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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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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@online.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 79-2013
kan worden ingeleverd bij een
van de redactieleden, bij
voorkeur via e-mail, in platte 
tekst en met aparte foto’s. 
Uiterste inleverdatum: 
15 augustus 2013!
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l Fan ‘e redaksje

Voorwoord

Ondanks dat het nog niet echt wil 
zomeren staat toch het dorpsfeest 
weer voor de deur. Samen met de 
organisatie hopen wij natuurlijk 
op fantastisch weer met het oog 
op alle buitenactiviteiten. On-
getwijfeld volgt het verslag in de 
volgende NijsDok.

In deze NijsDok aandacht voor 
het afgelopen – koude – voorjaar 
waarin van alles de revue passe-
erde. Uiteraard wordt ook weer 
even  stilgestaan bij het jubileum 
van ons blad, onder meer met 
een speciaal stukje over de oude 
dorpskranten uit het tijdperk 
1947-1950. Maar ook het 25-jarig 
jubileum van de biljartclub krijgt 
speciale aandacht. Ook voor dit 
stukje is geput uit oude documen-
ten.

Naast de vertrouwde elementen 
en de nodige verslagen van aller-
lei verenigingen zal ook deze keer 
de gekleurde omslag weer opval-
len. Het ziet er prachtig uit, maar 
wen er niet te veel aan: na dit ju-
bileumjaar wordt er weer verso-
berd tot zwart-wit. Of zit er nog 
een deal met de drukker in? We 
shall see! Veel leesplezier.

JR
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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 tweede kwartaal van 2013 
hebben we geen donatie ontvan-
gen.

De redactie.

l Skoallenijs

Boerderij

Hallo allemaal, 

Wij (Groep 7/8) zijn op 19 April 
naar de boerderij van Pieter Karst 
Bouma en z’n vader geweest.
We kregen een hele leuke Rondlei-
ding door de boerderij heen.
Daarom moesten we in 2 groepen.
We hebben veel gezien en ge-
leerd zoals: hoe de melk robot 
werkt en hoeveel water een koe 
op één dag drinkt (ong. 120 Liter).
Na afloop kregen we nog wat 
drinken en een boekje.

Omdat we het zo leuk vonden 
hebben we nog een bedankje ge-
maakt voor hun.

Groetjes, Johannes Bergsma en 
Rick Keuning.
OBS. De Mied’skoalle.

l Dorpsbelang

Jaarverslag 
Dorpsbelang 
Winsum (Fr.) 
over 2012

Het Bestuur bestond uit: 
Jaap Copini (voorzitter)
Douwe Namminga (secretaris)
Simone Kijlstra (penningmeester)
Lieneke van der Kwaak
Gini Lettinga
Saskia van den Berg
Richard Lok

Het Bestuur heeft zes keer verga-
derd en de ledenvergadering was 
op 12 april 2012
De ledenvergadering werd be-
zocht door 82 leden.

Het Dorpsbelang heeft zich bezig 
gehouden met de volgende za-
ken:

Nieuwjaarsreceptie
Deze vond plaats op zaterdag 7 ja-
nuari 2012 en werd goed bezocht. 
Lieneke van der Kwaak hield na-
mens het organiserende comité 
een nieuwjaarstoespraak.

Ledenwerf-actie
In januari is deze actie gehouden 
en heeft 38 nieuwe leden opgele-
verd.

Ambtelijk overleg Gemeente-
Dorpsbelang
In 2012 is er twee keer ambte-
lijk overleg geweest en wel op 5 
maart en 11 september.
De volgende zaken zijn bespro-
ken:

1. Afwerking van de Skans. 
Dorpsbelang vindt het resultaat 
van de herinrichting teleurstel-
lend. Het is wel netjes geworden, 
maar niet mooi. Het houten deel 
lijkt wel een aanlegsteiger. Het 
plaatsen van een kunstwerk is 
losgekoppeld van de inrichting.
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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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2. Uitdiepen jachthaven, vervan-
ging walbeschoeiing, uitbreiding 
passanten-plaatsen. Deze zaken 
zullen besproken worden met het 
bestuur van de stichting jachtha-
ven.

3. Realisatie fietspad/voetpad Kle-
asterdyk/Froonackerdyk
De Gemeente ziet hiervoor geen 
mogelijkheden.

4. Rooien lindebomen in de Fi-
karusleane. De bomen worden 
gerooid vanwege overlast. Er zal 
herplant plaats vinden.

5. Woonrijp maken en groene 
aankleding van de St. Micha-
elsberch.
Zolang de Gemeente niet weet 
hoe het bedrijventerrein moet 
worden afgerond wordt er niks 
gedaan.

6. Afscheiding speelveldje met do-
orgaande weg aan de Hegeterp 
(ter hoogte van St. Japiksdyk). 
Dorpsbelang moet zelf maar een 
voorziening treffen.

7. Woningbouw-ontwikkeling in 
Winsum.
De Trije Keningen. De wonin-
gbouwvereniging Elkien heeft 18 
kavels bebouwd voor de verhuur. 
De Gemeente heeft 1 kavel ver-
kocht. Het eerdere plan wordt 
aangepast. De vrije kavels verval-
len. Het plan is nu hier kleinere en 
goedkopere starterswoningen te 
bouwen.
Driehoek Molepaed-
Meamerterdyk/P.W. leane.
Er gaan 23 woningen verdwijnen 
en er komen 25 voor terug. Er 
zijn nog wel wat hobbels te ne-
men zoals reinigen van vervuilde 
grond en dempen van een sloot. 
De planning is nog steeds in 2013 
te starten met de bouw.

8. Kruising Kleasterdyk-Stjelpdyk
Dorpsbelang heeft verzocht van 
deze kruising een voorrangskrui-
sing te maken.
De verkeersambtenaar gaat dit 
onderzoeken.

9. Restauratie molen Provinciale 
weg
De restauratie van de molen zit nu 
in het vergunningentraject. Her-
stel zit in de pijplijn.

10. Camper-plaatsen nabij de jach-
thaven.
Dorpsbelang komt met een plan 
en legt dit voor aan de ambtenaar 
recreatie en toerisme.

11. Water-overlast achter de P.W. 
Leane, De Terp en Iisbaanstrjitte.
Dit heeft aandacht van de Geme-
ente.

Neisimmerfestival
Die was gepland op 8 september, 
maar vanwege de krappe tijd voor 
organisatie verschoven naar 2013.

Algemeen
• Het bankje uit het legaat van 
Mevrouw A. Dijkstra - de Haas van 
Dorsser is in het voorjaar geplaatst 
aan het begin van het fietspad 
langs de Franeker vaart.

• Dorpsbelang wil een eigen web-
site. De bestaande site is eigen-
dom van Tamme Hansma. In het 
Nijs.DOK is twee keer een oproep 
gedaan om vrijwilligers voor het 
vullen en onderhouden van de 
site. Er zijn geen enkele reacties 
op gekomen !

• Op 17 oktober 2012 is door het 
Oranjefonds een cheque ter waar-
de van € 3000,-  uitgereikt aan het 
Dorpsbelang. Het bedrag is verde-
eld over de scholen, Neisimmerfe-
stival en seniorenreis.

Tot zover het jaarverslag over 
2012.

Winsum, 21 maart 2013                          

Douwe Namminga (secretaris)

Jaap Copini  (voorzitter)
 

25 jier Lakenridders

Billard Genootschap de Laken-
ridders. It hat wat in sjiek lûd ta 
him. Lykas soe it hjir gean om in 
eksklusyf selskip fan hearen yn 
sjaket dy’t wilens harren spul 
de hegere saken oer minsk en 
maatskippij bediskusjearje. Soks is 
net it gefal. No ja, dat lêste mis-
skyn in bytsje. Lês mar fierder.

De Lakenridders is in biljertklup. 
Jawis, der wurdt praten. Faaks 
mear as biljerten, want it gemo-
edlike stiet foarop. Mar it spultsje 
is dochs de spil dêr’t alles om 
draait. Boppedat giet it ek net al-
linnich om hearen. Watsei, it tilt 
op fan de froulju, ek guon dy’t de 
manlju fier de baas binne.

Dit jier bestiet de klup 25 jier. Fan-
sels is der foar dy tiid yn Winsum 
ek biljerten. Misskyn wol in pear 
hûndert jier of langer. Mar wy rjo-
chstje ús eefkes op de lêste 25 jier 
fan de Lakenridders, wêryn fan al-
les bard is. In koarte stúdzje yn it 
archyf – tydlik yn brûklien by de 
redaksje -  leveret dit ferhaaltsje 
op.

Yn 1988 gie it spul fan start. Neist 
it gewoane biljerten waard fan al-
les útfûn. Sa stiet yn de hânskre-
auwne notulen te lêzen dat der 
bygelyks  ekskurzjes nei snooker-
sealen west binne, en dat de win-
ners fan de maatspartij trakteard 
waarden op in moarnsbrochje op 
bêd! 

