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Bericht voor de leden van
Begrafenis- en crematievereniging 

“De Laatste Eer”
St. Nicolaasga e.o.

De uitvaartverzorgers van onze
vereniging zijn per 1 mei: 

Carolien de Lange Uitvaartverzorging
06-27586783

Boersma Uitvaartverzorging
0514-562859 

In het bijzijn van familie en vrienden hebben Cor (92) en Annie Booy (87) zon-
dag hun 65 jarig huwelijksfeest gevierd. De familie Booy is met hun vijf zoons 
in 1969 vanuit St Pancras naar Friesland verhuisd waar ze in Follega zich op 
een boerderij vestigden. Na hun leven op de boerderij verhuisden ze naar 
Tjerkgaast waar Cor Booy koster werd van de NH kerk. In Tjerkgaast kreeg 
Booy meer tijd voor zijn grote passie het tekenen en schilderen. Inmiddels 
woont het echtpaar al weer enkele jaren in de appartementen aan de Oergong 
in Sint Nyk. De 5 jongens hebben voor uitbreiding van de familie gezorgd. Trots 
vertellen ze dat ze 16 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen hebben .

65-jarig huwelijksfeest echtpaar Booy

Wij zijn iedere zondag open!
Van 11.00 uur tot 18.00 uur.

Hallo Jumbo!Hallo Jumbo!

Ook op zondag 
de goedkoopste. 
Hallo Jumbo!

Jan Altenburg
 St. Nicolaasga:  Molewei 1                                    

Jan Altenburg
 St. Nicolaasga:  Molewei 1                                    

Gratis parkeren! 

FOLLEGA – Stichting Tegengas 
Tjeukemeer hield zich de laatste tijd 
rustig, maar recht nu de rug omdat 
gaswinningsbedrijf Vermilion in 
het gebied Idskenhuizen en Sint 
Nicolaasga seismisch onderzoek 
wil doen. In een vroeg stadium 
heeft de gemeente de actiegroep, 
die in het verleden met succes tegen 
proefboringen onder de Tsjûkemar 
in het verweer kwam, op de hoogte 
gesteld. ,,As we it net keare kinne, 
dan wolle we yn elk gefal dat alles 
foar de boarger goed regele wurdt.” 

De oneerlijkheid dat onmachtige 
burgers de dupe worden van de 
machtspelletjes van gaswinnings-
bedrijven en de rijksoverheid, is 
voor Stichting Tegengas reden om 
de rug te rechten. In eerste instantie 
om boringen te keren. ,,We hoopje 
nea yn sa’n situaasje as yn Grins te 
kommen. Dêr sitte de boargers mei 
strukturele ellinde, troch it ynsidin-
tele baten dy’t út gaswinning helle 
wurdt”, schetst Sjoerdtje de Visser 
van Stichting Tegengas Tjeukemeer. 

Met de eerder verworven juris-
prudentie wordt de strijd, die zich 
toen ook  op het gebied rondom de 
Tsjûkemar richtte, uitgebreid naar 
Idskenhuizen en Sint Nicolaasga. 
,,Mei in arrogânsje fan ‘dat dogge 
we wol efkes’ gokt Vermilion der 
op dat it wol yn in rykskoördinaa-
sjeregeling fêstlein wurdt. Yn dat 
gefal ha gemeenten allinnich in 
advysrjocht”, legt Hans Wijma van 
Stichting Tegengas Tjeukemeer uit, 
,,No kinne we ús noch yn in betiid 
stadium klear meitsje foar in juri-
dyske striid tsjin dizze rjochtsûnge-
lykheid.”

Stichting Tegengas Tjeukemeer ont-
stond in 2004 nadat de Tsjûkemar in 

beeld kwam als gaswinningsloca-
tie. TotalFinaElf, dat later Vermilion 
werd, zag potentie in het veld. 
Toevalligerwijs kwamen de 48 
inwoners van Doniaga en Follega, 
waaronder de gaswinlocatie zich 
uitstrekte, achter de plannen. ,,In 
lytse krante-advertinsje yn ‘e sim-
merfakânsje en in meidieling fan 
‘e grûneigener by ús ferhuzing nei 
Dûnegea hat ús de eagen iepene”, 
weet Janke de Vries nog te her-
inneren. Omdat de gemeentegrens 
toen nog tussen Doniaga en Follega 
lag, werd tegen de gemeente 
Skarsterlân geprocedeerd. ,,Yn 2003 
ha we hantekeningen ophelle. Net 
gelyk om gaswinning tsjin te gean, 
mar foaral om te behâlden wat we 
no ha. De belangen fan de boar-
ger wurde min behertige”, haakt 
De Visser in, ,,Dat is dûbeld, omdat 
bygelyks skea oan de keunstwur-
ken wol troch de oerheden mei ús 
belestingsinten tichtspikere is.” 

De rechter stond in eerste instantie 
nog toe dat Vermilion met de proef-
boringen kon starten, maar onder de 
voorwaarden van de gemeente. Het 
betrof een proefboring van een jaar. 
Zowel het gaswinningsbedrijf als 
Stichting Tegengas Tjeukemeer gin-
gen hier tegen in beroep. De Raad 
van State schaarde zich vervolgens 
achter de bezwaren van de bewo-
ners. Een motie van de ChristenUnie 
in gemeente Lemsterland, waarin 
gevraagd werd om de zorgplicht 
naar burgers beter te verankeren 
in de voorwaarden voor een proef-
boring, bleek een extra steun in 
de rug. Die is ook overgenomen 
door de latere fusiegemeente De 
Fryske Marren. Zij gaat zelfs een 
stap verder en heeft uitgesproken 
helemaal geen mijnbouwzaken op 
haar grondgebied te willen. 

Stichting Tegengas Tjeukemeer in vroeg stadium in geweer tegen gaswinning

,,Struktureel ellinde troch ynsidintele baten”

,,Us gelok hat west dat we op tiid 
stappen ûndernimme koene. Dy 
foarsprong ha we no yn Jiskenhúzen 
en Sint Nyk ek noch. In brânend 



WEEKENDDIENSTEN STREEKAGENDAKERKDIENSTEN

  MEI T/M SEPTEMBER

13, 18, 19 en 20 mei. St. Nicolaasga
 Teatergroep ATOL speelt ‘Beste 

Snie’. Om 20.30 uur op de 
Slotweg 19 in Sint Nyk

13  mei St. Nicolaasga
 Bingo, organisatie DVO (optocht-

wagen) Aanvang 20.00 met DJ 
team ImRa. Café het Wapen van 
Friesland.

13  mei Tjerkgaast
 Pier Lupkesloop Tjerkgaast; 

wandeltochten van 15 en 25 km 
(start tussen 8.30 en 10.00 uur). 
Trimloop over 5 en 10 km (start 
om 11.00 uur) en Kid’srun van 
1 en 2 km (start om 15.00 uur). 
Start en finish bij dorpshuis ‘t 
Spantsje.

13  mei Ouwsterhaule
 Bingo in Dorpshuis De Hichte 

in Ouwsterhaule. Deur open om 
20.00u. Bingo start om 20.30u

15  mei St. Nicolaasga
 Activiteiten Doniahiem 19.00 uur.
2  juni St. Nicolaasga
 Activiteiten Doniahiem 19.00 uur.  

Muziekver. Excelsior Lemmer
3  juni St. Nicolaasga
 Feestelijke seizoen afsluiting vv 

Renado.
9  juni St. Nicolaasga
 Jeugdzeil theorie WSV in de 

Kûperij. Aanvang 19.00 uur
10  juni St. Nicolaasga
 Watersportdag en BBQ WSV. 

