der willen we de Helling, Siep en 
Wietske en de COOP, Siebe en 
Jetske bedanken voor de fijne 
samenwerking tijdens het dorps-
feest. 

Dan willen we u graag meedelen 
dat de feestcommissie het voor-
nemen heeft om op korte termijn 
een enquête in het dorp te hou-
den om uw mening te peilen over 
het dorpsfeest. De uitkomsten van 
deze enquête zullen we tijdens de 
jaarvergadering toelichten.

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

De jaarvergadering van de feest-
commissie is op 14 november om 
20.00 in de Helling

Met vriendelijke groet,  

www.facebook.com/doarpsfeestwinsum

Financiële bijdrage 
dorpskrant 
‘NIJS.DOK’
Deze dorpskrant wordt u 4 keer 
per jaar bezorgd. Als redactie ho-
pen we dat u hiermee o.a. een 
indruk krijgt van alle wederwaar-
digheden in en rondom Winsum. 
Als redactie werken wij enthou-
siast en op vrijwillige basis aan alle 
kopij of gaan op zoek naar kopij. 
Ook proberen wij onze onkosten 
zo laag mogelijk te houden en de 
advertentie’s stellen ons in staat 
om deze krant dan ook werkelijk 
te realiseren.

Na de eerste 12 jaar ‘NIJS.DOK’ 
hebben wij een ommezwaai 
gemaakt met een vernieuwde 
lay-out en een heuse gekleurde 
omslag. Om dit allemaal in de 
toekomst te blijven doen, kunnen 
we een bijdrage in de onkosten 
van onze dorpskrant goed gebru-
iken. We zouden het op prijs stel-
len, indien u een extra bijdrage 
in de onkosten zou willen over-
maken op bankrekening NL93RA-
BO0371060338 o.v.v. ‘onkosten 
dorpskrant’.

In het derde kwartaal van 2014 
hebben we € 5,00 aan donaties 
mogen ontvangen. 
Onze hartelijke dank daarvoor!

De redactie. 

Efkes noteare!

Op snein 2 novimber is der in 
kofjekonsert yn de Helling, 

middeis om 16.00 oere
mei de trekzakgroep “29 

Knopkes” en de Blierbekjes.

tagong fergees. 
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`It  Jubileum’

Dit jier steane Jan Arendz en Ma-
rijke Geertsma  40 jier op de plan-
ken. 
Om dit te fieren komme se mei 
in sels skreaun stik oer in akteur-
sechtpear, dat ek jubilearret.  
Dy akteurs hawwe harren 60-jier-
rich-jubileum, yn 2034. De man 
(Jan) wol dit unike jubileum fie-
re, de frou (Marijke) hat der gjin 
nocht mear oan.

Dizze foarstelling is foar in part 
basearre op de stikken, dy’t se spi-
le ha. Tagelyk hawwe dy stikken 
ynfloed hân op har deistich libben, 
lykas it akteur-wêzen dat ek hân

HOLLE BOLLE TSJING!!

Wilens kin Winsum dizze kreet en 
alle Spulwike ferskes aardich mei 
roppe en raze.. Want wat wie it 
moai net!!

It is alwer in skofke lyn dat Win-
sum fol rûn mei lieders en Spulwi-
kebern. We binne no twa moanne 
fierder en we genietsje noch nei. 
It wie foar ús as bestjoer in hiele 
ûndernimming om Spulwike te 
ferhúzjen nei in oar doarp en wat 
is it dan super dat it doarp sa mei 
docht. Al op sneins, by de ûntgrie-
ning, wie der in soad publyk. En 
ek yn de rest fan de wike wie de 
oanrin top! Sjoch mar nei bygean-
de foto, makke troch Jelle Wierin-
ga. 

It is toch wol in hiele ynfaazje al 
die minsken tagelyk yn ien doarp 
en dan ha je ek nog dy núvere 
Spulwike tradysjes, sa as it smiten 
mei blaue drek, it roppe en raze, 
it aaigoaien, it ferfgefjocht en sa 
fierder. Je moatte der mar oer kin-
ne… Mar Winsum koe der oer!! 

Wy wolle dan ek hiel Winsum tige 
tanke foar jim gastfrijens. Wat ha 
wy ús wolkom field! Ek wolle wy 
hjirby nochris Siep en Wietske tan-
ke foar it feit dat wy de Helling 
“oernimme” mochten. Fierder fan-
sels in grut wurd fan dank foar de 
keatsferiening foar it brûken fan 
it fjild, foar de minwaarlokaasjes, 
foar de minsken fan de Haven en 

foar eltsenien dy’t Spulwike yn 
Winsum mei mooglik makke hat.

Ta ein: takom jier sille wy wer nei 
ús âlde fertroude plakje yn Lit-
tens. Ek dêr binne jim fansels fan 
herte wolkom! Mochten wy oait 
wer in oar plakje nedich hawwe 
om Spulwike te hâlden, dan stjit 
Winsum boppe oan ús list!!!

Groetnis fan de haadlieding fan 
Spulwike Littens,

Tanja, Johannes, Ids, Tjeerd, Ge-
ertje, Gineke, Rianne & Neeltje 

hat. Ommers, se binne net allinne 
kollega’s, mar ek en foaral man 
en frou. Sa is ‘It Jubileum’ suver in 
kronyk, net alllinne fan it (toaniel)
libben fan in akteursechtpear, mar 
ek fan it Fryske kulturele libben, 
fan it feroarjende Fryslân. In kro-
nyk fan it libben –harren libben- 
tusken 1974 en 2034. 
De rezjy fan ‘It Jubileum ‘ is yn 
hannen fan Bruun Kuijt. 

Dizze foarstelling sil freed 31 
oktober te sjen weze yn e Helling 
oanfangstyd is 20,00 oere.

Kaarten hjirfoar binne te bestel-
len op

info@mfcdehelling.nl of  
telefoannûmer: 0517-341590 

de kaarten kostje € 14 per stik.

NijsDok nu ook
online te lezen

www.winsum.nu 
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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
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Alpe d’Huez 2014

Nei ‘n dik jier fan taridings om 
sa folle mooglik jild op te heljen 
wie it dan sa fier. We gean nei 
Frankryk. En wol nei de Alpe d 
Huez.
Ein maaie binne we allegearre nei 
Frankryk of reizige. De iene yn 1 
kear, de oare mei oernachting en 
mei bus, auto of camper. Snein 1 
juni wiene we allegearre te plak. 
We sieten yn chalets en campers, 
want we wiene mei ‘n grutte gro-
ep minsken. Partners, bêrn, âlders, 
broer en suster. 

De dagen foar de grutte dei, 
hawwe ‘n oantal bergen beklom-
men om it gefoel te kryen. Wy 
hiene fansels wol traint, mar net 
yn é bergen. It wie moai waar dus 
it wie flink switten om de berg 
op te kommen. Mar rêstich oan 
en ûnderweis safolle mogelik ge-
nietsje fan it geweldige útsjoch en 
je komme fansels boppe! En dan 
it dalen, ek in fak apart. Je hawwe 
gau de gang te pakken en je mo-
atte goed oplette. Best spannend! 
En sa waarm at je it hawwe at je 
omheech fietse, sa kâld is it om 
beneden te kommen.

