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Voorwoord
Wederom een Fuottenein en dit keer een bijzondere. Deze keer wordt het
Fuottenein bij elke inwoner van Wijnaldum bezorgd. De reden hiervoor is dat
we via deze weg ook niet leden van het dorpsbelang willen aanspreken om lid
te worden. Wij proberen altijd om nieuwe inwoners van ons dorp in te lichten
over het feit dat wij bestaan maar soms slippen er wel eens mensen tussendoor
waarvan wij niet op de hoogte zijn dus willen we dat op deze manier recht
zetten. Maar waarom zou je eigenlijk lid moeten worden? Zoals ook
winaam.nl is te vinden is dit onze doelstelling:
De vereniging stelt zich ten doel de ontwikkeling en de leefbaarheid van het
dorp Wijnaldum en haar bewoners te bevorderen.
Het lidmaatschap kost slechts 10 Euro per jaar en daarvoor ontvang je vier
keer per jaar dit dorpskrantje en 1 maal per jaar het “Blauwe boekje”
Wijnaldum springlevend met informatie over de verenigingen, stichtingen,
commissies en werkgroepen in Wijnaldum.
Wij proberen continu op de hoogte te zijn van wat speelt in en om Wijnaldum
en houden de dorpsbewoners daarvan op de hoogte. Dat zijn onderwerpen
zoals visvijvers, gebiedsontwikkeling, de afvaloven maar ook de herinrichting
van het dorp.
Voor communicatie hebben wij verder de website van Wijnaldum ter
beschikking en ook via facebook laten wij ons inmiddels horen. Mocht je
interesse hebben in wat er reilt en zeilt in en rondom ons dorp wordt dan lid.
Informatie om lid te worden staat verderop in dit boekje.

Michael Bouma

Uitslag enquête fietspad Wijnaldum-Midlum
Afgelopen winter is er bij alle huishoudens in Wijnaldum een
enquêteformulier betreffende het fietspad Wijnaldum-Midlum in de
brievenbus gevallen.
Tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelang op 4 maart 2016 is de uitslag
van de enquête over het fietspad Wijnaldum-Midlum bekend gemaakt.
Er zijn in totaal 119 reacties ontvangen, waarvan er:
1. 94 reacties vóór een directe fietsverbinding tussen Wijnaldum en
Midlum;
2. 18 reacties vóór het verbeteren van de fietsverbinding via de
Winamerdyk; en
3. 7 reacties neutraal waren.
Van de hierboven genoemde reacties waren er 5 voor optie 1 èn optie 2. Al
met al een duidelijke voorkeursuitspraak van de bewoners van Wijnaldum.
De werkgroep Herinrichting Dorp neemt deze uitslag mee in haar gesprekken
met de gemeente Harlingen en zal er op aandringen om zo snel mogelijk te
gaan werken aan de directe fietsverbinding Wijnaldum-Midlum.

Berichtje van de patatbakkers van Winaam
In mei zijn op de zaterdag de laatste patatten en andere snacks van het seizoen
2015-2016 gebakken. De zomer komt er aan en iedereen gaat op voor het
buitenleven. Bovendien wordt er weer gekaatst op het kaatsveld. Dus wie zin
heeft in patat of een andere snack, kan terecht bij de kaatsvereniging.
Maar let op! In september gaat de snackkeuken van de Bijekoer weer open.
Dan staan de Winamer patatbakkers weer iedere zaterdag van 17.00-20.00 uur
voor jullie klaar. Let op de informatieborden.
Oh ja, en ben je 18 jaar of ouder en wil je ook als vrijwilliger meedoen in de
patatbakgroep. Dat kan. Meld je aan bij Ron Leen, ronleen@ziggo.nl.

De Bijekoer zoekt dringend naar vrijwilligers
Ook voor het nieuwe seizoen 2016-2017 kan het dorpshuis De Bijekoer heel
goed extra versterking gebruiken. Zonder vrijwilligers kan het dorpshuis niet
draaien.
Het dorpshuis zoekt vrijwilligers voor de bardiensten, de schoonmaak, de
keuken. Heb jij interesse?
Neem dan contact op met Annie Zijlstra, 06-23943650 of
anniezijlstra@ziggo.nl.

