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Foarwurd
It is my fuortendaliks dúdlik wa’t der op
de troufoto steane. Dat is net sa faak it
gefal, mar diskear is it te sjen. It wurdt
suver al in tradysje, dy troufoto. Sitst
suver alwer te wachtsjen op de folgjende. Mar der binne fansels mear rubriken dy’t yntusken in begrip wurden
binne. De ‘wêr binne se bleaun’s’ en
‘eefkes foarstelle’ binne bygelyks werom te finen yn de alderearste útjeften.
Neist de fêste dingen yn dit nûmer fansels de ‘highlights’ fan de ôfrûne simmer. It doarpsfeest, mei syn nijsgjirrige
tema ‘goed-foud’ komt del, tegearre
mei allerhande oare festiviteiten. En
it FK fierljeppen fansels. En noch folle
mear.
Gelokkich koene wy ek noch krekt in
pear foto’s fan de ferneamde kippetjespartij meinimme. En wat in winner by
de foulju! Us eigen Pytrik yn de krânsen. Ferjit ek net it fraachpetear mei
Rinse Minnema te lêzen. Wat in moaie
hobby hat sa’n man.

Sifra Okkema
Utbuorren 8
8831 XR Winsum
Tel. 06-53 89 95 08
s.okkema@outlook.com

Opmaak en Druk
Empatec N.V.
Grafisch – Sneek

In soad lêsplesier tawinske!
JR

Kopij voor Nijs.DOK 92-2016
kan worden ingeleverd bij een
van de redactieleden, bij
voorkeur via e-mail, in platte
tekst en met aparte foto’s.
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Financiële bijdrage
dorpskrant ‘NIJS.DOK’
Deze dorpskrant wordt u 4 keer per
jaar bezorgd. Als redactie hopen we
dat u hiermee o.a. een indruk krijgt van
alle wederwaardigheden in en rondom
Winsum. Als redactie werken wij enthousiast en op vrijwillige basis aan alle
kopij of gaan op zoek naar kopij. Ook
proberen wij onze onkosten zo laag
mogelijk te houden en de advertenties
stellen ons in staat om deze krant dan
ook werkelijk te realiseren.
Na de eerste 12 jaar ‘NIJS.DOK’ hebben wij een ommezwaai gemaakt met
een vernieuwde lay-out en een heuse
gekleurde omslag. Om dit allemaal in
de toekomst te blijven doen, kunnen
we een bijdrage in de onkosten van
onze dorpskrant goed gebruiken.
We zouden het op prijs stellen, indien u
een extra bijdrage in de onkosten zou
willen overmaken op bankrekening
NL93RABO0371060338
o.v.v. ‘onkosten dorpskrant’.
In het tweede kwartaal van 2016 hebben we € 35,00 aan donaties mogen
ontvangen.
Onze hartelijke dank daarvoor!
De redactie.

Efkes foarstelle
Beste Winsumers,
Wij zijn met z’n drieën als familie Abma
op de Hegeterp 20a komen wonen en
dat is alweer bijna een jaar geleden,
dus nodig tijd om ons nader voor te
stellen aan jullie.
Ik ben Anne, opgegroeid in Abbega en
kom uit een gezin van 6 kinderen. Mijn
ouders hadden voorheen een melkveebedrijf en zo ook mijn studierichting
agrarisch onderwijs gekozen. Uiteindelijk ben ik als jongen van 16 beland
bij loon en grondverzet bedrijf Brandsma te Wolsum waar ik tot op het heden nog steeds werkzaam ben.
In 2003 ben ik Afke tegen gekomen en
in 2007 hebben wij ons eerste huis in
Rien gekocht. Van een vervallen, niet
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bewoonbaar huis hebben we in drie
jaar tijd er zelf een leuke woning van
weten te maken.
Ik ben Afke, geboren in Tjerkwerd en
als 11 jarig meisje verhuisd naar It Heidenskip met mijn ouders en mijn broer.
Met de trein ben ik eerst een studie
in Sneek gaan volgen en nadien verpleegkunde gaan studeren in Leeuwarden. Al snel belande ik in het MCL waar
ik werkzaam ben als verpleegkundige
op Interne geneeskunde.
Ik (Ninthe) ben geboren in 2014 en
ben afgelopen Juni 2 jaar geworden.
Ik mag graag buiten zijn, alles is leuk
en interessant. Nu heb ik in Winsum
alle ruimte en kan ik lekker in de tuin
spelen. Afgelopen augustus is onze
jongste geboren met de naam Evert.
We willen graag iedereen in Winsum
hartelijk bedanken voor de kaartjes en
felicitaties die we hebben ontvangen!
We wonen met veel plezier in Winsum.
De mensen die we tot nu ontmoet hebben zijn warm en hartelijk, dat doet
ons goed! Oan’t sjen!
Hallo sinds februari wonen wij Ale Kundersma en Hiltsje vd Meulen op de hegeterp 29. Dus de hoogste tijd om ons
voor te stellen.
Ale; Ik ben 24 jaar afkomstig uit
Jorwerd van een melkveehouderijbedrijf. Vier jaar geleden heb ik de
opleiding melkveehouderij op het
Nordwin College afgerond en daarvoor heb ik op het Bogerman in Wommels gezeten. Op dit moment ben ik
volledig werkzaam in Jellum op een
melkveehouderijbedrijf, hier melken
we 250 koeien. Hiervoor was ik ook nog
een jaar werkzaam bij Willem Sloot.
Daarnaast run ik samen met mijn vader thuis een melkveehouderij met 70
koeien. Ik ben mijn hele leven al op het
bedrijf te vinden en heb zo steeds meer
werkzaamheden overgenomen. Het is
de bedoeling dat ik in de toekomst het
bedrijf ga overnemen van mijn vader.
Hiltsje; Ik ben 22 jaar en kom uit Marsum, net als Ale hebben mijn ouders
een melkveehouderijbedrijf met 70
melkkoeien. Op dit moment zit ik in
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het laatste jaar van de opleiding Dier
en Veehouderij op het van Hall Larenstein, en ga ik vanaf september een half
jaar stage lopen bij een boekhoudkantoor. Naast mijn opleiding ben ik al vijf
jaar werkzaam op een melkgeitenbedrijf, hier worden rond de 1000 geiten
gemolken. Op het werk ben ik besmet
met het ‘geitenvirus.’ Daarom heb ik
in Marsum een aantal geiten voor de
hobby lopen, waar ik ook mee naar
keuringen ga. Daarnaast ligt mijn passie net als die van Ale ook bij de koeien.
Na mijn opleiding is het de planning
dat ik met mijn vader in maatschap
ga en een aantal dagen buiten de deur
werk. Ook heb ik de ambitie om het
bedrijf over te nemen. De tijd dat we in
Winsum wonen kunnen we nuttig besteden om ruzie te maken welk bedrijf
het in de toekomst wordt ;)
We wonen met veel plezier in Winsum
en hopen hier de komende jaren nog
met veel plezier te blijven wonen.

