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FAN DE REDAKSJE
Het
kaatsseizoen
2018
is
daadwerkelijk voorbij gevlogen!
Het is alweer tijd voor de
najaarseditie van het Clubblad!
We kijken even terug op het
seizoen, de ledenpartijen en
competitie van het kaatsseizoen
2018 van senioren en jeugd.
En uiteraard weer een mooie blik
op de digitale wereld van
@@spiek.nl@@.
In 2018 hebben we de dames en
heren op de Huizumer Cup-dag
kunnen verwelkomen op dezelfde
dag maar wel ieders in eigen veld.
Het experiment zoals we initieel
hadden bedacht, werd niet door
iedereen goed ontvangen, maar dit
was een prachtig alternatief.
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Bezorgers

Wat er allemaal is te doen de
komende herfst en winter, vind je
in dit clubblad. Denk aan de gezellige winteravonden bij OG waar we een
potje kunnen biljarten of een kaartje leggen, bijkletsen met een lekker
drankje.
Graag wil willen jullie er op wijzen dat je op de hoogte kunt blijven via
volgende sociale media: www.oghuizum.nl,
www.facebook.com/Oghuizum, www.twitter.com/oghuizum en
www.instagram.com/oghuizum. Heb je wat leuks voor social media of in
het clubblad, mail ons via oghuizum@gmail.com!

Wie weet zien we elkaar vrijdag 4 januari 2019 tijdens de nieuwjaarsborrel
van OG Huizum of vrijdag 22 maart 2019 tijdens de voorjaarsvergadering.
En anders in april weer op het kaatsveld.
Tot ziens!
O.G. Huizum
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ERELEDEN
J. Sijtsma †
M. Meijer †
R. Woudstra †
Dr. W. Sinninghe Damsté †
Ytsen Hilverda †
Janus Paassen †
Johannes Dijkstra sr.†
Hendrik Bijlsma

Sikke Wiersma †
Gerrit Herrema †
Dirk Dorhout
Nanne Kleefstra
Kees Postma
Henk Porte
Sije Wieringa
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VOORWOORD
Beste kaatsvrienden,
In december blik je nog even terug op het afgelopen en kijk je hoe alles
verlopen is. We kunnen concluderen dat het kaatsseizoen 2018 goed
verlopen is voor onze kaatsclub.
Het kaatsen is dat wat betreft een vreemde sport, het seizoen begint in mei
en voor je het weet is het al weer oktober en is het alweer afgelopen.
Opvallend was vooral de temperatuur, die sommige momenten eigenlijk te
hoog was om lekker te kunnen kaatsen en om de velden klaar te kunnen
maken. In de maand juli werd het erg warm met als uitschieter op 26 juli
van 35 graden. De langdurige droogte had duidelijk invloed op het
kaatsveld. Het veld werd steeds harder en de kleur van het gras werd steeds
minder groen. Doordat de BV Sport een aantal keren heeft gesproeid, bleef
het veld goed bespeelbaar op de cupdag.
Alle ledenwedstrijden en KNKB-wedstrijden waren goed georganiseerd en
zijn goed verlopen dankzij de inzet van onze vrijwilligers. Het bestuur wil
jullie allemaal bedanken voor jullie inzet. Alle uitslagen van de
ledenwedstrijden staan verderop in het clubblad vermeld.
De Huizumer Cupdag was ook een geslaagde kaatsdag. Dit jaar werd er op
verzoek van de kaatsers gespeeld in twee aparte velden. Het geheel paste
mooi op ons kaatsveld en vele bezoekers waren getuige van een mooie
kaatsdag.
De Huizumer kaatsdames hadden een zeer goed seizoen. In Franeker werd
de eerste afdelingswedstrijd met grote overmacht gewonnen. Op de
bondwedstrijd in Exmorra waren we dichtbij de overwinning. In de finale
lukte het jammer genoeg niet en werd er verloren van het sterkte partuur
van Berlikum en moesten Manon Scheepstra, Nynke Sybrandy en AnnaDieuwke Dijkstra genoegen nemen met een tweede prijs. Toch een knappe
prestatie van de dames, waarop je trots mag zijn.
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Ook was 2018 het eerste jaar in het bestuur voor Inge Bokma. Ze is Ronald
Reinsma opgevolgd als penningmeester en is voortvarend van start
gegaan. Jan Postmus heeft daarentegen aangegeven na jaren in het
bestuur te hebben gezeten, een stapje terug willen doen. Hij gaat op de
aankomende voorjaarsvergadering afscheid nemen als bestuurslid.
Leuk om te vermelden is dat een aantal vrijwilligers onder leiding van Attie
Nauta de kaatskransen voor de wedstrijden heeft gemaakt. Jolly Dooper
bood spontaan aan om het groen voor de kransen van de Slotdag te
maken. Als bestuur vinden wij dit een mooi initiatief en willen jullie vragen
om de hoepels van oude kaatskransen niet weg te gooien, maar om deze
mee te nemen naar de kaatsclub.
Een aantal data voor KNKB wedstrijden voor 2019 zijn al bekend. De
meisjes kaatsen op 23 juni bij OG Huizum. De Huizumer Cupdag staat
gepland op 7 juli 2019 en de jongens komen op 8 september 2019 bij ons
kaatsen.
Namens het bestuur wil ik alle leden, vrijwilligers en sponsoren bedanken
voor hun inzet in 2018. Zonder jullie inzet is het voor OG Huizum niet
mogelijk om de wedstrijden te kunnen organiseren.
Ik wil iedereen alvast een goede jaarwisseling toewensen met vooral veel
gezondheid voor 2019.
Namens het bestuur,
Johannes Dijkstra
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HUIZUMER CUP-DAG 2018