We sieten fansels net de hiele dei 
op’e fiets, want we hienen ek in 
bytsje fakânsje, dus tiid foar leuke 
dingen. Sa hawwe te touren west 
yn’e auto, rûn, oant swimmen 
west en guon hawwe in gletsjer 
besocht. Ek moasten we wol gau 
ris nei it Palais des Sports om it 
ien en oar te regeljen. Sa hiene 
de froulje in spandoek makke dat 
by de organisaasje ynlevere wur-
de moast sadat it lâns de route 
ophongen waard.   

De hiele wike wiene der ek al-
legearre aktiviteiten te dwaan 
op of ûnder oan de berg. Snein 
te jûn binne in oantal fan ús nei 
de iepening west yn it Palais des 
Sports. It Palais des Sports is in 
grut sport complex yn it doarpke 
Alpe d’huez en dizze wike it thús 
honk fan Alpe d’huzes. 
Je koene der ûnder oaren kje-
arskes keapje en derby oanjaan yn 

welke bocht at der stean moast. 
Je koene klean keapje fan alpe d 
huzes, iets knutselje en ophingje 
oan linten yn in tinte. At je troch 
dy tinte rinne en de kaertsjes en 
teksten fan minsken lêze en foto’s 
besjoche krije je oeral pikefel. Sa 
folle minsken moatte in neisten 
misse. Jong en âld. It makke sa 
folle yndruk. Fenna en Lieke, de 
dochters fan Petronella, hawwe 
ek oan it knutseljen west en dat 
hat ek yn é tinte hongen. 

Woansdei foar de grutte dei hie-
ne wy in rêstdei…oplade foar de 
echte beklimming. En krekt of 
hiene de waargoden dit yn’e ga-
ten, it wetter kaam ienienen ek 
mei bakken út de loft. No hie-
nen we wol moai de tiid om de 
fietsen nochris nei te sjen en de 
stjoerbuordsjes op’e fiets te mon-
teren. (Eltse dielnimmer krige in 
stjoerbuordsje mei syn/har eigen 
namme en in tsjip foar de tiidre-
gistraasje). Petronella hie ek noch 
in knuffel as maskotte op it stjoer 
en, krekt as Sjoerd Pieter, in foto 
fan Doet op’e stange.  

.

5 juni
En doe wie it sa fier. Om healve 
achten giene de supporters yn’e 
auto op paad. Sy koene by in ski 
station in oantal kilometers fjirder 
op parkere en giene fan derút mei 
in gondel nei de top fan de Alpe 
d’Huez.

De fietsers setten fuort dernei ek 
ôf op’e fiets. Earst 7 kilometer 
fietse nei Bourg d’Oisans, it doarp 
oan de foet fan de Alpe d’Huez. 
It wie doe noch net botte waarm, 
de winter wanten hienen wol oan 

kinnen. Minsken dy’t doe al in 
beklimming der op sitten hiene (je 
koene starte fanôf 4.30 oere) mo-
asten nei de ôfdaling yn tekkens 
wikkele wurde om wer op tempe-
ratuur te kommen. 

We binne mei syn allen tagelyk 
fan start gien en dernei fietse elt-
senien syn eigen tempo. Sa giene 
wy yn lytse groepkes of ‘allinne’ 
omheech. Mar echt allinne binne 
je fansels noait. Der binne in hiel 
soad fietsers, allegearre mei it sel-
de doel en dat skept fuortendaliks 
in bân. Der is altyd wol ien der’t je 
mei opfytse kinne en dan ûntste-
ane der ek al gau hiele bysûndere 
gesprekken mei minsken dy’t jo 
foarhinne nea hjearder sjoen ha.  

De earste 3 bochten wiene gelyk 
it dreechst. At je oer de râne sea-
gen koene je goed sjen hoe fier je 
omheech fietst wiene. In machtich 
gesicht!

Wy hawwe dan ek genoaten fan 
it geweldige útsicht ûnderweis. 
Mar net allinne dat is moai en yn-
drukwekkend, ek de teksten op’e 
dyk en de foto’s en spandoeken 
dy’t yn eltse bocht hingje. Je mo-
atte der wol nei sjen en de teksten 
lêze. De treannen stiene my gau 
ris yn è eagen. En dan noch de 
minsken dy’t je oanmoedigje, en 
de muzikanten dy’t foar ôflieding 
soargje. Oaral hjearre je musyk. 
Wer komt it wei! Hawwe dizze 
muzyk al hant of krye we  it noch? 
It fietst heerlyk op de beat fan de 
muzyk. Dan fleane we wer foarût.

Yn bocht 12 stiene ûs kearskes 
foar ûnder oare ûs mem en Hes-
sel (jonkje fan Rienk en Wietske) 
Ik fytste tegearre mei Teunis en 
wy binne hjir efkes ôf stapt om 
de kearskes op te sykjen.. Al die 
kearskes steane dêr stik foar stik 
foar ‘n persoan dy’t siik is of de 
striid spitich genoch ferlan hat 
oan kanker. At je dêr by stil stean 
witte je werom wy dizze berch op 
wolle. Op nei boppe.

Yn bocht 15 hong it spondoek fan 
Doejowili. Prachtich!
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NijsDok nu ook
online te lezen

www.winsum.nu 

En dan hawwe it doarp Huez yn 
it sicht. Mar dernei is it noch wol 
3 bochten en dat is noch in best 
ein omheech. Dy lêste kilometers 
binne dreech. En dan sjoche we 
bocht 0… mar we binne der noch 
net, ek yn it doarpke moatte we 
noch klimme. Der steane safolle 
minsken en muzyk. At je dan ek 
efkes oan al dy minsken tinke dy 
siik binne en foar harren libben 
fjochtsje dan kin it net oars as je 
fjochtsje mei, allinne wy de berch 
op.
En dan is de finish yn sicht. In 
glimk, mar ek treannen fan fer-
triet en ferlichting dat je de berch 
ferslein hawwe. We omhelse elko-
ar. We binne grutsk op elkoar dat 
we dit dien hawwe. 
Ek de supporters binne bliid dat 
we d’r binne. Ût winsum binne 
sels noch mear supporters kom-
men. Fam. de jong stie by ûs op de 
camping en sy binne mei gongen 
yn é gondel. En ek Durk syn âlders 
en broer mei de freon binne dizze 
dei nei de Alpe d’huez ôfreizige. 
(sy stiene op in camping 300 kilo-
meter by ús wei.)

We krije roazen, geane efkes 
nei de wc, ite en drinke wat en 
meitsje in groepsfoto. We fiele 
ûs allegearre noch fit genoch om 
noch ‘n kear de berch op te gean. 
Dus dêr gean we wer. Earst nei be-
neden. Dat wie ek dizze kear wer 
fris. En it is oplette want der binne 
sa’n soad minsken ûnderweis! En 
ja hjer ek noch lekke bannen. We 
geanne sa hurd en we moatte sa 
remje dat de bandsjes knappe.
Ik hie it goed foar mekoar. Ik hie 
in prive bannenplakker by my en 
wol Teunis. Doe at de bân knap-
te waard fan alle kanten hulp oan 
bean. It is echt mei elkoar de ber-
ch beklimme wat der ek bart. Dat 
jout sa’n noflik gefoel. En efkes 
letter krigen ek Sjoerd Pieter en 
Jan Pieter ûnderweis noch in klap 
bân. Gau reparere en wer fjirder..
En doe giene we foar de twadde 
kear nei boppe. It wie no ‘n stik 
waarmer.  Dus goed drinke. 
Ûnderweis is it ûtsicht sa mooi. 
We krye iten underweis fan 
minsken dy’t der mei campers 

