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     Fan ‘e redaksje 

Foarwurd

It is wer simmer. De Ingelske skriuwer 
Colin Wilson hat dit seisoen prachtich 
skaaimerke mei syn útspraak dat it ie-
nichste ferskil is, dat it reinwetter dan 
waarmer oanfielt as yn de winter. Soks 
is op dit stuit aardich fan tapassing. 
Wy geane der fan út dat it doarps- 
feest – want yn dy snuorje ferskynt diz-
ze krante – oergetten wurdt mei sinne-
skynwaar.

Wy blikke yn dizze edysje sa as wên-
stich eefkes werom op de ôfrûne maai-
tiid. Der is wer fan alles organisearre yn 
ús warbere doarp. Opfallend nijs wie 
wat ús oanbelanget it nije ridderskip 
(de orde fan de Winsumer Spinpûde) 
foar de Ploech fan Tsien. De mannen 
hawwe it dik fertsjinne, want se helpe 
mei de opbringst fan harren aktivitei-
ten mannich feriening en inisjatyf yn ús 
fermidden. Jo krije sa’n ûnderskieding 
net om ‘e nocht. Lokwinske!

Fierders komme ús fêste rubriken we-
rom. Nije bewenners stelle harren foar, 
der is wer skoallenijs (de term panna-
kooi wie skriuwer dizzes ûnbekend), 
der is fierljepnijs, in fraachpetear mei 
twa hiele leuke famkes, en fansels is 
de troufoto der wer. En o ja, Pytrik hat 
de nije rubryk ‘Lekker ite mei….’ opset-
ten. En dan noch folle mear. Om koart 
te kriemen:  Eidzje it krantsje mar wer 
eefkes op jo gemakje troch. In soad 
lêsplesier winske.
 
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 tweede kwartaal van 2016 heb-
ben we € 105,00 aan donaties mogen 
ontvangen. 
Onze hartelijke dank daarvoor!

De redactie. 

 Efkes foarstelle
Sinds februari woon ik, Siebrigje van 
der Wal, op de Mied’igge.
 
Winsum is mij niet onbekend, ik ben 
opgegroeid in Easterlittens en mijn  
beppe woonde vroeger aan de Mea-
merterdyk in een van de nu gesloopte 
bejaarde huisjes.
 
Na in Twente elektrotechniek gestu-
deerd te hebben ben ik gaan werken bij  
Philips halfgeleiders in Southampton 
Engeland, waar ik eerder stage gelopen  
had. Daar werd voornamelijk ICs ont-
worpen voor cd, dvd spelers en daarna  
digitale TV’s.
 
Na bijna 10 jaar in Southampton moest 
ik ander werk zoeken want de lokatie  
in Southampton ging dicht. 

Via een voormalige manager ben ik 
toen bij CSR in Cambridge terecht 
gekomen. CSR was groot geworden 
door hun bluetooth ICs. ‘Was’ omdat 
ze vorig jaar zijn overgenomen door 
Qualcomm. Dit bracht me aan het den-
ken en ik heb toen besloten om terug 
naar Friesland te gaan, op fiets afstand 
van mijn ouders.
 
Net als in Southampton had ik het ook 
in Cambridge naar mijn zin en zal ik  
het volleyballen zomers in het park 
missen. Maar het is niet Friesland. 
Totaal onverwacht, ik had mijn baan 
al opgezegd, heeft mijn manager 
het voorelkaar gekregen dat ik mijn 
baan kon houden en thuis vanuit 
Nederland kan werken. Ondertus-
sen mag ik hier graag wonen en ben 
ik blij dat ik hierheen verhuisd ben. 
 
Groeten van Siebrigje

     Fierljeppen

We binne al wer in pear wedstriden it 
seizoen yn en it liket foar guon ljep-
pers hiel bêst. Foar oaren minder, want 
der rinne ek trije mei blessueres om… 
we hoopje dat se der gau wer by bin-
ne! We kommunisearje de resultaten 
fan de wedstriden wykliks fia twitter 
(fierljep_winsum) en op ús facebook-
side (Fierljep Feriening Winsum e.o.).
Op tongersdeijûn wurdt der no ek 
traind; Oane en IJsbrand Galama en 
Hannes Scherjon fan de Fierljep Aka-
demy traine dan yn Winsum mei jonge

     Slagge!!!

Namens de redactie 
van de NijsDok:

 
allemaal van  

harte gefeliciteerd!

ljeppers. Freerk Broekstra en Wim 
Terpstra fan Fierljep Feriening Winsum 
e.o. hawwe mei holpen de Akademy 
op te setten sadat dizze mannen har 
kennis oerdrage kinne oan jonge ljep-
pers mei talint.
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NijsDok nu ook
online te lezen

www.winsum.nu 

 
 
 

 
 
 

De tariedings foar it Frysk Kam- 
pioenskip op 13 augustus binne al 
wer yn folle gong. De donateurs krije 
har donateursbrieven, sponsoren 
wurde benadere en der wurdt wer in 
Fierljepkafee tared. We hoopje op in 
moai fierljepspektakel!

Foar wa’t it noch net wit; it is mooglik 
om by ús in “fierljepclinic” te folgjen. 
Oft it no mei de kollega’s fan it wurk is, 
in (oare)sportclub of in groep bern, we 
bringe jim yn sa’n twa oeren de basis 
fan it ljeppen by en meitsje der in ge-
sellige midzje fan. Sjoch oars eefkes op 
ús hiemside foar mear ynformaasje; 
www.fierljeppenwinsum.frl.

Graach oant sjen!
 

     Skoallenijs

Feestelijke opening
Na  een jarenlange wens om een pan-
nakooi  te realiseren bij de basisschool, 
werd het nu uiteindelijk daadwerkelijk 
een feit op dinsdag 31 mei 2016.  Met 
financiële hulp van de activiteiten com-
missie van basisschool it Bynt en mid-
dels een flessenactie georganiseerd 
door de familie Tolsma van supermarkt 
de COOP, en natuurlijk de inspanning 
van de leerlingen werd er voldoende 
geld ingezameld voor het bouwen van 
het “trap veldje”.  Bernarda Henrichs 
als schoolleider kreeg een cheque ter 
waarde van 400 euro!!! overhandigd, 
aangeboden door de Coop/familie 
Tolsma uit Winsum. Na deze plech-
tigheid  werd er nog een wedstrijd 
gespeeld tussen het team van basis-
school het Bynt en een afvaardiging  
van winkelbedrijf de COOP. Het team 
van het Bynt kwam als nipte winnaar 
uit de bus, 3-2 winst. 

Ten slotte werd de wens uitgesproken 
om de pannakooi netjes en intact te 
houden. Dit omdat de school de laatste 
tijd in toenemende mate geconfron-
teerd wordt met vandalisme rondom 
school.  De hoop is  dat de kinderen 
van basisschool it Bynt nog veel plezier 
mogen beleven tijdens de onderlinge 
wedstrijdjes.

     Rommelmerke
 
Toen wij de vrijdags voor de rommel-
markt om 15.45 uur richting het MFC 
fietsten, zeiden we nog tegen elkaar 
ojee er staat niet zoveel langs de weg… 
hopelijk kunnen we de tafels vullen. 
Nou dat hebben we geweten! Wat een 
spullen zijn er gegeven. Na veel hulp 
van vrijwilligers, zien alle tafels er goed 
gevuld uit. Zaterdagmorgen om 9 uur 
staan de eerste mensen voor de deur te 
popelen (vooral kooplui) om te zoeken 
naar goede koopjes. Daarna komen de 
inwoners van Winsum ook op gang en 
voor de meesten is er wel wat leuks te 
vinden. Voor de ander is de gezellig-
heid en het sneupen voldoende. Wij 
als organisatie (toneelvereniging en 
stichting speeltoestellen) zijn blij dat 
de rommelmarkt zo goed bezocht is 
en het heeft een mooi bedrag opge-
bracht. De verenigingen krijgen ieder 
een deel van de opbrengst en zullen 
het weer terug schenken aan het dorp 
in de vorm van speel plaatsen en to-
neel activiteiten.
We willen alle vrijwilligers nogmaals 
bedanken voor alle hulp en alle be-
zoekers voor hun aankopen.
Tot over 2 jaar,
Toneelvereniging Advendo & Stichting 
Speeltoestellen Winsum

Maandag 25 april 2016
6/7 dozen en tassen met spellen, 
puzzels en speelgoed voor COA
 
Zojuist is een stationcar vol met 
spellen afgeleverd bij het COA in 
Leeuwarden. Deze bestemming 
werd gekozen i.o.m. Hinke Nauta, 
omdat anders misschien al dit mooie 
speelgoed vernietigd ging worden. 
Twee mensen van dit COA wa-
ren hier zó blij mee, dat ik na het 
leeghalen van mijn auto, twee ste-
vige handdrukken kreeg als dank. 
Zij vroegen nog waar het vandaan 
kwam en toonden zich verrast dat 
dit afkomstig was van een rommel-
markt uit Winsum!!
Dus: geen container, maar SPEEL-
GRAGE kinderhanden gevuld…
Harry Doesburg
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     In fiets mei in ferhaal 

(diel 1???)
 
In fyts mei in ferhaal? Wer soe dit oer 
gean? Fytsalvestêdetocht? Nee. Ste-
ven Kruiswijk syn fal yn é Giro? Nee. 
Myn eigen fyts dy’t yn twaën lei, doe’t 
ik op 5-jierrige leeftyd ûnderút gong en 
trije tosken ferlear? Nee. Dit giet oer 
biljerten. Biljerten? Ja biljerten! It sil 
jimme aansen wol dúdlik wurde.
 
