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Voorwoord
2015 is bijna voorbij en zo terugkijkend op dit jaar is er weer heel veel
gebeurd in en rond ons dorp. De Buorren is zo goed als klaar, en mooi dat het
geworden is. Verder spelen er nog veel andere zaken die voor het dorp
relevant zijn. Zo liggen er nog de plannen (!?) rond de visvijvers aan de
Foarryp, is het ook nog steeds de vraag of er een fietspad van Wijnaldum naar
Midlum moet en gaat komen en denken wij ons nog steeds suf hoe wij onze
dorpsgenoten zover krijgen dat zij rustiger rijden op de Winamerdyk. De
school staat sinds enige tijd te koop voor een mooie vraagprijs overigens,
maar wat komt er in, wat gaat er mee gebeuren. Toch jammer dat wij als dorp
het pand en het terrein niet voor onszelf kunnen behouden, nietwaar?
De toneelvereniging heeft de moed opgevat om een iepenloftspul te
organiseren. Er zijn eerste stappen gezet om het dorpshuis te revitaliseren, aan
te passen aan de eisen en wensen van deze tijd en klaar te maken voor de
toekomst. Er ligt een aanvraag bij de gemeente voor de aanleg van een jeu-deboule-baan bij de speeltuin en het dorpshuis. En er zullen vast en zeker nog
meer ideeën ontstaan.
We zitten echter wel met het feit dat niet alleen Dorpsbelang maar alle
verenigingen kampen met een gebrek aan bestuursleden en andere
vrijwilligers. Hier ligt misschien wel de grootste uitdaging voor ons dorp. Hoe
organiseren we het toekomstige dorpsbelang, Dorpsbelang 2.0? Hoe
organiseren we het toekomstige verenigingsleven?
Hoe maken we van de krimp een kans? Is krimp vooruitgang, zoals werd
beweerd in een groot artikel in de Leeuwarder Courant (Sneon&Snein, 31-102015)? Kortom, er zijn geen problemen, alleen maar kansen en uitdagingen.
Ron Leen

Appeltaart-wedstrijd
Toen ik de Bijekoer instapte rook het al naar appeltaart.
Janine, Manja, Froukje en Naomi, de vrouwen van de activiteitencommissie,
waren al hard bezig met de voorbereidingen van deze wedstrijd. Planken en
kleedjes op het grote biljart, de tafel van de jury klaarzetten met glazen water.
Petra was bezig met koffiezetten, Baukje nam plaats achter de tafel met de
bonnenkluis voor haar en de muziekman zette zijn instrumenten klaar. Wat
een werk allemaal en dan hebben we het nog niet over de bakkers zelf die
prachtige taarten hebben gemaakt.
11 prachtige taarten werden op tafel gezet, bewondering voor de verschillende
opmaak en ingrediënten. De jury sloeg zich manmoedig door het proeven van
al die taarten heen en ik ben benieuwd of ze die avond flink hebben kunnen
uitbuiken.
De winnares is Wiepie Beuker geworden en ik moet zeggen dat ik haar taart
het allerlekkerste vond.
Er bleef een heleboel taart over omdat er weinig mensen waren en dat is
jammer. Deze middag was echt de moeite waard.
Een appeltaart-proefster

DE SNACKBAR BIJEKOER GAAT WEER
OPEN
Met ingang van zaterdag 16 januari 2016 opent Dorpshuis De Bijekoer de
keuken van 17.00 uur tot 20.00 uur voor de verkoop van diverse warme
snacks, zoals patat frites, hamburgers, kroketten, frikandellen enzovoort.
Gedurende de openingstijd is tevens de bar in de soos geopend.
Dit is een experiment van de activiteitencommissie en vanzelfsprekend zijn
hiervoor ook weer vrijwilligers nodig. Dus lijkt het jou of u leuk om eens in
de tijd de Snackbar De Bijekoer te bemannen, aanmelden kan via
ronleen@ziggo.nl of 0620622379.
Bij gebleken succes zal dit experiment worden omgezet in een permanente
openingstelling van De Snackbar!