In 2016 en 2017 hebben we de Huizumer Cup-dag georganiseerd op
speciale wijze. De Dames en Heren vrije formatie parturen schitterden in 1
kaatsarena. 8 parturen dames en 10 parturen heren zorgden deze dag op
het Huizumer kaatsveld voor kaatsen op het hoogste niveau waarbij de
toeschouwer niet een keuze hoefde te maken bij welke categorie te kijken.
Het prijzengeld van de dames was gelijk aan de heren en zo werd deze dag
naast een Koning ook een Koningin gekozen van de Huizumer Cup-dag.
Als vereniging willen we graag de organisatie van de partijen Dames en
Heren hoofdklasse blijven doen. Daarom moeten we van de Cup-dag een
uniek evenement maken waarmee we de belangstelling voor de Cup-dag
en de kaatssport hopen te verhogen bij zowel het publiek, de media,
sponsoren als de kaatsers.
Naar aanleiding van de feedback van vorig jaar en de visie op de dag van
de scheidsrechters, is ons, ondanks ook de vele positieve reacties, verzocht
om toch 2 afzonderlijke velden te leggen. Door het actief meedenken en
de positieve inzet van vele vrijwilligers, is dit gelukt! Ondanks dat we toch
nog wat handen te kort hadden op de dag zelf (onder andere door
miscommunicatie tussen bestuur en de scheidsrechters), was het een
ontzettend geslaagde dag met mooi weer en veel bezoekers.
Ook volgend jaar willen we de dames en heren weer op dezelfde dag
verwelkomen. Daarbij zullen we wederom met de KNKB om tafel om de
puntjes op de i te zetten zoals de regie over de dag.
Ook zijn we weer zeer geïnteresseerd in jullie feedback en tips! Vertel het
ons via de mail secretarisoghuizum@gmail.com of persoonlijk!
To be continued!
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BESTUUR
KAATSVEREINGING ONDERLING GENOEGEN HUIZUM

Voorzitter
Johannes Dijkstra
Tel: 058-2152728
voorzitteroghuizum@gmail.com

Secretaris/wedstrijdsecretaris
Alinda Kleefstra
Tel: 06-18086960
secretarisoghuizum@gmail.com

Penningmeester
Inge Bokma
Tel: 06-52277592
penningmeesteroghuizum@gmail.com

Ledenadministratie
Johannes Dijkstra
Tel: 058-2152728
ledenoghuizum@gmail.com

Kantinezaken
Jan Postmus
Tel: 06-48264275
kantinebeheeroghuizum@gmail.com

Locatie kaatsveld :
Sportpark Nijlân, Middelzeelaan 2a, te Leeuwarden (naast het viaduct)
Tel: 058-2880323 (Kantine “De Oanloop”)

