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

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

* Nieuwe en gebruikte fietsen
* Luxe en huishoudelijke artikelen
* Speelgoed en schrijfwaren
* Gereedschap
* Verf en hout
* Tuinartikelen
* Veehouderijbenodigdheden
* Diervoeders en -accessoires
* Werkkleding en schoeisel
* Schaatsen

KLEASTERDYK 46
WINSUM
TEL. 0517-341556
DE WINKEL VOOR ALLES EN ...
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KIJK EENS
KIJK
EENS
WAT VAKER
WAT
VAKER
IN
DE SPIEGEL
SPIEGEL
IN DE
VAN
DE
VAN DE
KAPPER
KAPPER

Kapsalon Sjoeke
Kleasterdyk 16 - Winsum - tel. 0517-341633

Yn dizze krante

l Fan ‘e redaksje

Redactie

Notulen Feestcommissie
Efkes foarstelle
Skoallenijs
Schema oud papier
Fan wurkgroep nei Stichting

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

Kippetjespartij
Nieuws uit de praktijk
Wêr binne se bleaun
Stipepunt
Fraachpetear

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

Boekenmarkt
Ijsclub
Biljarten
Bedriuw yn byld
Efkes foarstelle
Skoallenijs

Voorwoord
Er valt goed nieuws te melden .
Het stipepunt, een geldpotje vanuit de Winsumer ondernemers,
heeft de rekening betaald voor
het inbinden van alle verschenen
dorpskranten sinds het ontstaan
van de NijsDok in 1993. Tige tank!
Zo wordt ons dorpsarchief veilig
bewaard zonder een aanslag op
onze financiële reserves te hoeven
plegen.

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.

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

Seniorenreis
Bommen en skerven

“In het hart van elke winter zit een
trillende lente”, aldus de schrijver
Giban. Een troostende gedachte
voor wie niet van de winter houdt.
De jubilerende ijsclub heeft niet
veel aan de vorige winter gehad,
maar weerhield zich niet van het
vieren van feesten. Het hele jaar
door. In dit lekker dikke kerstnummer weer een verslag daarvan.
Maar er is natuurlijk veel meer gebeurd afgelopen najaar. Een knallende kippetjespartij, bijvoorbeeld, biljartavonturen, Sinterklaas,
noem maar op. Verder in dit kerstnummer weer een mooie puzzel,
die ieder jaar door velen opgelost
en ingestuurd wordt. Tot slot natuurlijk de rubrieken die u gewend
bent. Nieuwe bewoners, nijsgjriirige plakjes en het fraachpetear, om
maar wat te noemen.

Opmaak en Druk
Empatec N.V.
Grafisch – Sneek
Kopij voor Nijs.DOK 85-2015
kan worden ingeleverd bij een
van de redactieleden, bij
voorkeur via e-mail, in platte
tekst en met aparte foto’s.
Uiterste inleverdatum:
15 februari 2015!

De redactie wenst eenieder
prettige feestdagen toe en een
voorspoedig 2015.
En veel leesplezier natuurlijk.
Tot in de trillende lente!
JR
©
Alle rechten voorbehouden: niets
uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt
in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of op
enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Financiële bijdrage
dorpskrant ‘NIJS.DOK’
Deze dorpskrant wordt u 4 keer
per jaar bezorgd. Als redactie hopen we dat u hiermee o.a. een
indruk krijgt van alle wederwaardigheden in en rondom Winsum.
Als redactie werken wij enthousiast en op vrijwillige basis aan alle
kopij of gaan op zoek naar kopij.
Ook proberen wij onze onkosten
zo laag mogelijk te houden en de
advertentie’s stellen ons in staat
om deze krant dan ook werkelijk
te realiseren.
Na de eerste 12 jaar ‘NIJS.DOK’
hebben wij een ommezwaai
gemaakt met een vernieuwde
lay-out en een heuse gekleurde
omslag. Om dit allemaal in de
toekomst te blijven doen, kunnen
we een bijdrage in de onkosten
van onze dorpskrant goed gebruiken. We zouden het op prijs stellen, indien u een extra bijdrage in
de onkosten zou willen overmaken op bankrekening NL93RABO0371060338 o.v.v. ‘onkosten
dorpskrant’.
In het vierde kwartaal van 2014
hebben we € 5,00 aan donaties
mogen ontvangen.
Onze hartelijke dank daarvoor!
De redactie.

Notulen van de jaarvergadering
2014
Aanwezig:
Bestuur: Pieter Poelstra, Emile
van Bijleveld, Albert Scholte, Bert
Smink, Hendrik Koning, Teunis
Regeling, Foppe-Jan Jonker, Aafke
van der Pol, Ytsje Smink, Janny van
der Velde, Henrica Meulenaar, Judith Holtrop en Mathilda Osinga
Dorpsbewoners: Sijmen Bergsma,
Jetske Schilstra, Dieuwke van der
Meer, Co van Vliet, Lya Koops,
Griet Strikwerda, Geert Engelsma,
Pieter de Vries, Wander van der
Vaart, Peter Louwsma, Myrna
Scholte, Eelco en Edwin de Vries,
Robbie en Aad v/d Kramer, Jillert Koning, Lies Melchers, Ulbe
Bakker, Franke Heida, Jan de Groot, Jelte Meulenaar, Pieter Hilverda, Klaas en Berber Koning.
1. Opening
Gerard Greidanus opent de vergadering en heet iedereen van harte
welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken
en mededelingen.
3. Verslag jaarvergadering 2013
Het verslag ligt op de tafels ter inzage. Er zijn geen op- en aanmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

5. Verslag Kascommissie
De kascommissie bestaat uit Berber Koning en Sijtske Postma. Berber Koning geeft namens de kascommissie aan dat zij geen op- en
aanmerkingen hebben.
De penningmeester wordt decharge verleend.
6. Enquête
De feestcommissie geeft aan 219
enquêtes te hebben ontvangen
en steeds komen er nog ingevulde enquêtes binnen. De feestcommissie bedankt dan ook iedereen
voor hun medewerking. Er wordt
benadrukt dat het gaat om de
voorlopige uitkomsten. De definitieve uitkomsten worden binnenkort huis-aan-huis verspreidt.
Om alvast een beeld te geven van
de voorlopige uitkomsten van de
enquête onderstaand een opsomming:
Duur dorpsfeest
2 dagen: 36% - 3 dagen: 48% 4 dagen: 11% - Anders: 5%
Groot dorpsfeest / Kleintje dorpsfeest
Ja: 51% - Nee: 45% - Anders: 4%
Thema behouden
Ja: 75% - Nee: 20% - Anders: 4%
Mee doen aan activiteiten
Ja: 65% - Nee: 32% - Anders: 3%
Huidige inschrijving financiële
bijdrage handhaven
Ja: 74% - Nee: 19% - Geen mening: 7%
Automatische Incasso
Ja: 30% - Nee: 64% - Anders: 6%