OUDPAPIER

Het oudpapier wordt op de
volgende data opgehaald:

Fierljeppen
Ienris yn de safolle jier falt it twadde
wykein fan augustus dreech yn de simmerfakânsje. Dan binne der in protte
minsken fuort en dat is fansels lestich
foar in evenemint lykas it FK Fierljeppen. Dochs kinne wy mei in tefreden
gefoel werom sjen op in slagge FK!
Der dienen 3 ljeppers fan Winsum oan
mei. It waar hat him goed hâlden, de
sfear wie prima en der is goed sprongen. Oane Galama waard kampioen
mei 21,08 meter en Marrit van der Wal
hie de eare om foar de earste kear de
wikselpriis foar de fierste sprong fan
de froulju te winnen, sy sprong 15,32
meter.

rekord fan 11,02 meter!

By it NK 1e klas ljeppers yn Grijpskerk
waard Jarich Wijnstra 2e by de jonges en op 3 septimber mochten 6 fan
ús ljeppers nei Linschoten foar de NK
jeugd. Hjir wûn Hilde van der Weij de
2e priis by de famkes o/m 10 jier. En dêr
binne we tige grutsk op, Hilde is dit seizoen begûn mei it ljeppen en is super
serieus oan it trainen. In echte topper!

Foto: Hinne Bokma
Nij wie dit jier de gearwurking mei de
Blierbekjes. Dat hat ús goed foldien we
sjogge (en hearre) har it kommende
jier graach wer.

De wyks foar it FK yn Winsum is it FK
foar de jeugd yn Drylts.
Dêr hawwe 9 fan ús ljeppers oan meidien. Wisse Broekstra waard hjir kampioen mei in nij kampioens- en skâns-
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Wy kinne sa’n evenemint lykas it FK
net sûnder help organisearje. En ek by
ús oare wedstriden krije we help fan
frywilligers. En dêr binne we tige wiis
mei; ûndernimmers en frywilligers bedankt!

NijsDok nu ook
online te lezen
www.winsum.nu
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Skoallenijs
Afscheid:

Juf Franciska Goodijk heeft it Bynt verruild voor OBS de Kogge in IJlst. Op de
laatste schooldag van het schooljaar
2015-2016 namen we afscheid van
haar. Juf Franciska werkte zo’n tien
jaar op school in Winsum, eerst op de
Miedskoalle, de laatste twee jaar op
it Bynt. Met veel enthousiasme gaf ze
les in de bovenbouw, organiseerde ze
schoolkampen en regisseerde ze de
schoolmusical voor groep 7 en 8. We
zullen haar gedrevenheid en enthousiasme missen en wensen haar een hele
mooi tijd op de Kogge! Juf Agatha Flier
was jarenlang als leerkracht aan het
werk op it Bynt. In die hoedanigheid
namen we ook afscheid van haar op de
laatste schooldag. Gelukkig werd kort
daarvoor bekend dat juf Agatha drie
ochtenden per week op it Bynt kan
blijven werken als onderwijsassistent.
Welkom terug!

Mooi nieuws:
Juf Wendy is op 23 augustus moeder
geworden van de kleine Dave, meester Ewoud van de Weide vervangt juf
Wendy tijdens haar verlof.
Juf Sandra Heslinga werkte tot de zomervakantie op it Bynt als onderwijsassistent. Zij is op 31 augustus moeder
geworden van de kleine Ynte.
Ondertussen op het plein…….
Wordt de nieuwe pannakooi goed gebruikt!

Lekker fit:
We starten het schooljaar met 99 leerlingen. Het schooljaar wordt dit jaar
aktief gestart met het thema: Lekker
Fit! Dit programma maakt basisschoolleerlingen op een leuke en leerzame
manier vertrouwd met de voordelen
van een gezonde leefstijl. Buurtsportwerk Littenseradiel ondersteunt dit
thema met lesmateriaal, lessen van
voedingsdeskundige Grietje van der
Sluis, een sportieve workout op het
plein met Sportcentrum Akkermans,
een middag “maak kennis met tennis”
voor de groepen 5 t/m 8 en als afsluiter zwemmen in zwembad de Klomp
en waterspelletjes op het plein met de
jongste kinderen.

Zonnebloemwedstrijd:
Elk jaar wordt er op it Bynt een viering
met een verhaal gehouden in één van
beide kerken. Dit jaar was dat in de
Anna kerk met het thema: vertrouwen.
Bij de uitgang werden zakjes met zonnebloemzaadjes uitgedeeld. Opdracht
daarbij was: plant de zaadjes, verzorg
ze goed en vertrouw er op dat de zonnebloemen goed gaan groeien. En dat
deden ze. De zonnebloem van Sander
Smit groeide maar liefst uit tot een
hoogte van 3.67 meter! Daarmee was
hij de winnaar van de wedstrijd en
kreeg hij de prijs uit handen van Gea
Feddes van de Anna kerk.
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Juf Titi Tamsma
1923-2016

Neffens myn ûnthâld is juf Tamsma yn
1946 beneamd as ûnderwizeres oan
de Iepenbiere skoalle (no de winkel fan
v d Velde) bij master P. Hiemstra. Se
moast lesjaan oan klas 1,2,3, en hantwurkjen oan alle famkes. Se kaam hjir
te wenjen earst yn saneamde kosthûzen letter op har sels, it lêst oan de
Utbuorren. Juf wenne yn Bitgummole
wer’t har heit haad fan ‘e skoalle wie,
se kaam út in ûnderwiisgesin want ek
har beide susters stiene foar de klasse.
Har earste baan wie tydlik oan in lyts
skoaltsje yn Tichelwurk oan de Ie. It
wie yn de stringe oarlochswinter fan
1943-1944 en d’r wie gjin iepenbier ferfier dus eltse dei út Bitgummole troch
waar (in protte snie) en wyn op ‘e fyts
nei skoalle. Dêrnei kaam se yn Wieuwert ek foar tiidlik en ek wer op it âlde
fytske hin en wer!
Juf wie fan foar de oarloch, de tiid fan
krapte oan alles, dus súnich oan, sa
ek op skoalle û.o papier, rekken- en
taalskriften, potleaden, kroantsjepen-
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nen inket en foar it hantwurkjen breiders en naaiersjern ensf. Alles wie op’e
bon en op rantsoen. De bern learden
lêzen en skriuwen mei it lèsplankje fan
aap, noot, mies. De lêsboekjes fan Ot
en Sien, Pim en Mien binne stikken lêzen oan’t yn begjin fyfticher jierren(?)
nije oanskaft binne. Ald leerlingen
kochten graach de âlde boekjes op
doe’t de nije skoalle iepene waard yn
1971. Dat súnige is altyd bleaun bij Juf!
In protte âldleerlingen witte de keurich
útknipte lytse bryfkes rûtsjes papier
noch, wêr’t se de tafels op skreaun om
thús te learen. Yn de eagen fan de bern
wie se in strenge juf. Sa en net oars
……sa net…..ferskillende âldlearlingen
fiele de knypkes yn ‘e earm as yn it earleltsje noch!
De krapte bij it ”nuttige en fraaie”
hantwurkjen is letter wer goed kommen, de Winsummer famkes op ’e hûshâldskoalle yn Frjentsjer stiene heech
oanskreaun mei de borduurresultaten.
Nei it pensioen fan master Hiemstra,
kamen master Steensma, Cornet,
Boorsma, Rottiné, Achenbach en Krekelaar as kollega’s.
Yn it Winsummer doarpslibben hat Juf
in protte bij it ein hân. It begong as lieding oan trije groepen bij de VCJC de
jeugdclub fan de Vrijz.herv.tsjerke. Alle
jierren wie se û.o. warber mei it meitsjen fan in revue wer’t de bern fan 8-18
oan mei diene. It wiene súksesfolle jûnen op ’e boppeseal fan Sipma.
Yn gymnastyk wie se goed en hat de
gymnastykferiening DOS mei oprjochte. (helaas letter opdoekt). Se mocht
ek graach sjonge en hat yn’t bestjoer
fan de sjongferiening sitten. Altyd
meispylje bij toanielferiening ADVENDO, nei jieren beneamd as earelid. Nei
har pensioen waard se lid fan de Vrijzinnige Vrouwen Vereniging, wêrfan
letter ek foarsitster.
Sa hat se har paad yn it soasjale libben fan Winsum aktyf skjin makke.
Doe’t de sûnens it net mear ta liet is
Juf Tamsma nei rom 60 jier ferhûze nei
Nij Dekema yn Weidum wêr’t se nei in
hiele goede fersoarging, op 31 juli 2016
ferstoarn is.
Tineke K.

