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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

Neist it fierljeppen (de polzen) en it keatsen (de wite
keatsballen) is yn ús doarpswapen ek de bedriuwichhyd (it
giele kamredsje) as skaaimerk en symboal te finen. En dat
wie op 13 maaie goed te merkbiten. In protte folk, en mear
as 50 (!) bedriuwen dy’t harren presentearden mei it projekt
‘Winsum in Beeld.’ In flekkeloaze organisaasje, kloften
frijwilligers en knap tuskenbeiden waar soargen foar in bjusterbaarlike dei en jûn. Fansels wurdt dêr yn dizze edysje fan
de NijsDok eefkes op weromblikt.

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

Fansels komme ek oare eveneminten werom út de waarme, droege maaitiid dy’t alwer achter ús leit. En we sjogge
eefkes tebek nei in tige slagge doarpsfeest, mei krekt wat te
weinich optochtweinen. Soe der ek eat te betinken wêze sadat de boel wol fersekere is, mar net klauwenfol jild kostet?
Tompoes, verzin een list! Dat is fansels maklik sein, “Want
tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische
bezwaren.” (Willem Elsschot)

Vormgeving
Sifra Okkema

Kopij voor Nijs.DOK 95-2017 kan worden ingeleverd bij
één van de redactieleden. Bij voorkeur via e-mail: in Word
met losse foto’s. Uiterste inleverdatum:

1 september 2017!

Fierder wer tal fan oankundigings foar wat der dizze simmer
oant ein septimber ta te belibjen falt yn ús warbere doarp.
Dit alles foarmet mei de fêste rubriken wer in nije NijsDok.
In protte lêswille mar wer!

©
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.
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Excursie Rob Scholte
Wer binne se bleaun
Vereniging Speeltoestellen
Winsum op de kaart
Bedriuw yn byld
Skutjassen
Fraachpetear mei .....
Troufoto

Ik ben Thea Postma de Jong, 50 jaar, geboren en opgegroeid
in Wartena. Heb geleerd voor de detailhandel, ben in de kassa begonnen en later in de slagerij gekomen in Leeuwarden,
tot onze dochter kwam. Toen de kinderen ouder waren heb
ik naast het huishouden de l.c. krant 2 jaar bezorgd, en later
nog 2 jaar postbode geweest.

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.

Ik ben Matty Postma, 19 jaar, geboren en opgegroeid in
Scharnegoutum. Doe in Leeuwarden de opleiding paardhouderij, wat ook mijn hobby is.
Ik ben Klaas Postma, 17 jaar, geboren en opgegroeid in
Scharnegoutum. Doe in Leeuwarden de opleiding Applicatie-en media ontwikkelaar.

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 hebben het hier erg naar ons zin, en genieten van ons
nieuwe stekkie.

We zouden het op prijs stellen, indien u een extra bijdrage in de onkosten zou willen overmaken op bankrekening
NL93RABO0371060338
o.v.v. ‘onkosten dorpskrant’.
In het tweede kwartaal van 2017 hebben we € 55,- aan
donaties mogen ontvangen.
Onze hartelijke dank daarvoor!
De redactie.

• Efkes foarstelle
Hallo allemaal,
Wij wonen hier nu bijna 3 maanden, en willen ons even voorstellen. Wij zijn Albert, Thea, Matty en Klaas Postma.
Na 22 jaar in Scharnegoutum te hebben gewoond wilden we
wel eens wat anders. Na veel huizen kijken in dorpen dichter bij Leeuwarden en met goede verbinding van openbaar
vervoer, kwamen we dit huis tegen wat we prachtig vonden
met een mooie tuin aan het water. Zo zijn we neergestreken
op de Sint Japiksdyk.

Een applausje voor alle
geslaagden van Winsum!

In 1991 zijn we gaan samenwonen in Sneek, na 3 jaar hebben we het huis gekocht in Scharnegoutum. Daar zijn we
getrouwd en zijn onze 2 kinderen geboren.
Ik ben Albert Postma ,50 jaar, geboren in Leeuwarden, opgegroeid in Winsum. Na 15 jaar verhuisd naar Heeg. Heb de
lts gedaan en daarna doorgeleerd als chauffeur. Ik ben internationaal chauffeur geworden en rijd nu voor een bedrijf in
Schermerhorn ,Noord Holland.

Namens de redactie:
van harte gefeliciteerd!!!
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It is ek mooglik om foar in lytser bedrach ta te treden ta it
sponsorkollektyf en in buordsje op ús materiaalkontainer te
krijen of in adfertinsje yn ús glossy by it FK te pleatsen.
It duorret dit jier wat langer om by alle stipers del te gean.
Kom gerêst wol nei de wedstriden, de stiperkaarten lizze by
de kassa. Fansels kinne dêr ek nije stipers ynskreaun wurde.
8 july en 29 augustus binne der 3e klas wedstriden en 8 july,
3 augustus en 12 augustus 1e en 2e klas wedstriden.

• Fierljeppen

11 augustus 18.00 is it Fierljepkafe en
12 augustus it Frysk Kampioenskip.

Mei tank oan de gemeente Littenseradiel en it Iepen Mienskipsfûns fan de provinsje koenen wy dit wedstriidseizoen
mei in nije râne wetterbak/sânbêd begjinne. Wêr’t wy earder
ús hert fêsthâlden as der in ljepper op de rân klapte komme
de bern der no gniizend wer ôf, wat in grutte ferbettering!!
Dizze ferbettering is útfierd troch ús haadsponsor Leanbedriuw Frankena. Doe’t we help nedich wienen fan Frythermo hawwe sy har wurk sponsore. Dat fine wy fansels
geweldich!

Jo binne fan herte wolkom!
Graach oant sjen!

