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Voorwoord

Goed, het is wederom mijn beurt om een stukje te schrijven. Een van de taken
die een dorpsbelang heeft is niet alleen om te proberen zo goed en zo kwaad
als het kan het dorp te vertegenwoordigen. Ook is het onze taak om de
inwoners van het dorp zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er
speelt en welk dingen en projecten in de omgeving ons dorp aangaan.
Traditioneel hebben we daarvoor ons blaadje "it Fuottenein".
Maar ook ons dorp gaat mee in de vaart der volkeren en het uitgeven van een
boekje heeft als nadeel dat het niet echt actueel is. Zeker als het maar 4 keer
per jaar uitkomt, wordt het moeilijk om actueel te zijn.
Sinds 2005 heeft het dorp ook een heuse website te bereiken via winaam.nl en
ook komen er steeds meer mogelijkheden beschikbaar via social media. De
vernieuwde jeugdsoos is bereikbaar op Facebook evenals het archeologisch
steunpunt. En natuurlijk is er nu ook de Wijnaldumer Nieuws Groep op
Facebook waarin huidige Winamers en vroegere bewoners ervaringen en
herinneringen kunnen delen en waar al uitgebreid gebruik van wordt gemaakt.
Verder heeft het Terpen en Wierden project een website opgezet met veel
historische informatie onder andere over Wijnaldum
(http://www.terpenenwierdenland.nl/). Kortom, Wijnaldum is springlevend.
Niet alleen in de echte wereld maar ook in de virtuele wereld.
Michael Bouma

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Op zaterdag 4 juni 2016 is de slachtermarathon.
We staan weer op Getswerdersyl. Dat is deze keer aan het begin van de route.
Daar hebben we uiteraard wel VRIJWILLIGERS voor nodig.!
Wie ons wil bijstaan kunnen zich op geven bij
MAIL ADRES jan@koelhuisbergmans.nl
Mobiel 0622916161
Bij voorbaat dank
namens de Slachtmarathon commissie

Hoefsmid Naomi
Nederlands gediplomeerd sinds 2008
NVvH - lid
EFFA gekwalificeerd

www.hoefsmidnaomi.nl
Foarryp 3 - Wijnaldum
06-16248336

C.E.F.

Speciale opening: gerestaureerde schilderijen Ids
Wiersma en nieuwe archeologische vondsten in
Wijnaldum
WIJNALDUM - Eind 1800 schilderde de bekende Friese schilder en tekenaar
Ids Wiersma (1878-1965) twee dorpsgezichten van Wijnaldum.
Wiersma was indertijd schildersknecht in het dorp. De panelen hebben altijd
boven de schoorsteenmantels van de consistorie van Wijnaldum gehangen.
Aangetast door de tand des tijds, zijn de panelen nu gerestaureerd door
mevrouw Wil Werkhoven uit Makkum. Deze restauratie werd mede mogelijk
gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van de Wassenbergh-ClarijsFontein Stichting.
Wijnaldum heeft naamsbekendheid gekregen door de vondst van de beroemde
gouden mantelspeld, permanent te bewonderen in het Fries museum van
Leeuwarden. Door deze vondst werden de terpen rond Wijnaldum favoriet bij
de amateurarcheologen. Ook bij Gerke van Dijk uit St. Annaparochie. In de
loop der jaren heeft hij prachtige vondsten gedaan in de terpenrij van
Wijnaldum. Mede door de hulp van Evert Kramer (voorheen provinciaal
archeoloog) en Klaas Terpstra (oud-inwoner Wijnaldum) heeft de Stichting
Archeologisch Steunpunt Wijnaldum deze vondsten kunnen verwerven.
De schilderijen hangen weer netjes op hun plek. De archeologische vondsten
hebben een plek gekregen in een vitrinekast in de “achterkamer”. Kom eens
langs bij een activiteit of haal zelf even een sleutel op de bekende
sleuteladressen. Jullie zijn altijd welkom.

EIERACTIE

Beste bewoners van Wijnaldum

Wij als koor Waadwyn komen vrijdag 18 maart tussen 17.00 – 20.00 weer
bij u langs voor de jaarlijkse eieractie!!
Wij hopen op u steun, en koopt allen!!