Op freed 29 april wie it nammentlik 
wer tiid foar de jierfergadering fan 
“Biljartgenootschap de Lakenridders”. 
Nei in jier lang striid op de woansdei- 
en de sneonsploech, waarden de nije 
gemiddeldes bekend makke en de 
hjirby hearrende priiswinners. Fan de 
woansdeiploech wie Siep Heslinga 
de winner en fan de sneons wie Auke 
Postma de bêste. Dizze beide hearen 
mochten yn in twastriid sjen litte wa 
at him in jier lang biljertkampioen fan 
Winsum neame mei. Siep  koe Auke 
net hâlde en Auke waard útroppen ta 
kampioen seizoen 2015/2016.
 
Nei ôfrin fan de jierfergadering wie der 
noch de maatspartij, dit jier organi-
searre troch it bestjoer. It bestjoer hie 
dizze wedstriid yn in nij jaske jitten en 
elts mocht syn eigen maat utsykje. 8 
Pearkes hiene sich opjún en der waard 
omraak biljerten. De twa spilers mei 
it heechste gemiddelde, Johannes B. 
en Pieter H. (tegearre goed foar 147 
caramboles) tochten der goed oan te 
dwaan om in pearke te foarmjen, mar 
sy gongen uteinlyks mei de poedelpriis 
nei hûs ta. Nei de earste ronde, gong-
en we fierder yn in winners- en ferlie-
zersronde en de uteinlykse finale yn e 
ferliezersronde  gong tusken Leo D. en 
Sjoerd Z.  tsjin Johannes K en Allard B. 
Sjoerd koe syn skoanheit net genoch 
steun jaan en se ferlearen dan ek tsjin 
buurman en buurman.

De heale-finale by de winners wie 
in wier heechsteand barren en  
Jelle de L. en Pier koene foar de tiid wol  
smoar, omdat Siep H. se telkens mar 
mear pilskes ta hawwe woe. De man-
nen hiene de kop derby en sloegen 
dit oanbod telkens óf, wilens se der 
oars net yn spuie, allinnich om mear te 
krijen dan. 

Siep Heslinga, foar de twadde kear 
dizze jun yn é prizen, en Jelle R. woe-
ne fansels net ferlieze, mar helaas foar 
hun koene se it dizze kear net risse. 
Hjirtroch wie de finale bekind, Jelle 
en Pier tsjin Siep van der L. en Ruurd 
B. Jelle en Pier wiene net te halden en 
Siep en Ruurd gongen de boat yn, let-
terlik dus. 

Want de prizen dit jier wiene wat oars 
as oars. Alle dielnimmers krigen in priis 
dy’t se as pearke brûke koene. Sa wien 
der bal-oersjit-spultsjes en badmin-
tonrackets te ferdielen. De twadde  
priiswinners gongen mei in twaper- 
soans rubberboat oan ‘e haal en de 
mannen wiene der tige wiis mei, want 
de boat krige deselde jún syn wetter-
doop noch yn ‘e haven. De kampi- 
oenen krigen as haadpriis de wiksel-
tandem útrikt. In prachtich moaie 
tandem, werop keus, ballen en it alde 
kleed fan it biljert út e kroeg ferwurke 
wiene. Hjirby krigen sy twa startkaar-
ten foar de fytsalvestêdetocht en it is 
de bedoeling dat dizze tandem “in fyts 
mei in ferhaal” wurde sil. Takom jier 
matte Pier en Jelle de tandem (yn goe-
ie steat) wer ynleverje en sil der in fer-
slachje skrean wurde matte foar it Nijs-
Dok wat de wikseltandem it ofrûne jier 
belibbe hat. At de fytsalvestêdetocht 
ek yn dit ferslach werom te lézen is, sil-
le we takom jier wol underfine.

Bestjoer Lakenridders
Ruurd, Pieter en Johannes

     Nieuws uit de praktijk

De samenstelling van het team dokters 
assistentes is veranderd. Jessica Rut-
ten was eerst op tijdelijke basis bij ons 
werkzaam maar met ingang van mei 
is zij voor drie dagen aan onze praktijk 
verbonden. Janet de Groot helpt nog 
tot eind augustus om de bezetting op-
timaal te houden gedurende de vakan-
tie periode; na augustus komt Debora 
weer terug in de praktijk. Het contract 
met Femia is niet verlengd.

Op de achtergrond- buiten het zicht 
van onze patiënten- is Josina Thibau-
dier werkzaam; zij ondersteunt de 
praktijken van ons samenwerkings-
verband -de HAGRO- als praktijkma-
nager. Bepaalde zaken die voor alle 
vijf praktijken gelijk zijn regelt zij 
uniform en ondersteunt daarmee de 
praktijkhouders. U kunt hierbij denken 
aan het HIS (Huisarts Informatie Sy-
steem), personeelszaken, beleidsza-
ken en certificeringszaken. Wat dat 
laatste betreft: die worden onder één 
noemer gebracht, nl. van de DEKRA, 
de kwaliteitseisen voor apotheek èn 
huisartspraktijk. 

De praktijken waarmee wij al een 
aantal jaren samenwerken zijn die 
van Easterein, Wommels, Witmar-
sum, en Makkum. Allemaal plat-
telandspraktijken met een gelijk-
soortige doelgroep, en ook alle vijf 
apotheekhoudend. Dit willen we graag 
zo houden, de praktijkhouders staan 
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pal voor hun eindprodukt, namelijk 
medische en farmaceutische zorg op 
hoog niveau en op maat. Vooral dit 
laatste is een kenmerk van de apo-
theekhoudende huisarts, uw specialist 
op het platteland.               

Wist u dat de apotheekhoudende huis-
arts wordt gedoogd in gebieden die 
niet apotheek ‘rijp’ zijn? Terwijl wij ons 
bestaansrecht meer dan bewezen heb-
ben. Daarom is er vanuit de provincie 
Zeeland een tegenbeweging gaande 
om in de politiek juist te pleiten voor 
de combinatie huisartsenzorg plus far-
maceutische zorg. Helaas wordt soms 
het apotheekdeel opgekocht door een 
apotheker, en blijft er een uitgeklede 
praktijk achter, vaak te klein om leven-
svatbaar te zijn.  Wij maken ons er hard 
voor om de medische EN de farmaceu-
tische zorg te mogen blijven leveren 
in ons werkgebied. Goed gekwalifi-
ceerd personeel is daarbij het sleutel- 
woord en het naleven van afspraken 
een must. In het samenwerkingsver-
band van onze HuisArtsenGROep (HA-
GRO) worden ook de nascholingsbij-
eenkomsten  onderling geregeld en dit 
mondt vaak uit in een intercollegiale 
toetsing. Vroeger werkten huisartsen 
vaak op hun eigen houtje, vrij geïso- 
leerd. Die tijd ligt gelukkig al lang 
achter ons.

Wist u al dat het Consultatie bureau/ 
Jeugd Gezondheidszorg weer zetelt 
in ons praktijkpand in Mantgum? Van-
af september op een vaste dag in de 
week kunnen ouders met hun kinde-
ren terecht aan de Wide Hoeken 10B 
te Mantgum. Makkelijk parkeren, een 
fijne ruimte en korte lijnen naar de ver-
pleegkundige en de consultatiebureau 
arts.  Vanaf maart is er nu gewerkt en 
de kinderziekten zijn inmiddels aardig 
over.

Net als voorgaande jaren is de praktijk 
open in de vakantie tijd. Voor spoedge-
vallen kunt u altijd bij ons terecht. Toch 
kunt u ons ook helpen door tijdig uw 
herhaalrecepten aan te vragen en op 
die manier de werkdruk wat te sprei-
den. Dan is het voor iedereen een ‘long 
hot summer’. Voor reisadviezen kunt u 
bij Jantsje informatie inwinnen. Zij zal 
u zeker kunnen helpen.
Een mooie zomertijd gewenst!

     Expositie cursisten 

atelier “Passe-Partout”

 
Vrijdag 26 februari   was  de  datum 
dat  Galerie ”Passe-Partout” weer een 
weekeind-expositie organiseerde. Het 
afgelopen jaar werd er door de cur- 
sisten weer heftig geschilderd tot me-
nig zweetdruppeltjes als gevolg.  Di-
versiteit staat  bovenaan en dat was 
ook nu zeker weer gerealiseerd.  Het 
resultaat was verrassend, wel zo’n 100 
schilderijen. Ook kwamen er veel be-
zoekers wat altijd stimulerend werkt. 
Complimenten te over waar we na-
tuurlijk erg trots op zijn en  ….. voor 
herhaling vatbaar.

De opening werd verricht door Froukje 
Hernamdt. Zij gaf aan hoe belangrijk 
het is met elkaar creatief bezig te zijn.  
De avond werd extra gezellig gemaakt 
door de muzikanten Wiepy en Ansje. 
Dank jullie wel!   

De hapjes en drankjes waren intussen 
op de tafels gezet en werd er nog na-
gepraat over schilderkunst. Een on-
derwerp waar je nooit over raakt uitge-
sproken.

Een weekeind om op terug te zien!

     Nijsgjirrich plakje

...Gespot op de Skyldumerreed

UW TIPS!

Tips en foto’s voor het 

NijsDok kunt u doorgeven 

bij de redactie  

(zie pagina 3)
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Voor alle winsumers van 60 jaar en ouder

Noteert u alvast!

De senioren reis is dit jaar op:

woensdag 21 september 2016

Het programma valt binnenkort bij u in de  

brievenbus.

*Bent u 60 jaar of ouder en u hebt géén  

programma ontvangen, en u wilt wel graag mee, 

meld u zich dan bij de commissie.

    Piet en Alice Boersma      De Omrin 44        Tel: 342314

    Jillert en Lida Koning            Hegeterp 19        Tel: 342114

    Jan en Fokelien Jonker        De Omrin 2            Tel: 341853

    Klaas en Berber koning       Kleasterdyk 48    Tel: 342187

     Ridders
 
Der binne titels yn allegear soarten en 
foarmen, Doctor, Doctorandus, Inge-
nieur esf. Mar al disse titels sizze us 
hielendal neat. Dit hat as reden dat wy 
sûnt 30-3-2016 sels in eare-titel krigen 
hawwe op e oorkonde ridderjierferga-
dering fan doarpsbelang Winsum.