stean. Komkommer, pannekoek. 
Spûnsen mei wetter. Dingen die 
we hielendal net ferwachte hiene. 
Mar o sa mooi.
Tagelyk at we nei boppe fietse 
binne d’r ek minsken dy’t rinne of 
drafe. Ek ‘n top prestaasje. De rin-
ners geane somtiden hurder dan 
wy op é fiets. Mar wat hawwe ek 
wer wille mei elkoar.
Doe’t we de 1e kear boppe wie-
ne waard ik belle troch omrop 
Fryslan. Sy woene graach in live 
interview mei my dwaan. No dat 
moast altyd wurde, en dus pra-
ten wy ôf dat se om 12.45 oere 
wer belje sille. Teunis en ik wie-
ne krekt bocht 17 foarby doe’t ik 
se wer oan’e lijn hie en live op’e 
radio wie! Tagelyk waard Teunis 
interviewt troch radio Nunspeet. 
Wat hawwe ‘n wille hân. It media 
team. De berochtsjes kamen da-
liks op de tillefoan. Facebook en 
de doejowili site leinen hast plat 
yn Winsum, Littens en Jorwert. 
Mariska hâlde de site by. Nynke 
twitter en facebook.
Ûnderwilens binne der in oan-
tal supporters mei de gondel nei 
bocht 7 gien om ûs oan te moe-
digjen.
Dat joech ús in enorme boost yn 
ús gevecht mei ús sels en de berg. 
We fietsen fuort in toskje hurder.

Letter hjear ik dat ek de oarren 
efkes stopt binne yn bocht 12 by 
de kearskes fan mem en Hessel. 
Efkes ‘n momint fan besinning. En 
at je dan de twadde kear boppe 
binne jout dat sa’n oerwinnend 
gefoel. Dit hawwe dien!

In machtiche prestaasje, al dy 
minsken dy’t siik binne of de striid 
opjaan moasten yn gedachten.
Een geweldich bedrach ophelle. 
Mear as 27000 euro!

It wie in ûtdaging om nea te ferjit-
ten. Eltsenien dy’t mei west hat, 
hat genoaten. We hawwe wille 
mei elkoar hân, mar d’r binne ek 
treannen west. En dat is allinne 
mar goed. We wiene der mei ‘n 
doel. En die hawwe berikt.

Ik wol dan ek ût namme fan de 
oare fietsers fan Doejowili eltse-
nien tank sizze foar alle steun, 
berochtsjes, smskes, wHats appkes 
en mailtsjes.
De supporters dy’t mei wiene 
tank foar harren geduld,  steun, 
oanmoediging en leafde
It wie geweldich!

Petronella Jouwsma 

Op de site fan Doejowili stean 
foto’s

Fan dit plak ôf wol ik eltse-
nien hertlik tanksizze foar alle 
blommen, kaarten en telefo-
antsjes, dy’t ik krigen ha nei 
myn heup-operaasje.

Ek op de protte besites kin ik 
tankber weromsjen.

It revalidearjen giet goed, mar 
in nije heup oan de oare kant 
sit der oan te kommen . . . .

Nochris tige tank, it hat my 
geweldich goed dien !
      
Hertlike groet,
      
Pytsje de Vries
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“It Fjildsje”

De Greate streek, de Sûlverstrjitte, 
in diel fan de Hegeterp en Omrin 
binne alle strjitten om it fjildsje yn 
Winsum. Eltse strjitte hat in oantal 
gesinnen mei bern. 
Yn 2011 binne wy mei trije persoa-
nen om’e tafel gien en ha betocht 
om mei de húzen om it fjildsje in 
buurtfeest te organisearjen. 
De bern boartsje in soad mei elko-
ar en mei meardere strjitten kinne 
jo dan ek in moai buertfeest jaan 
en byelkoar wêze. 
Elts jier binne de minsken wer 
entûsjast as de útnoeging troch 
de doar komt.

Wy organiseare dan in bbq en elt-
senien makket dêrnjonken noch in 
lekkere fersnapering, yn de foarm 
fan in salade, wraps, fulde aaien, 
spieskes mei lekkers en fansels net 
te ferjitten de marshmallows dy’t 
jûns troch de bern om de fjoerko-
er opwaarme wurde.
Dêrnjonken wurdt der volleyballe 
troch jong en âld.
Ek de âldere jeugd is entûsjast en 
binne elts jier fan de partij. 
23 augustus ha wy wer in tige 
slagge buertfeest hân, mei sa’n 55 
persoanen.

Sneins wurdt dér neisprutsen en 
ûnderwylts brekke wy de tinte 
wer ôf en romje de boel wer op.
Hjirby wolle wy eltsenien tige 
tank sizze dat jimme der wiene, 
tige tank foar it brûken fan de 
tinte, ferljochting, de steantafels, 
it volleybalnet, de musyk, it optre-
den fan Bert en net te ferjitten de 
goede soarch en service van de 
COOP.

Anneke Rob, Yvonne Weijer en 
Imca Leistra. 

l Bedriuw yn byld

Wij zijn Siete Peter Jellema (36) en 
Mahalia Huizing (35). Siete Peter 
is geboren in Friesland en heeft 
zijn hele leven in Friesland gewo-
ond. Zijn heit en mem wonen nu 
in Gauw. Mahalia is geboren in 
Enschede en is op haar 22e naar 
Friesland verhuisd. Haar familie 
woont nog in Enschede. 
In mei 2000 is Siete Peter naar Win-
sum verhuisd en kwam te wonen 
aan de Meamerterdijk 2 in één 
van de bejaardenwoningen die nu 
weggehaald zijn. In 2001 zijn wij 
samen gaan wonen aan de Me-
amerterdijk en hebben daar een 
aantal jaren met plezier gewoond.
In 2005 hebben wij het huis 
gekocht aan de Hegeterp 2 te 
Winsum en daar wonen wij nu 
nog steeds met heel veel plezier. In 
2008 is onze zoon geboren Tjitse 
(6) en in 2011 onze dochter Jinke 
(3). Tjitse gaat naar de basisscho-
ol groep 3 en Jinke gaat naar de 
peuterspeelzaal ’t Pikepoltsje. 

Vanaf zijn 18e heeft  Siete  Peter bij 
verschillende transportbedrijven 
gewerkt.  Zowel internationaal als 
nationaal veel in stukgoed vervo-
er. In 2007 is hij bij zijn broer gaan 
werken op een container auto in 
het los gestort vervoer. Zoals o.a. 
afval, oud ijzer, grond, puin. In 
2011 heeft hij alle benodigde pa-
pieren behaald om als eigen tran-
sportondernemer aan de slag te 

gaan. In januari 2012 waren alle 
vergunningen en andere papieren 
rond zo dat we van start konden. 
Dit van start gaan kon heel snel 
doordat we een vrachtauto van 4 
jaar oud over konden nemen van 
zijn broer. Met deze  auto was Sie-
te Peter gaan rijden toen zijn bro-
er hem nieuw aanschafte dus was 
dit een bekende auto en was het 
beluit een stuk makkelijker en de 
stap een stuk minder groot alles 
was bekend en voelde vertrouwd 
en een goede basis om een eigen 
bedrijfje te starten.
Hoofdzaak van het transport was 
voor van Gansewinkel Transport 
uit  Maarheeze. Voor deze firma 
had hij al jaren gereden toen hij 
nog voor zijn broer reed. Maar 
helaas door inkrimping en veran-
dering binnen die organisatie mo-
esten per januari 2013 alle char-
ters bij de van Gansewinkel eruit. 
Dus van de een op de andere dag 
geen opdracht gever meer.  Door 
de contacten die hij nog altijd met 
de Firma Sandstra uit Bolsward 
had kon hij daar in opdracht van 
hun ritten uitvoeren. Doordat hij 
voor hun reed kon hij in septem-
ber 2013  een andere vrachtauto 
overnemen deze was nog geen 2 
jaar oud en had weinig kilometer 
gereden en dit resulteerde dan 
ook  in het feit dat hij nu in de be-
drijfskleuren van Sandstra rijd.  De 
ander vrachtauto die inmiddels 
meer als 5 jaar oud was hebben 
we verkocht . We hebben geen 
personeel en maar 1 auto, we 
doen zoveel mogelijk zelf zoals 
onderhoud en administratief .  
Op dit moment rijd hij veel in 
opdracht van de Omrin. Dit is ve-
elal werk in de buurt dus is hij nu 
elke avond thuis. 
Dit is een beetje in het kort wie 
wij zijn en 
wat voor 
bedrijf wij 
hebben. 

