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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

Voorwoord

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

Dit keer aan mij de eer om een voorwoord te schrijven. Normaal houd ik mij bezig met de vormgeving van de dorpskrant.
Maar omdat onze hoofdredacteur momenteel in Gdansk zit,
en wij niet het risico willen lopen dat hij u toe gaat spreken in
het Pools, neem ik het stokje even van hem over!

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

Graag zou ik u nu iets vertellen over het prachtige weer in
september. Maar helaas was er dit jaar geen sprake van een
mooie nazomer. Jammer voor ons allemaal, maar zeker ook
voor de Ploech fan Tsien. Door de vele neerslag geen Kippetjespartij in 2017. Waterstofzuigers, föhns, vochtvreters...
de organisatie heeft alles geprobeerd. Maar alle gekheid op
een stokje: een teleurstelling voor de organisatie en alle enthousiaste kaatsers. Volgend jaar is de grootste kaatspartij
van Fryslân hopelijk gewoon weer te vinden in Winsum!

Vormgeving
Sifra Okkema

Kopij voor Nijs.DOK 96-2017 kan worden ingeleverd bij
één van de redactieleden. Bij voorkeur via e-mail: in Word
met losse foto’s. Uiterste inleverdatum:

Aan sportiviteit in ons dorp geen gebrek. Winsum viel in de
prijzen bij de Freule en het Frysk Kampioenskip Fierljeppen.
Ook leest u in dit nummer meer over beweeglessen voor de
60+er en het Jeu de Peloten.

1 december 2017!

En misschien is Winsum inmiddels terug te vinden in het
Guinness Book of Records? Op 28 juli jl. zaten maar liefst 570
kinderen pannenkoeken te eten op het terrein bij het MFC.
Spulwike bestaat 45 jaar en dat moest gevierd worden!

©
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.

Dit alles en nog veel meer kunt u lezen in NijsDok nummer
95! Ik wens u heel veel leesplezier.
SO
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Troch de jierren ha ‘k ek kunde op dien, Jippe koe ik al fan
it jeien, Richard fan de fûgelwacht, Ruurd fan de bêdesaak,
Wytze fan it aaisykjen, Ulbe fan it keatsen en fiskjen en Jaap
fan it Skipperke yn Baard. It binne mar in pear nammen fan
folle mear.

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.

Hjir hawwe wy eins ek tagelyk myn hobbys te pakken, jeie,
fiskje, aaisykje, ielrikje, noflik sitte en goed lizze. Ek mei ik
graach wat skriuwe en sit yn de redaksje ‘Vanellus’, it bûnsblêd fan Bûn Fryske Fûgelwachten (BFVW). Ja, as fjildmantsje bin ik hjir wol te plak yn Winsum en seker op sa’n plak as
op De Nije Herne 3.
Wat betsjut Winsum foar my
In doarp - krektlyk as Wommels - in plak mei har likernôch
alve hundert ynwenners yn de Greidhoeke, it griene hert fan
Fryslân. It fjild, it boerelân leit hjir romtlik om ús hinne, dat
fyn ik moai. Boppedat leit Winsum as doarp, geografysk
geunstich (moai op it fytske nei it wurk) oan de Westergo
wei, de provinsjale dyk tusken Ljouwert en Boalsert. Je binne
ek yn in hoarnestap yn Frjentsjer en Snits. Fia de Frjentsjerterfeart kinne jo ek oeral komme, is it dan net op redens…
dan is it wol mei de boat. Sintraal dus.
Fierder is de middenstân en horeka gelokkich noch - en dat
kinne net alle doarpen yn Littenseradiel sizze - goed ferstjintwurdige. Gastfrijens foarop, de tsjerke stiet hjir hast
sprekwurdlik ‘midden yn it doarp’.
Fansels is Winsum ek bekind fan it fierljeppen. Yn it ferline
bin ik hjir noch wol ris west by it FK op de âlde akkomodaasje
‘de Skâns’, by it ljeppen oer de Sint Jabik. Harm Kappe wie
doe in topper út Wommels, wy wiene as jonges, taskôgers.
Njoggen jier tebek waard ik op’e nij konfrontearre mei dizze
Fryske sport. Gini is nammentlik earelid en wy mochten op
de earetribune sitte. Wat in ferrassing. Wat ik foar my seach
wie in prachtich moai kompleks, mei in moaie mienskipsromte MFC ‘de Helling’ flakby.
Yn de neisimmer is de saneamde wylde ‘Kippetjespartij’. In
keatspartij organisearre troch ‘De ploech fan tsien’. Wat in
barren! Al jierren giet de opjefte as it slydjaget, dit jier sels
mei in begrinsing fan 192 partoer! Wy binne fan hûs út keatsers en at ik it goed haw dogge myn trije bern en de dochters
fan Gini, Hèlen en Maja, ek mei. In mânske organisaasje sa’n
keatserij, petsje ôf foar de frijwilligers.

Na de eerste 12 jaar ‘NIJS.DOK’ hebben wij een ommezwaai
gemaakt met een vernieuwde lay-out en een heuse gekleurde omslag. Om dit allemaal in de toekomst te blijven doen,
kunnen we een bijdrage in de onkosten van onze dorpskrant
goed gebruiken.
We zouden het op prijs stellen, indien u een extra bijdrage in de onkosten zou willen overmaken op bankrekening
NL93RABO0371060338
o.v.v. ‘onkosten dorpskrant’.
In het derde kwartaal van 2017 hebben we € 20,- aan
donaties mogen ontvangen.
Onze hartelijke dank daarvoor!
De redactie.

• Efkes foarstelle
As nije bewenner fan Winsum mei ik in stikje skriuwe yn Nijs.
DOK. Myn namme is Wybren Bruinsma, berne yn 1958 en
hikke en tein yn Wommels. Heit fan trije bern, Jan Friso, Anna-Brecht en Hester. Sûnt 1980 wurkje ik by FrieslandCampina earst as karmaster en letter as teamlieder op it laboratorium yn Ljouwert.
Ik wie in echte Wommelser en miende dêr ek altyd te bliuwen, wenne dêr op in moai plak oan’e râne fan it doarp, d’r
moast wol wat tsjinoer stean. Winsum koe ik in bytsje út
myn stapperstiid, mei myn skoalmaten fan de MAVO yn
Wommels, Tiede Tinga en Anne Bakker, kaam ik hjir wol, dus
de ‘Trijesprong’ koe ik al.

Hjir woe ik it graach by litte, hooplik moetsje ik jimme ris yn
it doarp, of oars wol yn it fjild of op it wetter.
Freonlik groetsjend,
Wybren Bruinsma

Begjin april 2017 bin ik fan Wommels nei Winsum ferfearn.
Myn freondinne Gini Witteveen, wennet dêr op in prachtich
plak oan de Frjentsjerter feart, op de Nije Herne 3.
Nei jierren in lat-relaasje, it hin en wer reizgjen, moatte jo ris
hifkje wêr’t jo takomst leit. Fansels hawwe wy beide al in hiel
ferhaal efter ús, it waard - wat ús oangie - tiid om tegearre
fierder te bouwen. De Nije Herne is in tige tapaslike namme,
eins is it ek in nij begjin.
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Mijn naam is Hilde Dijkstra (27) en samen met Wietse Posthuma (28) zijn we in december 2013 aan de Sint Japiksdyk
in Winsum komen wonen. Na 3 jaar samen te hebben gewoond in Bitgummole besloten we in 2013 dat we graag
een huis wouden kopen, onze keus viel op Winsum omdat
onze vrienden hier allemaal in de buurt wonen. Wietse
komt uit Wjelsryp en heeft in Winsum op de basisschool gezeten, zodoende is hij hier goed bekend. Ik kom zelf uit Deinum en heb hier naast onze vrienden ook familie wonen.

Ook dit schooljaar wordt uw oud papier weer opgehaald
door de activiteitencommissie en ouders van OBS it Bynt
Het lijstje niet bij de hand? Geen nood, in de week dat het
oud papier opgehaald wordt hangt er een bord met een aankondiging bij de plaatsnaamborden van Winsum.
Het oud papier graag in dichte dozen verpakken, alvast bedankt!

Het oud papier wordt op de volgende data
opgehaald:

In het dagelijks leven is Wietse landmeter voor Prisma Geodesie dat gevestigd is in Oranjewoud, hij is veel op pad door
heel Nederland en meet dan vooral kabels en leidingen in
voor verschillende bedrijven. Ik werk als verzorgende in
Sint Annaparochie, een verpleegtehuis met dementerende ouderen. Hier werk ik op een afdeling waar ook mensen
met gedragsproblematiek zitten. In onze vrije tijd doen we
veel leuke dingen met vrienden en familie.