Archeologisch steunpunt Wijnaldum
Sinds enige tijd werken wij samen met drie andere
steunpunten: Het Yeb Hettingahuis in Firdgum, De Aerden
Plaats in Oude Bildtzijl en het steunpunt bij de hoogste terp
in Hegebeintum. Wij doen dit onder de noemer Terp en
Land. Wij werken samen op het gebied van publiciteit,
onderwijs en een van de dingen die wij samen doen is het
afstemmen van een programma bij de vier deelnemende steunpunten. In de
zomer is er elke zaterdag bij een van de steunpunten wat te doen. Voor
Wijnaldum is dit elke eerste zaterdag van de maand. Er zijn al een aantal
programmaonderdelen geweest, de boekenmarkt heeft weer wat geld in het
laadje gebracht en was erg gezellig. Ook de dorpskuier is al geweest. Tussen
het lawaai en getoeter van vele oude auto’s door (Elfstedentocht voor
oldtimers), was er een mooie groep belangstellenden die van onze gids weer
van alles is komen te weten over ons mooie dorp. Wij denken deze dorpskuier
in augustus nogmaals te organiseren.
Hieronder ons programma. Opgave kan via msteegstra@ziggo.nl of bellen
0517-592549
Zaterdag 2 juli

“Smeden, kunst en ambacht uit Wijnaldum”

Aanvang: 13.30 uur Bij het Archeologisch Steunpunt. Kosten € 3.50
Uit archeologische vondsten uit de terpen blijkt dat de smid in oude tijden een
belangrijke plaats in nam in de maatschappij. Er is veel smeedwerk gevonden
door middel van metaal detectoren en graafwerk. En nu, in de tegenwoordige
tijd , blijkt dat zich in het kleine Wijnaldum meerdere smeden hebben
gevestigd. Een goudsmid, mevr. Ingrid di Mari en de bekende hoefsmid
Douwe Dokter.
Daarom wandelen we van het Steunpunt naar de smederij van Douwe Dokter
in het voormalige station, waar we kunnen zien hoe Ingrid kunstzinnige
voorwerpen maakt en Douwe het” ijzer smeed als het heet is..”
Misschien ontdekken we daar zelfs wel “Het geheim van de smid”.

Zaterdag 6 augustus
(Onder voorbehoud)

Dorpskuier: Wijnaldum, hoe het was en hoe het is

Aanvang: 13.30 uur. Al wandelend (ongeveer 1,5 uur) om en door het dorp
vertellen wij de geschiedenis van terp, dorp en omgeving.
Start: bij het Archeologisch Steunpunt, achter de kerk, Tsjerkepaad 3 te
Wijnaldum.
Bij alle wandelingen zijn gidsen aanwezig. Het steunpunt is open van 13.30 –
16.00 uur.
Buiten deze tijden kunt u de sleutel bij een sleuteladres halen.
Kosten deelname: € 3,50 per persoon inclusief consumptie.

Zaterdag 4 september Bezoek aan het Archeologie depot te Nuis
Deze excursie is speciaal bedoeld voor onze donateurs. Vertrek rond 13.00
uur.
We rijden gezamenlijk naar Nuis. Daar worden alle archeologisch vondsten
uit Noord-Nederland bewaard. Het is absoluut nodig dat u zich opgeeft in
verband met vervoer.

Vrijdag 25 november: Lezing door dr. Gerard Aalbersberg
Er wordt nog hard gewerkt aan het organiseren van een lezing, Een datum en
een spreker hebben we al. Hierover later meer.

Donderdag 29 december
Kootstra
Ook hiervoor geldt: Later meer.

Midwinterkuier

met

verteller

Douwe

Dorpsbelang zoekt goede ideeën voor het dorp
(oproep aan de bewoners van Wijnaldum)
Dorpsbelang Wijnaldum heeft een aardig bedrag tot haar beschikking en met
dit geld willen we graag wat doen voor ons dorp Wijnaldum. Het bedrag dat
Dorpsbelang beschikbaar kan stellen voor het dorp is ongeveer 10.000 euro.
Het bedrag hoeft niet in een keer uitgegeven te worden maar zou ook kunnen
worden opgedeeld in een aantal kleinere projecten. Voorwaarde is wel dat het
geld wordt besteed aan iets voor het dorp waar wij met zijn allen iets aan
hebben. Uiteraard hebben we dan ideeën nodig vanuit het dorp. Deze ideeën
zullen door een, nog in te stellen, beoordelings- en selectiecommissie van
“wijze” mannen en vrouwen worden bekeken op haalbaarheid en kosten.
Daarna zullen de gemaakte keuzes voor formele goedkeuring aan de bewoners
van Wijnaldum worden voorgelegd.
Hieronder staan een paar ideeën die wij als Dorpsbelang aandragen. Iedereen
staat het uiteraard vrij om zijn eigen idee aan te dragen.







