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• Fan ‘e redaksje

Nijs.DOK is de dorpskrant van Winsum en verschijnt 4 keer
per jaar. Nijs.DOK is gratis en wordt verspreid onder alle
dorpsbewoners van Winsum.

Redactie:

Jelle Rijpma/Anja Bakker
Kleasterdyk 3
8831 XA WINSUM
tel. 850976
rijpma.bakker@home.nl
Pieter Hilverda/Fetsje Anema
Kleasterdyk 22
8831 XB WINSUM
tel. 342237
pieterhilverda@home.nl

Druk			
Empatec

Foarwurd

Pytrik de Groot
Utbuorren 11
8831 XR WINSUM
tel. 06-31 31 00 33
pytrikdegroot@gmail.com

It jier rint op syn ein. Tsjustere, wiete dagen binne it. Mar it
foarútsjoch op de feestdagen makket alles wer wat fleuriger.
Watsei? Wy hawwe ús earste winterfeesten alwer achter de
knopen. Sint Maarten, Sinteklaas, en ‘last but not least’, de
maretak krystmerk mei neitiid it gesellige feest yn it kafee.

Sifra Okkema
Utbuorren 8
8831 XR Winsum
Tel. 06-24 59 63 62
s.okkema@outlook.com

Dêrneist wiene der fansels ek oare klassike jierlikse eveneminten. It mearke bygelyks. Wat in wurk foar alle belutsenen om alles altyd sa moai foarinoar te krijen. Tige spitich
wie it net trochgean fan de kippetjespartij yn septimber, mar
ek dat smiet dochs noch in feestje op, want alle frijwilligers
waarden heal novimber troch de ploech fan tsien likegoed
oproppen foar in barbekjû.

Vormgeving
Sifra Okkema

Sa komme in protte aktiviteiten werom yn dizze edysje fan
de Nijsdok en de measte rubriken dy’t jim wênstich binne.
Fierders steane ek wy eefkes stil by it ôfskie fan de gemeente en de boargemaster yn it fraachpetear. Dit yn oanfolling
op it prachtige ôfskie dat lêstlyn yn de Helling plakfûn, en
dêr’t de lokale parse al ferslach fan dien hat.

Kopij voor Nijs.DOK 97-2018 kan worden ingeleverd bij
één van de redactieleden. Bij voorkeur via e-mail: in Word
met losse foto’s. Uiterste inleverdatum:

1 maart 2018!

Út namme fan de redaksje elkenien noflike feestdagen en in
poerbêst 2018 tawinske!

©
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wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Financiële bijdrage dorpskrant
•‘NIJS.DOK’
Deze dorpskrant wordt u 4 keer per jaar bezorgd. Als redactie hopen we dat u hiermee o.a. een indruk krijgt van alle
wederwaardigheden in en rondom Winsum. Als redactie
werken wij enthousiast en op vrijwillige basis aan alle kopij
of gaan op zoek naar kopij. Ook proberen wij onze onkosten zo laag mogelijk te houden en de advertenties stellen
ons in staat om deze krant dan ook werkelijk te realiseren.

• Efkes foarstelle

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.

Bêste doarpsgenoaten fan Winsum,
Sinds 1 maart van dit jaar woon ik in het mooie dorp Winsum. Het is de gewoonte van de redactie van de dorpskrant
om nieuwe inwoners aan u voor te stellen en deze keer ben
ik dan aan de beurt.

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’.

Mijn naam is Jurjen Hilverda. Ik woon in de pastorie naast
de Mariakerk aan de Kleasterdyk 2. Voor het eerst sinds vele
jaren wordt de pastorie weer bewoond door een predikant.
In de gesprekken met de hervormde streekgemeente Lank
Meamert die bestaat uit de dorpen Winsum, Baard en Easterlittens was dit een van de wensen: een predikant die de
ambtswoning wilde betrekken! Ondertussen woon ik er
al enige maanden, het is fijn om hier te zijn en deel uit te
maken van het leven in het dorp. Bij de bakker, supermarkt
en de groenteboer op de woensdag doe ik graag mijn boodschappen, van het dorpsfeest heb ik reeds het nodige meegekregen.

In het vierde kwartaal van 2017 hebben we € 45,- aan
donaties mogen ontvangen.
Onze hartelijke dank daarvoor!
De redactie.

• Efkes foarstelle

Naast een warm welkom door de kerkelijke gemeente werd
ik onlangs ook officieel welkom geheten door de buurtvereniging. En dat waardeer ik zeer. Ik voel me echt al bewoner
van Winsum en dat is knap want ik heb maar liefst 28 jaar
gewoond en gewerkt in Winschoten, de plaats waar ik ooit
begon als predikant, trouwde en twee kinderen kreeg. Na
een tijd weer alleen te zijn geweest leerde ik Nelleke kennen, zij woont in Reduzum. Zij was een van degenen die de
overgang naar Fryslân minder zwaar, zelfs licht maakte. Ik
keerde terug naar it heitelân waar ik in 1957 in LeeuwardenHuizum ter wereld kwam.

Afgelopen februari zijn wij Gilbert, Nynke en onze dochter
Femke toen net 5 weken oud vanuit Sloten ( Friesland ) naar
ons tijdelijk huis in Winsum verhuisd. Het oude huis van mw
Wassenaar. We vinden het hier gezellig wonen.
Gilbert is opgegeroeid in Baard en heeft in zijn kindertijd in
de boerderij naast die van dhr en mw Wassenaar gewoond.
Gilbert werkt als engineer bij Liander (Liandon) en doet
daarnaast nog een opleiding. Nynke werkt als verzorgende
in een verzorgingshuis in Sneek.

Ik vind het heerlijk om gewoon Frysk te kunnen praten, ondertussen volg ik de cursus SkriuwmarFrysk van de Afuk.
Naast de gemeente Lank Meamert ben ik tevens voor ruim
anderhalve dag verbonden aan de kerken van Hilaard, Húns
en Leons. Mijn werk bestaat onder anderen uit het bezoeken
van mensen, het houden van kerkdiensten, het schrijven van
stukjes in het kerkblad en het leiden van gespreksgroepen
die gaan over kerk en geloof, bijbel en samenleving.

Als wij aan het werk zijn geniet Femke van alle aandacht bij
de gastouder.
Onze droom is om een eigen huis te laten bouwen en inmiddels is de start daarvan begonnen. Als alles goed gaat zullen
wij volgend jaar mei verhuizen naar ons nieuwe huis in Baard.
Gilbert, Nynke
en Femke Valk.
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Ik verplaats mij door de week zoveel mogelijk op de fiets. Bij
mijn afscheid kreeg ik een e-bike cadeau en die komt goed
van pas: het waait hier (bijna) altijd. Wie weet kom ik u in
de komende tijd wel eens tegen, in kerk of winkel of kroeg,
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gewoon op straat of in de wachtkamer bij de dokter.

De videoclip is te bekijken via www.GreidhoekeOT7.nl

Mei in hertlike groet fan de dûmny!

Help mee om Winsum en de Greidhoeke (opnieuw) op de
kaart te zetten en een notering te bemachtigen in de Fryske
Top 100!
Stem via www.frysketop100.nl op Greidebern ft. Wiebe
Kaspers - Nim my mei dy mei
Sint Maarten aktie Maarten van der Weijdenfoundation
Alle clichés zijn waar, zo ook deze: waar een klein dorp groot
in kan zijn!!
Het is onvoorstelbaar dat de kinderen tijdens de lampionoptocht het fantastische bedrag van € 1337,92 hebben
opgehaald! De betrokkenheid bij de aktie van de drie Winsumers Berthil, Geert en Johannes die in augustus 2018 in
11 steden 2 kilometer mee gaan zwemmen met de 11 stedenzwemtocht van Maarten van der Weijden is groot. Daar
gaan we vast nog veel van horen. Mannen, veel succes met
trainen en inwoners van Winsum heel hartelijk dank voor jullie bijdrage. Al het opgehaalde geld gaat naar de Foundation
en is bestemd voor onderzoek naar kanker.

• Skoallenijs

Nim my mei dy mei, de Fryske top 100 yn!
Winsum in de Fryske Top 100? Het zou zomaar kunnen.
De kinderen van basisschool it Bynt in Winsum hebben samen met de 3 andere scholen van Onderwijsteam 7 (Baard,
Itens en Wommels) én zanger Wiebe Kaspers een Friese
popsong over de grutto gemaakt.
Meedenken en schrijven aan de tekst, het lied zingen en
zelfs het opnemen van een videoclip. De volgende stap: met
het lied de hitlijst in!

November aktiemaand:
Aan het eind van het jaar vinden er veel akties plaats voor
goede doelen, dichtbij en ver weg. Voor kinderen is deelname aan een aktie een stuk burgerschapsvorming. De groepen 5 t/m 8 deden mee aan de aktie van Plan Nederland
“schaatsen voor water”.

Vorig schooljaar startte het project Greidhoeke goes Onderwijs, een gezamenlijk project van 4 scholen in Littenseradiel in samenwerking met verenigingen, organisaties en de
mienskip. Leerlingen passen onderzoekend leren toe met
de grutto als metafoor waarbij talentontwikkeling een belangrijke rol speelt.

Na het werven van sponsors schaatsten de kinderen zo veel
mogelijk rondjes op de elfstedenbaan in Leeuwarden.
Met de opbrengst van Schaatsen voor Water worden in de
regio Amhara in het noordwesten van Ethiopië drinkwatervoorzieningen aangelegd. Er wordt gezorgd voor goede
sanitaire voorzieningen op scholen en er wordt voorlichting
gegeven over hygiëne. Duizenden kinderen en hun familie
krijgen door de inzet van Nederlandse scholieren toegang
tot veilig drinkwater en betere hygiëne. Alle sponsors van
deze aktie ook heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage.

Eén van de dingen die gaandeweg is ontstaan, is het maken
van een lied over de grutto. De kinderen konden woorden en
zinnen opschrijven waar zij aan dachten bij de grutto.
Wiebe Kaspers heeft tientallen briefjes verwerkt tot een
Friese popsong: Nim my mei dy mei. Om het helemaal compleet te maken is er met de kinderen van alle 4 scholen een
prachtige videoclip gemaakt door Jacob Fokkens uit Winsum.

Meer weten over wat er allemaal gebeurt op it Bynt? Kijk dan
op: www.facebook.com/OBSitBynt

Het lied gaat over een jongen die in bed ligt en buiten de
grutto hoort roepen. De grutto neemt hem mee op reis door
onze Greidhoeke, leert hem vliegen of… was het toch een
droom?
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• Minibyb op’e Hegeterp
Op de Hegeterp ha jim fêst de reade minibyb alris stean
sjoen, en miskien ha jim der ek wolris in boek út helle. Der
waard my frege hoe’t it plan ûntstien is om de minibyb by ús
foar hûs te pleatsen.
Dat sit sa: Ik persoanlik lês oer it algemien in boek mar ien
kear. Mar at it in moai boek is, fine je it wol skande dat sa’n
boek dan yn de boekekast of op’e solder ferdwynt. Freondinnen hiene datselde gefoel, sadwaande wikselen wy ûnder
inoar wolris boeken út.
At je dan ek noch oan in trochgeande dyk wenje, ûntstiet op
in bepaald stuit it plan om in boekekast by de dyk te setten.
Ik krij der in soad leuke reaksjes op. Der sitte berneboeken
en boeken foar folwoeksenen yn. Hoe’t de minibyb brûkt
wurdt, makket my net folle út: at je der boeken út helje en
der wer oare boeken yn dogge, of net. Dat is allegear prima!
Ik hâld in bytsje yn de gaten at elkenien it wat netsjes hâldt
yn de kast, en at der wat leuke boeken yn steane. Ik ha der
leaver gjin tiidskriften yn, want dêr wurdt it wat rommelich
fan, kaam ik efter. Eins hoopje ik dat minsken der boeken yn
dogge wêrfan se fine dat in oar se ek lêze moatte soe, sadat
1 boek by meardere minsken foar in protte lêsfertier soargje
kin.