21
25
16
27
24
24
21
26
16
14

Afgelopen 29 augustus zijn wij de trotse ouders geworden
van Lutzen. Hij is een gezonde jongen van 4300 gram en
doet het heel goed.

oktober 2017
november 2017
december 2017
januari
2018
februari 2018
maart
2018
april
2018
mei
2018
juni
2018
juli
2018

• Spulwike

Groetjes,
Wietse, Hilde en Lutzen

Jubileumdei Spulwike 2017 te Winsum
Freed 28 july 2017 om 9.30 oere stiene der sa’n 570 entûsjaste bern klear op it sportfjild yn Winsum. Spulwike bestjit
45 jier en dat moat fiert wurde. En hoe kin dat better fiert
wurde dan mei in ekstra dei fol spultsjes en gesellichheid
yn it moaiste doarp fan Littenseradiel. It wie in wiere battle
dizze jubileumdei: it wie in striid tusken de Fryske famyljes
Buwalda, Donia, Epema en Walte. Eltse famylje hie har eigen
kleur en in echte ridder as oanfierder. Harren famyljes ha al
jierrenlang rûzje mei elkoar makke en ek al witte dizze ridders eins net iens mear wêrom, se woene allegear beslist net
fan elkoar ferlieze.
De striid waard ûnder oare yn it doarp foert. Der wie in krústocht yn de foarm fan in foksejacht en in fjildslach op de
stoarmbaan. De stoarmbaan wie net te missen. Op it fjildsje
tsjin oer de Coop stoen sa’n 200 meter fertier. Machtich om
te sjen hoe de bern sich der útleefden. Op it sportfjild self wie
ek fan alles te dwaan. De bern ha fierljept en joegen it famyljewapen foarm mei de kleuren fan harren famylje. Derneist
waarden de jongste bern ek noch schminkt. In drokte fan belang dus op dizze jubileumdei.

• Skoallenijs (âld papier!)

It prachtigste momint wie miskien wol it pankoekiten. Alle
bern sieten klokslach 12 oere by de Helling oan lange tafels,
om as in bataljon echte ridders allegeare hearlike pankoeken nei binnen te wurkjen. Ek doe sieten de famyljes noch
skeiden fan elkoar. Mar oan it ein fan ‘e dei waard dan einliks
dúdlik dat de fjouwer ridders eins famylje fan elkoar binne.
Alle bern en ridders bliekten ien grutte famylje te wezen.
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En dat is ek it kredo fan Spulwike. Dat dr folgend jier net
mear in Gemeente Littenseradiel mear bestjit betekent net
dat dr gjin Spulwike mear is. Immers, wy bliuwe ien grutte
famylje. Wolle jimme as Winsumers ek by dizze famylje
hjeare, help Spulwike dan troch Freon te wurden. Mei eltsenien syn help as Freon fan Spulwike kin der yn 2018 en alle
jierren derop gewoan wer Spulwike fiert wurde. Freon wurde
kin op ‘e webside: www.spulwike.frl

Graach wolle wy elkenien betankje foar
de kaarten lokwinsken en blommen dy wy
krigen ha mei us 50 jierrich houlik op
1 juny 2017.
Wy hawwe in prachtige dei hân
Tonnie & Tammie de Vries

Groetnis fan de Jubileumkommisje fan Spulwike 2017

Iedereen bedankt voor de belangstelling
tijdens mijn operatie aan de knie, en later
nog het revalideren in Bloemkamp.
In één woord “geweldig”
Telefoontjes bloemen en alle kaarten en
bezoekjes… Hartverwarmend.
Mijn oprechte dank hiervoor.
Vriendelijke Groeten
S.O van der Bij - Hibma

• Beweegles 60+

Heeft u soms ook het gevoel dat u wat stijf wordt? Wat
beweging kan uw lijf goed doen. Kom daarom naar de
wekelijkse beweegles.
Doel van de beweegles:
- Verbetering van uw lichamelijke conditie
- Ontspanning en sociale contacten opdoen
Kom 2 lessen proberen!
Wanneer? Op dinsdags van 15.30-16.30 uur
Waar?
In de sporthal te Winsum
Door wie? Door de ervaren beweeglerares Marie Buwalda
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jit Arendz.
Telefoon: o517342368.

• Nieuws van het dorpsbelang
Procedure rondom de voordracht
Alle personen, instellingen zoals verenigingen, stichtingen
en daarmee vergelijkbare organisaties die zich op bijzondere
wijze inspannen of hebben ingespannen voor het dorp Winsum kunnen voorgedragen worden voor het Ridderschap in
de Orde van de “Winsumer Spinpûden’.
Het is niet noodzakelijk -en zelfs wellicht niet wenselijk- dat
ieder kalenderjaar een benoeming plaatsvindt. De “exclusiviteit” en daarmee het karakter van de “Orde” kan daardoor
worden gewaarborgd.
Een voordracht kan gedaan worden door één of meerdere
personen. Beoordeling van de voordracht wordt gedaan
door een geheim beoordelingscomité.
Een voordracht moet schriftelijk worden ingediend.
Op de voordracht staat:
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-de naam van de voorgedragen persoon of instelling
-de motivatie van die voordracht
De voordracht moet in een gesloten envelop ingediend worden bij de voorzitter van Dorpsbelang (hierna te noemen
DB). Het beoordelingscomité beoordeelt of de voorgedragen persoon of instelling in aanmerking komt voor het ridderschap. Bij een negatieve beslissing of indien in hetzelfde
kalenderjaar al een benoeming heeft plaatsgevonden, eindigt de procedure en stelt het beoordelingscomité de voorzitter van Dorpsbelang via de contactpersoon daarvan op de
hoogte.
Bij een gunstig oordeel wordt in reguliere gevallen op de
eerstvolgende ledenvergadering van DB het nieuwe ridderschap bekend gemaakt. Daar wordt de persoon of instelling ook bekend gemaakt: dat mag niet eerder. De inhuldiging van een nieuwe ridder moet als punt op de agenda
van de betreffende ledenvergadering opgenomen worden.
(NB. Ook hier geldt geheimhouding van naam/namen).
Alleen in bijzondere gevallen kan het bestuur van Dorpsbelang besluiten om af te wijken van de procedure zoals die
hiervoor omschreven is en de voorbereiding van bekendmaking/huldiging daar op aan te passen.

• Nijsgjirrich plakje

• Dorpsfeest Winsum
Thema:de letter

Laatste werkdag Hielke Raukema bij de Coop
Beste mensen,
Na dik 51 jaar werken, waarvan bijna 39 jaar in Winsum, eerst op de brijkarre dan in de winkel van Gosse en
Klaske Bouma, later bij Sybe en Jetske Tolsma, heb ik nu
de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en mag ik stoppen
met werken. Door al de jaren heen heb ik veel contacten
opgebouwd, die mij dierbaar waren/zijn. Mooie en soms
minder mooie dingen met elkaar meegemaakt. Dat ga ik
vast missen, het was een kostbare tijd. Iedereen bedankt
voor het vertrouwen.
Bedankt Sybe en Jetske en personeel voor het geweldige
afscheidsfeest en de kado’s op 9 september.
We hebben ervan genoten. Het was tof.
Ook dank voor alle attenties die ik verder mocht ontvangen in welke vorm dan ook. Zelfs zonder te kaatsen een
krans aan de muur, wie overkomt dat. Het was hartverwarmend. Hoop velen nog in gezondheid tegen te komen in
de toekomst.