Aanvang 11.00 uur
12-16 juni St. Nicolaasga
 Jeugdzeilen praktijk. Aanvang 

18.30 uur
17  juni Langweer
 Amsterdamse dag. live muziek 

zanger café bolle jan Alberto.in 
het Wapen van Langweer.

24  juni Sloten
 Jaarmarkt Sipeleseon 
1  juli St. Nicolaasga
 Jaarmarkt overdag met 

live muziek & Afterparty 
Beachrockers met DJ Slick. 
Aanvang: 22.00 uur Café het 
Wapen van Friesland

4  augustus Langweer
 Ringrijden voor aanspanningen 

in de Buorren
10  augustus Langweer 
 Skûtsjesilen
31  augustus - 3 september 

Langweer
 Langwarder merke
7 - 8 en 9  september St. Nicolaasga
 Sint Nykster merke
23 - 24 september St. Nicolaasga
 Mar wiekein met zeilevenement 

WSV
7  oktober St. Nicolaasga
 Sluiting vaarseizoen WSV

Zorgteam St. Nicolaasga regelt alle soorten 
zorg aan huis: verzorging en verpleging, 
hulp in de huishouding, thuisbegeleiding, 
(intensieve) nachtzorg, thuiszorgtechnologie 
en thuishotel (diensten aan huis).

Uw wijkverpleegkundige: Janka de Jong
Tel.nr.: 0515 - 46 18 21
teamsintnicolaasga@thuiszorgzwf.nl
www.thuiszorgzwf.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland  
is onderdeel van:

Wij staan voor u klaar!

DE ZAKENMAN 13 MEI 2017 PAGINA 2

R.K. Kerk
zondag 14 mei 10.00 uur
I. Bouwhuis; Meiinoar
woensdag 17 mei 19.00 uur kapel
pastoor H. Nota
zondag 21 mei 10.00 uur
pastoor H. Nota en pastor A. 
Schothorst-Vos
1e H. Communie; gelegenheidskoor
woensdag 24 mei 19.00 uur kapel
geen viering
donderdag 25 mei 10 uur: 
Hemelvaartsdag
Pastor P. Huiting en pastor A. 
Schothorst-Vos
gregoriaans koor o..l.v. J. S. Wuite

Kerkdiensten PKN kerk
Tjerkgaast-Idskenhuizen-
St Nyk
14 mei Idskenhuizen 9.30 uur
ds. Gerda Keijzer
21 mei Tjerkgaast 9.30 uur
mevr. T. Hoekstra-Boot, Hoogeveen
25 mei Idskenhuizen, 
Hemelvaartsdag
9.30 uur ds. Gerda Keijzer

Kerkdiensten hervormde
gemeente Langweer
14 mei 9.30 uur
ds. J. G. Fennema uit Delft
21 mei 9.30 uur
ds. Aart C. Veldhuizen. Bevestiging 
en afscheid ambtsdragers. 
Koffiedrinken na de dienst
25 mei 9.30 uur
dhr. H.G. Dijkman uit Vorden, 
Hemelvaartsdag

Kerkdiensten van de
protestantse gemeente
Ouwsterhaule-Scharsterbrug
zondag 14 mei Scharsterbrug 
9.30 uur ds. A. Vriend
zondag 21 mei Ouwsterhaule 
9.30 uur ds. A. Vriend
donderdag 25 mei Scharsterbrug   
9.30 uur ds. A. Vriend
Hemelvaartsdag

GEVONDEN

Lyts beurske mei inhâls oan de 
Lemmerdyk, tel. 0513-431341

 Heeft u bouwplannen?
Neem dan vrijblijvend contact op!

St. Nicolaasga 0513 – 433 200       www.kramersbouwbedrijf.nl

Uw specialist in:
•Nieuwbouw
•Verbouw
•Houtskeletbouw
•Energiebesparende 
nieuw- en verbouw

Streekagenda ook op
www.desintnykster.nl

Huisartsen:
Praktijk dr. Folkertsma,
tel: 432555
Praktijk v/d Sluis-Lentelink,
tel: 431823 

Voor spoedgevallen:
Alleen op werkdagen van 8.00 tot 
17.00 uur, indien de praktijklijn 
bezet is.
dr Folkertsma, tel: 432234
dr v/d Sluis-Lentelink, tel: 431189

Avond- en weekenddiensten:
Op maandag tot en met vrijdag van 
17.00 uur tot de volgend ochtend 8.00 
uur en in de weekenden kunt u de 
dokterswacht bellen 0900-1127112

Hof en Hiem Thuiszorg:
Tel: 0800-8811188 (ma t/m vrij van 
8.30 - 17.00 uur)
thuiszorg@hofenhiem.nl
www.hofenhiem.nl

Hof en Hiem Maaltijdservice:
De maaltijdservice bestaat uit 
Tafeltje Dekje en inlooprestaurants 
voor senioren, tel: 0513-431555

Tandartsen:
Bel uw eigen tandarts, deze ver-
wijst u naar de diensthebbende 
tandarts. Tandzorg St Nicolaasga, 
tel: 0513-434676.

Fysiotherapie Gymplaza Sint Nyk, 
tel: 0513-432298

Centraal meldpunt voor vrijwillige 
thuishulp en vervoer,
tel: 0513-418520 op werkdagen van 
9.00 tot 10.30 uur.

Verloskundigen:
Praktijk voor verloskunde 
Skarsterlân, Celsiusweg 2, 8503 AC 
Joure. Maandag-, dinsdag- en don-
derdagochtend bereikbaar van 9.00 
tot 12.00 uur, tel: 0513-419223. 
Voor spoedgevallen 06-53790203

Foar it meilibjen, yn hokker foarm dan 
ek, nei it ferstjerren fan ús leave  

soarchsume mem en grutske beppe

Ike Leenstra - Wever

wolle wy jimme tige tanksizze.

De waarmte dy’t wy fan jimme  
ûntfongen hawwe hat ús tige goed dien.

 

 Bern en beppesizzers

Maaie 2017

Bericht voor de leden van Begrafenis- en crematievereniging 
“De Laatste Eer” St. Nicolaasga e.o.

De uitvaartverzorgers van onze vereniging zijn per 1 mei: 
Carolien de Lange Uitvaartverzorging, 06-27586783

Boersma Uitvaartverzorging, 0514-562859 

BEDANKJES

Hierbij wil ik iedereen bedanken 
voor de vele kaarten, bloemen 

en andere leukere attenties, ook 
namens Klaasje, tijdens mijn ver-
blijf in het ziekenhuis het gaat nu 
goed met mij. Wij zijn inmiddels 

verhuisd naar Lyts Sypestien aan 
de Houtvaartweg nr.8 Langweer
Anne en Klaasje Mink Langweer

TE KOOP

Wegens omstandigheden VW luipo 
automaat van okt 1963. Benzine - 

sport uitvoering - automaat - leren 
bekleding APK mrt 2018 pr: notk.

Tel. 0513 - 434098

KLACHTEN BEZORGING ZAKENMAN?
GEERTJE POSTMA, TEL.432315

,,Struktureel
ellinde troch
ynsidintele
baten”

hûs kinne jo net mear fersekerje”, 
legt Janke de Vries uit. Hans Wijma 
vult haar aan. Het verzet richt zich 
volgens hem vooral op twee zaken. 
In eerste instantie de omgekeerde 
bewijsvoering. ,,Dêr ûntsteane de 
grutte problemen yn Grins troch. 
De boarger moat mar bewize dat 
skea troch gaswinning komt. Dat 
is no ûnder druk fan de publike 
opiny feroare. Hjir yn dit gebied 
ha we te krijen mei ynklinking fan 
fean. It is dus hiel dreech foar ús 
as bewenners om skea oan gas-
winning ta te rekkenjen. Wy fine 
dat diskriminearjend, dat allinnich 
foar de omkriten fan Slochteren de 
bewiislêst omdraaid wurden is. Dit 
moat foar hiel Nederlân lyk wêze.” 
Het tweede punt is eventuele plan-
schade. De waarde van woningen 
gaat namelijk drastisch naar bene-
den bij gaswinning. ,,De minsken 
moatte witte dat troch de gaswin-
ning de wearde fan eigendommen 
wol mei 60.000 euro nei ûnderen 
gean kin. Keapers binne huverich. 
In soad minsken realisearje  harren 
dat net.”