• Sinterklaas op skoalle

It plan is noch dat de kast wat heger komt, sadat de boeken
op each-hichte komme te stean. Ik ha ‘m no earst, yn ferbân
mei it waar, tsjin it hûs oan stean. Elk mei dêr gewoan hinne
rinne om boeken te lienen!
Ik hoopje dat de minibyb leuk is foar in protte minsken út
Winsum en omkriten, en dat er der noch lang stean bliuwe
sil.
Groeten, Anja Wierenga

• Fierljeppen
It is al wer eefkes lyn, mar de Fierljep Feriening kin werom
sjen op in prachtich seizoen. Der wie in kampioen foar Winsum by it FK, Jarich Wijnstra hat it wûn by de jonges. By it NK
moast hy spitich genôch in Hollander foargean litte, mar mei
in ôfstân fan 18.33 m sprong hy al wer 20 cm fierder as by it
FK. En dit seizoen krekt promovearre nei de earste klasse en
fuort yn de finale springe dat die ús topper Wisse Broekstra.
Mei in nij PR fan 16.07 helle hy it tredde plak by de jonges.
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de ynskriuwings en betellings. Sa’n 6 ljeppers fan Winsum
krije no, tegearre mei noch sa’n 15 ljeppers fan ferskate oare
klubs, eltse wike op ít Fean training fan Hugo Veenker, in
spesialisearre rintrainer mei ferstân fan polsstokheechspringen.
Wy binne hiel benijd hoe’t it it kommende seizoen wer rinne
sil en kinne net wachtsje om wer los te gean!

By it FK foar de jeugd kamen 10 fan de 32 dielnimmers fan
Winsum, by de jonges oant en mei 10 jier wie der in tredde
plak foar Mads Tolsma en by de jonges fan 11 en 12 waard
Germ Terpstra twadde. By it NK yn Bûtepost, wêr’t 7 fan de
26 Fryske ljeppers fan Winsum kamen, waard Hilde van der
Weij twadde by de famkes fan 11 en 12 mei in nij PR fan
9.39 m. Mads Tolsma waard hjir twadde, ek mei in nij PR fan
9.11 meter.

Dit binne de wedstriiddata 2018 yn Winsum:
1e klasse: 15 maaie, 16 juny, 21 july, 19.00
FK WINSUM: 11 augustus 13.30
2e klasse: 16 maaie, 14 juny, 19 july, 19.00
3e klasse: 16 juny, 21 july en 18 augustus, 10.00 oere
Eareklasse: 28 augustus 18.30 (wedstriid fan de nije opset
fan de neikompetysje)
Mochten jo ek nijsgjirrich wêze nei de trainings, de wedstriden of kinne jo minsken dy’t ynteresse hawwe foar in clinic,
nim dan kontakt op fia info@fierljeppenwinsum.frl.
Fine jo it leuk om ek diel út te meitsjen fan ús frywilligersploech dan hearre we dat ek graach!

• Dorpsfeest Winsum
As feriening binne wy fansels grutsk op ús ljeppers. Mar ek
op ús frywilligers; dy hawwe it mooglik makke dat wy it ôfrûne jier wer in flink oantal supermoaie en gesellige wedstriden yn Winsum hân hawwe! En dat dat fertúten docht blykt;
der hawwe nea sa folle jeugdljeppers oan de start stien as dit
jier! En der hawwe noch nea safolle ljeppers in clinic folge as
dit jier. We hawwe de planning en ynfolling dêrfan goed op
oarder en dat docht fertúten.
Jim hawwe it mooglik wol sjoen, ús ljeppers traine tsjinwurdich it hiele jier troch. Nei in suksesfolle pilot fan twa jier lyn
hawwe we dit jier Gerrit Feenstra fan Gezondheidscentrum
Fokkens ree fûn om foar de ljeppers bootcamptrainings te
fersoargjen. Dit wie in grut sukses!

Notulen jaarvergadering – 17 november 2017
Aanwezig:
Bestuur: Hendrik Koning, Foppe-Jan Jonker, Aafke van der
Pol (vz), Ytsje Smink, Jan Yme Visser, Henrica Meulenaar, Jan
de Groot, Anne Tuttel, Wytse van der Schaar en Symen Bergsma.
Dorpsbewoners: Henk Koning, Bart Holtrop, Auke Frankena,
Gilli Westra, Johannes Koning, Tanja Heslinga, Klaasje de
Jong, Klaas en Berber Koning, Rudi de Jong en Jetske Schilstra.
Afwezig met kennisgeving: Lisette Jorritsma, Jorien Lautenbach, Anneke Rob en Geert Dijkstra. Vanuit het bestuur:
Bert Kesimaat en Klaas Holtrop.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van
harte welkom.

Tagelyk hawwe we mei Hannes Scherjon in nije rintraining
opset; Hannes hat in trainer socht en Winsum fasilitearret
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2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken. Als mededeling wordt benoemd dat we volgend jaar alleen loopgroepen doen voor
de optocht.
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3. Verslag jaarvergadering 2016
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 en geeft een toelichting. Henk Koning uit
zijn zorgen over het financiële beleid wat betreft de muziek.
De kosten waren beduidend hoger dan de voorgaande jaren.
De penningmeester geeft aan dat er bewust gekozen is voor
een duurdere muziekband, daarentegen heeft de feestcommissie alleen maar positieve geluiden uit het dorp ontvangen. Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van
€1302,-.
Verder zijn er vanuit de aanwezigen geen op- en aanmerkingen.
5. Verslag Kascommissie
De kascommissie bestaat uit Berber Koning en Sijtske Greidanus. De kascommissie laat weten dat het financieel overzicht 2017 goedgekeurd en akkoord bevonden is. De penningmeester wordt decharge verleend.
6. Data dorpsfeest 2018
De data voor het dorpsfeest zijn 21-22-23 juni 2018. De inschrijving voor de activiteiten zal plaatsvinden op dinsdag 19
juni 2018.
7. Thema 2018
Er zijn 2 thema’s voorgedragen door het bestuur; Winsum
in de Amsterdamse Jordaan en Doarpsfeest Winsum sjocht
yn é Takomst – 2050. Na stemming is het thema geworden:
Winsum in de Amsterdamse Jordaan.
Door Gilli Westra wordt nog benadrukt dat er dus alleen
loopgroepen zijn voor de optocht voor volgend jaar. De
voorzitter geeft aan dat we hier als bestuur gezamenlijk voor
hebben gekozen. Dit wil niet uitsluiten dat we nooit meer
wagens doen. De feestcommissie zal straks bij de nieuwe
gemeente gaan informeren wat hun beleid hierin is en zal
van daaruit de opties gaan bekijken.
Ook wordt er nog gevraagd hoe het zit met de straatversiering. De voorzitter geeft aan dat dit altijd mag, maar hier
staan verder geen prijzen tegenover.
8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Foppe Jan Jonker en Klaas
Holtrop. Zij worden bedankt voor hun bijdrage en inzet. Lisette Jorritsma, Anneke Rob en Jorien Lautenbach worden
als nieuwe bestuursleden hartelijk welkom geheten.
9. Rondvraag
Henk Koning geeft aan dat hij nog een tip heeft voor de seniorenactiviteit, deze wordt in ontvangst genomen door de
feestcommissie en zal dit nader bestuderen. De feestcommissie zal dit jaar extra aandacht hebben voor de senioren,
aangezien de voorstelling Klún en Knoffelhakke niet door
iedereen positief is ervaren.
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10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en bedankt
iedereen voor zijn inbreng. De aanwezigen worden nog uitgenodigd om nog een drankje met elkaar te drinken.

• Nieuws van het dorpsbelang
Oproep aan alle inwoners van Winsum-Frl
Beste mede-inwoners van Winsum,
Even een heel kort voorstel rondje. Mijn naam is Arnold,
ik ben inmiddels 43 jaar en woonachtig op de Spannumerdyk, Winsum Zuid. Sinds 3 jaar ben ik actief bestuurslid van
Dorpsbelang Winsum. Mijn belangrijkste reden hiervoor is
dat ik meer connectie wil met het dorp, waar ik reeds 11 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 in 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 thuis voel.
We hebben echter het probleem dat als we richting maart
gaan compleet in de stress schieten, vanwege een aankomende bestuursledenwissel binnen de club (daar de één de
deurposten van zijn eigen huis met zijn gebit bewerkt, daar
rent de ander met wijde ogen open in het ondergoed door
het dorp :)).
Bestuurslid ben je normaliter 4 jaar en daarna kun je vrijwillig een ambtstermijn verlengen, of je verlaat de club. Uitzonderingen nagelaten natuurlijk. Het Dorpsbelang heeft tot
doel de belangen van de dorpsbewoners zo goed mogelijk te
behartigen. Samen sta je sterker dan alleen. In zaken die alle
dorpsbewoners raken, of een groot deel van onze inwoners
kan het dorpsbelang als stem fungeren in de richting van instanties zoals de gemeente, provincie, de busmaatschappij.
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 dorpsbelang
en gemeentelijk belang, zoals bijvoorbeeld woonprojecten
of de inrichting van het dorp.
- Een jaarvergadering, waar onze voorzitter nogal eens verassend ten tonele komt.
- En aanspreekpunt voor medebewoners met soms uiteenlopende vragen. Dit alles gebeurt meestal per mail of dat
iemand een spontane babbel begint.
Mocht dit verhaal je aanspreken en je wilt meer info, of jezelf gelijk aanmelden, dan zijn we bereikbaar via onze email;
dbwinsumfrl@hotmail.com.
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Of neem contact op met mij of één van mijn collega dorpsbelangers.

Inmiddels liggen er dan duizenden boeken op de tafels klaar
voor de zaterdag.

Met uitnodigende groeten van Eddy, Richard, Jaap, Gerard,
Simone en Arnold.

Op zaterdag worden de laatste instructies en tips gegeven aan
de vrijwilligers voor de deur om 9.00 uur open gaat. De eerste
handelaren en liefhebbers staan dan soms al een half uur in
de gang te wachten. Vanaf een uur of 10 begint het draaiend
rad waar ook een aantal mensen prijzen voor gedoneerd hebben. Ook deze mensen willen we bedanken voor hun bijdrage.
Het is inmiddels al gezellig druk in de koffiehoek waar
de koffie en de appelflier gretig zijn aftrek vinden en menigeen hoopt op een prijsje van het draaiend rad of zit alvast de eerste buitgemaakte boeken door te sneupen.
Inmiddels beginnen de snert en de broodjes met hamburger
en warm vlees ook de weg over de toonbank te vinden. De
vooraf bestelde bakjes snert staan klaar om afgehaald te
worden en uiteindelijk wordt het half 1 en is het tijd om de
zaal te sluiten voor bezoekers.

>> Volgende keer meer info over de Driehoek <<

• Bedankje
Via deze weg willen wij jullie allemaal bedanken voor alle
belangstelling, bloemen, kaarten en felicitaties die we hebben mogen ontvangen met ons 50-jarig huwelijkjubileum op
28 september 2017. We hebben samen met de kinderen en
kleinkinderen een prachtige dag gehad.
Jan en Lucie Molenaar

Na eerst even pauze te houden om zelf even wat te eten en
te drinken is het tijd om op te ruimen en schoon te maken.
En de uitdrukking “vele handen maken licht werk” geldt dan
ook zeker.
De netto opbrengst van dit jaar is € 2.148,54. Hiervan gaan
€ 500,00 naar de Blierbekjes die dit jaar hun medewerking
hebben verleend aan de boekenmarkt. De rest van het bedrag is voor de Anna Tsjerke.