Wy, de Ploech fan Tsien, binne tige 
GRUTSK dat wy us fanóf no “ridder yn 
‘e oarder fan e Winsumer Spinpûde” 
neame meie. Wy bin út ‘e skroeven dat 
wy foardroegen binne hjirfoar en wol-
le hjirby de foardrager(s) betankje en 
fansels ek de takenningskommisje(wa 
dit ek weaze meie) tank sizze foar disse 
blyk fan wurdearring.

Wy befine us no yn in select selskip en 
sille disse titel mei eare drage.

De Ploech fan Tsien

     Lekker ite mei ....

Nellie Viëtor
 
‘lekker ite mei..’. Een rubriek waarin 
een Winsumer een recept deelt die 
bij hen thuis goed in de smaak valt. 
Dit keer een recept van Nellie Viëtor. 
Zij bijt het spits af voor deze nieuwe  
rubriek.

De pen wordt doorgegeven aan Gilli 
Westra

Kip Kerrie met boontjes,  
voor 4/5 personen

Ingredienten:

600 gr kipfilet
450 gr sperzieboontjes (vers of diep-
vries)
2 uien
2 teentjes knoflook
1 paprika
500 ml kippenbouillon
100 gr creme fraiche
4 el bloem
4 volle tl kerrie
1,5 tl kurkuma

* sperzieboontjes beetgaar koken
* 1 bouillonblokje oplossen in 500 ml 
kokend water
* knoflook en uien snipperen en 
bakken
* kipfilet snijden en bij de uien voegen 
* de gesneden paprika erbij doen
* maak een droogmengsel van de 
bloem, kerrie, kurkuma
* voeg dit bij de kip
* even door laten garen
* afblussen met de bouillon, goed 
roeren tot het gaat binden
* voeg de creme fraiche toe, goed 
mengen
* voeg de boontjes toe en laat het nog 
10 min pruttelen
* voeg evt. zout naar smaak toe
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     Wenje yn Winsum

 
In één van de vorige NijsDok’s heeft u 
al kunnen lezen over de ontwikkeling-
en m.b.t. de invulling van de Driehoek 
(Molepaed, Pier Winsemiusleane,  
Meamerterdyk). Er is een plan 
ontwikkeld dat ruimte biedt aan 8 so-
ciale koopwoningen, commerciële  
ruimten en een “Vriendenerf” (een 
aantal levensloopbestendige woning-
en met gezamenlijke ruimtes voor 
ontmoeting en het uitvoeren van hob-
by’s). De realisering van de plannen is 
in handen van plaatselijk Bouwbedrijf 
van der Sloot en Steevast Ontwikke-
ling BV. In het stedenbouwkundig voor 
ontwerp (hiernaast) staan de verschil-
lende onderdelen weergegeven.

8 gezinswoningen sociale koopsector
Bouwbedrijf van der Sloot zal langs het 
Molepaed sociale koopwoningen re-
aliseren, 2 onder 1 kap, met een max. 
verkoopprijs van € 155.000,- v.o.n.. 
Binnenkort zullen deze woningen in de 
verkoop gaan. Wilt u meer informatie 
over een sociale koopwoning, neem 
dan contact op met Hero van der Sloot, 
0517 341630.

Bedrijfsruimtes
Om het ondernemerschap in Winsum 
te stimuleren, en met het oog op de 
leefbaarheid, is in het concept ruimte 
gereserveerd voor een aantal commer-
ciële ruimten waar (door)startende on-
dernemers zich kunnen vestigen. Heeft 
u belangstelling voor een commerciële 
ruimte, neem dan gerust contact op 
met Cees Zeldenrust 0515 851063.

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 ontmoet-
ingen en het uitvoeren van hobby’s. 
Deze ruimtes zijn door middel van een 
overdekte “straat” te bereiken. Het 
binnenterrein van het Vriendenerf kan 
naar de wensen van de bewoners inge-
richt worden.
Mede door in te spelen op de ‘mienskip’ 
en dankzij een goede afstemming met 

t

huishulp en thuiszorg Zuidwest Fries-
land kunnen ouderen langer zelfstan-
dig in Winsum blijven wonen. De 
woningen in het Vriendenerf worden 
verhuurd voor een huurprijs van € 625,- 
per maand. Voor deze woningen kan 
huursubsidie aangevraagd worden. 
Indien u aan de voorwaarden voldoet 
en afhankelijk van uw inkomen, kan de 
huursubsidie oplopen tot € 310,-, waar-
door de huur (met toeslag) € 315,- be-
draagt.
Wilt u meer informatie over het Vrien-
denerf, neem dan contact op met 
Herman Hoogstraat van Steevast 
Ontwikkeling, 06 53186199.

Vriendenerf, met commerciële en ge-
meenschappelijke ruimtes.

Stedenbouwkundig voorontwerp Driehoek

Sociale koopwoningen van Bouwbedrijf van der Sloot

Natuurlijk kunt u voor meer informa-
tie over de Driehoek ook contact op-
nemen met Dorpsbelang Winsum, via 
Simone Kijlstra-Frieswijk, 0517 341641.

Stand tot nu toe
De laatste maanden is het aantal be-
langstellenden voor een woning in het 
Vriendenerf terug gelopen, tot 4 op 
dit moment. Hierdoor zijn er momen-
teel te weinig belangstellenden om 
direct met de bouw te kunnen starten. 
Om het Vriendenerf in één keer in zijn 
geheel te realiseren zijn er minimaal 8 
concrete belangstellenden nodig.
Vanuit de werkgroep worden verschil-
lende acties ondernomen om het aan-
tal belangstellenden te vergroten. Zo 
is er overleg met de dorpsbelangen 
van naburige dorpen en overleg met 
zorgaanbieders. Ook wordt er hard 
gewerkt om een fasering in de bouw 
mogelijk te maken. Op dit moment 
vindt hierover overleg plaats met o.a. 
de gemeente. Zodra hierover meer 
bekend is, zal dit o.a. via het NijsDok 
bekend worden gemaakt.
Namens de werkgroep Wenjen yn Win-
sum, Simone Kijlstra-Frieswijk
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     Huurtoeslag en ener-

giekosten Vriendenerf
 
Tijdens de jaarvergadering van 
Dorpsbelang in maart jl. zijn een twee-
tal financiële zaken m.b.t. het Vrienden 
erf behandeld; de huur en de ener-
giekosten.
De huur voor het Vriendenerf zal  
€ 625,-/maand gaan bedragen. De 
energiekosten bedragen € 100,-/
maand. In het Vriendenerf zal men 
geen rekening voor gas of elektriciteit 
van Essen of Nuon ontvangen, maar 
betaalt men € 100,-/maand voor ener-
gie. 

Gemiddeld gezien betaalt men voor 
gas per maand voor een:
Hoekwoning € 103,-
Tussenwoning €   88,-
Vrijstaand € 151,-
Voor elektra betaalt men per maand:
Alleenstaande  €   22,-
Met partner  €   41,-

Deze cijfers komen van het NIBUD 
(Nationaal Instituut voor Budgetvoor-
lichting).
De € 100,-/maand in het Vriendenerf is 
dus gemiddeld gezien goedkoper, dan 
de gezamenlijke kosten voor gas en 
elektra in een gemiddelde woning.

De woningen in het Vriendenerf ko-
men in aanmerking voor huurtoeslag. 
De huur van een woning mag niet ho-
ger zijn dan € 710,68/maand, wil men 
in aanmerking komen voor huurtoe-
slag. Hieraan voldoen de woningen in 
het Vriendenerf ruimschoots (huur van  
€ 625,-/maand). Of huurtoeslag wordt 
toegewezen is afhankelijk van het in-
komen en vermogen van de huurder.
Wil men huurtoeslag aanvragen, dan 
mag het inkomen niet hoger zijn dan: 
voor alleenstaande < € 22.100,-/jaar
met partner < € 30.000,-/jaar
Het vermogen mag niet hoger zijn dan:
voor alleenstaande < € 24.437,-
met partner < € 48.874,-

Indicatie huurprijzen Vriendenerf
Een alleenstaande met alleen AOW, 
heeft een inkomen van ongeveer  
€ 13.800,-/jaar. Bij een huur van € 625,-/
maand, heeft men dan recht op een 
huurtoeslag van € 310,-.  Hierdoor 
komt de huur (met toeslag) op € 315,-/
maand.
Een alleenstaande met een inkomen 
van € 20.000,-/jaar, heeft bij een huur 
van € 625,-/maand recht op een huur-
toeslag van € 208. Hierdoor komt de 
huur (met toeslag) op € 417,-/maand.
Wanneer men een partner heeft en 
alleen AOW heeft, heeft men een 
gezamenlijk inkomen van onge- 
veer € 19.100,-/jaar. Bij een huur van 
625,-/maand, heeft men dan recht op 
een huurtoeslag van € 312. Hierdoor 
komt de huur (met toeslag) op € 313,-/
maand.
Heeft men een gezamenlijk inkomen 
van € 30.000,-/jaar, dan heeft men bij 
een huur van € 625,-/maand recht op 
een huurtoeslag van € 117. De huur 
komt dan (met toeslag) op  € 508,-/
maand.

Bovenstaande is een indicatie. U kunt 
de voorwaarden voor huurtoeslag en 
de hoogte van de evt. huurtoeslag zelf 
berekenen op
http://www.belastingdienst.nl/
rekenhulpen/toeslagen.

