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     Fan ‘e redaksje 

Foarwurd

Der binne minsken dy’t tsjin de win-
ter binne. Kin dat? Tink it wol. Genôch 
minsken dy’t in ferskuorrende hekel 
oan kjeld hawwe. Oan de oare kant is 
tsjin de winter wêzen lykas de barri-
kades opstappe en demoanstrearje 
tsjin reinwetter of sinneskyn. It hat gjin 
doel. Yn Gerard Reve syn wurden: ‘Daar 
helpt geen lieve moeder aan’.

Genôch filosfy. It falt foar de iisklup 
te hoopjen dat der in moai winterke 
oan komt, ek al hat de foarsitter ferli-
ne jier útlein dat soks net needsaakli-
kerwize mear jild foar de feriening op 
it kleed bringt. Lykwols wurdt it alle 
leafhawwers fan it reedriden fan herte 
tawinske.

Dit nûmer fan ús fertroude Nijsdok ei-
det de ferline hjerst wer oer en sjocht 
foarút nei wat der yn de winter wer te 
ferwachtsjen is oan aktiviteiten. Der 
komt fan alles del. Oer wat west is en 
wat kommende wei is,  yn fêste en nije 
rubriken. In protte lêsplesier tawinske, 
en fansels foar elkenien noflike feest-
dagen en in sûn 2016.
JR

YN DIZZE KRANTE
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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 en-
thousiast 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 advertenties 
stellen ons in staat om deze krant dan 
ook werkelijk te realiseren.

Na de eerste 12 jaar ‘NIJS.DOK’ heb-
ben 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 2015 heb-
ben we € 85,00 aan donaties mogen 
ontvangen. 
Onze hartelijke dank daarvoor!

De redactie. 

 Efkes foarstelle
Nu we bijna een jaar de sleutel hebben 
van onze woning aan de Omrin 25 is 
het goed om ons drietjes nader voor 
te stellen aan het dorp, middels een 
stukje in de Nijsdok. Wij zijn Tsjeard, 
Jannie en Fenna.
 
Ik (Tsjeard) ben opgegroeid in Kubaard 
en ben vervolgens, tijdens mijn studie 
Personeel en Arbeid aan de Stenden 
Hogeschool, in Leeuwarden gaan wo-
nen, samen met Jannie. Na het afron-
den van mijn studie zijn we samen 11 
maanden op reis gegaan naar, Austra-
lië, Nieuw-Zeeland en Zuidoost Azië. 
Na de reis hebben we korte tijd in Win-
sum gewoond en zijn vervolgens weer 
naar Leeuwarden verhuisd om 3 jaar la-
ter toch weer terug te keren naar Win-
sum. Ik werk als Personeels-adviseur 

bij een snoepfabrikant in Drachten en 
Oosterwolde.

Ik (Jannie) ben geboren en getogen 
Winsummer. Na mijn studie SPH aan 
de Stenden Hogeschool, ben ik gaan 
werken op MOD It Hofke om vervol-
gens de baan op te zeggen om de eer-
der genoemde wereldreis te maken. 
Na de reis ben ik als begeleider gaan 
werken op een KDC, waar kinderen 
komen met een beperking, lichamelijk 
en/of verstandelijk.

Ik (Fenna) ben geboren in Leeuwarden, 
20 maanden jong en woon nu bijna een 
jaar met veel plezier in Winsum. Lekker 
dichtbij mijn Pake(s) en Beppe(s), 
Omke(s) en Tante(s) en neefjes en 
nichtjes. Ik ben een echte dierenvriend 
en volgens mijn Heit en Mem ben ik 
een grote boef!

Het bevalt ons prima om te wonen in 
Winsum, een gezellig dorp waar ge-
noeg te beleven is.

 
Beste Winsumers, 
Via dit berichtje wil ik mij graag even 
aan jullie voorstellen. Misschien bent u 
mij al een keer tegengekomen of kent 
u mij nog niet. Mijn naam is Gea Feddes 
en ik ben dominee in de ‘Anna Tsjerke’. 
Ik ben 28 jaar oud, heb een relatie en 
woon in Rutten, Noordoostpolder. Ik 
ben inderdaad een reizende dominee 
en ben op woensdag en donderdag in 
Winsum aanwezig. Naast mijn werk als 
predikant ben ik ook nog godsdienst 
juf op openbare basisscholen in Em-
meloord waar ik lesgeef aan groep 3 

tot en met 8. De afwisseling tussen 
onderwijs en kerk bevalt me goed. In 
april 2014 ben ik gestart in Winsum. 
Voor veel mensen is het werk van een 
predikant misschien wat onbekend. 
Maar het is heel erg afwisselend. Zo 
ga ik bij mensen op bezoek, ga voor 
in kerkdiensten, jeugdwerk, vergade-
ringen etc. Geen één dag is hetzelfde. 
De afwisseling bevalt me goed. En 
natuurlijk ook het Fryske platteland is 
even wat anders dan de Flevopolder. 
Zo heb ik in beide gebieden te maken 
met boerderijen, maar in Friesland 
zijn de mensen toch net een tikkeltje 
nuchterder. En dat werkt prettig.  

Natuurlijk heeft de redactie van 
NijsDok mij niet alleen gevraagd om 
mijzelf voor te stellen, maar ook even 
stil te staan bij de vele feestdagen die 
in deze winterse periode worden ge-
vierd. In al deze feesten, zoals Kerst en 
Oud en Nieuw, staat het thema licht 
centraal. Mensen hebben in de donker-
ste periode van het jaar behoefte aan 
‘licht’ en warmte om zich heen. Bin-
nen is het lekker warm en worden de 
kaarsjes en de kerstboom aangedaan. 
Maar niet iedereen heeft het zo ‘gezel-
lig’ met kerst. Velen voelen zich met de 
feestdagen juist eenzaam, omdat zij 
niemand hebben om samen te vieren. 
Vieren doe je niet alleen, maar met 
elkaar. Misschien kunt u een beetje 
van uw licht met iemand anders delen?  

Met vriendelijke groeten, 
Ds. Gea Feddes

Eltsenien, tige tank!
Wy wolle eltsenien hertlik
tank sizze foar it meilibjen

yn wat foar foarm ek,
tydens myn sykte dit jier.

It giet no goed mei my en
we hoopje en winskje dat 

dit sa bliuwe mei.

Nochris tige tank, ek mei út
namme fan Berber.

Groetnis fan,

Henk en Berber Koning
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NijsDok nu ook
online te lezen

www.winsum.nu 

     Fierljeppen 

2015 wie foar de ljeppers yn Winsum in 
jier fan feroarings. Njonken de stifting 
is der in feriening oprjochte en hat der 
in wikseling fan bestjoersleden west. 
Dit jier hawwe we mei in nije hiemside 
wurke en sûnt koart binne we ek op 
facebook te finen. En fansels bliuwe 
we aktyf tinken oer en wurkjen oan 
ferbetterings foar it fierljeppen yn 
Winsum. 
 
Sa binne we ek in renovaasje oan 
it tarieden. Der moatte nije kanten 
rûnom de wetterbak komme, in nij 
sânbêd en ek de oergong fan it sân nei 
de bult moat better, dy sakket no út. 
Ek moatte we aksje ûndernimme om 
skjinner wetter te krijen, we litte no 
wetter yn út it lêste eintsje fan de Sint-
Japiksfeart. Mei moai simmerwaar 
is dat wetter net geskikt om yn te 
springen... 
 
En wy wolle ek graach berneskânsen 
lykas se yn Drylts hawwe. Wat soe it 
moai wêze as wy ek ris it NK foar de 
bern yn Winsum hawwe koenen! 

 

Tige grutsk binne wy op it feit dat ien 
fan ús ljeppers, Jarich Wijnstra fan 
Tsjom, it ôfrûne seizoen de klasse-
mintspriis by de jonges wûn hat. Fan 
him sille jim grif mear hearre :-) 
 

Wilens traine de ljeppers hurd troch. 
Dit jier binne se útein set mei in 
foarseizoenstraining bûten. Om’t it su-
perleuk is om njonken de yndividuele 
krêft- en kondysjetraining ek as team 
de winter troch te kommen.