De verenigingen van plaatselij-
ke belang in Idskenhuizen en Sint 
Nicolaasga en buurtvereniging De 
Noed hebben hun steun richting 
Stichting Tegengas Tjeukemeer uit-
gesproken. Die maakt zich inmid-
dels klaar voor een juridische strijd. 
Protesten tegen gaswinning gaan 
dus verder dan de belangen van de 
inwoners van Doniaga en Follega. 
,,Fansels is de earste oanset ‘Not in 
my backyard’ west”, erkent Sjoerdtje 
de Visser, ,,Mar it giet us om it grut-
tere belang foar de boargers. Mei 
de jurist, wêr we yn it ferline sukses 
mei hân ha, sille we no sjen wat 
ferstannich is.” Janke de Vries knikt 
instemmend. ,,Net roppe en raze 
mar rêstich sa’n proses oanfleane.”

Om namens de burgers een stevi-
ge vuist te maken is de steun van 
donateurs nodig. Wijma: ,,Jo kinne 
wol wat dwaan tsjin grutte lichems. 
We ha no noch in lytse foarsprong. 
Foar de striid ha we wol jild en 
massa nedich. Allinnich stipers út 
Dunegea en Follegea is te meager. 
Derom in oprop om it donateurs-
kaartsje yn te foljen en by de Jumbo 
yn de bus te dwaan.”

Meer informatie op www.tegengast-
jeukemeer.nl. 

Vervolg voorpagina
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 Financiële software 
 Hardware & Software
 Servers & Netwerken
 Thuiswerk oplossingen
 Netwerk & Systeembeheer
 VPN verbindingen
 Web hosting
 Backup oplossingen

‘‘Het ontbrekende stukje
voor uw ICT’’

Tsjûkemarwei 6 | 8521 NA | Sint Nicolaasga | 0513 431344

www.depoort.nl

Tel. 0513 434387     Mob. 0622077527

Showroom: Wielwei 19 
8516 DD  Doniaga / St. Nicolaasga  Tel. (0513) 431531• 06-13017394

Fax (0513) 432651 • info@baxtegels.nl • www.baxtegels.nl

TEGELZETTERSBEDRIJF • TEGELHANDEL • SHOWROOM
VLOERVERWARMINGSSYSTEMEN• PVC VLOEREN

GROENTE VLEES BROOD

21 3

Verstriade gaat op de schop
en we geven de winkel zelfs ’n nieuwe naam

Gaastweg 1C, 8521 JA Sint Nicolaasga, tel.: 0513 431 430
tres vers vrijdag 19 mei

zijn wij
weer open!

  Koploper
meergranen

 2.69

Hollandse
   Aardbeien
500 gram 4.98

2.49
Ribeye
100 gram 2.59

1.39

 2.69
2.25

MOEDERDAGTIP!
Cadeaubon met 
gratis cadeau.

Bij aanschaf van een cadeaubon  
extra keuze uit:
• oogmasker 
• waardebon : 2 x onder de zonnebank
• sjaaltje
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Zaterdag 17 juni is er reden voor een 
feestje op de Fûgeldobbe.  De buurt-
vereniging viert namelijk dit jaar 
hun zilveren jubileum.  25 jaar gele-
den werd de vereniging opgericht 
en de buurtvereniging is nog steeds 
erg actief.  Al die jaren hebben 
vele buurtbewoners plaats geno-
men in het bestuur en is deze altijd 
levendig gebleven.  De buurt is gro-
ter geworden, mensen zijn geko-
men en gegaan, huizen gebouwd 
en verbouwd, kinderen geboren en 
opgegroeid.  Begin jaren negentig 
was het een buurt waar voorname-
lijk jonge gezinnen zich vestigden, 
tegenwoordig zijn de bewoners van 
alle leeftijden en is deze niet meer 
zo kinderrijk als vroeger.
De afgelopen 25 jaar werden er veel 
barbecues georganiseerd, de jaar-
lijkse terugkerende Paasactiviteit, 
survivals, sinterklaasfeesten, Sint 
maarten optochten, kerststukken 
maken, Levend Cluedo, puzzeltoch-
ten, Nieuwjaarsborrels, excursies 
en uiteraard vele jaren actief in de 
wagenbouw waar regelmatig hoge 
ogen werden gegooid.
Het meest bijzonder is eigenlijk 
dat de buurtvereniging naast de 
bestuursleden vele actieve buurt-
bewoners heeft waar men altijd op 
kan rekenen. Vele  (stille) krachten 

zijn actief met de jaarlijkse kerst-
boom, onderhoud van het speeltuin-
tje, jong en oud die hun steentje bij-
dragen aan de wagenbouw en als 
er een feestje is helpt iedereen mee.
Reden dus om hier bij stil te staan 
en dit te vieren!
17 juni organiseren we een gezellig 
avond met lekker eten en muziek. 
Ook zijn oud bestuursleden en oud 
buurtbewoners welkom. Men kan 
zich opgeven via fugeldobbe@live.
nl 
Er zal die avond ruimte zijn voor 
anekdotes en uiteraard om herinne-
ringen op te halen. 
http://Buurtvereniging-fugeldobbe.
nl   

Zilveren Jubileum Buurt-
vereniging De Fûgeldobbe

Afgelopen zaterdag was alweer de 
laatste activiteit van het Jeugdspoar 
seizoen 2016/2017. Voor het eerst 
werd ZigZag Sint Nyk georga-
niseerd. ZigZag Sint Nyk is geïn-
spireerd op het KRO programma 
ZigZag. De jeugd ging in groep-
jes zigzaggend door het dorp om 
opdrachten uit te voeren. Bij alle 
opdrachten waren munten te ver-
dienen. Tijdens deze activiteit zijn 
veel ondernemers bereid geweest 
te helpen. Zo was er bijvoorbeeld 

kassa scannen bij de Jumbo, 
geblinddoekt proeven bij Jellesma, 
order pikken bij Bouwhuis, koe mel-
ken bij De Vries, een houten puzzel 
oplossen bij Douma, rollatorrace bij 
Doniahiem en een quiz bij de brand-
weer. Het winnende groepje heeft 
een luxe ontbijt gewonnen voor het 
Jeugdspoar kamp! Jeugdspoar sluit 
traditiegetrouw het seizoen af met 
kamp (hemelvaart). Eind september 
start het nieuwe Jeugdspoar sei-
zoen. 