4. Verslag Penningmeester
Door Janny van der Velde wordt De intentie is nu om de voorlopige
een kleine toelichting gegeven uitkomsten definitief te maken en
over de financiën. Opgemerkt de dorpsbewoners hiervan op de
wordt dat er een
verschile.o.
is van hoogte te brengen. Verder zijn er
Feestcommissie
Winsum
€4.447,39.
De reden dat dit veel ideeën en opmerkingen door
P/A
Teunis Regeling
dorpsfeest
Hegeterp
31duurder is uitgevallen de dorpsbewoners op de enquête
heeft
te
maken met
feit dat genoteerd. De feestcommissie zal
8831 XT Winsum
Tel. het
06-42685583
de
bands
duurder
waren
en de deze als maatstaf meenemen in
Email: doarpsfeestwinsum@gmail.com
bestelling
van
de
ijsbaan.
de voorbereidingen voor het volwww.facebook.com/doarpsfeestwinsum
gende dorpsfeest.
Gevraagd wordt wat verstaan
Feestcommissie Winsum e.o.
wordt onder “bestuurskosten”? 7. Data dorpsfeest 2015
Notulen van de jaarvergadering 2014
P/A Teunis Regeling
Hierbij kunt u o.a. denken aan de De data voor het dorpsfeest zijn
Hegeterp 31, 8831 XT Winsum
vergaderingen in de Helling, kof- 24 t/m 27 juni 2015. Het kan zijn
Aanwezig:
Tel. 06-42685583
fie, bestelling t-shirts + drukwerk dat de duur van het dorpsfeest
Bestuur: Pieter Poelstra, Emile van Bijleveld, Albert Scholte, Bert Smink,
doarpsfeestwinsum@gmail.com
etc. Foppe-Jan Jonker, Aafke van dernog
Hendrik Koning, Teunis Regeling,
Pol,wordt
Ytsje aangepast, maar dit
www.facebook.com/doarpsfeestwinsum
Verder
zijn
er
vanuit
de
aanwezizal
de
feestcommissie dan tijdig
Smink, Janny van der Velde, Henrica Meulenaar, Judith Holtrop en Mathilda
gen
geen
open
aanmerkingen.
communiceren
aan het dorp.
Osinga

l Feestcommissie

Dorpsbewoners: Sijmen Bergsma, Jetske Schilstra, Dieuwke van der Meer, Co
van Vliet, Lya Koops, Griet Strikwerda, Geert Engelsma, Pieter de Vries, Wander
5
van der Vaart, Peter Louwsma, Myrna Scholte, Eelco en Edwin de Vries, Robbie
en Aad v/d Kramer, Jillert Koning, Lies Melchers, Ulbe Bakker, Franke Heida, Jan

Afvragen
hoe u ervoor
staat

en meteen
het overzicht
hebben.

Rabo Mobielbankieren. Gemakkelijk, handig en overal.
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.

SMS ‘APP’ naar 7226 en start met mobiel bankieren.
Samen sterker
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8. Thema 2015
Door het bestuur zijn een aantal
thema’s aangedragen, namelijk
Halloween, Carnaval en Caribbean. Gevraagd wordt aan de aanwezigen of er nog andere thema’s
zijn. Door Berber Koning is het
thema Rock ’n Roll voorgesteld.
Na stemming wordt het thema
voor 2015 – ROCK ’N ROLL.
9. Bestuursverkiezing
I.v.m. drukke werkzaamheden van
hun werk zijn tussentijds afgetreden Emile van Bijleveld en Albert
Scholte. Judith Holtrop is tussentijds afgetreden i.v.m. zwangerschap en studie. Judith heeft haar
functie voor 2 jaar neergelegd en
zal daarna terugkeren. Aftredend
en niet herkiesbaar zijn Bert Smink,
Pieter Poelstra en Gerard Greidanus. Allen worden bedankt voor
hun inzet en bijdrage en ontvangen
hiervoor een attentie. De nieuwe
bestuursleden die welkom worden
geheten zijn Bert Kesimaat, Sijmen
Bergsma en Jan de Groot. Nu Gerard Greidanus is afgetreden wordt
het voorzitterschap overgenomen
door Aafke van der Pol.
10. Rondvraag
Opgemerkt wordt dat de kascommissie altijd uit dezelfde personen
bestaat. Janny van der Velde geeft
aan dat dit klopt, dit is zo vastgelegd.
Totdat aangegeven wordt dat een
lid van de kascommissie wil stoppen.
Er wordt aandacht gevraagd
voor de programmering van het
dorpsfeest. Er zijn sommige activiteiten die tegelijk plaatsvinden.
Indien men graag aan beide wil
deelnemen zal men een keuze
moeten maken. De feestcommissie zal dit meenemen en aandacht
voor hebben.

kunnen door de feestcommissie
benaderd worden om mee te helpen voor de organisatie van een
aantal activiteiten. De intentie
van de feestcommissie is dan ook
om bijv. een activiteit te organiseren voor de jongeren tussen 12
– 16 jaar. Hier zou een werkgroep
voor opgericht kunnen worden
met mix van bestuursleden feestcommissie en dorpsbewoners uit
“Vriendenploeg van”.

l Efkes foarstelle
Even voorstellen…

Opgemerkt wordt dat de route
van de optocht te kort was en
de route niet langs de bedrijven
ging. Men vindt dit kwalijk omdat
een aantal van deze bedrijven een
sponsoringsbijdrage leveren. De
feestcommissie beaamt dit en zal
dit voor 2015 aanpassen. De feestcommissie geeft aan als reden dat
de optocht voor de lopers toch wel
erg lang was en vandaar gekeken
heeft naar een alternatief.

Vanuit de redactie kwam het verzoek om een stukje aan te leveren
waarin wij ons voorstellen. En eigenlijk werd dat hoog tijd ook,
want we wonen hier inmiddels
alweer twee jaar.
Wij zijn Bas Nijenhuis en Matty Feenstra en sinds oktober 2012 zijn
wij neergestreken op Weakens
nummer 2. Bas is werkzaam als
buschauffeur en Matty werkt bij
een accountantskantoor in Sneek.

Ook wordt er aandacht gevraagd
voor de programmering van de
vrijdagavond. Er komen veel mensen van buitenaf naar de optocht
kijken. Het zou leuk zijn als na de
optocht nog demonstratie o.i.d.
te zien is. Je zou hierbij kunnen
denken aan een hondenshow,
ring rijden met paarden, optreden
showband. De feestcommissie zal
dit meenemen.

Onze gezamenlijke hobby is de
paardensport. Het bleek dan ook
geen verrassing te zijn dat we beide als wens hadden ooit de paarden aan huis te hebben. Om dit te
kunnen realiseren hebben we ons
huisje in Sneek te koop gezet en
toen dat verkocht werd, kwamen
we de boerderij op Weakens tegen.
We waren er dan ook vrij snel uit,
wij gaan verhuizen naar Winsum.
Voor Bas was dit nogal een ‘cultuurschok’, na bijna 40 jaar in de
stad te hebben gewoond ging hij
nu ‘op ‘e romte’ wonen.

11. Sluiting
Gerard Greidanus sluit de vergadering om 20.50 uur en bedankt
iedereen voor zijn inbreng. De
aanwezigen worden nog uitgenodigd om een kopje koffie met
elkaar te drinken.

Inzake de enquête wordt nog benoemd om een soort van “Vriendenploeg van” op te richten (noot:
dit zullen we meenemen in de
definitieve uitkomsten van de enquête, zodat u zich hiervoor kunt
aanmelden). Deze dorpsbewoners

Onze veestapel heeft zich inmiddels uitgebreid naar 4 paarden en
3 katten. Dankzij een van onze
katten hebben we ondertussen
ook al kennis gemaakt met een
aantal dorpsgenoten. We hebben hem al ettelijke malen uit het
dorp moeten halen nadat hij weer
eens de kuierlatten genomen had.
We voelen ons onderhand helemaal thuis op Weakens en we hopen hier nog vele jaren met plezier te wonen.
Bas en Matty
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Faber Uitvaartzorg
Walperterwei 39
8731 CD Wommels
 0515 - 33 17 26
 info@faberuitvaartzorg.nl
 www.faberuitvaartzorg.nl
 www.betink.nl

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.

Jacob Bakker
St.Michaëlsberch 6
8831 ZM Winsum
Tel. 06-53794868
www.vbutransport.nl
e-mail: info@vbutransport.nl

AUTOFIRST

Voor al uw transporten:
sneltransport internationaal/nationaal
koeltransport
pallets en stukgoederen
op-en overslag

uw auto op de 1e plaats

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

Winsum

Tevens spuitwerk voor Yachting Systems en industrie werk.
Wij bieden service. En een gratis haal- en brengservice van uw auto.
Tevens kunt U ook terecht voor:

!
Tot ziens in Winsum

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

• Trekhaken
• Ruit reparatie
• Diagnose test
• Uitlaten

Autobedrijf Menno Walinga
i

St. Michaelsberch 2-4 - Winsum- Tel: 0517 - 342349
www.a utobedr i jfmen n ow al i n ga.n l
Autofirst Menno Walinga_102012.indd 1
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l Skoallenijs

Met als o.a. het resultaat dat de
middenruimte weer terug is. Het
gebouw heeft zo de uitstraling
van één school gekregen. Om van
de middenruimte en de school
een aantrekkelijke leeromgeving
te maken, hebben wij uw bijdrage
gevraagd. Er is een prachtig bedrag opgehaald en héél veel snoep. Er is ruim € 1100,- opgehaald.