10 verse eieren € 2,50
Chocolade eitjes € 2,50 per zakje

Verslag van de activiteiten commissie
Op zondag 17 januari was het zover, de grote Winamer Bingo in de Bijekoer.
Om er een aantrekkelijke middag van te maken had de activiteiten commissie
vele middenstanders in Harlingen, Franeker en Sexbierum benaderd om een
bijdrage voor de prijzentafel te leveren. De medewerking was enorm dus er
waren heel veel mooie prijzen te winnen. Zodra de deuren open gingen
kwamen de eerste Bingo-ers al binnen en al gauw was de hele zaal gevuld.
Doordat de Bingo ook in de UM-krant had gestaan en alle meewerkende
ondernemers een flyer hadden gekregen was er ook aanloop uit andere
dorpen. Na een iets rommelige start; er zijn veel manieren om Bingo te spelen
dus sommigen moesten even wennen, gingen we los met een beregezellige
middag. De muzikale ondersteuning van Dirk Kracht zorgde voor een leuke
sfeer; als we volgende keer wat eerder beginnen zijn er wellicht na afloop nog
wel meer mensen die blijven hangen om een dansje te wagen onder het genot
van een drankje. In ieder geval een groot succes en voor herhaling vatbaar!

Nij yn Winaam!

Kapsalon Hilda

IEPENINGSWYKEIN 19 EN 20 MAART
------------------------------------------------------------------Jimme bin fan herte wolkom op:
-

sneon

snein

19
maart
20.00 oere

20
maart
15.00 oere

Lokaasje: Doarpshûs de Bijekoer yn Winaam
----------------------------------------------------------------------------------

Wat kinne jim ferwachtsje?
Stikje koarter skreaun troch Janneke Bergsma
In goed motivearre en optein team fan Doarplibben stiet foar jo klear!
Kwaliteit sawol foar as achter de skermen!

Kom del yn ûs nije kapsalon de kofje stiet klear
Ofspraak net nedich, mar mei wol 0517-592549 msteegstra@ziggo.nl
Jo hier hat noch nea sa goed sitten!!!!
!!!!

Jeugdcommissie KV de Keatsebal 2016

www.keatsebalwinaam.nl

info@keatsebalwinaam.nl

De jeugdcommissie van KV Keatsebal is alweer druk aan de slag met het
programma van 2016. Wij hopen er ook dit jaar een mooi jaar van te maken.
Dat moet zeker lukken met de grote deelmane en het plezier in het kaatsen
van de afgelopen jaren. De jeugdcommissie bestaat dit jaar uit Sippie
Louwsma, Johannes Peeringa, Inge de Vries en Frans Zweers. Wij zijn blij dat
Frans dit jaar de jeugdcommissie versterkt.
Onze eerst activiteit is de Poiesz jeugd sponsor actie. Deze actie loopt van 8
februari tot en met 3 april. Op zaterdag 12 maart staat de Keatsebal zelf in de
Poiesz-supermarkt van Harlingen. Wij hopen op de steun van Winaam.

Aan alle leden van Dorpsbelang Wijnaldum
Vrijdag 4 maart aanstaande is er in het dorpshuis De Bijekoer de jaarlijkse
ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelang. Het bestuur van Dorpsbelang
hoopt alle leden te zien en te horen. Een van de agendapunten is het kiezen
van het bestuur. Indien er leden zijn die zich alsnog geroepen voelen om zich
kandidaat te stellen voor het bestuur dan kunnen die zich tot uiterlijk vrijdag 4
maart tot 17.00 uur melden bij Ron Leen.
De agenda ziet er als volgt uit:
01. Opening
02. Notulen
03. Ingekomen stukken
04. Mededelingen
05. Jaarverslag
06. Verslag penningmeester
07. Verslag kascommissie
08. Verkiezing nieuwe kascommissie
09. Verkiezing bestuur
Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
01. Aukje Jukema – penningmeester
02. Janny Stuiver – notulist
Aftredend en herkiesbaar is: Berber Hauser
Nieuwe bestuurskandidaten zijn:
01. Fokke Terpstra - penningmeester
02. Rinse Dijkstra - secretaris
03. Nynke de Vries – notulist
Met bovenstaande versterking stelt Ron Leen zich kandidaat als voorzitter
van Dorpsbelang Wijnaldum, echter tegenkandidaten zijn van harte
welkom.
Pauze
10.
11.
12.
13.

