
1



2

DE WINKEL VOOR ALLES EN ...

* Nieuwe en gebruikte fietsen
* Luxe en huishoudelijke artikelen
* Speelgoed en schrijfwaren

* Gereedschap
* Verf en hout
* Tuinartikelen

* Veehouderijbenodigdheden
* Diervoeders en -accessoires
* Werkkleding en schoeisel

* Schaatsen

KLEASTERDYK 46
WINSUM
TEL. 0517-341556 Kapsalon Sjoeke

Kleasterdyk 16 - Winsum - tel. 0517-341633

KIJK EENS

WAT VAKER

IN DE SPIEGEL

VAN DE

KAPPER

Bruinsma’s Bakkerij
De Echte Bakker
Skans 2 Winsum 

Tel. 0517 - 34 14 54
 DE GROOTSTE KEUS IN:
  BROOD
   KOEK
    BANKET 
   en . . . . GEBAK

KIJK EENS
WAT VAKER

IN DE SPIEGEL
VAN DE 
KAPPER
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l Fan ‘e redaksje          

Voorwoord

De laatste NijsDok van 2013 ligt 
voor u. En jubileumjaar, waarin 
de omslag van onze dorpskrant 
met feestelijke fleur en kleur is 
opgemaakt. Ook met een aantal 
scheidende, speciale jubileumru-
brieken, zoals de 20-stukjes, waa-
rin alles wat met het getal 20 te 
maken heeft voorbij kan komen 
en ‘De doarspkrante fan doe’.

Wij nemen afscheid van het ju-
bileumjaar 2013 met een goed, 
opgeruimd gevoel. Verderop in 
dit nummer kunt u lezen waa-
rom, en waarin de redactieleden 
hebben geïnvesteerd om tot zo’n 
opgeruimd gevoel te kunnen ko-
men.

Voor de rest komt een bonte pa-
rade aan verslagen van vergade-
ringen en evenementen voorbij, 
met uiteraard ook weer de vaste 
rubrieken. “Eefkes foarstelle” 
komt ditmaal zelfs twee keer vo-
orbij. En – het lijkt een echte tra-
ditie te gaan worden – er is weer 
de kerstpuzzel om op te lossen! 
Veel leesplezier toegewenst, eve-
nals  prettige feestdagen en een 
voorspoedig 2014.

JR

©
Alle rechten voorbehouden: 
niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand 
en/of openbaar gemaakt in 
enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mecha-
nisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming 
van de uitgever.

Nijs.DOK is de dorpskrant van
Winsum en verschijnt 4 maal
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

Hinke Nauta
Utbuorren 5 
8831 XR  WINSUM
tel. 342422

hinke.nauta@hotmail.nl

Advertenties

Pieter Hilverda / Fetje Anema
Kleasterdyk 22
8831 XB  WINSUM
tel. 342237

pieterhilverda@home.nl

Opmaak en Druk
Empatec N.V.
Grafisch – Franeker

Kopij voor Nijs.DOK 81-2014
kan worden ingeleverd bij een
van de redactieleden, bij
voorkeur via e-mail, in platte 
tekst en met aparte foto’s. 
Uiterste inleverdatum: 
15 februari 2014!
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Financiële bijdrage 
dorpskrant 
‘NIJS.DOK’
Deze dorpskrant wordt u 4 keer 
per jaar bezorgd. Als redactie ho-
pen we dat u hiermee o.a. een 
indruk krijgt van alle wederwaar-
digheden in en rondom Winsum. 
Als redactie werken wij enthou-
siast 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 
advertentie’s 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 gebru-
iken. We zouden het op prijs stel-
len, indien u een extra bijdrage in 
de onkosten zou willen overma-
ken op bankrekening 3710.60.338 
o.v.v. ‘onkosten dorpskrant’.

In het vierde kwartaal van 2013 
hebben we € 70,00 aan donaties 
mogen ontvangen. Onze hartelij-
ke dank daarvoor!

De redactie.

Buurtfeest 
Mied’igge 5 okt 2013

De weergoden waren ons alweer 
goed gezind, net zo als de afgelo-
pen jaren.
Vrijdags is de tent opgezet en de 
andere voorbereidingen getrof-

fen zodat we stipt om 14 uur van 
start konden gaan met de traditio-
nele fietstocht van 21 km. We gin-
gen met 11 buurtgenoten richting 
Hatsum naar Hoptille en via het 
fietspad richting Hylaard. Hier na-
men we de weg richting Jorwert, 
bij Fúns hadden we een pitstop, na 
wat drinken en een Mars hadden 
we genoeg energie om verder te 
trappen naar Jorwert. Hierna ver-
volgde we onze weg naar Baard 
en over het fietspad naar Ooster-
littens en toen waren we ook al 
weer snel op de Mied ‘Igge.

Iedereen heeft zijn fietsen weer 
thuisgebracht en zo kwamen er 
verschillende buurtbewoners op 
de geur van de koffie af. Na een 
paar bakjes koffie en een lekker 
stukje oranjekoek en weer wat bij 
gekletst te hebben konden we van 
start gaan met de boere Miedgolf.
Om ongeveer half zeven stonden 
de soep, broodjes, salade, ham-
burgers, satéstokjes klaar voor de 
30 buurtbewoners die zich had-
den opgegeven voor het buffet. 
Iedereen deed het goed smaken.
Na het eten was er tijd voor de 

Bingo, er waren veel prijsjes door 
de mensen ingebracht, onze dank 
hiervoor. Na de Bingo was er nog 
de mogelijkheid om met zijn allen 
om de terraskachel sterke verha-
len te vertellen en hier werd dan 
ook gebruik van gemaakt.
Het was weer een geslaagd buur-
tfeest.

SdV

Darten

Op zondag 10 november jl., werd 
in De Helling het 3e ranking toer-
nooi (seizoen 2013/2014) van de 
Friese Darts Bond (FDB) gehou-
den. Dit toernooi is een jaarlijks 
evenement waar de FDB-leden 
punten voor de ranking kunnen 
verdienen. Eerst werden de kop-
pels (2 tegen 2) gespeeld en daar-
na de singles. Aan dit toernooi 
deden uit Winsum o.a. Siese Re-
geling, Johan Hiemstra en René 
Faber (oud Winsumer) mee. Johan 
behaalde in de koppels de halve 
finale, waar hij tegen René moest 
gooien. René won deze koppel en 
mocht de finale spelen, waar hij 
helaas verloor en dus met de 2e 
prijs ervandoor ging. René strand-
de echter al in de eerste ronde van 
de singles en Sietse en Johan in de 
2e. Al met al een gezellige mid-
dag in De Helling! Het volgende 
ranking toernooi wordt gespeeld 
op 22 december as. in De Gekro-
onde Roskam te Witmarsum.  

Met vriendelijke groet, 
Johan Hiemstra

Camperplaatsen 
in Winsum

Bij de haven zijn inmid-
dels 4 camperplaatsen 
gerealiseerd. Loonbe-
drijf Frankena heeft 
het werk uitgevoerd. Er 
is een beukenhaag ge-

pland voor het hek van de tenni-
sbaan. Het beheer wordt gedaan 
door de haven-meester. De regi-
stratie wordt vermeld in een lan-
delijke gids.
We hopen dat veel toeristen naar 
Winsum komen en de midden-
stand er profijt van heeft.
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Herberch 
“De Trijesprong”

 Openingstijden 
 Maandag t/m zondag:
 Restaurant : 11.00 u 
 Keuken sluit : 21.00 u
 Café : 17.00 u tot 02.00 u
 Snackbar : 11.00 u tot 21.00 u

Herberch “De Trijesprong”  Skans 1,  8831 XS  Winsum frl  Tel: 0517 341232
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l Nieuws uit de
 praktijk

Met de eerste echte herfststorm 
die door Friesland raast probe-
ren wij het hoofd koel te houden. 
Pannen vliegen van het dak, dui-
ven vliegen zich te pletter en oude 
wilgen breken als luciferhoutjes 
af. De natuur is sterker dan wij 
mensen. En daar moet je je aan 
overgeven.
Maar als je iets  kunt doen om een 
‘calamiteit’ te voorkomen is dat 
toch wel het nemen  van een gri-
epvaccinatie. Aanstaande dinsdag 
vindt het vaccinatie spektakel 
weer plaats en dit heeft toch al-
tijd een feestelijk tintje. Hoe dat 
komt weet ik niet maar iedereen 
die de praktijk bezoekt is uitgela-
ten. Misschien het gevoel van  wij 
“doen er alles aan om geen griep 
te krijgen”? Zoals eerder gesteld 
is een griepprik echter geen ga-
rantie, maar voorkomt dat u de 
ernstige variant krijgt.

Privacy regels worden opeens min-
der belangrijk, want zonder pro-
blemen worden mouwen opge-
stroopt om de prik te ontvangen. 
Indien een persoonlijke vraag ge-
steld wordt kan dat natuurlijk en 
gaat de deur even dicht.
Er zijn ontwikkelingen in de we-
tenschap die dit jaarlijkse griep-
prik gebeuren overbodig maken. 
Het idee is dat je eens in de zove-
el jaar een vaccinatie krijgt tegen 

nieuwe griepverwekkers. In dat 
geval zien we met weemoed om 
naar dit evenement. Zover is het 
echter nog niet.
Een ander evenement afgelopen 
oktober was het 25-jarige jubi-
leum van dokter Bergwerff en zijn 
assistente in de praktijk van Baard, 
tegenwoordig Baard en Winsum. 
Ook een moment om terug te 
zien soms met een beetje weemo-
ed maar ook met dankbaarheid. 
Vooral Jantsje de Beer werd in het 
zonnetje gezet, nooit ziek of een 
ochtend te laat, dat is heel bijzon-
der. We zijn dan bijzonder blij met 
deze accurate en betrouwbare 
praktijkassistente, die bij menig 
kind de angst voor de dokter kon 
wegnemen. Met de gehele ploeg 
zijn we op stap geweest en heb-
ben we de voorstelling van Sol-
daat van Oranje  bezocht, een on-
vergetelijke  ervaring.
Op dinsdag 10 december krijgen 
we een nieuw Huisarts Informa-
tie Systeem; dit zal in het begin 
problemen opleveren  maar we 
hopen er snel vertrouwd mee te 
raken, zodat u als patiënt er zo 
weinig mogelijk last van onder-
vindt.

In de periode rond Kerstmis is 
de praktijk weliswaar open maar 
werken we met een aangepaste 
bezetting. Probeert u ruimvoor 
die tijd uw medicijnen te bestel-
len, zodat het niet op het einde 
van het jaar aankomt. Zo kan het 
voor iedereen een echte feest-
maand worden.

l Dorpsbelang

Driehoek Meamerterdyk – 
Molepaed – Pier Winsemiusleane

Woningbouw-vere-
niging  ELKIEN heeft 
ons mede gedeeld, 
dat zij de herstruc-
turering van deze 
driehoek gaat stop 

zetten. Als reden vermelden zij 
genoodzaakt te zijn, als gevolg 
van de kabinetsplannen, scherpe 
keuzes te maken in hun investe-
ringsprogramma.
Doarpsbelang is ernstig teleurge-
steld en betreurt de gang van za-
ken.

In de afgelopen maanden heeft 
er veel overleg plaats gevonden 
over de ontstane situatie tussen 
Doarpsbelang, Ondernemersve-
reniging Winsum, Gemeente Lit-
tenseradiel, Elkien en Carex. Het 
resultaat is dat Elkien per 1 fe-
bruari 2014 start met de sloop. 
Het terrein wordt geëgaliseerd en 
ingezaaid. Doarpsbelang wil gaar-
ne nieuwbouw in deze driehoek.
Vooraf gaande aan de plannen 
gaat Doarpsbelang een enquête 
houden onder de Winsumers om 
in beeld te krijgen waar behoefte 
aan is. De verwachting is: behoef-
te aan Starters - en Senioren wo-
ningen. Veel Senioren vetrekken 
nu naar omliggende dorpen zoals 
naar Wommels, Weidum en Tzum 
.

