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     Fan ‘e redaksje 

Foarwurd

Diskear yn it Frysk of Nederlânsk?  
Meastentiids om en om, mar It hoecht 
net teld te wurden. Gjin nocht om te 
turven. As men gesellich sit wurde de 
slokjes ek net teld. Frysk dus.

In mylde winter sa kin wy wol stelle. 
Gjin reedriderij, in hantsjefol snie, en o 
ja, in beste kliber izel yn de earste wike 
fan it nije jier. Mar dat wie it wol sa’n 
bytsje.

Net dat it waar in soad feroaret oan de 
warberens fan allerhande organisatoa-
ren yn ús doarp. Sjongersdei, de biljer-
ters mei harren snertpartij, alles giet 
gewoan troch. En skoalle lûkt him wier 
hielendal neat fan temperatueren oan, 
want der stiet deagewoan in ferslach 
fan de kampioenskippen reedriden yn 
dizze edysje.

Tryst wie it berjocht dat âld redakjselid 
Feite Bakker yn jannewaris stoarn is. 
De NijsDok hat in soad oan de man te 
danken. In tankwurdsje is mear as op 
syn plak.

Fierders is alles wat jo wend binne wer 
te fienen yn dit nûmer. Mei tank oan 
nei redakjselid Sifra, dy’t alle ynstjoe-
rings en skriuwerij fan de redaksje sels 
opmakket en nei de drukker stjoert. Te-
gearre mei Pytrik hat de doarpskran-
te in skot yn de roas dien mei dizze 
froulju.

JR

YN DIZZE KRANTE

Moet nog
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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 eerste kwartaal van 2016 heb-
ben we € 105,00 aan donaties mogen 
ontvangen. 
Onze hartelijke dank daarvoor!

De redactie. 

 Efkes foarstelle
En zo wonen we in april al weer een 
jaar in het gezellige Winsum in dat 
prachtige Friesland. Tot nu toe een 
zeer positieve ervaring, mede dankzij 
de hartelijkheid en behulpzaamheid 
van de Winsumers … en uiteraard niet 
in de laatste plaats vanwege die prach-
tige en unieke “Boskpleats”.  

Wij, Mars en Nelleke van ‘t Veer zijn 
met twee poezen, ons hondje ;-) en 
klein aquarium uit Voorschoten van-
daan naar het Friese land verhuisd. 
Eenmaal ‘geland’ hebben we de vee-
stapel uitgebreid met een haan en drie 
kippen… en twee zwartbles schapen 
die in blijde verwachting zijn.
… Tsja, dit schreef ik een week gele-
den en inmiddels is een van de twee 
schapen niet drachtig meer. Heel jam-

mer en zonde om twee van die prach-
tige maar te kleine, dode lammetjes 
te zien. Er is ook geen hele duidelijke 
oorzaak. We hopen heel erg dat het 
allemaal goed zal gaan bij het tweede 
schaap. Gelukkig hebben we steun en 
advies van buren die veel ervaring heb-
ben.  

Waar was ik gebleven met voorstel-
len… ja, ons hondje. We waren altijd 
kattenbeesten gewend, maar groei-
den op enig moment toe naar -ook- 
een hond in huis. We hadden allebei 
een bijzondere klik met dit type, ook 
wel “gentle giant” genoemd, en zo 
kwam zeven jaar geleden een 1-jarige 
Schotse Deerhound bij ons in huis. We 
noemden haar Skye, naar het Schot-
se eiland waar we tijdens onze huwe-
lijksreis verbleven. 

Mars en ik leerden elkaar kennen 
in Rotterdam, in de Dr Daniel den  
Hoedkliniek. Mars werkte daar als 
internist-hematoloog (specialist op 
het gebied van kwaadaardige bloed-
ziekten zoals leukemie en lymfklier-
kanker) en ik werkte daar als research-
verpleegkundige. 
We houden van klassieke muziek, van 
bomen, van dieren, van buiten bezig 
zijn, van het Verenigd Koninkrijk … van 
Friesland … en van elkaar natuurlijk :-) 

Ik, Nelleke, studeerde -naast mijn 
functie als (research)verpleegkundi-
ge- psychologie en in 2010 promo-
veerde ik op een onderzoek naar het 
voorkómen van depressie en angst bij 
ouderen. In mijn promotieonderzoek 
onderzocht ik de effecten van een  
ondersteuningsprogramma waarin 
een zelfhulpcursus en een probleem-
oplos-techniek werden aangeboden. 
Het programma was succesvol, de on-
derzoeksgroep deed het twee keer zo 
goed als de ouderen die het program-
ma niet aangeboden hadden gekre-
gen. 
 
Onlangs schreef ik een boek over deze 
materie genaamd “Goed Gestemd 
Ouder Worden”. Ik schreef het boek 
omdat ik graag wil dat ouderen op een 
makkelijke manier kennis kunnen ne-
men van effectieve stemmingsverbe-
terende methoden. 
 

Mocht u meer willen weten over het 
boek of over het onderzoek dat ik deed 
dan kunt u terecht op mijn website 
www.copperbeechpsychology.nl ... of 
me gewoon aanschieten natuurlijk.

Toen Mars 65 werd ‘moest’ hij met 
pensioen (zo gaat dat in de meeste 
academische functies). Hij vond dat 
zelf leeftijdsdiscriminatie en was blij 
verrast met een verzoek uit Cambrid-
ge, Engeland, of hij daar een half jaar 
wilde komen werken. Er ging daar on-
verwacht iemand weg die hetzelfde 
profiel had als Mars. Hij ging erheen, 
settelde zich in dat prachtige stadje, 
en werkte in het ziekenhuis aldaar met 
zeer veel plezier. Na 6 maanden vroe-
gen ze of hij nog even wilde blijven … 
en zo woonde en werkte hij bijna vier 
jaar in Engeland. In die tijd hadden we 
een ‘skype-huwelijk’, wat ook wel weer 
z’n charme had. In welke relatie nemen 
echtelieden ‘s avonds even rustig min-
stens een uur de tijd om bij te praten 
met elkaar?

Na Cambridge hadden we beide 
behoefte aan een gezamenlijk nieuw 
avontuur en zo ontstond het idee 
om te verhuizen en op zoek te gaan 
naar een oude boerderij, met ruimte 
voor onze muziekinstrumenten, met 
misschien de mogelijkheid om een 
Bed&Breakfast te beginnen, met wat 
land, misschien een boomgaard en wie 
weet een paar schaapjes. 

Mars’ broer en schoonzus wonen in 
Oosthem bij IJlst en in het verleden 
pasten we soms op hun huis als zij 
met vakantie gingen. Een feest, want 
we vonden Friesland heel leuk … en ze 
hebben een huis aan het water.  

Via via kwamen we op het spoor van 
de Boskpleats en na een paar spannen-
de maanden en plezierige gesprekken 
met Ulbe en Neeltje Bakker werd in 
december 2014 de koop gesloten. De 
koning te rijk. Het is zo’n prachtige 
en bijzondere boerderij en plek, in de 
greidhoeke maar met bomen. 
We willen de boerderij zoveel mo-
gelijk houden zoals hij is. Ulbe en  
Neeltje hebben hem indertijd prachtig 
laten restaureren en de rijke historie 
is indrukwekkend. We zijn erg blij dat 
we een tijdje voor dit juweel mogen 
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zorgen en we hopen natuurlijk dat 
dat geruime tijd mag zijn. We hebben 
een cursus Fries achter de rug, dus we 
kunnen de Friezen nu een beetje ver-
staan. Toch valt het nog niet mee … en 
‘spreken’, daar wagen we ons voorlo-
pig nog maar even helemaal niet aan. 
Toch is het leuk om omringd te worden 
door een andere taal … en zelfs een 
taal met Engelse aspecten. 
Wat we inmiddels in de boerde-
rij wel hebben veranderd is Ulbe’s  
voormalige kantoor. Daar is nu de B&B 
slaapkamer met douche gerealiseerd  
(www.bedandbreakfast.nl). 
Mars en ik zijn bezig met de laatste 
dingetjes zoals een kast in elkaar zet-
ten en gordijntjes maken, maar dat is 
zo goed als klaar … en dan kunnen we 
‘open’. 