Namens de werkgroep Wenjen yn 
Winsum,
Simone Kijlstra-Frieswijk
 
Winsum, mei 2016

OPROP :   GEVELSTIENNEN
De Wurkgroep DoarpsArgyf Winsum is dwaande mei it ynventarisearjen fan gevelstiennen dy’t yn Winsum en omkriten 
oanwêzich binne. It giet hjirby om bygelyks in earste stien, in tinkstien of noch oarsoartige stiennen yn wenten, fabri-
ken, tsjerken, pleatsen, winkels ensf.  Foarbylden hjirfan sjogge jimme hjirûnder. De earste foto is fan in stien yn de 
muorre fan ‘e fabryk fan Miedema. De gevelstiennen binne lykwols net altyd fan de bûtenkant ôf te sjen. In foarbyld fan 
in tinkstien sit bygelyks yn ‘e hal fan de Annatsjerke en falt fan bûten net sa op (sjoch foto 2).

       
De Wurkgroep hat oant no ta sa’n 15 stiennen pleatse kinnen. Us fraach is no of jimme trochjaan wolle of jim thús ek in 
gevelstien ha of witte wêr’t ien is. Jim kinne sels in foto der fan meitsje, mar dan graach ek fan it hûs dan wol fan it gebou 
dêr’t de stien yn sit. Dat kin dus ek yn ‘e hal of yn ‘e gong wêze. Wy kinne eventueel ek de foto’s meitsje, sis it dan mar.
Oan de ein fan dit jier wol de Wurkgroep de foto’s ophingje yn De Helling, sa as wy dat de ôfrûne jierren wend binne de 
foto’s yn De Helling te fersoargjen.
 
List gevelstiennen foarsafier bekend by de Wurkgroep :

wente H. Koning Hegeterp 16   wente R. Rijskamp, Tsjerkebuorren 20   
pleats S. van der Let, Koaidyk  1                      wente Sj. Van der Velde Tsjerkebuorren 12  
pleats R. Frankena, Meamerterdyk  26                        âld-Griene Krúsgebou   
wente A. Feenstra, de Omrin 21    wente H. W. Koning, Kleasterdyk 25 (âld-skoalle)           
pleats R. de Swart, Stjelpdyk  6                        wente B. Sieswerda, Hegeterp 24  (âld-skoalle)   
wente J. Talsma, Skâns 9     gevel dokterswenten Kleasterdyk  5-7    
Annatsjerke  (hal)                                         muorre fabryk Miedema (3x)                                                                                                                    
wente (âlde) N.H. pastorij, Kleasterdyk          

Witte jim mear, dan kinne jim alle gegevens dan wol foto’s trochjaan of stjoere nei de leden fan de Wurkgroep Do-
arpsArgyf Winsum :

Gerrit Hoekstra, aldtsjerk@hetnet.nl  (0517 – 34 20 18)
Maaike Frankena, maaike@frankenawinsum.nl (0517 – 34 23 76)
Sjerp van der Velde, vut@mode-slapen.nl (0517 – 34 16 45)
Jacob Krol, jjkrol@ziggo.nl (0517 – 34 15 52)

Alfêst betanke !
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Silke: Ik fûn it leuk om it mei sa’n grut-
te ploech mei syn allen te dwaan. Ik fyn 
eins alles leuk oan it Iepenloftspul. Je 
krije der ek in hiel soad nije freondin-
nen by!
Rixt: Ja, de foarstelling sels is machtich 
om oan mei te dwaan, mar it is foar- 
al de gesellichhyd.
Jelle: Binne jim ek fan doel en spylje 
aanst toanielstikken yn in seal?
 
Rixt: Nee, dat fyn ik noch te eng hear. 
Tink ik. Moatst dan in hiel soad tekst  
leare. Ik gean earst troch mei it 
dûnsjen. Ik sit no by in dûnsakademy. 
En dat is allegear kommen troch de 
berne- iepenloftspullen.
Silke: It soe my wol leuk lykje om yn in 
seal te spyljen, mar ik wit noch net of ik 
dat wol kin, of as ik dêr noch steeds sin 
oan ha as ik wat âlder bin.
Jelle: Hat Advendo al by jim del west? 
Silke en Rixt: Nee, noch net. Mar as wy 
wat âlder binne bart dat misskyn wol.
Jelle: Hokker skoallen sitte jim op?
Rixt: Ik doch it VWO op it Marne College 
yn Boalsert. Twatalich. Ek English dus. 
Silke: Ik sit op de Basisskoalle yn Win-
sum.
Jelle: Akkordeart it skoalwurk wat mei 
it toanielspyljen? Kostet it spyljen en it 
út de holle learen fan tekst net te folle 
tiid?
Silke: Nee hear, ik kin it iepenloftspul 
der maklik by ha.
Rixt: It dûnsjen is goed te dwaan neist 
it skoalwurk, mar soms seit ús mem: 
jûn mar ris net. Mar dat bart net sa 
faak hear. Soms geane we dan toch  
gewoan.
Jelle: Is der noch eat wat net besprut-
sen is, mar wol wichtich foar jim is om 
te melden?
Rixt: Noch eefkes oer myn dûnsjen: 
De dûnsakademy dêr’t ik by sit docht 
net sa sear foarstellings, mar we dogge 
mei oan wedstriden. Lêsten binne wy 
nei Bussum ta west foar it Nederlânsk 
Kampioenskip. Wy ha net wûn, mar 
it wie hiel leuk om mei te meitsjen. 
Silke: De minsken moatte kaartsjes 
keapje!

     Blik op Winsum
 
Eltse edysje pleatse wy hjir in moaie 
foto makke troch in ynwenner fan Win-
sum. It leafst in foto dy’t makke is yn  
Winsum en omjouwing. Dus makke-
sto graach foto’s en liket it dy leuk om 
dizze te dielen yn it Nijsdok? Mail dan 
gau dyn foto nei ien fan ‘e redaksje. Wy 
heare ek graach it ferhaal efter de foto!

Foto fanôf it fytspaad efter de nije 
húzen. Moaie plukken koalsied op ‘e 
foargûn. Ik koe krekt de tsjerketoer 
tusken de wenningen troch gewaar 
wurde. Op de oare foto in pleats. 
 
Fanôf myn jeuchd bin ik grut wurden 
mei alles wat te krijen hat mei de na-
toer. Myn passy foar fotografy is dan 
ek seker de natoer en dêrby fotogra- 
fear ik leafst nei macro. Dat betsjut 
dat ik bygelyks lytse bistkes of oare 
objekten op hiel koarte ôfstân op 
de plaat set. Ynsekten lykas libellen, 
slakken, leavehearsbistkes en blom-
men spylje in wichtige rol.
 

De fotografy mei each foar detail en it
boartsjen mei ljocht is foar my it wich-
tigste om in moaie foto te meitsjen. 
Graach gean ik derop út om te rinnen 
en fytsen en fansels giet de kamera 
dan mei.
 
De measte foto’s meitsje ik trouwens 
yn as rûnom ús hûs. Ast de lytse dingen 
sjochst en dêrfan genietsje kinst en as 
it dan ek noch slagget om dêr goeie fo-
to’s fan te meitsjen, dan is dat  foar my 
it grutte genietsjen.
 
Ik bin jierren lid west fan in fotoklub en 
dêr haw ik in hiel soad leard. Ek oare, 
nije dingen lykas arsjitektuer-fotografy 
en abstrakt fotografearjen. Mar de 
natoer bliuwt my mear as gemiddeld 
boeien.

Jantine Brouwer

     Wer binne se bleaun

 
Voor degenen die mij (niet meer) 
kennen; ik ben Tjalling Jan Raukema, 
oudste zoon van Hielke (wie kent hem 
niet…) en Aaltje, en broer van Geeske, 
Aagje en Jaap. Ik ben inmiddels ruim 
20 jaar getrouwd met Christa en op dit 
moment wonen we tijdelijk in Missis-
sippi (VS).
 
Na 18 jaar op de P.W. Leane gewoond 
te hebben ben ik naar Twente  ver-
trokken om daar aan de Hogeschool 
Enschede de opleiding Chemische 
Technologie te volgen. Na het afron-
den van deze opleiding hebben we nog 
even in Bolsward gewoond maar zijn, 
vanwege mijn werk, al snel in de Rand-
stad (Almere en Zoetermeer) terecht-
gekomen. De eerste jaren heb ik veelal 
op projectbasis via verschillende be-
drijven gewerkt, meestal in de rol van 
Process Engineer. In 2004 zijn wij naar 
Goeree-Overflakkee verhuisd (de Rand 
stad weer uit) nadat ik een baan op de 
Technologie afdeling van een pigment 
(titaandioxide) fabriek in de Botlek had 
gekregen. In 2006 ben ik Projectleider 
geworden. In deze rol heb ik bijna 10 
jaren verschillende studies en uitbrei-
dingsprojecten (aanpassingen in de fa-
briek, nieuwe apparatuur/ technologie, 
etc.) geleid. Eind vorig jaar is mijn rol 
iets gewijzigd en ben ik de introductie 
van Operational Excellence gaan lei-
den.
 
De eerste jaren op Goeree is elk vrij uur 
in het verbouwen van onze ruim 100 
jaar oude woning gaan zitten. Na deze 
verbouwing was er eindelijk weer tijd 
om mijn (oude) hobby’s op te pakken: 
reizen, fotograferen, lezen en fitness.
 
Een tijd lang zijn onze meeste reizen 
richting Azië gegaan. In 2013 zijn we 

voor het eerst (op aanraden van vrien-
den) naar Amerika geweest. We heb-
ben daar toen rondgereisd in California 
en Nevada en waren gelijk verkocht: 
prachtige natuur, veel ruimte en na-
tuurlijk de fantastische steaks! Elke va-
kantie nadien zijn we dan ook naar de 
VS geweest. De staten Washington en 
Oregon zijn tot nu toe de mooiste die 
we bezocht hebben.
 
