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Bevolkingscijfers over 2008

Dorp Inwoners 01-01-2008 Inwoners 01-01-2009 +/-
 M V T M V T 
BAAIUM 59 64 123 60 64 124 +1
BAARD 102 100 202 103 99 202 --
BEARS 72 55 127 72 57 129 + 2
BOAZUM 204 192 396 206 191 397 + 1
BRITSWERT 60 61 121 58 60 118 - 3
EASTEREIN 489 467 956 481 463 944 - 12
EASTERLITTENS 252 228 480 251 217 468 - 12
EASTERWIERRUM 175 156 331 178 158 336 + 5
HIDAARD 61 64 125 63 64 127 +2
HILAARD 168 150 318 165 156 321 + 3
HINNAARD 36 22 58 33 23 56 -2
HUNS 58 46 104 59 50 109 +5
IENS 25 18 43 24 19 43 --
ITENS 118 103 221 129 112 241 +20
JELLUM 72 73 145 69 71 140 - 5
JORWERT 165 154 319 162 159 321 +2
KUBAARD 136 124 260 135 126 261 + 1
LEONS 10 15 25 10 15 25 --
LYTSEWIERRUM 41 27 68 44 27 71 +3
MANTGUM 597 573 1170 598 565 1153 - 17
REAHUS 90 91 181 93 89 182 +1
RIEN 70 59 129 71 61 132 +3
SPANNUM 142 148 290 138 145 283 - 7
WAAKSENS 51 34 85 53 35 88 + 3
WEIDUM 286 335 621 287 321 608 -13
WINSUM 558 543 1101 556 536 1092 - 9
WIUWERT 130 119 249 127 117 244 - 5
WJELSRYP 244 245 489 249 246 495 + 6
WOMMELS 1034 1114 2148 1061 1153 2214 +66
TOTAAL 5505 5380 10885 5535 5399 10934 +49

Smederijmuseum in Winsum gaat open

‘In ieu werom yn de tiid’

In 2005 gaf Bakker, eigenaar van 
Bakker Metaalbedrijf, aan dat hij op 
zoek was naar mensen die hem wil-
len helpen bij de inrichting en het 
draaiende houden van het museum. 
Op de oproep kwamen vijf mensen 
af. Sindsdien zijn Berend Dales uit 
Winsum, Willem van Dussel uit 
Wjelsryp, Co van Vliet uit Winsum, 
Daan Wouda uit Franeker en Jan de 
Groot uit Winsum vrijwel iedere 
zaterdagmorgen in het smederijmu-
seum te vinden. Daar beleven de 

mannen genoeglijke uurtjes. “It hat 
in heech soosgehalte.”
Theunis Bakker heeft de werkplaats 
van de vroegere dorpssmid gerecon-
strueerd. In de afgelopen jaren ver-
zamelde hij gereedschap en appara-
ten. Samen met de vijf vrijwilligers 
heeft hij de machines gerepareerd, 
gereviseerd en een plekje gegeven 
in het museum. Ze zijn aangesloten 
op het centrale drijfwerk, zoals dat 
vroeger gebruikelijk was in de sme-
derij. Ook het oude smidsvuur met 
blaasbalg is in de smederij van Bak-
ker terug te vinden.
“Ik fyn it prachtich om âld ark te 
bewarjen. Sa bliuwt der wat fan it 
ferline bewarre”, aldus Bakker. “Ik 
wol sjen litte hoe’t it der in ieu lyn 
yn de smidse om tagong”, zo zegt 
de Winsumer ondernemer. Zijn 
vader had vroeger een smederij in 
Winsum. Samen met de vijf vrijwil-
ligers is het gelukt het museum zo in 
te richten dat mensen er een kijkje 

kunnen nemen. Bezoekers mogen 
ook zelf even aan de slag. “Der moat 
wat aksje wêze”, stelt Bakker. Ook 
worden er diverse demonstraties ge-
geven. Wie weet komt het ooit zo-
ver dat in de smederij paarden wor-
den beslagen. “Der binne yn Wim-
sum wol in pear minsken, dy’t dat 
noch kinne.”
Bakker heeft het gebouwtje in 1992 
speciaal voor het museum laten 
bouwen. Vier jaar eerder was Bak-
ker met zijn metaalbedrijf van start 
gegaan. Inmiddels zijn er twintig 
mensen in het bedrijf werkzaam.
Het is de bedoeling dat het smede-
rijmuseum steeds op de eerste zater-
dag van de maand ’s morgens is ge-
opend. Mocht er vraag zijn naar rui-
mere openingstijden dan wil Bakker 
daar wel aan mee werken. Hij kan 
zich voorstellen dat er in de zomer 
meer mensen een kijkje in het mu-
seum willen nemen. “Der komme 
hjir in protte boatsjeminsken.”