In en om het huis is genoeg te doen 
om voorlopig zoet mee te zijn, maar 
we hebben tot nu toe nog geen secon-
de spijt gehad van het neerstrijken in  
Winsum. En we  hopen dat Winsum 
ook tevreden is met ons als nieuwe 
bewoners van die prachtige  Boskple-
ats. In soad tank foar de hertlike ûnt-
fangst en it waarme wolkom yn dat 
moaie Fryslân.

Mars en Nelleke van ‘t Veer
  

Hallo,
Sinds 1 September wonen wij 
aan de Tsjerkebuorren 4 . Hoog 
tijd om ons even voor te stellen. 
Ons gezin bestaat uit:
 
Martin,
Na mijn opleiding en militaire dienst 
ben ik gaan werken bij Kooistra su-
permarkten (tegenwoordig Jumbo). 
Daarna nog wat verschillende banen  
gehad maar sinds een paar jaar 
werkzaam bij Post Logistics en Tss in 
Sneek.
 

Daar doe ik het onderhoud aan 
vrachtwagens en ben ik bezig met 
het opbouwen van autolaadkranen. 
Mijn hobby is autocross waar ik nu 
monteur ben bij mijn broer en dochter 
zij rijden formule 2 en doen dit in 
Blauwhuis , Hallum en Dokkum.
 
Natasja,
Na mijn opleiding heb ik verschil-
lende banen gehad, nu ben ik lekker 
thuis om me lekker te kunnen be-
zig houden met onze kinderen. 
 
Renske,
Op dit moment volg ik de opleiding 
horeca aan de Friese Poort in Sneek, 
wat een ontzettend leuke opleiding is . 
In april ga ik 10 weken op stage ik ga 
dan in de keuken en hoop daar nog veel 
meer ervaring op te doen, ik zal deze 
stage doen in het Posthus in Makkum. 
Verder ga ik graag op stap met mijn 
vriend en natuurlijk mijn vriendinnen. 
Mijn hobby’s zijn winkelen en auto-
cross. 
 
Welmer,
Ik zit nu in 4 havo op het Marne col-
lege in Bolsward, na mijn examen 
wat nog even duurt wil ik graag naar 
Stenden hogeschool in Leeuwarden. 
Thuis kijk ik graag films of achter de 
play station.
  
Auke,
Ik zit nu nog in groep 8 op het Bynt. 
Na de zomervakantie ga ik naar het  
Piter Jelles waar ik naar het Gymna-
sium ga. Verder doe ik aan kaatsen en 
kan niet wachten tot het weer begint. 
 
Maaike,
Ik zit in groep 7 van het Bynt en heb 
het daar ontzettend naar mijn zin. 
Ik zit op fierljeppen wat ik met 
heel veel plezier doe. Ook zit ik op 
club waar we nu druk asn het oe-
fenen zijn voor de playback show. 
 
Nic,
Ik speel nog lekker bij mama thuis 
en hoef nog niet naar school.  
Ik kan heel goed alleen spelen 
maar vind het ook erg fijn als mijn 
broers en zussen thuis komen. 
Wat ik erg graag doe is cupca-
kes bakken met mijn zus Renske. 

We wonen hier met veel plezier!  

Groeten van ons allemaal
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     Fierljeppen

Dit jier begûn foar it fierljeppen, en de 
froulju yn it bysûnder, fansels super: 
Littenseradiel stelt in wikselpriis be-
skikber foar de fierste frouljussprong 
by it FK. De priis is makke troch Mo-
nique Verbruggen fan Kûbaard en wy 
fine him prachtich!
Hienen we fan hjerst al in primeur 
mei ús “foarseizoensbûtentraining”, 
no fleane ús fanatikelingen alle tiis-
deis nei Gezondheidscentrum Het 
Want yn Frjentsjer foar in goede ta-
rieding op it bûtenseizoen. Se wur-
de hjir traind troch Richard van der 
Meulen. Hy hat earder as kollega 
instrukteur mei Evert Wilstra wurke 
dus dan moat it goed komme ;-) Het 
Want is sûnt foarich jier by it fierljep-
pen belutsen, se hawwe by it FK 
mei twa man de hiele midzje oan it 
masseren west om ús topsporters yn  
foarm te hâlden.
 
De data foar de wedstriden fan dit 
seizoen binne ek bekend:
11 juny, 23 july, 20 en 26 augustus 
binne der 3e klas wedstriden en 11 
juny, 19 en 20 july en 9 en 13 augustus 
1e en 2e klas wedstriden. 13 augustus 
is it Frysk Kampioenskip.
 
Jo binne fan herte wolkom!

Foto: Op ‘e Skille

     Skoallenijs

Presentatie percussielessen:
Wat was het  leuk vrijdag 19 februari. 
Groep 5 tot en met 8 volgde vier mid-
dagen percussielessen verzorgd door 
Euphonia Wommels. Met veel enthou-
siasme leerden ze een aantal ritmes 
spelen op het slagwerk. 

Op 19 februari  lieten de kinderen van 
zich horen tijdens een prestentatie. De 
gymzaal zat behoorlijk vol, aan publiek 
geen gebrek. Om beurten speelden de 
leerlingen en leden van de jeugdband 
van Euphonia de sterren van de hemel.   
Dit is ook terug te zien op de face- 
bookpagina van school.  Het is mooi om 
te zien hoe kinderen op jonge leeftijd 
zo genieten van muziek en dans en in 
korte tijd al een eenvoudig ritme leren 
spelen. Ook marcheren hoort erbij! 

 

Afscheidsfeest juf Tettie: 
Op 23 februari namen we afscheid van 
juf Tettie Veldstra. Ze mag nu gaan 
genieten van haar pensioen.  Meer 
dan 20 jaar werkte ze in Winsum op  
school. Een kleine 20 jaar op de Stap-
stien en de laatste anderhalf jaar op it 
Bynt. Juf Tettie was een kleuterjuf in 
hart en nieren. Ze had al die jaren een 
warme betrokkenheid bij de kinderen 
en de school. Altijd attent met kaartjes 
en cadeautjes bij bijzondere gelegen-
heden. We zullen Tettie missen als juf 
voor de kinderen en als een fijne col-
lega. De middag van het afscheid was 
een gezellig feest  met veel gasten, 
heel veel cadeautjes, een high tea met 
lekkere hapjes, een afscheidslied en 
veel woorden van dank voor juf Tettie. 
We wensen haar en haar familie alle 
goeds.

Fries Kampioenschap ploegenachter-
volging schoolschaatsen

Op 24 februari j.l. werd voor de 3e 
keer het Fries Kampioenschap Ploe-
genachtervolging Schoolschaatsen 
gehouden in Thialf. Alle basisscholen 
die in het seizoen 2015-2016 meede-
den aan het schoolschaatsen konden 
zich hiervoor opgeven. De teams start-
ten met 3 rijders, de tijd van de derde 
rijder telde als gerealiseerde tijd van 
het team. De wedstrijd werd gehou-
den op de 333 meter baan. De teams 
moesten 2 rondes rijden op deze baan. 
De beste 6 teams mochten de finale 
rijden.