Oant sjen,

Siete Peter, 
Mahalia, 
Tjitse en 
Jinke.
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Pieter Karst wrâldkampioen!

Hy hat it oprêden! Earder dit jier 
dominearre ‘er al de Highland Ga-
mes yn eigen doarp, mar ein juny 
waard doarpsgenoat Pieter Karst 
Bouma ek noch wrâldkampioen 
yn Noarwegen. Dit wie krekt nei it 
ferskinen fan ús doarpskrante, dat 
wy hawwe der noch gjin oandacht 
oan besteegje kind. De buertferei-
ning Kleasterdyk hat lykwols de 
grutte tagongspoarte as wolkom 
oan de kampioen by de Bouma’s 
pleats opsetten.

De Higland Games duorren twa 
dagen en Pieter Karst krige de 
oerwinning net kado. Nei de ear-
ste dei hie ‘er de lieding noch, mar 
de twadde deis sakke hy nei it fjir-
de plak. Mar doe kaam it ûnder-
diel hammergoaien. Pieter Karst 
smiet it ding 34,66 meter fuort, 
in nij Nederlânsk rekôr. Ek it smi-
ten mei de beamstammen, it lê-
ste ûnderdiel, gie him it bêste fan 
allegear ôf. Sa hat Winsum neist 
in wrâldkampioen keatsen (Jo-
hannes Boersma yn 2012) no ek in 
wrâldkampioen Highland Games. 

Lokwinske, Pieter Karst!

JR

Foto: www.highlandgamesfederatie.org

l Fraachpetear 
mei…… Jelle de Lang, kampioen-
speloteur

Jelle: Jim ha it wûn! Hoe faak 
hast meidien oan it Frysk Kampio-
enskip peloaten?
Jelle: Ja, machtich dat wy it no 
einliks in kear wûn ha. Iksels ha 16 
kear meidien, like faak as Johannes 
Boersma. Wy ha 4 kear yn de fina-
le stien en dan moatte je it ek in 
kear winne. In finale ferlieze is net 
bêst, dêr bin ik dan echt siik fan. Ik 
kin net oer ferlies. Net by pim-pam-
petten en ek net by it keatsen.

Jelle: By jimme tsjinstanners sit oe-
ral wol haadklassers yn de partoe-
ren. Hoe is it om tsjin sokke grutte 
nammen te keatsen?
Jelle: Sjoch, ik ha fansels wol re-
spekt foar sa’n keatser as Johan 
van der Meulen. Kinst sjen dat dy 
him talein hat op it peloaten. De 
man kin 72 meter oerbrêgje mei 
it opslaan. Net te leauwen. Mar 
wy ha fierders gjin ontsach, want 
wy peloate folle mear as oaren en 
binne al jierren as team dwaande. 
De oaren binne faak goeie keat-
sers, mar peloaten is no ien kear 
in oar spultsje.

Jelle: As jim fan sokke keatsers win-
ne kinne, dan hiene guon fan jim 
ek wol op de haadklasse stean kin-
nen tink? Of tink ik dan te maklik?
Jelle: No ja, Johannes is koartlyn 
fansels in pear jier folweardich 
haadklasser west. Hoe’t it faak 
giet, is dat as jo ûnder de jongens 
wei komme wat oare ynteresses 
krije. Froulju, feestjes. Dan de fer-
kearing, in baan, in hûske. Dan bist 
der dus al te lang út. In hiel soad 
talentearre keatsers giet it sa.

Jelle: Wat wie de rol fan jim co-
ach, Jelle Wieringa?
Jelle: Jelle hat in goeie rol. Hy is 
rêstich en hat foar elkenien oan-
dacht. Boppedat past ‘er goed op 
de twa wikselspilers. Dat is wich-
tich hear, want dy moatte ek goed 
wêze om te winnen. In briljante 
set fan Jelle wie it bepalen fan de 
folchoarder fan de opslagers yn 
de heale finale. It kaam presys sa 
út dat op 7-7 ús sterkste opslager 
oan bar wie. Wy wûnen. Jelle krige 
fuortendaliks de bynamme LOUIS.

Jelle: Hoe wie it om no krekt yn de 
Winsumer merkedagen kampioen 
te wurden?
Jelle: Winne yn it doarpsfeest is 
fantastysk. Hast ek drekt de huldi-
ging hen? Cor Zittema fan Bitgum 
frege neitiid oft it gesellich west 
wie op it feest. Ik sei: Ja, ik wie pas 
om 3 oere thús. Dan kinst oan sa’n 
kop sjen dat ‘er tinkt: Kut, dan fer-
lieze wy der ek noch fan.

Jelle: Hoe sit yn de kommende 
jierren mei jim kânsen? Komt der 
ek in nije lichting peloaters by?
Jelle: Ik bin 38, dus dat sil aanst in 
kear ophâlde om by de top mei te 
dwaan. Mar der binne ek jonge-
ren by hear, en der komt ek wol 
nije jeuchd. Evert Pieter Tolsma is 
fansels in talint, dy hat ek prima 
presteard dit jier.

Jelle: Wat is eins it ferskil tusken 
peloaten en keatsen en wat do-
chst leaver?
Jelle: Peloaten doch ik 1000 kear 
leaver as gewoan keatsen. Alles sit 
der yn. Hast by it peloaten altyd in 
keats, ek yn it perk. Der sit folle 
mear útdaging yn it tuskenspul, 
taktyk en technyk. Fanwegen 
it smelle fjild kinst hiel moeilik 
hoekjes fine.

Jelle: Ha jim wolris nei België of 
Frankryk west om by it echte pe-
loaten te sjen?
Jelle: Dy oare mannen wol, dat wie 
yn Wieze. Ik wie doe op fakânsje. 
Dy Belgen binne hjir doe ek west 
foar de peloate-PC. Fierders giet 
Robert Grovenstein gauris nei Bel-
gië. Hy keatst dan ek wol mei.
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Jelle: Hjir yn Fryslân is it ‘do-
emdenken’ troef oer de takomst 
fan it keatsen omt in grutte gro-
ep seit dat de want mei nap (oer-
nommen út it peloaten!) de sport 
deadsk makket. Hoe tinksto oer 
de takomst fan it Fryske keatsen?
Jelle: No, dy stjoerde lotting hie 
fansels noait wêze moatten. Elke-
nien moat deselde kâns ha. Fier-
ders moat dat skeve opslaan der 
út en moat de kop der wat mear 
by. De nap? Nee, dy kin wat my 
oanbelanget bliuwe. Dêr binne no 
safolle generaasjes oan wend rek-
ke, dat moatst net mear feroarje. 
Misskyn is der wol wat te folle jild 
yn it spul, mei al dy sponsors.