Een mooi dorp………Winaam
Iedere keer als ik ons dorp inrijd of een wandeling maak dan valt het me op
dat ons dorp mooi is geworden en regelmatig hoor ik dat ook van onze
bezoekers.
De prachtige bankjes en de grote bank op ons pleintje zijn schitterend en
graag wil ik de mensen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt.
Achter de grote bank op het plein staat de “blinde” muur van onze schuur. Er
komen nog haagjes voor maar het lijkt mij leuk als de muur kan worden
opgeleukt met positieve woorden en ideeën.
Ik hang er een glas-in-loodraam op met mijn gevoel over Winaam. Heeft u
een positieve gedachte over ons dorp, verf dat op een houten plank, dan zal ik
er zorg voor dragen dat uw gedachte daar komt te hangen. Heeft u een ander
idee, dan hoor ik dat graag.
Titia van Dijk tel. 592077

Officiële ingebruikneming vernieuwde Buorren
Ergens in de komende weken (wanneer weten we nog niet precies) zullen alle
werkzaamheden aan en om de Buorren worden afgerond. Het bestuur van
Dorpsbelang wil dan graag op een zeker moment met alle betrokkenen, zijnde
de bewoners, de uitvoerders, het College van B&W, de raadsleden de Buorren
feestelijk ingebruiknemen.
Wanneer? Dat weten we nu nog niet precies, maar let op de
aankondigingen op de informatieborden!

Winaam : the movie
Dag dorpsgenoten,
We willen u graag vertellen hoe we gestart zijn met het filmgebeuren.
We hebben in het AS gesproken met de mensen die een rol hebben in deze
film en hen verteld hoe de filmopnames gaan verlopen.
De eerste proefopname heeft plaats gevonden bij het koor Waadwyn en tijdens
het sukerbytconcert in de kerk zijn er opnames gemaakt. De aankomende
weken worden activiteiten in ons dorp gefilmd, dus regelmatig zal de
filmploeg in ons dorp bezig zijn . Rop Pronk heeft aangeboden om het geluid
van de filmopnames te doen en daar zijn we zeer content mee.
We hebben de broers v.d. Weerthof benaderd voor een drone-opname via
vliegclub “The Eagles” ,dit omdat we graag een opname willen hebben van
ons dorp van boven af. U kunt ervan overtuigd zijn dat wij zeer zorgvuldig
omgaan met deze opnames en uw privacy gewaarborgd is.
Graag willen we opnames hebben van de opgraving in Winaam. Heeft iemand
in ons dorp nog een opname daarvan, dan horen we dat graag.
Astrid
tel. 592450 email: s.roosma@tip.nl
Arend en Titia
tel. 592077 email: arendleutscher@outlook.com
Pia
tel. 591873 email: famsjellema@yahoo.com

Feestelijke plaatsing van de Kerstboom in
Wijnaldum
Op zondag 13 december aanstaande wordt op ons vernieuwd dorpsplein de
kerstboom weer geplaatst en versierd. Dit onder het genot van warme
chocomel of glühwein. Aanvang 16:00 uur. Kom allen!

Nieuwjaarsnachtfeest in De Bijekoer. Kom je ook?
Ook dit jaar organiseren Alexander Leistra en Ron Leen op 1 januari vanaf
00:30 uur weer het spetterende nieuwjaarsnachtfeest in De Bijekoer. Iedereen
is van harte welkom om na de jaarwisseling met ons het nieuwe jaar feestend
in te wijden. Wij zorgen voor muziek en een hapje. Zorgen jullie voor de rest?
Tot dan!