Nijsgjirrich plakje

Najaarsfair Anna Tsjerke
Op 8 oktober a.s. houden wij een najaarsfair/bazaar in de Anna tsjerke. Een
deel van de opbrengst zal zijn voor een
project in Brazillie waar Klaske Grit
vrijwilligerswerk voor doet en een deel
is voor het onderhoud van onze kerk.
Klaske is de dochter van de familie Grit
van de Nije herne. Al een aantal jaar
werkt zij als vrijwilligster in Brazilië.
In de stad Belo Horizonte woont en
werkt zij in een wijkcentrum of ‘community center’. Het ‘community center’ heet Casa Luzeiro. Ze hebben een
naschools programma voor kinderen
met activiteiten als zwembad, bibliotheek, huiswerkbegeleiding, sport en
spel, handvaardigheid, blokfluitles en
discipelschap. Verder zijn er vrouwengroepen voor aquarobics, voetbalgroepen en geeft ze Engelse les. Om
de zaterdag hebben ze een open activiteit voor kinderen waar tussen de 30
en 80 kinderen op af komen. Het doel
is om nu te investeren in de levens van
kinderen, tieners en volwassenen om
te bouwen aan een betere toekomst.
Activiteiten zijn gratis en ze werken alleen met vrijwilligers.
Graag wil ze een nieuwe methode Engelse boeken kopen, speciaal gericht op
tieners / jeugd. Met boeken voor de docent, maar ook een aantal boeken voor
de leerlingen. Ze maakt nu al het
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materiaal zelf. Van informatie van internetsites en oude boeken maakt ze
haar eigen lessen. Het zal goed zijn om
een methode te hebben, die ze van begin tot eind kan volgen, zodat de leerlingen alles meekrijgen van de Engelse
taal. Er zijn verschillende internationale bedrijven in deze regio. Wanneer ze
Engels kunnen spreken, vergroot dit
hun kans op een baan.

Gevonden voorwerp
Deze ring is gevonden tussen de stenen op de Tsjerkebuorren ter hoogte
van de hoofdingang van de kerk.
De eigenaar mag de ring afhalen bij
Wiep Heida, Kleasterdyk 34, tel. 051734 18 98.

Een mooi doel om te sponseren via
deze fair/bazaar! Daarom nodigen we
u/jullie allemaal van harte uit om een
kijkje te komen nemen op de Fair. Vanaf 15.00 uur tot 20.00 uur kunt u mee
doen aan leuke spelletjes zoals sjoelen
en spijkerslaan. Er zijn mooie zelf gemaakte decoratie spulletjes te koop en
voor de kinderen is er een grote grabbelton. Er zal nog een workshop zijn en
verschillende mooie prijzen zijn er te
winnen tijdens het draaiend rad!
Dit alles kan u ook gezellig gade slaan
onder het genot van een lekker bakje
koffie/thee met eigen gemaakte cake/
taart, want ook de catering is goed
verzorgt. Zelfs voor een broodje hoeft
u niet naar huis.
We hopen dat het een zeer geslaagde fair zal worden, met een mooie
opbrengst zodat we Klaske blij kunnen
maken met een fraai bedrag!
De Fair commissie van de Anna Tsjerke

11

UW TIPS!
Tips en foto’s voor het
NijsDok kunt u doorgeven
bij de redactie
(zie pagina 3)

Lekker ite mei ....

Het Oranje Fonds draagt daar 5000
Euro aan bij. Een bijdrage die het mogelijk maakt om het materiaal aan te
schaffen. Het Stichtingsbestuur is uiteraard blij met deze positieve insteek
van het Oranjefonds. De rest van het
bedrag komt oa. van het MFC, toneelvereniging Advendo, andere gebruikers en door zelfwerkzaamheid.

Gilli Westra
‘lekker ite mei..’. Een rubriek waarin
een Winsumer een recept deelt die bij
hen thuis goed in de smaak valt. Dit
keer een recept van Gilli Westra.

Hartige “cupcake”

Een lekker bijgerecht naast bv gebakken aardappels. Je kunt er veel mee
variëren. Ik heb nu gekozen voor spinazie en rauwe ham maar je kunt het
bv ook vullen met stukjes aardappel en
bekleden met bacon.
Ingrediënten voor 5 stuks
1 grote ui
10 plakjes (langwerpig) rauwe ham
5 eieren
Spinazie a la crème in deelblokjes
125 gr Mozzarella (1 bol)
Peper
Zout
Bereiding
Verwarm de oven op 180 graden. Snipper de ui en fruit deze aan in een pan met
een klein beetje boter of olie.
Ondertussen kun je de cupcake vorm
licht invetten en bekleden met de
pakjes rauwe ham. De mozzarella kun
je alvast in stukjes snijden. De ui is intussen klaar en in elke vorm doe je
ongeveer een eetlepel ui. Dan kan de
spinazie uit de vriezer en stop je in elk
vormpje ,tussen de ui, een deelblokje
spinazie. Daar overheen gaat het ei.
Probeer het ei heel te laten. Breng het
op smaak met peper en zout. Over dit
alles leg je de stukjes Mozzarella.
Zet de vorm in de oven en bak de hartige “cupcake” in +/- 20 minuten gaar
op 180 graden. Je kunt dit eenvoudig controleren. Het ei moet gestold
zijn. De mozzarella is gesmolten en
heeft een mooie lichtbruine kleur.
Lekker ite!
De pen wordt doorgegeven aan Tjitske
Hoogma.
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Buertbarbekjû
Kleasterdyk