Jelle: Wolst noch wat kwyt wat 
net oan ‘e oarder kommen is?
Jelle: Nee, moarn misskyn. O ja, 
nei 16 jier kinne je dochs sizze: de 
aanhouder wint.

l Skoallenijs
Beste inwoners van Winsum, 

Achttien augustus was het dan 
eindelijk zover, de twee basisscho-
len in Winsum c.b.s. de Stapstien 
en o.b.s. de Mied’skoalle zijn ge-
start als één school.
Jaren werd er al gesproken over 
een fusie, maar vorig jaar is de 
knoop doorgehakt om het fusie-
proces nu toch echt door te zet-
ten.  Natuurlijk was de krimp één 
van de aanleidingen tot de fusie, 
maar het idee samen zijn we ster-
ker speelde ook belangrijke rol.  

Bij een nieuwe school hoort een 
nieuwe naam. De nieuwe naam 
van de school is ‘it Bynt’.
Een delegatie van ouders en le-
erkrachten uit de medezeggen-
schapsraad heeft deze naam uit 
vele inzendingen gekozen. Het 
bijzondere toeval wil, dat deze 
naam door twee mensen afzon-
derlijk is ingezonden. De beden-
kers van de naam zijn Grietsje 
Postma (ouder van de Mied’sko-
alle) en Jacob Krol (oud-directeur 
en leerkracht van de Stapstien). 

Zij gaven na de onthulling van 
de naam een mooie toelichting. 

It Bynt staat op twee manieren 
symbool voor de school.
Wij wonen in een agrarische 
streek, de Greidhoeke. De naam 
‘it Bynt’ heeft te maken met deze 
agrarische streek. Met name op 
de boerderijen die hier te vinden 
zijn en kenmerkend zijn voor het 
landschap. It bynt is een draagcon-
structie in de boerderij. Zonder 
deze constructie kan er geen ste-
vige boerderij gebouwd worden. 
Een school moet ook gedragen 
worden door een stevige construc-
tie, om zo met alle geledingen 
(kinderen, ouders, leerkrachten 
enz..) de school gestalte te geven 
door de jaren heen.
Daarnaast wil de school de kin-
deren ook graag  een stevig basis 
meegeven voor de toekomst. 
Ook symboliseert de naam de ver-
binding van alle betrokkenen bij 
de school met hun verschillende 
en eigen achtergrond. De school 
zal het dorp verbinden “bine”. 
De bedenkers van de naam ho-
pen dan ook dat de openbare ba-
sisschool “it Bynt” noch in lengte 
van jaren als stevige “pleats” zal 
blijven bestaan en dat de school 
een ieder uit het dorp Winsum en 
omstreken fan harte “bine” sil.

Het werd een feestelijk dag, on-
danks dat het weer niet meezat. 
Na de onthulling van de naam 
werd door de besturen van beide 
“oude” scholen een handteke-
ning gezet.
Zij wensten het dorp, de team-
leden en vooral de kinderen een 
mooie tijd toe op de nieuwe scho-
ol ‘it Bynt’. 

Vervolgens lieten de kinderen een 
ballon los om de nieuwe naam 
van de school ook aan de rest van 
het land bekend te maken. Bin-
nen was er koffie/ thee en gebak 
en was er de mogelijkheid om 
even door de school te gaan om 
te kijken waar nu iedereen zit. 

Veel is er in het gebouw nog niet 
veranderd, de scholen zaten al in 
één gebouw. Binnenkort hoopt de 
school te kunnen beginnen met 
een verbouw, zodat het gebouw 
nog meer als één geheel oogt. 
Die verandering zit er dus nog aan 
te komen.

Identiteit is bij de fusie een be-
langrijk aandachtspunt geweest. 
Hoewel al snel bleek dat de ver-
schillen niet heel groot waren, 
moet er voor beide identiteiten 
ruimte en tijd zijn. Om dit te waar-
borgen heeft de school een iden-
titeitscommissie. Deze werkgroep 
met leerkrachten en ouders van 
beide scholen heeft het afgelo-
pen jaar nagedacht over hoe aan 
deze identiteiten vorm kan wor-
den gegeven. Deze commissie zal 
blijven bestaan, hierdoor blijft de 
aandacht voor identiteit leven en 
blijft de belangrijke inbreng van 
ouders er. 
Iedere dag zal er kort stil worden 
gestaan bij een gedicht, liedje of 
bijbelverhaal rondom een scho-
olbreed thema. Het woord respect 
voor de ander en hoe om te gaan 
met elkaar speelt daar een belan-
grijke rol bij. 

Leerlingen, ouders en team gaan 
dan ook met vol vertrouwen de 
toekomst tegemoet. De school zal 
zich blijven ontwikkelen en er zul-
len vast dingen op het pad komen 
die bij de start van een fusieschool 
horen. De basis is er, it Bynt staat 
stevig in Winsum. 

Met vriendelijke groeten,
Team it Bynt
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l  Wêr binne se   
 bleaun

Het is deze zomer al weer 14,5 
jaar geleden dat ik vanuit Winsum 
naar Joure ben verhuisd.

Ik had net de HEAO afgerond en 
een baan gevonden bij de Rabo-
bank in Joure. Daar heb ik mij 
toen bij de woningstichting inge-
schreven en in januari 2000 kreeg 
ik de sleutel van mijn eerste eigen 
huis.

Ik heb 10 jaar bij de Rabobank 
gewerkt, eerst in Joure en daarna 
in Sneek. Daarna heb ik de over-
stap gemaakt naar de accountancy 
en inmiddels werk ik al weer 4 
jaar bij Veiligheidsregio Fryslân. 
Dit is een organisatie waarin GGD 
Fryslân en Brandweer Fryslân sa-
menwerken op het gebied van 
openbare gezondheidszorg, crisi-
sbeheersing en rampenbestrijding. 
Binnen deze organisatie ben ik 
adviseur Financiën en vrijwilliger 
bij crisisbeheersing. 

Vroeger was kaatsen mijn grote 
passie. Vanaf mijn achtste ging ik 
iedere weekend naar alle hoeken 
van Friesland om wedstrijden te 
spelen. Ook vanuit Joure heb ik dat 
nog een tijd gedaan. Maar het was 
altijd een stuk verder reizen en ik 
had daarnaast een andere hobby 
die steeds meer tijd kostte en ook 

steeds leuker werd: muziek. Ik 
was lid van showband Con Spirito 
en met deze band traden we re-
gelmatig op in binnen- en buiten-
land op taptoes en straatparades. 
Vaak was er in het weekend wel 
een optreden of een repetitie. 

Tegenwoordig kaatst ik nog maar 
sporadisch en ook de muziek beo-
efen ik lang niet meer zo fanatiek; 
ik speel trompet in een boeren-
kapel. Gezelligheid staat voorop, 
ook bij de volleybal in de winter-
maanden.