In januari 2014 gaan we de en-
quête naar de woon-behoefte 
houden. Wij verzoeken U deze en-
quëte zorgvuldig in te vullen. Met 
de uitkomst worden verdere plan-
nen gemaakt. De plannen worden 
bekend gemaakt op een komende 
informatie-avond in de Helling.
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Faber Uitvaartzorg is een organisatie waar mensen terecht kunnen na een 
ingrijpende gebeurtenis als een overlijden. D.m.v. onze diensten staan we de 
nabestaanden bij met raad en daad. Faber Uitvaartzorg biedt zorg en zekerheid.
 
Onze ambitie stoelt op betrokkenheid, integriteit en ondernemerschap. Daarin 
is de groei van Faber Uitvaartzorg geworteld; te allen tijde betrokken, integer en 
oplossingsgericht omgaan met mensen die in een kwetsbare situatie verkeren.
 
De professionaliteit van Faber Uitvaartzorg is gebaseerd op onze rijke ervaring 
op het gebied van uitvaartverzorging. Vanuit deze kern breiden we uit 
en bouwen we aan een energieke organisatie die voor een ieder klaarstaat.
 
 - Betrokken:  menselijk, dienstverlenend en verantwoordelijk
 - Integer:  eerlijk, deskundig en duidelijk
 - Ondernemend:  daadkrachtig, vindingrijk en toekomstgericht.

Faber Uitvaartzorg

Walperterwei 39  

8731 CD  Wommels

  0515 - 33 17 26

   info@faberuitvaartzorg.nl

  www.faberuitvaartzorg.nl

  www.betink.nl

Autobedrijf Menno Walinga 
St. Michaelsberch 2-4 - Winsum- Tel: 0517 - 342349

www.autobedri j fmennowalinga.nl

• Voor reparatie en onderhoud van alle merken 
• Eigen schadeherstelafdeling
• Uitdeuken zonder spuiten 
• Verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s. 

Tevens spuitwerk voor Yachting Systems en industrie werk.
Wij bieden service. En een gratis haal- en brengservice van uw auto.

Winsum

ii

• Airco service
• Apk keuring
• Banden (ook opslag)
• Audio en carkit
• Accu´s

• Trekhaken
• Ruit reparatie
• Diagnose test
• Uitlaten

Tevens kunt U ook terecht voor:

Tot ziens in Winsum!

AUTOFIRST 
 Menno Walinga

uw auto op de 1e plaats

Autofirst Menno Walinga_102012.indd   1 05-04-13   12:00

 
 Jacob Bakker      Voor al uw transporten: 

St.Michaëlsberch 6         sneltransport internationaal/nationaal 
8831 ZM Winsum                                            koeltransport 
Tel. 06-53794868                           pallets en stukgoederen 
www.vbutransport.nl                                       op-en overslag 
e-mail: info@vbutransport.nl  
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l Efkes foarstelle

Ik ben Tjitske Antje Hazenberg. Ik 
kom uit Wommels en woon sinds 
januari 2013 samen met Hendrik 
Sietsma.
Ik studeer voor pedagogisch me-
dewerkster niveau 3. Volgend jaar 
hoop ik klaar te zijn met deze 
opleiding. Ik wil dan graag aan 
het werk in de kinderopvang.
Als bijbaantje ben ik interieurver-
zorgster bij Pippi’s Kinderopvang 
Wommels.
In de vakantie ben ik werkzaam als 
groepshulp op de kinderopvang.
Mijn hobby’s zijn shoppen, voet-
ballen bij v.v.o Oosterlittens, leuke 
dingen doen met mijn vriendin, 
op vakantie gaan samen met Hen-
drik en wandelen met ons hondje 
Famke.

Tot ziens in Winsum!

Boekenmarkt 
26 okt. 2013
Nu, een dag na de Boekenmarkt 
hebben we een tevreden gevoel 
en willen we in de eerste plaats 
alle “Vrijwilligers” heel hartelijk 
bedanken voor hun inzet, want 
zonder hen kunnen we dit niet 
organiseren. Met een grijns op 
de smoel denken we terug op de 
afgelopen dagen.
Wat was het gezellig, de voorbe-
reiding het klaar zetten van al die 
tafels, 60 stuks. Dan denk je, is dat 
niet een beetje veel? Weet u dat 
er meer boeken waren dan wij 
konden plaatsen.

Een week voor de Boekenmarkt 

kreeg ik een mailtje uit Nistelrode 
(bij den Bosch)
 mevr. Hanneke van Oort-van der 
Meer vroeg naar het boek uit Win-
sum. Dit had ze twee jaar geleden 
bij een bezoek aan Winsum, waar 
haar grotvader “Anne van der 
Meer” heel vroeger onderwijzer 
is geweest aan de Chr. Basisscho-
ol, in handen gehad en kon het 
nergens meer kopen. Al zoekend 
kwam ze bij de boekenmarkt uit. 
Ik kon haar vertellen dat het bin-
nen was gekomen maar ergens 
in een doos lag bij de voorraad, 
mocht het boven water komen 
dan stuur ik u hierover bericht. 
Dit gebeurde vrijdag, 4 min later 
belde ze “Wij komen morgen het 
boek graag halen” En ja hoor dan 
rijdt men 231 km.(462) om een 
boek. 

Donderdagavond de opslag bij 
Sinnema leeg gehaald met de 
nieuwe vrachtwagen van Kl. Ko-
ning, want ja stel je voor dat het 
regent, staan ze tenminste droog 
en kan alles in 1 x mee.
Uitladen bij de kerk met kruiwa-
gens en steekkarren werden de 
dozen naar de daarvoor bestemde 
tafels gebracht en dan begint 
de leuke klus, “uitpakken” De 
bordjes boven de tafels wijzen de 
richting, dit is voor de bezoekers 
op zaterdag een goed handvat 
waar ze moeten zijn.
Vrijdag de hele dag bezig gewe-
est om de boeken zo goed moge-
lijk gerubriceerd op de tafels te 
krijgen, natuurlijk hoor je regel-
matig “och moast hjir ris sjen!!”, 
met een kopje koffie en wat 
lekkers vliegt zo’n dag voorbij. 
Zeker vindt iemand  nog wel eens 
een verdwaalde maar dat mag de 
pret niet drukken.
Romans, Fryske, Kinder - 
Jeugdboeken, Kookboeken, 
Dieren, Sport, Medisch, Groen-
boeken, Hobby, Spel, Detective, 
Thriller, Literatuur, Buitenlands, 
Theologie en Naslagwerken.

“De beste en meest nette 
Boekenmarkt van Friesland” zo 
werd deze aangemerkt door een 
aantal handelaren en liefhebbers, 
dat doet ons goed.

Zaterdagmorgen voor  8.30 kwa-
men de eerste kopers binnen. 
De mensen die er voor 8.45 zijn 
krijgen van ons een kopje koffie 
in de gang, en wat hebben ze dan 
een schik, dit krijgen we nergens. 
“Allinne hjir foar kom ik sa betiid 
út bêd”
 Om 9 uur de deur open en 7 min. 
later waren de eerste 30 al bin-
nen. Sommigen gaan met een 
paar gevulde bananen dozen de 
deur uit.  Om 10 uur wordt het 
in de koffiehoek steeds gezelli-
ger, de appelflier vliegt over de 
toonbank. Kwart over 10 zat de 
eerste al aan de snert, al snel kon-
den we met het draaiend rad be-
ginnen, via deze weg willen we de 
gulle gevers van cadeaus hiervoor 
bedanken. Menigeen ging met 
een cadeautje en  bak snert naar 
huis, “is de frou frij fan itenside”. 
Hotdogs het was er allemaal.

De snert was helaas veel te snel 
op, volgend jaar kan men van te 
voren bestellen en zetten we de 
snert alvast klaar in bakken, de 
naam er op en meenemen.

Na afloop eerst een broodje, en 
daarna moest er weer worden in-
gepakt, opgeruimd en schoonge-
maakt. Maar “vele handen maken 
licht werk”, alles is weer op de 
plaats waar het vandaan kwam.
De opbrengst dit jaar is netto 
2000,- hiervan gaat 500,- naar de 
Senioren Activiteiten groep, en al 
de kilo’s oud papier zijn weer voor 
de scholen.

Bedankt voor uw inbreng van 
boeken, graag willen we dat u 
dat blijft doen, dus vertel het aan 
vrienden en familie. Het hele jaar 
door nemen wij graag uw boeken 
in ontvangst, even een telefoontje 
naar de Fam. Lycklama a Nijeholt 
341792, Sulverstrjitte 3, Winsum. 
Nogmaals onze hartelijke dank 
voor ieder die heeft geholpen dit 
mogelijk te maken, en dan tot de 
volgende Boekenmarkt deze is op 
zaterdag 25 okt. 2013.

Boekemerk kommisje
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NijsDok nu ook 
online te lezen

www.winsum.nu

Even een berichtje 
uit de Helling
Graag willen wij u enige info ver-
strekken aangaande de activitei-
ten in de Helling:

Voor de feestdagen kunt u een 
rundvleessalade bij ons bestellen.
dit kan via het antwoordstrookje 
op de nieuwsbrief of via email: 
info@mfcdehelling.nl
graag met vermelding van naam 
adres en aantal personen.
voor de kerstdagen tot 23 dec. 
12.00 uur en oudejaarsdag tot 30 
dec. 12,00 uur.

4 januari is er weer de traditionele 
nieuwjaarsreceptie en de aanvang 
hiervan is 20.00 uur.

Donderdag 23 januari is er tussen 
14.00 en 16.00 uur een gezellige 
55+ middag.
Tijdens deze middag zullen er 
diverse sketches voor u worden 
opgevoerd. 
De kosten zijn € 5 per persoon dit 
is incl. 1 koffie of thee met een 
stukje koek 
in de pauze.   

U kunt nu al kaarten reserveren 
voor de Emigrant ( met oa. Freark 
Smink ) deze voorstelling is zater-
dag 8 februari in de Helling.
Ook voor de voorstelling van 
ACHMEA CULPA genaamd krimp 
op vrijdag 28 maart kunt u alvast 
kaarten reserveren.
De reserveringen kunnen via 
email: info@mfcdehelling.nl of bij 
fam. G. Wierenga
tel: 0517-341344

Op zaterdag 1 maart zullen de vier 
friese troubadours ( Pieter Wilkes, 
Gurbe Douwstra, Doede Veeman 
en Jaap Louwes )een optreden 
verzorgen.
Nadere info hierover volgt.

hierbij wensen wij een ieder pret-
tige kerstdagen en een zeer vo-
orspoedig 2014 toe.

Met vriendelijke groet
Siep en Wietske 

Buurtfeest 
Utbuorren
De Utbuorren hie in noflike dei 
mei-inoar; inkele partoeren yn it 
spier foar it strjitkeatsen, minsken 
op ‘e banken foar it oanmoe-
digjen en it bypraten mei as bislút 
in borreltsje mei in lekker hapke 
op in oprit fan ien fan de húzen. 
We binne wer mei-inoar yn ‘e kun-
de kommen!
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l Politienieuws

Misdadigers slaan 
juist nu hun slag 
 
Wijkagent: ‘Geef ze geen kans!’ 

Het is weer vroeg donker. Dat we-
ten helaas ook straatrovers, wo-
ninginbrekers en overvallers. Die 
slaan juist in de donkere dagen 
hun slag. Hoe voorkomt u dat u 
slachtoffer wordt? 