Blykber is der yn de begjinfase 
ferlet fan keuen en in rek. Dat 
smyt wat swierrichheden op, sa-
dat hjir in spesjale kommisje foar 
oprjochte wurdt. Folle faasje liket 
hjir net yn te sitten. Sitaat: “Deze 
commissie heeft weer niks ge-
daan, zij worden verder niet be-
dankt.” Kleare taal! Men doart it 
inoar wol te sizzen by de biljerters. 
Sa stiet bygelyks ek te lêzen yn it 
ferslach fan de jiergearkomste yn 
1992: “De prijsuitreiking wordt 
gedaan door Joh. Wassenaar, wel-
ke totaal geen verstand heeft van 
biljarten.” Oare nijsgjirrige frag-
minten: “Leo wil naar huis want 
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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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er is voetbal op tv”, en  “het werd 
toch nog een spannende partij 
vanwege een promillage-proble-
em .”

Yn 1996 waard beslúten om leden 
mear te belûken by de feriening 
en sels de wedstryden organise-
arje te litten. Dat is hjoedtedei 
noch altyd sa.  Yn de oanrin nei 
2000 groeit de feriening yn it tal 
leden (Yn 1998 wurdt tydlik in le-
destop ynsteld), mar ek yn organi-
saasjestruktuer. Der wurdt lykwols 
fûleindich troch biljerten en fan 
alles betocht.  Dopingkontrôles,  
bygelyks, mar ek in dielnimmer 
dy’t “op safe” spile mei  in ballon 
oer de pommerans.

Yn 2001 in lytse hobbel yn de dyk. 
Ferskillen fan miening oer sane-
amde wylde partijen, tsjin oare 
biljertklups. It hat úteinliks lie-
den ta in bestjoerswiksel, en de 
ôfspraak dat wylde partijen bûten 
it bestjoer om regele wurde. Ek dy 
ôfspraak jildt hjoedtedei noch. It 
biljerten lijt der net under, alles 
giet wer troch. In pear jier letter 
hie de doetiidse kroechbaas op 
de tradysjonele snertpartij (mo-
arns begjinne) de gewoante wol-
ris te let te kommen. “Wanneer 
dit hem weer zou overkomen, 
zou dit een strafpenalty van drie 
rondjes opleveren. Gevolg: keurig 
op tijd”, stiet yn it ferslach.

Yn de snuorje fan 2006/2007 is 
tydlik útwykt nei MFC de Helling 
omt de kroech noch gjin nije ei-
gner hie. Yn oktober waard oer 
twa jûnen ferdield  de puntepartij 
spile. De twadde jûns wie der in 
ôfsizzer: “De spiler moast fanwe-
gen in – nei alle gedachten – by 
it neisitten oprûne kwaal ôfsiz-
ze”. Datselde toernoai liet sjen 
hoe’t de froulju meidogge om de 
prizen: earste, twadde en tredde 
priis allegear froulju. Fanôf  2008 
waard wer biljerten yn it kafee. 
In histoaryske biljertjûn wie 23 
febrewaris 2010. Olympyske Spul-
len,  de 10 kilometer fan Sven Kra-
mer. It ein fan it ferslach: “Er bleef 
iets in de lucht hangen. Ballen 
hadden twee keer een binnen-
bocht genomen. Toch had iede-

reen achteraf het idee dat er nog 
een rondje moest volgen. Net als 
Hilbert.”

En no dus yn 2013 it 25 jierrich ju-
bileum. Dat is fierd op 30 maart 
yn it kafee. It begûn de moarns 
mei de tradysjonele maatspartij, 
wêrfan it ferslach op in oar plak 
yn dizze krante te lêzen is. Neitiid 
waard der lekker iten fan it buf-
fet, folge troch in tige gesellige 
resepsje. Live musyk, in goeie sfe-
ar en in protte âld-leden en âld-
bestjoersleden, dy’t soargen foar 
in echt reuny-gefoel. Foarsitter 
Johannes Boersma hie in tapaslik 
wurdsje yn petto en spruts de seal 
profesjoneel en mei de nedige 
humor ta. De apoteose waard fo-
arme troch it útrikken fan in nije 
keu mei ynskripsje oan trije leden 
fan it earste oere: Sara de Vries, 
Leo Diks en Johannes Rodenhuis. 
It bleau noch lang ûnrêstich yn it 
kafee. Hulde foar bestjoer en jubi-
leumkommisje.

JR

l Skoallenijs

Koningsspelen

Wij hadden op vrijdag 26 April de 
koningsspellen.
Eerst was de opening we zouden 
het Konings lied zingen,
maar door de boxen die het niet 
deden ging dat niet door.
Dus groep 5 en 6 hadden hun 
instrumenten bij hun want hun 
hadden de s middags een concert 
voor de ouders. Dus hun speelden 
muziek en groep 3 en 4 deden 
een stoelendans op de muziek van 
groep 5 en 6.
Toen gingen groep 5,6,7,8 helpen 
om de fietsen van groep 1,2,3,4 te 
versieren want dat hadden groep 
1,2,3,4 nodig voor hun spelletjes.
Groep 5,6,7,8 gingen naar de hel-
ling waar we een sport clinici had-
den.
We mochten 2 sporten uit kie-
zen, we konden kiezen uit: ten-
nis, fierljeppen, kaatsen en ring-
stekken. Maar door het weer 
werd het heel koud veel kinderen 
klaagden er over. Naar de clinici 
en de spelletjes kwamen alle gro-
epen bij elkaar en gingen in de 
helling eten.
Na het eten gingen de groepen 
1,2,3,4 naar huis en hadden va-
kantie, groep 5,6,7,8 gingen naar 
school. We moesten Winsum scho-
on maken.
Want we deden namelijk mee aan 
de ‘Himmel wike’. Na het schoon 
maken van Winsum hadden we 
eindelijk een wel verdiende va-
kantie.

Groeten Franke Smink.

Wat âldere 
jongeren fan 
Winsum (=60 +)
 
set yn jimme bûsboekjes:
 
Senioarereis 2013
 
woansdei 25 septimber e.k.
 
Nijs folget!
 
De kommisje.
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Jaarvergadering 
Stichting 
speeltoestellen Winsum 
22 mei 2013 

Aanwezig:
• Eelco de Vries, Erika Weyer, 
Agnes Baarda, Gerrit Zuidema, 
Jan Poelstra.

• Namens Pikepoltsje: 
Ankie Hoekstra en 
Boukje de Vries

• Namens toneelvereniging: 
Vera de Vries
Afwezig:
• Geert Engelsma

Opening:
• Eelco opent om 20.00 uur de 
vergadering en heet iedereen 
welkom.

Ingekomen stukken:
• Geen

Notulen vorige jaarvergadering:
• Agnes leest de notulen van de 
vorige jaarvergadering voor.

• Hierin stond vermeld dat er on-
derhoud gepleegd zou worden in 
het voorjaar 2013 en dat er rubbe-
ren tegels gelegd zouden worden. 
Dit is 13-04-2013 gerealiseerd.

Het jaarverslag is akkoord bevon-
den.

Financieel jaarverslag:
• Erika leest het financiële jaarver-
slag voor. Er bestaat een gezonde 
financiële positie, alle cijfertjes 
kloppen.

Verslag kascommissie:
• Alles ziet er keurig uit.
• Johan Hempenius treedt af en 

Ankie Hoekstra wordt benoemd 
als kascommissielid.

Rommelmarkt/Plannen/
Projecten/Onderhoud 2013/
Speeltuin peuterspeelzaal:
• Er wordt besproken in de ver-
gadering dat er 1 x per 2 jaar een 
rommelmarkt zal worden gehou-
den. De datum voor volgend jaar 
is 12-04-2014. Vera neemt dit op 
met de rest van het bestuur van 
de toneelvereniging.
• Alle plannen zijn uitgevoerd 
en er staan op dit moment geen 
nieuwe plannen op het progam-
ma. Op 04-05-2013 gaan we nog 
schoonmaken en onderhoud ple-
gen.
• Eventuele nieuwe toestellen 
wordt nog over vergaderd in 2013.
• De vraag van Ankie en Boukje 
is of wij de speeltuin bij de peu-
terspeelzaal er bij willen nemen. 
Dit is wat de stichting betreft 
akkoord. We gaan de gemeente 
benaderen i.v.m. eventuele subsi-
die. Op 27-04-2013 zal het bestuur 
van het Pikepoltsje deze speeltuin 
nog opknappen en van rubberen 
tegels voorzien.

Rondvraag:
• Er zijn geen vragen.

Sluiting:
• Om 21.15 uur sluit Eelco de ver-
gadering.

l Twintig

20 jaar NijsDok… 
een jubileum!

En een jubileum hebben ook Frits 
en Anneke Sieswerda-Stremler te 
vieren: op 18 juni zijn zij 20 jaar 
getrouwd! Reden om hen voor 
een interview te vragen en ik 
was meteen van harte welkom! 
Nieuwsgierig rondkijkend in dat 
prachtige huis en tuin en daarna 
met koffie voor me op tafel, had-
den wij het volgende gesprek…

20 jaar getrouwd…
Anneke en Frits vertellen wat het 
hen heeft gebracht: drie prachti-
ge kinderen: Jelbrich (17), Bauke 
(15) en Eldert (13) en samen heel 
wat opgebouwd in die 20 jaar. 
Ze zijn beide, op velerlei fronten, 
heel actief geweest in Winsum en 
kònden dat ook, doordat ze altijd 
weer thuis kwamen op de basis 
van warmte en vertrouwen in/
voor elkaar.
Ze leerden elkaar kennen op een 
tuinfeest in Poppingawier, Frits 
vanuit Winsum en Anneke vanuit 
Wammert bij Easterlittens.

