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Fan ‘e redaksje
Voorwoord
Een enerverende herfst. In ieder geval
op het gebied van de wereldpolitiek.
Donald Trump? Wen er maar aan. Niet
dat de dorpskrant zicht meent te kunnen mengen in mondiale zaken, maar
toch, het is een feit dat de man president wordt en dat laat zich niet negeren.
Niet alleen wereldwijd, ook in ons eigen dorp viel veel te beleven in de
afgelopen periode. Wat is dat toch met
Sinterklaas en Zwarte Piet trouwens?
Het is altijd zo aangenaam, die tijd.
Ook in Winsum. Prachtige intocht, enthousiaste kinderen én ouders. Laat
ons waken dat de randstedelijke gekte
Winsum niet bereikt. Het moet niet
gekker worden.
Een leuk nummer weer, dachten wij.
Vaste rubrieken, vertrouwde vormgeving. Daar wordt overigens over nagedacht, over die vormgeving. Niet alles
is in beton gegoten. Wordt vervolgd.
Er komt weer veel langs in dit kerstnummer. Leuk was het uitstapje van de
redactie naar een nieuw bedrijf in Winsum dat het dragen van trouwjurken
aanbiedt. Hilarisch om mee te maken,
dat passen. Spiegels zijn soms vrienden, soms plaaggeesten.

Opmaak en Druk
Empatec N.V.
Grafisch – Sneek
Kopij voor Nijs.DOK 93-2017
kan worden ingeleverd bij een
van de redactieleden, bij
voorkeur via e-mail, in platte
tekst en met aparte foto’s.
Uiterste inleverdatum:

Zie maar wat er van uw gading is. Het
feest rondom de kerstmarkt is zeker
nog het melden waard. Dat kon nog
nét meegenomen worden.

1 maart 2017!

Noflike krystdagen en folle lok en
seine,
Redaksje NijsDok.
©
Alle rechten voorbehouden: niets uit
deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar
gemaakt in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Nummer 92 – Jaargang 23 –
december 2016
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Financiële bijdrage
dorpskrant ‘NIJS.DOK’
Deze dorpskrant wordt u 4 keer per
jaar bezorgd. Als redactie hopen we
dat u hiermee o.a. een indruk krijgt van
alle wederwaardigheden in en rondom
Winsum. Als redactie werken wij enthousiast en op vrijwillige basis aan alle
kopij of gaan op zoek naar kopij. Ook
proberen wij onze onkosten zo laag
mogelijk te houden en de advertenties
stellen ons in staat om deze krant dan
ook werkelijk te realiseren.
Na de eerste 12 jaar ‘NIJS.DOK’ hebben wij een ommezwaai gemaakt met
een vernieuwde lay-out en een heuse
gekleurde omslag. Om dit allemaal in
de toekomst te blijven doen, kunnen
we een bijdrage in de onkosten van
onze dorpskrant goed gebruiken.
We zouden het op prijs stellen, indien u
een extra bijdrage in de onkosten zou
willen overmaken op bankrekening
NL93RABO0371060338
o.v.v. ‘onkosten dorpskrant’.
In het derde kwartaal van 2016 hebben we € 50,00 aan donaties mogen
ontvangen.
Onze hartelijke dank daarvoor!
De redactie.

Efkes foarstelle
Wij willen ons graag voorstellen……

Wij zijn Jenneck, Sandra, Thijs en Larissa. Per 30 juli 2016 zijn wij van Leeuwarden naar Winsum verhuisd op de Hegeterp 20.
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Wie zijn wij?
Ik ben Jenneck van de Wolf, ik ben geboren in Leiden en op mijn 1e verhuisd
naar Sneek waarna mijn ouders rond
mijn 3e jaar verhuisd zijn naar Heeg.
In Heeg ben ik opgegroeid en heb hier
een erg leuke jeugd gehad.
Ik ben na mijn M.T.S. opleiding energietechniek gaan werken bij Netagco
Tolsma in Emmeloord. Hier was ik
technisch tekenaar van meet- en regelkasten voor de aardappel en bloembollen bewaring. Doordat ik graag iets
anders wilde doen heb ik na drie jaar
besloten om weer terug te gaan naar
school. Ik heb vervolgens de H.T.S.
opleiding Civiele techniek (weg- en
waterbouw) gedaan. Door de studie
ben ik in Leeuwarden beland waar ik
Sandra ook ontmoet heb. Ik ben op dit
moment werkzaam bij Sterk Heiwerken B.V. in Drachten waar ik alweer 10
jaar calculator / werkvoorbereider ben.
Mijn hobby’s zijn windsurfen, zeilen,
Suppen (Stand Up Peddling), hardlopen, lezen, muziek luisteren en ik mag
graag klussen in het hok.
Hallo ik ben Sandra Bekius geboren te
Nes – Ameland ik ben op een eiland
opgegroeid en kijk hier met heel veel
plezier op terug. Op mijn 16e moest ik
voor mijn opleiding naar Leeuwarden.
Daarvoor heb ik het eerste jaar bij mijn
Beppe in Marsum in de kost gezeten,
het tweede jaar ben ik op kamers gegaan.
Ik ben ruim zestien jaar werkzaam
in de kinderopvang. Hier werk ik als
Pedagogisch medewerkster op een
Speelleergroep (2 tot 4 jaar) en Buiten
Schoolse Opvang 4 ( 4 t/m 12 jaar). In
mijn vrije tijd fotografeer ik graag en
vind ik het heerlijk om buiten bezig te
zijn: tuinieren, mountainbiken, wandelen en hardlopen .
Hoi ik ben Thijs ik heb in Leeuwarden
gewoond en zat daar in Lekkum op
de Professor Wassenbergh Skoallle, ik zit hier in Winsum in groep 4. Ik
vind het heel fijn om in Winsum te wonen omdat ik daar zelf op mijn fiets
naar school kan fietsen, en met mijn
vriendjes op het plein kan spelen. Ik
kan hier ook lekker op straat skeeleren,
maar de auto’s rijden hier wel heel hard
door de straat, dus moet ik soms snel
remmen in het gras. In Winsum heb ik
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een konijn gekregen, die heet Witje.
Witje heb ik gekregen van een meisje
van mijn oude school uit Snakkerburen. Ik mag mijn konijn ook wel in huis
hebben. Ik wil graag op kaatsen en
misschien ook wel op tennis.
Hallo ik ben Larissa en ik ben 4 jaar. Ik
zit in groep 1 bij juf Bernarda en bij juf
Klaasje die vind ik allebei heel lief. Ik
heb een hele mooie slaapkamer gekregen met een groot bed. Ik hou van
paarden en poezen. Ik vind het heel
erg leuk om te puzzelen en te kleuren.
Ik heb samen met Thijs twee vissen,
mijn visje heet: “visje Blub”. Ik speel
soms met Thijs bij Juf Ytsje, die woont
naast ons.
Voor ons voelt het dat wij hier al jaren
wonen in Winsum. Wij genieten van
ons heerlijke huis en de omgeving.
Door de kinderen leren wij steeds meer
mensen kennen in het dorp en om ons
heen. Wij ervaren Winsum als een actief en levendig dorp waar altijd veel
georganiseerd wordt.
Hallo,
Mijn naam is Jorien Lautenbach en
woon sinds kort samen met Lieuwe
Ypma op de Mied’igge 28.
Ik werk als Schoonheidsspecialiste /
Kapster in mijn eigen salon Moai&Sa
en ben nu nog in opleiding tot pedicure!
Mijn salon is gevestigd op de reidikkers
te Workum en binnenkort zal ik ook
aan huis een 2e salon gaan beginnen.
In mijn salon werk ik met de producten
van Maquis Import en met de lijn S.P.A.
met deze producten boek ik resultaat
zonder apparatuur!
De 100% natuurlijke producten die
zo’n krachtige werking hebben dat elk
apparaat overbodig wordt.
Hoe? Door het gebruik van hoog geconcentreerde aromatherapie producten van Société Provençale d’Aromatherapie.
Uw huid ziet er zichtbaar beter uit!

Wereldrecord programmeren:
De media besteedden veel aandacht
aan de deelname van de kinderen van
groep 7 en 8 aan het wereldrecord programmeren onder leiding van meester
Ewoud en juf Hilly. Het wereldrecord is
verbeterd en de kinderen een ervaring
rijker.

Fierljeppen
It winterskoft is foar ús in tiid om de
papieren saken wer op oarder te krijen.
Sitte der yn de evaluaasje fan de ljeppersferiening noch aksjepunten foar
ús? Hoe dogge we it oare jier mei de
prizen? Wa makket it ûntwerp foar in
nije medaille foar it FK? Wat wurde de
nije klean? Hoe pakke we de wintertraining op? En foaral ek; hoe komme
we oan jild foar de winske renovaasjes
en it oanlizzen fan jeugdskânsen?
We binne tige wiis mei de tasizzing fan
de gemeente dat hja 50% fan de kosten
foar har rekken nimt. De provinsje is ek
posityf, it slagget oant no ta allinnich
noch net om dat yn sinten om te setten. En fansels binne der mear fûnsen.
As we oan de slach geane sil dat earst
gean om it ferfangen fan de oergong
fan wetter nei sânbêd. Dizze sakket út
en de râne is te hurd, boppedat moat
der nij sân komme. Foardat we ek mar
wat mei jeugdskânsen kinne, sil der
oerlis mei de iisbaanferiening en de
jeu de boulers komme moatte. Dat hat
noch wol eefkes tiid nedich dus.

Skoallenijs
De afgelopen maanden beleefden we
op it Bynt een heel aantal bijzondere
momenten. Daarom dit keer een fotoverslag.
Sint Maarten:
Op 11 november kwamen de kinderen bij u langs voor Sint Maarten. Er is
€ 1055.75 opgehaald om de sporttenues voor de school aan te vullen. Heel
veel dank voor uw bijdrage!
Camera toezicht:
Op it Bynt is sinds kort cameratoezicht,
een middel wat helaas nodig blijkt te
zijn om de vele vernielingen rond het
gebouw tegen te gaan.
Pake en beppe ochtend:
Als afsluiting van de kinderboekenweek in oktober kwamen pakes en
beppes voorlezen en spelletjes doen
met de kinderen. Een geweldige ochtend!