Bij Manon van Wel (32) werd vijf 
jaar geleden ingebroken. Ze was 
niet eens thuis toen de inbreker 
zijn slag sloeg. En de crimineel 
had “slechts” een laptop meege-
nomen, zegt ze. Toch heeft ze drie 
jaar lang heel slecht geslapen. 
‘Het is het idee dat iemand bij je 
thuis is geweest.’ 
Hoewel ze na de inbraak meteen 
goede sloten op de deur heeft la-
ten zetten en alle preventietips 
ter harte heeft genomen, voelt 
Manon zich nog steeds niet altijd 
veilig in haar eigen huis.

Ingrijpend
De politie weet hoe ingrijpend 
een woninginbraak is. Net zoals 
straatroven en overvallen. Niet 
voor niets zet de politie alles op 
alles om juist deze misdaden op te 
lossen en de daders te pakken. Dit 
is een topprioriteit van de politie 
en is het belangrijk dat inwoners 
ook zelf maatregelen treffen. Vo-
oral van oktober tot maart, want 
dan zijn inbrekers, straatrovers en 
overvallers extra actief. 
De verhalen zijn soms hartver-
scheurend. Slachtoffers voelen 
zich zo bedreigd. Ouderen durven 
niemand meer binnen te laten 
en gaan de straat niet meer op. 

Maar ook jongeren die op straat 
of in het openbaar vervoer hun 
mobieltje gebruikten toen het 
werd afgepakt, zijn helemaal van 
slag. Zeker als er geweld bij te pas 
kwam.” 

Preventie
De wijkagent en zijn collega’s zit-
ten er bovenop. “We moeten een 
vuist maken. Samen met de geme-
ente, woningbouwverenigingen, 
het Openbaar Ministerie en na-
tuurlijk met de bewoners en on-
dernemers zelf. Want niet alleen 
zitten we de daders op de hielen 
en gaan ze de cel in. Het gaat er 
vooral om dat je zo veel mogelijk 
voorkomt dat je slachtoffer wordt. 
De meeste inbraken gebeuren nog 
steeds bij mensen die hun deuren 
en ramen niet goed afsluiten, die 
geen stevig slot op de deur heb-
ben of die duidelijk zichtbaar op 
vakantie zijn. Met de rolluiken 
naar beneden, een stapel post in 
de gang en de gordijnen dicht.” 

Bel 112
Tot slot  nog een belangrijk punt. 
“Hoort of ziet u iets ongewoons? 
Een vreemde auto in de straat? 
Een persoon op de uitkijk? Een 
raam dat aan diggelen valt? 
Aarzel niet en bel direct 112. We 
kunnen beter een keer te veel 
komen dan een keer te weinig!”

Preventietips

Inbraak voorkomen:
•	 Zorg	voor	goed	hang-	en	
 sluitwerk
•	 Sluit	deuren	en	ramen	af,	ook		
 als u even naar boven loopt
•	 Installeer	buitenverlichting			
 met bewegingsmelder 

Overval voorkomen:
•	 Stimuleer	pinbetalingen
•	 Maak	een	draaiboek	voor	wat		
 te doen bij een overval
•	 Toch	een	overval?	Volg	het			
 ‘RAAK’ principe: Rustig blijven,  
 Accepteren van de situatie, 
 Afgeven van het gevraagde,  
 Kijken

Straatroof voorkomen:
•	 Houd	je	tas	altijd	dicht,	met		
 de rits naar je toe
•	 Houd	dure	spullen	niet	zicht	
 baar in de hand

Meer tips en informatie? Kijk op 
www.politie.nl

Trinus Hoekstra,
Wijkagent Littenseradiel.
Trinus.Hoektra@friesland.politie.
nl

l Dorpsbelang

Verkeer bebouwde 
kom

Regelmatig komen 
er klachten binnen 
bij het Doarpsbelang 
over te snel rijden in 
ons dorp Winsum. 

Met name in de Pier Winse-
miusleane en bij de ingangen 
van het dorp. De overtreders zijn 
meestal inwoners uit eigen dorp. 
We kunnen niet in elke straat 
verkeers-drempels aanleggen. 
Elke auto-bestuurder heeft een 
eigen verantwoordelijkheid. Je 
moet er niet aan denken als een 
kind wordt aangereden. 

Openingstijden 
Lytse Byb
De Lytse Byb, gevestigd in ba-
sisschool De Mied’igge, is op 
maandagmiddag van 13.45 - 16.00 
uur open. Op www.ontdekdebieb.
nl of www.bssw.nl kunt u thuis al-
vast boeken reserveren, u hoeft 
ze op maandagmiddag dan alleen 
nog maar op te halen.
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l Skoallenijs

Sint Maarten actie 
OBS de Miedskoalle 
en CBS de Stapstien 
voor 3 fm Serious 
Request
Dit jaar werd de inzamelingsactie 
tijdens Sint maarten van de beide 
scholen gehouden voor de rode 
kruis actie Serious Request. Het 
glazen huis staat dit jaar in Leeu-
warden, een mooie gelegenheid 

om te doneren. 
Met 3FM Serious Request zet 3FM 
zich in samenwerking met het 
Rode Kruis ieder jaar in voor een 
stille ramp. 3FM Serious Request 
2013 vraagt aandacht voor kinde-
ren die jaarlijks onnodig sterven 
aan (de gevolgen van) diarree. Dit 
is een stille ramp die het gevolg is 
van gebrek aan schoon drinkwa-
ter, zeep en toiletten. De drie DJ’s 
die van 18 tot en met 24 decem-
ber in het Glazen Huis in Leeuwar-
den verblijven gaan er in die week 
alles aan doen om zoveel mogelijk 
aandacht te vragen en geld in te 
zamelen voor de aanpak van deze 
stille ramp. Het Rode Kruis helpt 
met schoon drinkwater en zeep, 
met de bouw van sanitaire voor-
zieningen, en met training en in-
formatie over het belang van go-
ede hygiëne.
In de week voorafgaand aan Sint 
maarten is er voor alle groepen 
een gastles over het thema ge-
geven zodat de kinderen weten 
waarvoor er geld ingezameld 
wordt. Er is een actiepagina aan-
gemaakt waarop te zien is dat er 
geld gedoneerd wordt door de 
beide scholen. Op 20 december 
zal een aantal kinderen met twee 
leerkrachten een cheque met daa-
rop het opgehaalde bedrag inle-
veren bij het glazen huis. Er werd 
een bedrag van € 1031,85 opge-
haald, een prachtig bedrag! Heel 
hartelijk bedankt voor uw gift.

De teams van OBS de Miedskoalle 
en CBS de Stapstien

l Skoallenijs

Hallo,
De Miedskoalle en de Stapstien 
hebben 11 november Sint Maar-
ten gelopen. We hebben op scho-
ol de lampions gemaakt, en ge-
lukkig was het dit jaar droog.
Ook moesten de juffen en mee-
sters een goed doel uitkiezen en 
ze hebben gekozen voor Serious 
Request, omdat het glazen huis 

dit jaar in Leeuwarden staat.
We hebben in totaal €1013,-  
opgehaald.
Die €1013,- gaat naar kinderen 
die sterven aan diarree.
Als kinderen in bijvoorbeeld Afri-
ka diarree krijgen kunnen ze ern-
stig ziek worden, want daar is 
geen  1) schoon drinkwater, 2) go-
ede toiletten, 3) voorlichting,  4) 
zeep. 
Er sterven per jaar ongeveer 
800.000 kinderen aan diarree.

Weetjes over het doel van 3FM 
Serious Request

•	 Er	sterven	per	jaar	ong.	800.000	
kinderen dat zijn er 2200 per dag. 
Stel je voor: elke dag 70 volle klas-
sen met kinderen.

•	 Wereldwijd	 is	 diarree	 de	 oor-
zaak van bijna 11 % van alle kin-
dersterfte van kinderen onder de 
5 jaar.

•	 Slechts	 4	 van	 de	 10	 kinderen	
met diarree krijgt de juiste behan-
deling van de dokter.

•	 Bijna	 de	 helft	 van	 het	 aantal	
doden door diarree kan worden 
voorkomen als mensen hun han-
den wassen, voor het eten en na 
een bezoek van de toilet.

•	 1	 op	 de	 3	 mensen	 op	 aarde	
heeft geen goede WC.

Voor €1,- krijg je al een blokje 
zeep.
De voorlichting kost €20,- 
Voor €200,- kan het Rode Kruis  
goede toiletten kopen.
En voor €2200,- kunnen ze voor 
schoon drinkwater zorgen.

De zeep kopen ze in het land zelf, 
want dan verdienen de mensen 
die het verkopen er ook wat aan, 
en het is daar goedkoper.

Natuurlijk hebben we zelf ook 
snoep opgehaald.

Groetjes Rixt en Annet 

l Nijsprikker

Wist u dat de Fam. 
van Wieren zingt?

Dat vorig jaar op 10 nov. als 
grap een CD werd gevuld met 
de “ 
ôfwasklieten fan thús” als 
verjaardags-cadeau
voor hun 95 jarige vader, en er 
ondertussen 300 exemplaren 
weg zijn.
Op 12 okt. hebben ze voor de 
2e x een CD opgenomen met 
als bonus een kerst CD van 6 
nummers erbij.
De hoes ligt nu bij de drukker, 
het wordt een mooi drieluik, 
voor 10,- 
euro is deze begin dec. te 
verkrijgen.
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Doejowili
Team Doejowili is dwaande om 
20.000 euro yn te sammeljen foar 
de stifting KWF kankerbestrijding. 
De namme Doejowili stiet foar 
DOEt, JOrwert, WInsum, LIttens. 
Yn 2014 dogge wy mei oan de 
Alpe D’huzes en dus sille wy op 5 
juny de steile berch yn Frankryk 
besykje op te fytsen. Om al it jild 
by elkoar te krijen hâlde wy fer-
skillende aksjes.

Sa hiene wy op sneon 2 novimber 
in Bingo foar jong en âld! We wie-
ne hiel nijsgjirrich nei de opkomst, 
mar der moasten al gau stuollen 
by setten wurden sadat elkenien 
sitte koe. Der wiene 85 bingo spi-
lers! De seal fan de Anna tsjerke 
yn Winsum wie dan ek fol. Wy 
hiene in tafel fol mei prizen, wêr 
ast do sels wat útsykje koest ast 
do BINGO hiest. Tidens ‘t skoft wie 
der kofje, tee, limonade en fris te 
krijen. Foar de bern stie bûten in 
draaimûne. Oan it ein fan ‘e mid-
dei hiene we noch in ferlotting 
foar de oerbleaune prizen. De 
reaksjes wiene geweldich en de 
opbringst wie ek super. Dit wie 

dus in grut sukses en wa wit komt 
der nochris in bingo. 

Sneon 14 desimber stiene wy op 
‘e Maretakmerk yn Baard. Wy fer-
kochten hjir húskedoekjes, fûgels 
fan hout, haakte mûtskes en noch 
folle mear. Jo kin dit ek keapje fia 
ús webside www.doejowili.jimdo.
com.

Jo sille meikoarten noch mear 
aksjes fan ús tsjin komme. Wol-
le jo mear ynformaasje of op ‘e 
hichte bliuwe, sjoch dan op ús 
webside www.doejowili.jimdo.
com of folgje ús op Facebook en 
Twitter. 
Foar fragen ha wy ek noch in 
emailadres; doejowili@hotmail.nl

Wy wolle oant safier elkenien 
betankje dy ús sponsere hat!