Bankrekening t.n.v. Onderling Genoegen
IBAN: NL92INGB0001720211 BIC: INGBNL2A
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COMMISSIES
Jeugdcommissie:

Johannes Dijkstra

Trainer jeugd:

Johannes Dijkstra

Materialen/Veldcommissie:

Tjeerd Bouma (058-2133290)
Hendrik Porte (058-2128858)

Sponsorcommissie:

Vacant

Club van 25:

Vacant

Biljartcommissie:

Eddy Douna, Uco Bauer en Jan Postmus

Slotdagcommissie:

Eelke van der Meulen, Pieter Uildersma,
Uco Bauer, Peter Ronner en Sybina Kingma
bereikbaar via
ledenkaatsenoghuizum@gmail.com

Ledenkaatscommissie:

Pieter Uildersma, Uco Bauer, Peter Ronner
en Sybina Kingma bereikbaar via
ledenkaatsenoghuizum@gmail.com

(Social) Media:

Alinda Kleefstra en Peter Spiekstra

Website
Twitter
Facebook
Instagram

: www.oghuizum.nl
: oghuizum
: OG Huizum
: oghuizum
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BESTUURSAANGELEGENHEID
In de aankomende ledenvergadering, zal een bestuursverkiezing en een
stemming betreffende de hoogte van contributie m.i.v. seizoen 2019
plaatsvinden.
Bestuursverkiezing
De bestuursverkiezing dient, volgens artikel 10.8 uit de statuten, te worden
gehouden i.v.m. het aftreden van een bestuurslid drie jaar na zijn of haar
verkiezing. Aftredende bestuursleden zijn volgens dit artikel meteen
herkiesbaar, indien zij aangeven een vervolg te willen geven aan zijn of haar
bestuursfunctie binnen de vereniging.
De bestuursverkiezing betreft onderstaande bestuursleden:
• Jan Postmus (Kantinezaken) aftredend en niet herkiesbaar
Kandidaten kunnen zich een half uur voor aanvang van de Algemene
ledenvergadering melden bij het bestuur.
Stemming
Volgens artikel 7.1 uit de statuten, wordt de contributie vastgesteld tijdens
de Algemene ledenvergadering.
In 2015 is door velen ook onderkend dat we jaarlijks de hoogte van de
contributie moeten bespreken. Het is nog niet bekend wat de KNKB gaat
doen met de afdracht. Het leden aantal lijkt nog steeds te dalen bij de KNKB.
Dit kan invloed hebben op de hoogte van de afdracht per lid.
Aankomende ledenvergadering willen we de hoogte van de contributie
bespreken met de leden. Volgens artikel 15.5 en 15.6 uit de statuten, zal er
een mondelinge stemming worden gehouden onder alle aanwezigen,
waarbij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslissend is.
Algemene ledenvergadering 2019
De aankomende ledenvergadering zal 22 maart 2019 plaatsvinden. Alle
leden zullen hiervoor t.z.t. maar ten minste 14 dagen van te voren, een
uitnodiging en agenda ontvangen.
Vriendelijke groet,
Het bestuur

O.G. Huizum
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VERSLAGEN LEDENPARTIJEN SENIOREN
We hebben in het afgelopen seizoen zes eigen ledenpartijen georganiseerd.
Deze partijen staan los van de gezamenlijke partijen, die we organiseren
met LKC Sonnenborgh, KV Het Plein, KV Foarut Marsum en KV Reitsje Him
Lekkum. Het nachtkaatsen is dit jaar echter niet doorgegaan. Daarom staat
de uitslag van de Koningspartij ook in het onderstaande overzicht.
De uitslagen van onze eigen ledenpartijen:

Koningspartij 29 april 2018
De traditionele opening van het kaatsseizoen. Een erg gezellige dag! Er
werd zowel in heren A- als B klasse gekaatst. Daarnaast was er ook een
damesklasse met een individueel klassement.
Uitslag A Klasse
1e prijs
Danny de Boer
Sytse Jager
Henry Meijer