Het dorpsleven zonder Dorpsbelang?
Hoe zit het dorpsleven er uit zonder Dorpsbelang? Stelt u zichzelf die vraag
wel eens? En zo niet, dan hoop ik dat dit stuk u aanzet tot het nadenken over
het dorpsleven zonder Dorpsbelang. Het is namelijk heel reëel dat er na 4
maart 2016 geen actief Dorpsbelang in Wijnaldum meer is. Net zoals in de
dorpen om ons heen lijdt ook Dorpsbelang Wijnaldum onder het gebrek aan
actieve bestuursleden. En als op 4 maart Aukje Jukema als penningmeester en
bestuurslid stopt dan zitten we zonder een volledig dagelijks bestuur. Geen
voorzitter, geen secretaris en geen penningmeester. En dat is onwerkbaar,
zowel formeel juridisch als in de dagelijkse praktijk.
In de vorige nummers van Fuottenein is regelmatig gevraagd om aandacht
voor dit probleem. Dit resulteerde wel in één nieuwe kandidaat voor het
bestuur, Nynke de Vries. Maar dat is onvoldoende, er zijn minimaal nog drie
nieuwe bestuursleden nodig.
Zonder een dorpsbelang heeft Wijnaldum als dorp geen formele contacten en
overleggen meer met de Gemeente Harlingen (en andere overheden) en kan
Wijnaldum niet optimaal profiteren van de faciliteiten die door de Gemeente
worden aangeboden. Wat had Wijnaldum niet gehad zonder Dorpsbelang? De
speeltuin? De vernieuwde Buorren? De AED? Parkeren zonder betaling?
Nou ja, lees de jaarverslagen van de bijna afgelopen 100 jaar er maar op na.
Het spreekt voor zichzelf.
Kortom, Dorpsbelang Wijnaldum is op zoek naar drie enthousiaste
bestuursleden voor de posten voorzitter, secretaris en penningmeester.
Wie interesse heeft kan zich melden bij Ron Leen via ronleen@ziggo.nl of
0620622379.

Maar Dorpsbelang heeft niet alleen bestuursleden nodig, want veel activiteiten
moet je gewoon doen en er niet teveel over praten. Denk aan:








het onderhoud van de bosvijver en het bospad;
onderhoud van de speeltuin;
oud papier ophalen;
deelname aan diverse begeleidingsgroepjes van diverse overheden en
instanties;
organisatie 4-mei herdenking;
het plaatsen van de kerstboom;
et cetera.

Daarom kunt u zich ook aanmelden als vrijwilliger zonder in het bestuur te
zitten. Ook dat kan bij Ron Leen.
Dorpsbelang 2.0
In een interessant artikel in de bijlage Sneon&Snein van de Leeuwarder
Courant van zaterdag 24 oktober 2015 werd het dilemma beschreven van de
Dorpsbelangen in Friesland. In een tijd van gemeentelijke herindelingen
(grotere gemeenten) en toenemende decentralisatie van bevoegdheden en
taken van de centrale overheid naar de lokale overheid geconfronteerd worden
met een ogenschijnlijke afname van de betrokkenheid bij en interesse in de
activiteiten van de Dorpsbelangen van de dorpsbewoners.
De stelling van het stuk was eigenlijk dat de huidige structuren en organisatie
van de Dorpsbelangen hopeloos verouderd waren en niet aansluit bij de
belevings- en interessewereld van de jonge dorpsbewoners. De jonge
dorpsbewoners die veel tijd kwijt zijn aan hun kinderen, hun werk en reistijd
daarvoor. Zij hebben vaak geen tijd en ook geen zin in eindeloze
vergaderingen en stapels leeswerk. Dit gecombineerd met het feit dat veel
bestaande besturen bestaan uit oudere leden die het werk ook nog eens
uitvoeren, levert een afstandelijke en minder betrokken houding op bij de
jongere bewoners.
Verder was de stelling van het stuk dat ook de manier van communiceren door
de besturen van de Dorpsbelangen hopeloos verouderd is. Ook die sluit niet
aan op de belevingswereld van de jongere bewoners van de dorpen.
Dorpsbelangen moeten meer naar buiten treden, de mensen benaderen voor
het meewerken aan korte projecten, een direct beroep doen op die mensen met
een concrete uitvoeringsvraag. Maar ook meer gebruik maken van de digitale
communicatietechnieken, zoals What’s app, facebook en Twitter. Zelfs een

internetsite schijnt al hopeloos verouderd te zijn. Ja, de tijd gaat snel en de
ontwikkelingen nog sneller!
Daarom ben ik wel benieuwd naar de reactie van onze jongere dorpsgenoten.
Al doe ik deze oproep dan weer via het antieke medium van een papieren
boekje. Maar goed, ik heb even niets anders voorhanden. Reageer s.v.p. naar
ronleen@ziggo.nl. Misschien een goede aanleiding voor verbeteringen en het
2.0-proof maken van ons eigen Dorpsbelang.
Ron Leen