Een schommel mand voor de speeltuin.
Paaltjes om een wandelroute aan te geven rond het dorp.
Een waterpomp bij het dorpsplein.
Een nieuwe boom voor het dorpsplein.
Kunst.
------------------------------------------

Graag jullie ideeën voor 1 juli inleveren in de bus van de volgende personen
van dorpsbelang. Mocht je mee willen beslissen over de ideeën door deel te
nemen aan de genoemde beoordelings- en selectiecommissie dan kun je dat
uiteraard ook aangeven. De lijst met ideeën zullen we in het volgende
Fuottenein publiceren.
Michael
Bouma,
Ron Leen, Buorren 12
Of via mail: dorpsbelang@winaam.nl

Blomstrjitte

8

Hoefsmid Naomi
Nederlands gediplomeerd sinds 2008
NVvH - lid
EFFA gekwalificeerd

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

C.E.F.

Oproep voor Dartavond
De Bijekoer nodigt jongeren (vanaf 16 jaar) en ouderen uit om met ingang
van september 2016 op donderdagavond te komen darten in de soos.
Jullie draaien zelf de bar en zorgen voor een goede afrekening van de
gebruikte consumpties. Verder kunnen jullie je gang gaan op de dartborden.
De Bijekoer zorgt voor goede borden in de soos.
En mocht je uit gedart zijn dan kun je natuurlijk ook altijd nog even biljarten.
Wie wil hierin het initiatief nemen om deze avond succesvol te laten zijn? En
wie heeft er zin om mee te doen in de organisatie?
Meld je maar aan via ronleen@ziggo.nl of 06-20622379.

Bêste Winamers,
Nei myn skriuwseltsje ferline hjerst, kin ik melde dat ik no of-fi-sjeel in wiere
útfleine fûgel bin. Ik bin ferhuze!
It hat wol wat fuotten yn 'e ierde hân, hear. Twa dagen nei de oerdracht yn
septimber bruts ik myn boppe-earm, in saneamde subcapitale
humerusfraktuer, wát in wurd. It wie op twa plakken brutsen, heech yn de
earm en yn de knobbel sels. Tagelyk hie ik ûndersyk nei ûndersyk om't ik
oeral pyne hie. Neat te fynen, ik wie sa sûn as in fisk. Wist ik al, mar ja.
Úteinlik kaam in aaklike chronyske kwaal foar it ljocht, vasculitis fan de
grutte fetten. Dat giet noait mear oer dat ik sit libbenslang oan medisinen fêst.
En as wie dat noch net genôch, krieg ik ek noch in etalaazjepoatsje. Net sa
fleurich allegear. Mar, oan alles komt in ein, dus ek oan ellinde. It slimste is
foarby, ik ha in goede mix medisinen en in stent fan in heale meter yn 'e
skonk. Foar de operaasje sei de ferpleger dy't myn dossier lies: 'Mar dat is in
oersûne frou!' Bin ik ek, haw ik altiten al sein, mar ja...
Alle gekkens op in stokje, mei dy stent fiel my in oar minsk.
En no bin ik dus ferhúze! Wat in moardplak! It hûs hat fan himsels al in
sfeartsje om te tútsjen en myn spultjes steane der prachtich. Der binnen tûzend
mooklikheden foar kreatieve ynfallen of grapkes. Koart gearfette, it is in lyts
paradyske, krekt wat foar my. Hoe moai at ik it in Winaam ek hie, en hoe
ûnwennich ik ek bin fan Eppie, ik ha in goeie stap set. En de nije bewenster is
krekt sa wiis mei har nije hûs as ik.
In moaie simmer tawinske allegear, en oan't gau wer,
Irene

Neiwurd fan de redaksje: Irene, it giesto goed op dyn nije stek. En betanke
foar dyn ynset foar Winaam.