Herinrichting van het dorp
Luchtkwaliteit
Oud papier
Wijnaldum op de kaart: Website www.winaam.nl en andere sociale media
m.b.t. Winaam
14. Fietspad naar Midlum:
a. bewoner enquête
b. werkgroep

15. Dorpsfilm Wijnaldum 2015-2016
16. Rondvraag
17. Sluiting
Na de sluiting van de vergadering is er een presentatie over het project Terpen
en Wierden en na afloop kunt u nog napraten in de soos waarbij u de eerste
consumptie wordt aangeboden door het bestuur van Dorpsbelang Wijnaldum.

Officiële ingebruikneming vernieuwde Buorren
In tegenstelling tot het bericht in het Fuottenein van december 2015 zijn de
heggen nog niet geplaatst. De stellige verwachting is nu dat dit eind februari,
begin maart gaat gebeuren. Dorpsbelang zal daarna een datum prikken voor
de officiële ingebruikneming van de vernieuwde Buorren. U hoort er van!

Notulen Jaarvergadering Dorpsbelang Wijnaldum
d.d. 6 maart 2015
01. Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter de jaarvergadering.
Er zijn afberichten van Rinze Post, Fokke Meirink, Pia Jellema, Baukje
Kuperus, Janny Stuiver, Skelte en Astrid.
02. Notulen jaarvergadering 7 maart 2014
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
03. Ingekomen stukken
Er zijn geen relevante ingekomen stukken
04. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
05. Jaarverslag
Het jaarverslag wordt besproken en er zijn geen op- of aanmerkingen.
06. Verslag penningmeester
Ron Leen licht het financieel overzicht toe, omdat hij deze heeft opgesteld op
basis van de boekhouding die door Aukje wordt bijgehouden. Hij verzorgt
tevens de subsidieverantwoording aan de gemeente Harlingen.
Ron deelt verslag uit en licht de overzichten toe. Dorpsbelang heeft voldoende
financiële middelen en wil graag samen met de bewoners van Wijnaldum
bedenken over een project dat het dorp ten goede komt. Afke Stoer doet de
suggestie dat dit een project gecombineerde met externe subsidie zou kunnen
worden.
07. Verslag kascommissie
Rinze Post en Ingrid de Mari doen verslag. De financiële administratie ziet er
goed uit en hebben geen op- of aanmerkingen. De financiën 2015 zijn
goedgekeurd. Rinze Post is aftredend en als nieuw lid komt Johannes Rutten.

08. Herinrichting van het dorp
Johannes Rutten doet verslag. De herinrichting van het dorp wordt uitgevoerd
door Firma Knossen. De bomen op de Winamerdyk worden de week na deze
vergadering gekapt. Men denkt de Bourren voor de bouwvak klaar te hebben
Johannes doet nog een mail of het ook voor de Merke kan. De werkgroep
heeft binnenkort weer contact. Ton v/d Plas vraagt of het fietspad bij het
Buorren plan past dit punt gaat door naar de rondvraag. De heer Wildeboer
vraagt of dit door de raad moet Johannes weet dat niet maar de gemeente zou
overleg hebben met de bewoners mochten er problemen zijn. De werkgroep is
geen partij. Johannes stuurt een mail en Wildeboer neemt zelf contact op met
de gemeente.