Vanuit OBS it Bynt werden zowel een 
jongens als een meisjes team afge-
vaardigd. Het meisjeteam bestond uit 
Romy Postma, Afke Engelsma en Ilse 
Kijlstra. Het jongensteam uit Hessel 
Koning, Lolke van der Sloot en Hilginus 
Pater. Als reserve had het jongens-
team nog Stefan Greidanus.
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De meisjes moesten als eersten aan de 
start verschijnen. Ze schaatsten een 
mooie wedstrijd, waarbij ze als ploeg 
goed bij elkaar bleven. Hun tijd was 
zelfs zo snel dat ze de finale mochten 
schaatsen. Met grote aanmoediging 
van alle Winsumers in Thialf realiseer-
den ze in de finale een mooie tijd van 
1:35:29 en werden daarmee 3e!

Daarna kwamen de jongens. De jong-
ens ploeg van OBS it Bynt ging voort-
varend van start, maar raakte toch te 
veel uit elkaar. Jammer genoeg was 
hun tijd niet snel genoeg om de finale 
te mogen rijden.

Na de jongens wedstrijd volgde de 
prijsuitreiking, waarbij de bekers wer-
den uitgereikt door Jan Blokhuijsen.

     Jeu de Boule

Jeu de boule verslag seizoen 2015. 
 
Er is van begin april tot half november 
vorig jaar gespeeld. Meestal met 16 
tot 20 deelnemers. Door een slechte 
ontwatering is de baan en omgeving 
na regen wel erg nat maar met  water-
dichte schoeisel is het te doen. Oorzaak 
kapotte en plat gereden drainage door 
zwaar materiaal naar leppers plaats.  

Door wat verloop en enkele met licha-
melijke problemen en verhuizingen 
is het aantal deelnemers afgenomen. 
Nieuwe deelnemers zijn van harte 
welkom! Jeu de boule is geen moeilijk 
spel, kom eens proberen. Er word in 
een competitie gespeeld. De uitslag 
over 2015 was; eerste plek is naar Rim-
mer Frankena gegaan. Tweede naar 
Germ Sinnema en derde plek werd ge-
deeld door Siemie Rodenhuis en Antje 
Boonstra. Onze jaarlijkse afsluiting in 
Sneek was weer een leuke en gezel-
lige avond. In de verwarmde hal zijn 
er drie partijen gespeeld onder genot 
van koffie met gebak , warme soep 
en drinken. De uitslag daarvan was 
Gre Pruiksma de eerste prijs, tweede 
was Liesbeth Boersma en derde Aagje 
Frankena. Op de jaarlijkse afsluiting 
hebben we afscheid genomen van 
Germ en Lies Sinnema. Bedankt voor 
het vrijwilligers werk om de baan in top 
conditie te houden. En jullie gezelli-
gheid met het spelen van jeu de boule. 
We starten weer met Jeu de Bou-
le op 4 april, s’middags om half 
twee, mits het weer dit toelaat. 
 
Groeten van de Jeu de Boulers!!!

Op sneon 23 april is der 
fan 9.00 oant 11.00 oere 
rommelmerk yn MFS de 
Helling te Winsum. 
 
Organisaasje: 
Vereniging Speeltoestel-
len Winsum en 
Tonielferiening Advendo.

ROMMELMERK

     Wandeltocht Winsum

De Friese Lange Afstand Lopers (Flal) 
organiseert vanuit Winsum een wan-
deltocht. Deze start vanuit de Helling 
en is op 18 maart 2017. De afstanden 
zijn 25 en 40 km. Later dit jaar volgt 
meer nieuws over de routes etc. Wij 
zien uit naar een mooie dag.
De vorige keer starten er vanuit Win-
sum 775 deelnemers, hopelijk deze 
keer meer.

Vriendelijke groeten Arjen de Groot

     Rinne sille we!

Sa as guon fan jim wol witte fynt dit 
jier de Slachte marathon wer plak. Ik 
sels sil de Slachte foar de twadde kear 
rinne en ik wit dat ik al wat kilometers 
yn’e fuotten hawwe moat om Raerd te 
heljen.

No tocht ik sa, werom gean we net mei 
in ploegje oan’t trainen, mei syn allen 
is leuker as alline tinkt my. Ien, miskien 
letter twa kear yn’e wike san 10-15 km 
pakke, dan rêde wy it wol oant Raerd 
ta! En ek as Slachte net op de aginda 
stjit bist fansels wolkom!
Dus:
* Fan 4 april ôf eltse moandei te jûn
* 19.00 gean we rinnen (wês optiid)
* Sammelje foar by de kroech
* San 10-15 km
* Op eigen risiko
& Opjaan is net nedich!
 
Ik hoopje jim te sjen op 4 april!
PdG

Made by Janet
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     Jaarlijkse incasso 

contributie Dorpsbelang

Eind mei van dit jaar zal de jaarlijkse in-
casso van de contributie van Dorpsbe-
lang weer plaatsvinden. De contributie 
van Dorpsbelang wordt jaarlijkse door 
de Algemene Vergadering vastgesteld. 
Voor het jaar 2015 bedroeg de contri-
butie € 5,50. De contributie voor 2016 
wordt tijdens de jaarlijkse Algemene 
Vergadering op 30 maart a.s. vastge-
steld.
De incasso van de contributie kunt u 
herkennen aan het incassant-id van 
Dorpsbelang: NL85ZZZ400057780000. 
Ook heeft de incasso van Dorpsbelang 
een eigen machtigingskenmerk, geba-
seerd op uw lidmaatschapsnummer; 
Mndt-lidnummer-1-11-2009, waarbij 
u lidnummer moet vervangen door 
uw eigen lidmaatschapsnummer. Dus 
als uw lidmaatschapsnummer bijvoor-
beeld 503 is, zal u machtigingskenmerk 
Mndt-503-1-11-2009 zijn. Natuurlijk 
is de incasso van Dorpsbelang ook te 
herkennen aan het bankrekeningnum-
mer van Dorpsbelang NL60 RABO 0371 
0533 66.
De leden die niet gebruik maken van 
een incasso zullen een nota toege-
stuurd krijgen en kunnen door middel 
van een bankoverschrijving hun contri-
butie overmaken naar de rekening van 
Dorpsbelang.
Simone Kijlstra-Frieswijk
Penningmeester Dorpsbelang Winsum
0517-341641

Tankwurd foar Feite Bakker
Ofrûne 22 jannewaris ferstoar âld-
Nijsdokredakjeslid Feite Bakker. 
Bakker wie ien fan de foaroan-
mannen by de oprjochting fan ús  
doarpskrante en hat jierrenlang  
redaksjelid west. 

In skerpsinnige geast, in hel-
der ferstân en warber foar de  
doarpsmienskip. Ek bûten it mêd fan 
allinnich de doarpskrante. In echte 
doarpsman.

Under tanksizzing foar al syn ynset 
winskje wy syn neisten alle sterkte 
ta.

Redaksje NijsDok

AANGEPAST OUD  

PAPIERSCHEMA

Reden nieuw schema:
De afgelopen jaren konden wij het oud papier brengen bij Huhtamaki. Sinds 
januari dit jaar heeft De Omrin echter een nieuwe afvalverwerker gecon-
tracteerd en sindsdien kunnen wij ons papier brengen bij de milieustraat  
van De Omrin in Franeker. Daarmee is wel de donderdag als ophaaldag in de 
zomermaanden komen te vervallen, omdat de milieustraat dan gesloten is. 
Vandaar dit nieuwe schema met aangepaste datums.