• Skoallenijs
Wat gebeurt er in een paar maanden tijd veel op school. Je
zou soms bijna vergeten dat er ook nog gewoon taal, rekenen, lezen en schrijven gegeven wordt!
Naast deze hele belangrijke vakken leren de kinderen werken door middel van onderzoekend leren. Ze leren zelf vragen formuleren over een onderwerp. Ze bedenken hoe ze
de antwoorden op die vragen gaan zoeken en bedenken ook
op welke manier ze de antwoorden gaan presenteren.
Deze manier van leren hebben de kinderen leren toepassen tijdens het project Greidhoeke Goes Onderwijs waarin
de Skries centraal staat. Dit project wordt gedaan met de
vier scholen van onderwijsteam 7 die nauw met elkaar samenwerken. De scholen van Itens, Baard, Wommels (de Opslach) en Winsum werken allemaal op dezelfde manier en
ontmoeten elkaar regelmatig tijdens het project. Zo wordt
er momenteel door muzikant Wiebe Kaspers gewerkt aan
een “skriezeliet” met teksten van de kinderen van de vier
scholen. Als het lied klaar is wordt het ingestudeerd en gezongen door Wiebe en de kinderen van OT7. Wie weet verschijnt het lied straks in de Fryske top 100!

We hawwe noch mear winsken foar ferbetterings en binne
dwaande om de sinten by inoar te krijen foar jeugdskânsen.
De gemeente hat tasein 50% fan de kosten te subsidiearjen,
dus we binne al in hiel ein. Foar it gat yn de begrutting hoopje we ek op mear sponsoren.
Mochten jo ek ynteresse hawwe om te sponsorjen nim dan kontakt op fia info@fierljeppenwinsum.
frl. De grutte buorden lâns de skânsen komme by it
FK op 12 augustus goed yn byld op Omrop Fryslân.
Sponsoring fan it Fierljepkafe, 18.00 kin in fermelding op de
radio opsmite.
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• Spulwike

Het werk wat de kinderen gemaakt hebben rond dit thema werd gepresenteerd aan ouders en belangstellenden.
Best spannend om voor de klas te staan en te vertellen aan
je klasgenoten, ouders en pakes en beppes! Met de hele
school maakten we een groot kunstwerk in de middenruimte waarin je de greidhoeke kon beleven, compleet met
skriezen in de lucht en vogelkijkhutten.

HOLLE BOLLE TSJING!
Der wie de kreet alwer! SPULWIKE komt WER nei Winsum
ta!!
Spulwike Littenseradiel bestjit dit jier 45 jier en dat wolle wy
fansels fiere. Der fynt in ekstra dei plak fol mei spultsjes en
fertier foar de bern en wol op freed 28 july yn ús moaie Winsum. Oerdei sil it sportfjild fan Winsum en it doarp sels fol
rinne mei bern út de groepen 3 oan’t en mei 8. We sille om
9.30 oere begjinne mei in prachtige iepening wernei de
spultsjes en de foksejacht begjinne kinne. Om 12.00 oere
sille we pankoekite op de Skâns, kom dat sjen! En nei sa’n
lange dei fol fertier sille we de 45e Spulwike spektakulêr eindigje. Kom om 15.00 oere dan ek nei it sportfjild om dizze
geweldige slotmanifestaasje by te wenjen.
Mochten jo fragen hawwe of op hokker manier dan ek jo bydrage jaan wolle, mail dan nei jubileum@spulwike.frl.

Op vrijdag geeft meester Kees gymlessen aan alle groepen.
Dat hij inventief is als het om leuke werkvormen gaat blijkt
wel uit de foto’s van het fierljeppen. Eerst droog oefenen
op het grasveld bij school, daarna over de sloot. Overigens
haalde niet iedereen droog de overkant…..

Graach oan’t de 28e july! Groetnis fan de Jubileumkommisje

• Nijsgjirrich plakje

It Bynt was open tijdens Winsum op de kaart. Kinderen lieten zien hoe digitale middelen ingezet worden op school en
de plakboeken van juf Tjallien konden bekeken worden. Een
feest van herkenning voor veel mensen. De plakboeken zijn
nog op school, wilt u ze eens inkijken? Kom gerust langs.
Voor meer nieuws en foto’s zie: facebook.com/OBSitBynt
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• Binnen kommen op ‘e mail
Op 5 april ha wy goud helle en dat ha wy
witten! Minsken, minsken wat in felisitaasjes,
blommen en sa mear, op ús 50 jierrige troudei.
Lâns dizze wei wolle wy elkenien tige tank
sizze foar al dit omtinken, ek út namme fan
bern en bernsbern.
It wie in dei mei in gouden râne!
Gerrit en Sietske Wierenga

WMO adviesraad zoekt contact met de burgers

‘We willen weten wat het WMO beleid betekent voor de
inwoners’
Sinds 1 januari van dit jaar is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingegaan en voeren gemeenten taken uit die
voorheen onder Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) vielen. Gemeenten moeten er voorzorgen dat mensen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De WMO
adviesraad voorziet de gemeente gevraagd en ongevraagd
van advies.

Fan Jippe Tinga:

Onderstaand stuk is een weergave van een interview wat
in Diggelfjoer van Wommels is gepubliceerd.
De WMO adviesraad bestaat uit de heer Nieuwenhuis uit
Wiuwert, mevrouw Rameau uit Boazum en mevrouw de
Ree uit Reahûs. We voelen ons betrokken bij de kwetsbare
mensen die nu afhankelijk zijn van de zorg en hulpverlening
van de gemeente. We kijken met de gemeente mee hoe het
nieuwe beleid wordt uitgevoerd. Daarnaast gaan we in gesprek met de burgers en vragen bijvoorbeeld hoe het keukentafelgesprek is gegaan. Wij hebben een adviserende en
signalerende taak’. Jetty en Antje hebben vanuit hun eigen
werk een lijntje met de zorg en zijn in het verleden collega’s
geweest. Antje: ‘Vanuit de WMO kan de burger steun krijgen van de gemeente bij bijvoorbeeld huishoudelijke hulp,
aanpassing in de woning, vervoer in de regio, aanvragen van
hulpmiddelen, begeleiding thuis en dagbesteding. Wij willen graag signalen ontvangen van de burgers als zij tegen
zaken aanlopen of knelpunten ondervinden in de uitvoering
van de WMO en de Jeugdwet’.