In al die jaren was Frits (nu 
werkzaam als calculator bij Lan-
dustrie - groot in watertechnolo-
gie - in Sneek) voorzitter van de 
drumband Animato, secretaris en 
voorzitter van dorpsbelang, had 
zitting in de technische commis-
sie wedstrijdleiding Fierljeppen, 
voorzitter van de schoolcommissie 
en de kaatsvereniging… kortom, 
een man die graag iets wil beteke-
nen voor de gemeenschap en daar 
ook zijn energie uit kan halen.
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Anneke stond 21 jaar als le-
erkracht op de ‘Stapstien’, de 
laatste 4 jaar is ze nu werkzaam 
op de Bredeschool in Wommels. 
Daarnaast werkte ze altijd al als 
interne begeleidster, nu heeft ze 
net de masteropleiding Interne 
Begeleiding afgerond. En ook zij 
vervulde functies in het dorp: de 
kindernevendienst, de feestcom-
missie en bestuurslid van de peu-
terspeelzaal.

20 jaar Winsum…
Frits en Anneke zijn samen begon-
nen op de Hegeterp, waar ze zijn 
getrouwd. Hun kinderen werden 
geboren op de Sulverstrjitte en 
na een paar maanden in het ‘Fio-
eltsje’, betrokken ze 8 jaar gele-
den dit huis aan de Fikarusleane 5.

In Winsum is alles bekend en 
vertrouwd, vertellen Frits en An-
neke. Nu hun kinderen naar het 
voortgezet onderwijs gaan, Anne-
ke in Wommels werkt, geeft dat 
gemengde gevoelens. Ze missen 
het vertrouwde, het weten… en 
tevens hoort dat nu ook bij hun 
levens in 2013.

Ze zijn blij met hun vriendengro-
ep hier in Winsum. 

Ook merken ze op dat er de laat-
ste jaren meer initiatieven en ac-
ties ten uitvoer worden gebracht 
in Winsum, bijv. de Ploech fan 
Tsien, de WWW. Dit vergroot de 
leefbaarheid in het dorp.

20 jaar NijsDok…
Het was destijds een goed plan 
om te starten met een dorpskrant. 
Het lezen in kolommen moest wel 
even wennen, maar Frits en Anne-
ke vinden het NijsDok tegenwo-
ordig flitsender. Ook het invoeren 
van kleur is prima en misschien 

voor de toekomst ook de digitale 
weg op?

Ons dorpsblad heeft zeker fun-
ctie, vertelt Anneke. Na het ver-
schijnen wordt er over gesproken 
(in de winkel, op straat, tijdens 
het wandelen) en vaak genoeg 
geeft dat de gedachte: “Heb ik 
dat wel goed gelezen? Straks toch 
nog even nalezen…”

Hinke Nauta

l Wer binne se
 bleaun
Hallo, ik ben Sikke de Groot, ge-
boren in 1979 aan de P.W. Lea-
ne  in Winsum. Ik ben de tweede 
zoon van Oane de Groot (helaas 
2,5 jaar geleden overleden) en 
Doet Bakker. Doet is hertrouwd 
met Gerard Tuinman. Ik heb nog 
een oudere broer Johannes, woo-
nachtig in Baard en nog een zusje 
Richtje die in Boazum woont.
Ik woon sinds 12 jaar op het moo-
ie eiland Ameland. In 2002 ben ik 
op’t eiland in een restaurant gaan 
werken en toen heb ik Heidi on-
tmoet. In 2006 zijn we getrouwd 
en drie jaar geleden hebben we 
een eigen huis laten bouwen in 
het prachtige dorpje  Hollum.
Ik werk als kok bij eeterij “Tante 
An” in Hollum, een geheel nieuw 
restaurant. Heidi is schooljuf op 
de Kardinaal de Jong school in 
Nes. Heidi en ik hebben samen 
drie prachtige jongetjes: Steffan 
van 5,5 jaar, die voetbal erg leuk 
vindt. Remon van bijna 4 die bijna 
naar de kleuterschool mag en 
onze kleine Yorick van 9 maanden 
die al erg wijs is. 
Ik ben hier naar toe gekomen 
omdat ik het wel leuk vond om 
een keer op een eiland te werken, 
uiteindelijk ben ik hier dus blijven 
plakken en ik heb het hier prima 
naar mijn zin. Heb een leuke en 
gezellige vrienden ploeg en zit bij 
de plaatselijke biljartvereniging.
Vriendelijke groeten vanaf de 
“Oade Polle’.
 
 Groetjes Sikke de Groot

l Fan’e redaksje
 
Fraachpetear mei……. 
Femia Zuidema, 
puzzelster

Jelle: Silst thús wol faak taalpuz-
zelje, mar hoe faak dochst mei 
oan echte wedstryden yn in grut-
te seal?
Femia: Dat is ien kear yn it jier, de 
wedstryd dy’t organissearre wurdt 
troch de Ljouwerter Krante. Der 
wurde 200 minsken útlotte dy’t 
meidwaan meie yn de seal. Moatst 
dan wol alle wiken de puzzel fan 
de krante meitsje en ynstjoere.

Jelle: Hokfoar talint moatst 
hawwe foar puzzeljen. Taalgefo-
el?
Femia: Taalgefoel is wol it wich-
tichst, ja. Mar moatst ek wol rap 
sjen kinne oft it past, dus wat 
romtlik ynsicht spilet ek mei. En 
tempo hâlde fansels. Moatst ta-
gelyk lêze en skriuwe kinne. Wa’t 
it rapst en foutleas is, wint.

Jelle: No dus earste by de priis fan 
de Ljouwerter krante. Hiest alris 
faker wat wûn?
Femia: Alris earder twadde en 
fyfde.

Jelle: Hat it ek in soad jild opsmi-
ten?
Femia: Nee, it giet allinnich om de 
ear. Wol haw ik in boerd krigen 
fan Makkumer ierdewurk. In moai 
ding hear.

Jelle: Wat dochst yn it echte lib-
ben foar wurk?
Femia: Ik bin sikretaresse op in no-
tariskantoar yn Snits. Al mear as 
15 jier.

Jelle: Foar wat’dy net (goed) kin: 
Fereale, ferloofd, troud, bern?
Femia: Troud. Wy ha in soan fan 6 
en in dochter fan 4. Wy wenje yn 
de nijbou, op de Nije Herne, sûnt 
2001. Dat foldocht poerbêst.

Jelle: Hast neist it puzzeljen noch 
oare hobby’s?
Femia: Faak komt it der net fan, 
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mar ik mei hiel graach lêze en 
bin gauris kreatyf dwaande. Dan 
moatst tinke borduerwurk, sleu-
telhangers meitsje, datsoarte din-
gen. Ik mei o sa graach dingen mei 
de hannen dwaan. En kuierje, dat 
is ek in hobby. Slachtemarathon, 
Hemdyk rintocht, oan dy evene-
minten doch ik mei.

Jelle: Do sitst ek yn de merkekom-
missje, hearde ik. Goed gefoel oer 
it feest dit jier?
Femia: Dan bist net hielendal goed 
ynformearre, want it giet dan om 
myn man. Dy hat yn de feestkom-
misje sitten. Iksels sit yn de iisklup. 
Eartiids siet ik ek yn it bestjoer fan 
it Pikepôltsje.

Jelle: Ekskuus. Takom jier wer 
meidwaan foar de priis?
Femia: Jawis! Ik bin frijwat fana-
tayk as it om puzzeljen giet, dus 
ja, dat besykje ik wer. It is ek hiel 
gesellich altyd, want ik kom út 
in echte puzzelfamylje. Wy sitte 
dêr altyd mei in hiele ploech. Ek 
wykeins, mei it meitsjen fan de 
‘gewoane’ puzzel, ha wy in soad 
kontakt mei inoar: “wat hiesto dêr 
en dêr” ensawathinne. It hâldt ús 
dwaande.

Jelle: Is der noch eat wat net op 
it aljemint kommen is, mar watst 
wol kwyt wolst?
Femia: Nee, ik leauw it net. Alles 
is wat my belanget oan ‘e oarder 
kommen.

De ‘Het’ fan 058

De nije  ûndernimmerspriis  
fan  Ljouwert  en omjouwing.

Wij binne no “je fan het”. Faaks 
brûke jo dat yn negative sin, mar 
yn ús gefal is it hiel goed. 

Yn desimber wie it al begûn, for-
mulieren ynfulle en de dei derop 
wiene wij al finalist.
Twa kear in presentaasje oan 
sjueryleden, belangstellenden en 
oare Ljouwerter pommeranten.
Henk Deinum, wie al fan fan ús, 
dat koene wy wol fernimme, mar 
hy siet net yn de sjuery.
Der wiene twa kategorieën, ûn-
dernimmingen jonger as 5 jier en 
ûndernimmingen fan 5 jier en âl-
der.
Sadwaande wiene der seis fina-
listen en troch de ferskillende 
takken, koene wy elkoar moai 
oanfulle. 