     Opening it Bynt
 
De verbouw en de inrichting van it 
Bynt  is klaar en de peuters van it 
Pikepôltsje namen  hun intrek in het 
gebouw. Alle reden om het gebouw 
feestelijk te heropenen en een open 
huis te houden voor de kinderen, hun 
ouders, oud collega’s en dorpsgeno-
ten. Op donderdag 29 oktober konden 
de peuters en de basisschoolkinderen 
genieten van de “lachen is ok show”.
Na afloop van de voorstelling was 
er werk aan de winkel. Op het plein 
waren letters verstopt, de jongste 
kinderen verzamelden de letters. 
De kinderen uit de hoogste groepen 
moesten er een woord van maken, dit 
woord gaf de plek aan waar de grote 
sleutel te vinden was waarmee het 
gebouw geopend kon worden. Na de 
openingsspeech van schooldirecteur 
Feikje Toering en de directeur van  
stichting Sisa waar de peuterzaal en 
de tussenschoolse opvang onder val-
len kon het gebouw geopend worden. 
Binnen konden de vele belangstellen-

den foto’s van vroeger en kunstwer-
ken van de kinderen bekijken. Voor de 
kinderen waren er springkussens. 

In het gebouw participeren de basis-
school van de stichting Gearhing, de 
peuterspeelzaal, de tussenschoolse 
opvang van Sisa en de de lytse 
bieb. De verschillende organisaties 
presenteerden zich tijdens het open 
huis aan het publiek.  
 
Meer foto’s op: www.obsitbynt.nl 
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De grote opening van It Bynt 

Op 29 oktober had It Bynt een groot 
feest, want de school werd nu officie-
el geopend. Heel veel kinderen snap-
ten het niet toen ze het eerst hoorden, 
want school was al lang begonnen. 
Alleen de peuters hebben zich nu ook 
aangesloten bij de school dus onze 
school is nu nog groter geworden.  
 
Er was toen veel te doen. Eerst verza-
melden alle kinderen zich in de gymzaal, 
want er was een leuke show. Er was een 
man en er was een vrouw en die gingen 
allemaal trucjes doen. Toen kwam de 
struiskip (ik weet het, het slaat nergens 
op), die met de man een liedje ging zin-
gen. Bijvoorbeeld over een muis die de 
trap op gaat. Maar volgens de struiskip 
viel hij ook weer naar beneden. Ik mocht 
ook meedoen aan een stukje. Ik was de 
drummer, en ik moest op zo’n trommel 
slaan. Ik deed het niet hard genoeg, dus 
moest ik er vol op slaan. Toen ging de 
trommel kapot. Gelukkig deed hij het 
nog. Een paar meisjes moesten dan-
sen. Tijdens de show moest ik ook een 
drumsolo doen. Dat lukte best wel goed.  
 
Na de show vonden we een sleutel 
waarmee we de deur moesten open-
maken. En toen begon het feest. Er 
was taart en limonade. Er was zelfs 
een springkussen. Dat was heel leuk. Ik 
was samen met een vriend verkleed als 
bodyguard, en gingen het springkus-
sen bewaken. Dat lukte best wel goed.  
Toen ging ik naar huis en zag de cir-
cusmeneer. Ik praatte even met hem en 
toen ging ik echt naar huis.

Hilginus Pater groep 8 obs it Bynt.

     Buurtfeest Mied ‘igge

Zaterdag 4 oktober hadden wij weer 
onze jaarlijkse buurtfeest van de 
Mied’igge. Gelukkig hadden we alweer 
prachtig en rustig weer.

Om half 2 gingen 19 buurtgenoten 
op de fiets om de fietstocht te fiet-
sen. Dit jaar gingen we richting Baard, 
Jorwert, bij Fûns over het nieuwe 
fietspad richting Beers. Helaas was de 
Poarte gesloten maar hier hadden we 
pitstop. Na wat drinken en een marsje 
en bijgepraat te hebben zijn we weer 
op de fiets gestapt richting Jellum, via 
Boksum naar Blessum en over het bin-
nenpaad naar Hoptille. Via Lûns, Baard 
en Littens weer op naar Winsum. Na 
ongeveer 28 km op de teller liet men 
de koffie en oranjekoek goed smaken.

Ondertussen waren de Mied‘igge kin-
deren o.l.v Annie cupcakes aan het ver-
sieren en later opeten natuurlijk, ook 
konden de kinderen zich lekker uitle-
ven op het springkussen.

Het eten werd ditmaal verzorgd door 
de Trijesprong, we konden kiezen uit 
4 stampotten nl boerenkool, hutspot, 
stampot spruitjes en zuurkool, dit viel 
de 48 buurtgenoten goed in de smaak. 
Na het eten hadden we de jaarverga-
dering en als afsluiting een bingo. De 
hoofdprijs ging dit jaar naar Asmodee.

Na het officiële gedeelte hebben we 
nog even gezellig nageborreld.
Het was (al)weer een erg geslaagde 
dag in de Mied’igge.

     Boekenmarkt 31 okt.
 

Het is alweer een tijdje geleden maar 
wat was het weer een groot succes, 
onze 19e 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 or-
ganiseren. 
 
Wat was het gezellig, de voorbereiding 
het klaar zetten van al die tafels, 66 
stuks. Dan denk je, is dat niet een be-
etje veel? Weet u dat er meer boeken 
waren dan wij konden plaatsen.
Bij Sinnema werden de boeken be-
waard, ” it hiele lyts bûthús stie grôt 
fol” 

Donderdagavond de opslag leeg geha-
ald 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 Blierbekjes mee om al die dozen 
op de juiste plaats te zetten met krui-
wagens en steekkarren werden de do-
zen 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 be-
zoekers op zaterdag een goed handvat 
waar ze moeten zijn.

Vrijdag de hele dag bezig geweest om 
de boeken zo goed mogelijk gerubri-
ceerd 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, Theo-
logie en Naslagwerken.
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“De beste en meest nette Boeken-
markt van Noor Nederland” zo werd 
deze aangemerkt door een aantal han-
delaren en liefhebbers, dat doet ons 
goed. 209 bezoekers.

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 ner-
gens. “Allinne hjir foar kom ik sa betiid 
út bêd”

Om 9 uur de deur open . 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 55 li-
ters te wachten. Er was van te voren 
veel besteld wat klaar stond in bakken. 

Al snel konden we met het draaiend 
rad beginnen, via deze weg willen 
we de gulle gevers van cadeaus hier 
voor bedanken. Menigeen ging met een 
cadeautje en  bak snert naar huis, “is 
de frou frij fan itenside”. Hamburgers, 
broodje worst, 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 2344,- 
euro  hiervan gaat 500,- euro naar de 
Blierbekjes en al de kilo’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 tele- 
foontje 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 vol-
gende Boekenmarkt deze is op zater-
dag 29 okt. 2016

Boekemerk kommisje

Tanke!
Hjirby wolle wy eltsenien tank sizze 
foar it meilibjen by myn siik wêzen. 
Yn wat foar foarm dan ek: in kaart, 

blommen, in tillefoantsje, neam 
mar op. Dat hat ús tige goed dien. 

Nochris hertlik tank dêrfoar.
 

Pieter en Joke Bonnema

Wist U dat…
... De hoofdkleuren van het wapen zijn 
ontleend aan het wapen van Baarde-
radeel.
... De doorsnijding lijkt op de letter W 
van Winsum. 
... De polsstok slaat op het ter plaat-
se veel beoefende polsstokspringen 
(fierljeppen). 
... De penningen zijn kaatsballen, een 
sport die zeer populair is in dit gedeel-
te van Friesland.  
... Het rad tenslotte symboliseert de in 
het dorp belangrijke industrie
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	 Zestig-plus	middagen	begin	2016
 
 Het volgende programma hebben we samengesteld voor begin 2016 en we hopen er op dat u hier weer van  
 kunt genieten.
    					27	januari	2016	lokaal	Ger.	Anna	kerk,Spannumerdyk	3,Winsum
	 De	heer	H.Bijlsma	uit	Leeuwarden	vertelt	interessante	verhalen	met	afbeeldingen	over	het	schaatsenrijden	en	de		
 ijstoestand van vroeger en nu.
         24	februari	2016	lokaal	N.H.kerk,	Tsjerkebuorren	8,	Winsum
	 De	heer	B.	van	Geel		uit	Dronrijp	geeft	een	onvergetelijke	vertelling	over	de	natuur	in	‘t	algemeen	ondersteund		
	 met	levende	voorbeelden,	geprepareerde	vogels	en	prachtige	dia’s.
   						30	maart	2016	lokaal	Geref.	Anna	kerk,	Spannumerdyk	3,	Winsum
 Mevr. Janny de Boer uit Spannum verzorgt met begeleiding deze laatste middag van het seizoen met zang en  
	 verhalen,	waarbij	zoals	we	altijd	gewend	zijn	met	een	hapje	en	een	drankje.
              