Website 
www.winsum.nu 
populair
De in september van dit jaar ge-
lanceerde dorpswebsite www.
winsum.nu wordt druk bezocht. 
Sinds de site online ging, hebben 
ruim 1500 bezoekers de nieuwe 
webstek weten te vinden. Op 
de website staan regelmatig 
nieuwtjes, verslagen, oproepen, 
foto’s en een goed gevulde agen-
da. Ook de NijsDok heeft een 
plekje gekregen op de website, en 
wordt regelmatig aangeklikt.
Heeft u zelf een leuk berichtje of 
oproep? Mail het dan even naar 
info@winsum.nu.
De website www.winsum.nu is 
een initiatief van Dorpsbelang 
Winsum en de Algemene Onder-
nemersvereniging Winsum, in sa-
menwerking met de NijsDok.
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Mearke 2013
In stikje oer it Mearke skriuwe is 
makkelijker sein dan dien. Want it 
Mearke is net gewoan 8 foarstel-
lingen mei 1650 besikers, nee, it 
Mearke is folle mear. Wij begjinne 
eins al yn april mei audysjes foar 
minsken dy’t meidwaan wolle en 
kinne. Want meidwaan is net al-
linnich wolle mar ek kinne. Je mo-
atte yn 8 wiken in stik oefenje dat 
soms ek noch in pear kear feroare 
wurdt, dus moatte jo ek flexibel 
wêze. En jo moatte ree weze om 
jo frije sneonen en soms ek snei-
nen der foar op te jaen want dan 
moat der ek oefene wurde. 

Lokkich hiene wy dit jier wer in 
geweldiche ploech minsken om 
ús hinne. In regisseur dy’t wer in 
prachtich stik makke hie. Pinok-
kio, mar dan oars fansels. Pinok-
kio hiet by ús Pinokse en wie in 
houten ko dy’t ta libben roppen 
waard troch de Blauwe Fee. Ein-
delijk hie Stiletto dan syn soan en 
ek noch in skoandochter, Pinokse-
lientje. Tegearre gongen sy nei 
skoalle mar helaes, der bliken ge-
miene minsken te wêzen dy’t bern 
oppakten, de maffiafrou Cosa, har 
dochter Nostra en Fox en Strot. Sy 
lokten de bern mei nei pretpark 
Luilekkerlân. 

Doe’t Stiletto syn bern sykje soe 
kaam hy Fox en Strot tsjin en dy 
soene him wol wize wer at syn 
bern wiene. Mar hy waard op in 
fjoerpylk bûn en fuortsketten, 
de romte yn. Syn bern seachen 
him fleanen en woene him rêde, 
pakten in romteskip en gongen ek 
de romte yn. Op Mars kamen se 
mekoar wer tsjin, allinnich wiene 
de Boeven der ek en die namen it 
Romteskip wer mei. Der stiene se 
dan, op Mars. Hoe no wer nei hûs? 
Lokkich koene se in stjêr falle lit-
te en in winsk dwaan en wiene se 
wer thús. Fansels waarden de bo-
even ek noch oppakt en rint alles 
wer goed ôf. 

Mar as jo nei it Mearke gean sjog-
ge jo net allinnich spilers…nee 
jo sjogge folle mear. Sy spilen yn 

in dekor wêr’t alles projekteart 
waard. Sa seachen wy it Romte-
skip echt fleanen en ek gong Sti-
letto op in wiere fjoerpylk troch 
de romte. 

Ek is it Mearke in soartemet Mu-
sical wer’t prachtich yn songen 
waard troch Sjappie en Pinokse-
lientje. Al mei al wer in bjuster-
baerlik barren mar heechsteande 
technyske snufkes en in prachtige 
spilersploech. 

Wy tankje eltsenien dy’t it op wat 
foar manier mooglik makke hat 
dat it Mearke wer spile wurde koe 
en hoopje jim oar jier allegear wer 
te sjen. Wy sjogge der alwer nei 
út.

Groetnis Vera Arrividerci



15

Het Maatjesproject 
weer geopend 
Het Maatjesproject van AanZet 
koppelt mensen die door hun 
psychische achtergrond weinig 
tot geen sociale contacten heb-
ben, aan vrijwilligers. Het Maatje-
sproject bestaat dit jaar 15 jaar en 
ongeveer 2500 burgers uit Frie-
sland hebben hier al aan meege-
daan. Zowel deelnemers, mensen 
die een maatje nodig hebben, 
als vrijwilligers, mensen die een 
maatje willen zijn.

In de loop der jaren zijn er veel ve-
randeringen geweest binnen het 
Maatjesproject, maar altijd is het 
project gerund door vrijwilligers 
met een psychische achtergrond; 
zogenaamd een ‘door en voor’ 
project. Per augustus 2012 was 
de deelnemersstop ingevoerd. 
Het Maatjesproject had op dat 
moment 140 koppelingen in heel 
Friesland en daarnaast wachten 
nog eens 80 deelnemers op een 
maatje. 

Mede door de bezuinigingen en 
de individualisering deden steeds 
meer mensen én organisaties een 
beroep op het Maatjesproject. De 
wachtlijst bleef groeien en om 
teleurstelling met betrekking tot 
het lange wachten te voorkomen, 
is de deelnemersstop ingevoerd.
Door een aantal veranderingen 
in te voeren is het aantal koppels 
enorm gedaald en ook de wacht-
lijst. Dat heeft geleid tot het he-
ropenen van het Maatjesproject, 
nieuwe deelnemers kunnen zich 
weer aanmelden. 

Het Maatjesproject van AanZet is 
altijd op zoek naar maatjesvrijwil-
ligers. De motivatie van 
maatjesvrijwilligers die nu actief 
zijn, is onder andere iets voor een 
ander willen betekenen. En ook 
zelf leren en inzicht krijgen in wat 
het betekent om met een psychi-
sche achtergrond te leven (anti-
stigma). Het Maatjesproject kop-
pelt de maatjesvrijwilligers aan 
deelnemers om minimaal eens 
per 2 weken samen een dagdeel 

iets leuks te ondernemen, denk 
aan een kopje koffie drinken, 
de stad/ het dorp in, wandelen, 
fietsen, naar een club of vereni-
ging. Samen is leuker dan alleen. 
Belangrijk is dat het contact op 
gelijkwaardige basis plaatsvindt; 
de maatjesvrijwilliger is geen 
hulpverlener.

Het Maatjesproject is een project 
van AanZet. Dit is een stichting 
die 11 projecten in Friesland or-
ganiseert voor én door mensen 
met een psychische achtergrond. 
Deze mensen kunnen vrijwilliger-
swerk doen of deelnemen aan 
een project. AanZet gaat hierbij 
uit van de mogelijkheden en kwa-
liteiten van mensen. Doordat zij in 
zelfsturende teams de projecten 
runnen kunnen ze zich ontwikke-
len, krijgen ze zelfvertrouwen en 
participeren ze in de samenleving 
waardoor ze een minder groot be-
roep doen op de zorg- en hulpver-
lening. 

Bij AanZet werken ongeveer 300 
vrijwilligers, die ondersteunt wor-
den door 6 coaches (4,3 fte), met 
al haar projecten bereikt AanZet 
ongeveer 1500 tot 2000 burgers in 
Friesland per jaar.

Mocht u geïnteresseerd zijn in 
het Maatjesproject of meer wil-
len weten van één van de andere 
projecten van AanZet, dan kunt u 
een kijkje nemen op de website 
www.st-aanzet.nl. 
Of telefonisch contact opnemen 
via 058 -284 90 20.

Marike Feenstra
AanZet, Stichting voor zelfsturen-
de teams.

Tadingastraat 5
8932 PJ Leeuwarden
T 058 - 284 90 20
www.st-aanzet.nl

Prijzen 
Sinterklaasaktie 
2013
Waardebon €125.00    
P. de Vries  

Waardebon € 75.00    
E. Hoekstra  

Waardebon € 45.00    
Willy de Jong  
A. Vervat  

Waardebon € 22.50    
Agema-Keestra   
Joustra  
Ankie Frankena   
P. Postma  

Waardebon € 12.50    
A. Haringsma  
A. Dijkstra  
Rinzema  
Vera de Vries  
Schouten  
Heeres   
J. van der Meer  
C. Knijnenburg  
De Haan  
H. Broersma  
T. Harkema  
Wim van Bussel  
G. Tolsma  
Fam. N. Scharringa  
Fam. Van der Woude  
L. Wynia  
J. Tiemersma  
H.W. Koning  
A. Stremler  
Harm Pater  

Alle prijswinnaars van harte 
gefeliciteerd!
De waardebonnen zijn af 
te halen bij: Van der Velde 
Slaapcomfort, Mode en Textiel
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l Fan ‘e redaksje

Fraachpetear mei…. 
Geert Dijkstra, 
foarsitter iisklup
Jelle: De iisklup bestiet takom jier 
150 jier. Wurdt it in grut feest?

Geert: Jawis, en it giet it hiele jier 
troch. Fanâlds waarden jubileums 
fierd yn jannewaris en desimber, 
mar wy fine yn alle tiid dy’t dêr 
tusken leit  ek fan alles út. Wat 
presys? Wachtsje mar ôf…… De 
ôftraap wurdt dien op de nijjier-
sresepsje yn de Helling, op 4 jan-
newaris.

Jelle: Wat is it grutste hichtepunt 
west yn de histoarje fan de klup?

Geert: Ik soe sizze: stel my dy fra-
ach takom jier wer. Dan wurdt it 
antwurd: it 150-jierrich jubileum.

Jelle: Wy ha de lêste jierren gau-
ris winterwaar. Is de feriening ryk 
wurden?

Geert: Nee, sa wurket it net. Ster-
ker noch, it is krekt oarsenom. As 
de baan iepen giet kostet it mear 
jild as wannear’t  ‘er ticht is. Let 
neat fansels, in moai winterke is 
prachtich foar de leden en alle 
oare reedriders.

Jelle: Hoefolle leden ha jim eins?

Geert: Ik doch it eefkes út de holle 
hear, mar ik miende rom 300.

Jelle: Is it by jim,  lykas by oare fe-
rienings gauris it gefal is, ek moei-
lik bestjoersleden en frijwilligers 
te finen? Of giet soks oan it ree-
driden foarby?

Geert: It is betiden wolris lestich, 
mar ik kin net sizze dat it in striid 
is om minsken te finen. It wie by 
ús al sa dat de foarige foarsitter 
in jier langer trochsetten hat omt 
der noch gjin opfolger wie. No sit 
ik der dus, en wat foar my perso-
anlik de trochslach jûn hat is de 
gesellichhyd en wille yn de ploech.

Jelle: Wat fûnsto fan de aksje fan 
it 11-stêdebestjoer om te besykjen 
iismaster Oostenburg te loazen?

Geert: Dat binne dingen dêr’t 
wy ús net om bekroadzje. Wy 
rjochtsje ús op ús eigen leden, en 
binne drokker mei de Baardera-
dieltocht as mei de âlve stêden.

Jelle: Binne jim nammers ek  lid 
fan it Keninklik Reedridersbûn?
Geert: Nee hear, wy rêde ús sels.

Jelle: Wat is jim grutste ambysje? 
In marathon organisaerje mei 
Sven Kramer op de dielnimmer-
slist bygelyks?

Geert: Nee, wy bliuwe leaver mei 
beide fuotten op de grûn. Us ear-
ste ambysje is om de jeuchd belut-
sen te hâlden by de klup en om 
minsken nei de jierfergaderingen 
te krijen. Op dit stuit is it jubileum 
it wichtichst. Mar ek oare dingen, 
bûten it reedriden op de baan. 
Sa’n fakkeltocht, bygelyks. Mach-
tich as soks slagget no?

Jelle: Komt der dizze winter in 
âlve stêdetocht?

Geert: Freegest dat oan elkenien 
dytst ynterviewst? Ik hoopje it al, 
mar ik bin gjin waarman.

Jelle: Is der noch eat net bepraten 
watst noch wol kwyt wolst?