Beste lezer van Nijsdok
De eerste periode van It Bynt zit er
alweer op. De tijd vliegt om wanneer je het druk en leuk hebt.
It Bynt krijgt gedurende het jaar
steeds meer vorm. We zijn de
rapporten aan het aanpassen,
commissies zijn voor het eerst bij
elkaar geweest en er is verbouwd.
Het wordt een jaar vol veranderingen en een jaar waarbij we alles eigenlijk weer voor het eerst doen.
Eerste schoolreisje van it Bynt, de
eerste kerst van it Bynt en natuurlijk de eerste schoolkrant! Tijdens
de opening van it Bynt hebben wij
een grote betrokkenheid vanuit
het dorp gevoeld, dat deed ons
goed. Via deze weg willen we u
dan ook graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.
De eerste weken.
De eerste weken hebben we op
school ingestoken op het groepsgevoel, samen één klas en één
school worden. We deden in die
weken veel groepsvormende en
kennismakingsspelletjes. Wat is
het geweldig om te zien dat de
kinderen vanaf dag één al “gemixt” op het schoolplein spelen.
Groep 5 t/m 8 zijn met z’n allen
gaan zwemmen in Wommels en
groep 7/8 is zelfs nog naar het
Rijksmuseum geweest. Allemaal leuke activiteiten waarbij we
elkaar beter hebben leren kennen.
De schoolkrant.

Voor de herfstvakantie is de eerste schoolkrant van It Bynt verschenen. Deze wordt gemaakt
door een groep ouders met juf
Franciska.
De schoolkrant wordt gedrukt,
heeft een kleur omslag en ook fotopagina’s in kleur. We zijn bijzonder blij met uw oud papier en alle
adverteerders die dit mogelijk
maken.
Helaas hebben we niet alle namen
kunnen achterhalen van diegenen
die eerder de schoolkrant van De
Stapstien ontvingen. We hebben
ze dus ook niet kunnen vragen of
ze de nieuwe schoolkrant willen
ontvangen. Dat is wel mogelijk;
een ieder kan een abonnement
op de schoolkrant nemen voor het
luttele bedrag van € 4,00 per jaar.
De leerlingen van groep 8 bezorgen de schoolkrant.
Mocht u daar gebruik van willen
maken stuur dan een mailtje met
naam en adres naar:
Molepaed 21
8831 XJ Winsum
bynt@gearhing.net
Sint Maarten.
Een activiteit die altijd al samen
werd gedaan is het Sint Maarten
feest. Na vorig jaar voor Serious
Request te hebben gelopen, liepen we nu voor de school zelf. In
de herfstvakantie is er op it Bynt
veel verbouwd.
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Namens de kinderen en het team
ontzettend bedankt! Wij zorgen
er voor dat het geld goed terecht
komt en houden u hiervan op de
hoogte.
Bij de deuren wordt wel eens
aangegeven dat straten/ huizen
geen briefje ontvangen of dat
daar geen kinderen aan de deur
komen. Mocht dat bij u het geval zijn, dan horen wij dat graag.
U kunt daar hetzelfde adres voor
gebruiken als bij de schoolkrant.
It Bynt is zoals u kunt lezen volop
in ontwikkeling.
Samen komen we steeds een stap
verder en staat it Bynt steeds steviger.
Met vriendelijke groet,
Team it Bynt

Betanke
Foar de waarme belangstelling
dy’t wij ûnderfûn ha nei ’t ûs
heit ferhûze is nei Weidum, en
nei it ferstjerren fan ûs heit en
pake.
Johannes Felkers
Jimme meilibjen hat ûs goed
dien.
Tjitske, yn neitins, en Johannes
Baukje en Abe en bern
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FRANKENA B.V.
Loonbedrijf & Machineverhuur

VOOR LEVERING VAN:
* COMPOSTAARDE
* ZWARTE GROND
* DIV. SOORTEN ZAND
* GRIND
* SCHELPEN
* COMPLEET GRONDWERK
* WALBESCHOEIINGEN
(LEVEREN EN AANBRENGEN)
VRAAG VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN
Tel, 0517-341681
Fax 0517-341666

Winsum

www.boefkes.nl

Uitvaartvereniging

“HORA RUIT”

kinderkleding & accessoires

te Winsum

Opgericht 12 mei 1880

e
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Wint

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

e
op de g
ollectie
winterc

Ook dorpsgenoten die niet lid zijn kunnen een beroep
doen op onze vereniging.
Bode: dhr. S.A. Schoustra
NijsDokA5boefkes2012.indd 1

29-11-2012 9:42:12
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058-2501380

Oud papier
data 2014 – 2015

Zaterdagochtend
aanvang 9.00 uur
Donderdagavond
aanvang 19.00 uur
22 november 		
20 december		
17 januari		
14 februari		
14 maart
11 april
7 mei			
11 juni		
9 juli			
15 augustus
12 september

Fan Stichting nei
Wurkgroep !
Om mar mei de doar yn hûs te
fallen, op in wat ferfelende wize
waard de Stichting Dorpsarchief
Winsum twongen om ûnder in
oare namme fierder te gean.
Yn it ferline hat de Stichting in
bankrekkennûmer iepene by de
Rabobank. No binne der sûnt in
skoftke nije regels en falle wy as
Stichting ûnder itselde nûmer as
bedriuwen ensf. Sûnder dat wy
ek mar in bankhanneling dien ha,
wurdt der elk fearnsjier (kwartaal) € 30 oan kosten fan ús rekken
ôfskreaun. Dat betsjut op jierbasis
€ 120,00.
Wy binne in Stichting sûnder
ynkomsten. Dus alle jierren
buorkje wy sa achterút oant der
neat mear yn kas is.
Petearen mei de Rabobank om dit
op in geskikte wize op te lossen
om ’t wy neat fan in bedriuw ha,
ha neat opsmiten. En wy mar tinke
dat de Rabobank op jin takomt . . . .
Om in lang ferhaal koart te
meitsjen, de Stichting is per 1 desimber opheft en útskreaun út it
Hannelsregister fan de Keamer
fan Keaphannel. Us rekken by de
Rabobank ha wy opsein en de sinteraasje wurdt no privee troch ús
ponghâldster regele.
Spitich dat it sa rinne moast, mar
wat hie it fijn west as de Rabobank
ús temjitte kommen hie . . . . . !
Oer de nije namme fan de
Wurkgroep moatte wy noch gear,
mar ús nije bankrekkennûmer is
no NL06 RABO 0371 0544 35
op namme fan M. Frankena – Van
der Kooi (û.f.f. Argyf).

Vriendelijke groeten,
Ruurd Bouwma en
Siep van der Let

Rekôr tal partoeren op
Kippetjespartij

Ôfrûne 21 septimber rûn hiel Winsum fol. De Wylde Kippetjespartij
fan de Ploech fan Tsien luts 187
partoer keatsers nei ús doarp, mei
dêrby nochris kloften taskôgers.
In unyk barren, noch nea earder
fertoand. Fansels, de organisaasje
kin neat sûnder keatsers, mar as
der safolle minsken nei Winsum ta
wolle om in potsje te keatsen, dan
hawwe de mannen fan de Ploech
it goed foarmekoar, dat kin net
oars.

Foar it twadde jier op rige waard
der in brêge lein nei it lân fan
boer Hettinga, oare kant de Sint
Jabik. Unúteachber grutte fjilden
wiene der lein, mei in ûnfoech tal
perken. En dat wylts it gewoane
sportfjild el al fol mei perken lei.
Hawar, mei 187 partoer, 9.00 oere
begjinne en mei ferliezersronde,
ja, dan moat der wat barre. Ta yn
de puntsjes wie alles fersoarge.