Het oud papier wordt op onderstaande zaterdagen opgehaald:

Zaterdag 12 maart 2016

Zaterdag 16 april 2016

Zaterdag 21 mei 2016

Zaterdag 18 juni 2016

Zaterdag 23 juli 2016 

Zaterdag 3 september 2016

Vriendelijke groeten,

AC it Bynt

     Snertpartij 2015

Zondag 27 december is de traditione-
le Snertpartij weer gespeeld in onze 
biljart arena in De Helling. Onder het 
genot van een bakje koffie met een 
soes, aangeboden door Siep en Wiets-
ke, werden de eerste stoten om 10.00 
verricht.

Vooraf aan deze dag is voor het eerst in 
de historie een openbare loting gehou-
den tijdens de laatste competitie ron-
de op woensdagavond 23 december.
22 ridders hadden zich opgegeven voor 
het toernooi en onder toeziend oog 
van ruim tien ridders is via de achter-
kant van servetten een spannende 
loting verricht met als resultaat een 

aantal boeiende duels vanaf het begin.

Dat voor sommige ridders de spanning 
dusdanig was, dat de nacht ervoor sla-
pen tegenviel, geeft aan dat het spelen 
van de Snertpartij een hoogtepunt is 
tijdens het biljartseizoen. Gelukkig 
heeft Wietske haar debuut tijdens deze 
partij opgefleurd met een winstpartij 
en een aantal prachtige caramboles!
Om alle aanwezigen goed op de  
hoogte te kunnen houden van de 
actuele stand in de partij, maakt de 
club al geruime tijd gebruik van een 
scorebord op de laptop. Het aantal 
gemaakte caramboles, beurten en ge-
middelden is hierop prima te volgen 
en een echte aanwinst om er een ge- 
slaagd toernooi van te maken.
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Het niveau is vooral voor de onderbre-
king van een hoog niveau en diverse 
ridders spelen boven hun normale ge-
middelde en “pieken” daarmee op het 
juiste moment!

Om 12.30 was er de welkome on-
derbreking en werd er ruimte gemaakt 
voor een heerlijke snert maaltijd, ge-
maakt en aangeboden door Siep en 
Wietske. Direct na het eten ging het 
toernooi door met de 2de ronde in de 
winnaars en verliezers ronde. De rid-
ders waren verdeeld in een A- en een 
B-poule en de strijd ging volop door.
Na een tijdje werd de bus met 
luchtverfrisser steeds vaker gebruikt 
en of dit ook de oorzaak was van een 
iets minder hoog spelniveau na de her-
vatting is nog ongewis....
Diverse opmerkingen (“als biljarter 
geen keu’s hebben...”) vlogen door de 
biljartarena en zorgden ervoor dat de 
lachspieren ook vandaag aan de beurt 
kwamen.

Aan het einde van de dag kon de eind-
stand opgemaakt worden en dat resul-
teerde in de volgende uitslag:

B-poule:
2de verliezersronde: Marjan de Vries
1ste verliezersronde: Jan Theunis de 
Jong

2de winnaarsronde: Sjoerd Zijlstra
1ste winnaarsronde: André de Vries

Hoogste serie B-poule: Sjoerd Zijlstra 
met 4 caramboles.

A-poule:
2de verliezersronde: Johannes Koning
1ste verliezersronde: Johannes Roden-
huis

2de winnaarsronde: Siep Heslinga
1ste winnaarsronde: Johannes Boer-
sma 

Hoogste serie A-poule: Johannes Bo-
ersma met 17 caramboles. 
 
De prijzen in de vorm van de toepas-
selijke “snertpakketten” waren goed 
verzorgd door Coop Tolsma.
 
Tot slot willen wij graag nogmaals Siep 
en Wietske van De Helling bedanken 

út namme fan de Blierbekjes
“Sjongersdei kommisje”

     Wer binne se bleaun

Winsum:  1974 – 1978
Wat waren het mooie jaren! Wonen 
aan de Kleasterdyk  no 13 en werken 
op de Mied’skoalle. Onderweg naar  
school altijd een praatje met  kapper  
Pieter  , smid Jan Bakker, timmer-
man Lolke  van der Sloot of schilder 
Meinsma. Ook meneer Koops , con-
ciërge van de school, woonde aan 
deze boulevard.  Op school bestond 
het team uit:  Jan Pieter Rottine , juf 
Tamsma en ik. Meester Kornet ging 
mij voor in Winsum en meester Jan 
Achenbach nam het later van mij 
over.  Ik spreek ze nog ieder jaar op de 
verjaardag van Juf Tamsma , wat dus 
tevens een reünie is, want ook zie ik 
daar enkele ouders van oud-leerlingen 
en niet te vergeten de voorzitter van 
de Oudercommissie dhr. Koning.
  

voor de gastvrijheid en de heerlijke 
snert.

Tot volgend jaar,
De Snertkoppen.

     Sjongersdei 2016

Al yn maart 2015 de koren oanskreaun 
foar de sjongersdei 2016, want je 
maotte d’r betiid bywêze om’t de  
koaren faaks in drok program ha.  
Dizze kear woene wy Rolling Home 
út Snits nei Winsum sjen te krijen, en 
sa’t jim witte is it slagge. Piratenkoor 
de Blauwbaarden út Biddinghuizen 
wisten net wer as Winsum lei mar doe’t 
se de ferhalen fan eardere koaren lie-
zen woen ek sy graach komme.

Aan Lager Wal út Hurdegaryp wiene ek 
tige ynnommen mei de útnoeging. Sa 
kaam it dat wy mei 138 muzykanten en 
sjongers in kreas programma delsette 
koene.

Der moat measten tiids noch wol in 
protte hinne en wer skreaun wurde, 
it iene koar hat wat mear (innen en 
oanen) as it oare, mar wy komme d’r 
altyd út.

De ferlotting soarget der mei foar dat 
wy dit organisearje kinne om sa de ko-
sten wat te beheinen, want ja it moat 
wol tagonklik wêze en bleauwe foar elk 
dy’t fan dizze muzyk hâld.

Fanôf 10 oere kamen wy de Hel-
ling yn rûgeljen, der stie de kofje 
mei oranjekoeke foar ús klear. De 
gelûdsminsken wiene ek al tige warber 
om alles goed del te setten sadat wy 
noch efkes in pear lieten troch sjonge 
koene. Doe in nije groepsfoto mak-
ke foar ús webside, de manlju krigen  
moarns in knalgiele flinterstrik, se 
sjogge d’r wakker eigenwiis út.

Om 12.30 oere stie it earste koar al op 
‘e stoepe, en om 13.30 oere sieten d’r al 
knap minsken yn de seal en om 14.00 
oere wie it sykjen om in plakje.

En wat sjongt it dan lekker foar sa’n 
folle seal, wy hoopje dat wy jimme ta-
kommend jier wer moetsje meie op de 
Sjongersdei 25 febrewaris 2017
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Jelle: Wat fine Klaasje en de bern fan it 
op en ôf wurkjen en datst langere skof-
ten fuort bist?
Theunis: Se binne it wend, mar ja je 
misse wolris dingen. It hat syn foar en 
tsjin. As de bern siik waarden of sa, en 
je hearden dat oan board, ja dan kinst 
eins neat dwaan, dat jout in gefoel fan 
ûnmacht. Oan de oare kant: bist ek wer 
14 dagen achtermekoar thús. Kinst 
leuke dingen dwaan. 14 dagen is goed 
te oersjen. Foar myn tiid op see haw ik 
yn de winkel fan ús heit yn Snits wur-
ke. Ik leauw dat ik de bern doe al mei al 
minder seach as no.
Jelle: Is der eat net oan ‘e oader kom-
men wat wol wichtich is om te melden?
Theunis: Ik kin myn fak elkenien oan-
riede. Jo moatte dan earst wol de see-
faartskoalle dwaan fansels, mar dat 
terzijde. Ik sjoch eltse dei de sinne 
opkommen en wer del gean. Ik ha 360 
graden sicht en kin alle buien oankom-
men sjen. En ik sit binnendoar! Wat 
een mooi leven niet?
 