Bericht van de Keatsebal
Beste Wijnaldumers,
Het kaatsseizoen is weer los. ’t Gjit wer hinne! Met traditiegetrouw het laatste
weekend van juni de Winamer Merke, georganiseerd door K.V. De Keatsebal.
Dit jaarlijks terugkerende feest is voor alle dorpsbewoners, oud
Wijnaldumers, lid of geen lid. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Ook dit jaar hebben wij weer een prachtig programma, een overzicht hiervan
vind u in het midden van deze editie van It Fuottenein.
Speciaal dit jaar is toch wel de zeskamp. Onze commissie, bestaande uit
Wilma Bergmans, Josine Jongsma en Geertje van de Veen, organiseren dan
alweer de 10de editie van dit spektakelstuk! Daar mogen wij toch best wel
trots op zijn! En ieder jaar slagen zij er weer in een prachtig avond te
organiseren. Hulde dames! Maar alles valt en staat natuurlijk met deelname,
hoe meer teams hoe beter. Dus Wijnaldumers, organiseer u. Stel een team
samen met vrienden/vriendinnen, buren, familie en geeft jullie allemaal op.
Beloon de dames met een overweldigend aantal deelnemers/teams! Voor meer
info, zie elders in dit blad!
Op 8, 9 en 10 juni wordt ook weer het straatkaatsen georganiseerd. Deze
kaatspartij in de Utergerzen is voor alle Wijnaldumers en leden van de
kaatsvereniging. Of jij nu wel of niet kunt kaatsen, het gaat vooral om de
Olympische gedachte. Er wordt met een zachte bal gekaatst, een uitgelezen
kans om kennis te maken met de kaatssport. Dus ook niet kaatsers, geef je op
via keatsebalwinaam@hotmail.com. Dit kan tot 7 juni 18:00 uur. Aarzel niet!
U bent van harte welkom, ook als toeschouwer.
Voor overige informatie verwijzen wij u graag naar onze website of
facebookpagina.
En hopen u te mogen begroeten bij één van onze wedstrijden.

Woordzoeker

KERMIS
WIJNALDUM 2016
Georganiseerd door "K.V. DE
KEATSEBAL"
Vrijdag 24 juni

 Klaas Meirink jeugdkaatspartij
Voor jeugd t/m 13 jaar
Aanvang: 13:30 uur
Opgave t/m 22 juni bij de competitie of via
keatsebalwinaam@hotmail.com
Prijsuitreiking na de wedstrijd

 Zeskamp Jubileum editie (10 jaar)
Thema: Memories
Aanvang: 19:00 uur
(voor meer info en opgave zie elders in blad)
 Na afloop muziek in de feesttent m.m.v.

DJ Melv!

Zaterdag 25 juni

 Jeugdprogramma op het kaatsveld
Aanvang: 10:00 uur
In samenwerking met jeugdvereniging E.P. de Boer
Opgeven voor 18 juni per mail: jeugdverenigingep@hotmail.com
Voor eten en drinken wordt gezorgd

 Pieter Okkinga Partij
K.N.K.B. 1ste klas vrije formatie beperkt
Aanvang: 11.00 uur

 Livemuziek in de tent.
Aanvang: 21:00 uur
Vrij entree!!!

Zondag 26 juni

 Merke ledenpartij met verliezersronde
Vanaf 09:30 uur staat de koffie klaar!!!
Aanvang heren: 10:00 uur, dames 11:00 uur
Opgave bij Hielke de Jong, tel. 591115 of per mail
keatsebalwinaam@hotmail.com.
Opgave tot zaterdag 25 juni 18:00 uur.

 Afsluiter en prijsuitreiking m.m.v.
“The Voice of Harlingen”

voor jong en oud!!!

Dirk Kracht!
vrij entree!!!

groot feest!!!

K.V. de Keatsebal volop in de baan
In de vorige Fuottenein hebben wij aandacht gevraagd voor de Poiesz-actie.
Door de inzet van de jeugd en de dorpsgenoten heeft de Poieszactie € 892,opgeleverd. Daarnaast is door de Keatsebal ook voor het Oranjefonds
gelopen. De vrijwilligers, die met de bus gelopen hebben, worden hartelijk
bedankt.
Wat het kaatsen zelf betreft.
Op dit ogenblik is het
kaatsseizoen al volop aan de
gang voor de jeugd. Sinds
begin april wordt er door
achttien jeugdleden elke
maandagavond hard getraind
onder leiding van Johannes
van der Veen. En vanaf begin
mei is het tijdens de
competitie op woensdagavond
met 24 kinderen een drukte van belang.
Bij de senioren heeft een select gezelschap op 29 mei de aftrap gegeven voor
het kaatsseizoen met een zachte bal partij.