JAARVERSLAG VERENIGING
DORPSBELANG WIJNALDUM 2015 – 2016.
Inleiding.
Het jaarverslag van 2015-2016 van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum
geeft een beeld van activiteiten van de vereniging. Het jaarverslag betreft
de periode van 1 januari 2015 tot en met 29 februari 2016.
Algemeen
In 2015 heeft het bestuur op halve kracht gedraaid als gevolg van de
magere bezetting, maar dat was bij de jaarvergadering op 6 maart 2015 al
voorzien en benoemd. Desondanks heeft het bestuur niet stil gezeten en is
zij in de periode van 1 januari 2015 tot vandaag 8 keer bijeen geweest.
Gedurende deze periode heeft Janny Stuiver wegens ziekte moeten
afhaken, maar is zij vrij snel goed vervangen door Nynke de Vries.
Hieronder wordt per hoofdthema vermeld wat het bestuur Dorpsbelang
Wijnaldum heeft gedaan in de genoemde periode.
Het zal u opvallen dat de verslagperiode doorloopt tot en met februari
2016, omdat dit een logische aansluiting op de jaarvergadering in maart is.
Dit betekent dat de volgende jaarverslagen de periode van maart tot en met
februari zullen beslaan in plaats van het kalenderjaar.
Informatievoorziening.
Alle leden worden regelmatig geïnformeerd door middel van It Fuottenein,
dat vier keer per jaar wordt uitgegeven, en onze eigen website,
www.winaam.nl. De website is helaas een ruim deel van 2015 buiten
werking geweest, maar is inmiddels vanaf augustus 2015 weer inde lucht.
Er is echter nog een probleem met de e-mail van dorpsbelang, maar ook
daar wordt aan gewerkt. Al lijkt dit nogal gecompliceerd.
Eenmaal per jaar wordt het ‘blauwe boekje’ bij alle leden in de bus gedaan,
met informatie over alle verenigingen, stichtingen en andere
gezelschappen die in het dorp actief zijn. Indien nodig worden er
tussentijdse bijeenkomsten georganiseerd om actuele zaken met de leden te
bespreken. Op de twee informatieborden bij de ingang van het dorp
kunnen aankondigingen van activiteiten worden gedaan.
Bestuur.
Bij de Algemene Ledenvergadering in maart 2015 nemen we afscheid van
Johannes Rutten en zijn er geen nieuwe kandidaten voor het bestuur. De

werkdruk in het bestuur is hierdoor hoog en er kan niet aan elk onderwerp
de aandacht gegeven worden die het verdiend. In september 2015 komt
Nynke de Vries het bestuur versterken.
Gedurende de afgelopen periode heeft Ron Leen opgetreden als
contactpersoon en als waarnemend voorzitter van Dorpsbelang.
Werkgroepen
Om het bestuur te verlichten en omdat niet alles door bestuursleden gedaan
hoeft te worden bestaan er nu twee werkgroepen, de werkgroep
herinrichting Wijnaldum (Andreas Zijlstra, Johannes Rutten, Jaco
Kalsbeek en Ron Leen) en de werkgroep Onderhoud Winamerbos
(Andreas Zijlstra en Johannes Rutten). Er is regelmatig contact tussen de
werkgroepen het bestuur. En de vruchten ervan zijn voor iedere bewoner
merkbaar.
Overleg met de gemeente Haringen.
Dorpsbelang streeft ernaar jaarlijks overleg te hebben met de Raad van de
gemeente Harlingen en twee maal per jaar met het College van B&W. In
dit overleg bespreken we zaken die voor Wijnaldum van belang zijn en
hopen wij begrip te kweken voor wat er in ons dorp speelt. Verder hebben
wij regelmatig contact met mensen van Openbare Werken wanneer het
gaat om het oplossen van actuele kwesties.
Ook in 2015 is er goed en constructief overleg geweest met zowel het
College van B&W als de gemeenteraad van Harlingen. De goede
constructieve samenwerking geldt eveneens voor de ambtenaren van
Harlingen, bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Buorren.

Jaarlijks terugkerende evenementen.
Dodenherdenking.
Ieder jaar organiseert Dorpsbelang op 4 mei de dodenherdenking rond de
kerk. Net als ieder jaar was er een groot aantal belangstellenden en er was
gelegenheid tot koffiedrinken en napraten in de consistorie.
Kerstboom.
Onder het genot van warme chocolademelk en glühwein hebben wij ook
dit jaar weer een kerstboom in het dorp geplaatst, die door kinderen uit het
dorp werd versierd. Deze gezellige kersttraditie hopen wij nog lang voort
te zetten.