Het dorpsfeest ligt al weer een tijdje achter ons. Wij hopen,
dat u als dorpsbewoners genoten heeft van het dorpsfeest.
Wij als feestcommissie hebben erg veel plezier gehad in zowel de voorbereidingen als het dorpsfeest zelf. Toch willen
we jullie nog een impressie meegeven van het dorpsfeest.
Donderdag 22 juni

Een hartelijke groet: Hielke Raukema
Deze ochtend zijn we gestart met de optocht. Bij de loopgroepen was de 1e prijs voor “Haaienvinnensoep” (PWleane), zowel de 2e prijs als de publieksprijs was voor “Hell
Heechhout” (It Heechhout) en de 3e prijs was voor “De Zwevende Heksen” (Berber Rob en Tessa van der Kramer). Bij de
wagens was zowel de 1e prijs als de publieksprijs voor “De
Harem van Hannes” (T-Stik - De Terp & Iisbaenstrjitte).
Donderdagmiddag hadden we de kinder- en peuterspelen
op het programma staan. Samen met alle vrijwilligers,

11
Nijsdok september 2017.indd 11

25-9-2017 22:43:25

12
Nijsdok september 2017.indd 12

25-9-2017 22:43:28

juffen en meesters hebben de kinderen leuke spelletjes gedaan en ontvingen ze na afloop een leuk cadeautje.
Dit jaar hadden we het H-Darten op het programma staan
en dit is positief ontvangen door de deelnemers. In de winnaarsronde was de 1e prijs voor Esther Hoekstra en de 2e
prijs voor Theunis de Jong. In de verliezersronde is de 1e
prijs gewonnen door Geert Dijkstra en de 2e prijs voor Sietze
Greidanus. Ook werd er deze middag volop gestreden bij
het Jeu de Boules, de 1e prijs is gewonnen door Rients Telenga, 2e prijs door Eddy Koops, 3e prijs door Ruben Weijer, 4e
prijs door Pier Visser en de 5e prijs was voor Siemie Rodenhuis. Aan het einde van de middag stond de activiteit voor
de jeugd van 12 -16 jaar nog op het programma, maar helaas
door het slechte weer kon dit niet doorgaan. Om 19.30 uur
hadden we de theatervoorstelling ‘Dikke maten’ van Klún &
Knoffelhakke. Deze avond hebben we afgesloten met Van
Geeft ‘em.
Vrijdag 23 juni

Voor de niet-kaatsende dames was er de mogelijkheid om
deel te nemen aan de workshop Handlettering onder begeleiding van Alien Beers. Fruitbar Sis verzorgde het hapje
en drankje. Ook dit jaar was de animo voor het vissen weer
groot. Zowel jong als oud deed mee en dit zorgde voor een
gezellige en leuke sfeer. Tevens hadden we deze middag het
klaver- en schutjassen. Bij het klaverjassen is de 1e prijs gewonnen door Erik ter Schure, 2e prijs door Sonja de Groot,
3e prijs door Geert Engelsma en de 4e prijs was voor Robbie
van der Kramer. Bij het Schutjassen is de 1e prijs gewonnen
door Frou Anema en de 2e prijs was voor Joukje Kiestra. Aan
het begin van de avond hebben we wederom de optocht
gehad en hebben we deze avond afgesloten met de band
“Papa di Grazzi”.
Zaterdag 25 juni
Dit jaar hadden we voor de zaterdagochtend voetbal maar
dan net wat anders. Maar liefst 15 teams deden mee en iedereen was voorzien van een creatief hoofddeksel. Daarnaast met een scheef veld, een klein voetbalgoal en een
rugbybal werd er gestreden om de eerste prijs. Na een spannende finale is de 1e prijs in ontvangst genomen door Keet
Nazareth en de 2e prijs was voor Waekens. Na een gezellig
matinee met De Suskes hebben we het dorpsfeest kunnen
afsluiten. We willen iedereen bedanken, die samen met ons,
het dorpsfeest mogelijk heeft kunnen maken. Graag zien wij
u op de jaarvergadering in november!
www.facebook.com/doarpsfeestwinsum

Vrijdagochtend in alle vroegte starten de kaatsers. Ook dit
jaar was er weer veel gezelligheid te vinden op het veld!!
Rond 17.00 uur kon dan de prijsuitreiking plaatsvinden. In
de winnaarsronde is de 1e prijs gewonnen door Wouter Hylkema, Noa Slager en Daniël Rob. De 2e prijs was voor Johannes Boersma, Ymie Meulenaar en Jan Dirk van Mourik, de 3e
prijs is gewonnen door Siep van der Let, Sietske Greidanus
en Bart Holtrop. In de verliezersronde was de 1e prijs voor
Luutzen Dijkstra, Rianne Nutma en Bavius Smink. De 2e
prijs ging naar Cees Greidanus, Marthe Schaafsma en Ynte
van der Veen, de 3e prijs was voor Erik Visser, Jan de Haan
en Gerry Faber.
Bij de jeugd was de uitslag als volgt:
Kabouters:
1e prijs: Klaas Gerrit Noordenbos en Emma Poelstra
2e prijs: Berber Frankena en Nienke Speerstra
3e prijs: Pieter van der Let en Thijs van de Wolf
Welpen:
Winnaarsronde, 1e prijs: Femke Schaafsma en Brecht Grovenstein
2e prijs: Nick Posseth en Nynke Kingma
Verliezersronde, 1e prijs: Yanco Zuidema en Rixt Telenga
Pupillen:
Winnaarsronde, 1e prijs: Jesse Greidanus en Bram Wierenga
2e prijs: Stefan Greidanus en Sonja Molenaar
Verliezersronde, 1e prijs: Berber Rob en Lianne Viëtor
Schooljeugd:
1e prijs: Marlies Bonnema en Jarno Viëtor
2e prijs: Romy Postma en Yoran Slager
3e prijs voor Jelmer Kuiken en Hessel Koning.

• Nieuws uit de dokterspraktijk
In het ledenblad van de Landelijke Huisartsen Vereniging
‘de Dokter’ van juni j.l. stond een opiniërend stukje van de
voorzitter van de LHV, mevrouw Ella Kalsbeek, dat ik graag
met u wil delen. Het komt namelijk vaak voor dat wij ons als
huisartsen-in-het-veld niet of nauwelijks gesteund voelen
door de vereniging die juist onze belangen zou moeten behartigen. Dit keer knipperden wij tweemaal met onze ogen:
een positieve column over de apotheekhoudende huisarts,
onder de kop: Ouderwets of modern?
Ik citeer hier mevrouw Kalsbeek: “Vrijwel zonder uitzondering hebben apotheekhoudende huisartsen hun praktijk op
het platteland, vaak in relatief dun bevolkte gebieden. Als
er al een idee zou bestaan over ‘de echte dorpsdokter’ dan
komen de apotheekhoudenden daar denk ik het dichtst bij
in de buurt. Het beeld dat ik van deze beroepsgroep heb
gekregen bestaat uit twee hoofdlijnen. Enerzijds de overtuiging en bezieling waarmee deze huisartsen praktijk hou-
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den: “de lijnen zijn kort”, “de patiënt is echt bekend en dit
maakt de medicatiebewaking makkelijker en beter”, en “er
is meer kennis dan bij een gewone huisarts”. Eigenlijk zijn ze
er voorstander van dat iedere huisarts een (kleine) apotheek
zou moeten hebben. Anderzijds ervaren veel apotheekhoudende huisartsen ook de druk van de bureaucratie die zich
bijvoorbeeld uit in het preferentiebeleid dat door de zorgverzekeraars gevoerd wordt. Deskundige apothekersassistenten zijn onmisbaar , ook in de huisartsapotheken. Zoals
vroeger, dat mevrouw Dokter de apotheek er ‘even’ bijdeed,
dat is in deze tijd ondenkbaar en zelfs onwenselijk. Ook de
huisartsapotheken zijn geprofessionaliseerd en dienen zich
jaarlijks de certificeren.
De voorlopige balans opmakend lijkt er voor de apotheekhoudenden geen twijfel: deze manier van werken moet
(kunnen)blijven bestaan. Desondanks zie je dat deze groep
afneemt, de overheid stelt steeds meer eisen aan kwaliteit
en in de opleiding tot huisarts wordt er nauwelijks aandacht
besteed aan dit aspect van het vak. Gaat het dus aflopen met
deze apotheekhoudende praktijken? Dat zou toch heel jammer zijn.
Want er zijn ook grote kansen. Zo zitten ze vaak in krimpgebieden waar de leefbaarheid onder druk staat. Dan vormt
deze groep huisartsen een fundament voor de gezondheidszorg in die dorpen. Dat zouden toch ook de zorgverzekeraars
en de overheid moeten koesteren! Ik denk dat de apotheekhoudende huisarts dus wel degelijk toekomst heeft en deze
heeft ook nog iets heel moderns: als iemand de patiënt integrale zorg kan aanbieden, dan is hij/zij het wel.” Aldus Ella.
U zult het na het lezen van dit stukje met mij eens zijn: mevrouw Kalsbeek heeft het over ons! En daarmee bedoel ik
niet specifiek onze apotheekhoudende praktijk, maar wel
waar wij voor staan in de Greidhoeke.En wij zijn helemáál
niet ouderwets, wij zijn modern. Onze HAGRO is laatst uitgeroepen tot Best Practice van Friesland. (Wij maken deel
uit van een groep praktijken uit Makkum, Witmarsum, Wommels, Easterein en Winsum).Ook daarom ervaren wij de
woorden van mevrouw Kalsbeek als een opsteker! En u kunt
zich intussen verzekerd weten van moderne, dus optimale
zorg.
Maar dat het ook buiten onze schuld anders kan lopen
hebben we recent aan den lijve kunnen ondervinden. De
groothandel wijzigde zijn computerprogramma waardoor
bestellingen niet of nauwelijks afgeleverd konden worden.
Grote paniek, we konden onze patiënten niet voorzien, velen moesten naar de spoedapotheek in Leeuwarden. Dankzij
de grote inzet van ons personeel zijn calamiteiten voorkomen, maar dat het stress opleverde kunt u zich voorstellen.
Ook dan betaalt gekwalificeerd personeel zich uit! Nu loopt
de apotheek weer aardig op schema, en konden de dames
genieten van hun zomerverlof. De deuren van de praktijk
gingen niet dicht, noch van de apotheek. Hooguit was er in
de zomer periode in Mantgum geen ophalen van de medicijnen mogelijk. In Winsum kon u echter altijd terecht en is er
gewoon doorgewerkt.