Stichting Nij Dok
Stichting Nij Dok heeft bij het Oranje
Fonds een bijdrage gevraagd in de kosten voor een verbreding van de mogelijkheden voor oa. de grote zaal.
Het Stichtingsbestuur is samen met toneelvereniging Advendo en andere gebruikers van het MFC al enige tijd bezig
om te bekijken of er ook mogelijkheden zijn om materiaal, dat bij bepaalde
evenementen gehuurd moet worden,
zelf aan te schaffen.
Door middel van verplaatsbare podiumdelen en de beschikbaarheid van
technische hulpmiddelen ontstaan er
diverse mogelijkheden om het benutten van de verschillende ruimten in het
MFC aanmerkelijk te vergroten.
Te denken valt aan de jaarlijkse opvoering van het Mearke waarbij wisselend
gebruik wordt gemaakt van meerdere
zijden en of delen van de zaal. Ook
shanty en willekoor de Blierbekjes
gebruikt bij de korendag verplaatsbare podiumdelen die gehuurd moeten
worden. Ook het gebruik van technische (geluid)mogelijkheden die passen
bij deze tijd worden daardoor mogelijk.
Bij een opdeling van de grote zaal, bij
repetities en bij het gebruik van de bovenzaal ontstaan voor het MFC meer
mogelijkheden om deze ruimten optimaal te benutten.
De totale kosten voor de aanschaf van
podiumdelen en technische hulpmiddelen bedragen ongeveer 11.000 Euro.
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Op sneon 10 septimber organisearre
de buertferiening Kleasterdyk har jierlikse simmeraktiviteit. Mei prachtich
simmerwaar, en op in prachtige lokaasje. Diskear hie de famylje Hylkema,
de nije bewenners fan de pleats dêr’t
foarhinne Sinnema wenne, de buert
útnoege omris wat te organisearjen op
harren fraai ûnderhâlden hiem.
It plaatsje wie suver ydillysk: sinneskynwaar, de bern boartsje mei Jacky,
it lyste hûntsje fan de Hylkema’s, dy’t
heilendal gysten wurdt fan in fuotbal.
Op in ôfstântsje sitte de grutten gesellich om de picknicktafel, genietsjend
fan it waar, it drankje en it lekkere fleis.
It wie in tige noflike jûn, dêr’t de famylje
Hylkema fan herte foar betanke wurdt.

Kankerbestrijding collecte

De collecte van de kankerbestrijding
heeft dit jaar € 658,77 opgebracht.
Bedankt allemaal!

Maak je sterk tegen MS
Collectanten gezocht!
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke
huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een
collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen met Multiple
Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet
waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.
De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds.
We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe
collectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je
tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun
je al aan de slag als collecte-coördinator.

zaam en krijgt de energiebelasting terug. Dat is per jaar €330. De overheid
garandeert dat u 15 jaar de energiebelasting terugkrijgt. Bij de huidige energieprijs heb je een terugverdientijd van
de investering van 8-9 jaar. Daarna
ontvangt u zeker nog 6-7 jaar jaarlijks
€330 terug. Dat levert een rendement
op de investering op over de hele 15
jaar van ongeveer 7-8%.
Hiermee participeert u in een lokaal
duurzaam energie-initiatief!! Doet u
mee? Nadere informatie of overleg?:
info@grieneko.frl

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel
aan. Samen maken we ons sterk tegen MS!

Zonnepanelen

Grieneko start zonnepanelen collectief op dak van melkveehouder JD
van Mourik te Winsum
Bijdragen aan een schonere wereld en
besparen op de energienota maar dan
zonder zonnepanelen op eigen dak! En
goedkoper! Grieneko (zie www.grieneko.frl ), de burger energie coöperatie gevestigd in Baard en actief in de
hele regio neemt het initiatief!
Huishoudens, kerken, sportverenigingen, dorpshuizen, MKB’ers enz.
zijn vaak om allerlei redenen niet in
de gelegenheid om zonnepanelen te
plaatsen op eigen dak. Zij kunnen participeren in dit initiatief door het kopen
van participaties á €335 per te installeren zonnnepaneel en krijgen 15 jaar
lang hun energiebelasting terug over
de hoeveelheid opgewekte stroom per
zonnepaneel.
De (overheids-)Regeling betaalt 15 jaar
lang de door u betaalde energiebelasting voor stroom terug. U kunt participeren in een project met 250 zonnepanelen op een staldak (=en) in uw
omgeving.
Grieneko heeft besloten een of (later)
meer zoncollectieven op te richten die
aan overheidsregeling Verlaagd Tarief
(ook wel postcoderoos regeling) voldo-
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en. Het moet lokaal zijn en beperkt van
omvang. Huishoudens in de postcodes
8831-8836, 8841,8842,9022 en 9023
kunnen meedoen door middel van het
aanschaffen van participaties. Huishoudens in Winsum dus ook. De zonnepanelen worden geplaatst op het
staldak van melkveehouder Jan- Dirk
van Mourik aan de Koaidyk te Winsum.
Hoe kunt u meedoen?: Door participaties te kopen voor €335 per stuk. Elke
participatie staat voor 1 zonnepaneel.
Met de opbrengst van de verkoop van
participaties investeert Grieneko in de
zon-panelen , de omvormers, de aansluitingen ,de aanleg, verzekering en
het onderhoud. U wordt als participant lid van de speciaal daarvoor op te
richten coöperatie Grieneko die ervoor
zorgt dat de participant de energiebelasting terugkrijgt en eventuele winst
uitgekeerd wordt aan de leden.
Wij zijn op zoek naar participanten die
bij Grieneko 1 participaties willen aanschaffen. De eerste toezeggingen zijn
al binnen.
Een rekenvoorbeeld:
Stel u gebruikt jaarlijks 3000 Kwh
stroom. U koopt bijv. 10 participaties á
€335 per stuk in het zon-paneel collectief . U investeert dan €3350. Dat staat
voor ongeveer 2700 Kwh/jaar. U betaalt de reguliere prijs voor stroom aan
de leverancier Noordelijk Lokaal Duur-
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Dorpsfeest 2016
Dorpsfeest 2016 – Thema Goet Foud