   Voor elke middag geldt:
														-	In	de	regel	hebben	we	altijd	de	bijeenkomsten	op	woensdagmiddag.
              - Van 2.00 tot 4.00 uur  
														-	Kosten	€	3,--	incl.	thee	met	wat	erbij
 De bijeenkomsten zijn bedoeld voor 60-plussers en we willen ook graag dat mensen die er nooit komen een keer  
 binnen stappen of een buurman, buurvrouw of bekende meenemen.
	 Voor	vervoer	kunt	u	contact	opnemen	met:	P.Visser,	tel.	341990	en	T.Koning,	tel.	341448	
 Een hartelijke groet van de seniorenraad Winsum.
	 T.Koning-Kuperus,	voorzitter									341448
	 P.Visser,	secretaris																												341990
	 R.Kingma,	penningmeester												341937
 S.van Drimmelen-Beeksma            341534
 A.Visser-Wiersma                             342234
 We wensen u van harte welkom en tot ziens.   

     Gymclub Oud Fit

Destijds	 na	 een	 frisse	 start,	 bestaat	
Oud	fit,	Oud	gymclub	55	plus	 te	Win-
sum, nu alweer 10 jaar! We willen de 
ploeg van 10 heel hartelijk bedanken 
voor	 hun	 gift!	 Omdat	 de	 subsidie	 van	
de gemeente gestopt is, is dit een zeer 
welkom gebaar van de ploeg van 10. 

Als je een jaar bezig bent met de gym 
op	muziek,	merk	je	dat	de	conditie	ver-
beterd is. Vanaf 55 jaar kunt u deelne-
men. We hebben nu 14 deelnemers, 
mannen en vrouwen. Velen hebben 
een	 gewrichts-	 	 spier-	 of	 conditiepro-
bleem en bewegen samen voor een 
klein bedrag per week op een gezellige 
manier	aan	de	conditie,	 in	de	gymzaal	
aan	 it	Bynt,	de	 lagere	school	van	Win-
sum.	 Sociaal	 	 is	 gezien	 is	 het	 ook	 een	
welkome bezigheid.
 
Op	dinsdag	om	16.30	tot	17.30	kunnen	
we	daar	terecht.
 
Opgave bij Jit Arends,  
telefoon nummer: 342368.

     It Pikepôltsje ferhuzet  

     nei it Bynt

It	is	safier.	It	Pikepôltsje	is	ferhuze	nei	
de	basisskoalle	‘It	Bynt.’	

Se	hawwe	dêr	in	prachtich	plakje	
krigen. Moaie kleuren op de muorre, 
handige kasten en gesellige boarter-
shoekjes.	Op	ien	fan	de	grutte	muor-
ren,	stiet	in	hûske.	Der	wenje	Tomke,	
Romke en Kornelia. 

Wiebe	Slager	hat	efkes	kreatyf	dwaan-
de	west	foar	it	Pikepoltsje	en	dêr	binne	
wy én de bern hiel bliid mei. Bedankt 
Wiebe!
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     Feestcommissie

Notulen jaarvergadering 20-11-2015 
 
Aanwezig: 
Bestuur: Hendrik Koning, Teunis Rege-
ling, Foppe-Jan Jonker, Aafke van der 
Pol (vz), Ytsje Smink, Janny van der Vel-
de, Henrica Meulenaar, Mathilda Osin-
ga, Jan de Groot en Symen Bergsma.
 
Dorpsbewoners: Jetske Schilstra, 
Franke Heida, Klaas en Berber Koning, 
Piet Heslinga, Johannes Koning, Geert 
Dijkstra, Anne Beuckens, Jan Yme Vis-
ser, Pieter Poelstra, Bart Holtrop en 
Luutzen Dijkstra.

Afwezig met kennisgeving: Vera de 
Vries, Sijtske Greidanus (Kascommis-
sie) en Bert Kesimaat (bestuurslid).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en 
heet iedereen van harte welkom.

2. Ingekomen stukken en mededelin-
gen
Er zijn geen ingekomen stukken. Door 
de voorzitter wordt medegedeeld dat 
we als feestcommissie bezig zijn om 
de botsauto’s weer naar Winsum te 
krijgen. We hopen als feestcommissie 
dat dit gaat lukken. Tevens is er beslo-
ten dat er geen prijzen meer zijn voor 
de straatversiering, hiervoor is te wei-
nig deelname. 

3. Verslag jaarvergadering 2014
Het verslag ligt op de tafels ter inzage. 
Er zijn geen op- en aanmerkingen. Het 
verslag wordt vastgesteld.

4. Verslag Penningmeester
De voorzitter meldt dat we tevreden 
zijn over het financiële overzicht. De 
opbrengsten voor het dorpsfeest va-
nuit het dorp zijn de afgelopen jaren 
constant geweest. Het komende jaar 
willen we meer aandacht vragen voor 
de thuiswonende jongeren van 18 jaar 
en ouder, zij moeten zelf op de lijst in-
tekenen. 

Door Janny van der Velde wordt een 
kleine toelichting gegeven over de fi-
nanciën. Opgemerkt wordt door Piet 
Heslinga dat de post ‘diversen’ en ‘be-
stuurskosten’ vrij hoog zijn. Door Janny 

van der Velde wordt aangegeven dat 
dit “brede” kosten zijn. Bij bestuursko-
sten kan gedacht worden aan ver-
gaderingen in de Helling, koffievoor- 
ziening, bestelling t-shirts, drukwerk 
etc. Wat betreft de post diversen zijn 
er dit jaar houten kisten gemaakt voor 
de lampen en voorzetramen voor de 
Helling gemaakt.
Verder zijn er vanuit de aanwezigen 
geen op- en aanmerkingen.

5. Verslag Kascommissie
De kascommissie bestaat uit Berber 
Koning en Sijtske Greidanus. Berber 
Koning geeft namens de kascommissie 
aan dat zij geen op- en aanmerkingen 
hebben. De penningmeester wordt de-
charge verleend.

6. Data dorpsfeest 2016 
De data voor het dorpsfeest zijn 23-24-
25 juni 2016. 

7. Thema 2016
Door het bestuur zijn een aantal the-
ma’s aangedragen, namelijk Circus, 
World Wide yn Winsum en Goet Foud. 
Na stemming wordt het thema voor 
2016 – Goet Foud. Door Geert Dijkstra 
wordt nog het idee aangedragen om 
voor volgend jaar een draaiend rad te 
maken met hierop alle letters van het 
alfabet. Mocht er bijvoorbeeld ge-
draaid worden voor de letter “B” dan 
betekent dit dat het thema “B” is en 
dat alles mag, maar moet beginnen 
met de letter “B”. Het bestuur vindt 
dit een erg origineel idee en neemt dit 
mee.

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is Janny 
van der Velde. Zij wordt bedankt voor 
haar bijdrage en inzet. De nieuwe be-
stuursleden Anne Tuttel en Jan Yme 
Visser worden hartelijk welkom gehe-
ten. Jan Yme Visser zal de taken als 
penningmeester op zich nemen.

9.  Rondvraag
Berber Koning meldt dat we dit jaar 
een mooi feest hebben gehad en be-
dankt de feestcommissie hiervoor.

Piet Heslinga vraagt aan het bestuur 
of de duur van 3 dagen de feestcom-
missie goed bevallen is. De voorzitter 
geeft aan dat dit zeker het geval is, met 

name de opgave op dinsdagavond. Dit 
geeft de feestcommissie een dag om 
alle opgaven te verwerken. Ook zijn 
er vanuit het dorp positieve reacties 
ontvangen.

Foppe Jan vraagt de aanwezigen wat 
zij vinden van de indeling van de Hel-
ling tijdens het dorpsfeest. Iedereen 
is hier erg positief over. Dan zal de fe-
estcommissie voortaan deze indeling 
hanteren.

Klaas Koning vraagt zich af hoe het 
zit met de optocht inzake de ver-
zekering voor tractoren/optochtwa-
gens. Het bestuur geeft aan dat dit in 
principe de verantwoordelijkheid is 
voor de chauffeur. Aangezien het een 
bekend (landelijk) onderwerp is zal de 
feestcommissie zich hierin verdiepen  
(praalwagenverzekering) en over com-
municeren richting het dorp. 

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 
20.50 uur en bedankt iedereen voor 
zijn inbreng. De aanwezigen worden 
nog uitgenodigd om een drankje met 
elkaar te drinken.

Bedankt
Hierbij wil ik iedereen bedanken 

voor de warme belangstelling , in 
de vorm van het sturen van een 

kaart, of op een andere manier, na 
het overlijden van mijn man Leon 

Ellerbroek, op 3 augustus 2015. 
 