2e prijs
Wander Meijer
Harmen Bouma
Gerry Otter

Uitslag B Klasse
1e prijs
Uco Bauer
Egbert vd Mossel
Johannes Kolthof

2e prijs
Hendrik Jorritsma
Benjamin vd Mossel
Peter Ronner

O.G. Huizum
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Uitslag damesklasse
1e prijs Dames
Inge Bokma

2e prijs
Anita de Boer

De Huzumer Slager Partij 10 juni 2018
Ook dit jaar werden de prijzen en de heerlijke hapjes weer gesponsord
door de enige echte Huzumer Slager Henk Rinsma. Er werd gekaatst in een
damesklasse, A- en B klasse heren.
Uitslag A klasse
1e prijs
Douwe Jouke Yntema
Sido Visser
Sander Witvoet
O.G. Huizum

2e prijs
Jorrit Joustra
Angela Donga
Tammo Bijlsma
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Uitslag B klasse
1e prijs
Melanie vd Mossel
Fokke Pander
Uco Bauer
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2e prijs
Theo de Boer
Auke Alkema
Jetze Monsma

3e prijs
Wytze vd Woude
Eelke vd Meulen
Pieter Uildersma

Uitslag damesklasse
1e prijs
Nathalie Tiemens
Sybina Kingma

2e prijs
Karin Boonstra
Inge Bokma
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Dick Scholten Partij vf 24 juni 2018
We hebben deze traditionele vrije formatiepartij gespeeld in een heren A
klasse, een heren B klasse en een Dames klasse.
Uitslag A klasse
1e prijs
Edwin Koopstra
Mannes van Weert
Eric Zittema

2e prijs
Pieter v Tuinen
Gerben Wierstra

3e prijs
Floris Koudenburg
Tycho Reimers
Jorrit Joustra

O.G. Huizum
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Uitslag B klasse
1e prijs
Eelke vd Meulen
Jacob vd Meulen
Sigrid Bokma

2e prijs
Wybren vd Woud
Gerry Otter
Wia Otter

3e prijs
Bouke de Vries
Jelco Witteveen
Eric vd Veen

4e prijs
Uco Bauer
Egbert vd Mossel
Richard Vonk

Uitslag Dames klasse
1e prijs
Esther Turkstra
Hilde Seepma.

2e prijs
Jantine Sikma
Sjoukje Kooistra

3e prijs
Melanie vd Mossel
Femke Dijkstra
Annika Hoekstra

O.G. Huizum
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De Rus Partij 19 augustus 2018
Uitslag A klasse
1e prijs
Jorrit Joustra
Danny de Boer

2e prijs
Pieter Uildersma
Tammo Bijlsma

Uitslag B klasse
1e prijs
Thomas de Vries
Ruurd Postma

2e prijs
Gerry Otter
Eddy Sjollema
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Uitslag Dames klasse
1e prijs
2e prijs
3e prijs
Jantina Rozema
Karla Korporaal Joke Ritsma

Pearkekeatsen 2 september 2018
Uitslag A klasse
1e prijs
Coba Poelstra
Pieter v Tuinen