Wat in de loop van de jaren een 
grote passie is geworden is reizen. 
Ik ben niet het type van “rugzak 
achterop en we zien wel waar we 
uitkomen”, maar volledig geor-
ganiseerd kan je prachtige reizen 
maken en schitterende plekken 
ontdekken. Ik reis vaak met Djoser 
reizen en dan wijk je net wat van 

18e Boekenmarkt 

Sneon 25 okt. 9.00 - 12.30 oere
Anna Tsjerke Spannumerdyk 5, 8831XX Winsum frl.
tagong fergees

Sneon 25 oktober hâlde wy ús 18e Boekemerk.
Wy dogge wer tige ús bêst om alle boeken, welke it ôfrûne jier by 
ús brocht binne kreas del te setten, alles skjin en op sicht hichte. 
50 tafels grôtfol boeken, rom paad om der yn alle rêst bylâns te 
gean en dan lekker strúne. 

Der is fansels wer draaiendrêd mei moaie prizen, kofje mei wat 
lekkers en farske sels makke snert as in broadsje mei..........
In part fan de opbringst giet dit jier nei de Iisklub en it oare is 
foar  de  Anna Tsjerke.

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

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

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

de traditionele paden af. Ik heb 
al heel veel mooie landen gezien, 
maar heb ook zeker nog een wen-
senlijstje. Ik hoop dat ik dit nog 
lang kan blijven doen.

Het wonen in Joure bevalt mij 
uitstekend. Joure heeft de menta-
liteit van een dorp, maar de faci-
liteiten van een stad. En het is er 
overal prachtig groen. Afgelopen 
voorjaar heb ik dan ook een huis 
gekocht aan de mooiste straat van 
Joure, de Harddraversweg. Het is 
een huis uit de jaren twintig en 
moet helemaal opgeknapt wor-
den. Mijn vader is net met pen-
sioen, maar heeft nu een nieuwe 
baas; twee dagen per week reist 
hij af naar Joure om dit huis te ver-
bouwen tot mijn droompaleisje. 
En tot nu toe lukt dat uitstekend!

Hartelijke groet,
Miriam van der Veer
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Buertfeest 
Kleasterdyk/Stjelpdyk

Sneon 13 septimber hat de Buert-
feriening in leuke middei en jûn 
regele foar de bewenners fan diz-
ze strjitten. It waar wie moai, dus 
we koene moai bûten sitte yn’t 
sintsje.

Op’t terrein fan Miedema ha wy 
earst mei syn allen âld hollânske 
spullen dien. Elts, jong en âld, die 
mei de spultsjes mei. En ek elts wy 
hjiryn bloedje fanatyk, want der 
wiene fansels ek priizen te win-
nen. By de folwûksenen wûn Hero 
van de Sloot, en by de bern…. 
wûnen se allegear! Foar elkenien 
in kadootsje!

Nei it spultsjes dwaan is de bar-
bekjû  oan setten en ha wy mei 
syn allen gesellich iten en dron-
ken. Doe’t  it kâlder waard kaam 
it idee ter sprake om in rûnlieding 
te dwaan troch it fabriek fan Mie-
dema. Jan de Groot wie ek op ’t 
buertfeest en mei 39 jier ûnderfi-
ning by Miedema hat hy ús it ien 
en oar fertelle kind oer de masji-
nes en wurksumheden fan Miede-
ma. 

Nei de rûnlieding gong elts sta-
dich oan wer nei hûs, om werom 
te sjen op in gesellige middei mei 
alle buorlju. 

NIEUWS UIT DE HELLING

Vrijdag 10 oktober as. is de myste-
rie tour van Mata Hari te zien in 
Winsum.
Deze succesvolle voorstelling met 
Tet Rozendal zal in oktober van 
start gaan in Leeuwarden en daar-
na oa. Den Haag en Parijs aando-
en. Tussen deze voorstellingen in 
zal op een aantal locaties in Fri-
esland worden opgetreden waa-
ronder dus Winsum. 

De aanvang is 20.00 uur en de en-
tree is € 16,50 per persoon.
Kaarten kunnen worden gereser-
veerd:
tel: 0517-341590
mobiel: 06-20864824
email: info@mfcdehelling.nl

2 november zullen de Blierbekjes 
en de 12 knoopkes een koffiecon-
cert verzorgen.

De aanvang is 16.00 uur en de en-
tree is gratis.

8 november is de dag van de 2e 
editie van Hellrock. Dit keer geen 
friestalige muziek maar muziek 
van Friezen. Er zijn deze avond 
vier bands te bewonderen en de 
muziekstijlen van de bands zijn di-
vers Winsum kan deze avond oa. 
headbangen en/of swingen dus 
voor elk wat wils.
De presentatie is wederom in han-
den van Jan de Haan. 

De aanvang is 21.00 uur en de en-
tree is € 10 per persoon

Verdere info aangaande Hellrock 
is ook te volgen op de speciale fa-
cebooksite 
facebook.com/hellrockwinsum.
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Winsum yn oarlochstiid

Yn’e foarige edysje fan’t Nijsdok 
hawwe jo it ferhaal fan ’e brêge 
yn oarlochstiid lêze kinnen. Dit 
kear in ferhaal oer Dútske Solda-
ten yn Winsum. Ek dit kear ha wy 
mei help fan H.W Koning wer in 
ferhaal op papier krigen.

Ek al is de oarloch  úteinlik foar 
Winsum rêstich ferrûn, de Dútsers 
wiene altyd tichtby. Yn ’e oarloch 
stie der nammentlik in Dútske 
wachtpost tusken Winsum en Lit-
tens. Dizze post stie op in stikje 
lân tusken de beide pleatsen fan 
Langwert en de pleats dy’t no by 
it fiadukt stjit. Der wie yn dy tiid 
noch gjin dyk, der lei in ûnferhur-
de binnenpaad fan Winsum nei Ea-
sterlittens. De post wie in houten 
barak mei in lytse toer derneist.

Yn ’e barak, dy’t ter hichte fan 
Langwert stie, sieten sa’n 5 Dúts-
ke soldaten. Dizze manlju hiene as 
taak om de fijandelike fleantúgen 
yn ’e gaten te hâlden en troch te 
jaan wannear der wat ûnderweis 
wie. Somtiiden skeaten se fanút 
dizze post op ’e fleantúgen at se 
net te heech oerkamen. Ien kear 
wie der in Ingelsk fleantúch dat 
leech delkaam oer de post om de 
Dútske mannen bang te meitsjen.

Koning kin him ek nog wol 
wat nammen heuge. Sa wie de 
kommandant op de post in Ea-
stenryker, Heinz. 
Heinz kaam yn’e lêste winter fan 
’e oarloch, krekt foar de krystda-
gen, del by de meallerij fan Ko-
ning syn heit. Dizze stie neist de 
bakkerij wêr’t no Bruinsma yn sit. 
Hy woe graach wat weetmoal. Dit 
hie dermei te krijen dat Heinz al 
trije jier efter elkoar net thús kryst 
fierd hie. Dit kear woe ‘er dochs 
kryst fiere mei in bytsje lekker 
iten.
Koning syn heit sei dat it seker net 
syn skuld wie dat se al sa’n skoft 
gjin kryst thús fierd hiene.
Koning woe wol ruilje, moal 
tsjin brânstof. “Jo lekker ite dan 
wy lekker waarm sitte mei de 
krystdagen,”wie it foarstel fan 

Koning oan kommandant Heinz. 
Heinz woe dit eins net lije. Ek by 
de Dútsers wie de brânstof yn ’e 
lêste winter krap.
Dochs is it Koning slagge. Dus 
gie ‘er mei wat moal op ’e tran-
sportfyts, tegearre mei Heinz, 
rjochting Langwert. En hy kaam 
mei in sekje aaikoalen werom nei 
hûs.
 