Geert: Ik wol noch eefkes mei 
klam sizze dat elkenien wolkom is 
op ús jubileumaktiviteiten dit jier. 
Dus oft jo no lid binne of net, as 
Winsumer moatte jo der gewoan 
hinne! De start leit op 4 jannewa-
ris by de nijjiersresepsje yn de Hel-
ling. Mar dat hie ik al sein seker?

l Efkes foarstelle

Mijn naam is Aukje Span en woon 
in Winsum op de Fikarusleane 
nummer 4 sinds begin Augustus. 
Ik woon hier samen met mijn klei-
ne kattenvriendjes Joep & Jilles. Ik 
woonde eerste in Welsrijp en heb 
na een half jaar stage op Curacao 
besloten dat ik graag op mijzelf 
wilde gaan wonen. De stage op 
Curacao was bij een organisatie 
die naschoolse opvang bied voor 
kinderen. Het was een geweldige 
unieke ervaring die ik iedereen zal 
aanraden! Ik zit momenteel in het 
afstudeerjaar van de opleiding 
hbo pedagogiek op de NHL te 
Leeuwarden. Winsum ligt voor mij 
centraal aangezien mijn ouders in 
Welsrijp en Franeker wonen. Ik 
ben werkzaam als gastouder bij 
een gezin in Menaldum met drie 
kinderen waar ik met veel plezier 
naar toe ga. Tot zover mijn voor-
stellen en mijn verhaal over wat 
mij allemaal bezig houdt. 

Tot ziens! Groetjes, Aukje 
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Jaarvergadering 
feestcommissie
Hierbij even een korte samenvat-
ting van de jaarvergadering van 
Vrijdag 8-11-2013 feestcommis-
sie Winsum. Dit jaar was er een 
opkomst van maar liefst 24 perso-
nen, wat voor deze vergadering 
goed genoemd mag worden.
Dieuwke opent om klokslag 
2000uur de vergadering op  
vrijdag 8-11.
Zoals alle vergaderingen vergaat 
worden er ingekomen stukken be-
handeld die er dit jaar niet waren 
en de notulen van een jaar eerder 
voorgelezen, ook houd de pen-
ningmeester Sijtske haar woordje 
en ligt het financieel verslag op ta-
fel, dit is allemaal akkoord bevon-
den en zag er allemaal picobello 
uit. Vervolgens wordt het Thema 
uitgedragen waar voor gekozen 
kan worden, dit jaar gaat dat iets 
anders omdat er maar 1 thema 
te kiezen is n.l. thema Winter, 
tijdens de pauze kon iedereen in 
de zaal hier over discussiëren. Er 
is vervolgens unaniem gekozen 
voor thema winter, dit met het 
oog op het 150 jarig jubileum van 
de ijsclub. Wij hopen hier iets voor 
elkaar te kunnen betekenen.  
De dorpsfeesten 2014 zijn geval-
len op 25, 26, 27 en 28 juni, dus 
schrijf deze datums maar vast in 
jullie agenda!
Tijdens de vergadering hebben wij 
als commissie een discussiepunt 
gezocht om er achter te komen 
wat Winsum wil met de optocht 
en straatversiering. Veel mensen 
in de zaal waren het er over eens 
dat de optocht ieder jaar moet 
blijven en dat dit gezien wordt als 
de start van de Merke. Ook krijg 
je de mensen in de benen en is er 
altijd veel bekijks tijdens de op-
tocht.
Over de straatversiering waren de 
meningen echter verdeeld.

Nieuwe en vertrekkende leden.
Dit jaar zijn er weer leden van de 
commissie die ons team verlaten, 
dit jaar verlaten  Dieuwke van der 
Meer, Bart Holtrop en Sijtske Post-
ma de feestcommissie.

Graag willen wij jullie nogmaals 
bedanken voor jullie inzet.  
Bij vertrekkende leden horen 
ook weer nieuwe leden, dit jaar 
komen er maar liefst 6 nieuwe 
leden bij n.l. Janny van der Velde 
penningmeester, Ytsje Smink, 
Henrica Meulenaar, Hendrik Ko-
ning,  Aafke van der Pol en Judith 
Holtrop, zij zal de taak als voor-
zitster op haar gaan nemen. 
Wij heten hen van harte welkom 
in ons team.

Het Stipepunt 
Winsum
Het Stipepunt Winsum bestaat nu 
5 jaar! En we zijn zeker van plan 
om deze voort te zetten!
Wel willen we langs deze weg alle 
vrijwilligers die tot nu toe gehol-
pen hebben bij het klaren van een 
klus of het chaufferen voor een 
ander, hartelijk bedanken! Want 
zonder vrijwilligers is er geen Sti-
pepunt!

Daarnaast willen we mevrouw Jit 
Arendz heel hartelijk bedanken 
voor haar bijdrage aan het Stipe-
punt. Zij is vijf jaar één van de le-
den van het Stipepunt geweest en 
heeft besloten per oktober jl. dit 
lidmaatschap te beëindigen.
Aangezien het niet een hele druk-
ke klus is om lid te zijn van het Sti-
pepunt, hebben we besloten om 
niet meteen een vervangster voor 
haar te zoeken. 

Wat doen we ook al weer als Sti-
pepunt Winsum?
Als u een praktisch, incidenteel 
klusje hebt, dat u graag uitgevo-
erd zou willen hebben, dan kunt 
u het liefst ’s morgens tussen 8.30 
en 10.00 uur één van de Stipepun-
tleden bellen:

Dhr. Franke Heida  
341898
Mevr. Antje Haagsma   
342577
Dhr. Pier Visser     
341990

Zij verwijzen u door en geven u 
een telefoonnummer van een 
vrijwilliger die u kunt bellen om 
een afspraak te maken om de klus 
te klaren. Het heeft de voorkeur, 
indien mogelijk, om op tijd, het 
liefst enkele dagen van te voren, 
te bellen voor hulp.
Graag zou het Stipepunt willen, 
dat u, nadat u hulp hebt gehad, 
even het desbetreffende Stipe-
puntlid terug belt over hoe alles 
verlopen is. 

De autokosten moeten direct aan 
de vrijwilliger worden vergoed, 
€ 0,30 per kilometer.
Andere eventueel gemaakte 
onkosten voor materiaal en der-
gelijke moeten uiteraard ook 
worden betaald.

Het WMO-loket
Voor structurele hulp of zorg, in-
vullen van formulieren etc. wordt 
u doorverwezen naar het WMO-
loket in Bolsward, waar u, ook 
zonder tussenkomst van het Sti-
pepunt, heen kunt bellen tel.nr. 
0515-534999.

Misschien tot ziens bij het 
Stipepunt!

Doekoe

Op 17 oktober hebben we de 
DoeKoe waardecheques mogen 
overhandigen aan acht scholen in 
onze regio. Hierbij de foto van de 
uitreiking bij Coop Tolsma.
Totaalbedrag voor de scholen be-
droeg  € 1.810,65

met vriendelijke groet,

Jetske Tolsma
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20 jier NijsDok… 
een jubileum!
Voor dit laatste jubileumnummer 
van NijsDok ben ik te gast gewe-
est bij Rimmer en Sippie Kingma-
Gaastra, wonend aan de Mied’ig-
ge 20!
Een huis, waarvan er veel in een 
rij staan, maar waar zij al 46 jaar 
wonen en daarmee dus de eerste 
bewoners zijn! 
Op 16 maart 1967 trok het jon-
ge gezin, met hun twee dochters 
Petra en Riemy, vanuit Spannum 
naar Winsum, naar de Mied’igge 
20. In Winsum werd ook hun zoon 
Jurjen geboren. Nog 6 jaar kon-
den ze genieten van een prachtig 
ruimtelijk uitzicht richting Ooster-
littens, toen werden de huizen 
aan de Utbuorren neergezet.

Rimmer (geboren op Spyktille 
Hennaard) werkte bij vervoersbe-
drijf Rein Hitman (nu pand Grei-
danus aan de Kleasterdyk), dit 
was de reden van de verhuizing. 
Hij werkte daarna 3 jaar voor een 
verzekeringsbedrijf, maar hart 
voor dat werk had hij niet… ver-
volgens de overstap gemaakt naar 
Rispens en uiteindelijk meer dan 
25 jaar met plezier gewerkt bij 
Frankena. Nu geniet hij al ruim 10 
jaar van zijn vervroegd pensioen!

Sippie (geboren in Leeuwarden) 
werkte voor haar huwelijk op de 
administratie bij de V&D in Leeu-
warden. Daarna was ze volop mo-
eder en huisvrouw; enige jaren 
heeft ze nog bij Rikus Kramer op 
donderdag/vrijdag in de winkel 
gewerkt toen de kinderen wat 
ouder waren.

Het was geen bewuste keuze om 
hier zo lang te blijven wonen, de 

jaren regen zich gemakkelijk aa-
neen. Rimmer had zijn werk, Sip-
pie had (naast de zorg voor haar 
gezin) nog zitting in de feestcom-
missie, drumband, gymnastiekve-
reniging en het fierljeppen.
Echte Winsumers zijn ze zich nooit 
gaan voelen; Rimmer voelt zich 
eigenlijk overal wel op zijn ge-
mak, Sippie heeft haar hart ver-
pand aan Appelscha… de reden 
waarom ze de laatste jaren daar 
4 maanden per jaar in hun sta-
caravan bivakkeren! Vanuit haar 
jeugd (met haar ouders daar vaak 
met vakantie geweest) is dat war-
me gevoel blijven hangen!

Hun huis op nr. 20 ervaren ze als 
een koud huis. In al die jaren heb-
ben ze zelf geïnvesteerd in isola-
tie, verwarming en een keuken. 
Enkele jaren terug was er de reno-
vatie door wooncorporatie Elkien.
Het is wel de plek waar ze veel lief 
en leed hebben meegemaakt!

En dan het NijsDok… al die 20 jaar 
lezen ze het blad met veel ple-
zier! Vooral de rubriek ‘wer bin-
ne se bleaun’ is het eerste wat ze 
opzoeken als het NijsDok in de bus 
valt! Het blad ziet er aantrekkelijk 
uit, dus vooral zo doorgaan is de 
visie van Rimmer en Sippie!

Hinke Nauta

l Skoallenijs

Sinterklaasfeest op 
de Mied’skoalle en 
de Stapstien. 

Dit jaar kwam sinterklaas met zijn 
pieten op woensdag 4 december 
op school. Dit waren dus weer 
spannende weken vooraf. Dit jaar 
was het wel heel bijzonder want 
vanaf dinsdag 26 november stond 
er zomaar een tentje in het spe-
ellokaal. Iedere dag daarna lag 
er steeds wat anders bij. Zo eer-
ste een slaapzak, toen een pie-
tenmuts, pepernoten, telefoon. 
Dit was dus al hééél spannend. 

Nu was het eindelijk 4 december 
en zou Sinterklaas komen. Alle 
kinderen stonden vol spanning 
op het schoolplein te wachten. 
Zou hij wel komen? Toen kwam er 
plotseling een lesauto de straat in 
scheuren. Deze ging hortend en 
stotend met een noodgang langs 
school. Zat Sinterklaas daar nu in? 
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Hadden we dat goed gezien? 
En ja hoor daar kwam de lesauto 
weer aan en stopte bij school. Met 
Sinterklaas! Sinterklaas kwam uit 
de auto en werd welkom geheten 
door Feikje Toering. Sinterklaas 
was blij dat hij er was en vroeg of 
de pieten er al waren. Maar die 
hadden de kinderen nog niet ge-
zien. Feikje had wel een telefoon 
en ging het pietenhuis bellen. 