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 23 juni
In verband met het weer verliep de
donderdagochtend iets anders dan
anders. Deze ochtend zijn we eerst
gestart met het koffiedrinken (m.m.v.
de Blierbekjes) en rond 11.00 uur was
de optocht. In totaal hadden we dit
jaar één aanmelding bij de lopers en
7 aanmeldingen voor de wagens. De
lopers “Mini en Maxi” (Annet Boersma
en Famke de Lang) wonnen de 1e prijs

en de publieksprijs. Bij de wagens was
de 1e prijs voor “Wat is hier aan de
hand, een bobslee op het strand?” (TStik - De Terp & Iisbaenstrjitte). De 2e
prijs + de publieksprijs was voor “De
man bij de bry en de frou by de ky dat
is een ferkearde bourkery” (Waekens)
en de 3e prijs was voor “Kinderfeestje
bij de familie Vlodder” (Mied’igge).
Donderdagmiddag hadden we de kinder- en peuterspelen op het programma staan. Samen met alle vrijwilligers,
juffen en meesters hebben de kinderen
leuke spelletjes gedaan en ontvingen
ze na afloop een leuk cadeautje.
Net als vorig jaar was er dit jaar opnieuw veel animo voor het sjoelen.
De 1e prijs is gewonnen door Griet
Strikwerda, 2e prijs door Jetske Schilstra, 3e prijs door Nellie Viëtor en
de 4e prijs werd door Ida Massaut in
ontvangst genomen. Ook werd er deze
middag volop gestreden bij het Jeu de
Boules, de 1e prijs is gewonnen door
Ruben Weijer, 2e prijs door Pier Visser,
3e prijs door Richard Rob, 4e prijs door
Eelke Boonstra en 5e prijs was voor
Sjoerd Weijer. Aan het einde van de
middag werd de activiteit voor de jeugd
van 12 -16 jaar gelanceerd. De jeugd
moest zich aan een touw vasthouden,
rennen op kuilplastic met groene zeep
en vervolgens na een aantal ronden
op de knieën proberen zover mogelijk
te glijden. Ook dit was weer een geslaagd succes!! Om 19.00 uur hadden
we de Ari WC-show met Blije Bart voor
de allerkleinsten. Deze avond hebben
we in stijl afgesloten met DJ Stephan
waar de muziek uit de mode was en
fouter dan fout.
Vrijdag 24 juni
Vrijdagochtend in alle vroegte starten
de kaatsers. Ook dit jaar was er weer
veel gezelligheid te vinden op het veld!!
Rond 18.00 uur kon dan de prijsuitreiking plaatsvinden. In de winnaarsronde is de 1e prijs gewonnen door Neno
Viëtor, Johannes Rodenhuis en Daniël Rob. De 2e prijs was voor Wouter
Hylkema, Tienke de Vries en Boukje
de Vries, de 3e prijs is gewonnen door
Cees Greidanus, Wytske de Vries en
Anneke Rob en de 4e prijs ging naar
Siep van der Let, Wiebren Jongbloed
en Ans Greidanus. In de verliezersronde was de 1e prijs voor Pieter Hilverda,
Gerry van der Kooi en Ella Posseth en

de 2e prijs ging naar Dries Posseth,
Bart Holtrop en Feite Kleinstra.
Bij de jeugd was de uitslag als volgt:
Kabouters: 1e prijs: Jelmar de Vries
en Jan Johannes Molenaar, 2e prijs:
Brecht Grovenstein en Pieter van der
Let. Welpen: 1e prijs: Jesse Greidanus
en Femke Schaafsma, 2e prijs: Berber
Rob en Ilse Telenga. Pupillen: 1e prijs:
Stephan Greidanus en Marije Tolsma,
2e prijs: Romy Postma en Bram Wierenga. Schooljeugd: 1e prijs: Jelmer
Kuiken en Jelke Greidanus, 2e prijs:
Hessel Postma en Yoran Slager.
Voor de niet-kaatsende dames was er
de mogelijkheid om deel te nemen aan
een High Tea. Deze ochtend hebben de
dames onder begeleiding van Mama
Mascha de heerlijkste gerechtjes gemaakt waarna deze later onder het
genot van koffie en thee met elkaar
genuttigd werden.

De jaarlijkse seniorenactiviteit werd
deze middag georganiseerd in de herberch de Trijesprong. Deze middag
stond het theater- en zangduo Adyrf
klaar met het programma “Wer bliuwt
de tiid” met leuke sketches en liedjes
uit het leven gegrepen. 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. Bij de jongens had Nick Posseth
de grootste vis gevangen met een
lengte van 17 cm en Pascal Poelstra
had de meeste vissen gevangen met
een totaal van 9 vissen. Bij de meisjes
had Nynke Kesimaat de grootste vis
gevangen met een lengte van 13 cm
en Rianne Poelstra had de meeste
vissen gevangen met een totaal van 4
vissen. Bij de volwassenen (vanaf de
basisschool) had Gerrie Boersma de
grootste vis gevangen met een lengte
van 60 cm. Gabry Keuning had de
meeste vissen gevangen met een totaal van 11 vissen.
Tevens hadden we deze middag het
klaver- en schutjassen. De 1e prijs is
gewonnen door Eelco de Vries (6234),
2e prijs door Piet Heslinga (5749), 3e
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prijs door Erik (5674) en de 4e prijs was
voor Marja (5594). Bij het Schutjassen
is de 1e prijs gewonnen door Joukje
Kiestra en de 2e prijs was voor Ale
Miedema. Aan het begin van de avond
hebben we wederom de optocht gehad en hebben we deze avond afgesloten met de band “Exposure”.

Zaterdag 25 juni
Zaterdagochtend wederom volleybal
maar dan met kuilplastic over het net.
Maar liefst 19 volleybalteams hebben gestreden om de eerste plek. Na
een spannende finale is de 1e prijs in
ontvangst genomen door It Fjildtsje en
2e prijs was voor de Kleasterdijk. Het
team “Bij elkaar geraapt zootje” heeft
de prijs in ontvangst mogen nemen
voor het mooist verklede team.
Na een gezellig matinee met Sunshine,
waarbij de nonnen uitgeroepen werden tot origineelst verkleed, 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!
Met vriendelijke groet,
De Feestcommissie
P.S: We zoeken nog bestuursleden
voor de feestcommissie. Lijkt het je
wat? Laat het ons weten!!!
www.facebook.com/doarpsfeestwinsum

Wer binne se bleaun

Ben je op vakantie in Florida ( USA )
krijg je een vriendschapsverzoek, via
Face Book van ene Pytrik de Groot. Je
krijgt wel vaker verzoeken maar meestal is dat meteen weigeren maar nu
had ik toch zo iets, zou dit misschien
een dochter zijn van Jan de Groot uit
Winsum. Bleek inderdaad zo te zijn
Pytrik vroeg aan mij een stukje te
schrijven voor het Nys Dok. Natuurlijk
wil ik dit omdat we goede herinneringen bewaren aan Winsum.
In 1988, Gerrit werkte toen nog bij
de politie, wilde graag terug naar zijn
roots. Als geboren en getogen Oude
Seun trok Friesland toch wel erg aan
hem. In Winsum kwam een plekje vrij
en in augustus verhuisden we. Vanaf
het begin hebben we geprobeerd deel
uit te maken van het dorpsgebeuren.
Gerrit werd gevraagd voor de commissie dorpsfeest. Hij heeft hier goede herinneringen aan. Ook het kaatsen was
voor hem belangrijk. Al met al hebben
we een goede tijd in Winsum gehad.
Op een gegeven moment vlogen onze
kinderen, Edwin en Diana, uit en vertrokken naar het Westen van het Land.
Toeval of niet maar beiden kwamen in
Dordrecht te wonen. Toen er kleinkinderen kwamen wilde ik graag oppassen maar dat was niet goed mogelijk
omdat de afstand te groot was. Gerrit
was inmiddels overgegaan naar de visserijinspectie en gelukkig kwam er een
plek vrij in Scheveningen. We konden
in Dordrecht gaan wonen wat natuurlijk fantastisch was. In 2005 zijn we
verhuisd naar Dordrecht wat toch wel
iets anders is als Winsum. Ik heb het
hier goed naar de zin en heb inmiddels
veel vrienden en kennissen gemaakt.
Dit komt voornamelijk omdat je de
kinderen naar school brengt en dan
een praatje maakt. Voor Gerrit was dit
anders die was veel weg voor zijn werk
en had die behoefte niet. Nu is hij met