Ook buiten het gebouw is gewerkt aan het plein voor de
praktijk en is ‘de loper voor u uitgelegd’. Voor uw fiets is een
slag in het wiel verleden tijd, er staan nu mooie fietssteunen.
We wensen niet alleen (sommigen van) onze medewerkers
maar ook u een heel mooie nazomer toe!
Namens ons team,
Aukje Bergwerff- de Boer

• Tablet café in Wommels

Op maandag 2 oktober om twee uur start het Tablet Café in
de Bibliotheek van Wommels. De opening zal worden verricht door wethouder mw. Reijndorp. Het Tablet café is een
ontmoetingsplek voor senioren die de beschikking hebben
over een eigen tablet en/of smartphone. Vraagt u zich wel
eens af hoe moet ik ook alweer een app installeren of verwijderen, een E-book binnenhalen. Heeft u ook allerlei vragen
over uw tablet of smartphone, of wilt u meer uit uw tablet
of smartphone halen? Dan is het Tablet café wat voor u. Tijdens de openingstijden van het Tablet café zijn vrijwilligers
aanwezig die u hierbij ondersteunen. Dit alles in een ongedwongen sfeer en onder het genot van een kopje koffie/
thee. Deelname is gratis en u hoeft zich niet aan te melden.
Voor alle duidelijkheid, het is geen cursus.
Het Tablet café is vanaf 2 oktober 2017 op de eerste en de
laatste maandag van de maand van twee tot drie uur in de
Bibliotheek van Wommels geopend.
U stapt - wanneer het u uitkomt - op een of meerdere van
die maandagen binnen. Neem in ieder geval uw eigen opgeladen tablet of smartphone mee en Apple-ID of Googleplaystore-ID.
Het Tablet café is tot stand gekomen door het samenwerkingsverband tussen het Senioren Platform Littenseradiel,
de gemeente Littenseradiel, SeniorWeb Zuidwest Friesland,
de Bibliotheek Wommels en de vrijwilligers waaronder De
MIK.
Voor actuele informatie zie ook de website van de
bibliotheek van Wommels (bibliothekenmarenfean.nl)
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MFC DE HELLING
Skâns 12, 8831 XS Winsum / www.mfcdehelling.nl
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•

Zestig-plus middagen

Een regenachtige dag in augustus: een mooie gelegenheid
om achter de computer te “kruipen” en wat te vertellen over
onze 60-plus middagen.
Wist u trouwens dat deze middagen al ruim 20 jaar bestaan?
In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, is onder alle dorpsgenoten een enquête gehouden met de titel
Winsum 2000. Veel ideeën en initiatieven zijn hieruit voort
gekomen, zo ook de 60-plus middagen. De gemeente Littenseradiel gaf ons jaarlijks subsidie, maar vanwege bezuinigingen is deze subsidie helaas vervallen.
Wij proberen een gevarieerd programma samen te stellen
voor 6 bijeenkomsten: 3 keer voor en 3 keer na de jaarwisseling. De bijeenkomsten zijn altijd op de laatste woensdag
van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur in het lokaal van de
hervormde kerk of in de Anna kerk.
De kosten zijn € 4,- incl. thee met wat erbij.
Het programma voor de winterperiode 2017/2018 ligt klaar,
de convocaten zijn rondgebracht. Maar om niemand te vergeten…………
27 september in de Anna kerk:
Asraa Almasri, een meisje dat gevlucht is uit Syrië, vertelt
ons haar verhaal.
25 oktober in het lokaal van de hervormde kerk:
De heer Jukema komt met een reisverslag van een expeditie naar Mongolië en vertelt over de Mongoolse cultuur en
historie.
29 november in de Anna kerk:
De heer Kroes houdt een lezing over de elfstedentocht.
Wij hopen u op onze middagen te verwelkomen. En heeft
u de 6 kruisjes nog niet helemaal op uw rug……..geen probleem, u bent altijd welkom.
Namens de commissie, Lenie Jellesma

• Van Kroegpraat naar Swimm
Challenge

Een aantal jaar geleden heeft het pelote team van Winsum
een weddenschap verloren van het pelote team van Mantgum. Als gevolg hiervan hebben Pieter Hilverda, Robert
Grovenstein, Jelle de Lang en Johannes Boersma in estafettevorm van Winsum naar Oosterlittens gezwommen.
Een paar jaar later, in februari, tijdens een mannenavond in
de Trijesprong, kwam dit verhaal ter sprake. Aangezien het
nodige bier al genuttigd was, vond een enkeling een estafette maar onzin. ‘’Dat stukje zwem ik wel in mijn eentje’’ werd

er gezegd. De mannen lieten zich dat natuurlijk niet zomaar
zeggen, dus de uitdaging stond. Er werd een datum geprikt
en Geert Dijkstra en Berthil Gruppen, de mannen met de
grote mond, moesten er aan geloven.
De zwemtocht zou in de zomer gehouden worden, dus de
voorbereidingen konden beginnen. Er moest natuurlijk getraind worden, en er werden zelfs wetsuits aangeschaft. Hoe
je zo’n ding aankrijgt was al een uitdaging op zich!
In de tussentijd hadden de overige mannen ook niet stil gezeten. Er werd een geheime groepsapp aangemaakt, voor
ideeën, en voor de verdere aankleding van de grote dag. Dit
ging natuurlijk gepaard met de nodige voorpret. Er werd een
route uitgestippeld (nauwkeurig opgemeten uiteraard), de
route werd aangekleed en er werd een barbecue georganiseerd in de tuin van de familie Rob. De route werd als volgt:
Startpunt iets voor Oosterlittens, dan door Oosterlittens
heen, daar keren bij de brug, vervolgens terug door Oosterlittens naar Winsum en finishen bij de brug naar Spannum.
Exact 2,5 km!
Na een paar keer trainen, was het dan zover. Op zaterdag 15
juli moesten de mannen zich melden in de tuin van de dominee (fam. Boersma). Bij aankomst op de startlocatie lag de
praam van Frankena klaar, gevuld met picknicktafels en de
benodigde hoeveelheid bier, voor de supporters. Nadat iedereen aan boord was, vertrok de praam richting Oosterlittens. Iets voor Oosterlittens zagen de zwemmers het startbord met 2,5 km al op de kant staan. Voor hun het teken dat
ze erin mochten springen en dat de tocht zou beginnen.
Onder de nodige aanmoedigingen begonnen Geert en
Berthil aan de zwemtocht. Het aantikken van de brug in
Oosterlittens vergde nog enige creativiteit in verband met
de hoogte, wat leidde tot de nodige hilariteit bij de supporters. Nadat de brug in Winsum was aangetikt, mochten de
mannen zelf proosten. Ze hebben het geflikt!
Dan zou je denken, het is wel even klaar, maar tijdens de
barbecue werden alweer de volgende plannen gesmeed. Er
werd gesproken over “iets” met de Elfstedentocht. Er was
toen nog niets bekend over de plannen van Maarten van der
Weijden. Maarten gaat van 18 tot en met 21 augustus 2018
in vier dagen de Elfstedentocht zwemmen. Hij doet dit om
zoveel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Tijdens deze tocht is het mogelijk om in één of meerdere steden een afstand van 500, of 2000 meter met Maarten mee te
zwemmen om zoveel mogelijk geld op te halen.
Zodra dit nieuws de zwemmers ter ore kwam, was de
nieuwe uitdaging snel duidelijk. Er moet met Maarten mee
gezwommen worden! Johannes Boersma besloot zich ook
aan te sluiten, zodat het nieuwe team nu uit drie man bestaat. Omdat het voor het goede doel is, hebben de heren
besloten om niet voor 1 stad maar voor het maximum aantal
steden van 11 te gaan, voor de afstand van 2 km per stad.
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Om in alle 11 steden mee te mogen doen moeten ze wel een
sponsor bedrag van ongeveer € 15.000,- bij elkaar zwemmen. Hiervoor hebben ze uw steun dus hard nodig!
De komende tijd zullen Johannes, Geert en Berthil, alias de
11-steden zwemmers Winsum (Frl), door middel van verschillende acties aanwezig zijn, zowel op social media, als
wellicht op braderieën, kerstmarkten etc. Heb je een idee
om de mannen te helpen? Neem dan gerust contact met ze
op. Je kunt ze natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken of anders kan dit via de Facebook pagina:
11-steden zwemmers Winsum (Frl).
We hopen dat het een fantastisch, sportief jaar gaat worden
met in augustus de spetterende tocht als afsluiting.
Namens Johannes, Geert en Berthil bedankt voor de geweldige dag afgelopen zomer, en alvast bedankt voor de support voor het komende jaar!
een supporter