     Bedriuw yn byld

Ons werd gevraagd om iets te schrijven 
over ons bedrijf. Sinds augustus 2009 
zijn we gestart met Junior Productions. 
We doen dit (nog) geheel vanuit ons 
woonhuis aan de St. Japiksdyk 14 in 
Winsum.

We zijn eerst begonnen als reclame-
bureau en lay-outverzorger. Al snel 
kochten we een snijplotter zodat we 
reclameborden konden maken en 
omdat je met die plotter ook textiel-
bedrukkingen kon maken, kochten we 
vlot daarna een drukpers voor textiel. 
In juli 2010 kwamen we (via Sonja 
Smink) in contact met Textielstra in 
Sneek. Zij zochten iemand die voor 
hun kleding kon drukken om de druk-
ste pieken mee op te vangen. Van het 
een kwam het ander en korte tijd later 
gingen wij de transfers voor hun ma-
ken. Inmiddels hebben wij een meer 
dan goede samenwerking met textiel-
stra en zijn zij uitgegroeid tot een be-
drijf met 6 mensen vast in dienst, 3 
drukpersen en voorzien zij 60 sportve-
renigingen en vele bedrijven van kle-
ding. Met veel plezier verzorgen wij de 
productie en levering van de transfers 
van logo’s en namen voor o.a: VV Oos-

terlittens, Harkemase Boys, VV Buiten-
post, SWZ Sneek, ONS Boso Sneek, 
Advendo Sneek, Sport Fryslan en be-
drijven zoals Samsung, Philips, Canon, 
De Haan Westerhoff, RSG, Bogerman, 
Wylde Swan etc. 

We zijn ons de laatste jaren vooral toe 
gaan leggen op de productie ipv de 
verkoop naar eindgebruiker. We wer-
ken nu voornamelijk voor andere be-
drijven zoals: (al genoemd) Textielstra 
Sneek, Van der Velde Winsum (voet-
balkleding), ACR (bedrukken overalls), 
Strikwerda en Smit Lutkewierum en 
A2Z reclame Heerenveen.

De productie van transfers kan al va-
naf 1 stuk. Daarmee kunnen we ook 
heel goed tegemoet komen aan de 
wensen van de kleine ondernemers 
of verenigingen. Jaarlijks mogen we 
voor de feestcommissie nieuwe polo’s 
ontwerpen en ook hebben we menig 
jaar de kleding voor diverse “keten” 
of jeugdgroepen mogen maken. Ui-
teraard proberen we de bedrijven en 
verenigingen of individuele sporters 
die rechtstreeks bij ons komen, ook zo 
goed mogelijk te voorzien van kleding 
of (als ze zelf de kleding al hebben) de 
opdrukken. Binnen het dorp zijn wij blij 
dat ondermeer de fierljepvereniging, 
de kaatsvereniging en de ploech fan 
tsien ons hebben gevonden, maar we 
vinden het ook leuk als Miranda Schef-
fer (meervoudig  kampioen muurkaat-
sen) weer eens bij ons binnen stapt.

Maar naast de kleding doen we meer. 
We houden ons ook bezig met relatie-
geschenken en cadeau artikelen. Zo 
kunnen wij weggeefartikelen verzor-
gen (pennen, aanstekers, sleutelhang-
ers) maar ook gepersonaliseerde 
cadeauartikelen. U kunt dan denken 
aan het bedrukken van 1 of meerdere 
mokken of het bedrukken of borduren 
van een slabbetje, rompertje, knuf-
fel of badjas(je) om mee te nemen op 
kraamvisite. 
Het borduren van een handdoek voor 
moederdag, het bedrukken van een 
wijnkistje voor een zakelijke relatie, 
het printen-vouwen-nieten van de 
kaatsboekjes of het bedrukken van een 
paraplu met uw eigen tekst. We doen 
het allemaal met veel plezier.

Op dit moment zijn we nog bezig met 
een webshop, zodat veel van de bo-
vengenoemde artikelen ook online 
kunnen worden besteld en daarnaast 
zijn we druk bezig een nieuwe locatie 
te zoeken. In de afgelopen jaren zijn 
we dusdanig gegroeid dat we nu echt 
meer ruimte nodig hebben en het lijkt 
ons ook heerlijk dat ons huis weer een 
woonhuis wordt.

Met vriendelijke groet,
Klaas & Sijtske Greidanus

     Utslach puzzel

Uit de 17 binnengekomen oplossingen
 hebben we als redactie de volgende
 prijswinnaars geloot:

- Geertje de Groot
- Nick & Nynke
- Asmodee Lap

Zij hebben inmiddels de prijs in 
ontvangst genomen.

De oplossing moest zijn: 
Tweeduizendzestien

We woonden op een mooi plekje aan 
de Kleasterdyk, door de week naar 
school en in het weekend  in de tuin of 
met het bootje via Muontsjetille rich-
ting Tzum- Franeker.  Sporten deden 
we bij VolleyWille en daar veel plezier 
gehad met o.a.  Jippe Tinga. In zijn 
auto, de Amerikaanse Pacer , reden 
we naar de competitie in Franeker en 
Sjirk Jouwsma was ook altijd in voor 
een grap. 

We hadden het erg naar onze zin , 
maar besloten toch om na 4 jaar heel 
iets anders te gaan doen.  Per 1 augu-
stus 1978 werden we  aangenomen bij 
Ballast Nedam  om les te gaan geven in 
Dhahran , Saoudie Arabie. Zij bouwden 
daar vier militaire vliegvelden en voor 
de werknemers en hun gezinnen was 
in de woestijn een dorp gebouwd, met 
een Nederlands/Engelse school.  Aukje 
gaf les aan de kleuters en ik stond voor 
de klassen 5 en6.  Hele mooie jaren ge-
had. Onze ogen uitgekeken,het hele 
land doorkruist en de vreemdste en 
mooiste dingen gezien.

Toch wordt altijd zon ook eentonig. 
We besloten terug te gaan naar Ne-
derland. Met de auto langs Koeweit, 
door Jordanie, Libanon en  Syrie. In de 
havenstad Latakia aan boord gestapt 
van een ferry, die ons er in Griekenland 
weer uit zette. Al kamperend trokken 
we verder richting Friesland.

Geen werk en geen huis. Lang duur-
de het toen gelukkig niet. Ik werd be- 
noemd op de Technische School te 
Sneek als leraar Nederlands. Deze 
school fuseerde later met de R.S.G. 
Magister Alvinus waar ik tot augus-
tus 2015 les heb gegeven in de exa-
menklassen V.M.B.O. De teloorgang 
van het Technisch Onderwijs en daar-
na de M.A.V.O. heb ik erg jammer ge-
vonden.  In de beginjaren bouwden de  
leerlingen  nog een complete zeilbo-
ot, de laatste jaren degradeerde dit 
tot het in elkaar zetten van een prefab  
nestkastje.

Een van mijn laatste leerlingen was 
Ystje Koops uit Mantgum, dochter van 
Hylkje de Jong van Weakens.  Hylkje 
was in Winsum een van mijn eerste 
leerlingen. De cirkel was rond. Met 
zijn drieën hebben we op het toneel 

afscheid genomen van de school. 

Nu zijn we pensionado’s.  Vlak na 
mijn benoeming in Sneek vonden we 
een huis  in Ysbrechtum, waar we nog 
steeds met plezier wonen. Intussen 
zijn onze kinderen hier geboren, geto-
gen en uitgevlogen. Met de tennisba-
nen voor huis en de Friese Meren in de 
buurt  is het hier wel uit te houden.Wij 
hebben beide erg prettige herinnering-
en aan Winsum en toen collega Pytrik 
van de RSG  met dit verzoek kwam, 
heb ik daarom ook  geen moment 
getwijfeld. Doen!