Tine Bakker ,Kleasterdyk 8  8831xb, 
Winsum.
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     Nijsgjirrich plakje
 
It nijsgjirrich plakje fan dizze kear is 
de beam lyk njonken it hûs fan Sjirk 
Jouwsma oan de Kleasterdyk.
Ik rin faaks lâns dizze beam en sjoch d’r 
altyd ûleballen op’e grûn lizzen. As jo 
op sa’n bal stean gean heare jo de lytse 
bonkjes deryn kreakjen en knappen. 
It binne de ûleballen fan Hoarnûlen 
(Ransuilen), hja tankje harren namme 
oan de opfallende earplúmen dy lykje 
op hoarnen. It binne grutte bisten, 
hja binne sa’n 36 sm grut en hawwe in 
spanwiidte fan sa’n 90 sm. 
 
Hoarnûlen sitte yn’e winter mei groe-
pen by inoar yn saneamde roestplakken 
(sliepplakken) Dizze plakken binne 
dreech te finen, mar kin werkend wur-
de oan de earder neamde ûleballen. 
De ûlen hawwe harren nêst net yn diz-
ze beam. Yn’e maitiid gean se op syk 
nei âld nêsten fan rôffûgels, kraaien en 
eksters. 

It sjen fan hoarnûlen is net sa maklik 
as it sjen fan in mosk as gielboar-
stje (koolmees), somtiden sjochst se 
fleanen op in simmerjûn as nacht. 
In jonge hoarnûle hat in biddelrop 
dy klinkt as in rem fan in fyts dy 
heechnedich smart wurde moat, 
dit kin je simmerdeis wolris heare. 

By de beam op’e Kleasterdyk binne 
de ûlen somtiden te sjen. Tusken de  
beamtûken troch sjochst soms pear 
flerken as sels in kopke dy mei ynkrin-
gende eagen nei dy sjocht. 
De natuer sa ticht by hûs, om ús hinne, 
foar my altyd wer in bysûnder barren 

Ik soe sizze, rin ynkoarten ris ‘Va-
deko’om, en efkes stilstean by de beam 
oan de Kleasterdyk. 
 
Sjoch & fernúver.

PdG 

     Speeltoestellen

Melding jaarlijkse inning van de 
contributie van Vereniging Speeltoe-
stellen 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 Win-
sum: NL36ZZZ400058760000.

De incasso heeft een eigen mach-
tigingskenmerk, gebaseerd op uw 
lidmaatschapsnummer:Mndt-lid-
nummer-1-11-2009, waarbij u lid-
nummer moet vervangen door uw 
lidmaatschapsnummer. 

Dus als uw lidmaatschapsnummer 
bijvoorbeeld 48 is, zal u machti-
gingskenmerk Mndt-48-1-11-2009 zijn. 
 
De contributie wordt jaarlijks op de 
jaarvergadering vastgesteld. Voor 
het jaar 2015 bedraagt de contributie  
€ 3,00.

De afschrijving van de contributie van 
2015 zal eind december geschieden.

 

 

Dorpsfeest 2016 
23 – 24 - 25 juni 
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     Fan’e redaksje 
 
Fraachpetear mei .................. 
Gerrit Hoekstra, winner Rely 
Jorritsmapriis

Jelle: Do hast de Rely Jorritsmapriis 
wûn. Lokwinske. Kinst koart útlizze 
wat de priis ynhâldt?
Gerrit: Tanke. Rely Jorritsma wie in 
Fryske skriuwer dy’t jong stoarn is. 
Doe’t  er syn ein naderjen seach hat er 
syn testamint opmakke en jild neilitten 
oan in fûns ta fuortsterking fan de Frys-
ke Letterkunde. De priis wurdt jierliks 
útrikt foar in tal gedichten en ferhalen. 
It is begûn as in priis foar debutanten, 
mar der dogge no ek renommearre 
skriuwers oan mei. Ik ha de priis wûn 
foar in ferhaal. Yn totaal binne dit jier 
by de folwoeksen skriuwers 11 Rely’s 
útrikt, 6 foar ferhalen en 5 foar ge-
dichten.
Jelle: Hoe fûnst de útrikkingssere- 
moany?
Gerrit: Hiel aardich wie dat. Der wie 
in soad folk, want dit jier koe it maksi-
mum tal prizen útrikt wurde, ek oan 
de jongerein, dy’t meidien hie oan de 
‘Rely Junior’. Sadwaande paste de boel 
net mear yn it tsjerkje fan Bears, dêr’t 
de útrikking ornaris plak fynt, mar is 
útwykt nei it doarpshûs fan Weidum. It 
wie prachtich oanklaaid, ek fanwegen 
it 60-jierrich jubileum fan de priis.
Jelle: Wêr komt dyn passy foar taal 
wei, mei nammen foar it Frysk?
Gerrit: Taal hat in soarte fan konstan-
te yn myn ûntwikkeling west. It is der 
mei begûn dat ik as jonge al kieze mo-
ast foar ien sport, hobby of oare frije 
tiidsbesteging. Dat wie doe sa. It iene 
of it oare. It waard fuotbaljen, mar ik 
rekke al gau yn de blessueres. Ik be-
darre by it toaniel. Yn ’82 stoar ús fê-
ste skriuwer, en bin ik der yn dûkt. It 
bewurkjen fan teksten, it oersetten 
fan mei nammen Ingelske en Dútske 
stikken, dêr is it mei begûn en dat hat 
him hyltyd fierder ûntwikkele.
Jelle: Op hokker wize hat dyn learaar 

wêzen mei dyn skriuwen te meitsjen? 
Gerrit: Ik leau net dat dat mei inoar te 
krijen hat. Ik ha lang learaar Nederlânsk 
west, mar nea yn dy taal skreaun. Nee, 
it skoalmeesterskip sit jo earder yn 
it paad. Mei nammen mei it toaniel- 
skriuwen. Leist it te folle út, hen?
Jelle: Kinst koart fertelle wêr’t dyn  
priiswinnende ferhaal oer giet?
Gerrit: Eefkes de kontekst. Ik wie al in 
skoftke ophalden mei toanielskriuwen 
en begûn mei ferhalen. Ik hie dat ear-
der ek al dien. Nei gearwurking mei 
Caja Cazemier, in skriuwster dy’t har 
rjochtet op de jongerein, kaam it idee 
om mei te dwaan oan de Rely. It giet 
oer twa jonge froulju, freondinnen 
fan inoar. De ien pikt troch in mislike 
streek de oare har date yn. It binne 
twa ferhaallinen dy’t mekoar krúse. 
Mei nammen it oanbringen fan sokke 
struktueren yn in ferhaal fyn ik in aar-
dichheid om te dwaan.
Jelle: Wêrom eins in ferhaal? Dochst 
dat leaver as dichtsjen?
Gerrit: Gedichten skriuw ik ek, mar dy 
hâld ik foar my sels. In gedicht is nea 
klear. De kaders by it dichtsjen binne 
folle minder twingend, it is oar wurk. 
Wat ik wol dien ha is it bewurkjen 
fan teksten mei rym, en lieten. Ik ha 
bygelyks yn it ferline de musical “Hair” 
bewurke. Dat binne puzzeltochten 
hear, om dat kreas foar mekoar te 
krijen.
Jelle: Wa is dyn favorite Fryske  
skriuwer?
Gerrit: Anne Wadman lês ik hiel graach 
en as it wat makliker moat Rink van der 
Velde. Myn favorite boek is fan Willem 
Schoorstra: “Swarte Ingels”. Prachtich. 
Wurdt ynkoarten ek ferfilme.
Jelle: Ast sjochst hokker skriuwers der 
yn it rychje fan de Rely  steane, bist dan 
ek grutsk?
Gerrit: De orginisaasje hie dit jier ek 
oan besteande skriuwers aktyf frege 
om materiaal yn te stjoeren, mei nam-
men om yn it jubileumjier wat mear 
oanfier te krijen. En ja, ast dan nam-
men sjochst as Eppie Dam, Jelle Bang-
ma of Auck Peanstra, dan tinkst wol: ik 
hear blykber ek in bytsje by de eare-
divyzje. Moai, hear.
Jelle: Bestegest in soad tiid oan it  
skriuwen, en sa ja, wat fynt Maaike dêr 
fan?
Gerrit: It kostet in protte tiid ja, mar 
Maaike stimulearret myn skriuwen. 

Dy fynt it moai dat my ek ris wat út de 
hannen komt. Se lêst myn wurk gere-
geld as earste en seit wat se der fan 
fynt. En ja, dat nim ik gauris mei yn in 
folgjende ferzy.
Jelle: Is der eat net op it aljemint 
kommen datst noch wol kwyt wolst? 
Gerrit: Nee, ik leau it net. No ja, faaks 
kin ik noch wat melde oer de takomst. 
Ik ha mear as fjirtich jier learaar west 
en it pensioen komt der oan. Dan 
komt der tiid yn de holle frij en dy wol 
ik brûke om mear te skriuwen. Mear 
ynhâldlik sjoen wol ik my ferdjipje yn 
de Amearikaanske kultuer en literatuer 
fan nei 1945. En wa wit. It hoecht yn 
de takomst net te bliuwen by skriuwen 
foar de Rely.