Der wie ek in soldaat op ’e post 
dy’t  Otto hjitte. Hy hie frontkol-
der yn ’e kop hân yn ’t ferline en 
wie dêrtroch net hielendal ‘100 
punten’. Hy jeide somtiiden mei 
de karabijn ( syn tsjinstgewear) yn 
stee fan mei in jachtgewear. Hy 
skeat in kear in ein op ’e iisbaan 
yn Littens. It wie yn ’e hjerst en 
der lei nog gjin iis yn de iisbaan. 
Hy hie lange learzens oan en hel-
le de deade ein op. Mar Otto wist 
net dat der in sleat yn ’e iisbaan 
siet, en kaam mei in wiet pak we-
rom. It wie in humoristysk ferhaal 
en gie rap oer de tongen yn ’e om-
lizzende doarpen.
Wy binne yn de tiid oanbelâne 
krekt foardat de oarloch hjir yn 
Fryslân op syn ein kaam. It wie de 
sneontejûns 14 april 1945 doe’t de 
Dútske mannen op in jûn rjochting 
Hârns moasten. Se stútsen doe de 
barak en de toer yn ’e brân. De 
Miedema’s, dy’t op de pleats by 
it fiadukt wennen, frou Miedema 
mei de bern, krigen de opdracht 
om de Dútske mannen nei Harns 
ta te bringen mei hynder en wein. 
De Miedema’s sels hiene dêr gjin 
nocht oan, mar sjarteren immen 
dy’t it foar harren dwaan woe. 
Dit manspersoan, dêr’t Koning 
de namme net mear fan wit, is 
sûnder hynder en wein de sneins 
werom kaam, want hy hie in kâns 
sjoen om út te naaien. De Dút-
sers woene mei hem rjochting it 
westen oer de Ôfslútdyk. Dat ge-
biet fan Nederlân wie noch net 
frij en sadwaande koene de sol-
daten dêr nog helpe yn ’e striid. 
De ûnbekende persoan hie der 
blykber gjin nocht oan om yn siz-
ze striid te bedarjen.
Op de snein foar de befrijding fan 
Winsum kaam fanôf Baard in kep-
peltsje Dútsers dizze kant op, se 

wiene op ’e fyts. Ljouwert wie op 
dat stuit al frij, mar wy noch net. 
Fandêr dat de Dútsers dizze kan 
op kaamen, op nei de Ofslútdyk. 
It wie rûn kofjetiid doe ‘t se hjir 
op stjitte fregen hokker rjochting 
Frentsjer en Harns op wie. De Dút-
sers stelden dizze fraach oan Piet 
Hitman en Sannes. Sannes wie 
in efakuee. Sannes wiisde yn ’e 
rjochting fan Spannum, wylst Hit-
man de rjochting fan Mûntsjetille 
oanwiisde. De Dútsers tochten dat 
se bedondere waarden en it gewe-
ar kaam fan’t skouder ôf. Sannes 
en Hitman waarden tsjin de muor-
re oanset. Piet Hitman hie foar de 
oarloch yn Dútslân wurke en koe 
dêrtoch poerbêst Dútsk. Hy hat de 
Dútske soldaten te wurd stien en 
ferteld dat se beide kanten op ko-
enen, mar dat oer Mûntsjetille in 
stik koarter wie.
In oerke letter kaam der in auto 
fan de NBS. De Nederlânske Bin-
nenlânske Striidkrêften, it ferset 
yn’e oarloch. Se kamen hjir om 
Hindrik Luik, in soan fan Jan Luik 
op te heljen. Jan Luik wenne op’e 
Skâns. Jan Luik syn hûs stjit der 
net mear, mar dit wie efter Gerrit 
Hoekstra en Maaike Sipma harr-
ren hûs. De soan wenne net mear 
yn Winsum. Hy siet hjir ûnderdûkt. 
Hy hie yn ’e oarloch de Dútsers sti-
pe. Hoe en wat wit Koning net, 
mar se hawwe him meinaam.  De 
NBS’ers stiene oeral mei it gewe-
ar klear, se tochten dat de Hindrik 
bewapene wie. Mar úteinlik is der 
net sketten. Hy is mei de hannen 
boppe de holle ôffierd.
Foar Winsum is it goed west dat 
de Dútske soldaten op ’e fyts en 
de NBS’ers elkoar net troffen 
hawwe. Lykas it goed west hat 
dat de Dútske soldaten op’e fyts 
net foar de iepen brêge bedarre 
binne.( sjoch de foarige edysje fan 
’t nijsdok)! It hie grif op sjitterijen 
útdraaie kinnen. Mei alle gefol-
gen dy’t dêr foar de ynwenners 
fan Winsum fan komme koene.

PdG
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Fierljepperij mei 
foargerjocht
Eins begûn it Frysk Kampio-
enskip Fierljeppen dit jier al op 
freedtejûn. Op de oangenaam 
drokke bovenseal fan Herberch de 
Trijesprong wie in wier fierljepka-
fee optúchd foar in útstjoering fan 
Omrop Fryslân. Geert van Tuinen 
-wêr hat dy man gjin ferstân fan- 
die de presintaasje. Omstebeurt 
skoden tal fan ferneamde ljeppers, 
âld-ljeppers en oare pommeranten 
oan de tafel. Smoute ferhalen, oer 
de yntroduksje fan de pols fan alu-
minium, bygelyks. It moat in nuve-
raardich gesicht west wêze, doe’t 
Pieter Bult mei it ûnfoech lange 
gefaarte oansetten kaam.

Dat de sport feroare is waard gau 
dúdlik út de ferhalen fan Bult, 
mar ek fan âld-toppers as Gerhard 
Vlieger en Rimmer Abma. Fan in 
sânbêd wie lang net altyd sprake. 
Oant oer de knibbels yn de drek 
bedarje wie skering en ynslach. Ek 
neffens de (âld) bestjoerders wie 
it springen eartiids lang net altyd 
feilich. Gerrit Hoekstra en Jouke 
Jansma stelden dat it fierljeppen 
fan folklore yn in sport feroare 
is. In kultuersport faaks, mar mei 
hyltyd bettere foarsjennings, ma-
teriaal en treningsmetoades.

Fan de hjoeddeiske toppers 
wie Bart Helmholt oanwêzich. 
Hy lei út hoe’t it sit mei druk en 
wedstrydspanning. Oane Galama 
wie op dat stuit klassemintslie-
der, mar Helmholt hat in namme 
heech te hâlden en is eins altyd fa-
voryt. Hy die oan Geert van Tuinen 
ynkringend út de doeken hoe’t 
dy spanning oprinne kin troch op 
te biechten dat der yn de boskjes 
rûnom de Winsumer skâns troch de 
jierren aardich wat bultsjes kwar-
re bedarre binne. “Echt wier”, sei 
Helmholt, “betiiden moat ik flak 
foar in sprong noch spuie.”

Dy spanning wie der de oare 
deis grif ek,  mar it publyk  koe 
dêr weinich fan merke. Helmholt 
waard soeverein foar de sânde 
kear kampioen en koe syn twadde 

sulveren pols by him stekke. By de 
froulju wûn Marrit van der Wal, 
by de junioaren Age Hulder en by 
de jongens Jan Teade Nauta. In 
prachtich evenemint en mei moai 
simmerwaar in smaakfol en oer-
dadich haadgerjocht. De boarrel 
neitiid yn de Trijesprong funksjo-
nearre prima as neigesetsje.