• Boekenmarkt 2017
Op 28 oktober was de jaarlijkse boekenmarkt, voor de 21e
keer alweer. Ook dit jaar kijken we met veel plezier terug
op deze dag. Als eerste willen wij alle vrijwilligers bedanken
die geholpen hebben. Zonder vrijwilligers zouden wij niet in
staat zijn om deze boekenmarkt te organiseren.
Op donderdagmiddag begint het al met het klaar zetten
van de tafels waar alle boeken op geplaatst worden. Ook
worden er bordjes opgehangen. Dit om ervoor te zorgen
dat alle boeken zo veel mogelijk gerubriceerd op tafel geplaatst kunnen worden. Dit zijn Romans, Thrillers, Frysk,
Literatuur, Kinder- en Jeugdboeken, Theologie, Kookboeken, Dieren, Natuur, Sport, Hobby, Naslagwerken,
Curiosa en Buitenlandse boeken. ‘s Avonds wordt met
de vrachtwagen van Firma Koning de boeken bij Terpstra
uit Baard opgehaald en worden de eerste boeken al uit
de opslagdozen gehaald en op de juiste tafels geplaatst.
Op vrijdag gaan we hier mee verder en worden de boeken
het liefst, als daar nog ruimte en tijd voor is, zoveel mogelijk
op schrijver bij elkaar gezocht. Natuurlijk is er zo nu en dan
even tijd voor een bakje koffie of thee met wat lekkers en
een praatje, want regelmatig komen er boeken voorbij die
herkenning, verhalen of herinneringen oproepen.
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Bij deze willen we ook Tietsya bedanken voor haar jarenlange inzet bij de boekenmarkt. Zij heeft zich al 21 jaar ingezet om ervoor te zorgen dat de boekenmarkt gehouden kon
worden. Dit jaar heeft ze aangekondigd een stapje terug te
willen doen. Ze zal nog steeds betrokken blijven bij de boekenmarkt, maar zal niet meer mee draaien in de organisatie.
Zonder haar zou de boekenmarkt nooit zo lang hebben kunnen bestaan en we zullen haar inzet zeker missen.
De volgende boekenmarkt is op zaterdag 27 oktober 2018.
Het hele jaar door nemen wij graag uw boeken in ontvangst. Hiervoor kunnen jullie contact opnemen met de
Fam. Lycklama à Nijeholt, Sulverstrjitte 3, Winsum, 341792.
Nogmaals willen we iedereen bedanken die mee heeft geholpen deze boekenmarkt mogelijk te maken en graag tot
volgend jaar.
Commissie boekenmarkt,
(Tietsya), Jappie, Sonja, Ale en Zwaantje

• Dorcas voedselactie
De Dorcas-actie is voor de 22e keer gehouden.
De Dorcas Voedselactie 2017 is weer een geweldig succes
geworden. We hadden 60 dozen aangevraagd en gekregen
en toch was er zaterdagmiddag bijna een te kort aan dozen
om de boodschappen in op te slaan. Dat is toch hart verwarmend.
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Zoals u weet is de Dorcas voedselactie bestemd voor armen
in vooral Oost-Europa. Ook van de collectebus werd goed
gebruik gemaakt. Het geld is bestemd voor de vervoerskosten. De chauffeurs bestaan uit vrijwilligers.

Met zijn 3en op huwelijksreis, dat is toch helemaal bijzonder!

Jan Wagenaar

(bron: kaatsen.nl)

Nog voor Kerst zullen de eerste 20.000 voedselpakketten in
Oost-Europa worden bezorgd. Het voedsel is bestemd voor
de allerarmsten in onder meer Oekraïne, Roemenië, Moldavië, Bosnië, Servië, Wit-Rusland, Albanië en Noord-Ossetië
(Rusland).
We willen u hartelijk bedanken voor uw gulle gaven en natuurlijk ook dank aan de vrijwilligers en de familie Tolsma
van Coöp Winsum
Hartelijke groet, Wieke Gillebaard

In de zomermaanden lukt het niet om op vakantie te gaan,
vandaar dat wij de gewonnen cheque hebben verzilverd op
7-11-‘17. We zijn voor 8 dagen vertrokken naar Gran Canaria
(Zuid-Spanje).
We hebben genoten met zijn 3en heel veel zon en bijna 30
graden! We hadden er een auto bij gehuurd en hebben heel
wat van het prachtig mooie eiland gezien.

Tiisdei 21 novimber 2017 kaam der dan dochs noch hommels ein oan it libben fan Jan Wagenaar fan Winsum.
Jan Wagenaar waard berne yn Gau mar hat it grutste part fan syn libben troch brocht yn Winsum.
Jan wie miskien dan net in grut keatser mar in grut leafhawwer wie hy seker. Syn grutste prestaasje is wol it winnen fan it
skoalkeatsen fan de gemeente Baarderradiel.

•

Oan de side fan ûnder oaren Tinus Santema en Sjerp Wassenaar wint hy dat kampioenskip. Jan is altyd frij feint bleaun
en der troch hie hy genôch tiid om nei syn grutste leafhawwerij ta te gean. Derby hie hy in swak foar it frouljuskeatsen.

De gewonnen reischeque

In februari kwam Hester enthousiast thuis uit school, ze waren gestart met een project en je kon mee doen met een actie via internet, door te voorspellen wanneer de gezenderde
grutto Amalia weer aan zou komen in Friesland.
Superleuk natuurlijk! Dus Hester heeft samen met Wouter
een datum en tijd voorspeld: 14 maart om 9.30 uur dan zou
Amalia aankomen! Zo gezegd zo gedaan en gemaild.
Enige tijd later kreeg Wouter een mail van de organisatie
Kening fan é Greide. Hester was uitgenodigd om op donderdagavond 16 maart het lente feestje te komen vieren bij de
Fam Fopma Britswert want ze had een prijs gewonnen!
Helemaal geweldig natuurlijk en door het dolle heen, ik zei
nog tegen Hester ga nou niet direct uit van de hoofdprijs
misschien win je wel een kleurboek.
‘s Avonds waren wij daar in de mooi versierde schuur, waar
verschillende sprekers en zanger Syb van der Ploeg aanwezig waren. Het was een gezellige avond maar toch ook wel
heel spannend, want ja wat had Hester gewonnen?
Uiteindelijk de prijsuitreiking, en ja hoor, Hester zat er het
dichtste bij met haar voorspelling het scheelde maar 7 min!
Ze won gewoon de Hoofdprijs een reischeque naar ZuidSpanje t.w.v. € 1500,- GEWELDIG!
Afgelopen zomer op 7-7-‘17 zijn wij (Wouter & Gerbrig) getrouwd, een geweldig mooie dag met een fantastisch feest!
Een huwelijksreis hadden we eigenlijk niet in het hoofd maar
omdat Hester de mooie reischeque had gewonnen hadden
we gelijk een mooie invulling:

Jierrenlang hat hy sponsor west fan keatsfereining Winsum en harren frouljuspartij. Jan mocht der graach by wêze. Mar
ek doe’t hy net mear hoegde te wurken wie hy hiel lang fêste dielnimmer by de 50 plus. Doe’t it keatsen net mear woe wie
hy noch faak te gast by de manlju yn sporthal de Trije of op de fjilden wêr ’t de âlde garde dan besocht foarbêst op te slaan.

Ook zijn we met een super grote catamaran de Atlantische
oceaan op gegaan om dolfijnen te spotten echt dat wat een
belevenis!!

Tijdens onze avonturen hebben we nog gezocht naar grutto Amalia, maar we hebben haar niet kunnen vinden ze zit
waarschijnlijk alweer heerlijk in Afrika!
En ik geef der groot gelijk!!
Wij hebben een fantastisch mooie (huwelijksreis) vakantie
gehad!!
Bedankt Kening fan ‘e Greide, FANTASTISCH
Groetjes Wouter, Gerbrig Hijlkema-Roorda
& Hester-Britt
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Ek foar VVO de fuotbalklub út Easterlittens is Jan jierrenlang yn it spier west. Alvetal-lieder, flaggenist of lotto-toto opheller Jan wie nearne te grut foar. Jan wie in noflike maat werby de wille fan it spultsje foarop stie. Jan Wagenaar mocht 77
jier wurde.

•

Praktijkperikelen

Ook onze praktijk wordt opnieuw ingedeeld, zeg maar gerust ‘verdeeld’.
Een deel gaat bij de regio Franeker horen, de dorpen Winsum, Spannum, Welsrijp en Baijum; een ander deel van onze
praktijk gaat naar Leeuwarden – dit zijn Easterlittens, Baard,
Mantgum, Huins Leons, Mantgum Jorwert en Hilaard- en
slecht een heel klein deel gaat naar Sud-West, dat zijn de
patiënten in Wieuwert, Rien, Easterwierrum. Maar we zijn
van plan om de zorg onverdeeld aan u ten goede te laten komen, geneeskundige en pharmaceutische zorg vanuit het
Medisch Centrum Winsum en onze dependance in Mantgum.
Ook hopen we het Consultatie bureau binnen boord te houden, ouders komen met hun kinderen vanuit de omringende
dorpen allemaal en met plezier naar de praktijk in Mantgum. Het moet toch niet zo zijn dat het Consultatie bureau
verdwijnt naar Akkrum of Grou. We houden u op de hoogte.

We zijn dankbaar dat er nog dokters zijn die in onze praktijk
willen werken. Er is een groot tekort ontstaan aan huisartsen die zich in Friesland willen vestigen. De tegenwoordig
meestal vrouwelijke huisartsen hebben partners die in het
noorden geen passend werk kunnen vinden, met als gevolg
dat zij de noordelijke regio’s mijden. Welke dokters zijn er
op dit moment werkzaam in onze praktijk: Dokter Snoek en
dokter Urff werken respectievelijk 3 en 1 dag in de praktijk,
dat kan in Winsum zijn of een dagdeel in Mantgum; dokter
Bergmans werkt 2 dagen bij ons op dinsdag en vrijdag. Uw
eigen huisarts werkt de gehele week op wisselende tijden,
maar houdt wel het overzicht. Onze zoon Lennart heeft samen met zijn vrouw besloten enkele jaren in het buitenland
te gaan werken en vertrekt in januari naar Saba, een van de
bovenwindse eilanden van het Koninkrijk. Ze krijgen daar
beiden een baan als arts. Melle, Lot en de baby- op dit moment van schrijven nog niet geboren- gaan genieten van
enkele jaren wonen in de Caraïben. Het spreekt vanzelf dat
we het jonge gezin enorm gaan missen en niet in de laatste
plaats dokter Bergwerff ‘junior’. Het wordt een interessante
uitdaging voor de twee dokters en we wensen hen veel succes daar.
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Er is in ieder geval een Friese bakker werkzaam op Saba, en
ook een Friese verpleegkundige, dus hoeven ze wat dat betreft Friesland niet te missen.
Afgelopen periode zijn de griepvaccinaties weer gezet, in
Winsum en in Mantgum. Heeft u de griepprik gemist? Neem
dan contact op met de praktijk, misschien liggen er nog een
paar in de koelkast. Vanaf 60 jaar bent u opgenomen in het
landelijke vaccinatieprogramma en kunt u gratis de griepprik krijgen. Ook kunt u ondanks de griepprik toch nog wel
de griep krijgen, want niet alle virusstammen zitten in de
jaarlijkse ‘cocktail’. Maar de heftigheid van de influenza is
een stuk minder na een griepprik en je bent minder besmettelijk voor je omgeving. Dus het loont altijd!
In de kerstperiode, dit jaar 4 dagen achtereen, vinden wij het
prettig wanneer u de medicijnen op tijd bestelt. Dus liever
halverwege december dan in de laatste week van het jaar.
Ook de apothekersassistenten willen graag op tijd naar huis
met de feestdagen. U toch ook?
Wanneer u dit leest is het alweer december en is 2017 omgevlogen. Mogen wij u namens de praktijk en het team feestelijke dagen toewensen en een onverdeeld mooi 2018!
Aukje Bergwerff

• Zestig plus middagen
De eerste 3 bijeenkomsten in 2017 zijn alweer voorbij.
Asraa Almasri deed haar verhaal en had als verrassing voor
ons heerlijke gerechtjes meegenomen. Het reisverslag over
een expeditie naar Mongolië werd door de heer Jukema
boeiend en humoristisch verteld. En de heer Kroes nam ons
mee op de laatste Elfstedentochten. Het waren prachtige
middagen.
Volgend jaar gaan we weer verder:
31 januari in het lokaal van de hervormde kerk:
Wijkagent Trinus Hoekstra vertelt over inbraak-preventie en
oplichting door babbeltrucs.
28 februari in de Anna kerk:
Vrijwilligers van de wereldwinkel uit Bolsward informeren
ons over hun werk en visie.
28 maart 2018 in de Anna kerk:
Mevr. S Wassenaar verzorgt voor ons een muzikale middag.
De bijeenkomsten zijn altijd op de laatste woensdag van de
maand van 14.00 uur tot 16.00 uur. Kosten €4,- incl. thee
met wat erbij.
U bent van harte welkom.
Namens de commissie, Lenie Jellesma

•

11-stedenzwemmers

Anne van Mourik. Iedere groep had een bak met geld bij de
deuren opgehaald en het spannende moment kon dan ook
gaan beginnen. Het tellen van het geld. Uiteindelijk kwam
er het magistrale bedrag uit van €1340,-. Kinderen, leerkrachten, AC van “it Bynt” (en alle inwoners van Winsum)
BEDANKT!
Inmiddels zijn we nu alweer december en hebben we de Maretak al achter de rug, ook hier is geld ingezameld voor “de
11-stedenzwemmers Winsum”. Dit door middel van verkoop
van onder andere eigen gemaakte artikelen door dorpsgenoten. Ook bedankt hiervoor.