werk van te maken. Zo is het allemaal een beetje begonnen.
We kwamen er wel achter dat er veel meer voor nodig was
om een taxibedrijf op te zetten dan dat we in eerste instantie
hadden gedacht. Op internet leek het allemaal wat makkelijker dan het uiteindelijk was. Maar alles hebben we rond
kunnen krijgen en zo kon ik in maart 2016 van start gaan met
mijn taxibedrijf, Taxi Sybe. Daarnaast melk ik ook nog met
veel plezier ‘s middags bij Knilles en Jeltsje op de boerderij
op Weakens.
Het is super gezellig om met mensen in de taxi te rijden.
Over het algemeen rijd ik het meeste groepjes, in het weekend, van en naar stappersgelegenheden. Maar ben ook al regelmatig gevraagd voor personeelsuitjes, vrijgezellenfeestjes en trouwerijen. Maar b.v. ook schipholvervoer. Er zitten
dus veel verschillende doelgroepen in mijn taxi. Dit maakt
het ook heel leuk en zeker heel afwisselend.
Ook ben ik gevraagd om het zaalvoetbalteam uit Winsum
te sponseren die meedoet met de zaalvoetbalcompetitie in
Franeker. Er is dus straks een team Taxi Sybe actief, hoe vet
is dat!
Mijn klantenkring is de afgelopen tijd dusdanig uitgebreid
dat ik ook al bezig ben met een tweede taxibus. Heb inmiddels twee mensen die voor mij op de taxi rijden, namelijk
Jorien en Rindert.
Dus, mochten jullie eens een taxi nodig hebben, dan kunnen
jullie me altijd bellen, mijn telefoonnummer is:

06 82 96 55 54
Oant sjen!

• Jeu de Pelote Bakker Heftrucks

• Bedriuw yn byld: Taxi Sybe
Hallo lezers,
Zal mezelf even voorstellen, want ja wie zou nou die knappe
kerel zijn die achter het stuur zit van Taxi Sybe? Nou dat ben
ik, Sybe Weijer. Jullie vragen je natuurlijk af, hoe kom je op
het idee om in Winsum een taxibedrijf op te zetten?
Nou dat zit zo: aangezien ik zaterdagsavond zelf nooit meer
op stap ging, had ik wel wat tijd om vrienden, die nog wel
op stap gingen, te brengen en te halen. Wybe van der Vaart
kwam toen met het geniale idee om hier misschien mijn

Kampioenschap Jeu de Pelote C-poule Bakker Heftrucks
Winsum 4
Jaarlijkse wordt er door de federatie Littenseradiel een Jeu
de Pelote competitie georganiseerd. Sinds 2014 doet Bakker
Heftruck Winsum 4 ook aan deze competitie mee. Na de eerste 2 jaar als 2e in de D poule te zijn geëindigd, wordt er de
laatste 2 jaar in de C poule gekaatst. Na vorig jaar nog voor
handhaving in de C poule te moeten kaatsen, werd in 2017
het kampioenschap behaald. Maar voordat we gaan beschrijven hoe dit behaald werd, eerst een stukje geschiedenis.
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Na meer dan 25 jaar in Winsum 1 te hebben gekaatst, vonden Pieter Hilverda en Hotze Bonnema het tijd om een stapje terug te doen. Omdat de beide mannen niet zonder het
Jeu de Peloten kunnen, besloten ze om een “nieuw” team
op te richten. De basis werd gevormd door peloters waar ze
25 jaar geleden ook mee waren begonnen. Dries Posseth en
Meint Faber werden weer van stal gehaald en zeiden meteen “ja”. Omdat er minimaal met 5 peloters gekaatst wordt,
en een wissel bij calamiteiten ook altijd handig is, werden
Richard Rob en Cees Greidanus gevraagd om ook onderdeel
van het team te worden. Ook zij zagen dit wel zitten en zeiden beiden meteen “ja”.
Als shirtsponsor werd Bakker Heftruck gestrikt. Er kwamen Clarkgroene shirts met de slogan “Bakker Heftruck tilt ons naar een hoger niveau”, Clark groene sokken en Clarkgroene veters voor in de sportschoenen.
Omdat het team het 4e pelote team van Winsum was,
was de naam “Bakker Heftrucks Winsum 4” snel geboren.
Een sportbroekje hadden de mannen allemaal zelf wel dus
dat was op dat moment niet nodig. Doordat iedereen een
ander broekje had, was de outfit net niet af waardoor er in
het seizoen 2017 ook nog een sportbroekje aan de outfit
werd toegevoegd.
Zoals gezegd werd in 2017 in de C poule gekaatst. De openingswedstrijd was op donderdag 04 mei 2017 in en tegen
Mantgum 3. De competitieleider had waarschijnlijk er niet
bij stil gestaan dat het deze dag dodenherdenking was. Om
iets voor 20.00 uur werd de partij even stil gelegd en werden
er 2 minuten stilte in acht genomen. De partij werd uiteindelijk met 10-4 gewonnen. Een goede start van de competitie.
Op donderdag 11 mei 2017 stond een uitwedstrijd tegen
Huins/Baard op het programma. Deze wedstrijd werd gespeeld in Easterlittens. Pieter Hilverda was deze avond, in
verband met de generale repetitie van Winsum op ‘e kaart,
verhinderd. Een meer dan gelijkwaardige vervanger werd
gevonden in zijn jongste zoon Wessel Hilverda. Dat hij inderdaad een meer dan gelijkwaardige vervanger was, bleek wel
uit het feit dat Wessel een zogenaamde “overlevering” wist
te produceren. Een overlevering is een opslagbal die door de
tegenstander niet geslagen of gekeerd kan worden en vervolgens over de achterlijn van het perk het veld uit gaat. Dit
hadden we Pieter in de afgelopen jaren nog niet zien doen.
Ook een tactische zet van Meint om op een 40-40 stand, op
een opslagbal van Rein Tiedema van Baard, van positie te
ruilen met Wessel pakte goed uit. Wessel wist de bal vliegend boven te slaan. Uiteindelijk werd deze partij met 10-6
gewonnen.