It gie om (yn de ‘jongere’ katego-
ry):
• Green Fortune mei griene ferti     
 kale muorren mei beplanting
• Club Yoga: Yoga dus!
• Sociale Media Koffer: alles oer  
 Social Media

Foar de kategory 
fan 5 jier en âlder:
• Pyrasied mei  alles op it gebied  
 fan kunststof
• Architect Achterbosch  fan û.o.  
 de houten brêgen yn Snits.
• Mannen van Staal, ferhuze nei  
 Ljouwert .

(en wat wy dan faak hearden: ”en 
dat yn dizze tiid”)
Mei de lêste presentaasje op de 
TEL yn it FEC op 22 maart, hie-
ne wy mei de finalisten in griene 
ferrydbare muorre makke mei 
allegearre plantsjes deryn lykas 
thijm, laurier, ierdbeien en piper-
munt. It gehiel ynklusyf yrriga-
asjesysteem! 
Healwei seizen  makken se de 
winners bekend: Club Yoga , mei 
Rianne en Mannen van Staal, mei 
Theunis.

l Skoallenijs

Paasviering 
cbs de Stapstien

Op donderdagmiddag 28 maart 
was de paasviering van Cbs de 
Stapstien. Dit jaar wilden we Pa-
sen op een andere manier vieren 
dan de voorgaande jaren. Gro-
epjes kinderen jong en oud gin-
gen met ouders of leerkrachten 
een zelfgemaakt knutselwerkje 
brengen bij mensen die een extra 
steuntje in de rug konden (kun-
nen) gebruiken. Deze mensen 
kregen van te voren te horen dat 
er kinderen bij hun aan de deur 
zouden komen.

Onze middag zag er als volgt uit:
Rond half twee gingen de boven-
bouw kinderen de jongere kin-
deren uit hun groep ophalen. De 
groepjes gingen verspreid door 
de school zitten en begonnen aan 
hun knutselwerkje. Daarna kwa-
men de ouders de groepjes opha-
len uit de klassen en gingen de 
kinderen naar de mensen toe.
De meeste groepjes gingen naar 
twee adressen toe en kwamen 
daarna weer terug op school. 
Daar konden de kinderen kleur-
platen opkleuren en ervaringen 
uitwisselen.

Enkele korte reacties van de kin-
deren waren:
- leuk, maar ook spannend omdat 
ik ons ging voorstellen aan de 
mensen en ik vertelde waarom we 
aan de deur kwamen
- leuk om aan te bellen en de men-
sen vrolijk Pasen te wensen
- leuk om het werkje te maken 
en bij de mensen iets lekkers te 
krijgen
- leuk om bij de mensen binnen te 
komen en iets te drinken / lekkers 
te krijgen

Het was een geslaagde middag!

Saskia van Arum, 
leerkracht Cbs de Stapstien
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l Nijsprikker

Ek jo kinne jo Nijsprikker ynstjoe-
re nei ien fan de redaksjeleden.        

De doarpskrante 
fan doe

Sa as yn it earste jubileumnûmer 
fan maart al melden waard, hat de 
redaksje de jiergongen 1946-1950 
fan “Het Winsumer Nieuwsblad” 
yn brûklien. Ferline kear stiene wy 
stil by de bedriuwsadfertinsjes en 
de poëzie fan grienteman Sjoerd 
Visser. Diskear wat oare opfâllen-
de saken.

Men kin merkbite dat it hjir om 
it tiidrek fan flak nei de oarloch 
giet. Frijwol alle tekst is rjochte 
op ekonomyske aktiviteiten en 
wederopbouw. Gauris wurdt der 
troch de haadredaksje yn stichte-
like taal skreauwn en oproppen ta 
warberens en ûndernimmingsge-
ast.

Sa binne der ek gauris oproppen 
yn ynstjoerde stikken om guod yn 
eigen doarp te keapjen, en net nei 
winkels yn de de stêd te gean. In 
foarbyld út augustus 1947: “Me-
erdere malen vernam ik, dat vele 
dorpsgenoten met hun schoen-
reparaties buiten het dorp gaan, 
terwijl wij in eigen dorp een 
schoenmaker hebben.” In jier let-
ter stie yn ûnfoech grutte letters 
tusken de adferinsjes: “Koopt in 
den vreemde niet, wat het eigen 
dorp u biedt.”

Rûnút nijsgjirrich is in rige fan ysn-
stjoerde stikken oer it gebrûk fan 
it Frysk yn de krante. Yn febrewaris 
1950 skriuwt de foarsitter fan de 
Fyske Krite: “Under ‘dorpsnieuws’ 
steane yn it nûmer fan Nov. 1949 
13 nijtsjes biskreaun, hwerfan 
12 yn it Frysk opsteld en 1 yn it 
Hollânsk. Krekt dizze iene is…..in 
forslach oer de Fyske krite, oange-
ande de doarpsjoun. Mislik soks!”

De reaksje fan de krante:” Kin jo 
er nou mei ta, allinne mar kritiek 
to jaen? En dan ek noch derekt 
mar de skerpe kant it neist”? De 
tekst blykte skreauwn te wêzen  
troch immen dy’t de Fryske taal 
net behearske, it oersetten wie 
der by bleauwn. En boppedat, 12 
fan de 13 stikjes  yn it Frysk, dat 

kin der goed mei troch, neffens de 
redaksje.

Kreatyf fan beide kemphanen is 
dat se yn harren twastriid harren-
sels symboalysk in plakje op it ke-
atsfjild taskikke. Sa seit redaksje-
lid Miedema fanút it foarperk te 
operearjen, wêrnei de foarsitter 
fan de Fryske Krite sa reagearret: 
“Jo, achte Miedema, stean foar 
yn it perk en mienden liuwk in 
boppeslach to dwaen; nei myn be-
tinken is de slach krekt to koart.” 
Redaksjelid Miedema anderet: “Jo 
skriuwe dat ‘de slach krekt to ko-
art is foar in boppeslach’ en jowe 
dermei dus ta, dat it in moaije ke-
ats is.”
Faaks moatte wy yn de hjoeddei-
stige tiid ek wat mear polemyk in 
de doarpskrante hawwe? De mai-
ladressen fan de redaksje binne 
bekind! Oare kear wer in stikje 
oer de doarpskrante fan doe.

JR

Te koop 
tegen een 
aannemelijk bod

Vorig jaar hebben wij een 
nieuwe terrasverwarmer 
aangeschaft. 1 keer gebru-
ikt. Brandt op Butagas. Hij 
functioneert prima, maar 
komt beter tot zijn recht in 
een wat beschutte omgeving 
in de luwte.
Het gaat om een Boretti 
Heater BTV in roestvrijstaal 
uitvoering. De nieuwprijs was 
€ 295.--.
Hij is verrijdbaar en er zit 
een behoorlijk brede rvs kap 
op. Gewicht, zonder gasfles 
ongeveer 15-20 kg. Hoogte 
ongeveer 210 cm.

Te bevragen bij Jippe Tinga, 
de Nije Herne 13. 
tel. 0517-341867

Tank!

Wat hawwe d’r ‘n soad mins-
ken oan ûs tocht doe myn leave 
frou, mem, skoanmem en beppe 
    

DOET 
JOUWSMA – VD HEM

slim siik wie. Kaartsjes, blom-
men, tillefoantsjes, sms, email, 
besite. 
It wie geweldich!
En nei it ferstjerren fan Doet 
wiene d’r wer ‘n soad oantin-
ken yn ferskillende foarmen.
Sa folle minsken dy’t Doet ‘n 
lêste groet brochten 
en oan ûs tochten
It hat ûs tige goed dien, it wie 
hiel bysûnder.
Tige tank!!

Sjirk Jouwsma
Jacob & Petronella
Fenna & Lieke 
Sjoerd- Pieter & Debbie
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Highland Games: 
Pieter Karst twad

Op 27 april wie it wer safier. De 
sterke mannen yn rokken diene 
Winsum wer oan. Foar de tred-
de kears op rige, it begjint op in 
tradysje te lykjen. De organisaasje 
wie ek diskear wer yn saakkun-
dige hannen fan de Ploech fan 
Tsien.

De grutte winner fan dit jier kaam 
fan fier. De Australiër Aaron Nei-
ghbour wie in klasse apart, alteast 
op in tal ûnderdielen. Pleatslike 
favoryt Pieter Karst Bouma waard 
twad, Hans Lolkema út Sleat wûn 
de tredde priis. Ek Wietse Rosier 
fan Wjelsryp die goed mei yn de 
top. Hy einige úteinliks as sechde.

It twadde plak fan Pieter karst 
krige ekstra glâns troch twa ûn-
derdielen te winnen. Hy smiet 
in gewicht fan 12,5 kilo oer in 
ôfstân fan 24,78 meter en wie syn 
konkurrinten dêrmei fier de baas. 
Ek smiet ‘er in gewicht fan 25 kilo 
oer in latte op 5 meter hichte. In 
nij seisoenrekôr. Alle hulde, Pieter 
Karst.