     Wer binne se bleaun

No goeie!
Myn namme is Anjali Kooistra, en ik bin 
25 jier. Ik bin opgroeit op de Utbuorren 
5, en bin de dochter fan Hinke Nauta. 
In pear jier lynt bin ik ferhúze út Win-
sum, earst nei Kûbaard en no wenje ik 
op mysels yn Tsjom. 
Nei de basisskoalle yn Winsum, ha ik 
myn oplieding folge op de AMS yn 
Frentsjer. Dernei ha ik keazen foar it 
Agrarysk ûnderwiis op de hegere lân-
bou skoalle yn Ljouwert en ha ik in part 
fanne wrâld sjoen yn myn reis nei Au-
stralië en Nij - Seelân. 
Yntusken bin ik al oardeljier oan’t wurk 
by Speerstra Feed Ingredients yn Lem-
mer. Dit bedriuw hat alles op it mêd 
fan fieding foar kij, hinnen, barchen, 
geiten, nim it mar op. Dit foldocht my 
poer bêst! Yn ‘e takomst hoopje ik oait 
te buorkjen op ús pleats yn Kûbaard. 
Neist it wurk ha ik ek noch hobby’s, ik 
fuotbal, keats, fyn reizigjen machtich 
en riid moter.
Sa, no bin jim tocht ik wer aardich op’e 
hichte en foar wa noch nijsgjirrich is, de 
kofje stiet klear.

Groetnis, Anjali Kooistra
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     Wenjen yn Winsum

In de vorige editie van het NijsDok 
heeft u kunnen lezen over de  
woonbeurs, die juni j.l. op de bouwlo-
catie de Driehoek werd georganiseerd. 
Ook werd een korte samenvatting van 
de plannen weergegeven. Natuurlijk 
hebben we niet stil gezeten en zijn de 
plannen verder uitgewerkt. De afge-
lopen maanden is er door de partijen 
Steevast Ontwikkeling BV en Bouwbe-
drijf van der Sloot keihard gewerkt om 
de plannen concreet te maken, waarbij 
veelvuldig overleg met de gemeente 
heeft plaats gevonden. Dit heeft ge-
resulteerd in het volgende concept-
ontwerp voor de Driehoek.

8 gezinswoningen sociale koop- en 
huursector
Plaatselijk  Bouwbedrijf van der Sloot 
realiseert sociale koopwoningen met 
een max. verkoopprijs van € 155.000,- 
v.o.n. Elkien participeert door de 
nieuwbouw van gezinswoningen in de 
sociale huursector met een max. huur-
prijs van € 580,- per maand.

Uniek concept: Vriendenerf
Steevast ontwikkeling heeft een con-
cept uitgewerkt dat inspeelt op ver-
anderingen in de zorg en de wens 
langer zelfstandig te blijven wonen. 
Het Vriendenerf bestaat uit een aantal 
(levensloopbestendige) woningen met 
gezamenlijke ruimtes voor ontmoe-
tingen en het uitvoeren van hobby’s. 
In de afbeelding weergegeven met “g”. 
Mede door in te spelen op de ’mienskip’ 
en dankzij goede afstemming met 
thuiszorg Zuidwest Friesland kunnen 
ouderen langer zelfstandig in Winsum 
blijven wonen.

In het Vriendenerf is plaats voor 12 
woningen; 4 blokjes van 3 woningen. 
De woningen zijn met elkaar verbon-
den door middel van een overdekte 
straat. Ook de gemeenschappelijke 
ruimten zijn overdekt te bereiken. De 
woningen in het Vriendenerf worden 
verhuurd voor een huurprijs van € 550,- 
tot € 625,- per maand.

Bedrijfsruimtes
Om het ondernemerschap in Winsum 
te stimuleren is in het concept ruimte 
gereserveerd voor 3 commerciële

e = Gezinswoningen sociale koop- en/of huursector
v = Vriendenerf
g = Gemeenschappelijke ruimten Vriendenerf
c = Commerciële ruimten

ruimten waar (door)startende onder-
nemers zich kunnen vestigen.

Afgelopen november zijn de belang-
stellenden voor het plan tijdens een 
info avond nader ingelicht. Herman 
Hoogstraat en architect Paul Ruiter 
hebben het Vriendenerf nader toege-
licht en Hero van der Sloot en adviseur 
Jurgen Brandenburg hebben de plan-
nen voor de sociale huur- en koopwo-
ningen van een uitgebreide toelichting 
voorzien.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over wonen in 
de Driehoek of over de commerciële 
ruimten? Neem dan contact op met 
onderstaande personen.

Vriendenerf:
Herman Hoogstraat 06 53186199

Huur-/koopwoningen:
Bouwbedrijf van der Sloot  
0517 341630

Commerciële ruimte:
Cees Zeldenrust 0515 851063

Namens de werkgroep Wenjen yn 
Winsum,
 
Simone Kijlstra-Frieswijk.

Winsum, december 2015

Vriendenerf

Aanzicht vanaf Meamerterdyk
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     Bedriuw yn byld

Hallo allemaal! 
Ik ben Arjen Postma, 22 jaar en al die 
jaren al woonachtig in Winsum. Na de 
Miedskoalle in Winsum en de AMS in 
Franeker ben ik aan het Friesland Col-
lege in Leeuwarden gaan studeren. 
Daar heb ik eerst een jaar Game Design 
gedaan en ben daarna ingestroomd in 
de opleiding Applicatie Ontwikkeling. 
Tijdens deze opleiding heb ik stage 
gelopen bij verschillende bedrijven. 
Tijdens deze stages merkte ik dat het 
bij mij begon te kriebelen om zelf een 
bedrijf te starten! 

In 2014 heb ik dan ook de stap gezet en 
ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf 
“Postma Software Development”. Ik 
wilde mij met dit bedrijf, zoals je door 
de naam al verwacht, vooral richten 
op het bouwen van software. Dus het 
ontwikkelen en beheren van web-, mo-
biele en desktop applicaties.

De diensten zijn inmiddels uitgebreid 
met o.a. onderhoud en/of upgrades 
voor de computer of laptop en het 
bouwen van nieuwe computers. Ook 
kun je bij mij terecht als je last hebt van 
hardnekkige virussen of malware etc. 
Er is veel mogelijk!

Ondertussen zijn we een jaar verder en 
doe ik al voor verschillende bedrijven 
in Winsum e.o. het webbeheer en on-
derhoud en komen er regelmatig parti-
culieren hun computer / laptop breng-
en voor o.a. onderhoud.

Geïnteresseerd? Neem dan een kijkje 
op mijn website: postma-dev.nl of 
neem vrijblijvend contact met mij op 
via: info@postma-dev.nl

     KKD Toernooi

Zaterdagmiddag 31 oktober was het 
dan zover. De eerste wedstrijd van de 
Lakenridders stond op het program-
ma. En wel het KKD toernooi. Oftewel 
het Kistje Kurkje Dobbelsteen toer-
nooi. Er hadden zich maar liefst 12 rid-
ders opgegeven. Deze biljart variant 
was een paar jaar niet gespeeld, waar-
door de spelregels uit het stof moest 
worden gehaald. Er stond al-leen niet 

bij hoe de afstoot ging, dus tja hoe be-
gin je dan? Er zijn een aantal variaties 
op los gelaten en daar is de meest logi-
sche voor gekozen. 
Er werd gespeeld in drie poules van 
vier ridders. De ridder met de laagste 
punten lag uit de poule. In de eerste 
ronde kon je dan nog doorstromen 
naar de verliezers ronde, zodat je mini-
maal twee keer kon biljarten. 
Om 13:15 konden we dan los. Het was 
nogal wennen met ineens een kistje op 
het biljart. En dan niet alleen het kistje, 
maar op het kistje stond  een kurk en 
op die kurk 3 (mini!) dobbelstenen. 
Raakte je het kistje dan was de kans 
groot dat de dobbelstenen er af vielen.  
Het aantal ogen is het aantal minpun-
ten dat werd bij geschreven, dus het 
was zaak om het kistje niet te raken. 
Pieter de Vries had in de eerste ronde 
niet helemaal in de gaten dat je het 
kistje niet moest raken, waardoor het 
meer op Yahtzeeën leek.  Pieter ging 
dan ook door in de verliezers ronde.
Siep van der Let en Erik konden het 
in de eerste ronde ook niet winnen en 
gingen door naar de verliezers ronde.   

