
Winnaar



Beste winnaar,
 
Namens de jury* van harte gefeliciteerd met uw Beste idee voor de mienskip.
In dit juryrapport leest u wat wij van uw initiatief vinden en wat we u graag mee willen geven.
 
We wensen u heel veel succes bij de uitvoering van uw idee.
 
Hartelijke groet,
Namens de jury
 
Cid Berger, voorzitter

 
*De juryleden zijn:

Cid Berger, Directeur Merk, Marketing en Sales namens De Friesland
Leo van Sister, Voorzitter Verzekerdenraad De Friesland

Marijke Boersma, Verzekerdenraad De Friesland
Marianne Waanders, manager MKB-Noord VNO-NCW

Mascha Perquin, eigenaar Mama Mascha
Goska Sixma, eigenaar Ennu Vitaal

Rutger Bennink, vitaliteitsconsulent De Friesland



Ontdek de natuur door avontuur 
met Sterke Yerke IV 

Mooi voorbeeld van het verbinden van inspiratie  
op natuur, duurzaamheid en vitaliteit.

Sympathiek idee wat velen zal aanspreken en  
bovendien goed uitvoerbaar lijkt.

Prachtige combinatie van de actuele problematiek rondom  
klimaat en de mienskip te verbinden. Een terechte winnaar!

Het concept van Sterke Yerke heeft zich al bewezen in de  
afgelopen jaren en verdient een mooi vervolg.

Geweldig initatief wat goed bij de belevingswereld  
van de doelgroep past.

Mienskip 3.0, voldoet aan alle criteria door het begrip  
mienskip op een originele wijze te verbinden aan een actueel 

thema vervuiling/plastic soup. Gericht op jeugd en  
professioneel en concreet uitgewerkt. Het idee opzich geeft  

al vitaliteit en energie.

Een prachtig project met meerdere ‘vangsten’. Het haalt  
de jongeren weer naar buiten en maakt ze onbewust bewust 

van wereldproblematiek. 
Tip: laat ook kansarme jongeren deelnemen. 

Margreeth Themmen



Samen muziek maken 
maakt gelukkig! 

Muziek maken verbindt en maakt gelukkig, wat een fijne  
andere invalshoek om aan vitaliteit in de mienskip te werken. 

Leuk idee wat de mentale gezondheid van mensen  
goed zal doen; muziek werkt bij een ieder.

Mooi oog voor de positieve werking van muziek op de mens.

De titel zegt het al: muziek maakt gelukkig en dat is een  
hele goede reden om dit project te ondersteunen.

Muziek is een prachtige manier om mensen samen te  
brengen, creativiteit te ontwikkelen en plezier mee te maken.  

Ik gun jullie een mooi dorpsorkest :)

Muzikaal geluk als instrument om vitaliteit en mienskip te  
versterken. Juist binnen een wijk met grote problemen en  

uitdagingen. Complimenten voor de originaliteit. De muziek 
klinkt door in dit initiatief.

Muziek doet veel met mensen en is een top verbinder.  
Fantastisch om hier in deze wijken mee aan de slag te gaan. 

Tip: kijk hoe je hier iets structureels van kunt maken.

Annewiep Bloem 
en Guus Pieksma



Kraamkost en rouwkost 

Hier word ik stil en tegelijkertijd heel erg enthousiast van.  
Het belang van goede voeding, aandacht voor elkaar en  

saamhorigheid in de buurt. Top initiatief.

Origineel idee. Ben benieuwd hoeveel mensen dit  
zal aanspreken.

Mooi om te zien hoe een verdrietige gebeurtenis heeft  
geleid tot een optimistisch idee voor de buurt.

Goed en gezond eten is in alle levensfases belangrijk. En als je 
in een levensveranderende fase zit is het natuurlijk heerlijk als 
iemand dit een keer voor je doet. Ik wou dat ik dat had gehad! 

Wat een heerlijk gevoel om zo voor elkaar te zorgen.

Ik hoop dat je dit idee werklijkheid kan maken. Dit zijn de  
momenten waarop je het verschil kan maken voor mensen. 

Gaaf dat jullie dit zien en doen.

Prachtig idee ontstaan vanuit eigen ervaring. Naar elkaar om 
kijken en zorgen voor elkaar heel praktisch gemaakt met een 
maaltijd in moeilijke dagen. Voeding voor een vitale mienskip.

Pure mienskipszin dit idee, wat op kleine en grote schaal  
haalbaar is. Tip: zoek aansluiting bij het onderwijs (bijv. gratis 

website) en betrek expertbedrijven als ambassadeur.

Gerlotte Majoor



Plan Boppeslach 

De mienskip in optima forma, met elkaar en voor elkaar.

Leuk en origineel idee, waarbij je veel bewoners kunt betrekken.

Een initiatief dat al goed bezig is en hopelijk nog meer  
mensen blij kan maken met hulp van De Friesland!

Een goed doortimmerd plan dat veel mensen erbij betrekt  
en op een heel dorp impact zal hebben.

Geweldig, hoe vaak is de omgeving nog niet ingericht voor  
mensen in een rolstoel. Mooi dat jullie de natuur dichterbij 

brengen vanuit rolstoel geschikte paden.

Mooi initiatief door de samenwerking van drie basisscholen  
en twee verenigingen om samen de mienskip te versterken  
door een breed en toegankelijk sportaanbod. Een prachtig 

voorbeeld van vitale samenwerking.

Sterk dat de (sport)verenigingen de handen ineen slaan en  
dat de verbinding met ondernemers is gelegd. Hoe kunnen  

andere dorpen/steden hiervan leren?