Neitiid waard yn de tinte flink fe-
est fierd mei de coverband Lost 
Frisians. In slagge barren wer. It is 
altyd moai om sokke ynisjativen 
yn it doarp te hawwen. Takom 
jier mei it wol wat waarmer, mar 
der binne no ienris guon dingen 
dêr’t in organisaasje gjin ynfloed 
op hat.

l Skoallenijs
Hallo allemaal, 

Wij zijn met het schoolreisje naar 
Artis geweest.
Groep 3 t/m 8 ging mee en na-
tuurlijk begeleiders.
We moesten om 8.15 sowieso op 
school zijn.

Om 8.30 stapten we in de bus en 
reden we weg. Naar hartje Am-
sterdam.

Toen we er waren zochten we 
eerst een plekje om onze tassen 
neer te leggen.
Dat was vlakbij de leeuwen, pan-
ters en het luipaard.
Daarna mochten we 1 of 2 uurtjes 
het park door.
Niet alleen, we moesten met z’n  
tweeën of meer.
Het was heel erg groot.
We mochten ook een kaart van 
Artis meenemen toen we door het 
park gingen.

Om 12.00 uur moesten we weer 
naar de verzamelplaats, daarna 
gingen we met zijn allen in het re-
staurant “de twee cheeta’s” eten.
We kregen allemaal patat met 
een kroket of frikandel. 
Ook kregen we een pakje drinken.
Daarna was er voor groep 3/4 een 
speurtocht. Voor 5/6 een les over 
insecten en spinnen. 
Ze kregen zelfs een vogelspin op 
hun hand.

Groep 7/8 had ook een speurtocht, 
toen we klaar waren mochten we 
nog een uurtje door het park lo-
pen. 

Om 15.30 uur waren moesten we 
naar de bus. 
Maar we reden niet naar school.
We werden afgezet. 

Daarna liepen we naar de school 
en deden we net alsof we helema-
al van Amsterdam naar de school 
waren gelopen. 

l Nijsgjirrich 
 plakje

Jierrenlang stienen se oan de 
IIsbaenstrjitte: de griene glês- 
en in blaue kleankontainer. No 
binne d’r nije kommen yn in 
‘rvs-design’, sân derom hinne en 
yn siede mei gêrs. It plak wer’t 
no ús ôffal hinne moat, sjocht d’r 
geweldich ut! Tige tank, gemeen-
te Littenseradiel! 

Het was een superleuk scho-
olreisje!!

Groetjes Nynke (groep 8) 
en Rixt (groep 7) 
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Koningspelen

Hallo allemaal
Wij groep ( 5t/m8) van O.B.S de 
Mied’skoalle en C.B.S de stapstien.
Hebben op 26 april de koningspe-
len gehad.
Er waren vier dingen te doen: 
kaatsen, tennis, fierljeppen en 
ringsteken. Maar je mocht er drie 
uit kiezen.
We zijn met de groepen (5t/m8) 
naar MFC de Helling gegaan.
Daar waren op verschillende 
plekken spelletjes te doen.

Met fierljeppen moest je met een 
polsstok van een schans in het 
zand springen daar hielpen Jildou 
en Nynke bij.

Met kaatsen kreeg je les van me-
ester kees.
Met ringsteken moesten we op 
een fiets in een kar en op een klei-
ne fiets ringen pakken daar hielp 
juf Jetske bij.

Met tennis kreeg je les van Peter 
en Marilyn.
Toen we klaar waren met spel-
letjes doen, hadden we in MFC 

de Helling een lunch dat werd 
gesponsord door Jumbo. Toen we 
klaar waren met eten hebben we 
de spullen opgeruimd en zijn we 
naar school gegaan. Toen we op 
school aankwamen kregen we 
een plasticzak, handschoenen en 
grijpers en toen moesten we door 
het dorp heen opruimen. Toen we 
klaar waren met opruimen, kre-
gen we nog een cadeautje omdat 
we geholpen hebben en 
toen mochten we naar huis.
 
Groetjes Ella en Annet groep7 

l Efkes foarstelle

Even voorstellen.
 
Wij zijn Sikke, Anne en Jurre en 
wonen sinds februari van dit jaar 
op de Fikarusleane in Winsum. 
Toen nog samen, intussen met 
z’n 3-tjes, als gezinnetje. Na een 
dikke maand hard klussen in ons 
huis, en veel hulp van vrienden en 
familie, konden we gelukkig nog 
mooi op tijd ‘over’ voordat onze 
Jurre zich zou laten zien op deze 
wereld. 
 
Vanuit Easterein zijn we hier ko-
men wonen, maar officieel is Sik-
ke een ‘waldpykje’ en is Anne een 
Jouster. En Jurre, ja ja, die is een 
échte Winsummer! ;) 
 
We wonen hier, tot nu toe, al met 
veel plezier. Anne heeft het dorp 
al aardig goed verkend met Jurre 
in de kinderwagen. En Sikke kun 
je regelmatig tegenkomen bij het 
water te snoek en snoekbaars vis-
sen. Ook is hij fanatiek ‘aaisyker’ 
en nazorger en dus ook veel in het 
land te vinden. 
 

Klauwhamer NV 
bedankt Winsum 
met een groot feest!
 

Waarom? 
Omdat verschillende 
projecten op bouwkundig 
gebied in en rond Winsum 
succesvol zijn afgerond 
 
Wanneer? 
Zaterdag 21 september 2013
 
Meer weten? 
Kijk snel op: 
www.klauwhamer.com
 
Houd je agenda alvast vrij.

Daarnaast zijn we momenteel nog 
steeds druk met klussen en met 
een aanleggen van onze tuin. Een 
heel karwei! (Maar wel heel leuk!) 
We hopen hier komende zomer 
-en de zomers daarop natuurlijk!- 
heerlijk buiten te kunnen zitten 
en genieten van ons uitzicht over 
Baaium. 
 
Groetjes,
Sikke, Anne & Jurre
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Jaarverslag van peuter-
speelzaal It Pikepôltsje 
2012 – 2013

De ouderraad bestaat vanaf he-
den uit: Corrie de Haan (lid), Frida 
Hiemstra (penningmeester), Joke 
van der Let-Andela (secretaris), 
Nynke Seffinga (lid) 
en Baukje de Vries (voorzitter).

Het afgelopen jaar zijn ver-
trokken: Tineke Frankena, Petra 
Gruppen, Ankie Hoekstra 
en Femia Zuidema. Dames be-
dankt voor jullie inzet! 

Het was weer een gezellig jaar 
voor de peuterspeelzaal. Onder 
leiding van de juffen Froukje 
Bergsma, Neeltje van der Woude 
en vrijwilligers Brigitte Greidanus 
en Zwaantje Lycklama à Nijeholt, 
hebben de peuters fijne ochten-
den op It Pikepôltsje beleefd. 
Er is volop gespeeld, gezongen, 
geknutseld en voorgelezen.

Tijdens het dorpsfeest waren er 
de jaarlijkse peuterspelen. Hier 
werden verschillende spelletjes 
gedaan en na afloop kregen de 
peuters een leuke attentie. 

Op 8 november was de jaarlijkse 
koffie- en knutselochtend voor de 
peuters van de oudste groep met 
hun ouders in “ de Helling”. Voo-
rafgaand hebben de ouders koffie 
gedronken en daarna is er geza-
menlijk een lampion gemaakt. 
Het was een geslaagde ochtend. 

Op 4 en 5 december hebben de 
peuters Sinterklaas gevierd. Er 
was een pakjesboot met voor alle 
peuters een cadeautje en natuur-
lijk veel pepernoten. 

Het kerstfeest werd gevierd op 19 
en 20 december met een lekker 
ontbijtje. De kinderen hebben 
hiervan genoten. Ook de kerstbo-
om ontbrak natuurlijk niet. 
De juffen hebben een kerstatten-
tie gekregen.

Op 25 en 26 maart 2013 hebben 
we de bloemetjesactie gehouden, 
waarbij viooltjes en potgrond zijn 
verkocht. Het waren twee kou-
de avonden, maar we hielden de 
moed er in en uiteindelijk zijn 
alle viooltjes uitverkocht. De actie 
heeft 669,50 euro opgeleverd. 
Hierbij onze dank aan de COOP, 
ouders, vrijwilligers en juffen die 
mee hebben geholpen. 

De hier op volgende woensdag en 
donderdag mochten de peuters 
van beide groepen bij boer Anne 
Hoekstra de lammetjes bewon-
deren. Dit is voor de peuters al-
tijd weer een zeer geslaagd uitje, 
boer Hoekstra bedankt voor de 
gastvrijheid!

Eind april hebben een aantal 
vrijwilligers stoeptegels gelegd 
rond de zandbak van de peuters. 

Nu kunnen de peuters naar har-
telust spelen en fietsen op hun 
buitenplaatsje. Mannen bedankt 
voor jullie hulp! Tevens dank aan 
Frankena Loonbedrijf & Grond-
verzet voor het leveren van ma-
terialen en voor het gebruik van 
hun materieel. 

Het speelveldje is een aantal ke-
ren gemaaid door Lolke van der 
Weide, ook aan hem onze dank! 
De omringende stekel struiken 
zijn ons ‘een doorn in het oog’; er 
is contact hierover geweest met 
de gemeente.  