2e prijs
Fenna Bylsma
Peter Talsma

3e prijs
Karla Korporaal
Wander Meijer

2e prijs
Angela Roes
Feiko Broersma

3e prijs
Karin Boonstra
Jetze Monsma

Uitslag B klasse
1e prijs
Anita de Boer
Danny de Boer
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SLOTDAG 2018
De slotdag bij OG HUIZUM is inmiddels voor velen de slotdag van het
kaatsseizoen. Gezellig even naar de laatste kaatswedstrijd op het mooie
veld van Huizum. Vanuit alle hoeken van Friesland en misschien wel daar
buiten kwamen de kaatsers nog een keer een balletje slaan op het mooie
gras van OG Huizum. De voorbereidingen door de vrijwilligers verliepen
fantastisch. De aanmeldingen stroomden binnen via facebook of via de
email op ledenkaatsenoghuizum@gmail.com.
De commissie heeft het er maar druk mee gehad. De verloting, de prijzen,
de indelingen na de aanmeldingen, er komt heel wat bij kijken om zo’n
wedstrijddag met zo’n groot aantal parturen te organiseren. Er werd in
verschillende klassen gekaatst. Dames A en B, Heren A, B en C klasse. Elke
kaatser met zijn eigen partuur in zijn eigen klasse.
De veldleggers hadden een prima wedstrijdveld neergelegd. De
wedstrijdleiding in de bestuurswagen had het samen met de
scheidsrechters er maar druk mee om alles goed te laten verlopen. De hele
dag de perken zo snel mogelijk weer vol, zodat er mooi door gekaatst kon
worden.
De vrijwilligers in de kantine en in de eettent met soep, broodjes met
kaas/ham maar ook warm vlees, patat etc. hadden het prima voor elkaar.
De dag voorafgaand waren al veel broodjes gesmeerd door de vrijwilligers
die bij OG actief zijn. Geweldig!
Zo rond 17 uur waren de prijzen uitgereikt. Een gevulde jumbotas met
allerhande lekkers er in. Na afloop nog even een gezellige nazit in de
kantine met een stukje muziek, maakte de dag helemaal compleet.
Van vele kaatsers kreeg OG een bedankje voor de prima organisatie van
deze dag. Dat is natuurlijk altijd leuk om te horen, het geeft ook wel een
enorme kick als de kaatsdag een geslaagde dag is geworden. Het is zo fijn
dat je met zoveel leden en vrijwilligers tot een goede prestatie komt. De
vele foto’s zijn te bezichtigen op Facebook.
We hopen iedereen volgend jaar weer te zien in goede gezondheid!
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UITSLAG COMPETITIEKAATSEN EN DE OG TROFEE
Het kaatsseizoen van 2018 zit er alweer meer dan 2 maanden op en is het
zaalkaatsen inmiddels in volle gang. Toch willen we nog even terugblikken
op een mooie competitie. Een competitie waarin we niet alleen van het
prachtige weer konden genieten, maar ook van het sportieve spel van de
deelnemers. Onder de deelnemers konden we zelfs ook een paar nieuwe
kaatsers verwelkomen. Dit seizoen werden de uitslagen in een schrift
genoteerd en in de kantine bewaard, zodat het voor iedereen inzichtelijk
was. Uiteindelijk heeft Tjeerd Bouma de eindstanden in kaart gebracht.
De prijswinnaars waren:
In de A Klasse
1 Jorrit Joustra
2 Sander Witvoet
3 Bouke de Vries

In de B Klasse
1 Gerry Otter
2 Peter Spiekstra
3 Jan Postmus

In de Damesklasse
1 Sybina Kingma
2 Maaike Bokma
De OG Trofee
Bij de OG Trofee wordt gekeken welke kaatser de meeste punten heeft
gekregen bij de eigen ledenpartijen. Dit jaar waren dat er 6. De winnaar
van de OG Trofee is dit jaar Uco Bauer met slechts 1 punt meer dan Jorrit
Joustra en Gerry Otter.
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VRIJWILLIGERSAVOND VAN OG HUIZUM
Alle leden, donateurs, vrijwilligers en sponsoren hebben een uitnodiging
gehad voor het slotfeest van het seizoen 2018. 10 november was iedereen
welkom vanaf 20:00 uur. OG Huizum organiseert dit jaarlijks om ook op
deze manier onze waardering te uiten voor de betrokkenheid, steun en
inzet! Zonder vrijwilligers geen vereniging!
De prijswinnaars van de diverse competities en de OG Trofee zijn deze
avond ook in het zonnetje gezet door de altijd vrolijke en charmante Uco.
Ook was het afdelingspartuur van de dames speciaal uitgenodigd om even
stil te staan bij de behaalde prijzen op de NK. Helaas konden zij niet komen
door de drukke agenda’s maar we zijn super trots op hun resultaten!
Na het uitreiken van de prijzen en het dankwoord van de voorzitter, werd
de borrel voortgezet! Gezellig bijkletsen onder het genot van een hapje,
een drankje weer fantastisch verzorgd door onze kantinetoppers Jan en
Inge en hapjesmakers Inge en Attie.
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GEZOCHT!..... KRANSENHOEPELS!