Aanst earst mar wer los mei de training; 6 jannewaris starte we wer yn de
seal en ek dit jier is der wer in groepskracht/kondysjetraining by ús sponsor
Gezondheidscentrum Het Want yn
Frjentsjer.

Nationaal schoolontbijt:
Op 9 november kwam burgemeester
Johanneke Liemburg mee eten met
het nationaal schoolontbijt. Ook omrop Fryslan kwam langs om met een
diëtist en de kinderen te praten over
het belang van een gezond ontbijt.

Maar ook hele gewone dingen als een
moeder die haar appeloogst met de
kinderen van groep 1 en 2 komt delen
en helpt met appelmoes maken zijn
bijzonder.

NijsDok nu ook
online te lezen
www.winsum.nu
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Opening rotonde:
OP 10 november hielpen de kinderen
gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Bram Bonnema met het planten van bloembollen bij de opening
van de nieuwe rotonde. Fijn dat de weg
een stukje veiliger geworden is!
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En wat te denken van je hond uitlaten
op de catwalk met dierendag? Hoe bijzonder is dat….

Fan de gemeente

Littenseradiel jout sûne foarbyld mei
Het Nationaal Schoolontbijt
Boargemaster Johanneke Liemburg
hat yn it ramt fan it Nationaal Schoolontbijt op woansdei 9 novimber it
moarnsmiel iten mei de bern fan It
Bynt yn Winsum. Freed 11 novimber
die sy dit mei de bern fan It Fûnemint
yn Wommels. Boargemaster Liemburg
sjocht mei wille werom op de bysûndere brochjemoetings.

‘Skouderklopke’
Mantelsoargers binne minsken dy’t
lang soargje foar in groanysk sike of
in oar persoan dy’t harren neist stiet
en him sels allinnich net rêde kin. Net
om’t se in helpferlienend berop hawwe, mar om’t se in sosjale relaasjes mei
dizze persoan hawwe. Dit kin in partner, âlder as bern wêze, mar ek in oar
famyljelid, freon, kunde of buorman.
Net betelle
Mantelsoargers wurde net betelle foar
harren wurk, mar fertsjinje wol grutte
wurdearring. As lytse blyk fan dizze
wurdearring dielt de gemeente Littenseradiel ‘skouderklopkes’ út: in weardebon fan 50 euro.
Oanmelde
Immen dy’t mantelsoarch kriget, kin
syn/har mantelsoarger foar it ‘skouderklopke’ oanmelde as de soarch al trije
moanne (of mear) jûn wurdt, foar op
syn minst acht oeren yn ’e wike. Opjaan
kin mei in formulier dat op de webside
fan de gemeente del te laden is. It formulier is ek te krijen op it gemeentehûs. In soarchûntfanger mei net mear
as ien mantelsoarger trochjaan.
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Bereiding
Kipfilet aanbraden, als deze begint te
bruinen de groente erbij doen. Alles
even goed doorbakken! 1/2 liter kippenboullion erbij en ca. 2,5 uur heel
zacht doorpruttelen. Afmaken met
bijvoorbeeld bindmiddel.
Heerlijk met een aardappeltje, rijst en
komkommer. De rijst kan ook in boullion gekookt worden. En dit gerecht
kan met alle soorten vlees.
Eet smakelijk!!
Groetjes Tjitske
De pen wordt doorgegeven aan Theunis de Jong.

Nijsgjirrich plakje

Donaasje oan Jantje Beton
Boargemaster Liemburg betelle op
freed 11 novimber symboalysk foar it
sûne “Schoolontbijt” mei in donaasje
fan € 500,00 oan it Jantje Beton Fonds,
dit jier it goede doel fan “Het Nationaal Schoolontbijt”. Jantje Beton brûkt
de donaasje foar kwetsbere bern foar
wa’t bûtenboartsjen net fanselssprekkend is.
‘Nationaal Schoolontbijt’
In protte bern slaan moarns it brochje
oer of ite moarns net sûn. Krekt foar
skoalbern is in sûn brochje de bêste
start fan de dei. Yn de wike fan it Nationaal Schoolontbijt wurdt der dêrom
oandacht foar frege. Under it iten fan
it moarnsmiel mochten de bern alle
mooglike fragen stelle oan de boargemaster.

Kip Goulash
- Kipfilet (beetje kruiden met kipkruiden)
- Ui
- Wortel
- Knoflook
- Paprika
- Prei
- Peper / zout naar smaak

Feest op ‘e Utbuorren

Lekker ite mei ....
Tjitske Hoogma
‘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 Tjitske Hoogma.

Gesellich meiinoar op e Utbuorren…..
Op sneon 24 september wie it wer de
jierlijkse nasjonale bourljudei, yn it
frysk klinkt it best wol frjemd mar it is
wol een geve oersetting.
Sa as it al in pear jier efterinoar giet
hawwe de measte minsken op e
Utbuorren harren pearke-strittekeatspartij en de oafslutende barbecue
wer hâwn.
De waarsomstannichheden wiene
skitterend, de sinne skynde folut en
der wie net folle wyn, fanoaf goed twa
oere waard der prachtich en gesellich
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keatst, yn mar leafst acht troch de organisaasje gearstâlde pearkes en yn
poulesysteem sa dat elk minstens trye
partyen balje koe.
Doe’t om goed kertier oer sânen de lêste slach slein waard koene de prizen
troch skiedsrjochter Epke Veldman
utrikt wurde, de twadde priis gie ferassend nei de sudkant fan e strjitte, Cees
Sietsma en Monique Kuiken wiene hjir
och sa wiis mei.
De earste priizen giene nei de ûnevenen dus de noardside fan e strjitte, Ynte
van der Veen en Immie Brouwer wiene
yn de gelyk opgeande einstriid krekt
eefkes te machtig foar it earder neamde duo. De bbq waard doe gauw oanset en der waard lekker iten.

De bus staat al te wachten.

Sommige mensen gingen na de koffie
een eindje wandelen.

Weromsjend kinne we as organisaasje
allinnich mar fêststelle dat it wer in tige
slagge dei wie wer’t we takommend
jier wer nei utsjen sille….
Foar de allerlytste berntsjes wie der
patat mei wat derby.
Nei’t it tiid wie om lytsten op bêd te
bringen wurde it noch hiel gesellich,
op e oprit fan numers 8 en 10 stiene allerhande bankjes en in lekker waarmte
utstrielende baarnende houtkachel fan
Winsumer makely, reclame meitsje fan
oaf dit plak moat kinne liket mij, om
goed alve oere wie elk wer nei syn as
har eigen hûs oafset en kearde de rêst
wer werom.

In de bus, op weg naar de Oostvaardersplassen.

Of even winkelen.
Hierna vertrekken wij om ongeveer kwart voor elf, met de bus richting
Soest, Voor het voorafje en diner in
restaurant ’T Hoogt.

Groetnis Piet Kuiken
Het is mooi weer!

UW TIPS!
Seniorenreis (21 sept)

We kunnen buiten en binnen koffiedrinken, midden in de natuur, met een
lekker stuk appeltaart.

Omstreeks acht uur, verzamelen wij bij
het MFC “de Helling”.
Voor onze reis naar de provincie
Utrecht.
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Tips en foto’s voor het
NijsDok kunt u doorgeven
bij de redactie
(zie pagina 3)
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1988, dat nei alle gedachten net korrekt is omt der dan 105 wurden wêze
soe. Pieter van den Burg waard berne
op 13 juny 1916 en is stoarn op 25 jannewaris 1991.
Hawar, it ferfolch komt fan ’t maitiid,
first business first. Ôfrune hjerst kaam
in nijsgjirrige e-mail by ús binnen. Op
freonlike toan fertelde in fromminske
dat se in skoftke lyn in âlde kapperskast op ‘e kop tikke hie op in feiling. Op
himsels net reden genôch om kontakt
op te nimmen mei de doarpskrante fan
Winsum, mar der siet noch wat yn de
kast.

Aan de borrel.

Het was weer een geslaagde dag!

Pieter van den Burg

âld spul fan kapper Pieter van den
Burg dûkt op

Het eten smaakt goed.
Na het eten vertrekken wij met de bus
naar het Nationaal Militair Museum in
Soesterberg.

Amerikaanse vlag, D-Day 1944
Nog even wat drinken, en dan weer
richting Winsum.
Voor een broodje en een bakje koffie.

12

Guon wat âldere minsken sille him sûnder twifel foar de geast helje kinne.
Kapper Pieter van den Burg, ek bekend
ûnder de bynamme ‘Pieter Pupkes’
oan de Kleasterdyk nûmer 3, no it hûs
fan redaksjeleden Anja en Jelle. Pieter
hat skoften lyn de kapperssaak oernommen fan syn heit Gerrit, dy’t ek
al de bynamme ‘Pupkes’ hie. Pieter sil
earne yn de jierren ’80 ophâlden wêze
mei knippen.
Net wis oer wannear’t de man krekt
stoarn is, en hoe âld as der wurden is,
hat skriuwer dizzes H.W. Koning en de
famylje Joustra om mear ynformaasje
frege. Sherlock Holmes Koning himsels
is sels nei it tsjerkhôf fan Reduzum
ôfreizge om ûndersyk te dwaan en hat
wiidweidich op it ynternet omstrúnd.
Dus dy ynformaasje is der kommen. Ek
Uilkje en Sjirk Joustra witte in protte
oer de van den Burgs. Uilkje hat Pieter suver oant it lêst ta bystien en fersoarge. In berch tige nijsgjirrige feiten
en ferhalen. Mear as genôch om yn
de edysje fan maart in apart stikje te
meitsjen oer heit Gerrit en soan Pieter
van den Burg.
Eefkes in pear datums om in idee te
jaan oer it tiidrek: Heit Gerrit is berne
op 19 oktober 1883, en stoarn op 31
maart 1968. Fan dy stjerdatum is Koning net wis, mar yn de boeken stie
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It gie mei nammen om guon papieren,
meast ynskriuwings fan de ‘Kamer van
Koophandel’ en kwintânsjes fan betelling fan belestingen. Wy prate dan oer
krekt nei de oarloch, dus it tiidrek fanôf
1946 oant begjin jierren ’50. Fierders
noch in metalen rûkersguodspuit mei
sa’n oranje knypbal, in pear âlde foto’s, in petroaliumstelstje en… de âlde
priislist fan Pieter. Knippen koste doe
1 gûne en 85 sinten. En as meidieling;
‘Zaterdags geen kinderknippen.’
It spul is koartlyn by ús ôflevere, en der
wurdt goed op past. It is fansels gjin
spul fan fysike wearde, mar is dochs in
soarte fan erfguod. Yn de âlde wenkeamer fan Jelle en Anja oan de dykskant
wie al guon âld kappersark útstald, en
dêr komt no dus noch wat by. De papieren komme yn in listje, de spuit mei
rûkersguod komt by de besteande kolleksje. De priislist hat Anja foar it rút
hongen, mar dat betsjut net dat jo by
ús knipt wurde kinne.
Oare kear dus in special oer Pieter
Pupkes.
JR