Begin mei hebben een aantal 
vrijwilligers het speeltoestel voor-
zien van een nieuw verfje, dit ziet 
er nu weer keurig uit. Dames, har-
telijk bedankt!

Dank ook aan alle donateurs voor 
hun financiële bijdrage het afge-
lopen jaar. 

Juf Brigitte is 15 mei in het zon-
netje gezet vanwege haar 10-ja-
rig jubileum als vrijwilliger bij het 
Pikepôltsje. Een hele prestatie! 
De peuters hadden mooie teke-
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ningen voor haar gemaakt en ze 
kreeg als bedankje een taart en 
een cadeaubon. 

Ondertussen is het juni en is er 
alweer een jaar voorbij. We willen 
de juffen Brigitte, Froukje, Neeltje 
en Zwaantje hartelijk bedanken 
voor hun enthousiaste inzet van 
het afgelopen jaar voor de peu-
ters van Winsum en omstreken.

  
Joke van der Let-Andela
Secretaris peuterspeelzaal “It Pi-
kepôltsje”

l Nieuws uit de
 praktijk

Berichten uit de 
dokterspraktijk van 
Baard en Winsum

Zomer 2013, praktijk gaat niet 
dicht in de vakantie periode! 
U kunt de gehele zomer uw ei-
gen praktijk blijven bellen, ook 
uw eigen apotheek blijft open. De 
praktijkmedewerkers zijn afwisse-
lend weg, maar voor de dokters, 
assistentes en apotheek wordt 
vervanging geregeld. We hopen 
dat dit soepel zal verlopen en 
dat zowel medewerkers van de 
praktijk als patiënten het open 
zijn van de praktijk positief zullen 
ervaren. 

Na de vakantiemaanden juli en 
augustus zullen we gaan kijken 
hoe het ons bevallen is: indien u 
tips heeft om een en ander beter 
te laten verlopen houden we ons 
aanbevolen. U kunt ons bereiken 
op hbbergwerff.baard@planet.nl. 
of rechtstreeks aan de balie.

Tevens kunt u ons volgen op twit-
ter, @MCentrumWinsum. De ac-
tualiteit noopt ons nu en dan tot 
een reactie, dat kan met de ge-
zondheidszorg te maken hebben 
(medische tip van de dag), een or-
ganisatorische mededeling zijn of 
een reactie op een krantenartikel.

Onze nieuwe doktersassistente is 
ingewerkt en zal met ingang van 
half mei de zwangere Corrie gaan 
vervangen. U kunt Monique op 
woensdag, donderdag en vrijdag 
aan de telefoon verwachten en 
tevens zal zij Debora vervangen 
tijdens haar vakanties. 
Ook Lieuwkje Werkhoven ver-
vangt in de apotheek tijdens de 
vakanties. Zo hopen we u in va-
kantietijd van dienst te kunnen 
blijven.

Zorgt u op tijd voor uw genee-
smiddelen voorraad of vakantie 
verbanddoos? U kunt via de apo-
theek advies krijgen. Dan gaat u 
goed toegerust op reis om uitge-
rust terug te komen.
We hopen u allemaal na de zo-
mervakantie weer gezond en wel 
aan te treffen in de praktijk van 
Baard of Winsum.

Jubileumbiljarten: 
Maatspartij 2013

30 maart was de dag der dagen. 
Weken was er al naar toege-
leefd. Het onbestemde gevoel van 
spanning en verwachting maakt 
plaats voor de realiteit van de 
dag. Na de ontvangst met kof-
fie en oranjekoek kon het edele 
biljartspel beginnen. Een mooi be-
gin van dit 25-jarig jubileum.

De jubileumcommissie en het be-
stuur hadden  een onberispelij-
ke arena gecreëerd. Alles zag er 
top uit, en als klap op de vuurpijl 
stond bij beide biljarten een lap-
top opgesteld waarop de punten 
bijgehouden konden worden, 
automatisch de beurten werden 
geteld en ook nog eens de gemid-
delden direct zichtbaar werden. 
Super professioneel. Een mooie 
lijst van 10 koppels, met veel dank 
aan Allard voor zijn schier onein-
dige flexibiliteit om toch mee te 
kunnen/ willen doen. 

In de eerste omloop kon de im-
mer grootsprakige Syb van Dijk 
het samen met maat Auke P. niet 
bolwerken tegen Pieter de V. en 
Siep van der Let. Leo en Marian 
wonnen van Johannes R. en Ma-
rijke, die duidelijk hun dag niet 
hadden. Verrassend was de winst 
van Gerard en Gerbrich op het op 
voorhand sterker ingeschatte duo 
Pieter H. en Erik. Een sterk stom-
pende Arjo en Yvonne zegevier-
den over André en Sara, en Jelle 
R. klaarde samen met Elvir nipt de 
klus tegen Klaas P. en Sjoerd.

In de winnaarsronde success voor 
de buigzame Allard en Johannes 
B. tegen Pieter de V. en Siep. Arjo 
en Yvonne maakten weinig fou-
ten tegen Leo en Marjan, en Ge-
rard was samen met Gerbrich te 
sterk voor de tegenvallende Jelle 
R. en Elvir. In de verliezersronde 
dan toch success voor Syb van Dijk 
met maat Auke P. Slachtoffers wa-
ren Johannes R.  en Marijke. Pieter 
H. en Erik vonden definitief hun 
Waterloo tegen André en Sara.
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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 

Boefkes.nl
Nu nieuwe zomercollectie online!

Sinds kort staat onze nieuwe zomercollectie weer 
in de webshop. Nieuw zijn onze tassen, slippers 
en zonnebrillen. Maar natuurlijk ook de mooie 
jongens- en meidencollectie van maat 92 t/m 152.

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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Inmiddels waren de broodjes ve-
rorberd en kwam er - naast de 
nodige biertjes  en verloting van 
niet meer al te nieuwe kookpan-
nen - tekening in de strijd. Overi-
gens won Pieter H. een setje wa-
sknijpers in de verloting, wat hij 
als absoluut hoogtepunt van de 
dag kon noteren.

Maar terzake. Een ontketende 
Arjo van Dijk rekende met zijn 
maat Yvonne genadeloos af met 
Allard en Johannes B. terwijl Syb 
van Dijk en Auke P. in de verlie-
zersronde verloren van Klaas en 
Sjoerd. Aldus speelden in de fina-
le Gerard en Gerbrich tegen Arjo 
en Yvonne in de winnaarsronde, 
en André en Sara tegen Klaas en 
Sjoerd bij de verliezers.

Op voorhand was de vorm waarin 
Arjo van Dijk deze dag stak, hét 
recept voor het kampioenschap. 
Maar het liep anders. Arjo mistte 
meer dan gebruikelijk, Yvonne 
compenseerde goed, maar Gerard 
en Gerbrich bewaarden de rust en 
gingen er met de winst vandoor. 
In de verliezersronde waren An-
dré en Sara te sterk voor Klaas en 
Sjoerd. 

Zo werden vlak voor de warme dis 
en de enerverende avond die nog 
ging komen de prijzen uitgereikt, 
met, volgens traditie, voor elke 
deelnemer een attentie. Alle hul-
de voor de organisatie. Volledige 
uitslag:

Winnaarsronde: 1e Gerard en 
Gerbrich, 2eArjo en Yvonne, 3e 
Johannes B. en Allard
Verliezersronde: 1e André en Sara, 
2e Klaas en Sjoerd

Homme Sikkema 
winnaar 
schutjascompetitie

We hebben het afgelopen seizo-
en een schitterende en gezellige 
competitie gehad. Vooral doordat 
we beneden in het café gekaart 
hebben, hadden de sfeer en 

warmte een positieve invloed hier 
op. We konden alle keren met 2 
tafels schutjassen en een enkele 
keer waren er 3 tafels. Door on-
derling even in te draaien verliep 
alles prima. Onze club is na jaren 
van achteruitgang weer wat ge-
groeid en er zit meer groei aan te 
komen. Het voorziet in een gezel-
lig samenzijn, humor, vriendschap 
en hulp. Menig speler verheugt 
zich weer op de dinsdagavond 
eens in de 14 dagen.

We zijn ook de voordeligste 
kaartclub van Friesland, want met 
een contributie van € 25.--, over 
het hele seizoen, kon Johannes de 
Groot elke keer weer, prachtige 
prijzen regelen. Dank daarvoor. 
We hebben zelfs een keer met 8 
kaarters, 7 prijzen mogen verde-
len. Mensen die wat eerder naar 
huis wilden kregen de prijs die-
zelfde nacht nog in de brievenbus 
gestopt.  Ons trouwste lid is 
Haitze Osinga. Hij heeft geen en-
kele avond overgeslagen en met 
zijn vaak onvoorspelbare manier 
van opkomen, heeft hij menig go-
ede kaartspeler op het verkeerde 
been gezet. Dat resulteerde in de 
4e plaats in de competitie.
Nog nooit heeft onze kaartclub 
“ Het laatste Genoegen”zoveel 
vrouwelijk leden gehad. 4 stuks 
maar liefst en dat leidt tot een be-
tere sfeer dan alleen een mannen-
wereldje.