Binnen kommen op info@winsum.nu:

Rondetafelgesprek Nij Stapert
De WMO Adviesraad Littenseradiel is onderdeel van het
platvorm Súdwest Fryslân. Dit platvorm bestaat uit vijf lokale raden, die overeenkomen met de indeling van de gebiedsteams. Het gebiedsteam van Littenseradiel werkt vanuit
de Brede School It Trochpaad in Wommels. Antje: ‘Het gebiedsteam is gericht op hulpverlening, vanuit de adviesraad
kijken we bijvoorbeeld naar de bereikbaarheid. In september hebben we rondetafelgesprekken gehad met mensen
van aanleunwoningen van Nij Stapert. Daar kwam aan de
orde dat de bereikbaarheid niet naar wens verloopt. Mensen bellen en krijgen een computerstem te horen met de
vraag in welke gemeente ze wonen, daarna moeten ze het
gemeentelijk nummer bellen en dan pas komen ze bij het
klantcontactcentrum. Daar kunnen ze pas hun hulpvraag
neerleggen. En dan moeten ze wachten tot iemand van het
gebiedsteam hen terug belt voor een eerste afspraak. Vanuit de WMO adviesraad vinden we dit een enorme drempel.
Dit hebben wij ook gemeld in onze gesprekken met Marja
Reijndorp, wethouder sociaal domein in Littenseradiel’. Tijdens het rondetafelgesprek gaven de mensen aan dat ze blij
waren dat ze hun verhaal kwijt konden aan de adviesraad.
Jetty: ‘Een aantal mensen hebben uren in moeten leveren
voor hun huishoudelijke hulp. De beoordeling hiervan vindt
plaats tijdens een keukentafelgesprek. De meeste mensen

Foarearst myn komplimenten oer it prachtige stikje fan Pieter Pup. Ik wit nog dat ik as lyts jonkje eltse dei lâns de kapperszaak rûn en dan efkes oer it etalagekleed seach, wa’t
der yn’e stoel siet. Der wie in richeltsje yn it mitselwurk wer’t
hja op stean koene en in stielen hekwerkje wer’t jo je oan
fêst hâlde koene. As Piter dat yn’e gaten kryg, waard er lulk.
As je dan sels in keer oan’e beurt wiene om knipt te wurden,
dan sei er der wat fan. Op sneon stie geregeld de flesse jenever op tafel. Der wiene klanten dy’t om die reden altyd op
sneon kamen. Foar Piter wie it in soad “twadde tak”.
Piter mocht ek graag fiskje. Hy hie in grien skouke wer’t er
mei de Sint Japik útfear, hy koe dan wol in ûre as fjouwer
weibliuwe.
De foardoar dy’t der no noch steeds yn sit ha’k in soad brukt,
as wy by Tinga oan’e fabryk, besite krigen fan wenningstichtingen. Wy iten dan by frou Sipma en ik koe oanjaan dat dy
plaatdoar destiids troch pake Jippe makke wie, en wol 70 jier
meigien wie. Dat joeg fertrouwen!
Goedemorgen Winsum .
Wij Luc 66 jaar en Krista 62 jaar hebben uw wonderschone
plaats bezocht , bij thuis komst troffen we twee bekeuringen
aan 3 km.te hard op de N361.
Ik ben de eerste die de fout erkend , maar waarom twee
flitspalen op een afstand van honderd meter , dat heeft natuurlijk niets meer met verkeersveiligheid te maken alswel
het spekken van de gemeente kas. Jammer we hadden
goede herinneringen aan Winsum en de Groningers , die bij
nader inzien niet zo vriendelijk voor de gasten zijn .
Met vriendelijke groet Luc Singerling.
Reactie: Goedemorgen,
U heeft uw mail naar www.winsum.nu gestuurd, deze website hoort bij Winsum Friesland. Waarschijnlijk bent u in Winsum Groningen geweest.
Met vriendelijke groet,
Anja Bakker
Antwoord Luc: Anja, dat is toch leuk een reactie uit
Friesland , wist niet dat er twee Winsums waren.
Overigens ook altijd met veel plezier geweest in Friesland,
en.........
nog nooit een bekeuring!
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• WMO Adviesraad
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waren tevreden over dit gesprek, een enkele voelde zich
‘overruled’ tijdens dit gesprek. Zij gaven aan dat mensen
ouder dan 80 jaar niet van de generatie zijn om te vertellen
wat je niet meer kunt. Maar daar gaat het juist wel om in
keukentafelgesprekken’.

Bereiden:
Bak de aardappelpartjes in 1 eetlepel olie goudbruin. Breng
2 eetlepels olie op smaak met 1 eetlepel Italiaanse kruiden,
peper en zout. Marineer de kip in de kruidenolie. Schep af
en toe om.

Bezig met regelgeving
Tijdens de bestuursvergaderingen staan een aantal punten
op de agenda waar de leden een verbeterbeleid op willen
maken. Antje: ‘Zoals eerder genoemd voelen burgers in een
keukentafelgesprek zo nu en dan overruled. Familie lukt het
niet altijd om bij zo’n gesprek aanwezig te zijn. Maar bij de
wet is geregeld dat de burger recht heeft op onafhankelijke
cliëntondersteuning. Dit is onvoldoende bekend bij de burgers. Een medewerker van het gebiedsteam kan deze ondersteuning bieden maar de onafhankelijkheid is dan in het
geding. Daarnaast is de adviesraad bezig met een concept
notitie mantelzorgondersteuning en op hun wensenlijstje
staat een inloopspreekuur bij het gebiedsteam. Jetty: ‘Waar
we ons ook sterk voor maken is een onafhankelijk klachtenmeldpunt. Bovenstaande agenda punten vragen wel tijd van
de leden. Antje:’ We hebben regelmatig overleg met de gemeente en waar nodig vragen we juridisch advies’.