11 November is de dag, dat mijn lichtje branden mag. Dat is
wat er op zaterdag 11 november door veel kelen van de kinderen van “OBS It Bynt” werd gezongen. Dit om natuurlijk
zoveel mogelijk snoep te kunnen bemachtigen, maar ook
om de bijbehorende jaarlijkse collecte voor het goede doel
kracht bij te zetten. En wat een kracht!
Dit jaar werd het geld wat opgehaald is met de jaarlijkse collecte van Sint-MAARTEN, gedoneerd aan de zwemploeg
“11-stedenzwemmers Winsum” en daarmee wordt de Maarten van der Weijden Foundation gesteund. De Maarten van
der Weijden Foundation zamelt geld in om onderzoek tegen
de vreselijke ziekte kanker mogelijk te maken. Augustus
2018 gaat Maarten de 11-stedentocht zwemmen en is het
voor een ieder mogelijk in één of meerdere steden met hem
mee te zwemmen. Geert, Berthil en Johannes hebben besloten in alle 11 steden 2 kilometer te gaan zwemmen met hem
om hiermee zoveel mogelijk geld op te halen door middel
van acties, sponsoring en verkoop van artikelen.
De eerste geldinzameling werd dus door de kinderen van “It
Bynt” gedaan en om de kinderen van het goede doel op de
hoogte te brengen hebben “de 11-stedenzwemmers Winsum” op school uitleg gegeven hierover. Op woensdag 8 november, nadat de kinderen het nationaal schoolontbijt hadden gehad, stonden er ineens 3 kikvorsmannen op school.
De 3 mannen kwamen namelijk volledig onherkenbaar in
vol ornaat, swimsuit, zwembril en badmuts, ten tonele. De
kinderen luisterden aandachtig en vonden het prachtig. Ze
kregen een ieder aan het eind een kleurplaat mee en konden
deze op 11 november voor de Sint-MAARTEN lampiontocht
inleveren. Voor de 4 mooist ingekleurde was er dan een leuk
prijsje.
Op de 11e van de 11e was het een drukte van belang op
school. Alle kinderen hadden veel zin om langs de deuren te
gaan en de organisatie van school was goed voor mekaar. Na
een klein uur kwamen de eerste groepen terug en konden de
kinderen de gigantische hoeveelheid snoep gaan verdelen.
Bij binnenkomst op school konden de kinderen met hun ouders een persoonlijke dankboodschap van Maarten van der
Weijden bekijken. Maarten had namelijk te horen gekregen
wat een toppers de kinderen van “It Bynt” waren en wou
hun hier persoonlijk voor bedanken. De prijswinnaars van
de kleurwedstrijd werden ook bekend gemaakte en deze
waren: Anouk Groen, Marinka Zuidema, Famke de Lang en
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Als laatste willen we jullie via deze manier op de hoogte
brengen van het feit dat de eerste activiteit van volgend jaar
ook bekend is, namelijk een nieuwjaarsduik. Op 6 januari
aanstaande zal in de Winsumer haven, voorafgaand aan de
nieuwjaarsreceptie, om 16:30uur de eerste nieuwjaarsduik
van Winsum gehouden worden en hierbij nodigen wij dan
ook een ieder uit om hieraan mee te doen. Gelegenheid om
na de tijd warm te douchen is geregeld.

Wat voor mij een enorm pluspunt van Blèzi is, is dat de producten enorm makkelijk in gebruik zijn. Daardoor is het toegankelijk voor iedere vrouw! Hoe? Dat vertel ik je graag! Je
kunt bij mij terecht voor privé-advies en/of workshops.
Dus lijkt het je leuk om eens meer te weten te komen over
Blèzi? Schroom dan niet om mij te contacten!
Lieve groet,
Lisette Jorritsma
lisetjor@gmail.com
0654690369
www.blezi.com/lisette-jorritsma

• Nijsgjirrich plakje

Via facebook van de “11-stedenzwemmers Winsum” zal
meer informatie te zien zijn en wij hopen op een geweldige
opkomst van zowel deelnemers als publiek. Op deze manier
hopen wij dat we een goede start van het nieuwe jaar zullen
hebben met zijn allen.

• Bedriuw yn byld

Zestig jaar getrouwd

Lisette – Blèzi Business Partner

Wij waren op maandag 30 oktober 2017 zestig jaar getrouwd en hebben dit in familiekring gevierd op zaterdag 28 oktober 2017 in het MFC de Helling in Winsum.
Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden om
deze dag te mogen vieren met onze drie kinderen met
aangetrouwden, 9 kleinkinderen, waarvan 1 getrouwd
en gedeeltelijk met vriend of vriendin en ons eerste
achterkleinkind en verdere familie.
Voor de vele attenties, die we mochten ontvangen in
welke vorm dan ook, zoals kaarten, bloemen, brieven,
enz. willen wij u allen hartelijk bedanken.

Hi allemaal,
Naast mijn huidige kantoorbaan merkte ik dat ik toch nog
iets miste… Iets waarin ik mijn enthousiasme en creativiteit
kwijt kan! Al jaren ben ik bekend met Blèzi Cosmetics en nu
kreeg ik de kans om andere vrouwen ook te verblijden met
deze mooie producten.

Ook was het voor ons een verrassing dat we een schriftelijke felicitatie mochten ontvangen van de Koning
en Koningin en van de Commissaris van de Koning, de
heer Brok. Op de maandagmorgen kwam de burgemeester van de gemeente Littenseradiel, mevr. Liemburg, met de felicitaties van de gemeente met een
prachtig bos bloemen en een copie van de trouwakte
d.d. 30 oktober 1957.
Wij zijn erg dankbaar dat we deze dag hebben mogen
beleven in goede gezondheid.

Blèzi is een prachtig huidverzorging en make-up merk. Door
Miranda Hazenberg in 2009 opgericht in het Brabantse Rosmalen. Een echt Nederlands merk dus. Blèzi Cosmetics staat
voor verantwoord ondernemen, om zowel de veiligheid en
de gezondheid van de mens als de natuur te beschermen.
Miranda heeft het ontwerp van alle producten in eigen beheer.

Pier en Hil Visser-Tinga
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• Zonnepanelen op een staldak
15 jaar energiebelasting terug en meedoen in zonnepanelen in onze omgeving.
Bijdragen aan een schonere wereld en besparen op de energienota maar dan zonder zonnepanelen op eigen dak! En
nog veel goedkoper ook!
Een jaar geleden heeft Grieneko geprobeerd om door middel van participaties te investeren in een collectief zonnedak. Toen was daar onvoldoende belangstelling voor.
Te duur misschien, de regeling niet duidelijk genoeg of de
overheid te onbetrouwbaar. De prijzen van zonnepanelen
zijn gedaald en we hebben Durk Terpstra uit Baard bereid
gevonden zijn dak beschikbaar te stellen voor een collectief
(op zijn stal na verwijdering van het asbest). Nu hebben we
toezeggingen voor ongeveer 100 van de 204 beschikbare
participaties= 204 zonpanelen. De participaties zullen €280
per stuk = 1 zonpaneel gaan kosten. Dat bedrag is inclusief
alle kosten van omvormer, plaatsing, verzekering etc.

Huishoudens, kerken, sportverenigingen, dorpshuizen,
MKB’ers enz. zijn vaak om allerlei redenen niet in de gelegenheid om zonnepanelen te plaatsen op eigen dak. Zij kunnen participeren in dit initiatief door het kopen van participaties á €280 per te installeren zonpaneel en krijgen 15 jaar
lang hun energiebelasting terug over de hoeveelheid opgewekte stroom per zonnepaneel.
1 zonpaneel zal ongeveer 280 Kwh aan stroom per jaar gaan
leveren. De (overheids-)Regeling betaalt 15 jaar lang de
door u betaalde energiebelasting voor stroom terug. U kunt
participeren in een project met 204 zonnepanelen op een
staldak (-en) in uw omgeving.
Geïnteresseerd? Neem contact op met
Yge Valk ygevalk@gmail.com of 06-38181170 of mail naar
info@grieneko.frl
Met energieke groet van het bestuur van Grieneko.

Wat zijn nu voor- of nadelen van zonpanelen op eigen dak
of collectief:

• Lekker ite mei.... Alice
Boerenkool anders
Dit heb je nodig voor 4 personen;
100 gerookte spekblokjes of reepjes
1 eetlepel olijfolie
1 rookworst in blokjes gesneden
400 gram gesneden boerenkool
± 1 kg. aardappels
peper, zout, nootmuskaat
zakje geraspte belegen kaas
- Verwarm de oven voor op 220 graden.
- Kook de aardappels goed gaar en prak ze fijn. Voeg wat
warme melk en een klontje boter toe zodat er een mooie
puree ontstaat. Voeg naar smaak peper, zout en nootmuskaat toe.
- Verhit de olie in een hapjespan en bak de spekblokjes
goudbruin. Voeg de rookworst toe en laat deze 3 minuten
op hoog vuur meebakken.
- Voeg de boerenkool toe en roerbak deze 5 minuten mee.
- Schep de mix van boerenkool, spekjes en rookworst in een
ingevette ovenschaal en verdeel daarover de aardappelpuree. Strijk de bovenkant glad met een vork en strooi de geraspte kaas erover.
- Zet de schaal in de oven en laat het gerecht in ongeveer 30
minuten goudbruin kleuren.
Een heerlijke boerenkoolschotel ,eetsmakelijk!

Fraachpetear mei.... Johanneke
•Liemburg,
skiedend boargemaster fan
skiedend Littenseradiel

Foto: Catrinus van der Velde
Jelle: No hiene wy sa’n moaie smûke en feilige gemeente.
Kinne jo koart útlizze wêrom’t dy weryndieling der eins
komme moast?
Boargemaster: Der feroaret in protte yn de wrâld, en dat
hat ek konsekwinsjes foar it gebiet wêryn wy wenje. Der
komme allerhande nije regels op ús ôf, alles wurdt digitaal
en de gearstalling fan de befolking feroaret. Dat freget oare
wenningen, oare enerzjyfoarsjennings en hat ek gefolgen
foar ynvestearrings yn it ûnderwiis en op it soasjale mêd. In
lytse gemeente kin prima saken útfiere, mar it neitinken oer
en ynspyljen op sokke grutte ûntjouwingen, dêr hawwe jo
mear kapasiteit foar nedich.
Jelle: Hawwe jo fertrouwen yn de nije gemeente?
Boargemaster: Ja, in protte. Wy ha goeie ûnderfiningen
mei de nije gemeenten. Sjoch, it sil net yn ien kear ûnfeilich
of minder smûk wurde yn it eardere Littenseradiel, mar it
sil al oars wurde. Grutter. It sil der om gean, dat yn de nije
gemeenten each bliuwt foar it lytse. Jo kinne en moatte jo
fansels as boarger altyd hearre litte kinne. Ek yn de nije gemeente moatte jo ynfloed útoefenje kinne. Wy ha ús bêst
dien dat oer te bringen.