Yn ferbân mei ús ferhúzing
ynkoarten, wolle wy hjirby ús
lidmaatskippen/donateuskippen
fan de ferienings yn Winsum opsizze.
fam. J. Jansma
Skâns 8

Notulen 11 nov. 2016
Jaarvergadering

Aanwezig:
Bestuur: Hendrik Koning, Teunis Regeling, Foppe-Jan Jonker, Aafke van der
Pol (vz), Ytsje Smink, Jan Yme Visser,
Henrica Meulenaar, Mathilda Osinga,
Jan de Groot, Anne Tuttel en Symen
Bergsma.
Dorpsbewoners: Klaas Holtrop, Johannes Boersma, Geert Dijkstra, Anneke Rob, Lisette Jorritsma, Lies Osinga,
Jetske Schilstra, Vera de Vries, Pieter
Hilverda, Peter Louwsma, Fetsje Anema en Lutzen Dijkstra.
Afwezig met kennisgeving: Berber Koning en Sijtske Greidanus (Kascommissie) en Bert Kesimaat (bestuurslid).
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en
heet iedereen van harte welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. Verslag jaarvergadering 2015
Het verslag ligt op de tafels ter inzage.
Er zijn geen op- en aanmerkingen. Het
verslag wordt vastgesteld.
4. Verslag Penningmeester
De penningmeester meldt dat we
tevreden zijn over het financiële
overzicht. De opbrengsten voor het
dorpsfeest vanuit het dorp zijn de
afgelopen jaren constant geweest en
voor 2016 hebben we €400 meer opgehaald. We hebben dit jaar een klein
positief resultaat van een paar tientjes.
Benadrukt wordt dat de stichting geen
intentie heeft om winst te draaien,
we proberen zoveel mogelijk gelijk te
draaien.
Verder zijn er vanuit de aanwezigen
geen op- en aanmerkingen.
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5. Verslag Kascommissie
De kascommissie bestaat uit Berber
Koning en Sijtske Greidanus. De kascommissie kon niet aanwezig zijn,
maar heeft middels een verklaring
laten weten het financieel overzicht
2016 goedgekeurd en akkoord bevonden is. De penningmeester wordt decharge verleend.
6. Data dorpsfeest 2017
De data voor het dorpsfeest zijn 22-2324 juni 2017. De inschrijving voor de activiteiten zal plaatsvinden op dinsdag
20 juni 2017.
7. Thema 2017
Het bestuur heeft besloten om opvolging te geven aan het idee van Geert
Dijkstra wat vorig jaar voorgedragen
is tijdens de jaarvergadering. Het idee
was namelijk om een draaiend rad te
maken met hierop alle letters van het
alfabet. Het thema is dan de gedraaide
letter. Alles mag, maar moet beginnen
met deze betreffende letter.
Aangezien Geert Dijkstra aanwezig is
bij de jaarvergadering hebben we hem
het voorrecht gegeven om een graai
te doen in de lampion met hierin alle
letters van het alfabet. Geert Dijkstra
heeft de letter “H” getrokken. Dit betekent dat de letter “H” het thema is en
centraal staat tijdens het dorpsfeest.
Alles mag maar moet beginnen met
een “H”.
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn
Mathilda Osinga en Teunis Regeling.
Zij worden bedankt voor hun bijdrage
en inzet. Klaas Holtrop wordt als nieuw
bestuurslid hartelijk welkom geheten.
9. Rondvraag
De voorzitter wil graag de aftrap doen
voor de rondvraag en benoemd dat de
feestcommissie ziet en heeft ervaren
dat er een toename is van het drankgebruik onder jongeren (en het meenemen van eigen drank). Dit drankgebruik vindt zich voornamelijk plaats op
het terrein van het MFC waar de feestcommissie verantwoordelijk voor is.
De feestcommissie benadrukt dat dit
moeilijke situaties zijn. De feestcommissie geeft aan dat zij hier de lijn in
hebben getrokken, dat ze de jongeren
hierop aanspreken en mochten zij hier
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niet aan mee willen werken, dat dan
de ouders zullen worden ingelicht. De
feestcommissie vindt dit een lastige situatie - waar ligt de grens - en vraagt
de aanwezigen hoe zij hierin staan en
of de feestcommissie hierin juist handelt? Volgens de aanwezigen is hier
niets mis mee. Het is en blijft een lastig
onderwerp en de vraag is in deze situatie wanneer handel je juist? Afgesproken wordt om kenbaar te maken dat
tijdens het dorpsfeest drankgebruik
onder de 18 jaar niet wordt getolereerd. De feestcommissie gaat dit promoten door borden hiervoor te maken
en deze op te hangen in het MFC en
kenbaar te maken in het programmaboekje. Tevens zal de feestcommissie
met Siep & Wietske in gesprek gaan
om eventueel met bandjes te gaan
werken.
Geert Dijkstra vraagt nog aandacht
voor de prijzen van de “stratenstrijd”.
Wellicht dat het bedrag verhoogd kan
worden of dat het een prijs is waar de
hele straat iets aan heeft. Het bestuur
zal dit meenemen.
Vera de Vries vraagt zich af waarom we
altijd verkleed moeten tijdens het matinee, volgens Vera vindt er groepsvorming plaats. De feestcommissie geeft
aan dat het een traditie is geworden.
Daarentegen geeft de feestcommissie
aan dat alles mag en niets moet. Het
bestuur zal dit tegen het licht houden.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om
21.20 uur en bedankt iedereen voor
zijn inbreng. De aanwezigen worden
nog uitgenodigd om een drankje met
elkaar te drinken bij de bar.
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Wer binne se bleaun

In belangryke datum:

13 maaie 2017
“WINSUM op‘e kaart”
Minsken set it yn jo agenda: 13 maaie 2017 is it safier. De bedriuwen en

ferieningen fan Winsum hâlde iepen hûs. It wurdt in grut barren ! Oerdei litte de
bedriuwen, ferieningen,stiftingen, tsjerken en ûnderwiis ut Winsum sich sjen mei
ferskaate aktifiteiten, op lokaasje of yn in tinte by it MFC De Helling. Jûns spielet
toanielferiening Advendo in speciaal skreaun stik mei fansels it thema “Winsum op de
Kaart”. De dei wurd ôfsluten mei musyk yn de tinte. Ut toanielstik wurdt snein de
14de maaie ek opfiert.
Binne der noch bedriuwen, ferienings en/of stiftingen die ek graach mei dwaan wolle
en gjin skriuwen fan ús krigen ha, meld jo dan alsnoch oan by Titia Lycklama à Nijeholt
(titia@bouwbedrijfvdsloot.nl).
Dizze dei is lykwols net allinne foar bedriuwen en ferieningen. Ek minsken út Winsum
mei bygelyks in nysgjirriche hobby kinne sich oanmelde. Of ha jo in talent dat jo sjen
litte wolle. Skroom net, eltsenien kin meidwaan, en meld jo oan!
Kommisje Winsum op de Kaart

Mensen zet het in uw agenda: 13 mei 2017 is het zover. De bedrijven en

verenigingen van Winsum houden open huis. Het wordt een groot gebeuren!
Overdag laten de bedrijven, verenigingen, stichtingen, kerken en onderwijs uit Winsum
zich zien met verschillende aktiviteiten, op locatie of in een tent bij het MFC De Helling. ’s Avonds speelt toneelvereniging Advendo een speciaal geschreven toneelstuk met
uiteraard het thema “Winsum op de kaart”. De dag wordt afgesloten met muziek in de
tent. Het toneelstuk wordt zondag de 14de mei ook opgevoerd.
Zijn er nog bedrijven, verenigingen en/of stichtingen die ook graag mee willen doen en
geen uitnodiging van ons hebben ontvangen, meldt u dan alsnog aan bij Titia Lycklama à
Nijeholt (titia@bouwbedrijfvdsloot.nl).
Deze dag is niet alleen voor bedrijven en verenigingen. Ook inwoners van Winsum met
bijvoorbeeld een nieuwsgierige hobby kunnen zich aanmelden. Of misschien heeft u een
talent wat u graag wilt laten zien. Schroom niet, iedereen kan meedoen, en meldt u aan!
Commissie Winsum op de Kaart
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In januari 1999 ben ik vertrokken uit
Winsum en in Heerenveen gaan wonen. Overdag heb ik diverse baantjes
gehad. Denk onder andere aan
schoonmaakwerk, postbode, bijrijder
op de vuilnisauto, etc. In de avonduren studeerde ik rechten. Deze studie
heb ik in 2007 met goed gevolg afgesloten en mocht mij toen meester in de
rechten noemen. Hier ben ik erg trots
op. Het feit dat ik deze stap heb gemaakt heb ik mede te danken aan mijn
lieve ouders. Zij motiveerden mij om te
laten zien wat ik in mijn mars had en
dat heb ik gelukkig opgevolgd.
Na heel veel solliciteren ben ik voor een
detacheringsbureau gaan werken als
jurist ruimtelijke ordening en bouwen
en werd geplaats bij de gemeenten Borger Odoorn en Emmen. Na
ruim een jaar dit werk te hebben gedaan moesten gemeenten bezuinigen
met als gevolg dat de inhuurkrachten
er uit moesten. Daardoor verloor ik
mijn baan en ben ik maar voor mezelf
begonnen. Het duurde even voordat
de klanten kwamen maar inmiddels
gaan de zaken uitstekend. Neem
vooral eens een kijkje op mijn website juridisch-advies-boonstra.nl, waar
u terecht kunt voor juridisch advies in
onder andere aansprakelijkheidsrecht,
arbeidsrecht en bestuursrecht.
Sinds 2002 woon ik samen met mijn
vriendin Vandita Verstegen. Zij werkt
als schoonmaakster en medewerkster kinderopvang. Mijn grote hobby
is biljarten. Daarnaast heb ik bijna
dagelijks contact met een hele goede
vriend. Hij heeft een best wel bijzondere hobby, namelijk het trainen van

politiehonden. Normaal gesproken
leidt hij de hond in ongeveer 4 jaar op.
Na het behalen van het certificaat politiehond 1, wordt de hond aan de politie
verkocht om vervolgens tot ongeveer
zijn negende levensjaar ingezet te worden. Nu ik een zwak voor één van zijn
honden (Tommy) heb gekregen, wordt
deze niet verkocht maar mag ik mezelf
binnenkort de trotse eigenaar noemen,
maar wel met de voorwaarde dat ik de
hond niet verkoop. Vanzelfsprekend
zal ik mij daar aan houden.