pensioen en doet hij vrijwilligers werk
op een gehandicapten manage. Dit
kwam omdat onze Diana een dochter
heeft met een beperking en die net
als haar oudste zus graag wilde paardrijden. Edwin was overgegaan van
de Landmacht naar de Politie in Rotterdam. Hij kon daar zijn hobby, motorrijden, combineren met het werk.
Veel verkeersslachtoffers maar ook
geweldssituaties maakten deel uit van
zijn werk. Het is nu bijna vier jaar geleden dat Edwin bij een achtervolging
van zijn motor werd gereden. Dit was
voor hem een zeer bedreigende situatie en hij heeft toen gebruik gemaakt
van zijn vuurwapen. Dit voorval heeft
veel impact gehad en sinds die tijd zit
hij thuis met PTSS. hij heeft een buddy
hond die hem helpt om naar buiten te
gaan. Dankzij deze hond gaat hij vooruit en kon hij ook met ons de reis naar
Florida maken. Edwin heeft net als Diana twee dochters.
Al met al is het achteraf gezien goed geweest dat we zijn
verhuisd van Winsum naar Dordrecht.
Dordrecht is een mooie stad met een
fantastische binnenstad wat een bezoek zeker de moeite waard is. Gerrit
mist soms het dorpsgebeuren waar
je iedereen kent dat is in zo’n grote stad toch anders. Maar we gaan
regelmatig een dagje terug naar
Friesland om familie en vrienden
te bezoeken. Via deze weg wil ik
iedereen de groeten doen en het allerbeste toewensen voor de toekomst.
Groet Ria en Gerrit Zegel

Fan ‘e redaksje

Fraachpetear mei ............
Rinze Minnema, âlde dingensiker
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Jelle: Jo binne gauris op paad mei jo
metaaldetektor. Sykje jo skatten?
Rinze: Nee, net echt skatten. Ik sykje
gewoane, âlde metalen dingen, munten bygelyks, of oare dingen. Ik bin
tige nijsgjirrich nei de âldhyd, en wat
dêrfan yn de grûn werom te finen is.
Jelle: Hoe binne jo by dizze hobby
telâne kaam?
Rinze: Nei’t ik fan myn frou skieden bin
haw ik in dartboerd pakt. Dêr haw ik in
papier oerhinne plakt en allerhande
dingen opskreauwn dy’t ik altyd noch
graach dwaan woe. En dan pylkjegoaie.
It waard hynderriden. Dat haw ik tolve
jier dien, mar doe hie ik myn nocht en
ha myn (Fryske) hynders ferkocht. De
metaaldetektor stie ek op dat papier,
dat sadwaande. As ik hjir myn nocht
fan krij wurdt it berchbeklimmen of
parasjutespringen, want dat stie der ek
noch op.
Jelle: Binne jo allinnich yn de omkriten fan Winsum aktyf, of ek op oare
plakken?
Rinze: Sa no en dan gean ik nei it strân.
Callantsoog of sa. Leuk hear, mar dan
fynst eins allinnich mar euro’s. Myn
soan giet dan faak eefkes mei. Hat dy
ek in bûssintsje no?
Jelle: Binne der plakken rûnom Winsum dy’t mear kâns biede op fynsten
as trochstrings?
Rinze: De plakken dêr’t handel west
hat. Mei nammen by âlde handelsrûtes
(diken) del. Dy diken binne no net mear
sichtber, mar kinst fine op âlde kaarten
op de webside fan Tresoar of op âlde
kadasterkaarten. Ik bin mei nammen
aktyf tusken de Winsumer Brêgebuorren en Mûntsjetille, oan de oare kant
fan de feart, dus de Spannumer kant.
Jelle: Ha jo al faak wat fûn en wat is jo
meast bisûndere fynst?
Rinze: Mei regelmaat, ja. (der komt in
stik hurdboard op ‘e tafel dêr’t In berch
guod op útstald wurdt). Sjochst it wol.
In soad munten, yn alle soarten maten,
gespen, platen fan gespen, in âld segel, kettinkjes, leaden gewichten mei
merktekens, kûgels, musketkûgels.
Fan alles eins. It meast bisûndere is
tink ik in Romeinsk muntsje. It is al lang
bekend dat de Romeinen in nedersetting hân hawwe yn Winsum, mar dit is
echt in moai dinkje. It is fan sulver, en is
slein tusken de jierren 197 en 211. Fierders haw ik ek noch in âld stempel fûn
út 1600. Ek hiel moai.

Jelle: Hâlde jo ek plakken geheim, en
sa ja, om hokker plakken giet dat dan?
Rinze: Ha! Ik ha dy troch. Litte wy sizze dat der plakjes binne dy’t ik frij stil
hâld. Je witte noait wat dêr boven de
grûn komt. En dêr doch ik dus gjin meidielings oer…..
Jelle: Is it spul dat jo fine fan grutte wearde?
Rinze: Nee, it measte net. Sommige
dingen lit ik útsykje, as ik der sels net
út kom. Moatst net ferjitte dat der al
in hiel soad dingen fûn binne en yn de
handel kommen binne. Dan is it net
bisûnder genôch mear om fan grutte
wearde te wêzen. Ik ha bygelyks in âlderwetske Florijn fûn. Sulver, dus dy is
wol wat wurdich, mar yn de tiid dat it
moade wie dat alle boeren harren lân
omskuorden en flak makken binne dêr
by wize fan sprekken karrefrachten fol
fan fûn. Archeologysk betiden nijsgjirrich, en it hat syn sulverwearde, mar it
is gjin fermogens wurdich.
Jelle: Mei wa ha jo kontakt as jo earne
adfys oer nedich hawwe?
Rinze: Op ynternet wurdt in soad mei
mekoar praten. Kinst in skat oan ynformaajse krije op spesjale websides en
ferskate foarums.
Jelle: Want fynt jo frou fan jo hobby?
Rinze: Ik ferwiis nei myn antwurd op
fraach twa.
Jelle: Is der eat net op it aljemint kommen wat jo wol wichtich fine om te
melden?
Rinze: Ja. Ik bin de boeren Bouwe
Abma en Auke de Jong tige tankber
dat sy my de romte jouwe om myn
hobby út te oefenjen.