Stichting
Wijnaldum

Archeologisch

Steunpunt

Zoals u wellicht nog weet van onze nieuwsbrief, zijn we in actie geweest om
de beide, door Ids Wiersma gemaakte schoorsteenstukken in de consistorie, te
laten restaureren. Wij kunnen u nu laten weten dat dit is gelukt. De beide
panelen zijn gerestaureerd door Wil Werkhoven en hebben nu weer kleur op
de wangen.
Achter een van de panelen kwamen we nog een verassing tegen in de vorm
van een hele oude plaat met een Italiaans aandoende voorstelling. Zo vind je
nog eens wat.
Wij willen de gerestaureerde panelen graag laten zien. U bent welkom op
zaterdag 9 januari van 13.00 - 15.30 uur.
Behalve de schilderijen van Ids Wiersma is er dan nog meer moois te zien in
het steunpunt. U heeft vast wel eens de amateurarcheologen met een
metaaldetector zien rondstruinen op de terpen van Wijnaldum. Een van die
amateurarcheologen is Gerke van Dijk. Hij heeft allerlei leuke vondsten
gedaan in en op onze terpen en deze zijn nu in het bezit van het Archeologisch
steunpunt. Hierbij hebben we hulp gekregen van Evert Kramer (voorheen
werkte hij bij het Frysk Museum, van Klaas Terpstra (oud terpbewoner van
Wijnaldum) en van Gerke van Dijk. Wij zijn bezig de vondsten een mooie
plek te geven in het steunpunt en u kunt ze dan op 9 januari komen bekijken.
Graag tot ziens op zaterdagmiddag 9 januari 2016 in het archeologisch
steunpunt van Wijnaldum.

Revitalisering/herinrichting Dorpshuis
De Bijekoer
Het Dorpshuis is de belangrijkste verbindende factor in ons dorp of zou dat
moeten zijn. Waarom? Omdat deze zeker 8 maanden per jaar de genoemde
verenigingen en groepen de ruimte biedt voor het uitvoeren van hun
activiteiten. Daarnaast is de soos in het Dorpshuis de ontmoetingsplek voor de
bewoners van Wijnaldum. Het Dorpshuis is van alle bewoners van
Wijnaldum. Natuurlijk is er de Stichting De Bijekoer en die heeft de
beheerfunctie en beschikt over de financiële middelen om het pand en de
activiteiten te onderhouden en in stand te houden, uit te voeren en te
vernieuwen. Maar dat allemaal ten dienste van de inwoners van Wijnaldum,
de gebruikers van het Dorpshuis.
De huidige staat van de Bijekoer vind ik te vergelijken met een uitdovend
vuur. Het loopt leeg of loopt niet meer en als er niets gebeurt, hebben we
straks een leeg pand, dat geen waarde meer heeft voort het dorp. Het bestuur
van de stichting, maar ook de gebruikers en de dorpsbewoners staan voor een
te nemen keuze. Of we laten het er bij en de Bijekoer dooft langzaam uit of
we gaan de Bijekoer op een weer nieuw leven inblazen. En wel zodanig dat
het dorpshuis weer voor jaren tegen aan kan. Hierbij zijn er twee aspecten die
aangepakt moeten worden, de inrichting, het gebruikersgemak en de
uitstraling van het inpandige deel van De Bijekoer èn de activiteiten.
De inrichting en uitstraling zijn naar mijn mening verouderd en achterhaald en
passen niet meer bij deze tijd. Er gaat geen aantrekkingskracht vanuit voor
nieuwkomers (bijvoorbeeld de jeugd) of weggebleven oudkomers. Het heeft
de uitstraling van een buurthuis in de jaren ’80 van de vorige eeuw of nog
erger van een centrale ontmoetingsruimte in een bejaardenhuis uit dezelfde
periode. Mijn voorstel zou zijn om een drastisch vernieuwingsplan op te
stellen, zodat de uitstraling, de inrichting en het gebruikersgemak weer
aansluiten bij deze tijd, sterker nog weer voor een aantal jaren mee kan.
De huidige activiteiten worden georganiseerd door de verenigingen, de
activiteitencommissie en enkele initiatief nemende vrijwilligers. Maar de
activiteiten lopen langzaam maar zeker leeg als gevolg van vergrijzing, maar
wellicht ook omdat ze niet aanspreken voor wegblijvers. Dit kan meerdere
redenen hebben en is misschien ook het gevolg van het ontbreken van
enthousiaste, jonge en vitale vrijwilligers. Daarom ben ik bang, dat het