Verhit de rest van de olie en bak de paprika’s 3 minuten.
Voeg de knoflook, de rest van de Italiaanse kruiden en 100
ml water toe. Laat met de deksel op de pan op laag vuur 20
min. stoven. Neem de laatste 5 min. de deksel van de pan
zodat het vocht verdampt.

Bereikbaarheid adviesraad
De adviesraad wil graag meer rondetafelgesprekken gaan
houden. Zij willen ook in contact komen met andere doelgroepen zoals burgers die te maken hebben met Jeugdzorg
of mensen die zijn aangewezen op dagbesteding vanwege
hun beperking. Ook dit is een doelgroep die te maken heeft
met keukentafelgesprekken. De WMO adviesraad is te bereiken via 06-11830191 op werkdagen tussen 9.30 – 12.00
uur. Bij geen gehoor kunt u inspreken op de voicemail. De
medewerkers van de adviesraad bellen u graag terug. Ook
kunt u mailen naar wmoraadlittens@gmail.com. Wij horen
graag van burgers hun ervaringen met de uitvoering van de
WMO en of ze hierover tevreden zijn. Middels de ervaringsverhalen kunnen wij adviezen geven aan de gemeente zodat
de zorgtaken goed worden uitgevoerd. De gemeente wil
dicht bij de burger staan, de adviesraad kan hierbij ondersteunen’.

• Excursie Rob Scholte

• Lekker ite mei .......
Fokelien Jonker
Italiaanse schotel

Benodigdheden voor 4 personen:
600 gram aardappelen, in partjes
4 eetlepels olijfolie
400 gram kipfilet, in stukken
1 ½ eetlepels Italiaanse tuinkruiden
2 rode paprika’s in stukken
1 gele paprika in stukken
3 tenen knoflook, in plakjes
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Verhit een koekenpan zonder boter of olie en bak de kip op
niet hoog vuur in ca. 5 minuten gaar. Keer halverwege.
Serveer de kip met de aardappelpartjes en paprika.
Doe er eventueel een frisse salade bij.
Een heerlijk zomers gerecht. Eet smakelijk…….
Groeten, Fokelien Jonker
Ik geef de pen door aan Marja Dijkstra

Schildersclub “Passe-Partout”
Eindelijk was het zover !
Zaterdag 22 april stapten we in de touringcar bij de Helling
om naar het bijzondere museum te rijden van Rob Scholte
in Den Helder. Omdat het lastig was met de bus bij het museum te komen i.v.m. het opbreken van de weg stonden ze
ons al op te wachten en werden wij als Vips , handig de
ingang binnengeloodst. Daar werden we ontvangen door
zijn vrouw die ons koffie met wat lekkers serveerde.
Toen Rob ons allemaal een handje had gegeven hadden wij
nog een kleine attentie uit Friesland voor hem. Even om te
weten: Rob heeft een poosje geleden geëxposeerd in het
museum De Fundatie te Zwolle met borduursels. Stelselmatig kocht hij bij kringloopwinkels en op kofferbakmarkten
alle toen nog ruim aanwezige borduurwerken op. Hij weigert om – in zijn woorden – “de ongeïnteresseerde domheid
te geloven, waarmee Nederland afstand neemt van de traditionele, met de hand gemaakte, borduurwerken, die door de
moeders, de groot-, de overgroot - en betovergrootmoeders
(soms ook mannen) van ons land anoniem, met zoveel liefde en geduld in de hen overblijvende krappe uurtjes, steek
voor steek, zijn vervaardigd. Het resultaat van lange weken,
maanden en jaren noeste arbeid wordt door erfgenamen
voor slechts een euro van de hand gedaan.” Rob ziet het als
zijn missie de Borduur werken de waardering te geven die zij
volgens hem verdienen. Hij besluit ze daarom omgedraaid
in te lijsten, te signeren en ze verder onveranderd aan het
publiek te tonen. Daarom hadden wij –ook in de Kringloop in
Leeuwarden - twee borduurwerkjes gekocht en heeft Siets-
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ke Wieringa het eerste vers van het volkslied geborduurd.
Enig, en wij ontkwamen er niet aan om het volkslied uit volle
borst ten gehore te brengen.

Natuurlijk was er nog veel meer kunst te zien zoals houtsnijwerk uit West-Europa als Aziatische landen, hoogwaardig
vakmanschap.

• Wer binne se bleaun
Na een uitgebreide rondleiding mochten we een kijkje nemen in zijn atelier. Schitterend en wat een verscheidenheid.
We raakten niet uitgekeken.