Ze kreeg de pieten aan de lijn en 
die zeiden dat ze in slaap waren 
gevallen in een tentje vlak bij 
school. Dit was dus wel bekend bij 
de kinderen want dit tentje stond 
natuurlijk in het speellokaal. Ge-
lukkig kwamen de pieten er al 
snel aan en werden de peperno-
ten gestrooid. 
Nu kon iedereen naar binnen, 
de kinderen naar de klas en Sin-
terklaas en de pieten eerst een 
kopje koffie. De groepen 5 t/m 8 
vierden Sinterklaas met prachtige 
zelf gemaakte surprises. Allemaal 
in pyjama en met slaapzak. Super 
gezellig. 

In het speellokaal mochten eerst 
groep 1 en 2 bij sinterklaas ko-
men. Heel erg spannend natuur-
lijk. Sinterklaas had een mooi 
versierde stoel en de pieten na-
tuurlijk  mooie zelf gemaakte 
krakstoelen. Dit zorgde al voor 
veel vertier. Spelletjes moesten er 
natuurlijk ook gespeeld worden. 
Kleuren; pieten parcours; pieten-
huis bouwen en natuurlijk een 
babbeltje met Sinterklaas stonden 

op het programma. 
Na dit alles te hebben gedaan mo-
esten de pieten nog 5 opdrachten 
doen. Ze moesten eerst de 
opdrachten zoeken en de kinde-
ren konden gelukkig goed hel-
pen. Er moest een puzzel worden 
gemaakt, cadeautjes gooien, op 
handen en voeten staan, rondje 
om Sinterklaas als kruiwagen en 
als laatste een woord maken van 
letters om het cadeau te zoeken. 
Dit woord was: TENTJE. In het 
tentje lagen de mooie kleurpla-
ten die de kinderen met z’n allen 
hadden gemaakt. Het feest voor 
groep 1 en 2 was nu ten einde. Te-
rug in de klas kregen ze natuurlijk 
nog wat lekkers en niet te verge-
ten de cadeaus van de pieten. 

Na een korte koffiepauze waren 
de groepen 3 en 4 aan de beurt. 
Iedereen mocht eerst naar het lo-
kaal van de Stapstien. Hier werd 
door de groepen 3,4 en 5 van de 
Stapstien een musical opgevoerd. 
Deze ging over het verhaal van  
“Pietje Pienter.” Het was een leu-
ke musical en sinterklaas en de pie-
ten hebben genoten. Hierna ging 
iedereen ook naar het speellokaal 
om nog een spellen parcours af te 
leggen. De bestond o.a. uit choco-
lade munten doorgeven met een 
knijper; memory op het digi-bord; 
springen, klimmen en gooien; 
kleuren; en natuurlijk het altijd 
gezellige babbeltje met Sinterkla-
as. De pieten deden ook bij groep 
3 en 4 weer enthousiast mee. 

De tijd vloog ook bij groep 3 en 
4 om en dus was het alweer tijd 
om terug naar de klas te gaan. 
Natuurlijk kwamen de pieten ook 
hier langs met heel veel peperno-
ten en de niet te vergeten de ca-
deaus. 
Dit was alweer het einde van een 
super geslaagde dag. We hopen 
de Sinterklaas en de pieten na-
tuurlijk ook volgend jaar weer 
langskomen bij ons op school. 
Tot volgend jaar. 

De Sinterklaascommissie OBS en 
CBS

l Bedriuw yn byld

Hallo inwoners van 
Winsum!

Even voorstellen: ik ben Anne 
Tuttel, 23 jaar oud en wonend in 
Winsum sinds 8 mei 2013. Samen 
met  mijn vriend Pieter Karst Bou-
ma wonen wij op de Utbuorren 
18. Waar ik tevens mijn eigen Na-
gelsalon heb.
Het is nu ongeveer vier jaar gele-
den dat ik mijn eerste cursus na-
gelstyling gevolgd heb. Na deze 
curcus was ik helemaal verliefd 
op het nagel vak. Ik wou graag 
alles leren en weten van de na-
gel branche. Zodoende ben ik op 
zoek gegaan naar een ‘allround’ 
opleiding voor nagelstyling. Deze 
vond ik in Joure (New Image-
opleidingen). Hier heb ik mijn 
certificaten Acryl, Gel & Manicu-
re behaald. Vervolgens heb ik de 
landelijke examens bij het Nagel 
Gilde in Ede succesvol afgerond. 
Toen ik halverwege mijn oplei-
ding was werd ik door mijn lerares 
gevraagd of ik ook bij haar stage 
wou lopen. Zij zag namelijk hoe 
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leergierig ik was. Elke keer als zij 
een demonstratie gaf zat ik nog 
net niet bij haar op schoot om het 
zo goed mogelijk te kunnen zien. 
Daarna thuis oefenen op mijn mo-
eder en sacherijnig worden als het 
niet lukte. 
Nu dus 3 jaar later geef ik zelf les 
in nagelstyling en ben ik examina-
tor bij de landelijke examens van 
het Nagel Gilde. Verder heb ik aan 
huis mijn eigen Nagelsalon onder 
de naam: ‘Professionails’. Bij mij 
in de salon kun je terecht voor 
kunstnagels, gel lac en manicure 
behandelingen. 

Kunstnagels kunnen op verschil-
lende manieren worden aange-
bracht, met acryl of gel. Acryl is 
een combinatie van vloeistof en 
poeder en deze hard uit aan de 
warmte en de lucht. Gel is een 
soort stroopachtige substantie en 
hard alleen uit in UV of LED ver-
lichting. Met deze methodes kun 
je de nagels verlengen en dit blijft 
gemiddeld 4 weken zitten. Gel lac 
is een gel die even dik is als na-
gellak. 

Doordat deze van een dunnere 
substantie is, kun je hier niet je na-
gels mee verlengen. Dit geeft een 
effect van een gelakte nagel wat 
gemiddeld 3 weken blijft zitten. 
De meeste klanten die ik in mijn 
salon ontvang gaan vooral voor 
een drukke print of een design. 
Dit is ook iets wat ik het leukste 
vind om te doen, de nagels zo 
mooi mogelijk beschilderen. 

Wat mij soms opvalt is dat mensen 
aan mij vragen: kun je ook ‘gewo-
ne korte’ nagels maken omdat ik 
alleen maar bloemetjes en ande-
re glitter nagels voorbij zie gaan. 
Maar ook voor een ‘basic french’ 
(wit randje) of het verstevigen van 
eigen nagels kun je bij mij terecht. 
Het mooie in mijn vak vind ik dat 
je altijd even een praatje kunt ma-
ken met je klanten en je creativi-
teit kwijt kunt op een nagel. Klan-
ten hebben even een momentje 
voor hun zelf en gaan de deur uit 
met mooie nagels. Garantie staat 
bij mij bovenaan mijn lijstje. Ik wil 
graag mijn klanten tevreden heb-
ben en houden.  
Heb ik u na dit stukje in ‘Bedriuw 
yn byld’ nieuwsgierig gemaakt? 
De deur staat altijd open!
Email: professionails_tuttel@hot-
mail.com  tel: 06 20 02 17 53

Senioaren fan 
Winsum teste 
kultuur Ljouwert

Woansdei 25 septimber 2013. In 
fikse ploech fan 68 dielnimmers 
stie klear foar de jierlikse senioa-
rereis. Dizze kear hoechden se der 
net ier en betiid by te wezen, want 
it reisdoel wie tichtby: Ljouwert. 
Wêrom dy stêd? No, dat hie in tal 
redenen. Yn it foarste plak siket 
de kommisje om fariaasje. Yn 2012 
reizgen wy mei ús 66’en nei Hollân 
(Broek op Langedyk), dat it koe 
no wer wat tichterby. Dêrneist: 
Ljouwert wie krekt útkeazen as 
Kulturele Haadstêd 2018. Wy wo-
ene fuortendaliks wol eefkes sjen 
oft de stêd dy titel wol fertsjinne. 
Dêrom hie de reis dy woansdeis ek 
in swier kultureel karakter.
De reistiid wie koart dus. Sa koart 
dat de meiwurkers fan ús earste 

oanstekplak, it nije museumkafee 
Thús, noch oan it stofsûgjen wie-
ne, doe’t wy al foar de doar stie-
ne. Net sa’n bêst begjin dus foar 
de haadstêd

Al hoe’t de betsjinster har bêst ek 
die, it is in hiele toer om sa’n grut-
te ploech tagelyk oan de kofje 
te krijen, benammen as jo dat as 
jong fanke ek noch hast allinne 
dwaan moatte. Gelokkich hiene 
de measte Winsumers in goed sin 
en seagen  wy graach wat troch 
de fingers sa’n dei. Foaral as jo ek 
noch in keunstwurk ûntdekke mei 
in fierljepper derop. In thúsgefoel 
hast, al krigen guont de slachre-
amme doe’t se de kofje al op hie-
ne…

Us earste kulturele boadskippen 
diene wy yn it doe noch mar krekt 
iepene Frysk Museum. Keninginne 
Maxima hie noch mar krekt west, 
doe wiene wy der dus ek al (mei 
moai wat Koningen yn de ploech 
trouwens). Se wienen spesiaal ear-
der foar ús iepengien dy moarns, 
dat hie sels Maxima net opret. 
Ûnder lieding fan fjouwer jonge 
gidsen eefkes priuwe oan de Frys-
ke skiednis. It wie wolris in toer 
om rûnom te kommen omdat de 
liften noch net rjocht wurken sa’t 
wy dat wol graach sjen woene. It 
nije museum rôp ferskillende re-
aksjes op: moai rom, ljocht mei 
sicht op de stêd, mar ek: sa smûk 
net as it âlde! Sa heart it by de kul-
tuer: der moatte ferskillende byl-
den oproppen wurde.
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              V    BOUWBEDRIJF
            D    VAN DER SLOOT

▲ NIEUWBOUW

▲ VERBOUW

▲ ONDERHOUD

▲ RENOVATIE

Kleasterdyk 24  8831 XC  Winsum Tel. 0517-341630 
www.bouwbedrijfvdsloot.nl 

www.boefkes.nl

WINTER
k i n d e r k l e d i n g

v o o r  j o n g e n s  e n  m e i s j e s

Uitvaartvereniging  
“HORA RUIT”

Opgericht 12 mei 1880

Regelt de praktische zorg voor u en uw nabe-
staan den, zodat u de gelegenheid heeft om u 
te concentreren op het afscheid en toe te geven 
aan het gevoel van rouw. 

Ook dorpsgenoten die niet lid zijn kunnen een 
beroep doen op onze vereniging.

Bode:  dhr. S.A. Schoustra 058-2501380
Voorzitter: dhr. F. Heida 0517-341898
Ledenadm.:  mw. I. Bouwma 0517-341952

Loonbedrijf & Machineverhuur

Tel, 0517-341681
Fax 0517-341666

FRANKENA B.V.FRANKENA B.V.FRANKENA B.V.FRANKENA B.V.FRANKENA B.V.

VOOR LEVERING VAN:

* COMPOSTAARDE
* ZWARTE GROND
* DIV. SOORTEN ZAND
* GRIND
* SCHELPEN
* COMPLEET GRONDWERK
* WALBESCHOEIINGEN
    (LEVEREN EN AANBRENGEN)

VRAAG VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN

WinsumWinsumWinsumWinsumWinsum
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kommisje yn de fuotljochten set-
te. 
Yn dy kommisje kaam in feroaring: 
Maaike Sipma en Gerrit Hoekstra 
(kommisjeleden sûnt 1992) waar-
den opfolge troch Jan en Fokelien 
Jonker. Gerrit en Maaike hiene 
oanjûn  dat se neat ha woene by it 
ôfskie, dus krigen se in doaze mei 
in flesse Reade Wyn fan Neat en in 
Rosé fan Niks. Kreative kommisje, 
dus!

In senioarereis is samar om, as jo 
no fierôf of tichteby taholden ha. 
Dat komt foar in part troch it pro-
gramma dat der oanbean wurdt, 
mar folle belangriker is it, dat de 
dielnimmers der mei elkoar in ge-
sellige dei fan meitsje. Dêr sit him 
in grut part fan de wearde fan 
dizze tradysje yn. Dus: yn septim-
ber 2014 mar wer!