van Vereniging Speeltoestellen Winsum: NL36ZZZ400058760000.
De incasso heeft een eigen machtigingskenmerk, gebaseerd op uw
lidmaatschapsnummer:
Mndt-lidnummer-1-11-2009, waarbij u lidnummer moet vervangen door uw
lidmaatschapsnummer.
Dus als uw lidmaatschapsnummer
bijvoorbeeld 48 is, zal u machtigingskenmerk Mndt-48-1-11-2009 zijn.
De contributie wordt jaarlijks op de
jaarvergadering vastgesteld.

Ik kom nog regelmatig in Winsum bij
mijn ouders op bezoek en hoop oude
bekenden binnenkort weer eens tegen
te komen.

Voor het jaar 2015 bedraagt de contributie € 3,00. De afschrijving van de
contributie van 2015 zal eind december geschieden.

Hartelijke groeten,
Sjoerd-Jan Boonstra

Speeltoestellen

Financieel Verslag 2015 van de Vereniging Speeltoestellen Winsum.
Ter kennisgeving volgt hier het financieel jaarverslag van 2015. Voor vragen
kunt u terecht bij één van de commissie leden.
1 januari 2015 hadden we op de betaalrekening € 516,11 en op de spaarrekening € 5.555,78. De gemeente
heeft in januari € 1.020,00 subsidie aan
ons overgemaakt. Begin dit jaar hebben we nog een deel van de contributie
van 2014 ontvangen namelijk € 310,15.
In december is de automatische incasso van 2015 gedaan, totaal € 270,00.
Inkomsten via kwitanties bedragen
€ 309,00. Dit jaar waren er alleen kosten voor onderhoud.
31 december 2015 hadden we op
de betaalrekening € 739,71 en op de
spaarrekening € 6.655,17.
Melding jaarlijkse inning van de contributie van Vereniging Speeltoestellen Winsum
Vereniging Speeltoestellen Winsum
maakt vanaf 2014 gebruik van een
euro-incasso.
De jaarlijkse incasso van de contributie
kunt u herkennen aan het incassant-id
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Sinterklaasfeest

Sinterklaas op It Bynt

Woensdag 30 november kwamen de
kinderen op school en wat zagen ze,
de pieten waren geweest! Ze hadden
ook een brief van Sinterklaas meegenomen, daarin stond dat ze op maandag 5 december in een helikopter op
school zouden komen! Er moest even
een X op het plein komen, zodat de piloot zou weten waar hij moest landen.
De kinderen van groep 3 en 4 hebben
een mooi kruis gemaakt voor op het
plein! Eindelijk was het 5 december!
Wat spannend! Met z’n allen op het
plein rond de X en maar turen naar de
lucht....maar toen kwam er ineens een
trekker aangereden met Sinterklaas en
zijn pieten!
Pier Frankena van het loonbedrijf was
aan het strooien, het vroor behoorlijk, en toen zag hij Sinterklaas en
zijn pieten lopen. Dus hup Sinterklaas in de trekker bij Pier en de pieten op de wagen vol met strooizout.
Sinterklaas vertelde dat de pilootpiet
ergens bij een boer was geland, waar
een X stond, maar dat was voor het
kuilen. Toen zouden ze maar lopende
richting it Bynt gaan en toen kwamen
ze Pier tegen! Groepen 1 t/m 4 hebben
samen met Sinterklaas en de pieten
feest gevierd in de open ruimte! Ze
hebben allemaal spelletjes gedaan,
o.a. sinterklaas bingo, pepernoten
sjoelen en een spel op het digibord, en
alle kinderen hebben een gesprekje

met de Sint gehad. Na de spelletjes
brachten de pieten de cadeaus bij de
kinderen in de klas.
De kinderen van groep 5 t/m 8 vierden
hun eigen Sinterklaas feest, met hele
mooie surprises en schitterende gedichten! Zij lagen allemaal in hun pyjama in slaapzakken en onder dekens op
de grond te chillen. De pieten kwamen
ook even strooien bij hun in de klas!
Sinterklaas had ook nog voor iedere
groep mooie cadeaus meegenomen.
Het was een hele leuke ochtend die
veel te snel ging! We hopen dat Sinterklaas en zijn pieten volgend jaar
weer op onze school komen!
Sinterklaas commissie it Bynt
(p.s. een speciaal bedankje voor de
Ploech fan tsien!)

Sinterklaas
Hallo allemaal wij gaan vertellen over
sinterklaas.
Sinterklaas heeft een plan en vraagt
aan hoofdpiet we moeten en nieuwe
piet hebben. Oké goed ik zoek nu meteen een nieuwe piet. 2 uur later heeft
hij een piet genaamd pietje puck. Sinterklaas zegt goed zo hoofdpiet nu
mag jij bedenken waar ze piet van
word. Mmm zet haar eerst maar in
de pakjeskamer. Oké zeg meteen tegen pietje puck dat ze naar de pakjes
kamer moet, en meteen aan het werk
kan, en als ze niet weet wat ze moet
doen dan vraagt ze het maar aan andere pieten. Oké zegt hoofdpiet ik zal
haar meteen erheen sturen, even later
is hoofdpiet weer terug en zegt: het
gaat uitstekend ze weet meteen wat
ze moet doen. Maar sinterklaas ik wil
stoppen met hoofdpiet zijn en ik vind
dat pietje puck hoofdpiet mag worden .Zeg het meteen ja zegt hoofdpiet
toevallig komt pietje puck eraan .sinterklaas zegt het meteen ,pietje puck
is heel blij en krijgt meteen een meisjes
hoofdpiet pak .Sindsdien gaat het heel
goed met alles in de pakjeskamer

Sinterklaas

Nieuwjaars receptie!
Nu het einde van het jaar in zicht komt rijst de vraag bij een aantal Winsumers of er ook een Nieuwjaars receptie georganiseerd
moet worden.
Dus na enig wikken en wegen de koppen bijeen gestoken en
JAZEKER…er komt een Nieuwjaars receptie.
Omdat oud en nieuw in het weekend valt, en omdat 1 januari
eenieder dus al genoeg drukte heeft met familie en vrienden
hebben we besloten de receptie op 7 Januari te houden.
En wel vanaf 17.00 s’ middags tot een uur of ….tsjah wie zal het
zeggen.
Leuk om mee te delen is dat de Ploech fan Tsien zich dit jaar ook
bezighoudt met de organisatie en zoiets uit zich gelijk met een
leuke verloting voor iedereen die een kop koffie en/of een borrel
komt halen. En het gaat dan niet om een onbenullig presentje…
wilt u weten wat het dan wel is???
U bent van harte welkom in MFC de Helling op 7 januari vanaf
17.00 uur.
De goed geurende koffie met daarbij behorende versnaperingen
staan voor u klaar.
Alvast een uitnodigende nieuwjaars groet.
Nieuwjaars Commissie en Ploech fan Tsien.

Groetjes Lisa Van der Kramer en Brecht
Wierenga
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Oer Panoramix en it
fenomeen Kippetjespartij
It wie alderûnfoechst, sa folle keasters
hiene harren dit jier ynskreaun foar
de wylde keatspartij fan de Winsumer
Ploech fan Tsien. Mear as 272 partoer
is echt in unikum. Hoe krije dy mannen
fan de Ploech dat foarinoar?
Ja, fansels: it is de sfear, de opteinens,
de fleurichhyd fan de keatsers, it
feest en it massaal tastreamjende publyk. Mar op hokker wize is sa’n sfear
te meitsjen? It is net te keap, en ek frij
lestich te regissearjen. Elts sil wolris
útsjoen ha nei in feest mei famylje as
freonen dat eintsjebeslút mar net op
gang komme woe. Hoe krije dy mannen hjir yn Winsum dat jier op jier wol
op ‘e rit?
No ûnderskiedt de Kippetjespartij him
op ien punt fan hast alle oare keatspartijen: hy is wyld. Dat betsjut net dat it
op it fjild in bisteboel is fan wraamende woestelingen, mar dat der keatst
wurdt sûnder de rigels fan it keatsbûn
KNKB. Yn elts gefal net ûnder de auspiciën fan. Soks jout in keatser ferromming. Hy hoecht him begelyks net te
bekroadzjen om in lidnûmer, yn hokker
klasse men keatse moat, of in goedkarde keatswant en sertifikaten. Fierders
bin der op it fjild gjin skiedsrjochters en
nimmen sil it jo kwea ôfnimme dat der
in kâld gleske bier efter it perk stiet ynstee fan wetter.
Mar der binne mear wylde keatspartijen as dy yn Winsum. Dy lûke lang sa
folle keatsers net. Soks hat nei alle gedachten te krijen mei it skeppen fan de
goeie rânebetingsten wat organisaasje
oanbelanget. It talint fan de Poechleden op dit mêd is grut. Alles moat eins
ta yn de puntsjes tarieden wurde, want
der komt in ferskuorrende soad op de
orginisaasje ôf. In ekstra keatsfjild, dat
tal fan kearen meand wurde moat,
in brêge oer St Jabik, it fjildlizzen, de
ynskriuwing, de priizen, de krânsen, de
ballen, de musyk, de iterij, oerlis mei
de Helling, publisiteit, parkearbelied,
en fansels alle frijwilligers benaderje.
Dát is misskyn wol ien de grutste fer-