• Vereniging speeltoestellen

Vereniging Speeltoestellen Winsum maakt vanaf 2014 gebruik van een euro-incasso. De jaarlijkse incasso van de contributie kunt u herkennen aan het incassant-id van Vereniging Speeltoestellen Winsum: NL36ZZZ400058760000.
De incasso heeft een eigen machtigingskenmerk, gebaseerd
op uw lidmaatschapsnummer: Mndt-lidnummer-1-11-2009,
waarbij u lidnummer moet vervangen door uw lidmaatschapsnummer.
Dus als uw lidmaatschapsnummer bijvoorbeeld 48 is,
zal u machtigingskenmerk Mndt-48-1-11-2009 zijn.
De contributie wordt jaarlijks op de jaarvergadering vastgesteld.
Voor het jaar 2017 bedraagt de contributie € 3,00.
De afschrijving van de contributie van 2017 zal eind december geschieden.
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Jelle: Us doarpskrante is trije kear nominearre foar de priis
foar Fryske Doarpssjoernalistyk. Dy priis wie útskreaun troch
Littenseradiel. Bliuwt de priis wol yn de nije gemeente?
Boargemaster: Dat wit ik eins net. Súdwest nimt it idee fan
de priis oer, dat is wol wis. It soe wol hiel spitich wêze as it
ophâlde soe, want sa’n priis kostet net in soad, je hawwe der
in bytsje wurk fan, en it hat wol in protte effekt. It lûkt de
oandacht fan de media en it stimulearret echt it gebrûk fan
it Frysk yn doarpskranten en op websiden.
Jelle: En de Spulwike?
Boargemaster: Yn 2018 giet de spulwike troch, dat is al ôfpraten. Dêrnei wurdt it faaks yngewikkeld, want der binne
dan trije gemeenten yn it spul belutsen. It giet fansels om
jild, en ik leau net dat de iene gemeente samar foar de oare
betellet. As it al mei alle belutsen gemeenten trochgiet, dan
wurdt it organisatoarysk wer folle dreger. Myn advys oan de
organisaasje wie: besykje ek op in oare wize ynkomsten te
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krijen. Men kin no ‘freon’ wurde fan de spulwike. Dêr soe ik
op ynsette.
Jelle: Hawwe jo wat mei Winsum, of hawwe jo in oar favoryt
doarp?
Boargemaster: In favoryt doarp haw ik net. Winsum is ien
fan de gruttere doarpen. Der binne moaie foarsjennings en
de minsken binne lekker selsbewust. Der is ek in protte bedriuwichheid, seker foar in doarp mei goed tûzend ynwenners.. En it fierljeppen hen? Dat fyn ik fantastysk. Sa’n moaie
sport. Ik haw al in pear kear minsken fan bûten Fryslân dy’t
by ús op besite wiene, meinommen nei it FK. It hat wat, want
alle minsken, ynwijd yn de sport of net, fine it prachtich. Sa’n
sport fertsjinnet trochgeande stipe.
En dat Winsum der sels foar soarge hat dat beide skoallen
fusearre binne, fyn ik ek in grut komplimint wurdich.
Jelle: Littenseradiel ferdwynt, en jo hâlde op as boargemaster. Hokfoar wurk sille jo aanst dwaan, of geane jo mei pinsioen?
Boargemaster: Ik gean mei pinsioen. Ik haw in protte leafhawwerijen, dus dêr rjochtsje ik my earst op. Dêrnei sjoch
ik wol wat op myn paad komt, want ik wol bêst noch wat
betsjutte foar de maatskippij
Jelle: Jo hawwe in wittenskiplik promoasje-ûndersyk dien
nei Fedde Schurer. Fanwêr dy fasinaasje foar Schurer?
Boargemaster: Ik bin begûn as sjoernalist. Dat wie Fedde
Schurer ûnder oaren ek. En ik haw ek wat mei taal, mei de
skriuwerij. Fierders wie Schurer neist syn skriuwwurk (as
bern song ik syn ferskes) ek politikus en lid fan de Twadde
Keamer. Ek dêr leit de oerienkomst. Boppedat lês ik graach
biografiën, en sa kaam ik op it idee my yn Schurer te ferdjipjen. Heechlearaar Bart Tromp – goekunde, hy libbet net
mear, - fûn dat it in proefskrift wurde moast.
Jelle: Mei jo promoasje binne jo doctor wurden. De folgjende stap soe prefester wêze. Is dat jo ambysje ek?
Boargemaster: Dêr bin ik te praktysk foar ynsteld. Ik sit
boppedat net yn unversitêre rûnten. Om dy stap te meitsjen
moatte je echt oant jo earen ta yn de wittenskip sitte.
Jelle: De PvdA libbet suver op troch it Lutz-effekt. Is it neat
foar jo om har by te stean yn de politike arena?
Boargemaster: It Lutz-effekt bestiet net. Dit is echt de opperflakkichhyd fan de parse. Mei alle respekt foar Lutz Jacobi hear, want se hat in goeie, waarme útstrieling, mar de
PvdA hat it yn Súdwest-Fryslân better dien as yn Ljouwert.
Dus wêr hawwe wy it dan oer. De lege opkomst, dat fyn ik
mear in ûntjouwing om je drok oer te meitsjen. Dêr moatte
wy ús net by dellizze. Nee, it soe neat foar my wêze om op
de sjippekiste stean te gean, as jo dat dogge, moatte jo ek
mei oplossingen komme. Dêr wrakselje alle partijen op dit
stuit mei. En ik bin net sa’n partijtiger.
Jelle: Is der eat net oan ‘e oarder kommen dat jo noch wol
kwyt wolle? In lêste boadskip oan de Winsumers bygelyks?
Boargemaster: Ik hoopje dat de Winsumers belutsen bliuwe
by harren doarp en trochsette mei it organisearjen fan eve-

neminten dy’t it doarp ien meitsje. De Ploech fan Tsien fyn ik
dêrfan in prachtich foarbyld. Set ek by tsjinslach troch. Besykje ynfloed út de oefenjen troch de polityk of troch oare
kanalen. En jou de nije gemeente in kâns.

• Oprop doarpsargyf
De Wurkgroep DoarpsArgyf Winsum fersoarget sûnt in tal
jierren de foto’s yn MFS De Helling. Twa kear yn ’t jier wikselje dizze foto’s fan tema.
No woe de Wurkgroep graach de “Senioarereis” as tema
brûke, mar it docht bliken dat de Kommisje Senioarereis
eins allinne fan de lêste jierren (digitaal) foto’s hat (2012 –
2017). Wol hat de Kommisje Senioarereis in fotoalbum mei
foto’s fan de jierren 1998 – 2002 en hat it DoarpsArgyf in film
(reis Ouden van Dagen) út 1953.
In fraach fanút de Kommisje Senioarereis en de Wurkgroep
DoarpsArgyf Winsum is dan ek, of immen wit of der mear
foto’s binne fan dizze reizen. Sa fan bygelyks de fyftiger
jierren ôf. En is der miskien ek oar materiaal ? Listen mei
nammen fan kommisjeleden, wêr hat men hinne west, ensf.
Alles is wolkom!
Mochten jim wat yn besit hawwe of witte wa’t guod hat en
wy meie en kinne dat brûke, dan soe dat hiel fijn wêze ! Is it
persoanlik eigendom, dan meitsje wy ôfskriften en krijt men
it fansels wer werom.
Foto’s en oar materiaal kin dan brocht wurde by
Berber Koning, Kleasterdyk 48, 8831 XC Winsum (0517 –
34 21 87) of by Jacob Krol, De Omrin 24, 8831 ZD Winsum
(0517 – 34 15 52).
Of nim gewoan kontakt op mei boppesteande minsken!
Alfêst ús tank út namme fan Kommisje Senioarereis
Wurkgroep DoarpsArgyf Winsum
N.B. It tema fan de fotosearje yn De Helling foar de kommende tiid is foarearst “Winsum yn âlde ansichten”

• Seniorereis 13 septimber 2017
Nettsjinsteande dat de berjochten striemin waar foarspegelje, rinne dochs sa’n ienensantich minsken fan boppe de
sechstich rjochting “De Helling”, dêr’t in bus mei in ûnderen boppelaach, op harren stiet te wachtsjen.
It is wer safier, de jierlikse reis fan de senioaren fan Winsum.
Troch de hurde wyn en grouwe reinbuien feroaret it moai
kapte hier fuortdaliks al yn in “stoarmkapsel”. En dat sil de
hiele dei sa bliuwe. Likernôch healwei njoggenen, as elkenien te plak sit, kin de reis begjinne.
Henk Tjallema fan ITS- busferfier is hjoed de hiele dei ús
sjauffeur en rydt ús earst nei de Bonifatiuskapel yn Dokkum.
It wie it doel en rin mei alle reisgenoaten nei de boarne, dêr’t
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in gids ús it ien en oar oer fertelle soe. Troch it minne waar
ha wy de gids mar yn ‘e bus helle, sadat wy, mei it útsicht op
‘e boarne, lústerje kinne nei de skiednis en leginden oer it
ûntstien dêrfan.
Dêr binne ferskate fan sokke leginden yn ‘e omloop. De iene
seit dat it hynder fan Bonifatius mei syn poat op de grûn
stampte en dat der in gat ûntstie dêr’t swiet wetter út omheech kaam.In oare leginde seit dat by it opheegjen fan ‘e
terp,in hynder yn de weake grûn sakke en doe’t se it bist der
út lutsen swiet wetter út it gat welde. Ek sizze se wol dat Bonifatius mei syn biskopsstêf op de grûn tikke en dat der doe
ynienen swiet wetter boppekaam.
Hoet ít ek mar west hat, de boarne wie iuwenlang fan grut
belang foar de wetterfoarsjenning fan Dokkum en ek foar de
bierbrouwerijen.Boppedat waard der oan de boarne fanâlds
in genêskrêftige wurking taskreaun. Jierrenlang ha minsken
de wel dan ek opsocht foar heil en krêft.
Hjirnei stappe wy út de bus en nei de kapel. At it no oan
it wetter út de boarne leit, mar it is krekt efkes drûch. Yn de
kapel kinne wy genietsje fan in waarm bakje kofje of tee mei
oranjekoeke. Sittend op de tsjerkebanken, eagje wy de kapel oer.
It ljocht skynt nei binnen troch de kleurde ruten fan glês yn
lead. De muorren binne yn in hege rûnte opset mei kleastermoppen, sadat de pilgrims it koar en de besikers it alter
goed sjen kinne. Yn it midden is de kapel iepen, dat is foar it
gefoel fan “tichtby de natuer wêzen”. En dat kinne wy wol
fernimme: troch de stoarm, siicht it wat yn ’e kapel.
Nei de kofje geane wy efter de gids oan nei de kapel fan de
pilgrims. Hy kin prachtich fertelle, sadat wy in dúdlik byld
krije fan wat hjir jierrenlang en noch hieltyd ôfspilet yn de
kapel.Dernei kin in groep in film besjen oer de skiednis fan
Bonifatius en de kapel.Yn groepkes krije de oaren in rûnlieding mei de gids, by de skilderijen lâns. Al mei al, tige nijsgjirrich.
Mar it wurdt ek tiid foar ús waarm miel. Elkenien krûpt wer
by Henk yn de bus en is benijd wêr’t we ite sille. Jillert jout al
in oanwizing yn de bus. Hy seit: ‘Wy hâlde sa daliks in wedstriid pankoekiten’. Pankoek? Dat ha wy mei de senioarereis noch nea dyn.

om, seit ien fan harren. Mei de reade wyn falt it ta, dat wurdt
yn swiere deeglike glêzen skonken, krekt as eartiids. Mar it
iis mei de slachrjemme moat ek noch komme….
It wurd stadichoan geselliger yn de trein. Sa gesellich dat
de port Tytsia al om de earen fljocht, en ........yn har jas en
broek. Ferfelend, dat is raar guod, yn ‘e klean teminsten. Der
wurde allegearre advizen nei har roppen om it dêr wer út te
krijen. Mar Tytsia wit: ’Kâld wetter moat ik ha, dat helpt it
bêst’! Wy leauwe har einliks net mar nei in skoftke fan himmeljen yn de âlde húskes komt se wer werom, en jawis: de
port is der út! Wol is de jas dweiltrochwiet. Dy moat in moai
skoft drûgje.
Der wurdt op alle tafels in stapel waarme pankoeken set. No
kin it oangean. It wurdt al gau stil yn ’e trein. Nei twa pankoeken ha de measten wol genôch hân. Dernei noch iis
mei…..slachrjemme. Sa grou as in tyk stappe wy wer yn ’e
bus rjochting de “Seedykstertoer by it Noarderleech”.
Boppe yn de bus, kin je de wynpûsten goed fernimme. De
stoarm hellet oan! By de Seedykstertoer, doart in protsje
minsken it oan om yn in soarte fan panoramawein mei in
gids, troch de stoarm in toertocht te meitsjen by it
Noarderleech. In lyts protsje minsken ferset him tsjin fûle
wynstjitten en swiere reinbuien en kladdert by de seedyk
op. De rest fan de groep siket yn it museum in smout plakje op. Under it genot fan in bakje kofje of tee mei in grou
stik apeltaart, kinne wy dêr in film sjen. Dy giet oer de rêding fan de hynders dy’t yn 2007 troch heech wetter fêst
kamen te stean yn it Noarderleech. In ymponearjende film
dêr’t foaral it wite hynder” Frya” yn opfalt troch dat sy de
lieding naam. Der is ek in foto tentoanstelling oer de befrijing fan de hynders. Dêrneist ek noch in museum mei foto’s
oer de de âlde slykwurkers en ark dat dêr by brûkt waard.
Dêrnei binne der noch in stikmannich minsken, dy ’t de
Seedykstertoer fan binnen út beklimme. Boppe op de toer,
waait it as it rikket, mar it útsicht is fantastysk.
Dan op nei “De Helling” yn Winsum, wêr’t wy nei in rûzige
dei efkes bekomme mei waarm sop, broadsjes en in slokje.
Tuskentroch kinne wy sjen nei in fotopresintaasje fan it reiske fan ferline jier.
Nettsjinsteande it minne waar, wie it wer in tige slagge dei!