Jeugdspoar Zigzaggend door Sint Nyk

Maeykehiem en Bibliotheken Mar 
en Fean zijn tot een unieke samen-
werking gekomen. Hoewel de biblio-
theek aan de Boskranne per 1 juli 
moet sluiten, kunnen Sint Nyksters 
na deze datum boeken blijven lenen 
in het eigen dorp. Een groot deel 
van de huidige collectie van de 
bibliotheek wordt geplaatst in de 
Werkwinkel, aan de Rengersstraat 
2, een dagbestedingslocatie van 
Maeykehiem. Wie een uitgebreide-
re collectie wenst kan ook in de 
eigen regio met de bibliotheekpas 
terecht bij de bibliotheken in Joure 
en Lemmer. 
Voortvloeiend uit een eerdere bezui-
nigingsmaatregel is het voor de 
bibliotheek niet langer haalbaar om 
de bibliotheek aan de Boskranne 
open te houden. Maeykehiem is het 
gesprek aangegaan met de biblio-
theek, dit heeft geleid tot het plan 
om de collectie te verplaatsen naar 
de Werkwinkel. Het resultaat is een 
unieke win-winsituatie passend bij 
de maatschappelijke rol van beide 
instellingen: de cliënten van de 
Werkwinkel hebben veel zin om de 

uitlening te verzorgen, de biblio-
theek is blij dat er een boeken-
collectie beschikbaar blijft voor de 
inwoners van Sint Nicolaasga en 
omgeving.
Naast het verzorgen van reprowerk; 
kopiëren, het in elkaar zetten en 
drukklaar maken van drukwerk, 
worden de werkzaamheden van 
de cliënten die momenteel werken 
in de Werkwinkel uitgebreid. Het 
uitlenen en innemen van boeken 
komt er nu bij. Ook zijn er plannen 
om een koffiecorner op te zetten. 
Bibliotheken Mar en Fean houdt 
op de achtergrond de regie, maar 
de dagelijkse leiding is in handen 
van cliënten en begeleiders van 
Maeykehiem. Zodra alles achter de 
schermen geregeld is door beide 
instellingen, worden bibliotheekle-
den per brief geïnformeerd.
Bibliotheekleden kunnen na 1 juli 
gewoon blijven lenen met hun 
bibliotheekpas op de nieuwe loca-
tie. Voor een uitgebreidere collectie, 
lezingen, cursussen en activiteiten 
zijn zij van harte welkom in Joure of 
Lemmer. 

Werkwinkel Maeykehiem en
bibliotheek slaan handen ineen

Op zaterdag 8 juli is de 4de editie van 
het FootGolf Sint Nyk. Dit gebeurt in 
samenwerking met BurgGolf Sint 
Nicolaasga. We spelen 8 juli weer 
een 9 holes Footgolf wedstrijd, waar 
je in groepjes van 3 of 4 personen 
over de baan gaat. De bedoeling 
is om in zo’n min mogelijk aantal 
trappen de bal in de hole te krijgen. 
Diegene die aan het einde van de 9 
holes de minst aantal trappen heeft 
gebruikt is dus automatisch de win-
naar en krijgt natuurlijk de felbe-
geerde beker mee naar huis. Het 
klinkt makkelijk maar houdt reke-

ning met verschillende obstakels 
zoals bomen, bunkers en natuurlijk 
is er genoeg water is de buurt om de 
bal in te verliezen!  Er is een aparte 
competitie voor zowel de dames en 
de heren. 
We sluiten de avond af met een 
leuke afterparty bij Het Wapen van 
Friesland! De kosten voor de deel-
name bedragen €35,- De kosten voor 
het gebruik van de baan, drankje in 
de baan, borrelhapjes en een heer-
lijk buffet zitten hierbij inbegrepen.  
Deelname is vanaf 16 jaar. Opgave 
via www.burggolf.nl/footgolf

FootGolf Sint Nyk toernooi

Advertenties en kopij voor de volgende
'De Zakenman' inleveren tot

MAANDAG
22 MEI 2017 

VOOR 20.00 UUR

Bij Harry en Alie Nota,
Lemmerweg 46, 8521 JP St. Nicolaasga

Tel.: 0513-432491 / Fax: 0513-434431
E-mail: zakenman@notastnyk.nl
Internet: www.desintnykster.nl

ivm Hemelvaartsdag
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Schilder- en Timmerwerk
06 53 64 38 84      www.vstralen.nl

KWALITEIT TOT IN ELK DETAIL

KUNSTSTOF KOZIJNEN
DEUREN
TERRASOVERKAPPINGEN 
SERRES
ZONWERINGEN

Spannenburgerdyk 10 • 8522 MP Tjerkgaast • Tel: 0513 434 900 • info@kozijnnoord.nl
www.kozijnnoord.nl

Ontdek 
de kwaliteit 
van Kozijn 
Noord

Bezoek ons geheel 
vernieuwde showroom!

SHOWROOM OPRUIMING! 
KORTINGEN TOT WEL 50%

GEOPEND OP VRIJDAGMIDDAG, ZATERDAG EN OP AFSPRAAK!

Van Deynen
Kerkstraat 33
8521 JW Sint Nicolaasga
Tel: 0513-851 749
Mob: 06-457 60 920
www.van-deynen.nl
info@van-deynen.nlinfo@van-deynen.nl

Nu tijdelijk van 
€39,95 
voor

€36,95

Original CBD olie, 
één van de
beste ter
wereld!

CBD olie uit

Denemarken

Voor inwendig gebruik.Bevat minimaal 4% (400mg) 
pure en zuivere CBD (Cannabidiol)
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Ter kennismaking 

gratis 
CBD Emulsie 
t.w.v. €6,95

bij aankoop van
Original CBD Olie

CBD Emulsie 
helpt bij elk 

huidongemak

'Het is echt ongelofelijk waar 
mensen CBD olie voor gebruiken!'

'Toen wij in onze winkel CBD producten
gingen verkopen, waren wij redelijk
sceptisch. Nu hebben wij inmiddels via onze
klanten al zoveel positieve verhalen over
CBD gehoord, dat wij er zelf ook heel enthou-
siast over zijn geworden. Het is echt ongelofe-
lijk waar mensen CBD olie voor gebruiken,
vaak met verbluffende resultaten.’

‘Waar wij iedereen wel voor willen waarschu-
wen, is dat er veel verschillende CBD-produc-
ten te koop zijn, maar deze zijn niet allemaal
even heilzaam. Het is daarom belangrijk om

goed op de samenstelling, kwaliteit en sterkte
te letten van de CBD olie die je wilt gaan
gebruiken.' Wat bijna niemand weet is dat het
Scandinavische klimaat en de natuurlijke
omstandigheden daar perfect zijn voor de
groei en de teelt van hennepplanten en dat de
CBD geteeld in Denemarken één van de beste
ter wereld is. 'Indien jij ook CBD wilt gaan
gebruiken voor het behoud van jouw gezond-
heid, kom dan voor een persoonlijk advies,
vrijblijvend, bij ons langs. Onze medewerkers
weten bijna alles over CBD en kunnen je dus
een gedegen advies geven.'

CBD wordt gewonnen uit Industriële hennep. CBD is een heilzame stof die goed is voor het
behoud van een goede gezondheid. In onze winkel horen we bijna dagelijks ongelofelijke
verhalen van mensen die CBD olie gebruiken. 

Verkrijgbaar bij: DIO De Magneet Gaastweg 1a, Sint Nicolaasga

 |  Schildersbedrijfkampen.nl
Scharren 30 Scharsterbrug |  T. 06 46714726
Handelswei 14 Joure |  T. 0513 419293

Glasservice
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VVI/RVC VOETBALNIEUWS
VVI voetbalnieuws
En het leek wel goed te gaan thuis 
tegen C.V.V.O. 1 na de 1-0 voor-
sprong. Maar vlak voor de thee en 
net erna ging het toch mis naar 
1-1 en 1-2. V.V.I. 1 ontbeerde iets of 
iemand die de boel op het juiste pad 
kon zetten. Uit bij Tonego eenzelfde 
laken een pak: bij rust nog 0-0. Na 
de rust kwam de 1-0 en 2-0, V.V.I. was 
niet bij machte om dat om de  zet-
ten, dus blijven de problemen nog 
steeds groot.
V.V.I. 2 speelde zijn laatste pot uit bij 
de Wâlde 2 met 2-2 gelijk en daar-
na  wacht ook de nacompetitie voor 
eventuele promotie.
V.V.I. 3 won thuis met 3-1 van  het 
altijd lastige Delfstrahuizen 3. 
maar kreeg klop met 1-0 in en tegen 
Oeverzwaluwen 3.
V.V.I. 4 kon het niet bolwerken in en 
tegen T.O.P. ‘63 3 met een 5-1 neder-
laag.
V.V.I da speelden thuis tegen 
Scharnegoutum da een goede 1e 
helft, maar een  matige 2e helft, 
doch hielden met 2-1 de punten 
thuis.
Uit dan bij Udiros tegen WTCC/ 
Udiros da, toch hoger 