stjinsten fan de Ploech: net allinnich
frijwilligers mobilisearje, mar ek hâlde
foar takom jier. Der wurdt merakels
goed op harren past.
De miks fan ûngedwongenhyd, net
presys nei de keatsregels sjen, it orizjinele údielen fan de kippetjes, it gleske
bier, de relaasje mei de frijwilligers, en
mei nammen de talinten yn de Ploech
fan tsien sille it súskes faaks
ferklearje kinne. It is yn elts gefal in
miks dy’t liedt ta in bisûnder barren,
mei in bisûnder oangenaam gefoel yn
de bealch. In miks dy’t as de toverdrank
fan Panoramix liedt ta it fenomeen fan
de kippetjespartij. Takom jier wer, en
hoefolle partoer der dan meidogge is
net wichtich mear. Dit nimt gjin ien de
– mear as terjochte ridderlike - Ploech
fan Tsien mear ôf.
JR

Dorpsbelang

Open oproep aan alle bewoners van
Winsum.
Best medebewoners van Winsum Friesland.
Even een heel kort voorstel rondje,
mijn naam is Arnold, ik ben inmiddels
42 jaar en woonachtig op de Spannumerdyk…Winsum zuid.
Sinds een 2 jaar ben ik actief lid van
het dorpsbelang. Reden hiervoor is
dat ik meer connectie wil met het dorp
waar ik reeds 10 jaar verblijf. Ook is het
een sympathieke manier om mensen
te ontmoeten en natuurlijk om op de
hoogte te blijven van het wel en wee
van het dorp.
Daar de meeste dorpsbelangen een
ietwat stoffig imago hebben valt het
me gelijk op dat ons clubje een verassende en enthousiaste groep mensen
betreft.
We zijn uiteraard maar met een beperkt aantal, maar de diversiteit in karakters en leeftijd zorgt ervoor dat ik
me gelijk thuisvoel.
We hebben echter het probleem dat
als we richting maart gaan compleet in
de stress schieten vanwege een aanko-
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mende ledenwissel binnen deze club.
(daar de een de deurposten van zijn
eigen huis met zijn gebit bewerkt, daar
fietst de ander met wijde ogen open in
het ondergoed door het dorp…)
Je bent normaliter 4 jaar lid en daarna
kun je vrijwillig een ambtstermijn verlengen of je verlaat de club. Uitzonderingen nagelaten natuurlijk.
Het dorpsbelang heeft mij als notulist
gevraagd om eens een laagdrempelige
en open oproep in elkaar te tikken om
u als Winsumer eens te laten prakkezeren of het dorpsbelang misschien wel
iets voor u is.
Wat kun je verwachten.
Een aantal (meestal een stuk of 8
per jaar) gezellige vergaderingen in
ontspannen sfeer.
Actief meedenken en plannen inbrengen voor b.v gemeentelijk belang of
b.v. woonprojecten.
Een jaarvergadering waar een voorzitter nogal eens verassend ten tonele
komt.
En aanspreek punt voor medebewoners met de soms uiteenlopende vragen.
Dit alles gebeurd meestal per mail of
dat iemand een spontane babbel begint.
Mocht deze anekdote je aanspreken
en je wilt meer info of jezelf gelijk
aanmelden dan zijn we bereikbaar via
onze Email. dbwinsum@hotmail.com
Of neem contact op met mij of een van
mijn collega dorpsbelangers.
Uitnodigende groet van Eddy, Richard,
Saskia, Jaap, Carla, Simone en Arnold.

Lijn 92

Schrappen van diensten lijn 92? Dat
liever niet!
Wat is het mooi geworden, onze
nieuwe situatie met de rotondes. En
wat een heerlijkheid dat de bushalte
zo dicht bij het dorp gekomen is. En
ook een stuk veiliger nu we de weg
niet meer over hoeven te steken. Maar
helaas heeft deze mooie situatie ook
een keerzijde. Voordat de bus van-

uit Bolsward op het busstation is van
Winsum, is hij vier minuten extra onderweg en dat heeft consequenties
voor het overstappen in Leeuwarden.
Arriva heeft daarom gekozen om een
aantal lijndiensten te schrappen en
deze te vervangen door lijn 192. Maar
die stopt niet in Winsum!
Graag willen wij jullie als gebruikers
van de bus vragen om jullie ongenoegen te uiten bij de provincie en Arriva.
Hoe meer klachten binnenkomen, des
te sterker staan wij in toekomstige onderhandelingen. De dorpsbelangen
van Baaium, Wjelsryp, Baard en Húns/
Lúns zijn ook op de hoogte gebracht.
Samen staan we sterk!
Dorpsbelang Winsum heeft de Provinsje Fryslân en Arriva om uitleg gevraagd en hier is een duidelijk
antwoord op gekomen: “Tot eind 2015
werd Winsum bediend met een busstation nabij de provinciale weg N359. Lijn
92 en lijn 35 bedienden het busstation.
Voor lijn 92 betekende de bediening
extra rijtijd van ongeveer 1 minuut per
rit, voor lijn 35 lag de halte aan de
route. Qliner 350 bediende de halte
niet. Inmiddels is het nieuwe busstation bij Winsum aangelegd. De bediening van het nieuwe busstation kost
echter niet 1 minuut extra per rit maar
4 minuten. Voor Winsum is dit niet hinderlijk, omdat de afstand van de kern
naar de halte verkort is. Voor reizigers
vanuit Bolsward is dit echter wel nadelig De reistijd neemt met 4 minuten toe
op de verbinding van Bolsward naar
Leeuwarden. Tegelijkertijd betekent
dit dat de kosten van het openbaar
vervoer toenemen. Extra rijtijd op de
belangrijkste relatie (Bolsward-Leeuwarden) leidt tot een verlies aan inkomsten voor de vervoerder Arriva en die
zijn opbrengstverantwoordelijk. De
kosten worden niet opgevangen door
extra reizigers in Winsum. Om deze
reden is er in maart gekozen voor een
gewijzigde opzet van de dienstregeling door Arriva. Een beperkt aantal
ritten zijn in de spits omgezet van lijn
92 in lijn 192. Arriva heeft de ontwikkelingsbevoegdheid en mag de dienstregeling aanpassen. De keuze voor het
bieden van sneldiensten goed past bij
het provinciaal beleid. Het is van belang om op hoofdrelaties snelle verbin-

dingen te bieden. Er is geen sprake van
het schrappen van ritten door Arriva op
de verbinding Bolsward - Leeuwarden.
Er is niet bezuinigd. Dit is juist gedaan
om, gezien de situering van het nieuwe
busstation, betere verbindingen te
kunnen bieden. Op lijn 92/192 worden
meer dienstregelingsuren geboden
dan voorheen het geval was. Een eerste analyse van het gebruik van lijn 92
en 192 toont aan dat het aantal reizigers is toegenomen. Het aantal in- en
uitstappers in Winsum is gelijk gebleven in vergelijking met vorig jaar. Het
reizigersaandeel van lijn 192 bedraagt
bijna 20%. Voor Winsum is een zorgvuldige afweging gemaakt. Lijn 92 biedt
dagdekkend minimaal 1 verbinding per
uur naar Leeuwarden en Bolsward. Gedurende de spits is dit 2x per uur. Dit is
nog steeds een royale bediening. Aandachtspunt hierbij zijn wel goede aansluitingen met lijn 35 en in Bolsward en
Leeuwarden. Recentelijk is er nog een
rit op werkdagen van Winsum (8:48)
naar Leeuwarden toegevoegd. Het
reizigersbelang staat hierbij voorop.
Helaas komt het reizigersbelang op de
totale lijn niet altijd overeen met het
reizigersbelang van Winsum. Uit cijfers
van Arriva is gebleken dat dit niet heeft
geleid tot meer klachten ten opzichte
van de periode voor 6 maart 2016.” Aldus Peter Eekhof van de Provincie. Hij
geeft aan dat ze niet van plan zijn Arriva te vragen om de dienstregeling aan
te passen.
Daarom het belang van klagen bij Arriva, om het ongenoegen meetbaar te
maken. Wij van Dorpsbelang hopen
dat jullie allemaal jullie wenden tot
Arriva en kenbaar maken dat we niet
gediend zijn van het wijzigen van de
bustijden!