Omdat wij het zo naar onze zin hadden 
in de VS ontstond het idee om eens te 
kijken of we hier voor een langere pe-
riode heen konden. Tronox, het bedrijf 
waar ik voor werk, is Amerikaans. Toen 
we eind februari terugkwamen van 3 
weken Florida werd me gevraagd of ik 
het zag zitten om vanaf mei voor 6 tot 
9 maanden naar de fabriek in Hamil-
ton te gaan. Ha, daar hadden we een 
tijd op gehoopt! Maart en april zijn we 
druk geweest met het regelen van dit 
avontuur. Christa’s contract werd (ge-
lukkig…) per eind april opgezegd, wat 
ons de mogelijkheid gaf om samen te 
gaan. Op 7 mei zijn we naar Mississippi 
vertrokken. We wonen hier in een ap-
partement aan de rand van Columbus. 
Tot nu toe is het weer lekker geweest, 
met over het algemeen temperaturen 
tussen de 25 en 30 graden met wat 
uitschieters naar boven en beneden. 
Volgens mijn Amerikaanse collega’s 
is het lekker voor de tijd van het jaar; 
normaal is het al een stuk warmer. De 
maanden juli en augustus schijnen een 
stuk minder lekker te zijn: tempera-
turen van boven de 40 graden bij een 
luchtvochtigheid van 85%. We gaan 
het meemaken. Gelukkig is er overal 
airco.
 
Omdat we hier met een internationaal 
team werken en de meeste collega’s 
af en toe terug gaan naar hun families 
(in Australië en Zuid Afrika) hebben we 
een werkschema van 4 weken werken 
en 2 weken vrij. In de 4 werkweken 
werken we 60 uren en in de 2 weken 
hebben Christa en ik tijd om rond te 
reizen. 
 
Groetnis!
Tjalling Jan
 
p.s. voor de geïnteresseerden: Christa 
houdt een blog bij (www.kriskras.live)

     Fan’e redaksje
 
Fraachpetear mei .................. 
Silke (11)  en Rixt (14) de Vries, 
Iepenloftspulspilers (en Rixt is 
no dûnseres)

Jelle: Jim spylje beide yn iepenloftspul-
len. Hokker stikken ha jim yn spile en 
wêr?
Silke: Ik bin no dwaande mei ‘De Geast 
fan Spultsjelittens’. Wy spylje fan 16 – 
25 juny neist de Tysker yn Easterwier-
rum.
Rixt: Yn 2013 haw ik spile yn ‘Asteriks 
en Obeliks’ en yn 2014 yn ‘Bern de 
Baas’. Dat wie ek yn Easterwierrum, 
mar dan by de tsjerke.
Jelle: Wat is it folgjende stik?
Silke: Dat is noch net bekend, mar ik sil 
takom jier al wer audysje dwaan. It is 
allinnich foar bern út groep 7 en 8, dus 
takom jier mei ik it noch in kear probe-
arje. Oft dat him wurdt wit ik dus net. 
De takomst is no ienris ûnseker.
Rixt: Ik ha no de leeftiid dat ik net mear 
mei it Berne-iepenloftspul meidwaan 
kin, mar ik bin no dwaande mei 
dûnsjen. Dat fyn ik ek hiel leuk. Mis-
skyn noch wol leuker as spyljen, want 
dan hoechst net al dy teksten út de hol-
le te learen.
Jelle: Spylje jim wolris tegearre yn ien 
stik?
Rixt: Nee, dat net. Mar it soe wol leuk 
wêze. Wy kinne meastentiids goed mei 
mekoar hear. Lytse yngreep yn it pe-
tear fan mem Petra: “Al spettert it ek 
wolris tusken twa suskes fansels, mar 
dat heart der by.”
Jelle: Wêr komt jim talint om toaniel te 
spyljen wei?
Silke en Rixt tagelyk: Yn elts gefal net 
fan heit en mem!
Rixt: Ik fûn it al prachtich doe’t ik der 
as hiel lyts famke as taskôger kaam. Ik 
tocht: hjir wol ik ek oan meidwaan.
Jelle: Wat is it leuke oan toanielspyljen?
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     Seizoensopening 

Konings Pelote partij
 
Het kaatsseizoen van 2016 is als van-
ouds weer van start gegaan op Ko-
ningsdag met de pelotepartij voor 
iedereen vanaf 14 jaar met de zachte 
bal waarbij de prijzen ook dit jaar weer 
beschikbaar werden gesteld door de 
naamgevers van deze partij, de ge-
broeders Koning.

Het was in eerste instantie nog maar 
de vraag of de wedstrijd wel gehou-
den kon worden in verband met de 
enorme hoeveelheden regen die in de 
week voorafgaand aan de partij vielen, 
de plassen stonden op het speelveld 
en het was voor degenen die het veld 
klaar mochten maken zoeken naar een 
plekje waar er 2 banen konden worden 
gelegd. Op de speeldag zelf waren de 
weergoden de spelers echter redelijk 
welgezind en om 15.00 konden zij vol 
enthousiasme los.

In 2 poule’s werden er mooie en ge-
lijkopgaande partijen gespeeld waar-
bij er door de spelers, maar ook zeker 
door het aanwezige publiek genoten 
werd van het tussenspel wat het spe-
len met de zachte bal vaak oplevert.

De finale was rond 18.00 uitgespeeld 
en kort daarna werden de medailles 
, onder genot van snedig commen-
taar door de gebroeders uitgereikt en 
mochten de kransen werden omge-
hangen.

De winnaars waren, Johannes Boer-
sma, Rianne Nutma, Pieter Bonnema, 
en Piet Kuiken.

     Notulen jaarvergade-

ring dorpsbelang
Notulen van de Jaarvergadering d.d. 
30 maart 2016 in MFC De Helling 
Winsum Fr.  
Aanvang: 20.00 
Aanwezig: 40 leden

Opening
Voorzitter Eddy Koops heet iedereen 
van harte welkom op deze avond en 
in het bijzonder de heer Henk Koning, 
Jaap Pater als aankomend bestuurslid 
en de heer Zeldenrust, die rond kwart 
voor negen zal arriveren. 
Afwezig met kennisgeving: Carla de 
Jong (bestuurslid), Lize Cnossen (dor-
pen coördinator), Pim Astro (SAM 
Littenseradiel) en wegens een interne 
communicatiefout hebben de raadsle-
den van de gemeente de uitnodiging 
pas op 30 maart ontvangen (allen 
afwezig).
Mededelingen
- Op de tafels liggen het financieel 
overzicht 2015, het verslag van de jaar-
vergadering 2015 en de presentielijst 
gaat langs de tafels met het verzoek te 
tekenen.
- De Himmelwike 2016 gaat niet door 
voor de schoolkinderen & vrijwilligers, 
omdat er verkeersexamens voor de 
deur staan.
- Graag aandacht voor het feit dat er 
een groep jongeren in Winsum is, die 
graag vernielings aanbrengt. Zo zijn de 
ramen van het MFC nu al herhaaldelijk 

vernield en ook de sloten van de brug 
en bijbehorend gebouwtje worden 
gemolesteerd. Graag aandacht voor 
eventuele ongeregeldheden (denk 
ook om de scholen en speelplaatsen) 
en ouders; let op uw kinderen en hun 
gedrag.
- De gemeente zal dit jaar de riolering 
van de Tsjerkebuorren aanpakken. 
Voordat de uitvoering plaatsvindt, 
zal er nog een informatiebijeenkomst 
gepland worden door de gemeente, 
waar wij als inwoners inspraak kunnen 
geven. De vraag uit het publiek is of de 
Kleasterdyk ook wordt meegenomen. 
Het antwoord is dat dit prio 3 heeft, de 
Fikarusleane (gedeelte bejaardenwo-
ningen) heeft prio 2. 
- Voor de zomermaanden juli en augus-
tus worden, net als vorig jaar, twee 
brugwachten aangesteld. Daarbuiten 
is er een persoon in dienst.
- In 2016 staat voor het Dorpsbelang 
Bestuurlijk overleg plaats, zo rond sep-
tember.

Goedkeuring notulen jaarvergade-
ring 31 maart 2015 (ter inzage op de 
tafels) 
Na enige stilte, waarin de tijd genomen 
wordt om de notulen te lezen, komt er 
een goedkeuring middels applaus. Wel 
vraagt Pier Visser zich af wanneer het 
bebouwde kombord van Winsum ver-
schoven wordt van de ACR naar de ro-
tonde. Eddy geeft aan dat deze wijzig-
ing blijft hangen in de procedures van 
de Gemeente (lange adem nodig).

Jaarverslag 2015
De werkzaamheden die Dorpsbelang 
verricht heeft, worden voorgelezen 
door secretaris Saskia van den Berg 
en behelzen voornamelijk de Dorpsvi-
sie 2015-2020, de invulling van de 
Driehoek, de enquête rondom de her-
indeling en de nieuwjaarsreceptie.

Financieel Overzicht 2015 (ter inzage 
op de tafels) en vaststelling contribu-
tie 2016
Onze penningmeester Simone Kijlstra 
geeft een uitleg en er zijn geen vragen; 
het overzicht wordt goedgekeurd. Te-
vens blijft de contributie gelijk voor 
2016.

Verslag kascommissie: Gini Witte-
veen & Jippe Tinga en benoeming 
nieuw lid
Gini en Jippe zijn apart bij Simone 
langs geweest voor controle van de 
boekhouding en beide geven akkoord: 
alles keurig op orde en de pluim is voor 
Simone. Gini blijft voor komend jaar 
beschikbaar en we danken Jippe voor 
zijn bijdrage. Klaas Koning was reserve 
en is volgend jaar actief lid. Er wordt 
gevraagd wie nieuw reserve lid wil 
worden en Ruurd Bouwma meldt zich 
vrijwillig aan.

Bestuursverkiezing
Afgelopen jaar hadden we Tilly Bon-
nema meelopen als aspirant lid, maar 
door persoonlijke omstandigheden 
treedt zij niet toe. Wel hebben we een 
nieuwe kandidaat Jaap Pater en Sas- 
kia van den Berg verlengd haar be-
stuurschap. We heten Jaap van harte 
welkom en hij verteld kort iets over 
zichzelf. Met een groots applaus van 
het publiek wordt de goedkeuring ge-
geven. 