R.V.C. voetbalnieuws
R.V.C. la 019-1 pakten uit een 2-2 bij 
Irnsum 019-1, maar pakten verdiend, 
doch zwaarbevochten toch met 5-3 
de winst thuis tegen Oudehaske 
019-1.
R.V.C. La 017-1 wonnen uit bij SC 
Joure 017-2 met 1-4  en blijven op 
koers.
R.V.C. La 017-2 verloren thuis met 1-2 
van Woudsend 017-1, maar wonnen 
toch met 1-2 uit bij Oudega/HJSC 
Heeg  017-2.
Gorredijk 015-1 won met 2-1 van 
R.V.C. La. 015-1, die thuis dan toch 
met 3-1  winst op Flevo Boya 015-2 
buit maakten.
R.V.C. La. 015-2 verloren met 5-3 bij 
Oudega/HJSCHeeg  015-2.
R.V.C. La. 015-3 verloren uit bij YVC/
Blauwhuis 015-3 met 6-1.
R.V.C. 013-1 pakten goed uit tegen 
Oudega/HJSCHeeg 013-1 met een 
6-1 zege!
R.V.C. 011-1 wonnen ruim met 10-0 
van Heeremveen 011-5 en zijn  
najaar kampioen.
R.V.C. 011-2 verliezen met 4-5 van 
Lemmer 011-1.
R.V.C. 011-3 verliezen met 0-9 van 
Irnsum 011-1.
R.V.C. 011-4 winnen uit met 0-8 bij 
SC Joure 011-7.
R.V.C. 011-5 spelen goed naar een 
0-10 overwinning b ij T.O.P. ‘63 011-2, 
maar laten het dan thuis lelijk zitten 

met 2-2 tegen de  Wâlde 011-1.
R.V.C. 011-6 verliezen met korfbalcij-
fers (7-6)  bij Workum 011-5.
Thuis krijgt men met liefst 0-20 klop 
van Oeverzwaluwen 011-3.
R.V.C. 09-1 wint met 4-1 thuis van  
Workum 09-1.
R.V.C. 09-2 verliest bij LSC1890 09-3 
met 7-3.
R.V.C. 09-3 verliest met thuis met 2-7 
van C.V.V.O. 09-3 en met 4-0 aldaar 
uit.
R.V.C. 09-4 wint met 1-9 uit bij EBC/
D’huizen 09-3 en pakt het kampi-
oensschap.
R.V.C., 09-5 pakt een 2-2 thuis tegen 
Read Swart 09-2, maar wint ruim-
schoots met 0-7 uit .
R.V.C. 09-7 verliest met 1-16 thuis 
van SC Bant 09-3.
R.V.C. m017-1 winnen uit met 3-6 van 
Nieuweschoot m017-1.
Thuis dan is er met 6-4 de winst op 
D.W.P. m017-1.
R.V.C. m015-1 wint bij LSC1890 m015-
1 met 2-7. Thuis dan is er moeizame 
winst met 1-0.
R.V.C. m013-1 winnen met 9-0 van 
O.N.T. m013-2.
Er kunnen bij een gunstig resultaat 
nog vele kampioenen uit de bus rol-
len, dus zet hem op!

Sneon’te jûn 6 maaie wie de jierge-
arkomst fan Stifting Toanielselskip 
Sint Nyk. Ûnder dizze gearkomst 
wúrdt altyd weromsjoen nei it ôfrû-
ne toaniel seizoen. En der wúrdt al 
fêst sjoen nei it kommende seizoen.

Dizze kear hie it bestjoer noch wat 
fierder yn’e tiid werom sjoen.
Ferskeidene toanielleden waar-
den yn it sintsje set. Sy krygen in 
gouden as sulveren speldsje fan it 
STAF (Stifting fan Amateur Toaniel 
Fryslân)

Jelle Wesselius en Theun Ram  fan 
it STAF wiene dizze jûn nei Sint Nyk 
ta reizige om de speldjes út te die-
len. De minsken dy’t 40 jier as lan-
ger aktyf wést ha yn’e toanielwrâld  
krygen in gouden speldsje , Hiel 
Kamsma, Luutsje de Boer, André 
v/d Leest, Corrie Postma en Clara 
Agricola.
De sulveren speldsjes, foar 25 jier 
giene nei; Tinie van Lingen, Epke 
Zonderland, Teun Kunst, Roel van 
Nijen, Reina Hoekstra en Anneke 
Sieperda.

Ferskeidene toanielleden
yn it sintsje set

Onlangs kreeg ik deze prachtige 
foto van de dansende kinderen op 
de Guarderia “San Francisco”. Deze 
wil ik graag met u delen met name 
omdat er op 21 mei op de Lentemarkt 
ook Colombiaanse dansers komen.
In februari zijn ze weer gestart met 
120 kinderen op de dagopvang op 
de Guarderia. Ze zijn in de leeftijd 
van 2 tot 5 jaar. Kinderen die leven 
aan de rivier, sommige wel in heel 
armoedige omstandigheden. Jetty 
van Aalsum, van oorsprong uit Sint 
Nicolaasga vangt deze kinderen op. 
Geeft ze goede voeding en onder-
wijs, dit met hulp van een aantal 
Colombiaanse vrouwen. Daarnaast 
is er een financieel adoptiepro-
gramma en een opvanghuis voor 
dakloze vrouwen. Stichting “Jetty 
van Aalsum“ zamelt geld in om de 
projecten in de krottenwijken van 
Pereira te ondersteunen. 

Daarom is er op 21 mei a.s. een 
“Lentemarkt voor Colombia “. Op 
deze markt is een grote diversiteit 
aan kramen. U vindt er o.a. bro-
cante, huis-en tuindecoratie. Maar 
ook op het gebied van persoonlijke 
verzorging en lekkernijen is er een 
ruime keus. Op het terras serve-
ren wij koffie met iets lekkers. Dit 
jaar ook muziek en…… speciaal 
voor deze gelegenheid komen er 
Colombianen dansen in hun prach-
tige kleurrijke kostuums. 

U bent van harte welkom, bij de 
familie Broersma, Lange Ekers 11 te 
Oudehaske, op zondag 21 mei van 
10 tot 16 uur. De entree is gratis!

Onder meer het standgeld en de 
terrasopbrengsten komen ten goede 
aan de projecten van de stichting 
(www.jettyvanaalsum.com)

Nieuws van de Stichting
“Jetty van Aalsum”

De Plûmkejeiers
Jannie Wijnja werd op 28 april j.l. 
door de woensdagochtend-badmin-
tonploeg in het zonnetje gezet door 
de overhandiging van een mooi boe-
ket bloemen. Dat gebeurde tijdens 
een gezellig etentje in ‘Eetboerderij 
de Blaauwpleats’ ter afsluiting van 
het badminton-jaar in Sint Nyk.
Op 17 april j.l. vierde ze namelijk 
haar 80ste verjaardag en dat von-
den de plûmkejeiers reden om haar 
hiermee te huldigen.  Natuurlijk 
was ze erg verrast en bescheiden 
als ze is zei ze: ’dat was absoluut 
niet nodig’, ik ben er verlegen van’. 
Jarenlang is zij al actief lid van ’De 
Plûmkejeiers’ en rent nog als jonge 
hinde van plûmke naar plûmke.