It Wilhelminaplein oer, it 
Gerjochtsgebou foarby ( “It stiet 
net mear midden foar dat plein, 
da’s spitich!”) nei in oar kultuer-
paleis, Stedsskouboarch De Har-
monie. Dêr krigen wy in miel iten 
foarset en dat koe der skoan op 
troch neffens de mearderheid: 
twa soarten sop, in stikje fan de 
baarch mei ham, tsiis en sjam-
pions, ierdapels mei waarme en 
kalde grienten en iis mei sûkelade 
en advokaat. 

Nei iten bleau de helte fan de gro-
ep yn De Harmonie, de oare helte 
gie oan board fan in twatal pre-
ammen foar in rûnfeart troch de 
stedsgreften. 
It like der earst wat op dat dy 
farrende helte op ien pream mo-
ast. Eins wie dat tefolle, mar de 
kaptein doarde it wol oan. Krekt 
doe’t elk te plak siet en de pream 
de grêft op soe, kaam de twadde 
boat. Op ‘e nij ferdiele, in hiel och-
heden en doe farre. No, dat foel 
der by de measten wol yn, want 
fan it wetter ôf is Ljouwert dochs 
hiel oars. Boppedat koene de bei-
de gidsen it snedich opsizze. Sa is 
in lyts oerke farren sa mar om.

Yn ‘e tiid fertelde Martin Smit út 
Winsum oan de oare helte syn 
ferhaal oer De Harmonie. Hoe’t it 
dêr allegearre om en ta giet mei 
útfieringen, artysten en publyk. 
Martin wit soks út earste hân 
omdat er syn wurk hat yn de skou-
boarch. De ploech bedarre mei 
him sels op it grutte toaniel, seach 
dêr in dûns fan trekkewanden en 
fernuvere him oer de ôfmjittingen 
(“Cambuur kin hjir wol spylje!”) 
en de hichte fan de toanieltoer.

Nei it teeskoft ruilen de beide 
groepen, sadat  elk itselde pro-
gramma meimakke. Om fiif oere 
middeis koe de ploech wer yn de 
bus. De ôfrûning fûn plak yn MFC 
DE Helling. De konklúzje wie dat 
Ljouwert it wol oprêde soe as Kul-
turele Haadstêd, it tilde der te-
minsten op fan de kultuer, fûnen 
wy. Fansels moatte der noch wol 
wat dinkjes byskaafd wurde, mar 
it is ek noch net 2018. Om ús kin it 
wol heve dêr. De kommisje soe it 
trochjaan oan Boargemaster Ferd 
Crone.

De neisit yn Winsum wie wakke-
re gesellich en wy hiene it wer 
poerbêst fan iten en drinken. 
Tankwurden wiene der fansels 
foar de stipers (AOW en Ploech 
fan Tsien) dy’t der foar soarge hie-
ne dat de kosten foar dizze dei 
like heech wiene as in jier earder. 
Kom dêr mar ris om yn tiden fan 
krimp en krisis. Tankwurden ka-
men ek fan Franke Heida, dy’t de 
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OPROEP  

De Iisclub Winsum is op zoek 
naar 2 kraantjeskannen die 
bij het 125 jarig jubileum zijn 
geschonken aan de Iisclub.
Ook is er bij het 125 jarig jubi-
leum een Friese vlag geschon-
ken door de bond van ijsclubs.
 
Wie weet waar deze spullen 
zijn gebleven ?
 
Graag horen wij dit, u kunt 
dit melden bij de secretaris, 
Femia Zuidema-Kroon, De 
Nije Herne 4, fam.zuidema@
ziggo.nl

Frege:   
Winterbylden foar it 
jubileum fan de 
ysklub
Yn 1864 wienen der ek al Win-
sumers mei kriich. Trije warbere 
manlju rjochten yn dat jier de 
iisklup Winsum e.o. op. Dy ferie-
ning is der noch altiten en fiert 
dus takommend jier it 150-jierrich 
bestean. Yn dy oardel ieu ha se by 
de klup noait fiis west fan in fee-
stje, seker net as it om in jubileum 
of lustrum gie. Yn 2014 sil dat net 
oars wêze!
It bestjoer fan it Doarpsargyf 
wol graach meihelpe om fan it 
iisklupfeest in sukses te meitsjen. 
Yn dat argyf sit fan alles dat de 
muoite wurdich is om sjen te lit-
ten: bestjoersdokuminten (alle 
fergaderferslaggen fan dy 150 
jier binne der bygelyks noch!), 
bylden en nijsgjirrige foarwerpen 
lykas de sulveren foarsittersreed 
fan 1911. Dy samling sil dan ek de 
kearn foarmje fan in útstalling, 
dy’t part útmeitsje sil fan de festi-
viteiten.
Likegoed wolle wy de kolleksje 
graach oanfolje. Dêrom roppe 
wy alle lêzers fan it NijsDok op 
om ris yn kasten, doaskes en di-
gitale mappen te sykjen om fo-
to’s mei as tema: WINTER!!! Dat 
kinne bylden wêze fan hege snie-
dunen dy’t der oait west ha, mar 
ek fan hurdriderijen fan  bern 
en grutten. Fan moaie, besnijde 
lânskippen, fan iispatroanen op 
de fearten. Prikslydzjen, fûgels 
by de foerplanke, sniemannen 
en/of -froulju. Winsumers ûn-
derweis tusken de alve stêden. 
Op houtsjes of klapredens. Beste-
and materiaal, mar tink jimme yn 
dat wy de kommende tiid winter 
krije, ek nagelnije bylden! En tink 
no net dat it allinne mar profesjo-
nele bylden hoege te wezen. Alle 
moaie plaatsjes binne mear as 
wolkom!
De iisklup freget trouwens spesja-
al oan jimme oft der foto’s en of 
filmkes binne fan de fakkeltocht 
hin en wer Littens fan in pear jier 

ferlyn! Wy witte dat der foto’s 
makke binne, mar net mear troch 
wa. En wat wie it in prachtjûn doe 
op it iis. De muoite wurdich om op 
werom te sjen.
Winterbylden kinne jo sjen litte op 
foto’s, mar jo kinne se ek oproppe 
yn tekst. Yn ferhalen oer strange 
winters of baas-hurdriders. Mar 
ek yn gedichten of lietteksten. 
Want dy binne der: út de revu fan 
1989 bygelyks, mar ek fan it jubi-
leum fan 1939. Ha jimme in tekst 
lizzen dy’t oer de winter giet, in 
gedicht in liet, in koart ferhaal? 
Fan immen oars of (dat soe hie-
lendal moai wêze!) skreaun troch 
jimsels? It argyf wol dy graach 
brûke!
Foar alle ynlevere materiaal jildt: 
it is yn brûklien by de Stifting Do-
arpsargyf, jimme krije it werom 
(of it moat oars ôfpraat wêze).  
Hjirûnder stiet by wa’t jimme 
terjochte kinne foar ynformaasje 
en foar ynleverjen. It bestjoer fan 
de stifting wol graach uterlik 17 
maart 2014 oer it materiaal be-
skikke. 
Help ús om foar de iisklup in fraai 
ûnderdiel  fan de jubileumfie-
ring te fersoargjen. Wy binne der 
wis fan dat soks slagget: 150 jier 
ferlyn wiene der Winsumers mei 
kriich, mar no noch likegoed!
It bestjoer fan it Doarpsargyf Win-
sum,

Gerrit Hoekstra
Jacob Krol
Maaike Frankena
Sjerp van der Velde

Neiskrift. No’t wy jimme oandacht 
dochs ha: it argyf hat in werprin-
tinge makke fan it boek “Winsum, 
byld fan in doarp 1900-2000”. 
Foar ien dy’t it boek ha wol: 
foar 25 euro binne jo keapman/
keapfrou. Te besetten by Van der 
Velde, Tsjerkebuorren.

Alles yn argyf: 
NijsDok 
takomstbestendich
Oan ‘e ein fan dit jubileumjier hat 
de redaksje besletten te ynveste-
arjen yn de argivearring fan alle 
edysjes fan de NijsDok dy’t sûnt de 
oprjochting yn 1993 ferskynd bin-
ne. It is in moaie, tsjokke samling  
wurden, mei alle nûmers ynbûn 
yn fiif deeglike, hurde kaften. 

Sa bliuwt ús doarpssiednis ta-
gonklik, ek foar de kommende 
generaasjes. Wy wolle de skri-
uwers fan de takomst net ûnt-
nimme wat wy oan nijsgjirrigens 
út de âlde doarpskranten fan doe 
helle hawwe. Fansels tankje wy 
alle stipers en adfertearders dy’t it 
mooglik makke hawwe dizze yn-
vestearing te dwaan. Dat dit noch 
lang sa bliuwe mei.

De redaksje
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Nieuwjaarsreceptie 2014
Winsum

Wij nodigen u graag uit om een 
toast uit te brengen 
op het nieuwe jaar.

Iedereen is van harte 
welkom op

zaterdag 4 januari 2014

Vanaf 20.00 uur 
in MFC “De Helling”.

Graag tot ziens!

l Wêr binne se
 bleaun

Bon tardi, 
 

Zoals de meeste al wel weten heb 
ik 8 jaar op Curaçao gewoond.
Ik ben daar gekomen via school, 
heb daar in 2004 stage gelopen. 
Half jaar lang een super tijd ge-
had. Daarna terug naar Neder-
land gekomen om mijn school af 
te maken. Diploma gehaald. Toen 
hadden een vriendin van mij en ik 
bedacht dat we wel een jaar tus-
sen school uit wouden gaan. Een 
jaartje pauze. De planning was 
een half jaar Curaçao  daarna 3 
maanden Engeland en dan weer 
verder met de Hogere Hotelscho-
ol. Maar het is een beetje anders 
gelopen. Na een maand op Cu-
raçao te zitten kreeg ik een leuke 
baan aangeboden. Ik kon super-
visor worden bij de zaak waar ik 
werkte. Maar dan moest ik wel 
minimaal 10 maanden blijven. 
Hmm daar ging mijn plan in dui-
gen. Toch de baan aangenomen. 
Is toch ook wel stoer, supervisor 
van een restaurant in het tropisch 
paradijs. Nog een maand later 
had mijn vriendin besloten om 
terug naar Nederland te gaan, 
want die had in de tussentijd, dat 
wij het ticket hadden geboekt 
en dat we daadwerkelijk gingen, 
een vriendje gekregen. Ze had 
toch wel wat heimwee. Wij wo-
onden in een studentenhuis. We 

hadden wel een eigen douche en 
keukentje. Leek ons wel gezellig, 
want dan zit je gelijk tussen de 
mensen. Nadat zij weg was ge-
gaan ben ik zelf vrij snel verhui-
sd. Een collega van mij woonde in 
een super mooi appartement aan 
zee en haar boven buurman ging 
weg. Dit was mijn kans, ik kon de 
inboedel voor een mooi prijsje 
van hem over nemen. Het was 
een appartement met 2 slaapka-
mers, elke slaapkamer had eigen 
douche en wc. Dat kwam mooi 
uit. Want vrij snel nadat ik er in-
trok ging de relatie van een vrien-
din van mij daar, niet zo goed en 
vroeg of ze bij mij in kon trekken. 
Dus dat deden we. Super gezel-
lig. Ik heb daar ongeveer een jaar 
gewoond, tussendoor nog een 
andere huisgenoot gehad. Daar-
na verhuisd naar het huisje waar 
ik tot t einde heb gewoond. Klein 
vrijstaand huisje. Toen werd t ook 
wel erg duidelijk dat ik nog niet 
terug naar NL zou komen. 2 jaar 
werd 3, 3 werd 4 en uiteindelijk 
dus 8 geworden. 
Ik ben 2 jaar manager bij Deli-
france in het centrum van Punda 
geweest. Goeie ervaring. Ik kwam 
binnen als jongste en de enigste 
blanke en moest de leiding ne-
men. Zeer uitdagend, maar t is 
gelukt. Helaas is het uiteindelijk 
failliet verklaard. 
Daarna ben ik begonnen als Im-
plementatie, Kwaliteits-Manager 
bij Cafe Barista. In de tussentijd 
ook nog een vriendje gekregen, 
die al vrij snel bij mij introk. Erg 
leuke tijd gehad, maar achteraf 
toch beter dat het uit is gegaan. 
Een echte Antiliaan zullen we 
maar zeggen. 
In al die tijd niet echt heimwee 
gehad. Pa en ma kwamen elke 
jaar op vakantie soms wel voor 
een paar maanden.  
Maar toch veranderde er dit jaar 
iets. Toch een beetje heimwee. 
Niet zozeer naar NL zelf, maar 
meer naar de mensen. Ouders, 
familie en vrienden. Mijn moeder 
zou op vakantie komen, alleen, 
dus ik had besloten om met haar 
mee terug te vliegen naar NL. 
Baan op gezegd, ticket geboekt, 
spullen verkocht. Ik zit voor tijde-

lijke weer even bij mijn ouders 
in huis. Aangezien ik alleen met 
een koffertje met wat zomerkle-
ding ben gekomen. Wanneer mijn 
saldo het toelaat ga ik een huisje 
zoeken voor mezelf. 
Ik hoop dat jullie t wat leuk von-
den om te lezen! 