dorpshuis over een aantal jaren een leeg huis is geworden waar alleen nog wat
zieltogende activiteiten plaatsvinden of misschien wel helemaal niets meer.
Er zijn in mijn ogen twee opties, die elkaar uitsluiten, maar die ieder voor zich
grote consequenties voor het Dorpshuis zullen hebben. Deze opties zijn:
1. Niets doen, maar dan ben ik bang dat we op een gegeven moment de
deuren moeten sluiten; of
2. Aan de slag gaan met een verbeterplan en De Bijekoer weer
toekomstbestendig maken.
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft het stichtingsbestuur een
werkgroep ingesteld die zich gaat bezighouden met de inventarisatie van de
gewenste en noodzakelijke aanpassingen aan het inwendige deel van het pand
van het Dorpshuis. Deze werkgroep bestaat uit Andreas Zijlstra, Froukje
Buren, Ingrid de Mari, Johannes Rutten, Klaas van der Zee en
ondergetekende. Deze werkgroep zal in januari 2016 van start gaan. Uw input
is daarbij onontbeerlijk.
Met betrekking tot de activiteiten is de activiteitencommissie actief. Ook deze
kan heel goed ideeën en vooral ook ondersteuning gebruiken. Van alle
bewoners van Wijnaldum. Jong en oud, meisje of jongen, man of vrouw. Kom
maar op! Meld je aan!
U kunt uw reacties kwijt via de e-mail ronleen@ziggo.nl of met een briefje als
u niet over e-mail beschikt.
Ron Leen

Sjonggroep Waadwyn

Wat was het een geslaagde middag, het eerste korenfestival in de Koornbeurs
te Franeker op 18 okt.j.l. We hebben 5 liedjes gezongen met beeldende
achtergronden, passend bij het lied. Het was een uitdaging en een unieke
ervaring voor ons als koor.
Nu op naar de volgende optredens. 21 november verzorgen wij op
zatermorgen een optreden in de Batting.
Zondag 29 november om 15.00 uur in het dorpshuis de Bijekoer.
Een gratis concert waar wij een gedeelte van ons repertoire laten horen.
Er is een verloting met leuke prijzen.
Iedereen is van harte welkom.

8 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie in De Bijekoer
De besturen van Dorpsbelang en Dorpshuis De Bijekoer nodigen hierbij alle
inwoners van Wijnaldum en alle anderen, die bij het dorp betrokken zijn uit
voor de nieuwjaarsreceptie op vrijdagavond 8 januari, aanvang 20:00 uur.
Plaats? De Bijekoer in Winaldum.

Beste Winamers een vriendelijk verzoek:
S.v.p. geen info op het infobord plakken. Door de
lijmresten is het bord moeilijker te beschrijven.

Winaam durft te delen.
Heeft u een boom vol met appels..
Heeft u een appeltaart gebakken en de helft over…
Heeft u de nieuwste dvd van James Bond gekocht en hem ook gekregen…
Wilt u dit met anderen delen…

Vanaf nu kan dat via facebook Winaam durft te delen en u kunt zich
aanmelden bij de groepsapp: Winaam durft te delen.

Voor de groepsapp moet u even uw telefoonnummer doorgeven aan
demari@ziggo.nl

Agenda
13 december vanaf 16.00 uur plaatsen kerstboom op het dorpsplein
1 januari vanaf 00.30 uur nieuwjaarsnacht in de Bijekoer
8 januari vanaf 20.00 uur nieuwjaarsreceptie in de Bijekoer
9 januari van 13.00 tot 15.30 uur nieuwe vondsten bekijken in het
Archeologisch Steunpunt
Elke donderdag vanaf 14.00 soos in de Bijekoer
Elke vrijdag, mits er vrijwilligers zijn, soos open van 20.00 tot 24.00
Vanaf september elke 4e vrijdag van de maand Filmhuis It Mienskar
Kijk ook altijd even op de informatieborden bij de ingang van het dorp!

Kopij voor het volgende nummer
vóór 20 februari 2015 inleveren bij de redactie
demari@ziggo.nl

De AED hangt in de schuur van de familie Leutscher, Buorren 32

Oud papier
De lijst van het oudpapier ophalen de tweede zaterdag van de maand.
Mocht één van de verenigingen niet kunnen op deze zaterdag dan onderling
ruilen aub.
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