Sociaal Vitaal

De gemeente Littenseradiel zet het
sportproject Sociaal Vitaal van Sport
Fryslân in, om senioren weerbaarder,
zelfstandiger, fitter en socialer te maken en te houden. De verwachting is
dat zij hierdoor daadwerkelijk minder
zorg nodig hebben.

die deelnemen aan het project Sociaal
Vitaal daadwerkelijk minder zorg nodig hebben. Zij doen dit onder andere
door deelnemers aan het begin en eind
van het project te vragen naar wat zij
vinden van hun kwaliteit van leven.
Samenwerking
Sociaal Vitaal wordt in de gemeente
Littenseradiel gesubsidieerd door het
Buurtsportwerk. Aan het project werken onder andere de volgende organisaties mee: Sport Fryslân, gemeente
Littenseradiel, sportcentrum Akkermans, Seniorenplatform Littenseradiel
en het gebiedsteam.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen buurtsportcoach Lammert
Harkema, l.harkema@sportfryslan.nl
of via 06 -13169152.

Bedriuw yn byld
RosierGreidanusBV

Uitnodiging
De gemeente Littenseradiel verstuurt
in september een uitnodiging naar alle
inwoners van 64 jaar en ouder voor
de Sociaal Vitaaldag op zaterdag 29
oktober 2016. Op deze dag leggen de
deelnemers een test af waarbij o.a.
knijpkracht, beenkracht en uithoudingsvermogen wordt gemeten. Ook
krijgen deelnemers een beweegadvies,
informatie over het vervolgprogramma en welke sport- en beweegmogelijkheden er bij hen in de buurt zijn.
Vervolgprogramma
In het vervolgprogramma Sociaal Vitaal krijgen de ouderen wekelijks les in
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weerbaarheid en sociale vaardigheden
en doen ze mee aan diverse sport- en
spellessen. Ook wordt voorlichting gegeven over bijvoorbeeld gezonde voeding en verantwoord medicijngebruik.
Deelnemers worden er sterker van,
durven voor hun mening uit te komen
en ook eens nee te zeggen tegen goedbedoelde adviezen. Of juist om hulp te
vragen als dat nodig is. Sociaal Vitaal
kan gezien worden als vliegwiel om senioren op langere termijn in beweging
te houden, op eigen kracht en zelf organiserend.
Onderzoek
Sport Fryslân onderzoekt of ouderen

Landbouwmechanisatie starten in
een krimpende markt
Nu zo’n twee jaar geleden zijn Wietze
Rosier(32) en Siebren Greidanus(35)
een eigen onderneming gestart in de
landbouwmechanisatie.
Jarenlang hadden we het erover maar
nooit namen we de stap. Siebren Greidanus zijn oom en vader hadden al een
landbouwmechanisatie in Winsum.
Toen het moment daar was waren de
Gebr Greidanus nog niet zo enthousiast, maar goed dat gaf ons nog geen
reden om het niet toen. De melkprijs
was slecht, maar goed minder dan nu
kan het dan ook niet, dus als het nu
niet lukt dan nooit niet. Stilstand is
achteruitgang dus de klanten die Gebr
Greidanus had opgebouwd waren er
nog wel maar er was wel een sprong
nodig om die te houden.
Dapper schreven we een ondernemers
plan en op advies van Johannes Frankena bekeken wij de grond naast de
Wildkamp en stapten we in de auto
en na een kwartier onderhandelen
kochten we de grond van De Wilkamp
Begin dit jaar stond er een pand op. En

in april dit jaar waren er al 8 man aan de
slag, het was druk.
Deze groei had te maken met de
keuzes die we gemaakt hebben. We
hebben vorig jaar dealerschap gekregen van John Deere trekkers die veel
in omloop zijn dus ook veel reparatie
werk opleveren.
Maar ook zijn we dealer van:
Fella hooibouw
Avant minishovels
Fucks minishovels
Tjalma bemester
De grootste doorslag maakten we met
verkrijgen van het importeurschap:
Zunhammer kunstoftanken
Budissa inkuil systemen
Annaburger mestwagens
Inmiddels hebben we van deze producten ook veel verhandeld door heel
Nederland
De groei moet bij ons ook van de import producten komen want dan hebben we de klanten ook iets te bieden
wat een ander niet heeft.

Troufoto
De troufoto dy’t dizze kear yn’t
Nijsdok stjit is fan Sjouke en Ymkje
Hylkema-Dijkstra. In stel dat beide hikke en tein is op’e pleats en jieren lang
op Langwert wenne hat. Mar sûnt in
skofke wenje se tichterby it doarp, oan
de Kleasterdyk efter Miedema.
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Sjouke is berne yn Jorwert. Hjir hat er
in pracht jeuchd hân. Tegearre mei syn
broers en sus wie it prachtich op Fûns,
in buorskip tusken Jorwert en Hilaard.
Hazzewynhûn yn’e buorren boartsje
as it skoft wie fan skoalle, de Jorwerter Merke…. mei in goed gefoel sjocht
Sjouke hjirop werom.
Ymkje is berne op Langwert, it plak
wêr’t se desennia wenne hat. Ymkje
wie ien fan de fjouwer fammen fan
Dijkstra. Al fanôf jong ôf oan wie Ymkje
in soad efter. It boerelibben en alles
wat derby hjert sit der sa fan jong ôf
oan al yn by Ymkje.
Dochs gong Ymkje learen foar wat
oars. Se waard kleuterliedster. Hjirtroch kaam se foar twa jier yn Friens te
wenjen. Nei it trouwen waard it dreech
om wurk te krijen as kleuterliedster, en
kaam Ymkje oan’t wurk by FBTO. Letter hat se noch oant 1995 ta ynfalkrêft
west as kleuterliedster.
Sjouke woe gjin boer wurde, mar installateur. Broer Bonne soe boer wurde
op’e pleats yn Jorwert. Neidat Sjouke skoalle ôfmakke hie gong d’r oan’t
wurk yn Ljouwert, oan’t d’r yn tsjeanst
moast. Nei de tsjeansttiid kwaam d’r
oan’t wurk by de Gascoigne melkmasjines, it wie in machttiid. Nei de Gascoigne tiid is Sjouke in skofke by Miedema west om dan dochs te eindigjen op
Langwert tegearre mei Ymkje.
Want ûnderwilens wiene hja elkoar
tsjin in liif rûn yn de Twa Gemeenten yn
Jirnsum. It plak om somtiden sneons,
mar eins eltse sneintejûn efkes hinne
te gean. D’r wie altyd in soad kunde
en in gesellige sfear. Omdat úteinlik
dochs it plan wie om de pleats oer te
nimmen fan de âlders fan Ymkje wie it
handich om te trouwen en sa waard d’r
binnen seis wike boaske. Op 17 desimber 1975 troud yn Mantgum. Mar jûns
feeste op’e boppeseal fan Sipma. D’r
wie gjin houliksreis, mar Sjouke hoechde de oare moarns net te melken, hy
krige frij fan skoanheit. Al fûn Dijkstra
it mar núver dat Sjouke net melke
koe de dei nei it trouwen…Sjouke en
Ymkje kamen te wenjen yn Littens oan
de Hulckensteinstrjitte en hawwe dêr
wenne oan’t se op 1 maaie 1979 op’e
pleats kamen op Langwert. Heit en
mem Dijkstra ferhúzen nei Alderma-

rum ta en sa waard Sjouke dochs boer.
Mar dit fansels net sûnder Ymkje. Dêr
wêr’t Sjouke tige technysk is en de
pleats sels aardich opknappe koe, wie
it Ymkje dy’t de bollen en fokkerij die.
Emansipaasje folop dêr op Langwert.
De pleats waard opknapt en bern Wouter (’81) en Marleen (’82) waarden
berne. It wie lavearjen, mar sûnsens
stie foarop, sawol foar as efter, mar it
foarein sie op nûmer 1!