Nieuwjaarsreceptie.
Eveneens een jaarlijks terugkerend evenement is de nieuwjaarsreceptie, dit
jaar voor de tweede keer op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar.
Dorpsbelang organiseert dit samen met het Dorpshuis. De receptie werd in
de soos gehouden en was goed bezocht, al missen wij nog ieder jaar weer
een aantal van onze dorpsbewoners. De nieuwjaarstoespraak werd
gehouden door Ron Leen, waarnemend voorzitter van Dorpsbelang.
Lopende projecten.
Woningbouw en leefomgeving.
De (her)inrichting van ons dorp is grotendeels klaar, alleen de beplanting
van de beukenhagen heeft vertraging opgelopen. Dit zal naar verwachting
in het vroege voorjaar plaatsvinden.
Verder wordt er nog gesproken met de gemeente over het veilige
fietsverkeer van en naar Harlingen, al dan niet over een rechtstreeks
fietspad naar Midlum en al dan niet over een veilige Winamerdyk. Het
bestuur van Dorpsbelang neemt hier formeel een neutraal standpunt over
in, maar is te allen tijde bereid om de verschillende standpunten van de
bewoners van Wijnaldum naar voren te brengen.
Ook zijn er gesprekken met Staatsbosbeheer over het beheer van het
Winamer bos via de werkgroep Onderhoud Winamerbos.
Omgeving.
Begeleidingsgroep Onderzoek Luchtkwaliteit Harlingen.
Sinds juli 2014 neemt Ron Leen namens het Dorpsbelang deel aan de
begeleidingsgroep Onderzoek Luchtkwaliteit Harlingen. Het doel van het
onderzoek is een representatieve luchtkwaliteit meting op leefniveau.
Hiertoe dient een meetpakket te worden ontworpen dat gerelateerd kan
worden aan mogelijke emissiebronnen (zoals REC of andere bronnen).
De formele opdrachtgever van het onderzoek is het gemeentebestuur van
Harlingen (GH) en vult deze rol in nauwe samenspraak in met de provincie
Fryslân (PF). De feitelijke werkzaamheden van PF in dit onderzoek
worden verricht door medewerkers van FUMO.
Zowel de Staten van PF als de GH hebben het wenselijk geacht om het
onderzoek te laten begeleiden door een begeleidingsgroep (BG). Over deze
BG is bepaald dat zij:
- is samengesteld uit vertegenwoordigers c.q. organisaties uit de
samenleving van Harlingen e.o. die belang hebben bij het onderzoek;
- een omvang heeft van 5-7 personen;
- een prominente en zwaarwegende rol heeft in het onderzoekstraject;
- wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

De begeleidingsgroep is vanaf juni 2014 frequent bij elkaar geweest. De
vastgestelde notulen en de voortgang van het onderzoek zijn te volgen op
de website van de gemeente Harlingen.
Sportvisvijver.
Met betrekking tot de plannen voor een sportvisvijver is 2015 een stil jaar
geweest. Het bestuur van Dorpsbelang heeft een keer contact gehad met de
initiatiefnemers. Daaruit bleek dat de plannen na een eerder opschaling
weer werden afgeschaald tot oorspronkelijke proporties.
Het bestuur Dorpsbelang heeft in juni 2015 nog eens schriftelijk bij de
gemeente Harlingen benadrukt dat zij geen standpunt in neemt en zal in
nemen met betrekking tot het sportvisvijverproject. Hiervan heeft het
bestuur u via het Fuottenein geïnformeerd.
Oud papier.
Het oud papier werd het afgelopen jaar opgehaald door diverse
verenigingen in het dorp. Er wordt een schema gemaakt en wanneer een
vereniging het papier niet kan ophalen, moet dat met één van de nadere
verenigingen worden kort gesloten om vervanging te zoeken. De
verenigingen krijgen het nieuwe schema van Berber Hauser.
Tot slot.
Wij hopen dat wij u allen mogen verwelkomen op de ledenvergadering van
vrijdag 4 maart.
Het komende jaar zullen wij ons als bestuur ook weer zo goed mogelijk in
blijven zetten voor ons dorp!

Alle vrijwilligers van De Bijekoer opgelet

Pak je agenda en schrijf op!
Zaterdag 21 mei vrijwilligersgezelligheid. Wat er gaat gebeuren, dat weet het
bestuur van De Bijekoer nog niet, maar dat het gezellig wordt is zeker. Dit
keer met partner, als je dat zelf wilt natuurlijk.