Fan’e redaksje

Fraachpetear mei ....................
Pytrik de Groot, anti-pestjuf
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Jelle: Do joust les. Op hokker skoalle
en hokker fak?
Pytrik: Ik jou biology op it RSG Magister Alvinus yn Snits
Jelle: In skoftke lyn wiedest yn it nijs.
Ljouwerter Krante. Hoe koe dat?
Pytrik: Der ferskynde in skoftke lyn
in stik yn de parse oer in jonge, Jurjen
Schat, dy’t himsels tekoart dien hat
om’t ‘er sa pesten waard. Ferskriklik. Ik
ha dêr oandacht foar frege yn de bloch
op us skoallewebside en ha oankundige dat ik myn lessen oanpasse soe om
hjir mei de bern oer te praten. Dat is
oppikt troch de Ljouwerter krante.
Jelle: Hoe makkest it ûnderwerp besprekber?
Pytrik: Ik bin foar gjin inkeld ûnderwerp
bang. Ik smyt it sa de klasse yn. Wat
fine jim hjirfan, wat dêrfan. Gewoan
deryn batse. It giet om it bewust wurden. Guon bern ha net iens yn ‘e gaten
dat se peste. Fanút in feilich gefoel yn
de klasse moatte se frij oer sokke ûnderwerpen prate kinne.
Jelle: It foarbyld fan de jonge dy’t
himsels tekoart docht is it slimste wat
der is. Wêr kin pesten noch mear ta liede?
Pytrik: Bern dy’t pesten wurde doarre kwalik in finger op te stekken. Se
swalkje faak allinnich om, hingjende
skouderkes, holle nei de grûn keard.
In oar ferskynsel is dat bern dy’t pesten wurde sosjaal ûnhannich gedrach
hawwe, betiiden litte se harren der
ek útstjoere. Dat is meast in poging
om stoer te lykjen en de status te
ferheegjen. En noch wat oars: de social media fan tsjinwurdich is in ekstra
medium foar pesterij. Berjochten
komme hiel faak ferkeard oer en soks
is hast net mear te herstellen. En faak
anonym hen? Oer it generaal sjochst
it faakst dat bern depressyf en ‘down’
wurde, somtiden siik thús sitte en ek
fisyke klachten krije. Lichem en geast
binne ien.
Jelle: Hoe reagearden de learlingen?
Pytrik: Se fûnen it in echte eye-opener. Ien jonkje moast sa ferskriklik
gûle, it wie oandwaanlik. By him haw
ik in litteken iepenklaud omt it jonkje
op ‘e basisskoalle al pesten waard. Der
moat yn alle iepenhyd oer praten wurde, ek al is it konfrontearjend. Hjirtroch
gongen oare bern harren ferhaal ek
dwaan, dat soarge foar in bysûndere
les en sfeer.

Jelle: Hoe reagearde de direksje?
Pytrik: Hiel posityf. Ik krige in moaie
mail fan de rektor en de teamleiders
wiene ek entûsjast. Fan de kollega’s
krige ik mei nammen fan de âlderen
kompliminten.
Jelle: Is der ek in rol foar de âlders fan
de bern?
Pytrik: Dy rol is krusiaal. Bern wurde
faak hiel beskerme grut en der wurdt
harren wolris te folle nei de mûle praten. It is it lytse prinske of prinseske.
Mar se moatte ek wolris in skop ûnder
de kont hawwe. Net te folle popkje,
en de bern as sterke ynividuen yn
de maatskippij sette. Se moatte ek
fechten leare. As jo der by it keatsen
fyftjin kear achterinoar de earste as
twadde omloop ôfreitsje, dan is de sechstjinde kear de krânse in échte oerwinning.
Jelle: Is dit in ienmalich gebeuren, of
wurde anti-pestprojecten standaard?
Pytrik: Tsjinwurdich is it ferplichte
om op safolle lealingen in pestkoördinator oan te stellen. Mar pestprotokollen wurkje fanút papier. Ik pak it
ûnderwerp leaver mei gefoel oan,al it
is wol hiel noflik om mei in kollega te
oerlizzen hoe’t je dingen oanpakke.
As begjinnend dosinte is net alles fanselssprekkend, in soad dingen binne nij
yn’e earste jierren as je yn it ûnderwiis
wurkje.
Jelle: Is pesten wol hielendal út te bannen?
Pytrik: Nee. Pesten heart by groepen.
Soest it sels biologysk ferklearje kinne:
de survival of the fittest fan Darwin. De
pauw mei de moasite fearren skoart it
maklikst. Dat silst altyd hâlde. Mar der
is wol winst te heljen. It gewoane helpen fan mekoar, sa’t dat froeger – no
noch wol hear - yn de buorren barde. It
mekoar net stikke litte. Dát moat bern
bybrocht wurde. Elk bern, elk minsk
wol en moat sjoen wurde, dat wurdt
wolris fergetten.
Jelle: Is der eat net oan ‘oarder kaam
datst wol wichtich fynst?
Pytrik: Alders moatte eins wat mear
konfrontearjende dingen mei de bern
besprekke. De dea, sykte, frjemdgean,
oarloch, alles eins wat mei it libben te
krijen hat. Dat riedt bern ta op it échte
libben. Sûnder taboes en geheimen.

6 oktober 1966				

6 oktober 2016

Franke en Ytsje 50 jier troud
Moarns diene wy de gerdynen iepen en wy seagen in moai fersierd
hûs. Wat in ferrassing! Wy hiene neat heard. De bern en bernsbern
ha wol hiel stil wurke.
Ek by de buorlju kamen de flaggen út, it wie in pracht gesicht.
De kaarten streamden binnen, op it lêst wiene it sa’n 120.
En dan de kado’s en blommen. Wy wiene der stil fan.
Mei út namme fan de bern wolle wy eltsenien hertlik tank sizze
foar it omtinken om dizze dei.
Wy winskje elkenien in noflike kryst en jierwikseling ta.
Franke en Ytsje de Jong

ZESTIG-PLUS MIDDAGEN
Het volgende programma hebben we samengesteld voor begin 2017 en
we hopen er op dat u hier weer van kunt genieten.
25 januari 2017 lokaal Ger. Anna kerk,Spannumerdyk 3,Winsum
Mevr. T.Wiersma uit Wommels vertelt ons over Humanitas dat er o.a. is
voor mensen die het even niet in hun eentje redden, zoals opvoedingsondersteuning en rouwverwerking.
22 februari 2017 lokaal N.H.kerk, Tsjerkebuorren 8, Winsum
De heer M.Seffinga, directeur van het Scheepvaartmuseum te Sneek, zal
ons vertellen over de trekschuiten en beurtschepen van vroeger.
29 maart 2017 lokaal Geref. Anna kerk, Spannumerdyk 3, Winsum
Mevr.G. van der Wal en de heer B. van der Veer verzorgen deze laatste
middag van het seizoen met accordeon, gitaar, mondharmonica en zang,
waarbij zoals we altijd gewend zijn met een hapje en een drankje.
Voor elke middag geldt:
We hebben altijd de bijeenkomsten op woensdagmiddag van 2.00 tot
4.00 uur.
Kosten € 4,-- incl. thee met wat erbij
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor 60-plussers en we willen ook graag
dat mensen die er nooit komen een keer binnen stappen of een buurman,
buurvrouw of bekende meenemen.
Voor vervoer kunt u contact opnemen met: D.Namminga tel. 341962 en
T.Koning, tel. 341448
Een hartelijke groet van de seniorenraad Winsum.
T.Koning-Kuperus, voorzitter
341448
P.Visser, secretaris
		
341990
R.Kingma, penningmeester
341937
S.van Drimmelen-Beeksma
341534
A.Visser-Wiersma
		
342234

Bedriuw yn byld
‘Let’s play bridezilla’
Alles wat we nedich hawwe is
leafde – Alle you need is love
Eartiids moasten je trouwe om’t je tegearre yn ien hûs wenje woene, om’t
je heit en mem wurden soene, gewoan
om’t it sa hearde.
Hjoedtedei wurdt der hyltiid minder
troud. Want in brulloft is fansels net
om’e nocht en it ‘geregistreerd partnerschap’ bringt like folle foardielen
mei him mei. Dochs hat hast elts famke en frou ien dream: in kear in troujurk
oan. Sûnt septimber kin dit yn Winsum, it bedriuw ‘Let’s play bridezilla’ sit
fanôf sûnttiid yn it bedriuwspand oan
it Molepaed.
Dit bedriuw is fan Annemarie Schotsman út Spannum. Nei 4,5 jier as stylist
wurksum west te wêzen yn in trousaak
is se foar harsels begûn nei’t se opmurk
yn har wurk dat eins eltse frou dy’t mei
de takomstige bruid mei wie ék in jurk
passe woe.
Doe’t se op marktplaats in partij troujurken seach, hat se dizze kocht is se
fanút thús begûn mei har bedriuw.
Dit rûn as in tierelier mei help fan harren Facebookpagina en webside. Fan
it ien kaam it oar en doe’t Annemarie
mei har freon Otto seach dat der yn it
pand op it Molepead romte te hier wie,
hawwe se harren bedriuw festige yn
Winsum.

Sûnt dy tiid ûntfangt Annemarie groepen froulju yn Winsum om jurken te
passen ûnder it genot fan wat lekkers.
Nei’t eltse frou yn’e pronk stútsen is,
kinne de froulju op ’e foto. Dit kin yn
it pand sels, mar Annemarie nimt de
froulju ek gauris mei nei Broektille.
Misskyn werkenne jim dat wol fan it
artikel yn it LC of fan it stikje ôfrûne
hjerst yn HEA!.
Mei har bedriuw hat Annemarie meidien oan de wedstriid ‘Business Voice
Heerenveen’. En mei sukses. Nei it
dwaan fan ûo. in pitch en it meitsjen
fan in promofideo hat se wûn. De
priis: in healjier lang stipe fan it
bedriuw Clafis. In geweldige kâns om it
jonge bedriuw goed op ’e kaart te setten.
Sûnt it begjin fan it bedriuw binne der
al san 200 froulju del west om harren
sels yn in troujurk te hijsen. Dit kin
wêze mei in groepke freondinnen, of
famylje, mar ek bedriuwen witte mei
de útstapkes ‘Let’s play bridezilla’ te
finen. Mar der komme ek froulje del
om’t harren heit of mem siik is en se
oars neat sjen sille hoe’t de dochter
der útsjocht yn in troujurk. It binne ferskeidene ferhalen wêrom oft froulju
in ôfspraak meitsje by Annemarie. Ek
komt Annemarie mei har jurken wol
yn bejaardehûzen. Hjir showt it fersoargjend persoaniel de jûrken sadat
de minsken de jurken moai besjen
kinne. Ek hat Annemarie kontakt mei
minsken mei in beheining, want ek sy
kinne by har telâne om ris in kear in

Neist dat ‘grutte fammen’ by Annemarie te plak kinne, hat se sûnt koart ek
de mooglikhyd om lytse famkes bliid
te meitsjen mei pracht bruidsjurkjes.
Famkes kinne harren jierdeifeestje by
Annemarie hâlde. Hjir kin se keek fersiere, jurkjes passe en harren optutte
om dêrnei op ’e foto te gean. In geweldich feest mei glunderjende kopkes.
Hoe’t de takomst derút sjen sil? Annemarie sjocht it mei in glimke temjitte.
Se is fan plan om gearwurkingen te
sykjen mei de horeka yn ’e buert en
bliuwt altyd op syk nei troujurken. Se
kriget sa no en dan wolris in jurk ter
adopsje. It leuke is dat de minsken harren âlde jurk folgjen bliuwe kinne fia
de facebook- en instagrampagina fan
‘Let’s play bridezilla’, sa bliuwt de jurk
yn bytsje yn funksje.
Sa ‘t jim sjen kinne hawwe wy, de
froulju fan it Nijsdok ússels ek mar
efkes yn in jurk hijst. Wy kinne jim
fertelle, it wie geweldich. Wat in wille
hawwe wy hân.
Foar mear ynformaasje kin jim sjen op
de webside, facebook of instragram
fan ‘Let’s play bridezilla’
www.letsplaybridezilla.nl

Pure Mindset
De reactie van de redactie van het
dorpsblad Nijsdok vond ik prachtig
na het noemen van mijn naam en de
naam van ons bedrijf was de reactie
“ Jullie zitten niet in Winsum”. Hoewel
ik hier wel om kon lachen en begrip
voor heb, begreep ik meteen waarom
zij ons niet kenden. Ons bedrijf heeft
zich tot voorkort veelal gericht op ‘in
den lande en daar buiten’. Kortom de
hoogste tijd om onszelf voor te stellen.
Wij zijn Patty Lammers en Young Il Yoo.
Samen zijn wij eigenaar van een Pure
Mindset gevestigd aan De Nije Herne
16 te Winsum.