En fansels, mochten jim wat jild
oer ha, dan soe it fijn wêze om ris
oan ús te tinken . . . . . . ! It nije
banknûmer is no bekend !
Dat sadwaande !
						
Stichting Doarpsargyf Winsum
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De tarieding, oanklaaing, listbyhâlders mei walky-talkies, alles op it professionele ôf.
Rûnom sân oere jûns foel de lêste
slach. In prachtige dei, knap waar,
en rom foar it tsjuster út. Wa’t
it wûn hat? Dat wie wol bekend
fuortendaliks nei ôfrin, want de
prizen bin keurich oan de goeie partoeren útrikt. Mar ien fan
de Ploechleden, ferline jier ek al
troch troch syn kollega’s bejeftigd
mei de twifeleftige ‘Sleutel tot
succes’ fanwegen in flaterke, koe
de listen net mear fine. Let neat,
alle prizen binne te plak.
Respekt foar de sportiviteit fan de
keatsers (gjin wanklank) en it organisaasjetalint fan de Ploech fan
Tsien.
JR

INBRAAK KANTINE
TENNISVERENIGING
Afgelopen zaterdag 1 november
kwamen we er achter dat er INGEBROKEN is bij de kantine van
de tennisvereniging,T.V. Topspin
te Winsum. Een doelloze actie,
omdat we daar echt niets van
waarde laten liggen. De buit bedraagt dus ook enkel wat snoep
en wat blikjes drinken. Helaas is
er ook schade aan kozijn, uitzetijzer en een doek, wat aan het
hek hangt om de wind tegen te
houden is stuk; 3 sneden zijn erin
gemaakt.
Wie wat heeft gezien de afgelopen tijd (okt.) wordt verzocht om
contact op te nemen met één van
de bestuursleden van de vereniging. Ook de POLITIE is erg benieuwd of iemand wat heeft gezien. Graag horen wij van u/jullie,
bedankt alvast hiervoor!
Mary Bijleveld , Lize Bakker, Lya
Koops, Nora Tettero en Zwaantje
Lycklama à Nijeholt

l Nieuws uit de
praktijk

Bericht uit de huisartsenpraktijk van dokter Bergwerff

Bereikbaarheid, daar draait het
om in dit stukje. En dan vooral om
de telefonische bereikbaarheid
van de praktijk, want dat is niet
alleen hier, maar in veel praktijken
een groot probleem. We pakken
dit probleem als volgt aan.
Om te beginnen met een uitbreiding van personele bezetting
tijdens het spitsuur,
dat –zo blijkt bij onderzoek- valt tussen
08.00 en 11.00 uur.
Vooral op maandag- en donderdagochtend is de
telefoonbelasting hoog. Iedereen
heeft zijn hulpvraag uitgesteld tot
na het weekend en gaat maandagochtend bellen. Daarom zitten
in de spits twee doktersassistentes
aan de telefoon om u te woord
te staan. Ook het gebruik van de
gewraakte bandjes proberen we
zo beperkt mogelijk in te zetten.
Wanneer u een afspraak wilt maken voor dezelfde dag omdat u
ziek bent kunt u tussen 8 en 10
uur bellen. In de agenda houden we rekening met zg. spoedplekken. Wilt u een gewone
afspraak maken dan adviseren wij
u op een later tijdstip de telefoon
te pakken, we zijn tot 17.00 uur
in de praktijk aanwezig. Verder
zijn we bezig om via de website u
de mogelijkheid te bieden on-line
een afspraak te maken: indien we
zo ver zijn hoort u dit zo spoedig
mogelijk via diezelfde website,
www.huisartsbaard.nl.
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Voor uitslagen van foto’s of labonderzoek kunt u bellen tussen 11
en 12.Tussen de middag hebben
de praktijkassistentes de gelegenheid hun boterhammen te eten,
de praktijk is bereikbaar voor spoedgevallen maar liever niet voor
zaken die even kunnen wachten.
Als het nou een keer zo uitkomt is
het natuurlijk geen ramp.
Niet alleen bij de assistentes breiden we het aantal uren uit, met
ingang van januari 2015 willen we
ook de medische inzet vergroten.
Zodat er voldoende plaats is in de
agenda en u zowel in Baard, Winsum of Mantgum op het spreekuur
kunt komen.
Het is bijna zover: de laatste hand
wordt gelegd aan de dependance
in Mantgum. Rond de 20ste november wordt de telefoon aangesloten en hebben we internet, de apparatuur komt in diezelfde week.
Dan gaan we eerst proefdraaien
en kijken of alles klopt: de kinderziekten moeten er uit zijn voordat we de praktijk in Mantgum
volledig gaan gebruiken. Met een
beetje geluk kunnen we vanaf 1
december spreekuur gaan doen
in Mantgum. Vanaf 1 januari is
er iedere dag spreekuur- volgensafspraak.
Ons praktijknummer blijft 0157341272, in overleg met de assistentes hoort u waar u naar het
spreekuur kunt. Debora, Monique
of Femia helpen u graag. En medicijnen bestellen kan via de e-mail,
apotheek@huisartsbaard.nl. of op
de receptenlijn 0517-342726.
U komt dan terecht bij Jantsje, Tineke of Lieuwkje . Tussen 16.00 en
17.00 uur kunnen bestelde medicijnen opgehaald worden, in overleg ook op een ander tijdstip.
Na al deze informatie rest mij nog
u een goede decembermaand te
wensen en een goed begin van
2015!
Namens het team een hartelijke
groet,
Aukje Bergwerff- de Boer

l Wêr binne se bleaun
It is alwer 5½ jier lyn dat ik nei
Wommels ferhúze bin. Mar Winsum is it plak wêr’t ik noch faaks
bin, om’t myn heit en mem noch
altiten op de Utbuorren 19 wenje.
Ek gean ik noch yn Winsum nei de
Anna Tsjerke, wêr’t ik diaken bin.
En tiisdei-tejûns bin ik meastal yn
Spannum te finen by de korpsrepetysje fan KMF Oranje.
Jo begripe it, ik bin net al te faak
yn Wommels ... seker net omdat
ik ynmiddels foar it sânde jier
wurksum bin op cbs Mooitaki te
Bitgummole, wêr’t ik foar groep 3 stean en yntern begelieder
bin. Wurk en alle oare beslommeringen nimme in protte tiid yn
beslach. Dochs koe ik dit jier yn
oktober foar twa wiken nei Suriname mei Edukans. Dêroer fertel
ik jimme graach!
Ik die mei oan it programma ‘Werelddocent’. Werelddocent is in
programma wêrby der útwikseling plakfynt wat kennis en ûnderfiningen oanbelanget, tusken
learkrêften út Nederlân en learkrêften út in oar lân. Yn dit gefal dus Suriname. Ferbliuw wie it
doarpke Abadukondre, san twa
oeren riden fanôf de haadstêd
Paramaribo. De minsken libje dêr
yn ienfâldiche húskes fan hout en
golfplaten. Se baaie yn’e rivier,
wêr’t ek de wask en ôfwask dien
wurde. En de measte minsken moatte rûnkomme fan harren ‘kostgrondje’ (folkstúntje). Oh ja, we
sitte dus yn’e jungle, mei ekstreme waarmte, in hiel soad miggen
en no en dan in hurddravende
kakkerlak. Dan hawwe jo it plaetsje kompleet ...
Twa wiken lang mocht ik wurkje
op de La Providentia skoalle te
Abadukondre mei trije oare kollega’s út Nederlân. Der wiene al wat
opstartprobleemkes ... Juffrou Bonita wie krekt nij op’e skoalle as
begjinnend skoallieder en ek in
oantal learkrêften wie nij op La
Providentia. Om dan oan it begjin
fan it skoaljier ek noch fan

dy bakra’s (witen) yn’e klasse te
hawwen ... dat is wol spannend.
Dochs hawwe we der wat fan
makke mei elkoar, want se koene
wol help brûke sjoen de minne
opbringsten fan de lêste jierren.
At wy de klassen yngean om te
observearjen, sjogge we in soad
punten wêr’t wy fraachtekens by
sette: in protte kabaal yn alle lokalen, learkrêften toane net in soad
belangstelling foar de learlingen
en harren wurk, 10 sinnen ynfolje
kin men wol 1½ oere oer dwaan,
in protte ûnderwiistiid giet ferlern troch it ‘oerlizzen’ (mei de
holle op tafel lizze) en bern en in
inkele learkracht brûke linialen no
en dan foar hiele oare saken dan
mjitte as in lijn lûke ...