Tijd voor de lunch! Er was een enorme verscheidenheid aan
broodjes en wij deden ook ons best van alles wat te proeven.
Alles had heerlijk gesmaakt en daarna was er gelegenheid
om de stad te verkennen. Niet te lang want om 5 uur zouden
wij weer naar onze volgende bestemming rijden. Restaurant
“DE BASALT “ in DEN OEVER. Daar stond een uitgebreid
diner op ons te wachten.
Zoals je ziet smaak het ons prima met een heerlijk wijntje
erbij.
Een dag om nooit te vergeten en voor herhaling vatbaar!
Lieneke
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Hallo,ik ben Petra Kingma geboren in spannum en toen ik
twee was verhuisd naar de miedìgge in Winsum waar mijn
ouders nu nog wonen.Ik heb nog een zusje Riemy en nog
een broertje Jurjen.
Ik heb wel goede herinneringen aan Winsum wel een leuke
tijd gehad op de lagere school juf Tamsma en daarna 4 jaar
meester Rottine onze eigen klas bestond uit 5 kinderen klein
groepje dus.
Zo ben ik vriendin geworden met Geertje Felkers waar ik later ook de Huishoud school mee gedaan heb in Franeker en
de twee jarige Intas en waar ik nog steeds cotact mee heb.
De dorpsfeesten waren ook altijd leuk met de optocht waar
we een aantal keren ook met een groep jongeren zelf mooie
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wagens hebben gemaakt, de spelletjes en natuurlijk de
feesttent.
In Winsum heb ik nog een paar jaar bij Folkert en Lutske als
zaterdaghulp in de bloemenwinkel gewerkt dit was ook een
leuke tijd, veel kaatskransen gemaakt en boeketjes.
Toen ik 20 was ben ik de opleiding kraamverzorgende gaan
doen,en verhuisd naar Drachten waar ik nu al 32 jaar samen
woon met Wim we hebben samen een dochter Sanne nu ook
alweer 27 jaar en samenwonend.
Ik ben nog steeds werkzaam als kraamverzorgende bij ISIS
kraamzorg wat ik met veel plezier doe. We houden van fiets
vakanties door Nederland. Alles op de fiets: tent, slaap en
kookgerei mee en genieten van de vrijheid. We hebben sinds
kort een tuin op de volkstuinen bij Drachten, waar we op het
moment druk mee zijn met spitten en zaden en genieten van
een mooi plekje met achter uitzicht over het land en onder
de fruit bomen genieten.

• Winsum op de kaart

Evaluatie van Winsum op de Kaart

Na weken van voorbereidingen was het dan zover. Zaterdag
13 mei, Winsum op de Kaart. De burgemeesters van Littenseradiel en Menaemeradiel en de loco-burgemeesters van Franekeradeel en het Bildt waren aanwezig voor de openingsceremonie. Voor het publiek, zo’n 300 man, was er eerst een
kopje koffie met een stukje oranjekoek. Om 11.00 uur begon
het openingsprogramma. Aan elke (loco)burgemeester was
een fierljepper uit zijn/haar eigen gemeente gekoppeld. De
(loco)burgemeester moest raden hoe ver de fierljepper zou
springen. De (loco)burgemeester die het dichtst in de buurt
zat mocht het openingswoord doen. De eer was aan burgemeester Johanneke Liemburg uit Littenseradiel.

Aan alle deelnemers van Winsum op de Kaart heeft de commissie een evaluatieformulier toegestuurd. We mochten 24
ingevulde formulieren retour ontvangen.
Uit de ingevulde formulieren blijkt dat de deelnemers terugkijken op een mooie dag. De combinatie met de activiteiten
van de verenigingen, het borreluurtje en het WoK-buffet is
als goed tot zeer goed ervaren.
De deelnemers waren ook zeer te spreken over de communicatie vanuit de commissie en de aandacht die er aan de
promotie rondom het evenement gedaan is. Slechts 1 deelnemer was een andere mening toegedaan.
Verder bleek dat de meeste deelnemers een dergelijk evenement over 5 jaar wel weer zien zitten.
Uit de algemene opmerkingen kwam naar voren dat er te
weinig tijd was om overal te kijken. Ook werden de deelnemers die rondom de Helling en in de tent stonden niet veel
bezocht wat natuurlijk erg jammer is. Dit zijn punten waar
we een volgende keer zeker aandacht aan zullen besteden.
Want dat er een volgende keer weer voldoende te bekijken
valt mag duidelijk zijn.

• Vereniging speeltoestellen
Financieel verslag 2016
Ter kennisgeving volgt hier het financieel jaarverslag van
2016. Voor vragen kunt u terecht bij één van de commissie
leden.
1 januari 2016 hadden we op de betaalrekening € 739,71 en
op de spaarrekening € 6.655,17. De gemeente heeft in januari € 1.020,00 subsidie aan ons overgemaakt. De totale
opbrengst van de rommelmarkt bedroeg €820,00. Deze opbrengst is verdeelt over toneelvereniging Advendo en VSW,
wat neer komt op €410,00 per vereniging. In december is de
automatische incasso van 2016 gedaan, totaal € 291,00. Inkomsten via kwitanties bedragen € 330,00. Dit jaar waren er
alleen kosten voor onderhoud en een aantal reparaties. 31
december 2016 hadden we op de betaalrekening € 710,89 en
op de spaarrekening € 7.093,50. Graag vragen wij nog uw
aandacht voor het volgende: Wij zoeken versterking van het
bestuur.
Met vriendelijke groet de commissie: Eelco de Vries, Agnes
de Lange,Geert Engelsma, Jan Poelstra, Gerrit Zuidema en
Jannie Bouwma.

Wy wolle eltsenien tanksizze foar it omtinken
oan ús 50 jierriche troudei.
Hertlik tank!