Helaas moesten we door verhui-
zing naar Sneek, één van onze 
beste en trouwste leden, Romke 
Hoekstra,  missen. De dinsdaga-
vond was zijn mooiste avond van 
de week.
Door een noodlottig ongeval, 
dreigden we ons luidruchtigste, 
meest hongerige en misschien ook 
wel ons kundigste lid, Ale Miede-
ma, na bijna 40 jaar lidmaatschap 
kwijt te raken, maar dankzij een 
ongekende wilskracht en geduld 
bij zijn revalidatie,  heeft Ale zich 
er na een half jaar weer bovenop 
weten te werken. Misschien heeft 
de wil om weer te kunnen kaar-
ten een belangrijke rol gespe-
eld in zijn strijd naar herstel. Zijn 
doel was om tussen Kerst en Oud 

en Nieuw mee te kunnen doen 
aan de klaverjaspartij in de Her-
berg en dat is gelukt. Ook Rom-
ke is toen gehaald en gebracht. 
Sommige leden hebben Ale ook 
tijdens zijn revalidatie opgezocht 
om te oordelen of hij nog steeds 
de geduchte tegenstander is van 
altijd, maar moesten tot de con-
clusie komen dat “Bassie” niets 
aan kwaliteit heeft verloren.
Op 19 februari kwam hij onder 
applaus weer bij ons terug en we 
hebben de rest van het seizoen 
weer van hem mogen genieten. 

We hebben 16 keer gespeeld en 
van iedereen die minimaal 11 keer 
heeft meegedaan, is het gemid-
delde uitgerekend.  
Dat leidde tot de volgende ein-
dstand;

1. Homme Sikkema Spannum met  
 een gemiddelde van 30,61
2. Jippe Tinga Winsum met een  
 gemiddelde van  30,26
3. Joukje Kiestra Winsum met een  
 gemiddelde van 29,0

Voor Homme de eerste keer dat 
hij de wisselbeker heeft gewon-
nen, proficiat.

Wist u trouwens dat onze spelers 
niet alleen uit Winsum komen, 
maar ook uit Spannum, Jorwerd, 
Baard en zelfs uit Jellum?

Wij hopen het komende seizoen, 
wat start op 10 september, al onze 
leden weer te mogen verwelko-
men en uiteraard zijn nieuwe le-
den van harte welkom.

Homme Sikkema, nog in afwachting van 
de beker met inscriptie

Jippe Tinga
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“ Wij staan 24 uur  
     per dag, 7 dagen  
per week voor u klaar.”

Vanuit ons team Littenseradeel regelen we alle 
soorten zorg thuis: verzorging en verpleging, hulp 
in de huishouding, thuisbegeleiding, (intensieve) 
nachtzorg, thuiszorgtechnologie en thuishotel 

(diensten aan huis). Zo kunt u langer thuis
blijven wonen of eerder uit het ziekenhuis

naar huis komen. 

www.thuiszorgzwf.nl
T 0517 342 297

Thuiszorg Zuidwest Friesland vormt samen met het Antonius Ziekenhuis de Antonius Zorggroep

verzorging & verpleging | hulp in de huishouding | thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding
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Jierferslach Advendo 
2012 – 2013

Hawar, al wer in jier foarbij. En 
wat fan jier: in drok, mar tige 
suksesfol jier.
Op 16 april binne wij begun mei 
de rommelmerk. Tegearre mei de 
speeltoestellencommissie. En hiel 
wat frijwilligers waard it guod 
wer ophelle en útstalt. It is altiid 
wer gesellich en de opbringst in 
wolkom kadootsje.

Nei de rommelmerk geane wij al-
tiid wer stikem los mei de foarbe-
reidingen fan it mearke. Ek dit jier 
woe Tjerk Kooistra it wol: wer skri-
uwe en regisseare. Dit jier soe it 
stik in persiflage wurde op Shrek. 
Yn Tjerk syn wurden dus Shrok. En 
dan mei in eftergrun mei filmbiel-
den, sadat it 2D wurde soe en mei 
de spilers derfoar eins dus 3D.
En dan wurd begjint dus yn sep-
tember it oefenjen. It is koart en 
heftich, mar wat in foldwaening 
at jo dan op de utfieringsdatums 
op dat podium stean en alle re-
aksjes hearre.
Op 27 en 27 novimber wie it de 
beurt oan de skoallen om dit 
spektakel te sjen. Sawat 700 bern 
kamen mei leraren en begelie-
ders. Oan de reaksjes yn de seal 
en yn it gasteboek te sjen wie it in 
tige slagge foarstelling.

En dan komme de reguliere foar-
stellings. Op 30 novimber, 1 en 2 
desimber. Alwer wie de seal foller 
dan fol. En nei ofrin allegearre lo-
vende kritieken, dat je bygelyks 
mei dit sik ek wol yn de Harmonie 
steane koene en dat Winsum no 
dochs wol wer efkes op de kaert 
setten wie mei san spektakel.
Sels boargemaster Liemburg hie 
har kompliminten yn it gasteboek 
setten. Nei san sukses falle jo as 

spiler en meiwurker/frijwilliger 
dan wol efkes yn in gat. Gelokkich 
ha wij dan noch in slutjun op 21 
desimber. Under it genot fan in 
hapke en in drankje kinne de spi-
lers dan it einresultaet sels besjen 
op in dvd.

Op 14 desimber hiene wy Tryater 
alwer op besite mei it stik Omke 
Wanja. Jammer genoch ful it oan-
tal besikers wat tsjin, mar al mei al 
dochs wer in geselliche jun.

Op 2 febrewaris hiene wy Tryater 
alwer op besite, dizze kear mei 
in famyljefoarstelling: stamppot 
Schmidt. Echt in foarstelling om 
lekker ta laitsjen yn in soartemet 
huskeamer setting. In lytse tribu-
ne wie tichtbij it podium bout, 
sadat eltsenien lekker tichtbij sit-
te koe. En sawol foar bern as foar 
folwoechsenen genoch humor. 
De opkomst fan minsken wie tige 
goad, al mei al wer in geselliche 
famyljejun.

Op 5 en 6 april wie it de beurt oan 
de spilers fan Advendo sels om 
wer op it toaniel te stean. Dizze 

kear wie der keazen foar in klucht 
en wol de Breidssuite. In tige yn-
gewikkeld, mar wol hylarisk stik 
mei genoch doaren om te ferdwa-
len. It wie foar de spilers dan ek 
in Hiele ut om de tekst te learen 
en tagelyk ut te finen welke doar 
at jo wannear jimme moatte en 
wannear kom ik op en wannear 
gean ik wer of. 

Mar it publiek wie dik tefreden, 
der koe lekker gniest wurde en 
dat eins de Hiele jun troch. In ap-
plauske foar de pilers en de regi-
seusse soe ik sa sizze. Ek dit stik 
waard ofsluten mei in slutjun en 
wol op 8 aaie. Bij in bakje kofje, 
in hapke en in drankje, in drok 
neipetear oer wat der goed gong, 
mar fansles ek wat der ferkeard 
gong (wer it publiek gelokkich 
noait safolle fan mei kriget).

Nei dizze slutjun kom ik ek oan it 
ein fan it Advendojier 2012/2013. 
yntusken binne wij alwer bgun 
mei de foarberiedings fan it Me-
arke. Lans dizze wei wolle wij 
dan ek alle stipers, meiwurkers 
en frijwilligers noch in kear ekstra 
betankje en hoopje op jimme 
hulp yn de kommende jierren. We 
sjoche jim graach werom bij de fo-
arstellingen.

Groetnis, Vera.
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l Skoallenijs

Kamp

Wij zijn van woensdag 15 mei tot 
vrijdag 17 mei op kamp gewe-
est. we ging naar giethoorn. We 
vertrokken 9.00 en we waren en 
10.15 eerst gingen we alle kamers 
verkennen. Er waren 4 kamer 2 ka-
mers met 6 personen en 2 kamers 
met 16 personen. Er was ook een 
grote uitkijktoren en daar gingen 
we gelijk op. De eerste avond ver-
telde meester een spook verhaal 
dat spookverhaal ging over geiten 
beehhhhh.
Meester hat het verhaal vertelt 
moesten we even naar buiten. 
Toen ging jan de haan in de berm 
liggen en ging het geiten geluid 
maken niemand trapte er in.
De tweede dag om 4.30 waren 
pieter b en jelmer nog wakker 
de morgens moesten wij om half 
8 weer op toen moesten we op-
staan en ontbijten. Toen gingen 
we naar een museum en dat was 
een oud boerderij museum toen 
we uit het museum kwamen 
gingen we boot varen door gie-
thoorn en we kwamen terug en 
gingen we eten. Naar het eten 
hadden we de bont a vond iede-
reen deed wel wat met de bonte 
avond dat was wel leuk. De bonte 
avond was ongeveer half 10 afge-
lopen en tone gingen we voetbal 
kijken heerenveen tegen utrecht. 
Heerenveen heeft verloren dat 
vonden de jongens niet leuk. Toen 
gingen we slapen en de volgende 
dag gingen we weer naar huis. 
Het was een leuk kamp !!!!!! 

Mvg pieter b.