Dêr lit ik dan mar bij ... wy sjogge elkoar wol wer yn Winsum! Groetnis, Marieke
Grendel

sjenlitten hoe’t wy went binne om
te gean mei de bern yn ús klasse. Troch der te wêzen foar elk
bern, troch se te helpen en komplimintsjes te jaan, wie der samar
in bân fan betrouen ... It grutste
komplimint krige ik dan ek fan in
famke út groep 3: “jij bent mijn
juffrouw toch, jij bent lief voor
mij!”
It wie in prachtige ûnderfining!
Nijskjirrich wurden? Foar mear
ferhalen en foto’s kinne jo nei de
side:
www.mariekegrendel.inactievooredukans.nl
Dêr lit ik dan mar bij ... wy sjogge
elkoar wol wer yn Winsum!
Groetnis, Marieke Grendel

l Nijsgjirrich plakje

Jo begripe dat der in protte saken
wiene dy’t wy wol beprate woene
mei learkrêften en skoallieder. Dit
hawwe wy dien yn gesprekken
nei ôfrin fan de lessen mei de learkrêften, mar ek yn twa team
gearkomsten. Wy hawwe it hân
oer it lêsûnderwiis yn alle klassen. En wy hawwe it hân oer de
fertrouensbân tusken learkrêft en
learlingen. Net allinne hawwe wy
der oer praten, mar we hawwe ek
mei ús Surinaamse kollega’s lessen betocht en jûn en wy hawwe
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Het Stipepunt Winsum

l Fraachpetear

Het Stipepunt Winsum bestaat nu
6 jaar! En we zijn zeker van plan
om deze voort te zetten!
Wel willen we langs deze weg alle
vrijwilligers die tot nu toe geholpen hebben bij het klaren van een
klus of het chaufferen voor een
ander, hartelijk bedanken! Want
zonder vrijwilligers is er geen Stipepunt!

mei………Willem Sjoerds Janzen,
oersetter

Wat doen we ook al weer als Stipepunt Winsum?
Als u een praktisch, incidenteel
klusje hebt, dat u graag uitgevoerd zou willen hebben, dan kunt
u het liefst ’s morgens tussen 8.30
en 10.00 uur één van de Stipepuntleden bellen:
Dhr. Franke Heida
341898
Mevr. Antje Haagsma 342577
Dhr. Pier Visser
341990
Zij verwijzen u door en geven u
een telefoonnummer van een
vrijwilliger die u kunt bellen om
een afspraak te maken om de klus
te klaren. Het heeft de voorkeur,
indien mogelijk, om op tijd, het
liefst enkele dagen van te voren,
te bellen voor hulp.
Graag zou het Stipepunt willen,
dat u, nadat u hulp hebt gehad,
even het desbetreffende Stipepuntlid terug belt over hoe alles
verlopen is.
De autokosten moeten direct aan
de vrijwilliger worden vergoed,
€ 0,30 per kilometer.
Andere
eventueel
gemaakte
onkosten voor materiaal en dergelijke moeten uiteraard ook
worden betaald.
Misschien tot ziens bij het
Stipepunt

Jelle: Janzen mei in z sjochst sa
faak net as mei in s. Ut hokker
kontreien komt jim folk?
Willem: Wy komme fanâlds út de
Bjirmen. Ut Easterbierrum, om
presys te wêzen. Yn 1947 is pake
nei in pleats yn Baaium ferfearn,
om’t der tefolle gadingmakkers
wiene foar it oernimmen fan de
âlderlike pleats. Us heit hat ek yn
Baaium buorke. Nei syn pinsjoen
is er frij hommels kommen te ferstjerren, en binne ús mem en ik
ferhuze nei Winsum.
Jelle: Op hokker leeftiid kaamst
der achter datst wat mei taal hieste?
Willem: As bern lies ik “Suske en
Wiske”. Doe begûn my op in stuit
dat Flaamske Nederlânsk al op te
fallen. Dat in ko bygelyks oantsjutten wurdt as “ze”. By ús binne
eins alle bisten “hy”. It hawwe de
earste tekens west, tink. Letter op
skoalle koe ik my goed rêde mei
frjemde talen.
Jelle: Iksels fyn dat oersetten o sa
op puzzeljen liket. Do ek?
Willem: Ik neam it sels mear pielen. Moatst sa ticht mooglik by
de boarnetekst bliuwe, mar de
oersetting moat al begryplik foar
de lêzer wêze. In foarbyld is “het
hof maken”. Yn geef Frysk soe dat
wurde: “om in faam stykje”. Mar
wa ken sa’n útdrukking noch? Yn
sokke gefallen haw ik meast mei
sin in hollanisme brûkt: “it hof
meitsje”.
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Jelle: Gerard Reve die ek oersetwurk. Hy hat sein: In goeie oersetter kiest út twa mooglikheden
de tredde. Iens?
Willem: Mja, fyn ik in bytsje fier
socht. It is gewoan datselde pielen wer. Je moatte betiden in
stapke werom dwaan om de goeie oplossing te finen. Soms sitte
je der gewoan te ticht op. Sa hie
ik it wurd “luipaard” – om’t it sa
yn it wurdboek stie – oersetten
as “loaihoars”. It wie my eins net
alhiel nei ’t sin, mar de meilêzers
hiene der gjin problemen mei. Nei
it ferskinen fan de oersetting krige
ik fan ferskillende lêzers kommentaar op dit wurd, ek om’t it net yn
alle wurdboeken blykt te stean.
Letter skeat my ynienen te binnen dat ik better “panter” brûke
kinnen hie. Dat is in gewoan Frysk
wurd en foar eltsenien bekend.
Jelle: Kinst koart útlizze wêrom’t
de titel “The Hallowed Hunt” oersetten is as “Yn it Skaad fan de
Wolf”? Op it earste gesicht liket it
net sa op inoar.
Willem: It Frysk is yn dy sin
beheind dat it wurd “hallowed”
eins allinnich as “hillich” oersetten wurde kin, wylst it Ingelsk
foar sa’n begryp mear as ien wurd
hat: it gewoane “holy” en it folle
heechdravender “hallowed”. “De
Hillige Jacht” fûn ik net moai klinken. Doe tocht ik: it boek is ek yn
oare talen oersetten, lit my it tsjil
net op ’e nij útfine, as dat net hoecht. De Dútske oersetting bliek
“Im Schatten des Wolfes” te hiten.
Jelle: Der wurdt sein dat it Frysk
op it Ingelsk liket. Makky?
Willem: Tûzen jier lyn wie dat wol
sa, mar no net mear. Beide talen
hawwe in eigen ûntwikkeling
trochmakke. In makky wol ik dus
net sizze. Mar ik Ingelsk giet my
goed ôf.
Jelle: Lois McMaster Bujold is in
tige ferneamd skriuwster en har
boeken sille yn mannich taal oersetten wêze. Hat se ek reagearre
op it feit dat dit boek yn it Frysk
ferskynd is?
Willem: Ik ha har nei de publikaasje in brief skreaun en fer-

teld hoe’t it gongen is. Ik ha har
ek de taalsitewaasje yn Fryslân
útlein, en hoe’t de ferbannen
lizze mei it East- en Noardfrysk.
Se hat antwurde en sei dat se it
hartstikkene moai fûn dat it boek
oersetten wie yn it Frysk. Se fertelde dat se al wat wist oer it Frysk,
want har dochter hie twadde
helte jierren njoggentich mei in
útwikselingsprojekt in skoftke yn
Leek sitten. Sy is dêr doe op besite
west. Hást yn Fryslân dus.