Na een gezellige middag met veel span-
nende potjes, roeiende ballen, vreugde 
dansjes van het jongste lid,  vallen-
de dobbelstenen, trillende handjes 
en daardoor nog een keer vallende 
dobbelstenen waren de finale poules 
bekend. In de verliezers ronde redde 
Siep het niet op tegen Erik en Pieter.  
Erik en Pieter moesten het in de verlie-
zers finale tegen elkaar opnemen.  Hier 
was Pieter  de sterkste. In de winnaars 
finale ging de strijd  tussen  Epke, Elvir 
en Pieter Hilverda.  Na de eerste ron-
de viel Elvir af. Na een kwartier spelen 
kwam Pieter H als winnaar uit de bus. 

Prijswinnaars:
1e prijs winnaar Pieter Hilverda
2e prijs Epke Veldman
3e prijs Elvir Hadzic
 
1e prijs in de verliezers Pieter de Vries

Bedankt voor de gezellige biljart 
middag
 
De KKD organisatie Erik& Gerbrich

     Kofjekonsert

Snein, 1 novimber organisearren de 29 
knopkes, 10 aktive lûkpûde spilers fan 
sjong en willekoar De Blierbekjes, har-
ren 3de kofjekonsert yn Multi Funkti-
neel  Centrum De Helling yn Winsum.                            
Tiidstip fan 16.00 oere oan ’t 18.00, 
wêr’t de tagong fergees is, wêr fine 
jo soks hjoed de dei noch. Soks kin 
blykber allinne hjir yn Winsum. 

Dit  konsert wie yn gearwurking  mei 
boppesteande willekoar en it man-
nekoar Sterk Spul fan út Lollum- 
Waaksens, wêr ’t Tietsya van Wieren 
fan beide sjong liedster, har plak fûn 
hat, en wie  it program gau fêststeld.
Klokslach fjouwer oere koe wurdfier-
der Gerrit Wieringa in moai sealtsje fol 
minsken wolkom  hjitte  De 29 knopkes, 
ûnderlieding fan Gryt van der Wal, set-
ten dizze middei  yn mei 4 ynstudearre 
muzykstikken, opfolgjend troch Sterk 
Spul en oanslútend De Blierbekjes. 
Foar’t skoft waard mei dizze miks fan 
muzikanten en sjongers de lieten Hoor 
je het ruizen der golven en Wat bisto 
moai foar’t fuotljocht brocht.

Nei ’t skoft koenen spilers en sjongers 
harren talinten yn omkearde folch-
oarde hearre litte en waard dit konsert 
ôfsletten mei’t sjongen fan It Friezeliet 
en de Seeman en Aloha. Gryt van der 
Wal en Tietsya fan Wieren krigen in 
blommepracht oerlange foar alle wurk 
wat dizze middei mei him meibrocht.
Goed seis oere koene wy werom 
sjen op in noflike middei, sjongers 
en spilers wêr’t noch in protte wil-
le en progresje yn sit, sjogge jimme  
graach 6 novimber 2016 wer temjitte.                                                                   
As lêste wolle wy de minsken die ’t  in 
frije bydrage levere ha yn de molkbus 
efter yn ‘e seal, noch tige tank sizze.

Shanty en Willekoar de Blierbekjes
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Sinterklaasfeest it Bynt

Eindelijk was het vrijdag 4 december zover, Sinterklaas bracht samen met twee pieten een bezoek aan onze school! 
De kinderen stonden samen met heel veel ouders te wachten op het grote plein en toen verscheen daar in één keer 
een jeep met de sint en de pieten er in!
Sint vertelde dat het een hele toer was om in Winsum te komen. Allemaal nieuwe wegen! Gelukkig wilde Auke Postma 
de Sint en zijn pieten brengen met zijn jeep. Die jeep kan over alle hopen zand en modder wel heen rijden! De pieten 
hadden uit voorzorg al een helm meegenomen. Stel je voor dat de jeep vast bleef zitten in de modder, dan hadden ze 
wel even moeten helpen. Gelukkig ging het allemaal goed en Auke heeft ze netjes op school gebracht! Groepen 1 t/m 
4 hebben samen met Sinterklaas en de pieten feest gevierd in de open ruimte! Ze hebben allemaal spelletjes gedaan 
en alle kinderen hebben een gesprekje met de Sint gehad. Wat weet Sinterklaas toch ook veel van iedereen! 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 
relaxte Sinterklaas feest, met prachtige surprises en gedichten!  Zij lagen allemaal lekker op de grond, de één in een 
slaapzak, de andere onder een deken en heel veel kinderen en leerkrachten waren in pyjama op school gekomen! Na-
tuurlijk kwamen de pieten ook even strooien met pepernoten bij hun in de klas! Sinterklaas had ook nog voor iedere 
groep mooie cadeaus meegenomen. Het was een hele gezellige ochtend en we hopen dat Sinterklaas en zijn pieten 
volgend jaar weer op onze school komen!

Sinterklaas commissie it Bynt

     Sinterklaas intocht

Sinterklaas is weer in het land en zater-
dag 21 november kwam de goede Sint 
weer in Winsum aan. Sinterklaas kwam 
om half elf aan op de Greate Streak bij 
de brug. Hij stapte op zijn koets en de 
mensen en de Pieten gingen door het 
dorp naar de Helling, maar onderweg 
klommen 2 Pieten op het dak van de 
Coop en toen durfden ze er niet meer 
vanaf. Een paar mensen belden de 
brandweer en even later was de bran-
dweer er. Een brandweerman klom op 
het dak en redde 1 piet, maar de ande-
re piet durfde niet naar beneden. 

De mensen liepen alvast naar de  
Helling en zochten een plaatsje in de 
zaal. Even later kwam de Sint ook. De 
Piet die niet naar beneden durfde mo-
est 10 keer opdrukken.Hij kon het niet 
dus deden de andere Pieten het even 
voor en even later lukte het toch. 

Toen las Sinterklaas nog brieven voor 
die hij had gekregen van kinderen en 
die mochten dan het podium op ko-
men. Om 12 uur was het afgelopen 
en mochten de kinderen die met Sin-
terklaas op de foto wilden met hem op 
de foto.

Gemaakt door: Tessa Van Der Kramer 
groep 8 obs it Bynt.

SAMEN ACHTER DE PANNEN
Het Senioren Platform Littensera-
diel en de zorggroep Patyna bie-
den belangstellende mannen, die 
hun zelfredzaamheid in de keuken 
willen vergroten, opnieuw een ko-
okcursus aan. 

Wie (beter) wil leren koken krijgt 
bij de cursus de kneepjes aange-
reikt door de kok van “Nij Stapert”. 
De cursus telt vier bijeenkomsten  
vanaf 16.00 uur tot ca. 19.00 uur en 
wordt om de 14 dagen gehouden. 

Voor het eerst op 19 januari 2016. 
Elke keer wordt met elkaar een 
maaltijd bereid en opgegeten. Dat 
alles voor een eigen bijdrage van 
€ 50,00. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden bij de receptie van 
“Nij Stapert” 0515-334141 of via 
info@seniorenlittenseradiel.nl 

     Skoallenijs

In oktober was er op onze school het 
geweldige feest over de vernieuwde 
samenwerking met de peuterspeel- 
zaal en het afronden van de ver-
bouwing vanwege de fusie.
Bij de voorbereiding van het feest wil-
den wij het gebouw er natuurlijk netjes 
uit laten zien. We kwamen er toen 
achter dat er voor duizenden euro’s 
schade was aan ruiten, dakbedekking, 
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lampen, hekken enzovoort. Zonde! en 
verspilling van het geld dat nu niet voor 
het onderwijs gebruikt kan worden. 
Ook horen wij van buurtbewoners dat 
er op het plein vaak ongewenst gedrag 
is. Dat geeft een onveilig gevoel, maar 
is ook een slecht voorbeeld voor uw/
onze jongere kinderen die er spelen.