Aan alle TEENAGERS in
Wijnaldum en omstreken,
De afgelopen maanden zijn wij super druk geweest met de verbouwing van
‘’onze’’ jeugdsoos.
Na vele uren hard werken zijn wij inmiddels KLAAR. Op 27 februari hebben
wij de Grande Opening. Naast de officiële opening op 27 februari is er ook
een opening voor genodigden, hier komen uitnodigingen voor en een datum
wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.
Onze richtlijnen tijdens de verbouwing waren; Modern, Strak en
vernieuwend. We zijn begonnen met het leeghalen van de ‘’zolder’’
vervolgens hebben we de bar en de DJ tafel samengebracht en dit in een
modern jasje gestoken. Ook de VERLICHTING en het geluid waren nodig
aan vervanging toe, hierbij hebben we gelet op wat de Discotheken en
kroegen in de omgeving ook gebruikten en dit hebben wij zo professioneel
mogelijk opgepakt. Uiteraard hoort er bij een compleet nieuwe jeugdsoos ook
een totaal nieuwe naam. Deze wordt op de Grande opening bekend gemaakt.
Wij als jeugdsoos team hopen hiermee een nieuwe start te maken en de
‘’teenagers’’ in eerste instantie 1x per drie weken een verpletterende
avond/nacht te geven, uiteraard alcohol vrij. Om ons te kunnen volgen raden
we jullie aan om onze facebook pagina goed in de gaten te houden, hier
komen alle datums, tijden en natuurlijk ook heel veel foto’s op te staan.
We hopen jullie allemaal te zien op de geplande avonden/nachten die we voor
jullie organiseren.
Het Jeugdsoos teamPs. Ook staat de jaarlijkse violenactie weer voor de deur,
dus vergeet ons niet te steunen.

Oppas gezocht
Wij zoeken een oppas voor onze drie zoons Arjen, Thijmen en Jesse voor de
donderdagavond en/of voor in het weekend (zaterdag of zondag, tijden nader
bespreekbaar). Leeftijd oppas vanaf 16 jaar. Mocht jij/u dit willen bel dan het
volgende telefoonnummer: 0613272464

Recept winnende appeltaart
In het vorige Fuottenein lieten we jullie al weten dat Wiepie Beuker de
bakwedstrijd gewonnen had. Hieronder het winnende recept.
benodigdheden:
appeltaartmix
boter
ei
zure appels geschild en in stukjes
rozijnen
suiker
kaneel
springvorm
mix boter zacht en doe appeltaartmix en 3/4 vh ei erbij, mix tot stevig deeg
kneed tot stevige bal, bedek de ingevette springvorm en houd wat deeg achter
voor de bovenkant
meng de appel met de suiker en het kaneel en vul hiermee de vorm
maak rolletjes van het overgebleven deeg en leg ze in kruisvorm over de
vulling
bestrijk de deegrolletjes met het overgebleven ei
bak op 175 graden ca 60 minuten
strijk een beetje abrikozenjam op de bovenkant als de taart bijna afgekoeld is
Volgende keer weer een recept.

Garageverkoop

Beste dorpsgenoten, op zaterdag 16 april 2016 wordt er in Wijnaldum een
garageverkoop georganiseerd. Je kunt vanaf 11.00 uur je garage, erf of wat je
maar wilt openstellen voor publiek en spullen verkopen die je misschien al
jaren op zolder hebt staan. Ook onze creatieve dorpsgenoten nodigen we van
harte uit om zich aan te melden.
Als je mee wilt doen met de garageverkoop dan graag aanmelden bij
Froukje Buren froukjeburen@gmail.com of
Griet Vonk

grietvonk@hotmail.com

óf even bellen naar 06-23250308.
Graag je naam, adres, (mobiele) telefoonnummer, emailadres doorgeven voor
8 april zodat we een goed beeld krijgen van wie er mee doet en aan de hand
daarvan een routekaart kunnen maken.
We zullen de garageverkoop onder de aandacht brengen via de pers en sociale
media.

Aanvulling op Springlevend
Jeugdvereniging EP de Boer
Na het opheffen van de EP de Boerschool heeft een stel actieve moeders de
jeugdvereniging ‘EP de Boer’ opgericht. Het doel van deze vereniging is het
bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Er worden activiteiten
georganiseerd voor de alle jeugd in de basisschoolleeftijd. Op deze manier
blijven de contact tussen alle kinderen ook warm; niet alle kinderen gaan naar
dezelfde school.
Lidmaatschap
€1,- per jaar (wordt jaarlijks vastgesteld).
Wil uw kind lid worden, of wilt u aanvullende informatie van onze
vereniging, dan kunt u met één van onderstaande bestuursleden contact
opnemen.