Noch net in kertier letter, komme wy by de “pankoektrein”yn
Marrum. Nei in lyts kuierke troch de swiere stoarm, (sommige minsken moatte inoar stiif beethâlde) stappe wy oer
in âld perron en yn in hiel âlde trein. Alles yn styl, krekt as
foarhinne. Sa rinne betsjinsters en betsjinners yn kondukteursklean fan eartiids.
It sit lekker smûk yn e trein. De stoarmwyn raast bûtendoar
oan ús foarby. Op e tafel stiet alles al klear, om de pankoek
mei te ferrykjens; raspte tsiis, apel, fleis,brune sûker, sjerp
en sa mear. De betsjinning hat oanpoatsjen: oer it perron,
troch de stoarm om elk fan in slokje te foarsjen. De grutste
argewaasje hat se fan de lege bierfleskes, dy waaie samar
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Alkmaar naar Winsum. Mijn ouders kochten een stuk grond
aan de Fikarusleane 5 met daarop het oude huisje van de
familie Peper. Ze hadden een woonwagen mee waar we
eerst twee jaar in hebben gewoond, er werd erg argwanend
gekeken naar deze “ Hippies uit Holland” in hun woonwagen. Mijn vader heeft toen in een paar jaar tijd het huis gebouwd zoals het er nu nog staat met behulp van familie en
vrienden. Dat moest in de weekenden, vakanties en avonden want overdag was hij aan het werk bij bouwbedrijf De
Leeuw & Jellema in Franeker.
In 1977 werd mijn zusje Roos geboren en in 1979 mijn
broertje Benjamin.
Ik ben in 1980 op de kleuterschool gekomen bij juf Tjallien en
later juf Nini, maakte vriendjes in de straat. En leerde al vrij
snel Fries spreken want als enige Hollander in de klas was
dat toch een stuk prettiger. Kwam vanaf mijn zesde veel op
de boerderij bij onze achterburen familie Franke de Jong.
Ik heb daar erg veel tijd doorgebracht, in het begin spelen
maar later ook veel aan het helpen met koeien ophalen,
hooipakken binnen halen en de sloten leeg hekkelen. Bij het
leeghalen van de sloten werden de palingen ook mee de wal
op getrokken, deze pakten we er dan uit en lieten we een
paar dagen in het leidingwater zwemmen. En vervolgens samen met Johannes Rodenhuis & Germ de Jong mijn oudere
buurjongens rookten we de paling in een groot oud olie vat
van de firma Greidanus.

• Wer binne se bleaun

Ook kwam ik veel over de vloer bij Jan Tiede en zijn ouders
Gosse & Klaske Bouwma welke de supermarkt hadden op de
Kleasterdijk eerst de Vivo en later de Service Super,
vooral mooi om achter in het magazijn de spaarzegels van de
statiegeld flessen te snijden, om te spelen en na sluitingstijd
te helpen met vakkenvullen. Verder ging ik de laatste jaren
van de basisschool en eerste van de middelbare school veel
om met Ruurd van de Velde “de Beddoloog” en met Siep van
der Let welke een klas hoger zaten. Het was een leuke tijd
op de lagere school vooral klas drie en vier met meester Jan
Drewes Achenbach , hij was gek op vissen en voetbal en andere sport en dat was ik ook. Hij stuurde me ooit de klas uit
( de enige keer in mijn leven…) en ik moest plaatsnemen in
de middenruimte van de “Miedskoalle” maar na schooltijd
had Jan Drewes het te druk met “Ljipaai” zoeken en was hij
mij vergeten. Er was niemand meer in het hele gebouw dus
ik via het raam van het klaslokaal naar huis gegaan, was natuurlijk een prachtig verhaal om hem de volgende ochtend
mee te confronteren. Maar sportief als hij was nodigde hij
mij uit om met hem mee te gaan naar een zaalvoetbal interland in “de Trije” te Franeker.

Winsum,
Een paar maanden geleden werd ik benaderd door Pytrik de
Groot voor de rubriek “ Wer binne se bleaun” in de dorpskrant
het Nijsdok. Ik was meteen enthousiast maar het moest nog
wel even op papier….hierbij mijn verhaal.
Toen ik een paar maanden oud was ben ik in 1976 samen
met mijn ouders Gustaaf & Ina Hollenberg verhuisd vanuit

Sporten was ook een grote hobby, ik heb vroeger nog
gekaatst in Winsum ( met als hoogtepunt de winst van de
Merke partij in 1995 met Jelle Wieringa & Sietske Postma…..)
en ik heb vele dagen op de tennisbaan gestaan bij Topspin, ik
speelde competitie met o.a. “Echte bakker Nico de Groot”,
Klaas Pruiksma en Anne-Jan Lemstra. Voetballen deed ik bij
VVO soms fietste ik wel vier keer per week naar Easterlittens. Trainen, wedstrijden spelen op zaterdag en op zondag
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bij het eerste kijken. Later voetbalde ik zaterdag bij de B junioren en op zondag bij de senioren en fietste ik veel met
Sjirk “Jouwsie” naar Easterlittens. Ik ben nog steeds lid bij
deze prachtige club. Later ben ik nog jaren leiding geweest
bij de Spulwike in Easterlittens, waar ik mijn vrouw Tsjollie
ontmoet heb, dat was echt een prachtige tijd! ( sorry Winsummers , maar ik vind Easterlittens eigenlijk leuker dan
Winsum)
Mijn eerste horeca (werk)ervaring was bij Franke Heida
achter de bar in de sportkantine van Winsum. Als ik Franke
Heida tegen kom herinnerd hij mij er altijd aan “je weet dat
je het horeca vak bij mij geleerd hebt Bas! ” ( klopt Franke!)
Later ook nog veel gewerkt bij Harm in it Skipperke te Baard.
Ik heb ook nog een zomer bij Theunis & Lize Bakker gewerkt.
Theunis heeft mijn vader geholpen om het huis te bouwen
op de Fikarusleane en heeft toen nog bij ons in huis
gewoond, mijn moeder ging later bij Theunis op kantoor werken in de boekhouding. Even later ging ik oppassen
op zijn kinderen en aan het werk als vakantiebaantje. En
jaren later stond hun zoon Jeen Bakker bij mij in de afwas
bij Eetcafé de lachende koe, zo was de cirkel weer rond. We
hadden in die tijd een groep waar we veel mee gingen stappen met o.a Gosse Weijer, Eric Oosterhof en Klaas Pruiksma.
In die tijd kwam Wierd Baarda als uitbater in het café in Winsum hij nam de kroeg over van mevrouw Sipma en ook daar
kwamen we regelmatig.
Er zijn ook een paar inktzwarte herinneringen aan mijn
jeugdjaren in Winsum, ik weet nog als de dag van gisteren
dat ik begin jaren 80 ‘s ochtends aan de ontbijttafel kwam
en mijn ouders daar totaal verslagen zaten. Mijn vader had
al op zijn werk moeten zijn, maar was nog thuis. De avond
ervoor was het huis van onze achterburen in vlammen opgegaan waarbij de familie de Vries hun beide kinderen verloor.
Een paar jaren later verongelukte mijn andere buurjongen
Wouter Lok op zijn brommer op de kruising tussen Winsum
en Baaium. En in 1992 overleed Wietse-Jan Hiemstra uit
onze vriendengroep in Winsum die na een avondje stappen
in het café in Baard niet thuis was gekomen en pas twee dagen later werd gevonden, hij bleek verdronken.
Na de lagere school ging ik naar het VWO op de RSG in Leeuwarden dat werd geen groot succes, een jaar later ging ik
naar de SSG in Leeuwarden. Toen ik daar ook niet welkom
meer was en thuis echt een onhandelbare puber werd, heb
ik van 1992 tot 1994 de Mavo afgemaakt op een internaat
school in Borculo Gelderland. Vervolgens van de zomer van
1994 tot de zomer van 1995 nog een jaar bij mijn ouders
in Winsum gewoond. In 1995 verkochten mijn ouders hun
prachtige huis aan de Fikarusleane omdat ze mede vanwege het werk van mijn vader gingen verhuizen naar Alkmaar.
Ik wilde niet mee naar Noord-Holland, voelde me helemaal
thuis in Friesland en ben toen op mijn negentiende op kamers gegaan in Leeuwarden.

op mijn twintigste bedrijfsleider en heb daar een paar leuke
jaren gehad en vooral gezien hoe het organisatorisch goed
kan werken in een groot horecabedrijf. In 1998 werd ik benaderd door mijn buurman in Leeuwarden hij had een pandje
te huur in de Grote Hoogstraat, ik heb toen de stoute
schoenen aangetrokken en ben voor mezelf begonnen met
een vis-en broodjes huis, keihard buffelen van twaalf uur
in de middag tot zes uur in de ochtend. Een half jaar later
kwamen de twee panden ernaast ook vrij hier ben ik toen
samen met een compagnon eetcafé de Lachende koe begonnen. Dat werd vanaf dag één een enorme hit, binnen drie
maanden besloten we om het pand van het broodjeshuis er
ook bij te trekken en hadden we in sommige weken meer
dan duizend eters en binnen een jaar tijd vijfentwintig man
personeel aan het werk. In 2000 openden we ons tweede
eetcafé genaamd In den Vette Os op de Uniabuurt in Leeuwarden, en begin 2003 ging de Lachende koe in Sneek open.
De zaken in Leeuwarden heb ik toen verkocht en ben met
mijn vrouw verder gegaan in de Lachende koe in Sneek. Vervolgens kwam in 2006 de kans voorbij om de panden van
restaurant en zalencentrum van der Wal in het hartje centrum van Sneek over te nemen. Hier ben ik samen met een
goede vriend Arjen Rusticus van café de Rus uit Leeuwarden
in gestapt. Hij verklaarde mij eerst voor gek, maar we hebben het enorme pand in vier maanden tijd verbouwd tot een
prachtig grand-café. Hiermee was De Walrus eten, drinken
enzo…. een feit. Ik had voor ogen dat dit de plek was voor dit
concept maar het overtrof ook ons stoutste verwachtingen.
In 2009 hebben we de tweede Walrus geopend op het Gouverneursplein in Leeuwarden en ook dat was vanaf dag één
volle bak. Per 1 januari 2016 hebben we de exploitaties van
de beide Walrussen verkocht aan de nieuwe eigenaar
(Johannes Klaversma uit Mantgum) en hij huurt de panden
nu van ons, we komen er nog steeds graag.
Ik heb echt een prachtige tijd gehad in Winsum maar ik kom
er nu niet veel meer, in het pinkster weekend step en fiets ik
er nog doorheen met de Elfstedentocht. En als het een
beetje kan bezoek ik het FK fierljeppen in augustus. En
ik heb nog heel veel contact met oud Winsumer Stephan
Rekker die nu samen met zijn vrouw Sporthuis Van der Feer
runt in Bolsward. Ben vorig jaar nog uit eten geweest met
oud Winsumer Eric Oosterhof en thuis slapen we in een bed
van “de Beddoloog” .Ik zie natuurlijk ook nog veel voorbij komen van oud dorpsgenoten via de social media etc.. En in de
Walrus en de Lachende koe zag ik natuurlijk regelmatig oud
dorpsgenoten die er over de vloer kwamen.
Zelf woon ik nu met mijn vrouw en onze twee prachtige
dochters Jente & Doutsen in IJlst, Jente gaat sinds dit jaar
naar de RSG in Sneek en Doutsen zit in groep 7 van de basisschool. Mijn ouders wonen nog steeds in Alkmaar en komen nog vrij regelmatig naar Friesland, Roos woont met
haar man en kinderen in Amersfoort en mijn broertje Benjamin woont ook nog in Alkmaar met zijn vrouw en kinderen.