De fitte 80 jarige Jannie Wijnja is nog 
steeds actief lid van badmintonver-
eniging ’De Plûmkejeiers’.
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Complete engineering verricht  
voor verrijdbare portaalkraan Dyckerhoff Basal te Franeker  

Industrieweg 7     
8521 MB St.Nicolaasga 
tel. 0513-432228     
secretaresse@igromkes.nl            
www.igromkes.nl 
 

 

Engineering voor het Groninger Forum

Industrieweg 9               St. nicolaasga            0513-432089               www.tegelhandelvanveen.nl 

In onze showroom vindt u een groot keuze aanbod 

aan tegels uit diverse landen (o.a. Spanje en Italië) met 

diverse prijs niveaus en de nieuwste trends. 

Wij leveren onder andere:

keramischetegels, designtegels, plavuizen, sanitair-

tegels, buitentegels, plinttegels, badkamertegels, hand-

gemaakte tegels, mozaïeken, sierstrips, terrastegels, 

binnentegels, siertegels, hoekprofielen, patroontegels, 

portugesetegels, vloertegels, wandtegels, sanitair en 

alle soorten natuursteen.

Showroom geopend:

maandag t/m vrijdag 13.00 - 17.00 uur

zaterdag 9.00 - 12.00 uur

‘s-avonds op afspraak
VAN VEEN
Tegelzetbedrijf & Tegelhandel b.v.

Sphinx Tegels

Annemarie Nota 
Kerkstraat 17 

8521 JV  Sint Nicolaasga 
Telefoon (0513) 43 47 26 

salonbeautyvision@gmail.com 

WWW.DESINTNYKSTER.NL
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SINT NICOLAASGA / SCHARSTER-
BRUG - Op verschillende plekken 
is donderdagavond stilgestaan bij 
de oorlogsslachtoffers, die sinds 
het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog zijn omgekomen. Dit 
gebeurde ingetogen, met traditio-
neel de twee minuten stilte klokslag 
acht uur, maar in Sint Nicolaasga 
en Scharsterbrug ook met een stille 
tocht richting het oorlogsmonument.

Tijdens de herdenking was het 
bewolkt, maar droog. De plechtig-
heden vielen daardoor niet in het 
water. De aandacht voor de vol-
gende generaties stond met name 
centraal. Het landelijk comité 4 en 5 
mei heeft dit jaar gekozen voor het 
thema ‘Geef vrijheid door’. Enkele 
sprekers bij de herdenking, die tra-
ditioneel bij het oorlogsmonument 
aan de Kerkstraat plaatsvindt, haal-

den dit onderwerp aan. Namens de 
gemeente sprak in St. Nicolaasga 
raadslid Luciënne Boelsma haar 
bewondering uit voor de jeugd uit 
het dorp, die vorig jaar voor de derde 
keer een bezoek heeft gebracht aan 
concentratiekamp Auschwitz.

De stille tocht in Scharsterbrug ein-
digde weer bij het gedenkteken aan 
de brug in de Hollandiastraat. Een 
eervol aandenken aan tragische 
gebeurtenissen, die op die plek heb-
ben plaatsgevonden. De jeugd heeft 
traditiegetrouw in Ouwsterhaule 
een cruciale plek bij de herdenking. 
Niet alleen vanwege de bijdragen 
die basisschoolkinderen tijdens 
de plechtigheden leveren en de 
kranslegging, maar ook omdat het 
monument van verzetsstrijder Jetze 
Veldstra door de school is geadop-
teerd.  

De jongerenverenigingen Jeugdspoar KPJ en Wissel leggen een krans bij het 
monument in Sint Nyk.

Veel jongeren bij dodenherdenking Column
Harrie Werkman

It lange wachtsjen op moai cam-
perwaar waard úteinliks dochs 
beleane fansels. Oare jierren sette 
wy rûn 25 Aprill hast altyd ôf nei 
de Betuwe,  diskear dan mar just-
jes letter. Sa slim is dat ek wer net, 
de measte bloesem is dan miskyn 
wol fuort waaid, mar de fytsroutes 
dêre bliuwe wol, en it fluitekruid 
stiet krekt as it koalsied folop yn’e 
bloei. Sa stadichoan ha wy al hiel 
wat streken ôfstrúnt, mar foaral dy 
Linge-fytsroute sil noch wol efkes 
op nûmer 1 stean bliuwe 
Leuk om te fertellen hoe’t wy yn’e 
goedichheid yn dizze omkriten 
fersyld rekken. In goeie 20 jier 
tebek moasten wy foar it wurk nei 
Gorinchem ( Gorkum sizze wy). 
Doarren ôfhingje yn de renovaasje 
foar de plaatselijke wenningbau. 
By ien fan dy bewenners rekken 
wy oan’e praat oer dy omjowing. 
Fiersten te drok neffens ús, mei twa 
fjouwerbaansdyken,3 spoorlijnen, 
de Merwede, en in kolosaal grut 
yndustrieterrein. “Jim witte der neat 
fan”, seine dy lju, en de kaart kaem 
op tafel. De Linge, nea fan heart 
fansels. De langste én de moaiste 
rivier fan Nederlân. Op de wer-
omreis ha wy ( myn maat Rients 
en ik) de boel dêr ris wat ferkend, 
wy wiene al rap tige enthousiast. 
It earstfolgjende wykein mei moai 

Fluitekruid 
waar, bin Wiepie en ik, dy kant 
útsetten en hawwe in lyts hoteltsje 
boekt. Poer wiene wy, fuortendaliks. 
It wie flak foar koninginnedei, alle-
gear bloesem, skitterende fytsroute 
lâns in smûk rivierke, dy’t achter-
nei dus folle langer blyk te wêzen. 
Nei dy earste kear ha wy daliks 
mar besletten om hjir alle jierren in 
gewoante fan te meitsen. In inkele 
kear kaemen  wy der midden yn 
de simmer wolris wannear wy op 
trochreis wiene, ek dan kinst dêr 
wol wêze, want dan is in protte 
fan dat spul ryp en kinst der lekker 
fan ite; prommen, kersen appels en 
parren.. 
It enthousiasme makke dat wy al 
ferskeidene freonen sa gek krigen 
om it ek ris mei te meitsjen, te  die-
len sis mar. Ferlyne jier wiene dat 
myn aldste sus mei de man, en 
warimpel sy woene diskear wol 
wêr mei. Hoewol de sinne it sawat 
de hiele dei sitte liet, en it beslist nét 
waarm wie, soarche de Betuwe der 
dochs wer foar dat it in dei waard 
wer’t wy mei plesier oan werom 
tinke. In oanrieder dus, foar mins-
ken dy graach ris wat oars sjen 
wolle. Fier is it net, Leerdam byge-
lyks leit sawat op healwei, rydst der 
yn in dik oere hinne. Wy gean op 
seker oar jier op’e nij. 
P. 

Vrijwilligers zijn deze week begonnen met de aanleg van Wifi op het haven-
terrein van de Sint Nykster watersportvereniging. Inmiddels is de zender op 
de semafoor geplaatst. De mantelbuis vanaf de boerderij naar de mast ligt in 
de grond zodat de bekabeling binnenkort door de buis kan worden getrokken. 
Als alles meezit zal binnen een aantal weken de Wifi-verbinding klaar zijn.

WIFI op haventerrein WSV

Een speciale commissie van de WSV is aangesteld om ook de kantine van de 
watersportvereniging aan te pakken. Gekeken wordt hoe de akoestiek en de 
aankleding in de Kûperij kan worden verbeterd. Mogelijk wordt er een jeugd-
honk gerealiseerd. Vrijwilligers uit de vereniging zullen de komende tijd er 
mee aan de slag zodat de vernieuwde kantine zo spoedig mogelijk volledig 
in gebruik kan worden genomen.