Willem: No, it is miskien wol aardich om te fermelden dat dit boek
(noch) net yn it Nederlânsk oerset
is. It is hiel apart, mar fan Bujold
har oeuvre binne mar twa romans
yn it Nederlânsk ferskynd, wylst
it dochs prachtige boeken binne.
Wêrom’t Nederlânske útjouwers
dêr blykber gjin belangstelling
foar hawwe, dat kin ik net ferklearje.

Sneon 25 februari o.s. wurd
yn it M.F.S. De Helling, Winsum
Sneon 25 februari o.s. wurd yn it M.F.S. De Helling,
Winsum
foar de 6e keer in “SjongerJelle: Hast foar
al plannen
omkeer
in oar
de 6e
in “Sjongersdei” organisearre troch
sdei” organisearre troch
boek oer te setten?
Shanty en Willekoar “De Blierbekjes” út Winsum.Shanty en Willekoar
Willem: Dit wie eins myn twadde
“De Blierbekjes” út Winsum.
al. Yn 2008 haw ik in boek fan C.J.
Cherryh oersetten. Dat wie mear
4 koaren dogge hjir oan mei:
4 koaren
dogge
De Brêgesjongers,
Opeinde
om te sjen fan:
kin ik dit?
Fierdershjir oan mei:
noch gjin konkrete plannen foar
De Brêgesjongers,
Opeinde
Piratenkoor Het Zwarte
Gat, Zuidwolde
wat nijs.
Leeuwarder Shantykoor
Piratenkoor Het Zwarte Gat,
Jelle: Earst yn Op ‘e Skille, letter
Zuidwolde
De Blierbekjes – Winsum
de Ljouwerter Krante, en no de
NijsDok. Wat fynst fan al dy oanLeeuwarder Shantykoor
dacht?
Foar elk wa't nocht hat oan sjongen, meisjongen as harkjen.
Willem: Soks is eins neat foar my.
De Blierbekjes – Winsum
program
duorret
Ik besjoch itItspul
leaver wat
fanút de hiele middei 13.30 – 17.30, as slútstik
in hoekje. Mar
ja, as it boek
fer- sjongers en publyk.
Foar elk wa’t nocht hat oan
4 nûmers
mei alle
kocht wurde moat, dan moatte je
sjongen, meisjongen as
Ek is der
werDeinpegrutte ferlotting.
jesels dêr oerhinne
sette.
harkjen.
Yn itkomme
Skaad fanen
de gean
Wolf wannear m'n wol.
tearen mei M'n
dy sjoernalisten
kin út enbinne
ynrinne,
best aardich, hear, mar jinsels we- Lois McMaster Bujold, oersetting
It program duorret de hieEntree € 5,= , met bon voor koffie /thee
rom te sjen yn de krante is foar my Willem Sjoerds Janzen
le middei 13.30 – 17.30, as
wat sjenant.
slútstik
Útjouwerij Elikser
Jelle: Is der noch eat net oan de € 24,50 (e-boek € 12,50
4 nûmers mei alle sjongers en
oarder kommen watst wol wich- ISBN: 9789089546289
publyk.
tich fynst om te melden?
Ek is der wer in grutte ferlotting.

Graach oant sjen

KRYSTGROETNIS
FAN TEATER KOLLEKTIEF "GRIENE SJIPPE”
KRYSTGROETNIS FAN TEATER KOLLEKTIEF “GRIENE SJIPPE”

M’n kin út en ynrinne, komme
en gean wannear m’n wol.
Entree € 5,= , met bon voor
koffie /thee
Graach oant sjen

Jolanda
, Tsjidsger, Hotze,
Geartsje
Jolanda
, Tsjidsger,
Hotze,Rikky,
Rikky,
Geartsje
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NijsDok nu ook
online te lezen
www.winsum.nu

Molen Langwert
Een stukje geschiedenis over de
molen Langwert.
De molen “Langwert” is een poldermolen 400 meter ten zuidoosten van het Friese dorp Winsum,
dat in de Nederlandse gemeente
Littenseradeel ligt.
De
maalvaardige
grondzeiler Langwert werd in 1894 gebouwd nabij een boerderij aan
de Stelpdijk in Tjilbert, een
buurtschap ten westen van Winsum. Hij bemaalde landerijen die
behoorden bij de boerderij van
pachter J. Fekkes. De pachters namen bij taxatie de molen telkens
over. In 1978-1979 werd de molen
overgebracht naar zijn huidige locatie even ten oosten van de Franekervaart aan de N359. Hij werd
daar geplaatst op de fundering
van een uit 1863 daterende molen
die in 1974 afbrandde.
De molen wordt momenteel gerestaureerd, nadat op 7 september 2011 een roede brak tijdens
een zware storm. Nieuwe houten
schroef en houten schroefbak
(was beton) met kleinere doorsnee wegens diepere tasting.
Nieuwe houten roeden, nieuwe
houten bovenas van Bilinga en
spantjes in de kap, en red-ceder
dakbedekking. De spruit, schoren
en staart zijn vervangen (Bilinga).
Oplevering verwacht begin november 2014.

Watermolen Langwert

Beweechdei Iisclub
Winsum
Op zaterdag 18 oktober jongstleden werd er, in verband met ons
150 jarig jubileum dit jaar, een
beweechdei georganiseerd voor
jong en oud.
’s Middags een rodelbaan, waar
je met 2 personen tegelijkertijd
vanaf kon, aan het einde van
de baan hing een bel en wie die
het eerste luidde, had deze race
gewonnen. Hier waren enkele
prijzen te winnen.
Tegelijkertijd kon je in de Helling
deelnemen aan oud Hollandse
spelen.

Watermolen Tjilbert
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’s Avonds was er voor diegene die
niet meeliep ook weer gelegenheid om de Hollandse spelen te
spelen, en voor de anderen was
er een fakkeltocht door de landerijen rond Winsum.
Via de weg naar Spannum, Winsum uitlopen en al vlak daarna
de landerijen in, met een boog
langs Spannum en daarna kwam
je bij de familie Lammert Postma
op Weakens uit, waar een heerlijke kop snert klaarstond, vanaf
daar een klein stukje verder naar
de boerderij van Sjouke Hijlkema,
waar de beerenburg klaarstond,
vanaf daar een klein eindje weer
terug naar Winsum. Alles was
mooi verlicht met fakkels, en het
weer werkte ook deze dag weer
mee.
Een zeer geslaagde dag vonden
wij, en over met name de fakkeltocht veel reacties gekregen of
wij dit niet vaker kunnen organiseren.

l Bedriuw yn byld
Hallo allemaal,
Hoewel de meesten mij wel zullen
kennen weet nog niet iedereen
wat ik allemaal doe voor de kost.
Daarom zal ik mijzelf eerst even
voorstellen. Mijn naam is Jelmer
Kramer en sinds augustus woon
ik samen met Rianne van der Weide aan de Omrin 14. Rianne is
opgegroeid in Nijlân en verhuisde
daarna naar Tjerkwerd.
Ze werkt al een aantal jaren in de
Sting in Sneek en volgt daarnaast
nog een opleiding aan de Friese
Poort in Sneek. Ikzelf ben zoals de
meesten wel weten opgegroeid
in Winsum. Na de Mied’skoalle en
de AMS in Franeker ging ik naar
het Friesland College in Leeuwarden om de opleiding werktuigbouwkunde te volgen.
Omdat ik liever met mijn handen
bezig was, zocht en vond ik een
werken-leren-plek bij Friamco in
Winsum. Hier heb ik in een aantal jaren ontzettend veel geleerd
maar het bloed kruipt waar het
niet gaan kan. In 2013 maakte en
verkocht ik mijn eerste tuinkachel
van cortenstaal. Het bleek een succes en al snel liet ik mij inschrijven
bij de Kamer van Koophandel.
Kramer Design was een feit. Ik
maakte mijn eigen website en de
opdrachten voor bloembakken,
brievenbussen, houtopslagen en
tuinkachels kwamen binnen.
Om het voor de klant gemakkelijker te maken, en voor mijzelf
een stukje zekerheid in te
bouwen, zette ik een webshop
op waar de standaardartikelen te
bestellen zijn. Voor producten op
maat of eigen ontwerpen stuur ik
een scherpe offerte. In principe is
bijna alles mogelijk. Wilt u bloembakken in een kleur, geen probleem dan worden ze gepoedercoated in de gewenste kleur. Naast
de cortenstaalproducten maak ik
ook veel producten van RVS zoals
brievenbussen, reclamezuilen en
tafels.