Sinds dit jaar hebben we een nieuwe en heel goede leverancier van
prachtige kransen van Willy’s Blomke uit Welsryp. Maar de aanschaf
van de kransen blijft een flinke kostenpost.
We hebben het idee om een aantal keer per jaar zelf kransen te
maken. Inmiddels hebben o.a. Attie en Jolly zich aangeboden om eens
kransen te maken voor OG.
We hebben daarvoor echter wel hoepels nodig voor de kransen. Dus
aan iedereen de oproep om de kransen van het afgelopen
kaatsseizoen niet weg te gooien maar aan te bieden aan OG Huizum.
Lijkt het jou ook leuk om kransen te maken? De planning is dan op
donderdagavond de kransen groen maken en op de wedstrijddag zelf
(of de avond er voor) de bloemen er in te steken.
Ben je creatief met bloemen, laat het ons dan weten.
Dus heb je kransen(hoepels) of wil je graag helpen, stuur dan een
mailtje naar secretarisoghuizum@gmail.com of een appje naar
06-18086960.
Alvast bedankt!!
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GEZELLIGE WINTERMAANDEN IN “DE OANLOOP”
Bericht van “de Ballentikkers”
Het is weer zo ver, het biljartseizoen is weer begonnen!
Wij biljarten 2 keer per maand. Als je het leuk vindt om eens langs te
komen dan ben je een van deze data van harte welkom!
Vrijdag

21 december 2018 Kerstbiljarten

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

11 januari 2019
18 januari 2019
1 februari 2019
15 februari 2019
1 maart 2019
15 maart 2019
29 maart 2019
12 april 2019
april 2019 slotavond
(Datum nog te bepalen)

Kerstbiljarten 21 december 2018
Op vrijdag 21 december is iedereen welkom voor een gezellige afsluiting
van 2018.
Als je een keertje niet kunt komen, geef dit dan uiterlijk de donderdags
door bij Eddy (058-2138054), Uco (06-44754158) of Jan (058-7850108 of
06-48264275).
Groetjes
Bestuur de Huzumer Ballentikkers
Eddy Douna, Uco Bauer en Jan Postmus
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Zaalkaatsen….om ’s winters ook lekker eens een balletje te slaan!
In de winterperiode gaan steeds meer kaatsers de zaal in. Als je ook eens
zin hebt om mee te doen, bekijk dan het onderstaande overzicht van de
resterende wedstrijden en geef je op.
Zaalkaatsen 2018-2019
22-12-2018 wieringerwerf
27-12-2018 st anne
05-01-2019 wieringerwerf
12-01-2019 ferwert
19-01-2019 st anne
09-02-2019 ferwert
16-02-2019 st anne
23-02-2019 wieringerwerf
02-03-2019 wieringerwerf
16-03-2019 st anne
30-03-2019 ferwert
06-04-2019 st anne
13-04-2019 wieringerwerf
Aanmelden? Dat kan via de volgende personen:
Wieringerwerf: Zuiderzeehal aanvang 10:00 uur (A,B en C klasse)
Opgave bij: Anne de Jong 0227-501098, Edwin Koopstra 06-36598428 of
Jelle Visser 06-51292313. Uiterlijk de donderdag voor de wedstrijd tot
20:00 uur
St.Annaparochie: Sportcentrum de Bildtse Slag aanvang 10:00 uur
Opgave bij: J de Haan 0518-402071, J Sijtsma 0518-401436, P de Vries
0518-402955 of e-mail bedr.kaatsen.stanne@kpnmail.nl Uiterlijk de
donderdags voor de wedstrijd tot 15:00 uur
Ferwert: Sporthal de Heechfinne aanvang: 9:00 uur opgave uiterlijk
donderdag vooraf tot 19:00 uur
Opgave bij : Lutsen Steegstra 0519-562198, Gerry Otter 06-53162581 of
Lieuwe Meijer 0518-471316
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55+ kaatsen Franeker:
Sporthal de Trije aanvang 09:50 uur (A,B,C en D klasse)
Wedstrijden 2019:
2, 16 en 30 januari
13 en 27 februari
13 en 27 maart
10 en 24 april
Opgave bij: Piet Keizer 06-23992779. Kijk ook op www.kaatsen55plus.nl!
Uiterlijk de vrijdags voor de wedstrijd tot 19:00 uur (niet in het weekend
bellen).
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@@PESTAARTJES
Webshop of Nepshop
Online shoppen is enorm populair en groeit nog steeds als kool.
Inmiddels kennen we allemaal wel de bekendste online shops en kun
je er van uitgaan dat bedrijven als Bol.com en Amazon er alles aan
doen je zo veilig mogelijk online te laten winkelen. Maar lang niet alle
webshops zijn even veilig en kun je beter op je hoede zijn voordat je
je gegevens ergens achter laat.