Nadat ik nog een mislukte poging gewaagd heb om het VWO
af te maken in Leeuwarden ben ik aan het werk gegaan bij
MC Donalds in Leeuwarden en later Goutum. Ik werd daar
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Sipco Greidanus, Wessel Hilverda en Hessel Postma met
coach Geert Dijkstra voor het behalen van de 5e prijs op de
Freule
Naast bovengenoemde waren er ook nog andere prestaties
die ook zeer het vermelden waard zijn. Dit waren:
Gosse de Haan, Pascal Poelstra en Jelmer Kuiken in
verband met 2 * maal de 1e prijs op een KNKB afdelingswedstrijd voor Schooljongens
Wessel Hilverda, Hessel Postma en Gosse de Haan i.v.m.
de 1e prijs op een KNKB afdelingswedstrijd voor Jongens
Bas Hollenberg

• Huldigingsavond KV Winsum
Huldigingsavond Kaatsvereniging Winsum van 06 oktober 2017
Op vrijdag 06 oktober 2017 heeft Kaatsvereniging Winsum een huldigingsavond gehouden. De aanleiding hiervoor waren de vele successen die kaatsers uit Winsum, en
dan met name als afdelingspartuur, op KNKB wedstrijden
hebben behaald. Op deze informele avond zijn deze kaatsers door de KV in het zonnetje gezet. Voor de kaatsers
die op een “grote” partij een prijs hadden gewonnen was
er een oorkonde ter bevestiging van de eeuwige roem
die ze hadden behaald. Van deze parturen was er 1 partuur dat in 2016 deze bijzondere prestatie al had verricht maar omdat er in dat jaar geen huldigingsavond is
geweest, waren ook zij voor deze avond uitgenodigd.
Naast deze parturen waren er ook 2 individuele kaatsers die
een groot kampioenschap hadden gewonnen.

Jesse Greidanus en Jelmar de Vries i.v.m. de 2e prijs op een
KNKB afdelingswedstrijd voor Welpenjongens
Evert Pieter Tolsma, Wessel Hilverda en Hessel Postma
i.v.m. de 3e prijs op de KNKB Jongefeinte partij voor Junioren
Marlies Bonnema, Jeltine Meulenaar en Romy Postma
i.v.m. de 2e prijs op een KNKB afdelingswedstrijd
Berber Rob, Rianna Poelstra en Monique Postma i.v.m. de
3e prijs op een KNKB afdelingswedstrijd
Als bestuur van KV Winsum zijn wij zeer trots op deze kaatsers en hun prestaties. Langs deze weg willen wij ze nogmaals van harte feliciteren met de prestaties die ze hebben
geleverd.
Namens Kaatsvereniging Winsum
Cees Greidanus
Voorzitter

De parturen/kaatsers die op deze avond gehuldigd zijn, zijn:
Evert Pieter Tolsma, Robert Grovenstein en Pieter Hilverda voor het behalen van de 3e prijs op het Nederlands Kampioenschap voor Heren
Marlies Bonnema voor het behalen van de 1e prijs op het
Nederland Kampioenschap Muurkaatsen 2017 voor meisjes
t/m 13 jaar (samen met Jessie Rekker uit Bolsward)
Jesse Greidanus voor het winnen van het KNKB jaarklassement 2017 voor Welpenjongens
Rianne Nutma, Anna Rob en Marlies Bonnema met coach
Johannes Boersma voor het behalen van de 3e prijs op het
Nederlands Kampioenschap 2017 voor Meisjes
Johannes Boersma, Jelle de Lang, Robert Grovenstein,
Neno Viëtor, Evert Pieter Tolsma, Geert Dijkstra, Wessel
Hilverda en Sipco Greidanus met coach Jelle Wierenga
voor het behalen van de 3e prijs op het Iepen Frysk Kampioenskip Peloten
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Menno en Dennis naar formule 1

Menno en Dennis winnen zes daagse prijs naar de formule
1 in Dubai.
Afgelopen zomer kregen wij een paar loten van onze verfleverancier toegezonden. Ik had daar niet zoveel aandacht aan
geschonken, want ik dacht dat wij toch niks zouden winnen.
De loten bleven op mijn bureau liggen. Ook tijdens mijn vakantie met Renny naar Zuid Frankrijk.
Onze zoon Dennis, die inmiddels ook bij ons in het bedrijf
werkt, runde de spuiterij en de verkoop toen wij weg waren.
Op een keer toen hij achter mijn bureau zat zag hij de loten
liggen en dacht laten wij maar eens mee doen. Hij moest de
nummers van de loten doorgeven aan een bepaalde website. Dus Dennis achter de computer. De computer meldde
dat er geen prijs op was gevallen. Dus de loten maar in de
prullenbak.

aankomst in het hotel 12 Nederlanders aan. Hier zijn wij de
hele week mee opgetrokken. Onder hen waren ook een paar
noorderlingen. Een gezellige boel daar. Iedere dag met de
bus naar Abu Dhabi.

Nu dit voor iedereen duidelijk was bleef er nog een puntje
van discussie over: Spelen we alles over rood of niet. Na een
“korte en verhitte” discussie heeft de organisatie besloten
om alles over rood te spelen.

Vrijdags waren de trainingen en zaterdags de kwalificaties
en zondag de races.

De eerste 2 afvallers van elke poule waren: Epke, Sara,
Wietske en Pieter de Vries. Zij zouden in de verliezersronde
gaan uitmaken wie de Lucky loser zou worden. Tijdens de
verliezerronde wist Epke het punt van het toernooi te maken. De speelbal lag bijna tegen het kastje aan en op het
moment dat Epke een oplossing wilde bedenken, werd hij
gebeld. Dit bleek zijn vrouw te zijn. Opeens had hij de oplossing, hij zette zijn vrouw in de wacht en maakte met een
roeibal het mooiste punt van het toernooi. Hierna kon hij
rustig het gesprek afmaken. Uiteindelijke wist hij ook de
verliezersronde te winnen.

We zijn ook met de organisatie Dubai in geweest. Prachtig
wat een indrukwekkende stad. Alles super luxe en groot
en de straten hartstikke schoon. Iedere dag dertig graden,
in de korte broek en een T shirt. Toen Dennis en ik weer op
het koude Schiphol arriveerden werden wij op gewacht door
Renny en Dennis zijn vriendin Angela.
Dankzij Dennis een reis om nooit weer te vergeten!
Menno Walinga

Een maand later, toen ik alweer mijn vakantie achter de rug
had en ik volop aan het werk was, kwam de verfleverancier
langs met nog iemand. Hij feliciteerde mij met een prijs naar
Dubai en er werd een fotosessie gemaakt.

Wat bleek nu? De hoofdprijs was er in de eerste ronde niet
uitgegaan. Dus een ander had de loten ook op het bureau
laten liggen. Door een tweede trekking viel de prijs op het
nummer van ons lot zo werd mij gemeld. Maar de loten waren al weggegooid. Dit was geen probleem omdat de nummers die Dennis door had gegeven per computer bekend
waren bij hen.
Zo kwam het dat Dennis en ik op donderdag 23 november
door Syb van Dijk naar Amsterdam werden gebracht. Renny
bleef achter om het bedrijf te runnen.

Zondag 29 oktober werd het eerste biljart toernooi van het
seizoen gespeeld. Het kissie-kurkie-dobbelstien-spul, ook
wel het KKD toernooi genoemd. Bij dit toernooi staat in het
midden van het biljart een kistje, waarop een kurkje staat
met 3 dobbelstenen. Het is de bedoeling van dit spel om elke
keer een carambole te maken, zonder dat het kistje wordt
geraakt en de dobbelstenen van het kurkje af vallen. Indien
er een carambole wordt gemaakt, levert dit 20 punten. Als er
tijdens een beurt geen bal wordt geraakt, krijgt men 10 strafpunten. Vallen de dobbelstenen van het kurkje, dan zijn het
aantal ogen ook strafpunten die men toegerekend kan krijgen. Men kan dus in de min raken/eindigen en roeien mag.
Roeien is de speelbal spelen met de zijkant van de keu.

Hiermee waren alle partijen gespeeld en de winnaars bekend. Het komt vaak voor tijdens een toernooi dat er zo
maar een nieuw biljartwoord naar voren komt. In een eerder
toernooi kwamen we de term Zwientjesbiljart al tegen. Dit
is met heel veel geluk winnen. In dit toernooi zag de sissybal het daglicht. De sissybal is door met je speelbal alleen de
rode bal te raken zonder dat er de intentie is om een carambole te maken. De sissy bal werd door verschillende spelers
meerdere malen ingezet, maar dat mocht voor hun niet baten om verder te komen in het toernooi.
Kortom het was weer een geslaagd toernooi met terechte
winnaars die met de vleesprijzen naar huis mochten gaan.

We stapten op Schiphol in een A 380 van de Emiraten. Dit
was een zeer grote luxe airbus waar we met 600 mensen in
zaten. In de stoelen voor ons zaten beeldschermen waar op
we uitzicht hadden over het vliegtuig. Tijdens de vlucht kon
je hier films en dergelijke dingen op bekijken.

Er werd gespeeld in een A en B poule:
Poule A				Poule B
Pieter Hilverda			
Marijke de Vries
Piet de Vries			
Ekpe Veldman
Siep Heslinga			
Marjan de Vries
Siep van der Let			
Erik ter Schure
Sara de Vries			
Wietske Heslinga

• Buurtfeest Kleasterdyk

Eenmaal in Dubai aangekomen werden wij met de bus naar
een zeer luxe hotel gebracht door de reisorganisatie. Omdat
Max Verstappen mee deed aan de races troffen wij direct bij

Tijdens een speelronde staan alle poule deelnemers aan het
biljart en degene die als laatst eindigt valt af. De 2 eerste afvallers komen in de verliezersronde terecht.

In oktober was het weer tijd voor het buurtfeest van de
Kleasterdyk. Dit jaar een gezellig buurtbuffet bij de familie
Hylkema. Vorig jaar buiten een barbecue, maar vanwege het
weer zijn we dit jaar verplaatst naar binnen in de schuur.
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Op naar weer een gezellig buurtfeest in 2018!

In Poule B waren Marijke, Marjan en Erik overgebleven. De
eerste afvaller was Erik met een record aantal min punten.
In de finale, moeder tegen dochter, won moeders overtuigd.
Hiermee was Marijke de verdiende winnaar.
In Poule A streden Pieter Hilverda, Siep Heslinga en Siep van
der Let om de overwinning. Siep van der Let moest na een
voorsprong toch het onderspit delven. Hierdoor werd de
finale gespeeld door Pieter Hilverda en Siep Heslinga. Dit
werd een spannende finale, die lang gelijk op ging. Uiteindelijk werd deze door Pieter Hilverda gewonnen.

• Het KKD toernooi

De schuur was omgetoverd tot een gezellige ruimte waarbij we met z’n allen konden eten, drinken en bijpraten aan
een lange tafel. Voor de kinderen stond een sjoeltafel klaar
en met z’n allen hebben we er een gezellige avond van gemaakt.