Na een weekje extra rust, de wedstrijden worden op donderdagavond gespeeld en op 25 mei 2017 was het Hemelvaartsdag, was daar op donderdag 01 juni 2017 dan
eindelijk een thuiswedstrijd. Op de eigen asfaltbaan
moest het opgenomen worden tegen de buren van Easterlittens 2. Op asfalt is het altijd weer anders kaatsen
dan op gras. Neem alleen het duiken naar een bal maar.
Een grasmat is dan tocht net iets zachter dan asfalt.
Na een spannende opgaande strijd, voor eigen publiek en in
aanwezigheid van de sponsor, werd de partij met 10-6 gewonnen. Met deze uitslag kwam de leiding in de competitie
nog steviger in handen. Met nog 1 wedstrijd te gaan was de
kans op de “hage” zeer groot.
In de laatste wedstrijd op donderdag 08 juni 2017 moest het
gaan gebeuren. In Easterwierum moest tegen Easterwierum
1. Laat nou net dit team ook nog de andere kanshebber zijn
op het kampioenschap. Een analyse leverde als uitkomst
op dat het behalen van 7 eersten door Bakker Heftrucks
Winsum 4 voldoende zou zijn voor het kampioenschap.
De wedstrijd kende een nerveuze start. Aan beide kanten
werden onnodige fouten gemaakt. Na een gelijk opgaande
strijd wist Easterwierum op een 4 -2 voorsprong te komen.
Winsum wist zich gelukkig te herstellen en wist dit om te
buigen naar een 6-4 voorsprong. Nog 1 eerst te gaan en
de buit was binnen. Toch was het Easterwierum die het
volgende eerst pakte en er 6-5 van maakte. Daarna was
het toch Winsum die de klus wist te klaren. Door de 7-5 te
maken, waren ze onbereikbaar geworden voor Easterwierum en was het kampioenschap binnen. Dit werd binnen
het veld met een gezamenlijke high five gevierd waarna
de wedstrijd verder ging. Voor de glans van het kampioenschap werd getracht ook deze partij winnend af te sluiten.
Bij Easterwierum viel blijkbaar een last van de schouders
want de mannen begonnen vrij uit te kaatsen. Aan de kant
van Winsum was de concentratie echter door het behalen
van het kampioenschap verzwakt. De partij werd uiteindelijk dan ook met 10-8 verloren.
Ondanks het verlies kon na afloop van de wedstrijd het
kampioenschap toch nog gevierd worden. In de plaatselijke
kantine in Easterwierum werd door de barjuffrouw voor een
alcoholische versnapering verzorgd. Keukenprins Hotze, die
inmiddels redelijk thuis is in de keuken aldaar, zorgde voor
het “hapke” voor bij het “sapke”. Volgend jaar komt Bakker
Heftrucks uit in de B-poule. Tegenstanders hierin zijn onder
andere Winsum 2 en Winsum 3. Dat betekent dus wellicht 2
maal Winsum uit. Het kunnen volgend jaar wel eens lange
en late pelote avonden worden.

De 3e partij was op donderdag 18 mei 2017. Wederom een
uitwedstrijd. Nu een ingewikkelde uitwedstrijd want de
reis ging naar Wiuwert. Daar moest het opgenomen worden tegen het plaatselijke 1e team. In het begin ging de
wedstrijd gelijk op maar al vrij snel wist Winsum het verschil te maken en werd er uiteindelijke met 10-4 gewonnen.
Dat waren al 3 gewonnen wedstrijden op rij en met nog 2 te
gaan begon daar toch iets te gloren. Na vorige jaar nog bijna
te zijn gedegradeerd, begon er hier en daar al aan een kampioenschap en de daarbij behorende “hage” gedacht.
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•

Expositie Anneke Greidanus

Op de foto de jas die er nog hing…, ook blauw maar niet van
mij.

Anneke Greidanus werkt bij Kunstatelier Bascule Art in
Sneek. Anneke heeft een passie voor schilderen en maakt
prachtige schilderijen. Afgelopen zomer waren haar schilderijen te bewonderen in de bibliotheek in Wommels. Heeft u
deze zomerexpositie gemist? Hieronder een paar foto’s!

Deze hangt er nog, bel of kom langs als mijn jas per ongeluk
bij u is.
Tel: 341682
Tjerkje Postma-Visbeek
De Nije Herne 5, Winsum

• Lekker ite mei.... Marja Dijkstra
Eigengemaakte saus bij biefstuk, varkenshaas of ander lekker stukje vlees. Jaren geleden gemaakt door een kok van de
Groene weide, Hotel/restaurant in Bolsward, bij ons thuis.
Voorbereiding: 15 minuten. Bereiding: ca. 10 minuten.
Ingredienten:
Stukje gerookt spek, in kleine reepjes gesneden
Twee flinke tenen knoflook
gehakt
Eén paprika
Eén grote ui
Halve bak champignons
Blikje tomatenpuree
Scheut wodka
Beker crème fraise
Bereiding:
Spekjes uitbakken en op het laatste moment de gehakte
knoflook toevoegen. Deze laatste niet bruin laten worden,
dan wordt de smaak bitter. Van het vuur halen en uit de
pan halen. In het spekvet op hoog vuur, de ui, paprika en
champignons bakken. Als laatste de spek en knoflook weer
toevoegen. Dit alles afblussen met de wodka, waarna je, al
roerend, de tomatenpuree toevoegt. Hierna de crème fraise
toevoegen en roeren tot een saus. Op smaak brengen met
Italiaanse kruiden of peper en zout.

• Jas kwijt!
Bij deze doe ik een oproep om mijn eigen jas weer terug
te krijgen. Donderdagavond 29 juni in de Merke is mijn jas
meegenomen uit de Helling.

Lekker bij:
Biefstukje met een topping van schaafsel Parmezaanse kaas
en enkele blaadjes rucola, een Italiaanse groentelasagne en
aardappeltjes in schil, met knoflook en rozemarijn uit de
oven.
Tip:
Maak de bereiding in een steelpan of ander klein maar hoog
pannetje en zet van tevoren alles klaar, het toevoegen moet
snel gebeuren.
Eet smakelijk!! Groet Marja. Ik geef de pen door aan Alice
van der Velde
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• Fraachpetear mei.... Siebe Tolsma,
útwreidzjende supermerkûndernimmer COOP

Jelle: Hoe lang sitte jim al in dizze biznis?
Siebe: Wy ha 10 jier in winkel hân op de Kleasterdyk en wy
sitte hjir no alwer 12 jier. Yn totaal dus 22 jier. De tiid hâldt
gjin skoft.
Jelle: Is der eins in ferskil tusken in keten as COOP en in
trochstrings oare supermerkkoepel? Stiet COOP net foar
koöperaasje, lykas eartiids it dielde eignerskip yn de molkeyndustry?
Siebe: Der is seker in ferskil yn supermerkketens. Oare ketens binne oer it generaal notearre oan de beurs en/of in
famyljebedriuw. COOP is een koöperaasje en handelet yn it
belang fan de leden: klanten en ûndernimmers, yndied fergelykber mei de suvelkoöperaasje. Leden en ûndernimmers
hawwe fia de lederied ynspraak oant it heechste betsjoerlike nivo. De koöperaasje Coop set him mei nammen yn op
soasjaal-maatskiplik mêd en op duorsume oplossings. Der

wurdt bygelyks ek in soad oan sponsoring dien. It jout ek
de belutsenhyd oan tusken ús winkel en ús klant. Dit jout ek
mearwaarde oan ús wurk, want dit is mear as allinnich wurkje yn in supermerk. It fâlt de klanten ek op dat wy hast oeral
fertsjinwurdige binne. Wy besykje oeral ús stientsje oan by
te dragen.
Jelle: Binne jim wolris ûnwennich fan jim âlde plakje oan de
Kleasterdyk?
Siebe: Nee, echt net, mar we moasten wol ergens begjinne
fansels. As wy dêr bleauwn wiene, dan wiene wy der no as
bedriuw net mear west. It wie te lyts. As winkellokaasje, mar
ek wat parkearplakken oanbelanget. Minsken wolle sa ticht
as mooglik by de winkel parkeare en snel út en wer yn de
auto wêze. Wy sitte no ek moai oan de grutte dyk.
Jelle: Jim hawwe plannen om it hiem út te wreidzjen. Hawwe jim tefolle klanten?
Siebe: Haha tefolle klanten ha wy noait, mar it parkearterrein stiet foaral oan it ein fan ‘e wike gauris fol. Yn it begjin,
nei oplevering fan sa’n nij gebou en alle romte der om hinne
tinke je: hoe krije wy dit fol? Mar 10 jier fierder komme je ta
de konklúzje dat dit eins ek te lyts is. It giet om it gemak foar
de klant, mar ek foar ús sels. Wy hawwe yntusken wat romtes der by bouwe kinnen foar bygelyks opslach.
Jelle: Giet it allinnich om it parkearplak of wurdt de winkel
sels ek grutter?
Siebe: Allinnich it parkearplak earst. Dat wurdt útwreide
nei de kant fan Van Dorp, rjochting fytspaad. De besteande
feart giet ticht en wurdt as it ware opskood nei sa’n 5 meter
fan it fytspaad ôf. Derneist is der in fergunning om noch in
stik efter de winkel oan te bouwen, mar wat dat oanbelanget binne wy der noch net oer út wannear en hoe en wat.
We binne der op dit moment oer oan it harsensskrabjen, der
moatte we earst noch mar ris hiel goed oer neitinke.
Jelle: Hoe is it eins gien mei de fergunningferliening. Dreech
of foel it ta?
Siebe: Dat wie allegear moai op ‘e tiid klear. Der wiene gjin
beswieren, it is ek net sa spannend no.
Jelle: Wannear is it klear?
Siebe: Alles moat dit jier noch klear wêze. It graafwurk begjint dizze neisimmer noch en duorret net al te lang. Dêr
hat fierders gjinien lêst fan. Dat wurdt útfierd njonken it
fytspaad, dus dêr hoecht hielendal neat foar ôfslúten te wurden. Dêrnei folget it straatwurk.
Jelle: Merke de klanten ek wat fan de wurksumheden?
Siebe: Ynearsten, mei it graafwurk, fernimt gjinien der wat
fan, ja je sjogge dat der wat geande is. Yn de perioade fan it
straten sil de klant der misskyn rekken mei hâlde moatte, ek
om’t it âlde parkearplak herstraten wurdt om moai flak oan
te slúten op it nije. Mar wy dogge fansels ús bêst om dit ta in
minimum te beheinen.
Jelle: Is der yn de takomst ek noch in ferfolchstap, in
soarte fan dream, of is it mei dizze útwreiding sa klear?
Siebe: Sjoch, je witte noait hoe’t it rint, dreamen sil der altyd
wol bliuwe mar je moatte ek realistysk wêze. Wy binne hjir o
sa tefreden. Lykwols klaget Jetske wolris oer de hurde wyn
yn dizze omkriten, dêr is se net sa fan. Se hat wolris praat
hân om ea de kanten fan it Hearrenfean út, nei de bosken.
Je witte it net, mar ik leauw dat wy hjir noch in moai skoft
bliuwe. It wurk moai ticht by hús en plesier mei de minsken
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om ús hinne dat is belangryk.
Jelle: Is der eat net oan ‘e oarder kommen dat jim noch wol
graach kwyt wolle?
Siebe: Je neamme it eins noait, mar de kontakten mei de
minsken dy ’t wy treffe yn de winkel binne gauris hiel bysûnder. Je steane der faaks net by stil, mar ik woe eins noch wol
sizze dat wy dat wol hiel bot waardeare, it makket je libben
ryker. Wy kinne derfan genietsje, in groet, laitsje, in praatsje, diele yn fertriet, in goed ferhaal of djipgeand gesprek, it
komt allegear foarby en makket it allegear safolle moaier!!