Bennie en Saap Okkinga-Westra

Na de opening vertrok de delegatie per golfkar naar Miedema, veehouderij P.K.Bouma en Vadeko. Ook bezoekers konden nu bij de vele bedrijven binnenkijken. In totaal openden
46 bedrijven de deuren. Voor bezoekers was het moeilijk om
een keuze te maken in het grote aanbod en diversiteit van
bedrijven. Na het middaguur waren er ook nog diverse activiteiten door de verenigingen georganiseerd. Het was een
drukte van belang in het dorp. Velen verplaatsten zich per
fiets of namen plaats in de golfkarren die een route door het
dorp reden.
Een echt taxiritje bracht je bij Veehouderij van Mourik op de
Koaidyk. Hoewel de meeste drukte op de Kleasterdyk en de
St.Michaelsberch was hadden de ondernemers elders in het
dorp geen klagen en was het daar ook gezellig druk. Bij de
verenigingen en bedrijven die rondom de Helling stonden
was het helaas minder druk. Rond 16.00 uur sloten de deuren van de bedrijven en trokken de meesten richting tent bij
MFC de Helling om gezellig met elkaar na te praten onder
het genot van een drankje.
Tijdens het borrelen werd de prijswinnaar van de puzzeltocht bekend gemaakt. We mochten Griet Strikwerda blij
maken met de tablet. Ook de prijswinnaars, van de tekenwedstrijd van de leerlingen van OBS it Bynt met als thema,
ik voel me thuis in Winsum omdat……., werden bekend gemaakt. De prijzen waren voor Imke Grovenstein (groep 1/2
), Marinka Zuidema (groep 3/4 ), Lisa van der Kramer (groep
5/6 ) en Ilse Kijlstra (groep 7/8 ). Rond 18.00 uur hadden Siep
en Wietske van MFC de Helling het buffet klaar staan. Zo’n
400 man lieten hun bord volscheppen en genoten van een
heerlijke maaltijd.
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Om 19.30 uur gingen de deuren van de zaal in de Helling
open. Ongeveer 200 belangstellenden keken naar een speciaal voor deze dag geschreven voorstelling van Advendo,
Winsum op de Kaart. Rond 22.00 uur was de voorstelling
afgelopen en begon de band Remixx aan de spetterende afsluiting van deze dag. Zonder pauzes speelden zij voor een
zeer gezellig publiek. Rond 01.00 uur kwam er een eind aan
deze bijzondere dag. Winsum heeft zichzelf zonder twijfel
op de kaart gezet. Overdag zijn er foto’s gemaakt door Jildou Piersma Fotografie, en er is een film gemaakt door Jakob Fokkens van VEDT. De links naar het album en de film
kunt u vinden op de facebookpagina Winsum op de Kaart
en op www.winsum.nu.
De commissie wil langs deze weg een ieder die aan deze
dag heeft bijgedragen ontzettend bedanken voor hun inzet,
enthousiasme en steun. Zonder al deze mensen was deze
dag niet mogelijk geweest. We hebben ontzettend veel positieve reacties gekregen. Er zijn ook altijd verbeterpunten
en die nemen we mee voor een volgende keer. Die zal er vast
komen want Winsum heeft zoveel te bieden, het was bijna
onmogelijk om dit in 1 dag allemaal te bekijken.
De commissie Winsum op de Kaart:
Ulbe, Franke, Piet, Pier, Lammert, Geert, Jaap, Bouwe, Titia
en Baukje
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dit medische fitness wordt voor een deel vergoed door uw
zorgverzekeraar. Naast deze twee mogelijkheden kan er ook
vrij gefitnesst worden op basis van een zelf gekozen abonnement die het best bij uw persoonlijke situatie past. Gezondheidscentrum G.J. Fokkens hecht veel waarde aan de
persoonlijke begeleiding en aandacht tijdens uw trainingen
en biedt iedereen daarom een trainingsschema passend bij
ieders persoonlijke doelstelling. Om welke reden u ook bij
ons sport, u geniet altijd van deskundige begeleiding van één
van onze Beweeg- en Leefstijladviseurs.

• Fraachpetear mei .....
Berber Koning,

skriuwster fan ‘Imke waar ben je?’

Toekomstplannen
In de nabije toekomst willen we nog meer beweegmogelijkheden voor verschillende doelgroepen creëren. Wij streven
ernaar om dit jaar voor zowel basisschoolkinderen als senioren een vast beweegmoment te plannen zodat er in groepsverband effectief gewerkt kan worden aan de gezondheid.
Tevens wordt er hard gewerkt om zwangerschapsfitness aan
ons aanbod toe te voegen.
Health Check
Inmiddels bieden wij al enkele jaren gratis Health Checks
aan. Bent u altijd al benieuwd geweest hoe uw gezondheid
er voor staat? Wij kunnen diverse belangrijke gezondheidswaarden nauwkeurig in kaart brengen. Op deze manier krijgt
u een betrouwbare indicatie van uw huidige gezondheid. Op
basis van deze gegevens kunnen wij trainingsschema’s op
maat aanbieden en daarbij verschillende handvaten aanreiken om u effectief aan uw gezondheid te laten werken.
Mocht u nog vragen hebben of twijfelt u of wij u kunnen
helpen, aarzel dan niet en neem contact met ons op via:
mail@gezondheidscentrumfokkens.nl of telefonisch op
0517-342415.

•

Bedriuw yn byld

ruimte is gecreëerd met nog meer trainingsfaciliteiten.

Een Gezondheidscentrum in Multifunctioneel Centrum
(MFC) de Helling’

Gezondheidscentrum G.J. Fokkens is een zeer modern en
uitgebreid gezondheidscentrum dat naast reguliere fysiotherapie vele verschillende specialisaties kent. Zo bieden
onze therapeuten onder meer functionele osteopathie,
triggerpoint therapie, nek-, schouder-, armtherapie, Marsman manuele therapie en medical taping. Dit leidt ertoe
dat wij doelgericht en specialistisch vele problemen aan het
beweegapparaat kunnen behandelen. Tevens bieden wij
gerichte begeleiding bij (revalidatie bij) (top)sporttrajecten.
Naast de fysiotherapie biedt het centrum een riant aanbod
van andere (beweeg)mogelijkheden. Zo biedt het gezondheidscentrum specifieke beweegprogramma’s aan voor diverse doelgroepen als Obesitas, Diabetes Mellitus Type 2,
COPD/Astma, Oncologie en Fibromyalgie. Deze programma’s worden door de verzekeraar volledig vergoed en bieden 24 weken sport en educatie bij ons centrum.