Afgelopen voorjaar heb ik besloten om een dag minder te gaan
werken bij Friamco zodat ik snel
aan al mijn opdrachten kon voldoen. Snelle levertijden staan bij mij
voorop en klanten waarderen dat
enorm. Al snel bleek 1 dag te weinig te zijn en besloot ik helemaal
voor Kramer Design te gaan. Het
ondernemen is prachtig en het is
mooi om de standaardartikelen te
maken maar het is een echte uitdaging als een klant met een eigen ontwerp komt.
Bent u inmiddels nieuwsgierig
geworden en wilt u alles eens met
eigen ogen zien kijk dan eens op
mijn website
www.cortenstaalproducten.nl
en wie weet kan ik iets voor u betekenen. Er komen steeds weer
nieuwe producten bij zoals afgelopen week de lantaarns maar
mocht u speciale wensen hebben
aarzel dan niet en neem contact
met mij op.
We komen er dan zeker uit.
Jelmer Kramer

Winsum wint biljerten
yn en tsjin Jorwert
It wie alwer in skoftke lyn, dat der
in Winsumer delegaasje ôfreizge
wie nei Jorwert foar in potsje
biljerten. Sa om de pear jier wurdt
der de iene kears yn Winsum en
dan wer yn Jorwert om in bokaal
spile. Sneontemiddei 22 novimber
sette in ploechje fan 8 byinoar
fandele leafhawwes ôf rjochting
‘Het Wapen van Baarderadeel.”
Útbater Emke Siderius seach wat
ferheard doe’t Winsumer Bert
Groen útstelde om earst in bakje
kofje te nimmen. Net ferwachte,
mar it waard mei leafde yngetten.
Nei’t Emke de lotting bekind makke hie koe de striid begjinne. Yllustere nammen stiene op papier.
Keimpe Goodyk, Broer Siderius,
baas biljerters. Mar Winsum hat
fansels ek wat yn ‘e hûs. Johannes
Boersma en Pieter Hilverda binne
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ús matadoaren. Yntusken wie wat
de ynwendige minsk oanbelanget
oerskeakele op Hertog Jan.
Siep Heslinga sette mei faasje
útein. Siep van der Let koe it net
bolwurkje, Jelle Rypma en André
de Vries wol wer. Pieter en Johannes koene de foarm net fine en
ferlearen. Eintsjebslút hie Jorwert
noch ien kâns om lyk te spyljen as
Bert Groen syn partij ferlieze soe.
Mar hy ferlear net. Triomf. Oan de
grutte stamtafel is noch lang trochpraten. Oer it biljerten fansels,
mar ek oare ûnderwerpen. Guon
biljerters hawwe oeral ferstân fan.
O ja, dêr ha wy it ek noch lang oer
hân. Wêr’t de bokaal eins wie.
Poater.

Beste lezers van it Nijsdok,
De kinderen van it Bynt zijn altijd erg blij met uw oud papier.
Van de inkomsten van het oud
papier kunnen wij als school
veel activiteiten organiseren.
Ouders helpen bij het ophalen
en het rijden met de wagens.
Op het moment zoeken wij
een plek waar we deze wagens neer mogen zetten.
Heeft u of weet u een plek
waar één van de wagens kan
staan dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
Activiteitencommissie en
team it Bynt

Boekenmarkt 25 okt. 2014
Het is alweer een tijdje geleden
maar wat was het weer een groot
succes, onze 18e Boekenmarkt.
Met een zeer voldaan gevoel
willen we in de eerste plaats alle
“Vrijwilligers” heel hartelijk bedanken voor hun inzet, want zonder hen kunnen we dit niet organiseren.
Wat was het gezellig, de voorbereiding het klaar zetten van al die
tafels, 60 stuks. Dan denk je, is dat
niet een beetje veel? Weet u dat
er meer boeken waren dan wij
konden plaatsen.
Bij Sinnema werden de boeken
bewaard, ” it hiele lyts bûthús stie
grôt fol”
Donderdagavond de opslag leeg
gehaald met de auto van Kl. Koning, want ja stel je voor dat het
regent, staan ze tenminste droog
en kan alles in 1 x mee. Dit jaar
hielpen de mannen van de Iisklup
mee om al die dozen op de juiste
plaats te zetten met kruiwagens
en steekkarren werden de dozen
naar de daarvoor bestemde tafels
gebracht en dan begint de leuke
klus, “útpakke” De bordjes boven
de tafels wijzen de richting, dit is
voor de bezoekers op zaterdag een
goed handvat waar ze moeten zijn.
Vrijdag de hele dag bezig geweest om de boeken zo goed mogelijk gerubriceerd op de tafels te
krijgen, natuurlijk hoor je regelmatig “och moast hjir ris sjen!!”,
met een kopje koffie en wat
lekkers vliegt zo’n dag voorbij.
Zeker vindt iemand nog wel eens
een verdwaalde maar dat mag de
pret niet drukken.
Romans, Fryske, Kinder- Jeugdboeken, Kookboeken, Dieren,
Sport, Medisch, Groenboeken,
Hobby, Spel, Detective, Thriller, Literatuur, Buitenlands, Theologie en
Naslagwerken.
“De beste en meest nette Boekenmarkt van Friesland” zo werd
deze aangemerkt door een aantal handelaren en liefhebbers, dat
doet ons goed.
Zaterdagmorgen voor 8.30 kwamen de eerste kopers binnen.

De mensen die er voor 8.45 zijn
krijgen van ons een kopje koffie
in de gang, en wat hebben ze dan
een schik, dit krijgen we nergens.
“Allinne hjir foar kom ik sa betiid
út bêd”
Om 9 uur de deur open en 7 min.
later waren de eerste 30 al binnen.
Sommigen gaan met een paar gevulde bananen dozen de deur uit.
Om 10 uur wordt het in de koffiehoek steeds gezelliger, de appelflier vliegt over de toonbank,
(het liefst met recept). Kwart over
10 zat de eerste al aan de snert,
dat mocht ook wel want er stonden aardig wat liters te wachten.

lo’s oud papier zijn weer voor de
scholen.
Bedankt voor uw inbreng van
boeken, graag willen we dat u
dat blijft doen, dus vertel het aan
vrienden en familie. Het hele jaar
door nemen wij graag uw boeken
in ontvangst, even een telefoontje
naar de Fam. Lycklama a Nijeholt
341792, Sulverstrjitte 3, Winsum.
Nogmaals onze hartelijke dank
voor ieder die heeft geholpen dit
mogelijk te maken, en dan tot de
volgende Boekenmarkt deze is op
zaterdag 31 okt. 2015
Boekemerk kommisje

Vereniging Speeltoestellen Winsum
Melding jaarlijkse inning van de
contributie van Vereniging Speeltoestellen Winsum
Vereniging Speeltoestellen
Winsum maakt vanaf 2014 gebruik van een euro-incasso.
De jaarlijkse incasso van de contributie kunt u herkennen aan het
incassant-id van Vereniging
Speeltoestellen Winsum:
NL36ZZZ400058760000.