Jant van Dijk



Sport&Educatie Campus Workum 

Bewegen wanneer jij dat wilt, samen, in de buurt,  
laagdrempelig mogelijk gemaakt. Dat zal zeker stimuleren.

Sport en scholieren verbinden is een solide basis voor later,  
wat de gezondheid bevordert.

Plezier voor jong en oud, mooi initiatief om zo alle generaties  
bij elkaar te brengen!

Bewegen en educatie gaan hand-in-hand. Vroeger hadden we 
de driehoek buurt, onderwijs, sport. Gaaf om te zien hoe door 

dit initiatief intrinsieke behoefte onstaat.

Mooi initiatief door de samenwerking van drie basisscholen en 
sportcentrum om samen de mienskip te versterken door een 
breed en toegankelijk sportaanbod. Een prachtig voorbeeld  

van vitale samenwerking.

Een mooie combinatie van verbinding en bewegen op een  
logische plek. Mede hierdoor zeer kansrijk om een basis te  

leggen voor continuïteit. De jeugd groeit op met verbinding.

Anja Speerstra



Bloemenpluktuin 

Wat een prachtig voorbeeld van het verbinden van natuur,  
educatie en inspirate en de kracht van de mienskip.

Natuur is dichtbij en spreekt veel mensen aan;  
dit idee haalt het nog dichterbij.

Een man met kennis en kunde aan het roer, klinkt als een  
goed plan om Lollum groener en gezonder te maken!

Verse bloemen, wie wordt daar nou niet gelukkig van?  
Samen aan de slag in de tuin, dat is goed voor de gezondheid, 

verbinding en goed voor diversiteit en bijen.

Veel succes met dit prachtige intiatief ten behoeve van  
educatie van mensen en tegelijkertijd de ontwikkling van de 

biodiversiteit. Zoek de samenwerking met de basisscholen op :)

Vitaal met (pre)pensioen en daar de mienskip  
van mee laten profiteren, prachtig.

Een leuk, kleinschalig initiatief. Meer hiervan!

Durk Houtsma



Midden in de Mienskip samen  
jeu de boules spelen 

Samen spelen voor jong en oud. Hier dragen we graag  
ons steentje aan bij.

Leuk idee wat mensen zal aanspreken.

Mooi om te zien dat jullie de eenzaamheid onder ouderen  
willen verkleinen. Ik zou zeggen: Boules’se!

Mooi dat jullie dit met elkaar doen. Maak er een mooie  
sociale plek van voor de komende jaren!

Jeu de boules banen hebben een bewezen verbindende  
werking. Wat als er ook voor de jeugd iets wordt geïnitieerd. 

Jong en oud tegelijk aan het spelen/bewegen.

Gea Bouma en  
Heleen de Vries



Projectplan ‘Wommels Beweegt’ 

Indrukwekkend plan, dit gaat zeker helpen om de vitaliteit  
in Wommels verder te versterken.

Het idee is misschien niet helemaal uniek, maar betrekt  
de hele gemeente erbij.

Erg mooi dat jullie het plan rolstoeltoegankelijk willen maken, 
wie weet in de toekomst ook een sportieve activiteit voor  

mensen in een rolstoel? Wommels inclusief!

Succes met het vinden van mensen door deze prachtige  
klassieke sporten. Het deed me denken aan de  
European Sports for all, games uit het jaar van  

‘Leeuwarden Culturele hoofstad’.

Project ‘Wommels beweegt’ is een rijdende trein naar een 
steeds vitalere ‘mienskip’. Het initiatief past naadloos binnen  

de criteria van deze verkiezing en de prijs is dan ook meer  
dan verdiend.

Een uitdagend plan met an sich mooie insteek om o.a. gratis 
aanbod voor optimale toegankelijkheid. Wel benieuwd hoe dit 

structureel haalbaar wordt gemaakt.

Projectgroep  
‘Wommels Beweegt’



Duo-dorpsfiets 

Wat een sympathiek initiatief en zo belangrijk voor een  
doelgroep die zelf lastig alleen in beweging kan komen.

Zeker een sympathiek idee, de vraag is wel wie de duofiets  
gaat beheren?

Een proactief plan om ouderen minder te laten  
vereenzamen en gezonder te blijven leven. Veel plezier  

op de fiets Hurdegaryp!

Hoe mooi is het om samen te kunnen fietsen en beleven.

Netwerk knap ingezet. Gebruikmakend van de kracht  
van de mienskip een vitaal idee gerealiseerd.

Het kan zo simpel zijn. Briljant in z’n eenvoud!

Jappy Talma



Gezamenlijk eten voor  
alle alleenstaanden 

Samen eten koken en genieten geeft saamhorigheid en  
brengt een klein beetje extra geluk en gezondheid.

Prima en sociaal idee wat hopelijk 1x per week gerealiseerd  
kan worden; eenzaamheid komt helaas veel voor.

Hartverwarmend initiatief waar hopelijk veel animo voor is.  
Veel plezier!

Eten is zoveel meer dan voeding: eten is cultuur, emotie en  
verbinding. De mooiste gesprekken vinden plaats aan tafel.  
Dan moet je wel een tafelgenoot hebben. Dit project zorgt  

voor die gespreks- en dispartner.

Een prachtig initiatief dat het verdient om gezien te worden. 
Samen met elkaar koken en leren. Alle succes :)

Een heerlijk en haalbaar idee. Gaan de mensen samen  
het eten maken? Dan helemaal top!

Teatske Wissema