JR

l Nieuws uit de 
praktijk
Dit wordt alweer de derde  ‘nieuws 
uit de praktijk’ van 2014.

We hebben de afgelopen maan-
den niet stil gezeten, en zijn ook 
zeker niet van plan dit te gaan 
doen in de nabije toekomst. We 
willen een dependance openen in 
Mantgum om ook in die hoek van 
onze praktijk zorg dichter bij de 
mensen te brengen. 

Al lange tijd was er dat verzoek 
vanuit de Mantgumer gemeen-
schap en in het voorjaar stond er 
opeens een winkelpand leeg aan 
de Wide Hoeke. Ook omdat het 
pand in Winsum alweer tegen zijn 
grenzen aanloopt wat gebruik be-
treft was 1 en 1 twee.

Het is de bedoeling dat er alle da-
gen in de week 
spreekuur vol-
gens afspraak 
gehouden wordt, 
niet alleen voor 
de patiënten uit 
Mantgum maar 

ook de patiënten uit Jorwerd, 
Hijlaard en omgeving. 
Bergwerff en Hoekstra gaan deze 
spreekuren ‘bemannen’. 
De  medicijnen die telefonisch of 

on-line besteld worden kunnen in 
Mantgum afgehaald worden. De 
apotheek blijft in Winsum.

Het was de tweede keer dat wij in 
de zomervakanties open waren. 
Voor ons gevoel ging het goed en 
we hopen dat u die mening ook 
bent toegedaan. Toch zijn er nog 
wat logistieke problemen met 
het nieuwe computerprogramma 
geweest, onder andere het door-
verwijzen naar het ziekenhuis ver-
liep stroef. Hopelijk is dat proble-
em nu ook verleden tijd.

Eind juli ontvingen we de audi-
tor om onze huisartsenpraktijk 
door te lichten; hij sprak ‘een 
gerechtvaardigd vertrouwen uit 
dat we werken aan kwaliteit’ en 
dus ontvangen we binnenkort 
opnieuw het kwaliteitskeurmerk.  
We rekenen ook op uw medewer-
king om ons scherp te houden 
en  een eventuele tekortkoming  
rechtstreeks aan ons te melden. 
Voor een heuse klacht (liever niet 
natuurlijk) treft u een klachten-
formulier aan op de website.

Personele zaken: Begin septem-
ber hervat dokter Doornweerd  
haar werkzaamheden; ook dokter 
Hoekstra blijft aan de praktijk 
verbonden. Met zwangerschap-
sverlof is onze POH-er Janneke 
Hoekstra; mevrouw Geeske van 
der Molen vervangt Janneke ge-
durende haar verlof.

Bent u benieuwd naar onze 
praktijkmedewerkers? Bezoekt 
u dan eens onze website www.
huisartsbaard.nl, onder het kopje 
assistentes kunt u hen aantreffen.

Tot een volgend keer, vanuit het 
doktershuis een hartelijke groet,

Aukje Bergwerff
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Maaltijdservice 

De warme of koelverse maaltijd 
thuisbezorgd of uit eten in het re-
staurant van Nij Stapert of 
Nij Dekama.
Maaltijdservice voor iedereen in 
de gemeente Littenseradiel

Uw warme maaltijd thuisbezorgd
Een lekkere, gezonde warme ma-
altijd kunt u thuis laten bezorgen 
vanuit de keuken van Nij Stapert. 
U kunt iedere dag van deze ma-
altijdservice gebruik maken, of 
indien u dat wenst een aantal da-
gen per week. Bij de maaltijden 
heeft u altijd keus uit meer-dere 
menu’s. Hierbij is het ook mogelijk 
om gerechten uit de verschillende 
menu’s te kiezen (zie afbeelding). 
En krijgt u gasten? Dan bestelt u 
gewoon een maaltijd extra. De 
maaltijden worden dagelijks vers 
bereid in de keuken van Nij Sta-
pert. Vrijwilligers brengen de ma-
altijden 7 dagen per week bij u 
thuis.

Wat houdt de maaltijdservice in?
U kunt voor iedere dag, of voor 
een aantal dagen per week kiezen 
uit wat u wilt eten. De receptie 
van Nij Stapert verzorgt de admi-
nistratie en aan- of afmeldingen 
van de maaltijdservice. Hier kunt 
u een inschrijfformulier krijgen, 
desgewenst wordt het op-ge-
stuurd. In principe kunnen wij de-
zelfde dag nog een maaltijd bij u 
afleveren, mits u dit aangeeft voor 
10:00 uur. U krijgt wekelijks een 
menukeuzelijst toegezonden via 
de vrijwilliger. Nadat u deze lijst 
heeft ingevuld geeft u de lijst mee 
aan de vrijwilliger en deze zorgt 

ervoor dat lijst ingeleverd wordt 
bij de voedingsadministratie.

U kunt twee keer per week kiezen 
uit wel of geen soep, 3 soorten 
vlees, jus/saus, aardappelen, pa-
stagerechten, rijst of vervanging, 
groente en nagerecht. Dieetwen-
sen kunt u doorgeven. 
Ook kunnen wij een gemalen ma-
altijd leveren. Wij streven er naar 
om de warme maaltijd tussen 11:30 
en 12:30 uur bij u af te leveren. 
De maaltijd wordt warm of koel-
vers geleverd in een stevige box 
(grijs met blauw deksel) en de ma-
altijd is vers verpakt. De lege box 
geeft u bij de volgende levering 
mee aan de vrijwilliger.

Uit eten in het restaurant
U heeft altijd de mogelijkheid om 
te komen eten in het restaurant 
van Nij Dekama of Nij Stapert. Ook 
als u normaal gesproken gebru-
ik maakt van de maaltijdservice 
aan huis. De restaurants zijn open 
van 12.00 tot 13.30 uur. U bent er 
zeven dagen per week van harte 
welkom. Het is wel noodzakelijk 
om van tevoren te reserveren. Dit 
kan tot 10.00 uur.

Afrekenen
U krijgt één keer per maand een 
rekening met een overzicht van 
de afgenomen maaltijden. Beta-
ling vindt plaats via automatische 
incasso.

 

l Nijsgjirrich plakje

Voor meer informatie of 
aanmelden:

Woonzorgcentrum Nij Stapert
Sybren de Vlasstrjitte 3
8731 CX Wommels
telefoon: 0515-334141

www.zorggroeptellens.nl

 goed voor elkaar!
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Verslag kippetjespartij volgt in de 
volgende NijsDok, hier alvast een 
korte impressie
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Voor al uw druk- en 
printwerk

In onze full-service grafisch bedrijf 
verzorgen wij al uw druk- en 
printwerk. Met onze moderne 
drukpersen en printers maken wij 
snel en efficiënt uw drukwerk 
tegen een zeer scherpe prijs. U 
kunt uw bestanden drukklaar 
bij ons aanleveren, maar 
desgewenst verzorgen wij ook 
ontwerp en opmaak voor:
• Briefpapier
• Enveloppen
• Visitekaartjes
• Gepersonaliseerde mailings
• Spandoeken voor binnen- en 

buiten gebruik
• Rolbanners
• Canvasdoeken
• Bouwtekeningen
• Folders
• Leaflets
• Flyers
• Brochures
• Posters

Meer weten?
Marcel Keetman
06 105 814 15
0515 42 92 60
m.keetman@
empatec.nl