P.S. T.Koning-Kuperus en P.Visser treden af als bestuurslid en we hebben
L .Jellesma-v.d.Bent (341864) en D.Namminga (341962) bereid gevonden
om als bestuurslid plaats te nemen.

Wie is Patty Lammers? 18 jaar geleden heb ik het mooie Gelderland
ingeruild voor het mooie Friesland.

We wensen u allen van harte welkom en tot ziens.
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troujurk te passen en harren efkes in
bruid te fielen.
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Op de top van Friesland het pitoreske dorpje Hegebeintum (hoogste
terp van Friesland). Ik heb daar met
veel plezier gewoond. Rust en landelijke omgeving en een leuk dorpsgemeenschap. 2 jaar later kreeg ik een
baan in Sneek en ben ik letterlijk opnieuw begonnen in Winsum. De Nije
Herne wel te verstaan. Toen nog een
stuk braakliggend weiland werd een
nieuwe wijk. Sinds dien woon ik hier
nog steeds met groot plezier. Winsum vind ik een gemoedelijk dorp, ik
woon in een leuke buurt. Niet zozeer
dat men bij elkaar de deur plat loopt,
maar je kunt wel van je buren op aan.
Young Il heb ik ongeveer 3 jaar geleden
leren kennen en sinds dien zijn we samen.
En wie is Young Il Yoo? 38 jaar geleden
ben ik neer gestreken in het Friese
land. Hoewel mijn naam anders doet
vermoeden spreek ik vloeiend Fries.
Schrijven dus niet, maar hé ik ben dan
ook import niet waar? Na verschillende plaatsen te hebben bezocht en de
cultuur rijkelijk te hebben opgesnoven,
van sipelsop tot sukelade en de Fryske dumkes heb ik nu mijn plek gevonden in het Schone Winsum. Friesland
wel te verstaan. Want dat is namelijk
voortdurend de vraag die mij gesteld
wordt wanneer ik zeg in Winsum te
wonen. Na bijna 2 jaar stilletjes aanwezig te zijn geweest wordt het nu tijd om
naar buiten te treden en mijn aandeel
te leveren en inbreng te hebben aan de
Winsumer samenleving.
Pure Mindset is een overkoepeling van
Events, Academy en de Medium en
paragnosten advieslijn Personal Mediums. Ons bedrijf is ontstaan 2 jaar
geleden uit de Praktijk Young Il Yoo die
later een VOF is geworden. De praktijk
is in de loop van tijd dus uitgegroeid tot
wat nu Pure Mindset is.
Onze bedrijvigheid bestaat hoofdzakelijk uit coaching en training en persoonlijke ontwikkeling. Enige tijd
geleden hebben we onder de noemer
Spirituality Fair een spirituele beurs
georganiseerd in Hotel de Valk te Franeker.

Zaterdag 11 februari in MFC de Helling:

Wandeltocht
Op Fûns 18 maart 2017
40 km

Live muziek - Dansdemo - Modeshow

NinasBruidsmode
Valentijn 2017 begint met een geweldig evenement wat gehouden wordt
op zaterdag 11 februari 2017 in MCF
De Helling te Winsum met De Valentijnbeurs 2017. Een dag vol vermaak
en gezelligheid voor mooie cadeau’s
en geschenken (suggesties), mode,
uiterlijke verzorging en veel meer. Een
evenement voor iedereen. Live accoustische muziek en shows van dans tot
mode. De beurs begint om 14:00 uur
en duurt tot 20:00 uur om 22:00 uur
gaat de zaal opnieuw open voor de
afsluiting van de dag met een super
live band tot in de late uurtjes!
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Momenteel zijn we druk bezig met de
voorbereidingen van een beurs hier
in MFC De Helling met het thema Valentijn. Het belooft een geweldig evenement te worden met verschillende
shows en live muziek. Om het geheel
mooi af te sluiten volgt daarop een
muziekavond die aanvangt 2 uur na de
beurs, ook in MFC De Helling.
Zoals u kunt zien is er nog ruimte voor
bedrijven die hun naam aan dit evenement willen hangen d.m.v. sponsoring.

Na de start van uit Winsum gaan we
langs het oude trekpad richting Easterlittens, een van de plaatsen waar
vroeger ook een melkfabriek stond
waarvan de schoorsteenpijp en het
ketelhuis nog intact is, en er nu mensen in wonen. Easterlittens licht op
de waterwegkruising Franekervaart
en Bolswardervaart, waar in vroegere
tijden veel schepen aanmeerden. We
verlaten deze plaats via het trekpad
langs het water richting Spiek Tille.
Deze paden werden zoals zo velen in
onze provincie gebruikt om vroeger de
boot te trekken. Als je geen geld had
moest jij of met je vrouw en kinderen
de boot trekken, of als je het iets ruimer
had deed je het met een paard. Langs
dit pad kom je eerst in buurtschap
Spiek, en dan Edens. Vroeger was er
maar één klein weggetje dat leidde
naar Edens. Met de ruilverkaveling in
de zestigerjaren is daar verandering
in gekomen. Hierna voor Wommels
rechtsaf gaan en blijven we wandelen
in het open veld waar vroeger heel veel
weidevogels waren waar ook wij met
harte lust konden genieten van deze
prachtig mooie weide vogels. Vervolgens belanden we op de Plattendijk,
deze is in 1958 aangelegd, voor heen
was dit een grondpad. Aangekomen in
het buurtschap, Westerein, het eerste
huis rechts was vroeger een Baptistenkerkje, wat nu een woning is. Hierna
richting Welsrijp wat vroeger een afgelegen plaats was maar sinds eind zestig
ligt het aan een redelijke grote weg.
Hierna kwamen er ook meer mensen
wonen forensen die werk hadden in de
stad maar op het platteland wilden wonen, Na rust. Op het eind van het dorp
links af dwars door de velden, dit beton
pad ligt er nog maar net maar het pad
is al eeuwen oud het is een kerken pad,
vroeger kwamen deze in de omgeving
veel voor, jammer genoeg zijn veel van
dit soort paden vernielt door nieuwe
wegen en verkavelingen. Over het
spoor komen wij In het buurtschap
Tjeppenboer bestaat uit twee boerderijen en een woonboerderij. We
vervolgen de weg naar het volgen-

de buurtschap Op Hatzum, een paar
boerderijen waarvan een aantal nog
inbedrijf zijn. En een restaurant wat
vroeger gewoon café was, met een
Hengstenhouderij. Veel boeren hadden in die tijd een aantal paarden voor
het werk, waar zij ook mee fokten.
Op Hatzum is ook een station van
NS, vroeger stond hier een heel mooi
monumentaal pand van de NS zoals
op vele plaatsen, maar in begin jaren
zeventig zijn jammer genoeg de meesten gesloopt. Harlingen en Leeuwarden hebben nog een origineel station.
We gaan richting buurtschap Rewert
daarna, U raad het misschien wel weer
een buurtschap Hoptille aan het water
waar de beurtschepen richting Leeuwarden vroeger aanmeerden en waar
een vlasfabriek stond. Recht door naar
Hijlaard dit dorp heeft ook geprofiteerd van de forensen uit Leeuwarden,
ook hier kwamen de schepen vroeger
tot aan het dorp. Jellum \ Beers is een
tweeling dorp waar veel dingen gezamenlijk worden georganiseerd. In
Beers loop je de grote paarden stallen voorbij, van VDL Stud van der Lageweg. Over de gehele wereld komen
hier mensen om paardenhandel te
drijven en Hengsten zaad te bestellen.
Langs de Stins van Beers(Uniastate)
waar allen nog maar een ijzeren geraamte staat gaan we over het spoor
naar de naam van deze wandeltocht
het buurtschap Fûns, ook hier zit je
weer midden tussen de weide vogels,
geniet er van. Dan door naar Jorwerd
je komt het dorp binnen eerst over de
Jaenfeart dit was vroeger ook weer een
belangrijke waterweg voor de scheepvaart. Na Jorwerd lopen we langs de Jaenfeart richting de buurtschap de Him
dan door naar Baard een klein dorp dat
al sinds 1815. Een dorps dokter heeft.
Door Baard direct links weer lang het
bekende trekpad op naar Oosterlittens
gelijk door naar het Eindpunt Winsum.
Winsum is in deze tocht de grootste
plaats elfhonderd inwoners, met de
bekende landbouw fabriek Miedema.
Jammer genoeg is timmerfabriek Tinga failliet gegaan, er zijn nog wel een
paar verschillende andere bedrijven.
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25 km
Start vanuit Winsum richting Oosterlittens met de 40 en 60 km mee. Voor de
hogehouten ( loopbrug) linksaf verder
langs het water richting Baard (De 40
km gaat over de houtenbrug) U wandelt langs Baard richting en dan Hoptille bij buurtschap Hoptille rechtsaf
(jullie zitten nu op de 40 km route)
door de tunnel naar Hijlaard rust in
dorpshuis, volg verder 40 km route.