Ajo,
Groetjes

Siska de Vries

Overlast 
hondenpoep

Een vriendelijk verzoek aan hon-
den-bezitters. Als U de hond uit-
laat, neem dan een zakje mee en 
raap de poep op. Het is een erge-
nis wanneer kinderen met vuile 
schoenen thuis komen.
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De doarpskrante 
fan doe
Yn dit lêste jublileumnûmer it 
ôfslútende stikje yn de rige oer 
âlde doarpskranten. De redaksje 
hat 4 jierjongen fan het Winsu-
mer Nieuwsblad út it tiidrek 1946-
1950 yn brûklien. Earder waarden 
de tema’s bedriuwadfertinsjes, de 
poesij fan ûndernimmer Sjoerd 
Visser en in tal ynstjoerde stikken 
behannele. 

Diskear, ta beslút,  in lytse samling 
fan berjochtsjes en feitsjes út un-
der mear de rubriken ‘mededelin-
gen’ en ‘dorpsnieuws’.
Guon problemen lykje tiidleas. In 
foarbyld is it snelferkear. Op 8 de-
simber 2013 waard der op www.
winsum .nu in stikje pleatst oer it 
te hurd riden fan auto’s yn ús do-
arp.  

Yn oktober 1946 wie dit stikje le 
lêzen: “Op een vergadering van 
het bestuur “Winsum Vooruit” 
werd gevraagd of het niet moge-
lijk was de snelheid van de door 
het dorp rijdende auto’s te beper-
ken. De burgemeester heeft toe-
gezegd dit te zullen onderzoeken 
en stappen te doen hiertoe te 
geraken”. In moanne letter: “De-
zer dagen werd door een auto de 
ijzeren lantaarn op de driesprong 
omver gereden. Het blijkt alweer 
dat deze driesprong voor het ver-
keer gevaar oplevert”.

Nijsggjirrich is ek de grutte oan-
dacht foar “Winsum in de histo-
rie”. De bydragen, ûndertekene 
mei de haadletter X, befetsje in 
moai oersicht oer wichtige bar-
rens en byhearrende datums. Fo-
arbylden út nûmer 10, fan augu-
stus 1947:

9 januari 1702: Claes Baukes te 
Winsum koopt voor 144 goudgul-
dens de dorpsherberg te Ooster-
littens.

28 maart 1735: Doeke Meinderts 
uit Winsum van R.K. godsdienst, 
die in een schip bij een discours 
over de 80ste vraag van de Heidel-

berger Catachismus had gezegd: 
“Het is een duivelschen vraag, het 
zal er in dezen zomer toe komen”, 
wordt tot 2 jaar tuchthuisstraf ve-
roordeeld.

15 juni 1748: De dorpssnikschip-
pers worden verplicht des Zon-
dags de predikant van Winsum 
winterdag met een scheepje naar 
Baard te brengen, waar om de 
derde week dienst is.

3 october 1794: Verkoop van de 
herberg “Het Kanon” te Winsum.

As lêste in stikje út in ferslach fan 
de jierfergadering fan de keatsfe-
riening. Wy skriuwe novimber 
1948. In moai stikje gearwurking, 
mei in frijwat dwingende toan 
fan skriuwen: 

“Er werd besloten om met de To-
neelvereniging “Advendo” bij en-
kele veehouders wat lammeren te 
weiden, om zodoende de beide 
kassen te stimuleren. Wij hopen 
van ganser harte, dat de besturen 
van beide verenigingen niet bij 
dovemansoren aankloppen en de 
veehouders spontaan elk een lam-
metje zullen nemen.”

J.R.

Volle zaal bij Winter-
editie van de 
‘Winsumer Fashion 
Night Out’

Donderdag 17 oktober jl was er 
in MFC De Helling te Winsum de 
Wintereditie van de ‘Winsumer 
Fashion Night Out’. Na de suc-
cesvolle editie van afgelopen Vo-
orjaar waren de initiatiefnemers, 
De Helling, Van der Velde Mode 
uit Winsum en Abito Damesmode 
uit Franeker, volop gemotiveerd 
om hier een vervolg aan te ge-
ven. Ook tijdens de WIntereditie 
waren in Winsum een kleine 200 
bezoekers getuige van een Mo-

deshow verzorgd door Van der 
Velde, Abito en webwinkel Bo-
efkes.nl 

In een paar korte showmomenten 
toonden zijn een kleine greep uit 
hun collecties. Nieuw deze editie 
was een ‘kleine’ impressie van de 
Nachtmodecollectie van Van der 
Velde. In de pauze en na afloop 
konden de vele bezoekers volop 
informatie krijgen over Mode, 
Lifestyle en Gezondheid in de in-
formatiestands die ook aanwe-
zig waren. Wederom waren be-
zoekers en organisatie vol lof over 
de belangstelling en de showmo-
menten waardoor deze zeker een 
vervolg komend Voorjaar gaan 
krijgen.
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l Dorpsbelang

Bankje
Het bankje is ter nagedachtenis 
aan Grietje Vellinga, die overle-
den is op 5 november 2011.

De Winsumers kenden haar als 
Job’s –Griet. Grietje was getrouwd 
met Job Feenstra en heeft gewo-
ond in de Pier Winsemiusleane, 
Molepaed en laatste op de Hege-
terp. Grietje Vellinga kon genieten 
van het uitzicht over het weidse 
landschap, vandaar de keuze van 
de lokatie met het uitzicht op de 
toren van Tzum.

Het bankje is geschonken door 
haar dochter Lies, die helaas in 
oktober 2012 is overleden.
Zij heeft Dorpsbelang verzocht 
een bankje in Winsum te plaatsen 
ter nagedachtenis aan haar moe-
der.

Zaterdag 12 oktober j.l. is het 
bankje in gebruik genomen door 
de partner van Lies en enkele 
vrienden, in aanwezigheid van 
het Dorpsbelang.

Talant zoekt 
meeleefgezinnen
Nieuwe Meeleefgezinnen, waar 
een kind met een beperking meer 
dan welkom is. 
Dit betreft de hele provincie Frie-
sland. 
Is dit iets voor u of kent u  iemand 
binnen uw  netwerk die dit zou 
willen doen??.

Kinderen/jongeren met een ver-
standelijke beperking (en even-
tuele bijkomende problemen) 
kunnen soms om verschillende re-
denen niet in hun eigen gezinssi-
tuatie opgroeien. Binnen een me-
eleefgezin wordt zorg geboden 
aan een kind/jongere met een ver-
standelijke beperking, waarvan 
de verwachting is dat hij/zij het 
beste kan functioneren/opgroe-
ien in een gezinssituatie. Een me-
eleefgezin kan op deze manier 
een gezin ondersteunen door het 
kind/jongere volledig of deeltijd 
bij hen te laten wonen en op te 
nemen in de gezinssituatie. Talant 
wil de kinderen/jongeren die in 
een meeleefgezin wonen een vei-
lige woonplek met structuur en 
regelmaat bieden, waar ze zich 
optimaal kunnen ontwikkelen!

Het uitgangspunt binnen Kind 
& Gezin is dat een gezinssituatie 
primair de ‘opvoedingssituatie’ is 
voor een kind. In nauw overleg 
met de ouders/voogd zorgt het 
meeleefgezin voor het kind/jon-
gere. Waar mogelijk nemen de 
ouders delen van de zorg van hun 
kind weer voor hun eigen reke-
ning. Het behouden en onderhou-
den (indien mogelijk) van een go-
ede band met de ouders is hierbij 
een belangrijk gegeven. Het me-
eleefgezin wordt begeleid door 
een ambulante gezinsondersteu-
ner. Deze komt regelmatig op hui-
sbezoek bij het meeleefgezin en 
heeft nauw contact met een mul-
tidisciplinair team. De ambulant 
gezinsondersteuner onderhoudt 
ook contacten met de ouders en 
werkt vanuit het systeemgericht 
werken. 

Wij vragen
Goede communicatieve vaardi-
gheden; 
Bereidheid tot samenwerken; 
Reflectievermogen;
Pedagogische bekwaamheid en 
bij voorkeur bevoegdheid 
(één van de meeleefouders heeft 
minimaal een MBO diploma op 
uitstroomniveau 4, bijvoorbeeld 
Z, SPW-VG, of hoger, bijvoorbeeld 
HBO-V, SPH); 
Inzicht in de eigen gezinsproces-

sen, gerelateerd aan een opname 
van een kind/jongere met een be-
perking in het gezin, en compe-
tenties om deze processen aan te 
gaan; 
Een gezinsklimaat waarin het ac-
cent ligt op het vergroten van de 
mogelijkheden.

Wij bieden
Een overeenkomst van opdracht 
met Talant met een basisbedrag 
per maand en een aanvullende 
dagvergoeding afhankelijk van de 
leeftijd van het kind (beide bedra-
gen zijn bruto bedragen).
Informatie en aanmelding.  
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met mevrouw  
J. de Haan  , teamleider gezinson-
dersteuning, 
telefoon 06 – 17 26 66 39.

Uw reactie, voorzien van een 
uitgebreid CV,  kunt u mailen naar 
Ja.d.Haan@talant.nl

Anna Tsjerke
Yn de Anna Tsjerke binne se 
hokkerdeis begûn de âlde lino-
leumflier der út te heljen, dizze 
lei al 43 jier. Mei grof ark giene 
se de flier te liif, greate gasbran-
ders kamen der oan te pas mar it 
is slagge. Yn 2 dagen wie it derút, 
de gelûdskabels komme no yn de 
flier te lizzen, derfoar moast der 
in goate makke wurde mei in sam-
melbak ûnder de nije flier





Digitaal printen in
zwart/wit en kleur

A4 t/m A0 formaten.
Digitaliseren van

grootformaten
en archieven.

Gepersonnaliseerde mailings,
inbinden van al uw 

brochures of verslagen.

Huwelijk, Geboorte
of Jubilea?

Wij hebben altijd een
passende kaart voor u.

Uw partner voor
al uw kopieer- 
en drukwerk

De Roede 1
(Kie West)

8801 RC  Franeker
0517-578157

copyshopfraneker@xs4all.nl

Copyshop Franeker
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