Als school willen wij dit probleem  
graag aanpakken. Wij hebben zorg 
voor de kinderen en zijn zuinig op ons 
gebouw en eigen terrein. Net zo goed 
als iedereen dat is op zijn eigen huis 
of bedrijf. Bij deze willen wij u op de 
hoogte brengen hoe we dat doen en 
uw ondersteuning  daarbij vragen. De 
grootste nadruk leggen we er op dat 
het schoolplein verboden is voor jeugd 
vanaf 12 jaar die niet meer op onze 
basisschool zit. Jongere kinderen mo-
gen tot het eten best blijven spelen. 
Daarom zijn er verbodsborden opge-
hangen.  De leerkrachten  vragen de 
kinderen die er toch zijn van het plein 
te gaan. Bij herhaling spreken wij de 
ouders aan.  Daarnaast komt de politie 
vaker bij de school. Oudere kinderen 
die er toch zijn lopen de kans dat zij 
een bekeuring krijgen. Van de ouders 
en dorpsbewoners verwachten wij dat 
zij hun oudere kinderen vragen niet 
meer op het schoolplein te komen. 
Met de wijkagent hebben wij ook afge-
sproken dat de buurtbewoners de po-
litie kunnen bellen bij overlast (0900 
8844). Overlast is wellicht beter zicht-
baar met de nieuwe lampen aan het 
gebouw.

We zijn blij dat we met verschillende 
instanties afspraken hebben kunnen 
maken over de aanpak. En we hopen 
dat de school ook samen met de men-
sen  uit het dorp dit probleem de we-
reld uit kan helpen.

Namens het team van it Bynt,
Feikje Toering, directeur

Reünie kinderkoor De Sjongende Pompeblêden en 
jongerenkoor Lelielûd

Soms lijkt de tijd wel te vliegen! In 2016 is het alweer 20 jaar geleden dat er in 
Baard een kinderkoor werd opgericht. We vieren deze mijlpaal met een feeste- 
lijke reünie. Deze vindt plaats op 13 februari 2016, van 16.00 uur tot 21.00 uur 
in Baard. Op het programma staat; een optreden van de huidige koren, sa-
men zingen van nummers die door de jaren heen favoriet geworden zijn, sa-
men eten, kletsen, oude foto’s/filmpjes kijken en tot slot een open podium. 
Wiebe Kaspers is ook van de partij en kan ook worden gevraagd op de piano 
te begeleiden op het open podium. 

Ben je oud lid van kinderkoor De Sjongende Pompeblêden en/of jonge-
renkoor Lelielûd, dan kun je je tot 1 februari opgeven voor de reünie door 
een email te sturen naar reünie.koor.dsp@gmail.com. Graag vermelden: 
naam, adres, de periode dat je op het koor zat en of je evt. iets zingt of speelt 
op het open podium (kan natuurlijk ook met anderen samen). Van ons krijg 
je  t.z.t. de precieze info over de reünie per mail toegestuurd. Heb je oude fo-
to’s/filmpjes dan is het leuk als je die ook naar dit mailadres opstuurt. Verder 
kun je ons vinden op facebook (Martijn Baard). Hoort zegt het voort!

Namens dirigent en de reünie commissie: Martijn van Dongen, Coby Visser, 
Helena Jutte en Jante van der Veen

     Kruispunt Winsum

Momenteel wordt de oude bushal-
te afgebroken. Verder voert Jansma 
Drachten in de wintermaanden wei-
nig werkzaamheden uit. Reden daar-
voor is dat het zand voor onder andere 
de nieuwe rotondes eerst voldoende 
moet inklinken. Naar verwachting is 
dit rond 1 april 2016 het geval en kan 
het zand weggehaald worden. Op dat 
moment gaan we verder met de bouw 
van de rotondes en de nieuwe toe-
gangsweg.

Begin volgend jaar gaan de 
werkzaamheden onder het viaduct 
wel al van start. Op dat moment geldt 
er dan ook een snelheidsbeperking 
op de N359. Verder brengen deze 
werkzaamheden geen hinder met zich 
mee.

De dag voor Sinterklaas, vrijdag 4 de-
cember, zijn de nieuwe carpoolplaats 
en bushalte in gebruik genomen. 
In de vroege ochtenduren had aan- 
nemer Jansma voor de reizigers 
een kleine verrassing. Zij deelden ‘s  
ochtends vroeg chocoladeletters uit 
aan de eerste carpoolers en busreizi-
gers.
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     Troufoto

De foto dy’t jo foaroan yn dizze edysje 
fan it Nijsdok seagen is in troufoto fan 
Klaas & Lenie Jellesma-van den Bent.  
Hja binne troud op 6 oktober 1970. Dus 
ôfrûne hjerst wiene se  45 jier troud.

Dit hat famylje Jellesma fiert op it foar 
harren fertroude eilân Flylân. Fertroud, 
want Lenie is op Flylân berne. Har heit 
wie hjir boargemaster. Letter is de 
húshâlding van den Bent nei Raerd 
ferhúze, doe’t heit van den Bent boar-
gemaster fan Rauwerderhem waard. 
Klaas is opgroeid yn Stiens.

By Klaas en Lenie wie gjin sprake fan 
leafde op ’t earste gesicht. Lenie har 
broer en Klaas syn sus binne mei inoar 
trout en hiene yn Berg en Dal bij Nijme-
gen in pannekoekenhûs. Hjir wurken 
sawol Klaas as Lenie yn’e fakânsjes 
wol. Lenie koe yn 1968 oan’t wurk as 
juf op’t Amelân. Klaas holp mei it hûs 
en sa kaam fan it ien it oar. Klaas siet yn 
die tiid yn’e militêre tsjinst. 

Nei dat Klaas de Nationale Skilders 
Skoalle yn Utert ôfrûne hie, koe hie 
oan’t wurk by de Sikkens lak fabryk yn 
Wapenveld.  En dan wie it wol sa moai 
om as troud stel dy kant op te gean. 
Lenie fûn wurk yn Nieuwe Brug bij 
Ommen en sa koene se tegearre moai 
rjochting Ommen.

Dus sa kaam it dat Lenie har heit op 
6 oktober 1970 it houlik slute tusken 
Klaas en Lenie. Dit barde yn Raerd. Nei 
de tiid wie der in resepsje yn Raerd en 
in diner yn’e Ald Skou, der wie in soad 
folk, omkes, muoikes ensf.
Jûns gong it farsk troud stel yn in Daf  
(ien fan’e earste automaten yn dy tiid) 
mei blikjes derefter rjochting Dokkum. 
De oare dei namen se de boat nei 
Skiermûntseach. Dit wie harren hou-
liksreis. It trouboeket hat Lenie symbo-
alysk yn’e see goaid.

Yn 1972 waard Wessel berne, de âldste 
dochter fan Klaas en Lenie. Lenie is 
doe stoppe mei wurkjen, dat gie doe 
sa. As mem wie men thús en net oant 
wurk. Yn 1974 is Rixt berne.

Nei ferrin fan tiid krige Klaas in baan 
oanbean by Akzo zout-chemie en de 

jonge húshâlding ferhuze nei Goor. 
It wie in pracht baan dy’t Klaas hie, mar 
it wie tige technysk en foar Klaas wie 
d’r gjin artistike útdaging.

De Jellesma’s hiene yn Goor ek noch 
altyd de Ljouwerter krante. Op ’n dei 
stie hjir in fakatuere yn foar in sintrale 
foarmjouwer by de ‘Centrale Bibiolo-
theek Dienst. In baan dy’t Klaas op it liif 
skreaun wie, ‘it hat sa wêze moatten’ 
sa sei d’r sels. Hy koe op petear kom-
me en koe oan de slach yn Ljouwert. 
In baan mei ferskate wurksumhe-
den op’t mêd fan foarmjouwing dus  
opsyk nei in nij hûs. De Utbuorren wie 
yn 1978 yn oanbou en hja kochten hjir 
in nijbouhûs. Rixt gong nei de beuker-
skoalle en Wessel kaam yn ‘e earste 
klasse by juf Tamsma. 

De Mied’skoalle wie doe in skoalle mei 
3 learkrêften. Juf Tamsma en de ma-
sters Achenbach en Rotinée.
Al rillegau kaam men der efter dat Le-
nie it foech hie om foar de klasse te 
stean. En sa kaam it dat Lenie sa no 
en dan ynfoel by it siikwêzen fan de 
learkrêften. En net allinne yn Winsum, 
bygelyks ek yn Jorwert as Weidum.

Foaral fanôf ein ’80 wie se in soad oan’t 
wurk. En fanôf 1990 kaam de foar har 
in fêste oanstelling. Juf Joke Boomsma 
gie fuort en sa koe Lenie fuortendaliks 
fulltime foar de klasse by groep 3 & 4.
De groepen dy’t har krekt it bêsten lei-
ne. Der waard in soad leard en de bern 
binne yn dy leeftiid o sa spontaan. 

Beide hiene in pracht baan. Klaas kaam 
úteinlik telâne by de Bieb fan Ljouwert, 
hjir koe d’r selsstannich oan ’t wurk en 
hie d’r de frije hân.