Voor veel mensen uit Winsum en omgeving is het nog relatief
onbekend maar binnen in het MFC ‘de Helling’ te Winsum is
Gezondheidscentrum G.J. Fokkens gevestigd. Eigenaar en
fysiotherapeut Gerrit Fokkens heeft sinds vijf jaar hier zijn
intrek genomen. Afgelopen halfjaar heeft het centrum een
grondige verbouwing ondergaan waardoor er een grotere

Daarnaast biedt het gezondheidscentrum medische fitness
aan waarbij u op een doelgerichte en effectieve manier aan
het herstel van uw blessure of beweegbeperking werkt. Ook
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Natuurlijk kunt u ook langskomen in ons Gezondheidscentrum aan de Skâns 12 in Winsum.
Wij hopen u snel te mogen begroeten!

• Skutjassen
Wy hawwe wer oh sa moai oan it skutjassen west dit ôfrûne winterskoft. Wie hiene doe’t wy begûnnen 14 manlju en
froulju op papier. We hawwe ôfskie nimme moatten fan in
pear leden troch ferstjerren en âlderdom. Derom ha wy wer
ferlet fan in pear nije leden. Wy begjinne it takomt winterskoft wer op 19 septimber yn’e Helling om 8 ûre. We kaarte
om de 14 dagen en spylje om fleisprizen. It wie it ôfrûne jier
wer hiel spannend, wa’t as winnaar út de bus komme soe. It
waard Ale Miedema, folge troch Jippe Tinga en Cees Wiedijk
út Fûns.
As der minsken binne dy’t it skutjassen leare wolle, dan kin
ik de spulrigels trochmaile en der ek wol útlis oer jaan. As je
klaverjasse kinnen ha je it spultsje sa mar under de knibbel.
Oant sjen
Jippe Tinga

Jelle: Do hast in berneboek skreauwn. Hoe bist op it idee
kommen?
Berber: It sit sa: Doe’t ús bern lyts wiene fertelde ik se optochte ferhaaltsjes oer Imke en Elske. Dy twa figuerkes giene
werklik wier oerol mei hinne, ek op fakânsje. Letter tocht
ik: it soe wol hiel leuk wêze om dy ferhaaltsjes in kear op te
skriuwen. En no is it der fan kommen, mei nammen om’t ik
beppe wurden bin. No is it tiid.
Jelle: Hoe gie de gearwurking mei dyn illustrator, âld Winsumer Lize Bakker?
Berber: Myn freondinne Lize is tige kreatyf, se hat prachtige
tekeningen makke. It byld fan Imke en Elske is betocht mei in
kuier yn it bosk. Ik seach de ikeltjes mei de petjes en ik tocht:
tinne poatjes en earmkes eroan en klear. Doe’t ik de tekeningen fan Lize seach, tocht ik fuortendalik: dat binne se!
Jelle: Is it moeilik om in berneboek te skriuwen?
Berber: It is in proses. Yn it begjin skriuwe je alles wyld op.
Dan de rûchste rommel wat oprêde en dinkjes te plak sette.
Dit kin noch wat spannender, dat moat noch oars, mar ja, it
moat ek net te yngewikkeld wurde hen? En it snufke ûndogense, dat moat der ek yn. It is in puzzel.
Jelle: Wolst ek nochris in boek foar folwûchsenen skriuwe?
Berber: Ik ha ris in kursus ferhalen skriuwen dien. Prachtich
wurk hear, mar it kostet bulten tiid. Wat dat oanbelanget is
in berneboek gauwer skreauwn as in boek foar folwûchsenen. Letter komt it der faaks noch fan, wa wit. Ik ha genôch
ideeën. Je kinne hiel ynspirearre reitsje troch wat der yn jo
neiste omjouwing allegear plakfynt.
Jelle: Foar hokker leeftiidsgroepen is it skreauwn?
Berber: Dêr is fan te foaren net echt in kar yn makke. Mar
ik ha it teste litten op skoalle. Tusken de 4 en 7 jier. De bern
fûnen it hiel leuk.
Jelle: Hast ek ûnderfinings fan dysels as mem yn it boek ferwurke?
Berber: Net in soad, nee. It stikje ûndogenens fan bern herken ik wol troch myn rol as mem. It streng wêzen, en dan
achterôf wer gnize no?
Jelle: En ûnderfinings fan dysels as bern?
Berber: Ja, folle mear dan as mem. It bosk, de fûgels, de
natoer. Wy wiene as bern altyd bûten. Ja, ik leauw wis dat
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dat meispile hat yn de opset en de achtergrûn fan it ferhaal.
Ik soe net gau in boek skriuwe oer bern yn de stêd.
Jelle: Wat fynsto it bêste berneboek ea?
Berber: Yn it Nederlânsk (yn dit gefal oersetten fanút it Ingelsk) is Roald Dahl myn favorite bernboekskriuwer. Dat
boek oer dy ‘Grote Vriendelijke Reus’. Echt prachtich. Yn it
Frysk fyn ik Berber fan der Geest hiel goed. ‘Bartle Bûse’, bygelyks. Hiel moai dien.
Jelle: Wêrom hasto dyn boek yn it Nederlânsk skreauwn?
Berber: Eins fregest: wêrom net yn it Frysk. Ik hie it wol
graach wollen hear, want it leit tichter by my as it Nederlânsk. Mar ik fertroude my noch net yn it Frysk. En je wolle
it wol goed dwaan no? Mar goed, ik ha in tal Fryske lessen
hân en it leit ticht by myn hert, dus it sil der fêst in kear fan
komme.
Jelle: Komt der ek in ferfolch?
Berber: Dat bin ik wol fan doel. Dit is it earste diel fan de serie: Imke en Elske in het holle bolle bomen bos. Lize en ik ha
der beide wol sin oan om der mei troch te gean.
Jelle: Is der eat net oan ‘e oarder kaam dat noch wol melde
wolst?
Berber: Nee, ik leauw it net. Sjoch, it wurk leit je gewoan, it
is prachtich om te dwaan. Ast in boek lêst, dan is it al makke.
As skriuwer kinne je alles sels betinke. Dat jout in kick. Allinnich noch wat mear tiid, dat soe moai wêze.