Met hartelijke groeten,
Dick en Aukje Krekelaar
 

     Fan’e redaksje 
 
Fraachpetear mei .................. 
Theunis de Jong, Kening fan 
de Noardsee

 
Jelle: Do fertsjinnest dyn jild op see. 
Foar hokker bedriuw wurkest?
Theunis: Foar Hegemann, in Dútsk 
bedriuw. Se dogge fan alles, lykas 
tunnel en wegenbouw. Mar ik sit yn it 
baggerwurk. Op in boat dus. Wy bag-
gerje geulen om ferskate havens oan 
de Noardsee- en Eastseekust berikber 
te hâlden. 
Jelle: Hoe sjocht dyn deistige wurk der 
út?
Theunis: Ik doch mei nammen sittend 
wurk. Ik bin kaptein. Ik soargje der 
foar dat de stikken dy’t trochjûn binne 
troch ús mannen goed op djipte brocht 
wurde.
Jelle: Op hokker plakken wurkje jim? 

Fier fuort?
Theunis: Dat ferskilt. De iene kears is it 
yn de Eems, sadat de skipbouwers fan 
Papenburg dy grutte passagiersskip-
pen de see op krije kinne. Mar de oare 
kears binne it havens yn Estlân, Letlân 
of Litouwen. Mar ek wol yn Poalen en 
Ruslân. Eins de hiele kust fan de East-
see del.
Jelle: Kinst dit wurk oan dyn pensioen 
ta folhâlde?
Theunis: Jawis. Sa’t ik sei: it is foar in 
grut part sittend wurk. Wy ferdiele de 
taken wat oan board. 12 oeren wurkje, 
12 oeren eefkes wat oare dinkjes, mar 
mei nammen sliepe. Wy binne mei in 
man as acht, njoggen oan board. As ik 
sliep, nimt de earste stjoerman de fe-
rantwurdlikens oer. Dy hat de papieren 
om de boel waar te nimmen. Seker, it is 
goed fol te hâlden.
Jelle: Hoe lang binne de skoften datst 
wurkest en hoe lang kinst dan thús 
bliuwe?
Theunis: 14 dagen wurkje, 14 dagen 
thús.
Jelle: Ite jim wol lekker oan board? Ha 
jim ek in kok ta jim beskikking?
Theunis: Wy ha in baas kok oan board. 
De man wit it sels foar mekoar te krijen 
om yn de kombuis op eigen houtsje 
farske bôle te bakken. Dat is luuks hear. 
Nee, oer it iten ha wy neat te klaaien.
Jelle: Hoe is de wurksfear? In soad hu-
mor as mannen ûnder mekoar? Wurkje 
der ek froulju?
Theunis: Nee, gjin foulju. Op dit stuit 
ha wy 4 Nederlanders oan board, de 
rest bin Dútsers. Dy hawwe net de re-
putaasje dat se beskikke oer bakken 
fol mei humor. En dat kloppet. Ha! 
Mar eefkes searieus: fansels is der in 
soad wille oan board. Gniist dy betiden 
stikken. It is in leuke ploech.
Jelle: Goaie jim wolris in fiskangeltsje 
út?
Theunis: Net sa faak, mar ik besykje it 
sa no en dan. Yn Poalen bin ik dwaande 
west mei myn fliech-angel yn de ha-
ven, mar dat smiet neat op. Wy ha ek 
wolris Fillipijnen oan board. Dy fiskje 
wol faker. Ik kin my noch wol heuge dat 
wy ris iel fan it opbaggere slik ôfskept 
ha. Wy ha se rikke. Lekker hear! Doe’t 
ik as stazjêre begûn by de Shell ha wy 
by New Orleans fan alles wol fongen, 
mar dat is dus in skoft lyn. Haaien, rog-
gen, snappers, fan alles. Dy waarden 
dan bakt troch Yndyske koks. 
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Voorlopig programma 
dorpsfeest Winsum 2016

Dinsdag 21 juni 2016
Opgave activiteiten van 19.00 -21.00 uur
in De Helling

Donderdag 23 juni 2016
10.00 uur  start optocht
11.30 uur koffie drinken (o.l.v. De Blierbekjes) 
14.00 uur kinderspelen
15.00 uur  peuterspelen
15.00 uur jeu de boules 
15.00 uur  sjoelen met hindernissen
16.00 uur activiteit jeugd van 12 t/m 16 jaar
19.00 uur kindervoorstelling
21.30 uur dansen met DJ Stephan

Vrijdag 24 juni 2016
9.00 uur kaatsen
10.00 uur high tea
14.00 uur  klaverjassen / schutjassen 
14.00 uur viswedstrijd 
14.00 uur seniorenactiviteit
19.00 uur  optocht
22.00 uur  dansen met Exposure

Zaterdag 25 juni 2016
10.30 uur zit-volleybal
16.00 uur  matinee met Sunshine

     U spreekt met de 

praktijk van ....

Geduld is een schone zaak: Dat zeg 
je wel als je ergens lang op moet 
wachten. En dat het wachten loont. 
Maar in de tussentijd kun je er wel 
raar van worden, wachten duurt altijd 
te lang. Dat gevoel zullen vele bellers 
ervaren hebben die de afgelopen tijd 
onze praktijk probeerden te bellen. 
Een nieuw systeem met een wachtrij, 
een keuzemenu, wachten, wachten en 
dan er alsnog uitgegooid worden. Ge-
duld? Om gek van te worden!

En natuurlijk niet de bedoeling van 
deze vernieuwingen. Op personeel 
gebied hebben we in de drukste uren 
tussen 8 en 10 twee doktersassisten-
tes aan de telefoon zitten om uw (kor-
te) vragen te beantwoorden en met u 
afspraken te maken. Voor uitslagen 
kunt u beter na 11 uur bellen. Onder-
ling doorverbinden en zodoende rug-
genspraak houden is ook nog lastig. 
Aan nieuwe toestellen moet iedereen 
wennen, en daarvoor geldt dan weer: 
geduld is een schone zaak. 

Natuurlijk wordt er achter de scher-
men hard gewerkt om de ochtendspits 
goed te laten verlopen. De assisten-
tes doen geweldig hun best, maar de 
bereikbaarheid van de praktijk is op 
dit moment niet wat het geweest en 
dit komt door het nieuwe telefoonsy- 
steem. Wat wel als vooruitgang erva-
ren wordt is dat er binnen de praktijk 
naar en van Mantgum gebeld kan wor-
den.

Met ingang van februari is dokter 
Tjerk Hoekstra weer begonnen met 
spreekuur. Dokter Lennart Bergwerff 
-junior- werkt nu op de woensdagen; 
verder neemt hij waar in een praktijk 
in Workum. In de maanden december 
en januari verving hij dokter Hoekstra 
en draaide spreekuur in Mantgum. 
Sommigen van u kennen nog dat  
roodharige jochie van kaatsveld, voet-
ballen of het loonbedrijf waar hij in zijn 
vrije tijd werkte, nu is hij een serieuze 
beroepsbeoefenaar in de gezond-
heidszorg. Voor u  is dat even wennen 
maar als ouders zijn wij natuurlijk ‘tige 
grutsk’. Iedereen vraagt naar onze 

toekomstplannen, wij werken voorlo-
pig door, zolang onze gezondheid dat 
toe staat. In april van dit jaar is het 35 
jaar geleden dat mijn man zijn huis-
artsenbul ontving. En de plannen van 
onze zoon? Deze zijn nog niet hele-
maal duidelijk, maar dat hij het naar 
zijn zin heeft wel!