• Bisûndere twilling op Kleasterdyk
Ofrune hjerst wienen twa kealtsjes efkes lânlik nijs yn de
kringen fan de molkfeehalderij . Wat wie der oan de hân?
Wij sette (Mts. Bouma Miedema) sûnt 5 jier embryo’s yn
foar de lânlike fokkerij organisaasje CRV. Dêrút besykje wy
ko-kealtsjes te fangen dy’t op ús bedriuw foar nije bloedlinen soargje. Dit om’t wy gjin fee oankeapje oangaande ús
‘gezondheidsstatus’ dy’t wy hawwe. Op dizze wize kinne wy
genetysk heechweardich materiaal binnendoar helje sûnder
bisten oan te keapjen.
Normalerwize jouwe wy in deunske ko (as pink) op by CRV
en dan op dei 7 komt de embryotransplanteur om it embryo
yn te bringen. It bisûndere wat no barde is dat der in kâns fan
1 op 100 tûzend is dat it embryo him op dei 8 noch in kear
splitse kin! En waarempel dit gelok hiene wy dizze kear. We
hiene de jûns een moai ko- kealtsje fongen en de ko foar it
earst yn de robot molken. De 1e dei nei it kealjen hâlde wy
de ko yn in striehok ter obserfaasje. Doe’t ik de oare moarns
wer yn de stâl kaam wist ik net wat it seach: der rûn nóch in
keal bij de ko!!
Trochstrings binne jo as molkfeehâlder net sa bliid mei in
twilling om’t dit der foar de mem der altyd frijwat op oan
komt. As it kealtsje berne wurdt dan nimme wy in DNA mûnster om te ûndersiikjen wat it kealtsje letter as ko presteare
sil. Op basis van dizze útkomst hawwe wy in oerienkomst
mei CRV dat at se heech merkerje (score) dat CRV dizze
bisten werom keapet om te brûken foar harren fokkerijprogramma. Om’t it fansels in 1 aaiige twilling is, wiene wy benijd wat der út kaam... En waarempel se merkerden beide
hiel heech en suver gelyk, en mei it feit dat se it gen foar
‘hoornloosheid’ hienen en it readbûntfacktor, wienen se tige
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ynteressant foar it fokprogramma!! Een boppeslach!!
Dat as jim no ris oer de nije heak om Ljouwert ride en jim
sjogge dy moaie nije stâllen, it DBC (dutch breeding centre)
bij Wirdum, dan witte jim dat ús twilling dêr ek rint en in bijdrage leveret oan de nederlânske fokkerij!!

• Krystmerk

Dat kloppet, want as dan troch it toverjen fan in fee de poes
prate kin, dan wurdt it fansels wol hiel oars as oars. Krapoan
2400 minsken lyts en grut ha genietsje kinnen fan de aventoeren dy‘t Jaap en de Selfkickerkat belibje.

Krystmerk Winsum past yn
ferneamd rychje

Spilers, lyts en great, dy’t nei in yntinsive rippetysjetiid sjen
litten hawwe dat sy wat kinne! Aktearje, dûnsjen en sjongen,
boartsje mei tekst, ferrassende situaasjes en de nedige humor, dat alles byelkoar makken dit ta in jubileum mearke.

Sneon 9 desimber wie it wer
safier. De fan orizjine as `maretakmerk` ûntstiene krystmerk
hie syn tredde Winsumer edysje. Útbaters Jaap en Ida helje
de maretakken (Viscum album)
heechstpersoanlik út Frankryk,
dêr’t de plant rynsk groeit.

En dan mei projeksje fan skitterjende bylden en prachtige
kostúms, alles byelkoar it wie in plaatsje! Keninklik blau en
goudkleurige oanklaaiïng fan de gong, mei de nedige posters fan de earder spile mearkes, In seal dy ’t hielendal omboud is ta in teater.

Mar der wie mear te sjen as
maretakken. Neist gebak foar
fûgels (echt wier), in demonstraasje fan rôffûgels, klean,
kryststikken, âlde ambachten,
en allerhande delikatessen
wie der ek noch in nijsgjirrich
kreamke fan ús Winsumer âlvestdênswimmers.

Wat is der in protte wurk fersetten, mar …it is it wurdich.
Toanielferiening Advendo hie nea tinke kinnen, dat in sa’n
sukses wurde soe.

‘Nim my mei dy mei’
de Fryske Top 100 yn!

10 jier Mearke, 10 foarstellingen en safolle taskôgers: foar
spilers en alle meiwurkers in hiel grut komplimint.

De bern fan 4 basisskoallen yn de gemeente Littenseradiel
hawwe tegearre mei sjonger Wiebe Kaspers in Fryske Popsong
skreaun én songen oer de skries (grutto): Nim my mei dy mei.
Nei it opnimmen fan de fideoklip is de folgjende stap:
de hitlisten yn, de Fryske Top 100!
rdag

Stem!

De reuring dy’t san feest midden yn de Winter yn ús doarp
jout is grut. It is ien en al warberens om alles foarinoar te
krijen, it hiele doarp is suver yn
it spier as frijwilliger en it lûkt
kloften folk oan. En doe moast
it feest yn it kafee noch komme. Wat dit alles oanbelanget
misstiet de krystmerk net yn it
rychje FK Fierjeppen en Kippetjespartij en set Winsum wer ris
lekker ‘op de kaart’.

van zate tdag
en kan
Stemm er t/m 2e kers
mb
11 nove

ft.
Greidebern
ers sp
Ka
be
ie
W
Nim my mei
dy mei

Bekijk de videoclip op
www.GreidhoekeOT7.nl

1. Ga naar www.frysketop100.nl
2. Stel een eigen Top-5 samen
met daarin natuurlijk Greidebern ft.
Wiebe Kaspers - Nim my mei dy mei
3. Kies nog 4 andere nummers om de
Top-5 compleet te maken
4. Vul geldige gegevens in om via
e-mail de Top-5 te bevestigen en de
stem geldig te maken
5. Roep mensen op om hetzelfde te doen!
Per geldig e-mailadres kan er 1 keer
worden gestemd.

• Mearke 10 jier
Yn it begjin wiene dat besteande mearkes, mar nei in pear
jier is der in oare wei ynslein en binne hjoeddeiske produksjes sadanich bewurke troch teatermakker Tjerk Kooistra, dat
it mearkes binne foar jong en âld.
Dit jier is dat Jaap en de Selfkickerkat wurden, it ferhaal fan
in poes en de soan fan in mûlner, mar dan oars as oars, sa
waard der skreaun.
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Troufoto

fan Durkje koster wie, want de tsjerke waard op dat stuit opknapt. Dus waard de trouwt yn it gemeentehûs fan Mantgum en yn’e tsjerke fan Jellum en it feest jûns yn Weidum yn
it doarpshûs.
Sa koe it breidspear Hoekstra op nei de polder wêr soan
Harry berne is. Nei 3 jier kaam it stel werom nei Fryslân omdat Ane hjir by de Boerehelp (letter AB-Fryslân, no AB-vakwerk) oan de slach koe. It jonge gesin kaam yn Mantgum te
wenjen oan de Swannedrift. Hjir waard dochter Ankie berne,
sy hat trije moanne yn Mantgum wenne. Doe kaam it gesin
op it plak wêr se no noch wenje, de Kleasterdyk. Want Ane
hy romte nedich, dat wie d’r went yn syn wurk en fanút thús.
Op’e Kleasterdyk fûn d’r dat, in djippe eftertûn oan de feart,
in daaldersplakje.

Op in grize sneon te moarn fyts ik nei myn eigen âlde strjitte, net nei heit en mem, mar nei it begjin fan de Kleasterdyk.
Ik gean nammentlik op besite by Ane en Durkje Hoekstra –
van der Leest. Beide binne net hikke en tein yn it doarp mar
se wenje hjir ûndertusken al hast 40 jier op it selfde plak.
De measten kinne Ane fan’e skiep. In soard peuters as beukers binne wolris by Ane en Durkje west om yn’e maitiid
de lamkes te besjen. It hawwe fan bisten sit der by Ane al
fan jongs ôf oan yn. Yn it grutte gesin wer hy yn opgroeit is,
berne yn’t Heidenskip, opgroeid yn Aldegea, hjerde wurkje
op jonge leeftiid derby. Fanôf syn 10e jier ôf is hy dan ek al
oan it wurk. 11 jier hat hy boerenhelp west yn de Gaastmar.
Dit wie noch yn in tiid dat alles mei de pream gong. De kei, it
hea, de stront út’e groppe, alles kaam op de pream. Iets wat
we no súver net mear betinke kinne.
Nei 11 jier wie Ane ta oan wat oars en hy d’r Durkje ûnderwilens ek moete, yn (wêr kin it ek oars yn dy tiid) de Twa Gemeenten. Yn dy tiid wie de snein dé dei om efkes nei Jirnsum
te gean, mei in soad leuke musyk. En sa gongen se tegeare
in nij aventoer temjitte yn’e polder. Tegearre op nei Emmeloard. Dit wie yn in tiid dat je noch net samar ‘hokke’ koene,
dus ek Anne en Durkje moasten trouwe, om tegeare yn ien
hûs te kinne wenjen.
Durkje is berne yn Weidum. Hjir hat Durkje nea op skoalle
sitten, want dizze stie yn Jellum-Bears. As jong famke moasten se dus al fytse. Durkje is letter nei Ljouwert op de húshâldskoalle gongen om dêr te learen foar ferkeapster. Sadwaande kaam se te wurkjen by de naaimasjines fan Pfaff.
Letter kaam se der efter dat se wat oars woe, de soarch yn.
En sa kaam Durkje by de oplieding ta siikenfersoargster en
letter yn it Triotel yn Ljouwert oan it wurk, mar stopte dermei doe se tegeare nei de Polder ta gongen.

Underwiles wie soan Wietze berne en letter kaam de
hikkeslúte,Durk. Ane wie kost winner mei ûnregelmjittige
wurktiden (melkertiid), en sa bleaun Durkje thús by de bern
en wie se warber mei allerhande saken. Sa hat se yn it kleuterskoallebestjoer sitten, âlderrie en de MR, meienoar san 13
jier. Se hat hânwurkles jûn en wie warber by de plattelânsfroulju en hat se acht jier yn it doapsbelang sitten. Ek hat
Durkje jierrenlang minsken ôflein, earst mei Jantsje Hiddinga, letter mei Minnie Rotinee en mei Berber Koning. Tankber
wurk, it lêste wat je dwaan kinne foar in oar.
Foar de mienskip hawwe se altyd in soad dynt. Ek no at Ane
al pear jier út it wurk is, sa is hy al jierren grêfdelver en helpt
der Johan, ús koster in soad mei Tsjerke en is drok mei syn
bisten en helpt ek graach in oar. Durkje sit al 20 jier by de
Blierbekjes en skildert ien kear yn’e twa wiken mei Gré by
Lineke, iets wat se nea tocht hie leuk te finen, as te kinen.
Troch de bern hawwe se in soad moais op harren paad krigen. Sa haw Wietze wurke yn Kanada en binne se dêr hinne
west. En Wennet Wietze mei Kristiaan op in gouden plak yn
Gaast. De oare bern wenje allehjer ticht by hûs yn Winsum.
En sa ek de pake- en beppesizzers Minke, Berber, Aagje en
Ane, wêr se twa kear yn’e wike op passe.
En sa gjit de tiid fjirder, wenje samar pear desenniums yn it
selfde hûs en it selfde doarp. It it trouwens grappich hoe lyts
de wrâld is, dit hûs is earder west fan Dirk Krekelaar, dy in
pear edysjes lyn yn it Nijsdok stie by ‘wêr binne se bleaun’.
PdG

De redaksje winsket jo:
Noflike Krystdagen en in lokkich 2018!

Trouwen koe froeger sneller as no, it wie ‘sa klear’. Yn jannewaris 1975 solliciteerde Anne by de boer yn Emmeloard,
yn april koe hy oan it wurk, dus der tuskenyn moast trouwt
wurde. Op – Wite Tongersdei- 27 maart 1975 barde dat dan
ek. Spitich genôch net yn’e tsjerke fan Weidum, wer de heit
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