• Troufoto

Op in moaie maitiidjûn fyts ik nei Weakens. Dêr, midden yn
’e greiden stiet Great Hokwert, in stjelp dy’t sûnt healwei de
jierren 70 yn hannen is fan de famylje Visser. Hjoed te dei
buorket Knilles Visser dêr tegeare mei syn frou Jeltsje VisserBakker. Nei in stik as wat jierren buorke te hawwen yn Aldegea (sm) kamen hja yn 2004 werom nei Winsum om dêr mei
de trije bern fierder te gean.
Knilles Visser is hikke en tein yn Winsum. Fia de Spannemerdyk en pear jier yn Tsjom kaam hy tegearre mei syn âlders
en broers Rintsje, Teake & Jan-Yme telâne op Weakens. Hjir
hat Knilles in machtige moaie tiid hân. Nei de basisskoalle
yn Winsum gong Knilles nei AMS yn Frentsjer, hjir hat d’r
moaie tiid hân. Nei de AMS kaam de Middelbarelânbouskoalle yn Snits. As baantsje holp Knilles thús op ’e pleats as
by oare boeren. Skiepskearen wie yn fan de dingen dy hy altyd machtich moai fûn om te dwaan.
Jeltsje is de dochter fan in feehanneler út Nijlân. Hjirwei hat
Jeltsje hiel wat kilometers fytst. Earst nei de de mavo yn
Boalsert, dernei troch nei de havo op it Bogerman yn Snits.
Nei de Havo wie it doel om fysiotherapy te studearen. Dit
koe op dat stuit noch yn Ljouwert. Spitich genôch slagge
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dizze oplieding op dat stuit net en gong Jeltsje oan de slach
mei de ferpleegkundige-A oplieding. Dizze in-service oplieding die se by Nij Smellinge yn Drachten. De lessen fan de
oplieding wiene yn it âlde Bonifacius sikenhûs yn Ljouwert.
Jeltsje har moaiste ôfdieling is sjirurzjy en hjir hat se ek oant
2004 wurke.
Knilles en Jeltsje learden elkoar kinnen troch mienskiplike
freonen bij BZN yn Joure. Fan it ien kaam it oar en sa belânen se tegearre yn 1989 yn Aldegea. Hjir koene se in pleats
hiere fan de tsjerke. Dit kaam moai út, sa ticht by it wurk fan
Jeltsje. Doe’t de boel wat rûn kaam it plan om dochs ek mar
te trouwen. En sa kaam it dat se op 6 july 1990 trouwden.
It wie súver in geflean. Moarns earst foto’s meitsje yn Aldegea om dernei mei de trouauto, mei Teake as bestjoerder,
nei Drylst te gean foar it slúten fan it burglik houlik. Hjirnei
waard it tsjerklik houlik sletten yn Winsum om dêrnei de dei
ôf te slúten mei in moai feest yn it Dielshûs. In pear dagen
letter gongen se op fakânsje mei freonen. Dit wiene se al fan
doel foar’t it plan smeden waard om te trouwen. De fakânsje
gong nei Joegoslavië. Dat wie yn dy tiid it fakânsjelân.
It boer wêzen hat foar Knilles nea in moatten west. De Vissers wiene frij om te wurden wat se woene. It is by Knilles sa
rûn, mar it technyske hat ek lokke. Derom fynt ’er dat noch
altyd in moai aspekt fan it buorkjen. Dat Knilles en Jeltsje
werom kaam binne op de pleats op Weakens is eat bisûnders. En ek ideaal, op de romte bûtenút is better as stiif tsjin
it doarp oan. It ferhúzjen kaam yn 2004 ideaal út, de bern
wiene noch lyts en it koe moai sa. It wie al tige spitich dat
heit Visser dit mar koart mei makke hat, nei in lyts skoft yn ’e
buorren ferstoar hy.
Sûnt de ferhúzing wurket Jeltsje net mear as ferpleechkundige, mar binne se tegearre oan it buorkjen. It wurk is moai
ferdield en sa rêde se it moai. Alle regels en wetten dêr litte
de Vissers harren net troch liede, nocht en wille stean foarop. Dêrneist is it fansels in prachtplak sa tusken Littens en
Winsum, en dat hie oars wêze kind. De eardere bewenners
hawwe nammentlik te krijen hân mei heabroei wêrtroch oan
de sydkant fan de pleats de muorre iepenbrutsen is. Hjir binne letter doarren kaam, dy’t fanôf de dyk goed oan de side
fan de pleats te sjen binne.
Neist it buorkjen hawwe se fansels ek oare drokte. Sa wenje
de trije bern, Antine, Simon & Anne-Jent noch thús, benammen Simon helpt en wurket in soad op it bedriuw, en wurdt
d’r in soad sporten. Knilles is lykas hiel Weakens, lid fan dé
biljertferiening Iens. Jeltsje is graach oan it sporten mei buorfrou Grietsje, bygelyks de alvestêdentocht fytse, follybal,
mar is ek warber mei har tún en ynterieur. Dêrneist past
Jeltsje ien dei yn ’e wike op Symen en Froukje, de omke-en
tante sizzers en bern fan Jan-Yme en Durkje.
Op fakânsje gean mei in pleats as eigen bedriuw is net altyd
handich. Doe’t dochter Antine foar har stúdzje in heal jier nei
Nij-SeeLân gie, wie de fraach: sille we d’r hinne dan ek lestich te beantwurdzjen. Lang om let is de kar makke en binne
Knilles en Jeltsje der hinne west. It waard de reis fan harren
libben, sa moai dat it dêr wier. Underwillens wiene Simon en
Anne-Jent op ’e pleats, dat gong sa moai as wat mei help fan
Sybe, What’s app en de tillefoan.
It gesprek wie klear, it waard kâlder en klam, tiid om wer nei
it doarp te gean want de oare moarns moast d’r wer kuild
wurde.
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