Groot nieuws is de geboorte van Ro-
salinde Valerie: Debora is bevallen van 
haar derde kindje. Zij is tot september 
afwezig. Wij hebben twee vervangsters 
voor haar, nl. Janet de Groot en Jessica 
Rutten. Beide dames zijn doktersassi-
stente en nemen de telefoon op om uw 
vragen te beantwoorden en de admini-
stratie te doen.

Nog meer nieuws: per 1 maart ver-
huist het consultatie bureau van 
Winsum naar onze  praktijkruimte in 
Mantgum. Zij gaan de ruimte voor 
een middagdeel huren en we zijn blij 
hen te mogen huisvesten. Vroeger be- 
hoorde de jeugdzorg bij het werk van 
de huisarts; nu komen ze weer terug in 
‘de praktijk’. Om de ruimte kindproof 
te maken heeft Jaap Groen  aanpas-
singen gemaakt in de spreekkamers 
en een prachtig hekje geplaatst bij de 
balie, het zijn drie kindjes die hand-in-
hand staan. Zijn het ‘ Horen, Zien en 
Zwijgen’?

Vorige keer praatte ik u bij over de  
griep en het vaccinatieprogramma. 
Ook over het nut van de griepprik. Nu 
de winter aardig gevorderd is heeft de 
griep behoorlijk om zich heen gegre-
pen en vooral jongeren zijn flink ziek 
geweest. Er waren zelfs ziekenhuisop-
names, met complicaties als longont-
steking.  De categorie die deelneemt 
aan het vaccinatieprogramma was 
ditmaal goed beschermd, dat mag ook 
wel eens gezegd worden. Een simpele 
maar effectieve voorzorgsmaatregel 
voor al die anderen tegen de versprei-
ding van het griepvirus is regelmatig 
je handen wassen. Het virus kan via 
je handen overgedragen worden, de 
deurknop, een zakdoek, een handdruk. 
Zo kan iedereen helpen de griepepide-
mie terug te dringen.

Tenslotte: in de wachtruimte in 
Mantgum hangen nu schilderijen van 
mevrouw TineTerpstra –Langhout van 

Wjelsryp. Indien u belangstelling heeft 
voor een van haar werken kunt u con-
tact opnemen met mevrouw Terpstra.  
Tjitske Hoogma  van Winsum heeft 
eerder met haar schilderijen de ruimte 
opgefleurd en zelfs enkele opdrachten 
gekregen. Wilt u ook eens exposeren 
in onze praktijk neemt u dan contact 
met ons op. Misschien moet u even 
wachten, maar u weet… Geduld is een 
schone zaak!
 
Aukje Bergwerff- de Boer

 
     Nijsgjirrich plakje

ûntdutsen yn Frentsjer

De Fierljepvereniging van Winsum is 
geselecteerd om mee te doen aan de 
Jeugd sponsor actie 2016 bij de Poiesz. 
De actie duurt van 8 Februari t/m 3 
April.
Elke Jeugdvereniging heeft een verlang- 
lijstje, de bedoeling is om dit via de 
opbrengst van de munten actie te re-
aliseren. Via de Facebook pagina van  
Poiesz kunnen mensen op ons stem-
men en aan het eind van de actie 
krijgen de 50 verenigingen met de  
meeste stemmen 500 extra sponsor-
munten.
Stem daarom nog even op de 
Fierljepvereniging Winsum!
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Rabobank Clubkas Campagne: aandeel in de lokale samenleving 
De coöperatieve gedachte van de Rabobank is dat je samen meer bereikt dan alleen. Daarom zoeken wij op verschillen-
de manieren verbinding met de lokale samenleving. Zo hebben leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland 
inspraak op de verdeling van een deel van ons sponsorgeld. 
Stem is geld waard 
Ieder lid mag van woensdag 6 tot en met vrijdag 15 april vijf stemmen uitbrengen op clubs die deelnemen aan de Ra-
bobank Clubkas Campagne. Het is voor clubs belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Hoe hoger het aantal 
stemmen, hoe groter de bijdrage voor een club. Begin april ontvangen leden een persoonlijke uitnodiging met stemcode 
en een link naar de stemsite.  
Wat kunnen clubleden doen om te steunen? 
Clubs die meedoen, ontvangen van de bank promotiemateriaal om de campagne bij hun eigen leden onder de aan-
dacht te brengen. Als clublid kunt u in uw eigen omgeving bij familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van 
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland en vragen of zij op uw club willen stemmen. Let op: niet iedereen met een 
Rabobankrekening is automatisch lid van de bank. 
Club aanmelden?  
Tot 1 april kunnen clubs die een zakelijke rekening hebben bij Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland en voldoen 
aan de voorwaarden zich aanmelden via rabobank.nl/lnwf.  
 
Meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne en het lidmaatschap van de Rabobank vindt u op rabobank.nl/lnwf.

     Kruispunt Winsum

wordt nog ingevuld
Loop je Fit! Clinic Beginnen met Hardlopen in Mantgum
Lekker buiten hardlopen! Je gaat je steeds fitter voelen en met elke kilometer verbrand je flink wat calorieën. Heb je altijd 
al willen hardlopen, maar kwam het er niet van? Of wil je opnieuw beginnen of hardlopen naast een andere sport? Meld 
je aan, ga lekker mee naar buiten en begin met hardlopen! In tien weken ga je opbouwen 1 naar 20 minuten hardlopen.  
Je krijgt een gevarieerd en verantwoord trainingsprogramma van hardlooptrainer Jildou Oosterhof uit Leeuwarden. 

Voor wie?
Iedereen is welkom. Jong of oud, sportief of niet-actief, met of zonder loopervaring. De clinic biedt de mogelijkheid om in 
je eigen tempo het hardlopen op een verantwoorde manier op te bouwen. Loop je al regelmatig, maar lijkt het je leuk om 
aan te sluiten op donderdagavond? Dan kan je je ook aanmelden. Gezondheidsproblemen (hart, gewrichten, bloeddruk) 
kunnen een beletsel vormen. In die gevallen raden we aan de huisarts of een sportarts vooraf om advies te vragen.

En verder…
De clinic begint op donderdagavond 14 april om 19.30 uur.
De kosten bedragen 30 euro voor de clinic en deelname aan de loop op 3 juli
Aanmelden kan via de website: runom.mantgum.com
Of bel met 06 5122 1165

Loop Rûnom Mantgum en wandeltocht op 3 juli
Op zondag 3 juli organiseren we Rûnom Mantgum. Er is een kidsrun en een loop over 2½, 5, 10 en 15 kilometer. Door het 
gebruiken van elektronische tijdmeting krijgt iedereen zijn exacte netto tijd. 

Verder komt er een bijzondere wandeltocht van 25 kilometer. Vertrekpunt is het station in Mantgum waar je met de trein 
naar het startpunt in Sneek gaat. Via een mooie route wandel je de stad uit en langs het Sneekermeer. Vervolgens door 
een aantal mooie dorpen en het slot van de tocht gaat door de weilanden van Easterwierrum naar Mantgum over een oud 
kerkepad, waarvan het tweede deel voor deze gelegenheid éénmalig gebruikt mag worden. Onderweg word je verrast 
door cultureel en muzikaal entertainment.
Meer informatie en aanmelden via nummer 06 5122 1165 of via de website runom.mantgum.com. 

     Blik op Winsum

Dit is de nijste rubryk fan ‘t Nijsdok. Elt-
se edysje pleatse wy hjir in moaie foto

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!