Al snel konden we met het draaiend rad beginnen, via deze weg
willen we de gulle gevers van cadeaus hiervoor bedanken. Menigeen ging met een cadeautje en
bak snert naar huis, “is de frou frij
fan itenside”. Hamburgers, broodje saté het was er allemaal.
Na afloop eerst allemaal aan de
snert of broodje, en daarna moest
er weer worden ingepakt, opgeruimd en schoongemaakt. Maar
“vele handen maken licht werk”,
alles is weer op de plaats waar het
vandaan kwam.
De opbrengst dit jaar is netto
1900,- euro hiervan gaat 500,euro naar de Iisklup en al de ki-
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De incasso heeft een eigen machtigingskenmerk, gebaseerd op uw
lidmaatschapsnummer:
Mndt-lidnummer-1-11-2009,
waarbij u lidnummer moet vervangen door uw lidmaatschapsnummer.
Dus als uw lidmaatschapsnummer
bijvoorbeeld 48 is, zal u machtigingskenmerk Mndt-48-1-11-2009
zijn.
De contributie wordt jaarlijks op
de jaarvergadering vastgesteld.
Voor het jaar 2014 bedraagt de
contributie € 3,00.
De afschrijving van de contributie
van 2014 zal eind december geschieden.

l Efkes foarstelle

Anniek vindt het heerlijk om buiten te spelen en trampoline te
springen. Binnen speelt ze graag
met de poppen.
Verder hopen we de komende
tijd verder in te burgeren in Winsum. We vinden het dan ook fijn
dat we ons op deze manier even
kunnen voorstellen.
Tot ziens in het dorp!
Wybren & Annemieke Jongbloed
Luuk & Anniek

Hoi! Wij zijn Wybren en Annemieke Jongbloed. Samen hebben wij
twee kinderen, Luuk van 3 jaar en
Anniek van 1 jaar. Sinds de zomervakantie zijn we woonachtig aan
de Haven 2.
Hiervoor hebben we zeven jaar in
Wytgaard gewoond. Daar zijn ook
onze beide kinderen geboren. Het
huis werd door de gezinsuitbreiding te klein en daarom zijn we
op zoek gegaan naar een groter
huis. Bij voorkeur niet te ver van
Wytgaard omdat ons ouders nog
geregeld op kinderen passen. Na
lang zoeken kwamen we in Winsum terecht , een mooi huis aan
de Haven trok onze aandacht en
deze hebben we dat ook gekocht.
Over ons; Wybren is van huis uit
een echte Wytgaardster en ik
kom oorspronkelijk uit Leeuwarden. Wybren werkt bij Lely in
Maassluis als productmanager van
automatische melksystemen en ik
ben parttime leerkracht in het basisonderwijs.
Naast werken vinden we het heerlijk om in en rond het huis bezig
te zijn en er op uit te trekken met
de kinderen. We hebben allebei
veel gesport, alleen de laatste jaren schiet dit er een beetje bij in.
Over onze kinderen; Luuk is helemaal weg van grote auto’s en
trekkers, hoe groter hoe beter.
Ook racet hij graag van het bruggetje af bij het sportveld. Benen
in de lucht en gaan! In februari
wordt hij vier jaar en gaat hij naar
de basisschool.

l Skoallenijs

Vrijdag 5 december bracht Sinterklaas samen met twee pieten
een bezoek aan onze school! Alle
kinderen stonden te wachten op
het grote plein en eindelijk kwamen de pieten!
Ze kwamen aanlopen met een
kruiwagen met allemaal bouwmateriaal er in! De pieten dachten
dat de school nog niet helemaal
klaar was met de verbouwing! Dat
had de checkpiet laatst, toen hij
inbrak in school, dus niet goed gechecked! De pieten hoefden niet
te helpen met de verbouwing, de
school is al helemaal af! De pieten
zijn ook veel beter in pepernoten
strooien! En de kinderen hadden

zin in een feestje! Maar waar was
Sinterklaas? De pieten waren snel
weggerend en hadden Sinterklaas ergens in het dorp laten staan!
Gelukkig reed er een busje van
Bouwbedrijf Van der Sloot langs
en Hero heeft de Sint een lift gegeven naar school. Groepen 1 t/m
4 vierden feest met Sinterklaas
en zijn pieten in de nieuwe open
ruimte! Er zijn diverse spelletjes
gedaan en iedereen had even een
gesprekje met de Sint.
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Na de spelletjes brachten de pieten de cadeaus bij de kinderen in
de klas. De kinderen van groep 5
t/m 8 vierden hun eigen Sinterklaas feest, met mooie surprises en
gedichten! Natuurlijk kwamen de
pieten ook even bij hun in de klas
om lekker te strooien met pepernoten.......heel veel pepernoten!
Sinterklaas had ook nog voor iedere groep mooie cadeaus meegenomen. Het was een super gezellige ochtend en we hopen dat
Sinterklaas volgend jaar weer op
it Bynt komt met een paar pieten!
Sinterklaas commissie it Bynt

Seniorenreiske
Woansdei 17 septimber 2014, op
dizze prachtiche neisimmerdei,
wie it wer safier , it jierlikse reiske
foar de senioren fan Winsum.
Om 9.00 oere stiet dêr de splinterneie bus fan ferfiersbedriuw ITC
út Boalsert klear by De Helling.
Ut alle hoeken fan it doarp komt
men oan setten en wurd d’r in
plakje socht yn de bus. De nediche helpmiddelen wurde troch de
sjauffeur ûnder yn de bus set en
dan giet it hinne.

Mei in bus fol en ien auto giet de
reis richting Veenhuizen, nei Het
Gevangenismuseum.
Underweis wurd in elts wolkom
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‘Oranje zal boven’ (sjoch foto).

At de kanonnen oan’t sjitten wiene,25
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kûgels fan’t kanonnen gongen yn’t ljoft út elkoar en de diggels kamen hjir dan
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‘Oranje zal boven’ (sjoch foto).
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Dútske fleantúgen wiene en bleaun
yn’e lokomotief. De kûgels binne
foar en efter de masjinist lâns flein,
mar hy hie alline syn hannen ferbaand troch de stoom fan’e tsjettel. Dit omdat de tsjettel lek sketten wie. Der wiene ek kûgels troch
de bagagewein flein. Hjiryn stiene
ûnderoare fytsen en in bernewein. De kûgels binne dwerstroch
de bernewein flein, mar gelokkich
lei de poppe net yn’e bernewein. It
elektrisiteitstried kaam nei ûnderen ta en de kûgels fleagen ek by
Koning en syn mem om’e earen. De
minsken fanút de trein en it perron gongen allegear it stasjon yn
dat doe noch op Hatsum stie. Dit
stasjon is nei de oarloch ôfbrútsen
Koning syn heit wie op it selfde momint dwaande mei it lossen fan in
wagon strie op’t selfde station. Dit
die Koning syn heit tegearre mei
Rintsje Visser. Sy hiene gelok dat de
trein fan Frentsjer ôf kaam, want
at de trein fan Ljouwert ôf kaam
wie, dan hie de locmotief neist de
striewein stien, en dan hiene Rintsje
Visser en Koning syn heit yn’e fjoerliny lein.
De trein is oanfallen omdat de alliearden als doel hiene it wurk fan
de Dútsers te ontwrichten. Dútsers
brûkten it spoar foar ûnder oare ek
foar it ferfoer fan munysje.
Koning wy wie yn’e tiid fan’e oarloch troch dit barren as de dea foar
elts fleantúch wat yn’e ljoft fleach.
Sûnt Koning dit mei makke hie,
wist hy foar syn gefoel al foardat
hy de fleantúgen hjerde dat se der
oan kamen. Nachts foardat syn alders de fleantúgen hjerden wie Koning al fan solder ôf, wêr hy sliepte, nei de sliepkeamer fan heit en
mem kaam. Koning lei dan te triljen
fan benaudens tusken syn âlders yn
oan’t it lûd wer fuort wie en alles
wer gebeurd wie.
* Dit ferhaal komt ‘yn oandikte foarm’ ek foar yn’t boek ‘Nachtboek
van een kerkuil’ skreaun troch B.
van Gelder. Van Gelder wy yn’e tiid
fan’e twadde wrâldoarloch dûmny
yn Jorwert en hat hjir in in boek
oerskreaun wat dit jier op’e nij
útjûn is.
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