‘It wurdt smûker’
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Kampioen dus, dik fertsjinne, ter-
jocht en ek noch yn in thúswedstriid 
mei moai fuotbalwaar, en in protte 
folk oan’e line. Ôfgryslik spitich dat 
ús foarsitter Guus ferstek gean litte 
moast nei it ferstjerren fan Coby, 
ek foar him hie dit de kroan wêze 
moatten op it wurk nei in pear jier 
echt hurd wurkjen yn it bestjoer. Yn 
goeie harmony mei de famylje wie 
lykwols beslúten dat it dizze snein 
dan sa mar moast, en it wie goed sa. 
De beide trainers krigen dizze mid-
dei dan dochs gelyk. Sy woene 
har net útlitte oer in útslach tsjin 
Aengwirden fansels, mar wiene der 
beide wis fan dat Akkrum net winne 
soe fan Read Swart, En dat ropten sy 
in wike derfoar al, dus moast allin-
nich Renado sels noch flink opladen 
wurde, om fol foar de winst te gean. 
En dat slagge! It begûn al mei de 
soan fan Daan Laros, Sydney, dy’t 
de keeper ferskalkte. Justjes letter 
makke Daan sels de 1-0, mei de 
holle fansels. Hoe leuk wie it dat wy 
in dei letter yn de Ljouwerter ferrast 
waarden mei in kompleet ynterview 
rûn it kampioenskap én syn stopjen. 
Aengwirden koe de 2-0 noch lang 
tsjinhalde, mar Giedo, Theunis en 
Tjitte fûnen dochs úteinliks in gats-
je,4-0 dus. Doe’t de scheids ôffluite, 
moasten wy noch in pear tellen 
wachtsje, mar dan wie it écht raak. 
Akkrum koe yndie net winne, 0-0, 
it wie safier, KAMPIOENTJE. Dolle 
freugde, en hearlik, wat in emoasje.  
Earlik, wat hiene wy de smoar yn 
nei dy 1-0 yn Akkrum, wat waard 
der flokt en skolden, en hoe moast 
it no fierder? Mar ek doe wiene de 
beide trainers  ferstandicher: rêstich 
bliuwe, it is noch lang net dien. Hjir 
is in grut kompliment op syn plak! 
Akkrum hie dan wol wûn yn dy ó sa 
belangryke wedstriid, ek sy hiene 

Kampioen

Op It Harspit
Windmolens: goedkoop of duurkoop?
Ik sla vandaag de Leeuwarder Courant eens open. Wat zie ik op de voorpa-
gina staan? Maar liefst 1.000 extra windmolens boven Schiermonnikoog! 
Dit plan (deze windmolens komen in de zee te staan) is een plan waarvan 
de Groninger gedeputeerde Nienke Homan zegt “dat het goed is voor 
het milieu en dat het een vliegwieleffect voor de economie heeft”. Ze is 
inmiddels in gesprek met de rijksoverheid, zodat zij de ruimte om deze 
plannen ten uitvoer te kunnen brengen vrij zullen geven. Hierbij rijst wel 
een klein probleem: het plan is voor een deel gesitueerd in een oefen-
gebied van defensie. Dat zal dan verplaatst moeten worden. Daarnaast 
stelt een maritieme aannemer (Peter van Oord) dat het tijd wordt om 
Nederland een “leidende positie in de windenergie” te geven. Ook hij 
heeft dit aangekaart bij de rijksoverheid. Dit gelezen hebbende leidt bij 
mij tot de volgende vraag: handelen beide uit milieubewuste overwegin-
gen? Of spelen andere factoren een rol? Ik noem werkgelegenheid en 
prestige (in het geval van Nienke Homan) of simpelweg geld verdienen 
(in het geval van de aannemer die natuurlijk staat te springen om deze 
enorme klus uit te voeren).
Laat ik u eens wat aanvullende informatie geven, die beide voorvechters 
van dit plan waarschijnlijk niet op de voorgrond brengen. Feit is dat de 
politiek steeds meer stuit op flinke weerstand tegen de hoeveelheid en 
formaten van de windmolens die gebouwd worden op het vaste land. 
Door die weerstand verplaatsen de windmolenparken zich steeds meer 
naar de zee, en dat spreekt nog in het voordeel van beide voorvechters. 
Maar, deze windmolen parken brengen enorme kosten met zich mee. Deze 
kosten zullen worden verwerkt in de energierekening, een bedrag van 
wel 18 miljard euro! Dit bedrag zal de schrikbarend hoge kosten over de 
komende 15 jaar moeten dekken. In vergelijking, dit is meer dan de JSF, 
de Betuwelijn, De Hoge Snelheidslijn en (destijds) de Fyra samen. Volgens 
bepaalde deskundigen is het windenergie plan enkel een politiek doel, 
de winst voor het milieu lijkt klein en de kosten zijn enorm hoog. Het pro-
duceren van energie uit kolen, olie of gas kost gemiddeld ongeveer 3 a 
4 eurocent per kWh, het produceren van windenergie kost nu gemiddeld 
ongeveer 17 eurocent per kWh. Door de dalende olieprijs lijkt dit verschil 
in prijs ook al nog maar groter te worden. Hierdoor zullen de windmo-
lenparken voor investeerders steeds minder interessant worden. Ook dit 
bedreigt de ambitieuze doelstelling van de Nederlandse overheid.
Bovenstaande geef ik u mee ter overweging. Baseer uw mening niet op de 
uitspraken van een of twee zogenoemde deskundigen. Zij prediken vaak 
voor eigen parochie. Verdiep u in de zaken die u aanspreken, en vorm 
uw mening nadat u alle invalshoeken bekeken, beluisterd en beoordeeld 
hebt! Sorry Urbi, het buurtkrantje van Langweer is natuurlijk ook het 
vermelden waard, maar laat mij af en toe maar wat grotere onderwerpen 
aan de kaak stellen….. Kan ook geen last dunkt me!
Orbi

wol yn’e smiezen dat Renado bètter 
wie. Safolle selsfertrouwen hiene se 
nét opdien, en dus ferlearen sy pun-
ten oan Irnsum, Âldeboarn en Read 
Swart. Wylst Renado dernei noch 4 
kear wist te winnen, wêrfan 3 kear 
mei goed fuotbal. Derrom terjochte 
kampioen, derrom triennen yn de 
eagen fan Joep en Griet (leiders/
fersoarchers), derrom freugdekreten 
dy’t sawat op’e Jouwer te hearren 
wiene, derrom gratis bier fan in 
tal dolle sponsors. En in big smile 
oan’t tolve oere ta by sponsor Johan 
Postma, dy’t noris in kear gjin krityk 
betinke koe. In wurd fan dank noch 
fan de spilers sels oan it adres fan 
de grutte groep supporters dy’t it 
hiele seizoen achter alle wedstri-
iden oanfleach, en in grutte stipe 
wiene ék op mominten dat it ris wat 
minder goed gie!!!  Mei syn allen 
wiene wy it der oer iens dat it wurk 
fan de bende fan acht, ûnder lieding 

fan Anno Kuperus fertuten dien hat. 
Dik trije jier lyn yn gong setten mei 
de bedoeling Renado wat better op 
de rails te bringen,. De Raed-Wyte 
trein rollet no lekker soepel. der 
sille altyd reizigers yn- en útstappe 
wolle, mar it spoarboekje soarget 
derfoar dat elkenien der wille yn 
hat. 
Sa ek by Renado 2. Ien kear winst 
, ien kear ferlies. Tsjin Bolsward 2 
kear Theo dy’t scoort, en Brún dy 
in punt redt troch oan de eion noch 
in penal te kearen! In wike letter 
hie Harûn de ploech frege fit te 
wêzen, mar Henno en Mark fesliep-
ten sich, ferdwaald yn Stiens, dus 5 
min. Warming-up, ien gie op de bal 
stean doe’t hy ûnder druk kaem te 
stean (Sven leau’k) en sa kaemen se 
achter. It bleau 1-0, yn in rommelige 
wedstriid. Mar gau ferjitte en op 
Sint Nyk oan, om fanôf it terras te 
sjen hoe moai as Renado 1 kampi-

oen waard. En oanskowe by it grutte 
feest, ja dat leit se wol. 
Net folle nijs fan 3,4,5 of it moast 
wêze dat Garson Pelupessy in 
supermoaie goal makke foar R3 
ast gastspiler. Dizze jongkearel hat 
him net allinnich it Frysk hiel goed 
eigen makke ( klinkt altyd sa lek-
ker ûngewoan ! ) mar hat yntusken 
ek aardich baljen leart, dêr seach 
it yn earste ynstânsje beslist nét 
nei út. Ik leau dat syn broer by 
Heracles spylet, snein marris even 
goed oplette. 