Voortzetting nieuwjaarsreceptie
Afgelopen nieuwjaarsreceptie heb-
ben we het lichtelijk over een andere 
boeg gegooid. Iets eerder beginnen 
en een dj op de achtergrond met een 
muziekje. Helaas mochten we maar 40 
Winsumers verwelkomen. We vragen 
ons dan ook af of we moeten doorgaan 
met deze receptie. Reacties zijn dat het 
te vroeg was qua tijdstip en te laat qua 
datum; iedereen had elkaar al ‘Geluk-
kig Nieuwjaar’ gewenst. Het voorstel 
is om te stemmen of we moeten door-
gaan, maar na enige discussie komen 
we tot de conclusie dat we het in ieder 
geval niet willen stopzetten. De Ploech 
fan Tsien zal versterking brengen in de 
commissie en het tijdstip gaat weer 
naar de avond. We spreken af dat we in 
2017 allemaal aanwezig zijn!

*****************SKOFT, tiid foar 
in praatsje en in bakje kofje/te oan-
bean troch DB*********

We gean fierder!

Presentatie ‘Wenjen yn Winsum’ 
door de heer Cees Zeldenrust
Precies een jaar geleden heeft Cees ons 
verteld hoe de stand van zaken toen 

was, nu praat hij ons bij (de bijbehoren-
de PowerPoint presentatie is te vinden 
op de website winsum.nu), waarbij hij 
aangeeft dat het dit jaar een Go/NoGo 
moment is. Bij aanvang van de plannen 
waren er 15 belangstellenden voor een 
woning in het Vriendenerf, maar op dit 
moment nog slechts vier, wat te wei-
nig is om te bouw te laten starten. De 
bouw gaat bewust niet in stappen, de 
gemeente wil het gebied in 1x invullen 
zodat er geen half afgebouwd terrein 
komt. De redenen voor afhaken zijn 
divers, maar DB geeft aan dat met alle 
gegadigden een persoonlijk gesprek 
is gevoerd over het waarom. Niet al-
leen de prijs, maar ook privé redenen 
worden aangegeven. De zaal krijgt 
van Simone een rekenvoorbeeld voor 
de huur met huursubsidie en iedereen 
is dan ook verbaasd dat er zo weinig 
belangstelling is. Ze hebben er ver-
trouwen in dat de huizen wel volkomen 
als ze er eenmaal staan “zien is kopen” 
en “het moet geen gras blijven”, maar 
Cees geeft duidelijk aan dat het zo niet 
werkt. DB/Cees spoort mensen dan 
ook aan om zelf in het dorp bij men-
sen deze huizen kenbaar te maken, de 
werkgroep zet sowieso een bericht in 
het NijsDok om gegadigden te krijgen. 
Tevens zijn ze ook aan het kijken bui-
ten het dorp.

Tevens zijn er verschillende vragen 
over het Vriendenerf, waarbij Cees aan-
geeft dat het niet verplicht is om elkaar 
te helpen en te verzorgen; maar dat je 
om elkaar denkt. Ook de commerciële 
ruimtes zijn voor kleine ondernemers 
zoals een fysiotherapeut of een kinde-
ropvang. 

De strekking van deze presentatie 
is dan ook: geef reuring in het dorp 
en maak elkaar bekend in de nieuwe 
driehoek qua woonmogelijkheden 
en bijpassende huursubsidie. We wil-
len allemaal niet dat het een grasveld 
blijft en ook niet dat het nog jarenlang 
een nietszeggende plek blijft. Hier-
mee wordt de presentatie en discussie 
beëindigd.

Presentatie door de heer Henk Ko-
ning
De heer Henk Koning neemt het  
woord over van Eddy, die zich excu-
seert, en hij begint zijn verhaal over een 
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bijzonder initiatief dat 13 jaar geleden 
heeft plaatsgevonden: een fietstocht 
van Winsum naar Winsum! Dit initiatief 
werd genomen door de familie Koning 
en Zijlstra, maar de trekkers van deze 
tocht waren Johannes Frankena en 
Gerrit Hoekstra. De Konings wilden 
hen graag in het zonnetje zetten, maar 
hoe?! Nu is het zo dat de scheldnaam 
voor Winsumers de Spinpûde is en zij 
bedachten om deze term om te buigen 
in iets positiefs en zo kwamen ze tot 
het idee om ze te ridderen in De Orde 
van de Winsumer Spinpuûde! En zo 
geschied, zo gedaan…met natuurlijk 
de nodige ceremonie erom heen. Het 
was niet zo, dat deze riddering voor 
speciale verdiensten elk jaar moest 
plaatsvinden; het moest wel speciaal 
blijven. Kijk maar in de gang van het 
MFC wie allemaal geridderd zijn. En 
het protocol…nou, dat is en blijft een 
geheimzinnige boel! 
Er is namelijk een geheime commissie 
ingesteld, waarvan de heer Henk Ko-
ning zelfs niet meer weet wie er in zit. 
Wel kan hij ons uitleggen hoe we een 
persoon/instelling kunnen voordragen; 
want iedere inwoner van Winsum mag 
dit doen. U kunt uw voorkeur op een 
papier schrijven en in een gesloten en-
velop deponeren bij de voorzitter van 
Dorspbelang. U schrijft in de rechter-
bovenhoek Winsumer Spinpûde. De 
voorzitter brengt de envelop zonder 
te openen bij de sleutelpersoon van de 
commissie. De commissie beslist of er 
een akkoord komt. De uitvoering van 
de riddering ligt bij Dorpsbelang. 
De heer Koning benadrukt nog even 
dat de riddering ook voor vrouwen 
geldt, zij worden geen jonkvrouw maar 
ook ridder. De laatste riddering vond 
plaats in 2008 en….wat is dit nou?! 
Tijdens het verhaal van de heer Koning 
komt er in een keer een vreemde snui-
ter binnen met een zwaard en oorkon-
de!! …Hij steekt van wal met de woor-
den: 
“Boeren, Burgers en Buitenlui. Geachte 
aanwezigen, het is mij een eer dat ik na 
een zo lange tijd weer eens een ridder 
in de Orde van de Winsumer Spinpûde 
mag benoemen. Mijn dank gaan uit 
naar de persoon/personen die deze 
voordracht hebben gedaan. Dank gaat 
ook uit naar de commissie die hier over 
beslist en akkoord heeft gegeven.
De redenen voor riddering zijn dat 

deze instelling een grote bijdrage le-
vert aan de saamhorigheid binnen 
Winsum door kleine verenigingen een 
financiële bijdrage te geven; door Win-
sum positief op de kaart te zetten; en 
door sport en muziek te stimuleren 
binnen het dorp.
Ik zal u niet langer in spanning hou-
den….
Graag zie ik het dagelijks bestuur van 
de Ploech fan Tsien naar voren!! (Pier 
Frankena is de enige aanwezige en 
treedt naar voren).
Deze oorkonde (toont deze aan het 
publiek) is niet persoonlijk, maar geldt 
voor alle (oud)leden van de Ploech fan 
Tsien. Pier, op ‘e knibbels! En bij deze 
ridder ik de Ploech fan Tsien in de Orde 
van de Winsumer Spinpûde (en zwaait 
zijn zwaard naar rechts, links en hop! 
Op het voorhoofd!). 
Pier neemt de oorkonde in ontvangst 
(luid applaus) en glundert ervan…de 
aanwezige ridder Gerrit Hoekstra heet 
hem en de Ploech van harte welkom in 
het ridderschap.
(de rare snuiter blijkt voorzitter Eddy te 
zijn, die zich speciaal voor de gelegen-
heid heeft omgekleed)

Rondvraag
Bouwe vd Veer heeft twee vragen. De 
eerste betreft de problematiek om be-
stuursleden te vinden voor de diverse 
verenigingen. Hier is al over gesproken 
met DB en zij zouden initiatief nemen 
in een mogelijke nieuwe constructie 
om leden te werven en bijvoorbeeld te 
laten circuleren. Hij attendeert DB op 
hun belofte. Eddy geeft aan dat ze het 
op de vergadering zetten. De twee-
de vraag gaat over de grond van de 
driehoek, hij ziet graag dat het wordt 
vastgelegd als zijnde woningbouw 
in het bestemmingsplan, voordat de 
nieuwe gemeente er iets anders mee 
doet. DB kan hem geruststellen, er rust 
al een bestemmingsplan op voor wo-
ningbouw. DB neemt mee om er voor 
te zorgen dat deze na 2018 er ook op 
blijft liggen.

Ida Bouma brengt het openbaar ver-
voer naar voren, dat Arriva maar lijnen 
schrapt wat niet ten gunste is van de 
bereikbaarheid. DB kan aangeven dat 
dit onderwerp al op de agenda staat. 
Saakje Namminga vult aan dat de ver-
lichting ook te wensen overlaat op het 

nieuwe busstation. Daar kan Piet Hes-
linga op antwoorden dat de lampen al 
in bestelling zijn; dit probleem zal op 
korte termijn opgelost zijn.

Gerrit Hoekstra vraagt zich af of er nog 
wat gebeurd met het geld van Byld. 
Eddy geeft aan dat er iets mee gaat ge-
beuren, maar wil verder niets loslaten.

Henk Koning geeft aan dat de huidige 
ridders altijd op de hoogte worden ge-
steld van een nieuwe ridder in de Orde, 
maar dat er ook ridders inmiddels bui-
ten Winsum wonen. Zijn verzoek is om 
hen ook even op de hoogte te stellen.

Na de rondvraag bedankt Eddy ieder-
een voor hun komst en met een klap 
van de hamer eindigt hij deze avond. 

Tot volgend jaar!