Kuikentjespartij 2016
Kuikentjespartij, 3 september 2016,
“Kuikentjes zijn de kippetjes van de
toekomst”
In tenue, als een ware Permanente
Commissie, vanuit een heuse VIP-tent,
met koffie en gebak (!?), hebben we als
leden van de Ploech fan Tsien genoten
van de kuikentjespartij!

In swarte bledside yn’t libben fan de
Hylkema’s wie de grutte brân yn novimber 1991, op Marleen har jierdei.
Hjirby rekke de pleats fan de Hylkema’s
folslein fuort. It earste was se kocht
hawwe nei de brân wiene learzens en
overalls. De kop derfoar. Dit past by se,
hja libje fanút harren gefoel en mei alles wat op harren paad komt.

Deze kaatspartij voor de jeugd uit Winsum, volledig georganiseerd door KV
Winsum, is sinds vorig jaar door ons
“geadopteerd”. Want net als bij de
kippetjespartij, naast eeuwige roem,
deelnemen belangrijker is dan winnen,
sportiviteit hoog in het vaandel staat
en de gezelligheid de boventoon voert,
dan zijn we graag van de partij.`

Sa hawwe se 35 jier buorke. Oan’t soan
Wouter mei syn freondinne Gerbrig en
har dochter Hester op’e pleats kaam
ôfrûne jier. ‘It hat sa wêze moatten’
binne de wurden fan Sjouke en Ymkje.
De skiednis werhelle sich en op’e nij
kaam d’r in Hylkema op Langwert te
buorkjen. Sjouke en Ymkje hjearden
dat de pleats fan Sinnema oan de Kleasterdyk yn’e stille ferkeap stie en sa kamen hja terjochte op in nije pleats. En
wurdt d’r op Langwert no al hast 100
jier buorke troch de famylje.

Terwijl we zaterdag 3 september jl.
zaten te genieten van de spelvreugde
in de tweede omloop, kwamen twee
welpen naar de tent om te vragen of
er nog kipnuggets (kippetjeeeehhs!!)
te winnen waren…… Bijna vergeten!
Maar wat mooi dat zij het nog wisten
van de vorige keer en het even kwamen melden. Daarna snel de gevederde vrienden en de geplukte vriend het
veld in om de bijzondere verrichtingen
in de vorm van een bovenslag, een zitbal of een kippenknuffel te belonen!
Een positieve strijd bracht uiteindelijk een aantal winnaars, winnaars van
kransen, van sokken, van nuggets, van
meer sokken en nog veel meer nuggets!

Op de Kleasterdyk hawwe se op’e nij
in Daaldersplak, folop romte, in bytsje
jongfee, in rom hok om te pielen en
knutseljen foar Sjouke, folop tún foar
Ymkje en fansels de geiten en pony’s.
Hjirmei is Ymkje dwaande mei de
fokkerij. De pony’s binne fan it ras New
Forerst en Ymkje sit hjirfoar ek yn’t
regiobestjoer. Sjouke giet al jierren te
biljerten mei de mannen fan’e Weakeserdyk en fynt skiednis prachtich. Dêrneist helpe hja beide noch altyd op’e
pleats by Wouter en Gerbrig.
Ek al binne se fan’e Langwert ôf, it boerebloed krûpt noch altyd troch de
ieren.

Kleine kippen en kleine hanen bedankt
voor jullie deelname en inzet tijdens
deze kuikentjespartij! Als jullie blijven
genieten van het kaatsen en alles
wat erbij kan horen, dan zien we jullie
zeker terug als jullie groot zijn, want:
kuikentjes zijn de kippetjes van de
toekomst!
Hierbij de uitslagen van de kuikentjes
partij:
Bij de kabouters 5 partuur hebben
gekaatst in 1 poule
1e prijs Jelmar de Vries en Berber
Frankena
2e prijs Klaas Gerrit Noordenbos en
Iris Gruppen
3e prijs Brecht Grovestein en Aagje
Hoekstra
bij de welpen totaal ook 5 partuur en
hebben ook gekaatst in 1 poule
1e prijs Rianne Poelstra en Tessa Gruppen
2e prijs Berber Rob en Ilse Telenga
3e prijs Femke Schaafsma en Minke
Frankena
bij de Pupillen ook een poule van 5
partuur
1e prijs voor Jesse Greidanus en Jurjen
Kingma
2e prijs Stefan Greidanus en Marit van
der Velde
3e prijs Lolke van der Sloot en Marij
Tolsma
De Schooljeugd 2 poules van 3 partuur
1e prijs Marlies Bonnema en Pieter
Schaafsma
2e prijs Pascal Poelstra en Jeltine
Meulenaar
3e prijs Anna Rob en Yoran Slager

20ste Boekenmarkt

Sneon 29 okt.
9.00 – 12.30 oere
Anna Tsjerke Spannumerdyk 5,
8831XX Winsum frl.
tagong fergees

Sneon 29 oktober hâlde wy ús 20ste
Boekemerk. Wy dogge wer tige ús bêst
om alle boeken, welke it ôfrûne jier by
ús brocht binne kreas del te setten, alles skjin en op sicht hichte.

Alfêst ús tank
Boekemerk kommisje

60 tafels grôtfol boeken, rom paad om
der yn alle rêst bylâns te gean en dan
lekker strúne. Der is fansels wer draaiendrêd mei moaie prizen, kofje mei
wat lekkers en farske sels makke snert
as in broadsje mei..........

Shanty en Willekoar de Blierbekjes
Litte jim witte dat d’r wer hiel wat op
priemen stiet.
Ús rippetysjes binne wer begongen
(tiisdei 20.00 oere yn de Helling op
even jûnen)
6 nov. Kofjekonsert mei de 29 knopkes
10 nov. Skûlplak te Snits
10 dec. Maretak krystmerk Winsum
18 dec. Krystkonsert mei it Spannumer
korps yn de Helling
25 febr. Ús 9e Sjongersdei
9 april Yn de Koornbeurs te Frjentsjer.
Hast nocht yn sjongen? Kom d’r
gewoan by it is sa gesellich en sûn.

In part fan de opbringst giet dit jier
nei It Doarpsargyf en it oare is foar de
Anna Tsjerke.

PdG

20

Ha jo noch boeken dan kinne se brocht
wurde by
Fam. Lycklama á Nijeholt
Sulverstrjitte 3
Winsum
0517-341792

De Blierbekjes
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KIPPETJESPARTIJ

18 september 2016
270 partuur, 810 kaatsers
de Ploech fan Tsien
(Foto’s Ineke Boersma)
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