Kommend wykein is der noch in 
kompleet programma, sjoch mar 
even op de Renado-side. Der sil fêst 
in ploech supporters nei Harlingen 
reizigje sneon, want dan hoopt 
trainer Arjen kampioen te wurden 
mei syn Zeerobben, alfêst succes 
tawinske jonge. 
P.

Wij willen alle ondernemers en
vrijwilligers bedanken die 6 mei jl. hebben 

meegeholpen aan ZigZag Sint Nyk!

Bouwhuis Horeca & Grootverbruik
(Age Postma), Douma’s Trappenfabricage 

(Hilco Douma), Jellesma Vers Triade
(Sjouke Bouma en Tony van Dijk),

Jumbo Jan Altenburg, Melkveebedrijf De 
Vries (Gea Jonkman), Zorggroep Hof en 

Hiem (Rudi Jonkman), Brandweer Sint Nyk 
(Jan Fledderus en Germ Ligthart), Pieter 

de Haas, Sippie Boersma, Margreet Nota, 
Emma van Nijen en Stefan Absen.

Het Jeugdspoar bestuur.

SINT NICOLAASGA – De jeugdsur-
vival van jeugdsociëteit de Wissel 
is vorige week zondag een groot 
succes gebleken. Geholpen door het 
prachtige weer en veertien enthou-
siaste groepen jongens en meiden 
kon de organisatie in het begin 
van de avond de sportieve balans 
opmaken.
Nadat de teams allemaal naar huis 
waren geweest voor droge kle-
ren was het wederom druk bij De 
Wissel. Een tent vol survival deel-
nemers zaten vol spanning op de 
uitslag te wachten. Nadat er uitleg 
werd gegeven over de route en hin-
dernissen was het met de reacties 
niet veel anders dan bij de ‘grote’ 
brandweersurvival.
Nadat alle resultaten waren ver-
werkt, zat er nogal wat verschil in 
de tijden bij de uitslag. Zo hadden 
de winnaars na berekening ruim 2 
uur en 42 minuten nodig en nummer 
14 legde het vijf kilometer lange 
parcours in net geen 5 uur en 10 
minuten af.
Nummer één werd het meidenteam 
Mud Angels die de jongens van de 
Stumpers ruim voorbleven. De Mud 
Angels bestaand uit Else Lolkema, 
Esmee de Boer, Simone van der 
Molen, Rixt van der Wal en Femke 
Leenstra. Zij deden er 2.40.30 over, 
terwijl de Stumpers 3.01.55 nodig 

Survivalmeiden verslaan jongens

hadden. Nummer drie, de meiden 
van de Barbies, kwamen op een tijd 
van 3.15.40 uit. Opvallend in deze 
survival is dat de meiden de jon-
gens duidelijk de baas waren. 
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Alle ruim honderd medewerkers van de Jumbo  Jan Altenburg in Sint Nyk hebben vorige week hun nieuwe bedrijfskleding in ontvangst genomen. Gelijk al 
vele positieve reacties op de nieuwe frisse kledinglijn. Voor elke afdeling een duidelijk herkenbare outfit.

Nieuwe kleding voor Jumbo medewerkers

Jeugdsurvival van jeugdsociëteit De Wissel
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Molier 9 ● 8521 MD St. Nicolaasga ● T: 0513-431381 ● F: 0513-432485 ● E: info@kuipersinstallatie.nl

              Landelijk erkend installateur voor:
● electra   ● centrale verwarming

● gas   ● loodgieterswerk

● water   ● duurzame energie

www.kuipersintallatie.nlwww.kuipersinstallatie.nl

Tjerkgaast Sterkin
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LTjerkgaast

 RS Jonkman  Administratiekantoor  
 Administratie & Consultancy 
 Postbus 39 – 8520 AA  Sint Nicolaasga   Bezoekadres: Tsjûkemarwei 6-b 8521 NA  Sint Nicolaasga 
 Tel.: 0513 – 43 63 03 
 info@jonkman-administratie.nl   www.jonkman-administratie.nl 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Ook plannen om voor u zelf te beginnen?  Wij bieden een bijzondere en deskundige 
 begeleiding voor starters.  
    Administraties, jaarrekeningen, advies/begeleiding 
   Belastingen en fiscaal advies 
   Salaris administratie en consultancy 
   Voor particulier, starters en kleinbedrijf 
   Project begeleiding en finance interim management 

Betrokken bij het kleinbedrijf 

Ontvangst vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur. 
Prijs: € 25,00 p.p.  

Inclusief consumpties 
Kids tot 13 jaar € 12,50 

 

      Eerste Pinksterdag!!    Brunch buffet bestaat uit: 
 

11.00 uur inloop met koffie/thee en zoetigheden 
 

11.30 uur kopje groente bouillon 
 

12.00 uur buffet met o.a. 
 

Sandwiches, luxe broodjes, croissants, Quiche Lorraine, zalm, makreel 
kroketten, kaas, vers fruit, omelet, pasteitje, zoetwaren, vleeswaren en salades  

Koffie , thee, melk, ,jus d’orange, fris, bier en wijn. 
 

13.15 uur Nagerecht van het huis, diversiteit aan lekkernijen 
 

Na borrel tot ca. 14.00 uur. 
 

Reserveren gewenst! 
 

Tel: 0513 431 747/06 139 606 18 
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Geldig van wo 22 maart t/m di 30 mei 2017

Geen 18, geen alcohol

Bramen, frambozen, blauwe bessen  
of gesneden fruit
Alle soorten
2 bakjes à  
125-250 gram

Lentewijnen wit
Moselgarten Riesling Kabinett, I Heart Cava  
brut of semi-seco, Burgershof chardonnay,  
Waterval sauvignon  
blanc-semillon, Los  
Gansos chardonnay  
of Tussock Jumper  
pinot grigio
3 flessen à 750 ml

Pitloze witte of rode druiven
Bak 500 gram

Hak groenteconserven of appelmoes
Alle soorten
4 potten à 370 ml

Knorr Wereldgerechten 
of Wereldspecials
Alle soorten
2 pakken

Optimel drink
Alle soorten
2 pakken à 1 liter

Kipfiletblokjes
Nieuwe standaard kip 
Schaal 600 gram

Filet americain
Alle soorten m.u.v. biologisch
2 bakjes à 150 gram

Quaker cruesli, granola, 
crunchy muesli of havermoutrepen
Alle soorten
2 pakken à 1 liter

* 2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.  
* Voor alle aanbiedingen geldt maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant per bezoek.

2 VOOR 3 VOOR

2 VOOR2 VOOR

4 VOOR2 VOOR 2HALVE
PRIJS*

e

 Jumbo Jan Altenburg, St. Nicolaasga, Molewei 1

179

500

350 1000

200425

300 300