Reviews
Om te beginnen is het altijd
verstandig om het bedrijf waar
je iets wil aanschaffen te
googelen. Zoek eens op de
naam in combinatie met
‘review’ of ‘klacht’ en kijk wat
de ervaringen van anderen zijn.

Informatie
Zoek op de site van het bedrijf naar meer informatie, zoals
bijvoorbeeld contactinfo, KvK-nummer en fysiek adres. Zo’n fysiek
adres en als er een KvK-nummer wordt vermeld op de site, kun je
daarmee ook verder kijken of het bedrijf ‘echt’ is. Kun je het bedrijf
niet op de naam vinden en heb je ook geen KvK-nummer kunnen
vinden op de site? Dan is er een goeie kans dat het om een
nepwebshop gaat.
Politie? Als je twijfels hebt, is het wellicht ook een goed idee om de
site van de politie eens te raadplegen. Op de pagina ‘Controleer
verkopergegevens’ kun je zoeken op websitenaam, emailadres,
telefoonnummer of IBAN-nummer.
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Betalen
En om die reden is het ook verstandig om te proberen of je achteraf
kunt betalen, of per creditkaard want dan ben je ook nog verzekerd

Raspberry Pi
Als je alleen maar wilt mailen en websites wil bezoeken hoef je geen
dure computer aan te schaffen. Het is een simpel ding zo groot als
een pakje sigaretten, maar wel met bluetooth, wifi, 4 usb poorten en
hdmi scherm aansluiting. Zelf een spelletje kan er nog wel mee
spelen. Zeker van het soort als candy crush. En de prijs? Voor ca. €60,heb je complete set. En de software is helegaar 😊 gratis.

Tot kiekes, @@Spiek.nl@@
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BEZORGERS

Postcode
8911
8913
8914
8915
8916
8917
8918
8919
8921
8922
8923
8924
8925
8926
8931
8932 tot
8932 JM
Vanaf
8932 JM
8933
8934
8935
8936
8939
9084
De rest

O.G. Huizum

Bezorger
Attie Nauta
Attie Nauta
Marga Kooistra
Marga Kooistra
Attie Nauta
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Tette Hooghiemster
Sybren Dijkstra
Sybren Dijkstra
Riemer Riemersma
Uco Bauer

Plaats / Wijk
Centrum/Oldehove/Stationskwartier
Harlingervaart/Vossepark
Westeinde
Valeriuskwartier/Westeinde
Sonnenborgh/Vogelbuurt
Bonifatius/Rengerspark/Transvaalbuurt
Bilgaard
Bilgaard
Cambuur/Noordvliet/Welgelegen
Bloemenbuurt/Oldegalileen
Vrijheidswijk
Heechterp/Schieringen
Cammingaburen
Cammingaburen
Nijlân
Huizum Centrum

Tette Hooghiemster

Huizum

Marco van der Kooi
Tette Hooghiemster
Jan Postmus
Tette Hooghiemster
Alle Jongsma
Alle Jongsma
Per post

De Hoven/Tulpenburg/Oranjebuurt
Huizum-Bornia en Huizum-Dorp
Aldlan west/Rapenburg
Wielenpolle
Zuiderburen
Goutum
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