Hobbyboeren gezocht voor 
ecologisch bermbeheer 
Littenseradiel (31-05-2016)

De gemeente zoekt hobbyboeren 
voor het maaien en afvoeren van 
het gewas van diverse bermen in Lit-
tenseradiel. Het gaat om de vlakke 
delen van de bermen, dus niet om 
de taluds. Het gewas is geschikt als 
veevoer.

Aanleiding
De gemeenteraad heeft besloten tot 
maximale inzet van ecologisch berm-
beheer om een grotere diversiteit 
aan planten in de bermen te bevor-
deren. Eén van de maatregelen is het 
maaien en afvoeren van het gewas.

Belangstelling?
Heeft u hier belangstelling voor? 
Neem dan contact op met de 
heer P. Krol, medewerker van de 
buitendienst, via telefoonnum-
mer: 06-46234070 of e-mailadres:  
p.krol@littenseradiel.nl.

     Troufoto

De trouwfoto fan dizze kear is fan Abe 
& Baukje Feenstra-Felkers. In stel dat 
al mear as 41 jier wennet yn Winsum. 
Baukje noch langer want sy is berne 
hjir yn’t doarp as famke fan ’e slachter. 
Baukje wenne tegeare mei har âlders 
en sus Tjitske yn it hûs op’e hoeke fan 
’e Tsjerkebuorren, njonken de kroech, 
hjir wenje no Aad en Stijn v/d Kramer. 
Baukje hie hjir in geweldige jeugd, se 
mocht heit graach helpe. Freed sute-
le se it fleis út op’e fyts.. Heit Felkers 
moast somtiden al  belje nei de boeren 
dat se de hûn efkes fêst setten want 
Baukje hie it net sa op dy bisten. At der 
in dûnsjûn wie op ’e boppeseal fan ’e 
kroech hongen Baukje en Tjitske it rút 
út om te sjen wa’t  der allegear hinne 
giene en om nei de musyk te lústerjen. 
Doe’t se 12 jier wie ferhúze it gesin 
Felkers nei de Mied’igge en hie Win-
sum gjin slachter meer.

Abe is berne yn Grou as soan fan de 
bakker dêr. Doe’t  Abe 3 moanne âld 
wie ferhúze it gesin nei Easterlittens. 
Abe syn heit  wie bakker op ’e Brân, ef-
ter de kroech. Abe woe sels perfoarst 
net Bakker wurde, de ferskriklik lange 

dagen lûkten him net. Mar hij moast as 
âldste soan fansels wol helpe en sutele 
mei de bôlekoer by de boeren lâns en 
stie sneons yn’e winkel.

Abe gong nei de Ambachtsskoalle jier-
en lang oan’t wurk as timmerman, in 
machttiid. Troch de krisis fan’e jierren 
80 kaam hjir in ein oan. Abe koe oan it 
wurk by de gemeente as strjitmaker. 
Letter waard hy meiwurker fan de ‘Al-
gemiene bûten tsjinst’. Troch sykte koe 
hy letter net werom nei de bou, wat 
wol spitich wie. Doe’t Abe 63,5 jier wie 
koe d’r stopje mei wurkjen.

Yn’e jongere jieren waard der fan-
sels ek stapt yn Jirnsum. Dêr koene 
Abe en Baukje elkoar al fan. Mar Abe 
brocht Baukje foar it earst thús op 2 
septimber 1972 nei de slotjûn fan de 
Iepenljoftspul yn Jorwert wêr’t dat jier 
it stik ‘Yn It Eibertsnêst’ spile waard. 
De earste ôfspraak wie nei de Cats yn 
Frentsjer, wêr’t Abe grut fan fan wie.

En fan it ien kaam it oar. Yn dy tiid wie 
it net sa dat je samar tegearre wenjen 
gongen. Dan moast d’r earst trouwd 
wurde. Dat sadwaande binne Abe en 
Baukje ferloofd en doe’t hja in hûs ta-
wiisd krigen koe d’r trouwd wurde.

Op 2 april 1975 binne se trouwd yn it 
gemeentehûs fan Mantgum. Jappie 
Fokkens trouwde it stel. Baukje koe 
him fan’t tonielferiening Advendo 
wêr’t se jieren lang by spile hat. Nei 
it ja-wurd wie d’r oranjekoek fan heit  
Feenstra oan de lange tafels op’e bop-
peseal fan Sipma. Hjir wie jûns ek it  
feest mei de Wyko’s. 

Nei it trouwen kamen de Feenstra’s te 
wenjen op de Utbuorren 13. De oare 
kant fan de Utbuorren en de Omrin 
wiene der doe noch net en sa hiene se 
in moai frij útsicht. 

Oant de berte fan harren earste bern, 
hat Baukje altyd wurke op de boer-
enleenbank yn Ljouwert, Dronryp & 
Wytgaard. In moaie tiid, hielendal as 
Baukje op freed yn Wytgaard wur-
ke. Dan mocht se mei it gesin fan de 
bankdirekteur Roorda mei ite, en der 
stiene eltse freed pannekoeken op’t 
menu. Letter gong de Boerenleenbank 
op yn de Raiffaisenbank en waard it de 

Rabobank. Se kaam doe op de admini-
straasje yn Ljouwert

Nei de berte fan René stoppe Baukje 
mei wurkjen, wat doe hiel gewoan 
wie. Yn dy tiid wiene Abe en Baukje 
ek al oan’t bouwen op ’e Omrin. Hjir 
bouwden se yn’e frije tiid harren eigen 
hûs. Troch de tige strenge winter fan 
1979 lei de bou al efkes stil mar úteinlik 
koe it jonge gesin ein 1979 ferhúzje fan 
de Utbuorren nei de Omrin. Hjir waard 
yn 1981 dochter Marjan berne.

Trochdat Baukje in soad thús wie omdat 
se net mear wurke die se in soad foar 
skoalle. Se siet yn de âlderkommisje, 
holp mei de skoallekrante, mei Sin-
terklaas en gong mei op skoallereiskes 
en sa kaam it ek dat Baukje op de lytse 
fan juf Joke Kuipers passen gong. It be-
gong wer te kribeljen om oan’ t wurk te 
gean en sadwaande kaam Baukje wer 
oan ’t wurk op ‘e bank. Dit kear kaam 
se oan de slach op de Bondsspaarbank, 
letter de Fortisbank yn Boalsert. Letter 
nei Dronryp wer se krekt foar har 40e in 
fêst kontrakt krige, dit wie in geweldige 
tiid. Mar doe’t de Fortisbank oernaam 
waard troch de ABN waard it wurk 
op’e bank oars dat wie net altyd leuker. 
Baukje beslúte te stopjen mei wurkjen 
en dat kaam moai út. Want op dat stuit 
wiene Marjan en skoandochter Jantine 
yn ferwachting fan harren earste twa 
bernsbern en koene Abe en Baukje sa 
moai oppas Pake&Beppe wurde.

Hobby’s hawwe se altyd mear as 
genôch hân. Baukje hat toanielspile by 
Advendo en hat ek in stik as wat kear-
en meidien yn Jorwert. Derneist wie se 
altyd in soad op paad mei Marjan, dy 
keatste in soad en tegeare gongen se 
nei de wedstriden ta.

Abe is sljocht fan ’t fuotbal en giet al 
sûnt syn 17e nei H’fean. Letter tegear-
re mei René en Johannes Boersma nei 
it âld stadion fan SC Heereveen. Hjir-
foar hie Abe twa ferheginkjes makke 
sadat de jonges derop stean koene om 
it fuotbal te folgjen. No giet hy noch 
altyd nei it H’fean en hat tegearre mei 
syn sweager Johannes van der Ploeg 
en René in seizoenskaart by de klub. 
Ek hat d’r in tal fan jierren lieder west 
by VVO yn Littens
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De bernsbern binne sûnt dat se d’r bin-
ne ek in moai tiidsferdriuw. Op moan-
dei en tiisdei passe Bauke en Abe op 
de fjouwer lytskes yn Littens. Op de 
oare dagen hawwe se fan alles by it 
ein.  It fuotbal, te fytsen, mei de boat 
fuort. Abe helpt by tafeltje dekje en 
is by de frijwilligersploech fan de Hel-
ling. Baukje sit op skilderjen en giet 
al jierrenlang nei Aerobics yn Littens.  
Tegeare hawwe se moaie reizen mak-
ke. Bygelyks binne se troch Amerika, 
Afrika, Laplân en Noorwegen reizge. 
Ek binne se faak mei de bern op win-
tersport west en hawwe se Europeeske 
haadstêden besocht

‘Wat hawwe in soad by it ein hân en 
wat hawwe it moai’ wie de konklúzje 
fan harren beide en sa is ‘t.

PdG

     Bedriuw yn byld

Op 16 maaie 2016 ha ik myn ûnder-
nimming ynskreaun by de KvK. Ûnder 
de namme “Eelco de Vries Uitvaartver-
zorging” bin ik fan no ôf beskikber as 
útfeartfersoarger of útfeartlieder. Nei 
rom 14 jier ûnderfining yn dit fak kaam 
de kâns om foar mysels te begjinnen 
op myn paad, in kâns om mei beide 
hannen oan te grypen want ik fiel my 
op myn plak yn dit fak. 

Myn tsjinstferliening bestiet út it re-
geljen en begelieden fan útfearten mar 
ek om alles wat dêrmei te krijen hat te 
organisearjen. In dei is nea gelyk. Faaks 
is it net bekend wie, wêr, hoe let, ûnder 
wat foar omstannichheden it wêze sil. 
Dat wit ik ek net earder dan dat ik nei 
in tillefoantsje, mei noch altyd sûne 
spanning, by minsken oanbelje en de 
situaasje oersjen kin. Mar soms is it 
wol oars, sa as by minsken dy’t slim siik 
binne of as der euthanasie tapast wur-
de sil. Faker en faker binne der dan yn 
it foar al petearen om de winsken troch 
te praten oer op hokker wize de útfeart 
ferrinne moat, dat binne dan ek altyd 
hiele bysûndere petearen. 