Mar dan komt d’r in momint dat je ree 
binne om te stopjen mei it wurkjen en 
dat it ek mooglik is. Klaas stoppe in 
pear jier earder as Lenie. Mar ferfele, 
dat nea. Oan’t de dei fan hjoed is ‘er 
warber mei fotografy en grafysk wurk, 
mar wol op syn eigen wize en tempo, 
klearebarre as hobby.

En doe’t Lenie in pear jier tebek stoppe 
wie dat ek goed. Se wurke der in rom 
jier nei ta en wist fan guon prachtige 
saken dat it foar it lêst wie (tink oan 
Sinterklaas, de berneboekewike ensf.)

En ek Lenie fermakket har no tige 
best. Tegearre mei Klaas past se op de 
bernsbern dy’t Lenie helpt mei ’t learen 
fan topografy of it lêzen. Dochter Rixt 
hat in katteopfang wer’t Klaas sa no en 
dan wolris efkes oan ’t klussen is. 

Warber is it passend wurd by dit pear. 
Want warber binne Klaas en Lenie 
noch folop, -krante-lêze, fytse, nei 
famylje, de bern of efkes nei de Waad-
eilannen, hja hawwe genôch by it ein!

PdG

Bedankt
Ontroerend waren alle blijken van 

medeleven die wij in de laatste weken 
van het leven van Jappie v/d Bij en 
na zijn overlijden van jullie hebben 

ontvangen.
Een kaartje, een telefoontje, een 

bloemetje, de steun tijdens de 
afscheidsdienst… er zijn geen woor-

den voor. 
We kunnen jullie niet allemaal per-

soonlijk bedanken, maar willen langs 
deze weg laten weten dat het enorm 

heeft gesteund.
 

Hartelijk dank allemaal
Fam v/d Bij

Kleasterdyk 10
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     Skoallenijs

Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst.  
Feesten waarbij delen en saamhorig-
heid een grote rol speelt. 

Terwijl in Nederland de natte sneeuw 
de goedheiligman om de oren vliegt, 
zijn wij met een groep van 20 Neder-
landers onderweg door Zuid-Afrika 
en Swaziland waar we een aantal 
scholen bezoeken en een deel van de 
opbrengst van de Sint Maartenoptocht 
om zullen zetten in schoolmateriaal 
voor een basisschool met 1000 leer- 
lingen in de township van Port Eliza-
beth. 

Het verschil tussen arm en rijk is enorm. 
Zuid-Afrika is volop in ontwikkeling. 
Bij de onderlaag van de bevolking  
heerst nog veel armoede. Veel mensen 
leven onder primitieve omstandighe-
den. Ook in het Koninkrijk Swaziland 
waar we een school bezoeken zijn de 
verschillen groot. Er is leerplicht. Alle 
kinderen gaan naar school, maar met 
klaslokalen waarin alleen wat stoeltjes 
en een groen schrijfbord staan kun je 
nauwelijks van fatsoenlijk onderwijs 
spreken. Een groot deel van de 700 kin-
deren op de school in Swaziland krijgt 
per dag niet meer dan een bord bonen-
pap wat in de stikhete schoolkeuken 
(een afdak met een houtvuur) klaar-
gemaakt wordt. In elk klaslokaal zitten 
40 tot 50 kinderen, per vak zijn er vier 
lesboekjes beschikbaar. Desondanks  
zingen deze kinderen de sterren van de 
hemel en stralen ze levensvreugde uit. 
De leerkrachten vertellen dat er gebrek 
is aan alles. Stevig schoolmeubilair is 
hard nodig. Ook schriften en schrijfge-
rei is er nauwelijks. Douwe en Gerry 
Helfrich van de stichting townships 
S.A zijn van plan om te bekijken of het 
mogelijk is om een zeecontainer met 
schoolmeubilair uit Nederland naar de 
school in Swaziland te sturen. Het is 
fijn dat we dankzij de opbrengst van de 
Sint Maartenoptocht van 11 november 
wat schoolspullen uit konden delen. 
Namens de kinderen van  de school in 
Port Elizabeth hartelijk bedankt voor 
jullie bijdrage. 

Intussen worden op it Bynt voorberei-
dingen getroffen voor het Sinterklaas-
feest, winnen groep 5 t/m 8 een hele 

mooie prijs in de vorm van 30 tablets 
en / of laptops en wordt het opstel 
over het ontstaan van het Sinterklaas- 
feest van Tessa van de Kramer en 
Romy Postma als beste verkozen door 
een jury en in de Leeuwarder Courant 
geplaatst. Top! 

Hele fijne feestdagen gewenst en alle 
goeds voor 2016! 

Bernarda Wijnia

Basisschool it Bynt wint Complete Classroom Makeover

Eind oktober hebben groep 5, 6 en 7 meegedaan aan de Complete Classroom  
Makeover van Acer. Voor deze wedstrijd konden scholen in heel Nederland op 
ludieke wijze laten zien, horen of lezen waarom de school heel goed tablets of 
laptops kon gebruiken, met als hoofdprijs: 30 tablets of laptops.
Van de 108(!) aanmeldingen is de video van it Bynt gekozen als de beste en meest 
originele inzending en zij winnen daarmee 15 tablets en 15 laptops: een prijs met 
een minimale waarde van maar liefst € 9000,-. 

Donderdag 10 december was de officiële uitreiking. Een delegatie van Acer, die 
de wedstrijd heeft uitgeschreven, was met de hoofdprijs naar Friesland afgereisd 
om deze uit te reiken. Naast deze prachtige prijs hadden ze ook heerlijke hapjes 
meegenomen en voor iedereen een multifunctioneel bandje waar een USB-stick 
aan zit. Prachtige prijzen en attenties die de leerlingen van it Bynt zeker hebben 
verdiend met hun geweldige bijdrage!

De prijs komt op een prachtig moment, er wordt momenteel hard gewerkt aan 
een ICT-beleid voor Gearhing Onderwijsteam 7, waar ook it Bynt onder valt. Hier-
bij is het doel om de komende vier jaar het onderwijsaanbod en methodiek zo-
danig in te richten dat de nadruk steeds meer komt te liggen op de medeverant-
woordelijkheid van leerlingen bij zijn/haar ontwikkeling. 

De winnende video en foto’s van de feestelijke uitreiking zijn te vinden op de 
website www.obsitbynt.nl of Facebookpagina van it Bynt: facebook.com/ 
OBSitBynt
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De redactie van de Nijsdok wenst 
iedereen fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2016!

Pytrik, Sifra, Pieter, Fetsje, Jelle, Anja

     Tige slagge Maretak-merk

Mei it ferhúzjen fan Herberch-útbaters 
Jaap en Ida fanút Baard nei Winsum 
wurdt no ek de Maretak-merk yn ús 
doarp organisseare. Sneon 12 desim-
ber wie it sa fier. De earste meiwurkers 
en frijwilligers wiene al om sân oere 
moarns dwaande mei de tariedings. Se 
troffen moai myld winterwaar, dat it 
grutste part fan de dei trochsette soe.

It sintrum fan Winsum waard yn 
in pear oeren tiid omtsjoend ta in  
mearke-eftich taferiel mei allerhande 
kreamkes wêryn in keur fan keapwaar 
oanbean waard. De loop siet der 
aardich yn en de parkearwachten  
moasten oanklauwe om alle auto’s te 
plak te skikken. 

Ek de tsjerke waard mei belutsen yn 
de krystsfearen. Meast sfearbepa-
lend wiene hjir de altyd fleurige Blier-
bekjes, dy’t mei in protte enerzjy en 
ûnder eigen muzikale begelieding  
-ûnder mear- krystferskes ten gehoare 
brochten. It lokke in protte besikers út 
om folút mei te sjongen.

Yn ‘e rin fan de middei kaam it reinwet-
ter en gie net wer fuort. In tebeksetter, 
mar ek mei de paraplu op bleau de  
sfear hingjen. Untelbere ljochtsjes en 
de rook fan delikatessen as salm, taar-
ten, snert en sûkelade diene harren 
wurk . Stadichoan sammele it folk him 
yn it café. Sipke de Boer spile dat in 
aard hie. It wie bearegesellich. 

Troch de heal besleine en wiet reinde 
rúten hinne wie letter op ‘e jûn noch 
te sjen hoe’t de organisaasje, yn it 
tsjuster en yn waar en wyn, dwaande 
wie mei it oprêden fan de kreamkes, 
it strie en alle oare omballings. Fanút 
in waarme kroech mei in glês bier op 
‘e tafel is dit faaks maklik sizzen, mar 
dochs: respekt foar alle helpers en de 
inisjatyfnimmers. Lit dit mar in Winsu-
mer tradysje wurde.

JR