Bestuur
Hiske Schuiling

Voorzitter

0517 591919

Sjoukje Broekstra

Penningmeester

0517 592234

Egbertine Visser

Secretaris

0517 851956

Froukje Vink

Lid

Selina Boots

Lid

Mailadres jeugdvereniging EP de Boer: jeugdverenigingep@hotmail.com

Beste inwoners van Wijnaldum

Even voorstellen: Wij zijn Paulus en Nynke de Vries, wij zijn getrouwd en we
hebben drie kinderen. Arjen 11 jaar, Thijmen 9 jaar en Jesse 5 jaar. We
hebben ons gezin compleet gemaakt met een hond en 2 katten.
Onlangs hebben wij, zoals sommigen van jullie misschien al gehoord hebben,
de (oude) basisschool E.P de Boer gekocht. De oude school zullen wij gaan
betrekken als woning.
Wij hebben ons huis in Berlikum verkocht (waar wij zes jaar gewoond
hebben) om een nieuwe start te maken in Wijnaldum. Oorspronkelijk kom ik
(Paulus) uit Wijnaldum. Ik heb dus de school gekocht waar ik zelf op heb
gezeten, om er nu in te gaan wonen met mijn gezin.
Wat het allemaal nog unieker maakt is dat mijn hele familie ook in
Wijnaldum woont.
Omdat ik mijn jeugd met veel plezier heb doorgebracht in Wijnaldum, ben ik
blij dat ik nu terug kan keren samen met mijn gezin, om van de school een
mooi karakteristiek woonhuis te maken.
De sleutel overdracht zal 26 februari zijn. Rond deze datum zullen wij de
woning gaan betrekken.
Ondanks dat het jammer blijft dat Wijnaldum geen basis school meer heeft,
zijn wij erg blij dat wij de school mogen kopen, om hier een mooie woning
van te maken. Ik voel me ook zeer vereerd dat
ik, als oud Wijnaldumer, dit samen met mijn gezin dit mag gaan doen.
Wat ik ook leuk vind is dat ik nu zonder problemen de hele dag door het raam
naar de vogeltjes mag kijken, zoals ik dat vroeger ook vaak heb gedaan toen
ik nog een leerling was.

11-12-13 maart 3-Banden Biljarttoernooi in de
Bijekoer
Alweer voor de 11de keer wordt het 3-bandentoernooi georganiseerd. De
organisatie hoopt dat alle inwoners van Wijnaldum als enthousiaste
toeschouwers aanwezig zullen zijn.

Stamppotbuffet op zaterdagavond 12 maart
Voor de hongerige biljarters, maar ook voor de toeschouwers en inwoners van
Wijnaldum biedt Dorpshuis De Bijekoer de mogelijkheid om mee te eten met
Stamppotbuffet op zaterdagavond. Dit kost slechts €12,50.
U kunt zich opgeven bij Ron Leen met een telefoontje (0620622379) of via de
e-mail (ron.leen@ziggo.nl) of met een briefje door de brievenbus. U moet wel
vooraf betalen en dat kan op NL25RABO 0320410005 t.n.v Stichting bestuur
dorpshuis en vermeldt u dan wel Stampotbuffet erbij.

Patatbakkers!
Sinds begin dit jaar is een enthousiaste groep vrijwilligers elke zaterdag actief
als patatbakkers. Het was een gokje om te zien of er genoeg animo voor was
maar inmiddels is gebleken dat Winamers wel in zijn voor een frietje op
zaterdag! Tijdens het wachten op de warme snacks is het gezellig zitten met
een drankje aan de bar.
De snackbar in De Bijekoer is elke zaterdag geopend van 17.00-20.00u.

It famke en de twiveler
Eigenwize remake fan in Broadwayklassiker
It famke en de twiveler (oarspronklik Two for the Seesaw) is in
Broadwayklassiker dy’t yn 1962 ferfilme waard mei Robert Mitchum en
Shirley MacLain.