60 km
Het eerste gedeelte van de 60 km is het
zelfde als bij de 40 km, bij afslag Beers
gaat de 60 km recht door richting Weidum. Voor Weidum staat nog het oude
melkfabriek waar een paar jaar geleden nog kaas werd verhandeld door de
fam Tamminga, nu is er een bouwbedrijf in gevestigd. Net voor Weidum
linksaf slaan richting Wytgaard. Bij het
hotel en camping Weidumerhout aangekomen over de brug links afslaan
langs de Zwette richting de start van
de schaats Elfstedentocht te Leeuwarden tot bij de Boksumerdam linksaf
naar Boksum een dorpje dat nog net
vrij is van Leeuw-arden. Door het dorp
Boksum richting het tunneltje onder de
Provincialeweg door de landerijen naar
Blessum dit plaatsje ligt aan het einde
van de weg en is voor auto verkeer
maar van èèn kant te bereiken, Fiets en
wandel verkeer kan gewoon door gaan
en dat doen we dan ook dwars door
de landerijen licht een mooi fietspad
richting de Hijlaarder mieden aan het
einde van het fietspad links het beton
pad op aan het eind weer links afslaan
richting Hijlaard en er is voor de tweede keer rust. Na rust recht door het
dorp en na 800 meter linksaf fietspad
op richting Boksum. In Boksum rechts
aanhouden tot de Hegedyk rechtsaf
naar Jellum, door Jellum richting afslag
Beers, jullie zitten nu weer op de 40 km
route en de rest van de tocht blijft dat
ook zo.

Veel succes van de route planners.

Gesellich drokke krystmerke

In leger oan frijwilligers meldde him sneontemoarn 10 desimber betiid yn kafee de Trijesprong. Earst kofje, en dan de
krystmerk opbouwe, mei alles wat dêr by heart. Organisatoaren Jaap en Ida Folkerts hiene in lytse 60 standhâlders
selektearre dy’t harren negoasje fanôf 12 oere middeis útstalle koene op de Tsjerkebuorren en de Skâns. “Wy stribje altyd
nei in ferskaad oan oanbieders”, seit Jaap. “Ik wol eins net trije as fjouwer kreamkes hawwe dy’t bygelyks tsiis ferkeapje.
Dat is hiel goed slagge, der wie fan alles wat.”
It wie in sfearfol gehiel, mei strie op ‘e strjitklinkerts en yn krystsfear ferljochte kreamkes. De delskarreljende minsken,
berneweinen, rollators, it gekeuvel, it groetsjen fan bekenden, en fansels de rook fan rikke iel, fetdripjende hinnen oan it
spit en allerhande oare lekkernijen, dat alles makket de sfear op in krystmerk.
En der wie noch in neigesetsje. Foar de jongerein: in toetje. Rasmusikant Sytze Haima spile fan sawat healwei fiiven ôf
yn de Trijesprong. It meitsjen fan sfear kin mei alle fertouwen oan Sytze oerlitten wurde. Oan it begjin waarden der noch
in pear berneferskes spile fanwegen it oansteklike entûsiasme fan in pear lytse krobben dy’t op de dûnsflier stiene te
swingen.
Doe’t it sawat Tomketiid wie, en de earste kreamkes oprêden waarden, rûn de taapkeamer stadichoan foller. Sterker: It
rekke ôfladen fol. As it hiele kafee dan folop mei begjint te sjongen, en Sytze hâldt eefkes stil, dan krigest suver pikefel,
safolle lûd komt der út sa’n klofte folk. In grut feest dus, dat nei’t de live-musyk ophâlde noch in skoftsje trochsetten hat.
Skriuwer dizzes wie de middeis op ‘e tiid begûn mei feestfieren en is nei in lekker waarm hapke yn de snekbar – foar in
sneontejûn – rillegau op bêd rekke. Dy wiene der mear.
Dit wie it twadde jier op rige dat de krystmerke yn Winsum organisearre waard. Jaap en Ida, en fansels alle frijwilligers:
tige tank. Dat it in lange tradysje wurde mei.
JR
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Troufoto
Berend Dales sr & Klaske Reinsma
Berend en Klaske Dales-Reinsma
wenje al jierren yn Winsum. De Miedema fabryk hat harren hjir hinne brocht
yn de jierren 60. Klaske is in Friezinne,
mar Berend komt út Grinslân, Zeerijp
om presys te wêzen.
Klaske komt út Arum en hat de oarloch fan tichtby mei makke. Twa broers
moasten nei it kamp en heit kaam ûnferwachts te ferstjerren. As jong famke
wie Klaske al oan it wurk gien. Se wie
11 doe’t se fan skoalle gong en wie
sadwaande op har 12e al oan’t wurk.
Sa hat Klaske ûnder oare 5 jier lang
yn’t húshâlden fan leanbedriuw Anema wurke. Mar Klaske woe wat oars, it
doarp út. Fia fia kaam se telâne by de
oplieding ta ‘gezinsverzorgster’. It wie
in pittige oplieding, hielendal om’t Klaske jong fan skoalle ôf moast, mar se
fûn it prachtich wurk.
En krekt dat wurk soarge derfoar dat
Klaske Berend moete. Berend syn sus
wie nammentlik in skoallefreondin fan
Klaske. Sy fertelde altyd oan Klaske
hoe leuk har broer wie. Klaske moast
d’r neat fan hawwe. Uteinlik hawwe hja
elkoar moete op it houlik fan Berends
sus, en sa kaam it dat de siswize ‘ fan
trouwen komt trouwen’ útkaam.
Hja trouden op 20 desimber 1963, it
wie in tige kâlde dei. Mei nammen de
weromreis fan Arum, wêr’t se troud
binne, nei Zeerijp, it nije wenplak fan it
stel, wie kâld om’t de auto gjin kachel
hie. It wie in lange rit kin Klaske har
noch goed heuge, kertier oer 12en rieden se fuort en om healwei 5en wiene
se thús yn Zeerijp.
Nei Zeerijp hawwe Berend en Klaske
in skoftke yn Gelderlân wenne, mar
dit wie it ek net. Underwilens wie de
âldste fan it gesin al op ’e wrâld kaam.
Dochter Hitty, in echte Grinzer, is berne op 8 novimber 1964 te Zeerijp. It
doarp wêr’t se wennen wie hiel oars as
Arum en Zeerijp. Se moasten mar werom nei Fryslân. By Miedema sochten
se minsken en sa kaam Berend dêr te
wurkjen.

Miedema wie krekt wat foar Berend.
Izer en smeden is syn lust en syn libben.
Nei de ambachtskoalle is Berend by de
smid bedarre yn Zeerijp. Hjir learde
d’r fan alles. Benammen oan it restaurearjen fan tsjerken hat er goeie tinzen. By Miedema begong Berend yn’e
skuorre wêr’t no Hero van der Sloot
syn timmerbedriuw hat. Hjir siet oant
1970 de ôfdieling service&reperaasje.
Yn 1970 is de pleats ferkocht en kaam
Berend te wurkjen yn ’e fabryk op de
ôfdieling UZ. Hjir hat hy wurke oant
syn pensjoen yn 1994.
Doe’t Berend en Klaske mei lytse Hitty yn Winsum kamen wie it doarp
noch sterk ferdield yn ‘ boer, burger
& bûtenstanner’. Lokkich genôch
kaam it gesin fan de Fikarusleane mei
behelp van Bote Miedema te wenjen
oan de Mied’igge. Dit wie yn dy tiid
in tige jonge strjitte. Dr. Mauser sei
wolris ‘wat een vruchtbare straat die
Mied’igge’, want doe’t Klaske swanger
wie fan soan Durk – berne op 16 maaie
1968- wiene der ek san 12 oare froulju
op ’e buert swanger. Letter wie mei de
komst fan soan Berend op 27 juni 1973
it gesin kompleet.
It wie in moaie tiid doe’t de bern jong
wiene. Mar al gau kaam der in lange, swiere periode oan foar it gesin.
Dochter Hitty krige op har 16e te
hearen dat se kanker hie. It waard it
‘zorgenkindje’ fan it gesin. Har wrâld
waard lyts, op stap gean koe net, se
koe min oer de reek. En har stúdzje,
sterrenkunde, hat se ek stopje moatten fanwêgen har siikwêzen. Uteinlik is
Hittie s’an jier as 16 siik wêst foar’t se
kaam te ferstjerren.
Lokkich genôch hawwe Berend en
Klaske trochsetten. Se hawwe noch
altyd in soad by it ein. Sa as in soad
fan jim witte hawwe se in papagaai,
Jacob(je), it 5e bêrn. Se heart echt by
it gesin Dales. Fierder is Berend noch
altyd in soad dwaande mei smeden en
izer en fytse se tegearre in soad. Klaske hie altyd in soad nocht oan naaien,
mar trochtdat it sicht minder wurdt,
slagget har dat net mear. Wol swimt se
noch altyd en docht se it húshâlden ek
noch altyd sels. De buert fine se noflik,
hja helpe elkoar in soad op’e Mied’igge.
De bern wenje allegear yn’t Noarden.

30

Jan wennet yn Lemmer en sit yn’e ICT,
lyk as Berend dy’t yn Akkrum wennet.
Soan Durk wennet yn Swifterband en
wurket yn’e infra.
In moai houlik fan twa trochsetters dy’t
noch altyd tige warber binne ûndanks
dat se de 80 alwer efkes foarby binne.
PdG

Mearke
Mearke 2016: 9 akteurs, 4 bandleden,
1 regisseur, 1 Hammie, 9 foarstellings,
30 skoallen, 1000 skoallebern, 2000 besikers yn totaal.
It wie wer magysk, net yn it lêste plak
troch alle frijwilligers, freonen, stipers
en eltsenien dy’t op hokker wize dan
ek meiwurke hat oan it súkses fan
Grutferlet!