Winsum – Het smederijmuseum 
van Theunis Bakker in Winsum 
gaat open. Op zaterdag 7 februari 
kunnen belangstellenden voor de 
eerste keer een kijkje nemen in de 
oude smederij aan de Kleasterdyk 
45a. In de afgelopen jaren heeft 
hij samen met vijf vrijwilligers het 
museum ingericht. “De minsken 
gean hjir in ieu werom yn de tiid”, 
aldus Bakker. 

De vrijwilligers van het smederijmuseum in Winsum rond het smidsvuur. Van links naar rechts: Berend Dales, Co van 
Vliet, Willem van Bussel, Daan Wouda, Theunis Bakker en Jan de Groot.

Winterke soarget foar groei iisklubs 
Wommels – It winterke hat de 
iisklubs gjin dôve nuten lein. Der 
koe folop op de ijsbanen riden 
wurden en foar de leden waard 
der fan alles organisearre. De 
measte iisklubs yn ús kontreien 
kinne dan ek in groei fan it tal 
leden meldde. 

Sa is de iisklub ‘Winterwille’ yn 
Wommels groeid mei 83 nije leden. 

De klub telt no goed 350 leden. De 
ijsklub Winsum krige der fyftich 
nije leden bij en de iisklub ‘Gouden 
Reedsje’ yn Wjelsryp gong fan 110 
leden nei krapoan 160 leden. De 
ponghâlder fan de iisklub ‘Eens-
gezindheid’ yn Rien koe der sa’n 
fyftjin nije leden byskriuwe en ek 
de iisklub Weidum ferwolkomme 
fyftjin nije leden. Yn Reahûs krige 
de iisklub ‘Sânlean’ der acht leden 

by. De iisklub ‘De Twa Doarpen’ 
yn Mantgum krige der fiif nije ge-
sinnen by. De klub telt no sa’n 350 
gesinnen.
Yn Britswert smiet it winterke gjin 
nije leden op. “Dat kin ek hast net, 
want it hiele doarp is al lid”, sa 
meldt bestjoerslid Klaas van Dijk 
fan de iisklub Britswert. Ek yn Hi-
laard wie der gjin taname fan it lede-
tal. Hilaard sit op it stuit sûnder ijs-
baan. De âlde iisbaan efter garaazje 
Hoekstra is net mear geskikt om op 
te riden en it iisklubbestjoer fan de 
‘Eendracht’ is mei de gemeente Lit-
tenseradiel yn ûnderhanneling oer 
in nije baan.

Littenseradiel: +49
Wommels – Het aantal inwoners van de gemeente Littenseradiel is in het 
afgelopen jaar met 49 toegenomen. Het was de sterkste toename sinds 2001, 
toen er sprake was van een bevolkingsgroei van 91. Op 1 januari van dit jaar 
telde de gemeente 10.934 inwoners. Het ging om 5535 mannen en 5399 
vrouwen. Wommels kreeg er 66 inwoners bij, Mantgum zag het inwoner-
tal met zeventien teruglopen. Opvallend is de groei van een aantal kleine 
dorpen. Easterein behoort weer tot de verliezers. Na een jarenlange afname 
was er in 2007 sprake van een groei van dertien inwoners, maar afgelopen 
jaar werd die winst bijna weer teniet gedaan.

Sertifikaat foar De Krúntsjes 

Jorwert - It pjutteboartesplak De 
Krúntsjes yn Jorwert krige op 15 jan-
newaris it sertifikaat Frysktalich pjut-
teboartesplak oerlange. De Krúntsjes 
hat de ôfrûne trije jier hurd wurke 
oan it ynfieren fan in taalbelied dat 
rjochte is op de twatalige ûntwikke-
ling fan de bern. Dat trajekt wie no 
ôfrûn. Om dat te fieren kaam it trio 

Pake’s Trots del om berneferskes 
te sjongen mei de bern. Sûnt 2000 
bestiet de mooglikheid foar pjutte-
boartesplakken en bernedeiferbliu-
wen om sertifisearre te wurden op 
it mêd fan taalbelied. Yn Littensera-
diel dogge alve pjuttenboartersplak-
ken en ien bernedeiferbliuw mei oan 
it sertifisearringstrajekt.

Fusie twee kerken
in Wommels rond
Wommels - De fusie van de Her-
vormde Gemeente Wommelks/Hi-
daard en de Gereformeerde Kerk 
Wommels/Kûbaard is rond. De twee 
kerken vormen nu de Protestantse 
Gemeente Wommels-Hidaard. Op 
18 januari werd in de gereformeerde 
kerk de notariële acte ondertekend 
door beide gemeenten. 