Foar my is en bliuwt it in fak mei 
ôfwikseling werby in laits en in trien in 
wichtige rol spylje! Sa kaam ik by myn 
byldmerk, it is in trien mei dêryn de 

wjerspegeling fan in snieklokje (lider-
ke). It snieklokje stiet dêryn symboal 
foar it altyd wer kommen en gean, it 
kwetsbere mei in earbiedich bûgd kop-
ke. 

 
As jimme mei in fraach sitte, as  
gewoan ynformaasje ha wolle, lit it my 
dan witte, ik stean jim graach te wurd. 

M.f.g. Eelco de Vries

 

     Topprestaasje Winsum 

op Bûnspartij
 
Op de Bûnspartij fan 2016 yn Frjentsjer 
(tsjinwurdich it NK senioaren neamd), 
op twadde Pinksterdei, hat it ôfdiel-
ingspartoer fan Winsum him glânsryk 
yn de prizen keatst. 
Fjouwer omlopen lang hâlden Robert 
Grovestein, Evert Pieter Tolsma en 
redaksjelid ‘good old’ Pieter Hilverda 
stân yn it geweld fan de haadklasse-
partoeren om harren hinne. Pas yn 
de heale finale moasten se belies jaan 
tsjin it partoer fan Grou, mei topkeats-
ters Olijnsma, Bouma en Anema.
Mei de tredde priis wie dit in pres- 
taasje fan grut formaat. De Winsumer 
keatsters stelden har hjirmei op itselde 
nivo as it partoer fan Sint Jacobiparo-
chie, dat ek in tredde priis wûn. Hjiryn 
keatsten mei twa PC-keningen de 
haadklassers Bauke Triemstra, Teake 
Triemstra en Rinze Pieter Hiemstra. 
Yn de finale wûn Minnertsgea (Marten 
Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik 
Kootstra) fan Grou. Robert, Evert Pie-
ter en Pieter: fan herte lokwinske mei 
jim tredde plak!

     Fermist!
 
Úteinliks is alles goed beteard, mar re-
daksjelid Jelle is in nacht ûnder wetter 
west. De famylje op de Kleasterdyk 
siet goed yn ‘e rats, wylst der eins neat 
oan ‘e hân wie.

Jelle wie op sneintejûn mei in pear 
fiskmaten ôfsetten nei Lauwerseach 
om mei ‘De Dageraad’ fan skipper 
Willem Drijver in pear dagen te ka-
beljauwen op ‘e Noardsee. Willem fer-
trekt jûns om in oere as tsien en faart 
de hiele nacht troch nei it noarden. 
De fiskers, 9 yn totaal, kinne harren 
deljaan yn in noflike koai. Moarns nei it 
moarnsbrochje geane de snoeren oer-
board.

It fiskjen woe ynearsten net. Nei twa 
oeren twa lytse fiskjes fange hâldt 
net oer. Neffens ferwachting begûn it 
hyltyd hurder te waaien. En it reinde. 
Doe’t de skomkoppen op it woeste 
wetter kamen te stean, beslúte skip-
per Willem om foar de wyn ôf súntsjes 
fierder te faren. Fiskje koe net mear, sa 
heech wiene de weagen. De helte fan 
de fiskers lei seesiik op bêd.

Nei it jûnsiten joech de see him ynienen 
del. Mei súderwyn kin dat fan it iene op 
ito oare momint, om’t der dan minder 
neideining is. Oant it tsjuster waarden 
noch in pear wrakjes oandien en waard 
moai fiske. Stadichoan kamen de see-
siiken ek wer foar it ljocht.

De tiisdeis wie it de hiele dei prachtich 
sinneskynwaar mei in flakke see. De 
iene nei de oare kabeljauw waard oan 
board slingere. Doe’t it horloazje 15.30 
oer oanjûch hie de skipper noch hyltyd 
gjin meneuvels en gean wer rjochting 
Lauwerseach. Meastentiids komt it 
skip om in oer as seis yn de haven oan.

It is dan wênstich en belje Anja eefkes. 
Jo ha dan wer berik mei de tillefoan 
en kinne dan ôfprate hoe let se, de 
ûnfoech nei stjonkende fisk, Jelle by 
syn broer, dêrt de fisk ferwurke is ta 
hapkleare pakketsjes, wer ophelje kin.

Mar de skipper hie oare plannen. “Wij 
hebben dit jaar een iets ander sche-
ma”, sei skipper Willem. “We gaan om 
zes uur aan de macaroni, en daarna 

varen we naar huis”. Op de fragen hoe 
fier wy de see op dit stuit op wiene 
en hoe let wy sawat yn Lauwerseach 
oankomme soene, kaam it ferbjuste-
rende antwurd: “Een flink end. Twee 
uur vannacht”.

Dus. Gjin berik op ‘e tillefoan. Net ear-
der as in oere as ien yn de nacht, yn de 
buert fan de Waadeilannen. Fia mari-
foan en kustwacht kin eins net want 
soks is allinnich ark foar needgefallen. 
Gjin oare kar dus as berêste yn de foar-
ûnderstelling dat Anja ûngerêst wurde 
sil. Om ien oere wie der yndied berik 
mar in tillefoantsje midden yn de nacht 
soe hielendal foar bline panyk soarge 
ha, opskrikkend út de sliep. 

Om fjouwer oere nachts rekken de 
fiskers op bêd, om healwei tsienen 
de oare moarns belle Jelle mei Anja. 
Jawis, se wie bliid. Mar it petear wie  
koart en nei ferwachting tige stellich: 
“Dit dogge wy takom jier god..........net 
wer!” De skat.

JR

 

     Jaarverslag Volle(y)-

wille

De eerste helft van het sei- 
zoen 2015/2016 zijn we de com-
petitie gestart met 3 CMV teams: 
CMV 1: Romy, Eva, Joost, Marike, Tessa 
en Tinca (dag-kampioen in de A poule) 
CMV 2: Lianne, Marit, Ilse, Debbie, Sonja. 
CMV 3: Brecht, Minke, Lisa en Rixt.
Er werd met veel enthousiasme 
ge-speeld wat resulteerde in zeer  
gezellige en sportieve wedstrijden. Of 
er nou gewonnen of verloren werd de 
sfeer was altijd goed! 

Zaterdagmiddag 19 december heb-
ben we het Ouder en kind kersttoer-

nooi gehouden. Ieder spelend CMV 
lid mocht zich opgeven om samen 
met een ouder of familielid te komen 
volleyballen. Mooie gelegenheid voor 
de ouders ook eens te ervaren hoe 
CMV volleybal nou eigenlijk werkt. 
De prijzen gingen uiteindelijk naar 

1e prijs: Lianne en Martine , Eva en 
Anneke 
2e prijs: Romy en Yvonne, Rianne en 
Jan  
3e prijs: Lisa en Lysbeth en Doutsen 
en Froukje.

Maandagavond 28 december 2015 
hebben de senioren en A/B-jeugd het 
jaarlijkse OudKerst mixtoernooi ge-
speeld. Iedereen mocht 1 introducé 
meenemen. Er werd met 5 teams een 
aantal mooie partijen gevolleybald. 
De overwinning ging naar Yes Anne, 
Marlies, Annie, Richard en Sietze. Na  
afloop is er even gezellig geborreld in 
café de Trijesprong.

In de tweede helft van het  
seizoen 2015/2016 jaar hadden we 4 te-
ams in de competitie. 
CMV 3: Brecht, Minke, Lisa en Rixt zijn 
dag kampioen geworden in de A poule 
CMV 4: Rianne, Fardau, Doutsen en 
Jelka zijn dag kampioen geworden in 
poule C
Ons B-jeugd team; Marlies, Jantina, 
Ymie, Bianca, Jeltine en Anna hebben 
een volledige Nevobo competitie ge-
speeld van 18 wedstrijden. Na mooie 
en spannende wedstrijden zijn ze als 
4e geëindigd. Een knappe prestatie. 
 
Ons A-jeugd team speelde dit seizoen 
wederom een reguliere Nevobo com-
petitie. Door blessures, stage, studie 
e.d. hadden we na enkele wedstrijden 
te weinig spelers en is er een beroep 
gedaan op spelers uit het B-team. Elke 
week maar weer kijken wie kon spelen. 
Joyce, Wytske, Yes Anne, Petra, 
Hedwich, Rosanne, Rianne en Iris zijn 
als team begonnen maar Ymie, Anna, 
Marlies, Jantina van het B team heb-
ben geholpen om na 18 wedstrijden 
toch kampioen te worden met 4 pun-
ten voorsprong op de nummers 2. 
Goed gedaan meiden. 

Het damesteam was dit seizoen we-
derom in de A-poule ingedeeld waar 

zij zich opnieuw konden handhaven en 
wisselend goede en wat minder goede 
wedstrijden hebben gespeeld. Door 
winst in vooral de laatste wedstrijden 
op een prima 3e plaats geëindigd.

Het herenteam mocht dit jaar voor 
het eerst in de A-poule spelen na het 
kampioenschap van vorig seizoen. 
Door een minimale bezetting was 
het lastig wedstrijden plannen maar 
alle wedstrijden zijn wel gespeeld. 
Het resultaat was niet geweldig geen 
wedstrijd gewonnen en na 1 seizoen 
direct weer gedegradeerd met 9 sets 
gewonnen in 10 wedstijden.

Als bestuur wensen we ieder een  
goede zomervakantie. Mocht je voor 
het winterseizoen nog een leuke  
teamsport zoeken waar sportiviteit en 
gezelligheid samen gaan? 
Kom dan na de zomervakantie eens 
vrijblijvend trainen bij Volleywille. Dit 
geldt voor iedereen van kind tot ouder 
en speciaal voor de heren, het heren-
team is namelijk dringend op zoek 
naar verstrekking.

A Team
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