   

Keet Winsum

Yn 1997 betochten we dat der in 
plakje komme moast foar ús fre-
oneploech. Wy kamen yn in kon-
tener telâne efter Tinga. Moai 
plakje wêr’t net ien lest fan ús hie. 
Der kaam al gau in karavan. Hjir 
sieten we gauris in pilske te drin-
ken mei syn allen. Nei ferrin fan 
tiid moasten we hjir wei. 

Wy hiene al gau nij plak fûn by 
Syb van Dijk op it hiem. Tusken de 
auto’s wie der noch wol wat plak.
Hjir hawwe we in machtige tiid 
hân, mar it hie as neidiel dat it 
midden in it doarp wie. Dit soarge 
wol ris foar wat oerlêst. Tiid om 
de karavan te ferhúzjen. Wy koe-
nen by Ale Miedema wol in plakje 
krije. 

Dus de karavan efter de trekker 
en oer it viaduct nei Ale. 

Nei in oantal jier fan fertier foel 
dizze karavan fan ellinde út inoar. 

We koenen fia fia oan in âld di-
reksjekeet komme. Mei help fan 
it materieel fan Frankena waard 
dizze ophelle en te plak setten. 
Mei syn allen hawwe we hjir in 
moai kroechje fan makke. 

Wy hawwe prachtige feestjes 
meimakke sa as beachparty’s, 
ferklaaifeesten en fansels it  fri-
kandel fretten. Ek waard elts jier 
kryst en âld & nij fierd. We wen-
nen dizze wiken dan min of mear 
yn de keet.

Wilens de merke wienen we te 
herkennen oan ús shirts. Ek diene 
wy altiten mei oan de optocht. It 
begûn as in heawein mei wat krat-
ten bier, meastentiids achteroan. 
Letter waarden wy fanatiker. 

Yn 2010 koenen we terjochte by 
Siep van der Let syn pleats om te 
bouwen. Mei in heawein fan Ale 
makken we in prachtige Flower-
power wein. Dit foel wol in de 
smaak by de sjuery. We gienen nei 
hûs mei de earste priis! De jierren 
hjirnei kaamen we net fierder as it 
3e en 2e plak en de publykspriis.
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Nei 16 jier wille en fertier is it foar 
ús tiid om ôfskied te nimmen fan 
de keet. We hawwe ynkoarten in 
ôfskiedfeest mei ús freoneploech. 
At we dernei útsliept binne, romje 
wy de keet op. 
Wy wolle fia dizze wei eltsenien 
betankje dy’t op hokker wize dan 
ek holpen hat de ôfrune jierren.
We hawwe in prachtige tiid hân 
en hiene dit nea misse wollen.

Groetnis fan Keetwinsum

l Nijsgjirrich 
 plakje

Faaks hearre jo net oer jo eigen 
te praten, mar no woe ik dochs 
wat fertelle oer myn tún en wat 
deryn stiet…
Jierrenlang winske ik my in boei 
en yn desimber brochten myn 
bêrn my as ferrassing in âlde-
nien ut de hjerdere Súdersee. Yn 
maart ha wy him oerein set mei 
trekker en spanbânnen mei wat 
plantsjes derom Hinne.
Op ‘e leste redaksjefergadering 
sei Fetsje tsjin mij: ‘D’r binne bêrn 
dy’t fertelle dat se by ‘de Belle-
blaas’ lans rinne en nea begreep 
ik wat sy dermei bedoelden… 
no sjoch ik dyn boei en snap ik it 
al hielendal!’
Myn boei hat syn namme kri-
gen… ik fyn it prachtig!

Hinke Nauta
Utbuorren 5

KV Winsum opent 
kaatsseizoen 2013 
met “Koningspartij”

Na het succes van het WK (Winsu-
mer Kampioenschap) Peloten met 
zachte bal van 30-04-2012, was er 
afgelopen winter besloten dat het 
nieuwe kaatsseizoen van Kaatsve-
reniging Winsum wederom met 
deze partij geopend zou worden. 
Vanwege de kroning van koning 
Willem Alexander, werd besloten 
om de wedstrijd niet op dinsdag 
30 april 2013 te houden maar op 
de zaterdag ervoor, 27 april 2013. 
Laat deze dag nou net de verjaar-
dag van de toekomstige koning 
van Nederland, Willem Alexander, 
zijn en de naam voor de partij is 
bedacht, de Koningspartij.

En wat zou het mooi zijn als er voor 
de Koningspartij ook nog eens een 
sponsor gevonden kon worden. 
Een Koning misschien? De eerste 
koning waar aan gedacht werd, 
was natuurlijk de toekomstige ko-
ning van Nederland maar dat zou 
het waarschijnlijk wel niet wor-
den. En waarom ook van ver halen 
als er dichtbij ook koningen zijn. 
Op de laatste ledenvergadering 
in maart 2013 hadden na afloop 
van de vergadering een aantal 
bestuursleden nog een prettig ge-
sprek gehad met de heren Henk 
Koning van de Hegeterp en Henk 
W. Koning van de Kleasterdyk. 
Trouwe leden die de kaatssport 
zelf niet meer actief beoefenen 
maar het kaatsen en de kaatsve-
reniging in Winsum nog wel een 
warm hart toedragen. Vanuit het 
bestuur van de KV werd er contact 
met hen gezocht. Hier hoefden ze 
niet lang over na te denken. Ge-
zien het historische k(r)oningsjaar 
2013, waren ze graag bereidt deze 
bijzondere partij te sponsoren.

Voor de Koningspartij hadden 
zich 28 kaatsers opgegeven. Zo-
als eerder aangegeven werd er 
met een zachte bal jeu de pelo-
te gespeeld. ’s Middags om 15.00 
uur gingen we van start met 7 
teams van 4 kaatsers. Het waaide 
wel stevig maar met de zon er bij 

Team en leerlingen van o.b.s. 
de Mied’skoalle presenteren 
u met trots de winnaars van 
het gemeentelijk kampioen-
schap schoolkaatsen. Een su-
per goede prestatie jongens, 
GEFELICITEERD!
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was het schitterend kaatsweer. Er 
werd gekaatst in 2 poules. De bei-
de poulewinnaars namen het ui-
teindelijke tegen elkaar op in de 
finale.

Na afloop van de wedstrijd was de 
prijsuitreiking in de Helling. Henk 
Koning (Hegeterp) was hier sa-
men met zijn vrouw bij aanwezig. 
“Neef Henk en zijn vrouw”, zoals 
Koning het zelf zei, waren helaas 
verhinderd. 

Voorafgaand aan de prijsuitrei-
king kreeg Henk Koning het wo-
ord en speechte hij als een volleerd 
spreker over de beweegredenen 
waarom hij en zijn “neef” hadden 
besloten om deze partij te spon-
soren. 

Naast de prijzen voor de prijswin-
naars, hadden ze voor iedere de-
elnemer nog een herinneringsme-
daille aan deze historische dag en 
kaatspartij.

Beide families Koning werden met 
een luid applaus bedankt voor 
de sponsoring waarna de prijzen 
werden uitgereikt. De uitslag was 
als volgt:

1e Prijs: Wouter Hylkema
 Durk Noordenbos
 Elbrich Polestra
 Heleen Lettinga 

2e Prijs: Sietse Regeling
 Siep vd Let
 Amarens Poelstra
 Nadia Bergsma

3e Prijs: Neno Viëtor 
 Elvir Hadzic   
 Nynke Cnossen
 Imca Leistra

We kunnen terugzien op een zeer 
geslaagde opening van het kaats-
seizoen en willen langs deze weg 
nogmaals familie H Koning en 
familie H.W. Koning bedanken 
voor het beschikbaar stellen van 
de prijzen voor deze bijzondere 
kaatspartij. 

Met vriendelijke groet,
Namens KV Winsum
Cees Greidanus

l Nijsprikker

Te koop aangeboden

Skelterkar voor achter een 
Mamoet Skelter
Prijs: €50,- 

Fam. Hilverda
Kleasterdyk 22
8831XB Winsum
0517-342237

l Skoallenijs

Bij de boer

Groep 5,6,7 en8  zijn bij de boer 
geweest.
Bij Kast Pieter Bouwma en Pieter 
Kast Bouwma.
We waren met 21 kinderen.
We waren bij het begin in twee 
groepen in gedeeld de jongens en 
de meisjes.
De jongens gingen met Kast Pie-
ter mee naar de melkrobot.
En de meisjes met Pieter Kast naar 
de kalfjes.
Er was ook een keer brand bij hun.
De boer hat een broeilamp boven 
een kalfje gehangen.
En het was code oranje gegeven 
dus plaatsten ze strooi balen bij 
de schuur.
Met die harde wind waaide de 
broeiland van de haak.
Die broeilamp was heet dus vloog 
het strooi in de brand.
Dat kalfje zat midden in het rook 
en had na die brand een half oor.
De boer heeft ook een melkrobot 
die robot melkt de koe automa-
tisch als hij niet in de machine wil 
geeft de boer brokjes een soort 
krachtvoer voor de koe.
Die boer heeft 4 fort trekkers.

Met vriendelijke groet, 
Sipco greidanus

Meidieling fan Vereni-
ging Speeltoestellen 
Winsum en Tonielferie-
niging Advendo:

de rommelmerk giet dit jier net 
troch, mar folgjend jier sil d’r yn 
april in datum prikt wurde!