It famke en de twiveler is basearre op Two for the Seesaw, in
Broadwayklassiker oer de leafde. Lourens van den Akker en Ali Zijlstra
stappe yn de spoaren fan Robert Mitchum en Shirley MacLaine, dy’t de rollen
spilen fan twa minsken sykjend nei leafde en hâldfêst. Hy hat brutsen mei syn
leafde en beslút nei de stêd te gean om ôfstân te nimmen fan syn
thússitewaasje. Dêr moetet hy har. Sy besiket, krekt as hy, op ’e nij foarm te
jaan oan har libben. Se fiele har sterk ta mekoar oanlutsen. Is harren leafde in
middel om de iensumheid te ferdriuwen of is it echt?
Foar regisseur Tatiana Pratley (Heimwee nei Hurdegaryp) fielt it stik as in
yntinse stúdzje fan wat leafde is. De twa personaazjes rinne alle stadia fan in
alles oerhearskjende leafde troch: fan de earste moeting en it ôftaasten oft de
oar dy wol wol, oant de ferlieding, de oerjefte, de earste barsten dy’t komme
en de muoite dy’t it kostet om dysels en de oar te akseptearjen sa’t hy of sy is.
It famke en de twiveler –te sjen op 15 april yn doarpshûs “de Bijekoer” yn
Winaam – is in fassinearjende, eigenwize remake troch jonge teatermakkers,
dy’t de sfear fan de jierren ’50 subtyl rekket. It begjint om 20.00 oere.
Kaarten bin te bestellen fia www.tryater.nl fia 058-2539550 en oan de seal.

Wij zijn op zoek naar nieuw talent van alle
leeftijden.
Grijp nu je kans!
Kun jij acteren, zingen, dansen of playbacken kom
dan op vrijdag 8 april naar de Bijekoer.

Aanvang: 17.00 uur
Meld je aan via de mail:
naomi@hoefsmidnaomi.nl of
froukjeburen@gmail.com
Vermelden bij opgave: naam, artiestennaam en aantal
personen.
Aanmelden vóór 1 april
Maximaal twee optredens/acts per persoon.

Winaam: the movie
Vorig jaar zomer ontstond het idee om een film van Winaam te maken. Een
film waarin het dorp met al zijn straten en verenigingen in beeld zouden
worden gebracht. Het voorbeeld was de “Adolfs film” uit 1965, die al eerder
te zien was na een jaarvergadering van Dorpsbelang en op de reünie van de
E.P. de Boerschool. Maar al gauw kwam er nog ander idee naar voren…….
want wat zou het ook leuk zijn als we een echte film maken met een
verhaallijn die betrekking heeft op Winaam. En zo ons mooie dorp weer op
een positieve manier in beeld brengt. Een film dus voor en door Winamers.

Arend filmt en Rop zorgt voor het geluid
Al gauw was het script geschreven, werden spelers benaderd en sponsoren
gevonden en konden we los.
Inmiddels zijn er al diverse scenes opgenomen en straten, activiteiten en
verenigingen in beeld gebracht. Om de film aantrekkelijk te maken wordt er
gebruikt gemaakt van verschillende filmtechnieken. De laatste opname betreft
‘de merke’, eind juni dit jaar. Daarna wordt de film gemonteerd. Het
uiteindelijke resultaat hopen we eind dit jaar aan onze dorpsgenoten te kunnen
vertonen.

Opname scene 4: met Leo en Hennie

Titia in actie als verkeersregelaar
De totale filmcrew bestaat uit 5 personen: Arend Leutscher, Titia van Dijk,
Rop Pronk, Pia Jellema en Astrid van Galen.

Agenda
27 februari

Opening Jeugdsoos

4 maart

20.00 uur Jaarvergadering vereniging Dorpsbelang

11-12-13 maart 3 Banden Biljarttoernooi
18 maart

Eieractie

19-20 maart

Toneelopvoering “Stikje koarter”

15 april

Tryater ’t famke en de twiveler

16 april

Garageverkoop

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 mei 2016 inleveren bij de redactie
demari@ziggo.nl

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

Oud papier

Let op! In verband met het 3-banden biljarttoernooi op 11, 12 en
13 maart wordt het oud papier in maart op zaterdag 5 maart
opgehaald.
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.
MAAND
2016
JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

VERENIGING
JEUGDCLUB
OUDERENSOOS
DORPSBELANG
TONEELCLUB
ARCH.STEUNPUNT
KOOR
KAART/BILJARTCLUB
KEATSEBAL
TONEEL
KOOR
KAART/BILJARTCLUB

TREKKER

JUKEMA
BERGMANS
BUREN
JUKEMA
BUREN
BERGMANS
BRUINING
BRUINING