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 

Fotograferen is al jaren mijn hobby, op 
mijn  19e  verjaardag kreeg ik  mijn eer-
ste spiegelreflexcamera en heb ik sa-
men met mijn  broer enkele cursussen 
gevolgd. Later toen we op de Útbuor-
ren woonden, hadden we genoeg  
ruimte voor een eigen donkere kamer.
Door de verhuizing naar de Omrin, 
het drukke leven met kinderen en 
werk, heeft het fotograferen,enkele ja-
ren op een laag pitje gestaan.
Maar nu heb ik weer (bijna) altijd mijn 
camera bij me. Fotograferen, be-
tekend voor mij genieten van de na-
tuur, maar het is ook een andere ma-
nier van “kijken” van alledaagse dingen 
iets moois maken, lijnen en patronen 
ontdekken,in mooie landschappen en 
luchten. De verwilderde sneeuwklokjes 
staan in de  berm  aan  de Bolwarder 
trekvaart bij Leons.
 
Ineke Joustra-Leistra
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     Troufoto

De foto dy’t jo earder yn dizze edysje 
fan it Nijsdok seagen is de troufoto fan 
Pier en Hil Visser-Tinga, twa echte Win-
sumers. Hikke en tein binne se beide 
hjir yn ’t doarp. Pier komt út in gesin 
fan 6 bern en Hil út in gesin fan 10 bern. 
Pier is berne op 20 desimber 1933 oan 
de ynrit op ’t ein fan’e Skâns, letter hat 
hjir de smederij van Jan Bakker sitten. 
Hil is berne op 24 novimber 1934 op 
’t plak wêr’t no de Tinga fabryk stjit. 
Letter is it gesin Tinga ferhúze nei de  
Kleasterdyk wêr ‘t heit Tinga in hûs 
bout hie, hjir wennet no Richt van der 
Kooi, it gesin hat hjir noch in hiel skoft 
wenne.

Pier en Hil kinne elkoar al fan jongs ôf 
oan. Se skele in jier en hawwe tegearre 
de Legere Skoalle trochrûn. Ek bûten 
skoalle om seagen se elkoar faak, har-
ren âlders koene goed mei elkoar en 
sadwaande kamen se ek by elkoar oer 
de flier. Doe’t se 17 en 16 wiene krigen 
se ferkearing en gongen se út te rinnen 
op sneintemiddei.

Pier hat nei de Mulo de HTS dien yn 
Ljouwert. Doe’t der dermei klear wie 
hat hy in moanne as fiif wurke foar de 
gemeente Baarderadiel, dernei moast 
hy yn militêre tsjinst. Underwilens wie 
Hil oan ’t wurk by dokter Mauser, de 
foargonger fan dokter Bergwerff. Nei 
Pier’s tsjinsttiid koe ‘er oan ’t wurk by 
de gemeente Oude Pekela as technysk 
ambtner. Earst hat hy in skofke yn de 
kost west by in partikulier oan’t harren 
hûs klear wie, en dat wie rûn oktober/
novimber 1957 hinne, dat sadwaande 
binne Pier en Hil net lykas de measten 
fan dy generaasjes yn’e maitiid troud, 
mar yn ’e hjerst. 

De boargermaster fan Baarderdiel, de 
heer mr. Boelens, de âld baas fan Pier, 
hat it houlik op 30 oktober 1957 sletten 
yn Mantgum en dûmny Oldlammers 
hat it houlik yn ’e Herfoarme Tsjerke 
fan Winsum ynsegene. En lykas de  
measte Winsumer stellen wie it feest 
jûns op’e seal by Sipma.

Op de dei dat Pier en Hil trouden wie 
de heit fan Hil hjirby net oanwêzich, 
heit Tinga hie in hertoanfal hân koart 
derfoar. Letter hat hy noch in skoft by 

Pier en Hil yn Oude Pekela west om ta 
rêst te kommen, Hil komt út in gesin 
fan tsien bern en dat wy somtiden wat 
te drok foar heit. Op adfys fan dokter 
Mauser is heit sadwaande in skoft yn 
Oude Pekala west.

In auto hiene Pier en Hil net, dat wie 
doe sa. Wol hierden se soms in auto, 
bygelyks in kear doe’t beide âlders 
delkamen en se sa op paad koene om 
de omjouwing te besjen.
Pier wurke yn Oude Pekela by de ge-
meente as technysk ambtner. Nei trije 
jier wie Pier ta oan in nije útdaging, ûn-
derwilens wiene de twa jongens, Rin-
ze en Jippe, ek op ’e wrâld kaam en it 
gesin Visser sette ôf nei Papendrecht. 
Hjir koe Pier nammentlik oan de slach 
as  technysk ambner 1. Hy draaide in 
soad oeren en hie it dêr wol nei it sin. 
Nei oardel jier wurde hy dêr technysk 
haadambtner. Doe’t hja dêr kamen hie 
Papendracht san 7 tûzen ynwenners, 
doe’t hja fiif jier letter fuort gongen 
wiene it sa’n 13 tûzen, dat Pier hie yn’e 
bou mear as genôch te dwaan yn die 
jieren.
Nei de tiid yn Papendrecht woe it gesin 
dochs mear nei it Noarden, wat tichter 
by de famylje en kunde. Sadwaande 
kamen Pier en Hil mei de jongens yn 
Grijpskerk terlâne, wêr ’t Pier oan it 
wurk koe by de gemeentlike technys-
ke tsjinst fan de gemeenten Grijpskerk 
en Oldehove. Grijpskerk wie leuk mar 
ek efkes wenne: sa wie it winkeljen yn 
Papendrecht dochs wol oars as yn it re-
letyf lytse Grijpskerk.
Rita, de dochter fan de Vissers, kaam op 
’e wrâld yn Grijpskerk en it gesin bleau 
hjir in moai skoft wenjen, fan 1965 oant 
1994. Pier koe mei de wjeryndieling 
fan de gemeenten yn Grins mei pré-vut 
en koe sadwaande al mei syn 56e mei 
de vut. Syn wurk hat ‘er altyd prachtich 
fûn mar brocht genôch ynspanning 
mei him mei, ûntspanning wie derom 
tige wichtich. Dy ûntspanning koe Pier 
fine by de skiep. Yn Grijpskerk hie d’r 
in stikje lân en in skuorre wêr’t hy de 
skiep moai hâlde koe. Nei de tiid yn 
Grijpskerk binne Pier en Hil fia in jier 
Bûtenpost wer telâne kaam op ’t stee 
op de Omrin 7.
‘Op ’e basis werom’ sa as Pier it sels sa 
moai beneamde. Troch de sus fan Pier 
en broer fan Hil, Durk en Joukje, dy’t 
ek tegeare trou west binne, kamen se 

oan it hûs wêr’t se no noch altyd wenje. 
Durk en Joukje tipten harren dat it hûs 
te keap kaam te stean en sa kamen de 
Vissers wer werom yn Winsum. 
Pier en Hil binne altyd tige warber. Hil 
hat ferline jier wol limpklierkanker hân 
mei de derby hearende  chemo’s en be-
stralingen, mar se binne tige tankber 
dat it no wer goed giet. Pier hat yn ’e 
tsjerkerie sitten is sekretaris (west) by 
ferskiedene ferieningen en bringt it 
iten fan ‘tafeltje dekje’ rûn. Hil hat by 
de frouljusferiening sitten en is noch 
altyd warber by de gimmestyk en yn ’e 
tún. Allebeide hawwe se in soad yn it 
tsjerkewurk sitten en binne troue tsjer-
kegongers. Fierder dogge se sa folle 
mooglik mei yn ’t doarpslibben en bin-
ne se mei moai waar faaks te fytsen en 
rinnen. Ferdivedaasje genôch dus!

PdG