En dat mei fan my, want ek it Bildts is foar my in (prachtige)
taal.

•

Dan noch de oranjekoek. Fansels hiene wy yn Winsum ús eigen resept. Dat fan Feenstra kaam, dy’t it wer fan syn skoanheit, bakker Kooistra hie…Yn Stiens namen wy yn earsten it
resept fan Bijlsma oer. Mar doe kamen de Winsumers, dy’t
“ûnwennich” wiene fan har eigen oranjekoek. En dy’t dus
in hiel oare oranjekoek krigen. Ek wy sels wiene wend oan
de Winsumer fariant, en wy ha doe ôfskied nommen fan
de Stienser oranjekoek. Ek doe binne wy op ús eigen gefoel ôfgongen, en dat hat goed út pakt. Dizze simmer hie
de Ljouwerter Krante yn gearwurking mei it Nederlânske
bakkersbûn in grutte oranjekoekwedstriid. It sil jim fêst net
ûntgongen wêze. Nei de earste nominaasje kamen wy nei in
offisjele keuring yn de top tsien. En by eintsje beslút waard it
nûmer acht. Net sa gek, fine wy. It resept fan Kooistra docht
noch altyd fertuten!

Fan fearren en oranjekoek

Ja, wêr moat men begjinne? Ik krige de fraach om in “stikje”
te skriuwen. Oer de tiid dat wy no bakker yn Stiens binne. Al
21 jier dus. No, yn 21 jier giet der hiel wat foarby…
1 augustus 1984 kamen wy yn Winsum as bakker en bakkerinne. Op 1 augustus 1996 begong in nij aventoer yn Stiens.
De âldste bern wiene fan de legere skoalle, de jongsten sieten der noch op. Dat hat sa syn foardiel, men leart al gau wer
minsken kennen. En ek fansels troch de winkel. Wy ha net
folle muoite hân yn elts gefal om ús thús te fielen yn Stiens.
It is fansels wol in hiel oar plak as Winsum. Hiene wy yn Winsum wol 80% fan de ynwenners as klant, yn Stiens wie (en
is) dat heechút 30%. En ik wit noch hiel goed, dat Johannes
Bijlsma, de bakker dêr’t wy de saak fan kocht ha, tsjin ús sei:
“de minsken binne hjir sa wend oan de namme “bakkerij Van
der Werf”. Nico en Aeltsje, dat kin net yn Stiens, dêr moat
dochs minstens de achternamme brûkt wurde”.
Gelokkich wiene wy eigenwiis, dus waard it, krekt sa as yn
Winsum: bakkerij Nico en Aeltsje de Groot. Nei mear as
tweintich jier binne wy noch altyd “Nico en Aeltsje”. In hiele
protte minsken witte ús achternamme net iens!
Dit past dus ek by ús. En ik bin der yn de rin fan de jierren wol
achter kommen, dat dingen allinne mar wurkje, as it by jin
past. Dingen dwaan, omt in oar dat sa fynt, dat wurket net.
En sa stadichoan binne wy der ek wol achter kommen, wat
by ús past. Yn it jier 2000 hiene wy “Simmer 2000”, en it wie
allegearre Frysk en Fryslân wat de klok sloech. Dus betocht
ik doe, dat ik myn advertinsjes ek wol yn it Frysk dwaan koe.
No tink ik: werom koe ik dat net earder betinke? Want ik bin
in Fries yn ieren en sinnen. Dochs fûn ik it blykber hiel normaal om alles yn it Nederlânsk te dwaan. Mar de réaksjes
wiene hiel postyf, doe’t ik yn it Frysk begong te advertearjen. Dus ha ik it ek nea wer oars dien. En ja, dan komme der
Fryske kaartsjes by de produkten. En as der op in gegeven
momint in nijsbrief komt: yn it Frysk. It is myn taal, it past by
Nico en my, en wa’t der beswier tsjin hat, dy lêst de nijsbrief
gewoan net. Wat mar hiel inkeld foarkomt trouwens.

Sa kom ik no sa stadichoan by de “Fear”. Op 31 augustus krigen wy dy útrikt troch de Rie fan de Fryske Beweging, omdat
wy in foarbyldfunksje ha, as it giet om it brûken fan it Frysk.
En omt wy it op in positive menier befoarderje. Wy fûnen it
in ear, dat wy dizze priis krigen ha. Mar oan de oare kant: wy
binne gewoan ús sels. Dus ha wy in priis krigen, omdat wy
gewoan ús sels binne…Kin it noch makliker?

Underwilens sitte wy 33 jier yn it bakkersfak. Wy hearre echt
by de “senioaren” yn dit fak. Mar sa fielt it absolút noch net.
Wy ha noch ideeën en plannen genôch. Krekt in web-winkel
iepene, aktyf fia website, nijsbrief en facebook…Gewoan
mei de tiid meigean. Mar wol safolle mooglik yn it Frysk!
Achternei besjoen is der in hiele protte feroare, sûnt ik foar it
earst yn dat lytse winkeltsje yn Winsum stie. Mei ien lampke
boppe it toanbankje, wat gebakjes yn de friezer, en de bôle
dy’t op planken fan achteren kaam en op steunen skood
waard, dy’t foar de it rút nei de keuken sieten. Witte jimme
it noch?
Soms tink ik, dat ik dochs echt wol âld(er) wurd…
Aeltsje de Groot

It fêste personiel yn de winkel praat ek Frysk. De sneonshulpen is in oar ferhaal. In protte komme Hollânsktalich binnen,
en geane Fryskpratend wer fuort. Op ien útsûndering nei: de
sneonshulp út it Bildt. Want in Bildtker sil him of har net gau
ferbrekke!
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• Troufoto
Op in freed te middei nei myn wurk riid ik yn stee fan nei de
Utbuorren nei de Fikarusleane. Hjir wenje Douwe en Saakje
Namminga- Duindam nammentlik. Hja wenje al hast 50 jier
yn it selfde hûs. Iets wat je net faak mear sjoche, bysûnder
dat in hûs salang foar ien gesin thús wêze kin.
At je de namme Duindam hjere tink je net fuortendaliks oan
Fryslân. En dat kloppet. Nei de Twaddewrâld oarloch binne
Saakje har âlders fanút Hollân nei Menaam kaam. As bern
wol perfoarst net oars wêze as oaren en sadwaande learde
Saakje snel it Frysk. Mei de fammen fan de basisskoalle út
Menaam praat Saakje noch altyd of, al hast 45jier moeste se
elkoar.
Douwe is hikke en tein yn Wjelsryp, en is nei de legere skoalle
nei de ULO yn Frentsjer gong d’r op syn 17e wurk sykjen. Hy
kaam terjochte op’e leanadministraasje by Jorritsma Bou yn
Boalsert. Nei in jier kaam d’r in fakatuere tsjin by Miedema
hjir yn Winsum. En sa kaam it dat Douwe yn 1963 oan it wurk
kaam by de fabryk, wêr at d’r 44 jier letter pas stopje soe.
Saakje is nei har middelbareskoalle nei it Fean gongen om
der te learen foar it berop kreamfersoargster. Dit wurk hat se
oant har trouen san 4 jier dynt. Mar yn dy tiid, ein jieren 60,
wie it net gewoan dat froulju nei harren trouen noch wurken.
Saakje hat it wurk neidat de bern op de basiskoalle gongen
wer op pakt. Hjir yn it doarp is se ek by in protte gesinnen
west. Saakje hat it wurk in bot feroarjen sjoent. Wer se earst
10 dagen lang 12 oeren deis by in gesin wie, wie it op it lêst
pear dagen, pear oeren deis.
De troufoto dy foar yn dit Nijsdok sit is in foto mei in geweldige sleep oan de jurk. Dit hie Saakje net samar. Eins woe
se hielendal gjin poppekast op harren houlik, mar har twa
nichtjes, in twalling, kaam in protte by Saakje’s âldlikhûs oer
de flier, en dizze famkes moasten mar de sleep tille, dus d’r
kaam in jurk mei in lange sleep. Douwe en Saakje binne trout
op 27 juni 1969 te Menaam, want wêr de frou wei kaam, dêr
waard it houlik sletten. It wie spitich genôch net hiel moai
waar, mar de foto’s binne moai, hielendal om dat doe krekt
de earste kleure foto’s makke wurde koene, en dizze hawwe
se dan ek meitsje litten.

Yn 1971 kaam soan Jacob op’e wrâld mei pear jier letter Arie.
Beide bern hawwe wurk yn it (sosjaal)- wolwêzen. Arie wurket by Talant als ferpleechkundige, wennet yn Kollum mei
syn gesin en is heit fan Jelmer en Esmeé. Jacob wurket by
Greenpeace en hâld him dêr benamme dwaande mei straling, hy wennet mei syn freondin Marieke yn Harns.
It sosjaal wolwêzen is in reade triid troch it libben fan de
Namminga’s. Sa sit d’r op de foardoar in sticker fan Amnesty International, hawwe se froeger yn Den Haach demonstreare tsjinde krúsraketten, en song Saakje by it Fredeskoor.
Beide binne al in san tsien jier út it wurk, mar stilsitte sit der
net yn. Sa hat Douwe neidat d’r stopt wie by Miedema noch
san 5 jier oan húswurkbegelieding dyn’t yn Harns en Frentsjer. Hjir koe d’r einliks ris wat dwaan mei syn leararen-oplieding wis- en natuurkunde/pdv, dy hy eartiids yn’e jûnopleiding dyn’t hie. Mar troch dat hy wis wêze woe fan in baan en
dat net sa wie yn it ûnderwiis op dat stuit is hy by Miedema
bleaun.
Fjirder is Douwe sljocht op it Frysk damjen, dit docht d’r yn
Hartwert, en op de app dy hjirfoar makke is. Saakje is altyd
warber west mei teniel, benamme it sjongen, dit hat se ek
jieren yn Jorwert dynt. No sjongt se noch altyd, dit by it koar
Frjouwerlûd yn Itens. Derneist tennisje se beide, fytse se in
soad en ûndernimme fan alles.
Yn de hast 50 jier dat se op de Fikarusleane wenje hawwe se
in soad feroarjen sjoent. Froeger mei syn allen yn’t hea fan
boer de Jong (boskdyk) at it ûngetiid wie. Froeger in soad
moalju dy harren wurk yn’t doarp hiene en jonge gesinnen.
No in protte ferskil foar leeftiden, eftergrûn en wurk.
Tiden haw tiden sizze se wolris, lokkich genoch binne en
bliuwe Douwe en Saakje tige sosjaal, in gouden eigenskip yn
it jier 2017.

It leuke is dat Douwe en Saakje elkoar op in sneon te jûn
moete hawwe by de brêge njonken it âld gemeentehûs yn
Menaam. En se letter op dat selfde gemeente hûs man en
frou wurden binne. Saakje wie mei har freondinnen in blokje
op oan it rinnen, Douwe wy mei de maten op de fyts nei Menaam, sjen of dêr wat te belibjen wie. En fan it ien kaam it
oar en kaam it jonge stel Namminga yn Winsum te wenjen.
Hjirby hie Bote Miedema harren holpen. Hy wie de broer van
Lykele Miedema, de oprjochter fan de fabryk. Bote holp de
wurknimmers oan it hûs hjir yn it doarp. Yn dy tiid wenne
men graach ticht by it wurk. Sadwaande wennen der in soad
gesinnen mei moalju dy wurken by Hitman (transport bedriuw op’e Kleasterdyk), Tinga en Miedema.
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• FK Fierljeppen

• Wer binne se bleaun

Jarich Wijnstra Frysk Kampioen 2017!

Hoi, ik ben Celia Hoekstra geboren te winsum in 1963.
Er werd mij gevraagd om een stukje over mijzelf te schrijven,
wat ik wel een beetje moeilijk vind.

Jarich Wijnstra is 12 augustus 2017 met een nieuw schans- en
Kampioenschapsrecord Fries Kampioen fierljeppen geworden! Met gemak ljepte Jarich zich in de finale, maar in de
eerste finalesprong wilde het niet helemaal lukken en ging
te water. In de allerlaatste finalesprong moest het gebeuren voor Jarich, want op dat moment had klassementsleider
Wietse Nauta nog de beste afstand van 17.89 meter. Alles
ging in de laatste sprong goed en landde in het zandbed na
18.13 meter. Daarna was het de beurt aan Wietse om deze
afstand te overtreffen. De zenuwen gierden door het lijf van
Jarich. Gelukkig wist Wietse deze afstand niet te verbeteren
en moest genoegen nemen met een 2e plaats.

Ik heb 44 jaar in Winsum gewoond, ben er getrouwd heb er
3 kinderen gekregen en toen kwam de beslissing wegens
omstandigheden om naar Franeker te verhuizen, samen
met Christiaan en Daniel. Dit was in 2007 en daar wonen we
nu al weer 10 jaar met veel plezier!
ik werkte destijds 10 jaar op de taxi. Nu werk ik in Grand Cafe
de Doelen.
Groetjes Celia

Namens de hele Fierljepvereniging: GEFELICITEERD MET
DEZE FANTASTISCHE TITEL!!!
Ook Wisse Broekstra verraste door in zijn allereerste FK
bij de Jongens categorie meteen in de finale te komen. Hij
sprong in de voorrondes en nieuw PR van 16.07 meter. Wisse
zijn dag kon niet meer stuk. Minne Smit en Thijs Faassen,
ook uitkomende voor de afdeling Winsum, konden niet excelleren op deze prachtige dag.
Bij de Senioren werd Nard Brandsma Fries Kampioen met
20,72 meter, bij de dames was het Klaske Nauta met 15,64
meter, bij de junioren Bobby Zwaagman met 19,52 meter en
bij de Fames Fardau van Akker met 15,42 meter.
(Tekst en foto’s: www.fierljeppenwinsum.frl).

Volgende keer uw tekst hier?
Vier keer per jaar ontvangt u een NijsDok.
De redactieleden doen hun uiterste best om elke keer
weer een krantje boordevol nieuws bij u af te leveren.
Natuurlijk gaan wij zelf op zoek naar nieuws... maar
wij weten (nèt) niet alles! Dus heeft u iets leuks beleefd
met uw vereniging? Of kwam u tijdens een wandeling in het dorp iets opvallends tegen? Of staat er binnenkort een leuk evenement gepland waar u graag uw
mede dorpsbewoners voor uitnodigt? Laat het ons dan
weten!
Op pagina 3 vindt u de contactgegevens van de
redactieleden. Om het ons een beetje makkelijk te
maken, willen wij u vragen om de tekst in Word aan te
leveren en de foto’s los (in jpg) bij te voegen.
Ook opmerkingen en/of suggesties om uw dorpskrant
nog beter te maken, zijn van harte welkom!
Vriendelijke groet,
de redactie

25
Nijsdok september 2017.indd 25

25-9-2017 22:44:07

26
Nijsdok september 2017.indd 26

25-9-2017 22:44:20

Nijsdok september 2017.indd 27

25-9-2017 22:44:23

Nijsdok september 2017.indd 28

25-9-2017 22:44:26