Winamers! De zomer en het
kaatsseizoen zijn begonnen.
Kom naar it Moargen en
geniet van het kaatsen.

De Zonnebloem is op zoek naar.....
U heeft vast wel eens van de Zonnebloem gehoord. De welzijnsorganisatie die
zich al meer dan zestig jaar inzet voor oudere mensen met een fysieke en
lichamelijke beperking.
Maar wist u dat de gemeente Harlingen ook een zonnebloemafdeling heeft.
En dat al meer dan vijftig jaar.
Jaarlijks worden er regelmatig
bovengenoemde doelgroep.

activiteiten

georganiseerd

voor

Te denken valt daarbij aan een dagboottocht, gezellige middagen, Nationale
Ziekendag, de bustocht, kleinschalige activiteiten, bezoekwerk en de
lotenverkoop.
Om dat mogelijk te maken zijn vrijwilligers nodig.
22 zijn inmiddels al jaren actief, maar zij worden wel een jaartje ouder.
Daarom zijn wij als afdeling Harlingen e.o. op zoek naar nieuwe mensen die
ons daarbij willen helpen. Want naast Harlingen, behoren de dorpen
Wijnaldum, Midlum, Sexbierum, Oosterbierum en Pietersbierum ook tot ons
werkgebied.
Bent u creatief, kunt u organiseren, heeft u
ideeën en wilt u daarnaast meepraten en
meedenken binnen ons team van
vrijwilligers, laat het ons weten.
Voor nadere informatie of het maken van
een afspraak kunt u bellen met onze
voorzitter, Heleen Wouda, 851267 of met
de secretaris Laurens Posthumus op
415120.
Mailen kan natuurlijk ook en wel via
zonbloemharlingen@home.nl

Doarpslibben hat sukses! En dat smakket nei mear.
Jimme toanielferieniging hat mei it stik “eintsje koarter” sukses helle by de
toanielkriich fan STAF (Stichting Amateurtoaniel Fryslan). By de jierlikse
slútjûn fan STAF die bliken dat wij in priis krigen as ien fan de sterkste
stijgers. En derneist binne we tredde wurden yn de kriich. Der bin wij fansels
wakker grutsk op. Best genôch, fine wy. Mar fansels is de wurdearring fan it
publyk it moaist. En dat wie ek dik ynoarder. Nei beide foarstellingen krigen
wy moaie wurden te hearen fan it publyk. Der dogge wy it foar. Ek de
skriuwster fan it stik Janneke Bergsma, wie sear te sprekken oer us utfiering
fan har stik.
Nei de grutte fakânsje wolle we wer útein mei it nije toanielseizoen. 11
november ha we Tryater mei de Try Out fan it stik “De wierheid fan
Wylgeragea, in nije tekst fan Kees Roorda. Deroer mear yn in folgjend
Fuottenein.
Self wolle we yn febrewaris in stik op de planken sette. En derfoar freegje wy
jimme meiwurking. Doarpslibben wol wol graach nije minsken der by ha.
Liket op de planken stean jo wat? Of bliuwe jo leaver achter de skermen? It
kin allehjer. By toaniel komt fan alles by elkoar. Spyljen fansels, mar ek piele
mei de techniek (ljocht en gelûd), spikerje, ynrjochtsjen fan it toaniel, klean,
attributen, kofje sette neam it mar op. En it ien kin net sûnder it oare. Hjirfoar
hawwe wy minsken nedich. En wy wolle graach nij bloed by de klup. Kom
der by! Erfaring is net nedich. Dat komt fansels en in kursus folgje (foar
grime as techniek) is altyd mooglik.

Sprek es ien fan de bestjoersleden oan (Jolanda Smit, Marianne Steegstra,
Ingrid de Mari en Annette van der Zee as belje (592549) as mail
(msteegstra@ziggo.nl). Jo sille der gjin spyt fan krije. Toaniel is leuk.

Winaam: the movie
We hebben verschillende scenes opgenomen en veel plezier gehad met de
spelers.
De beelden van het binnenshuis gebeuren zoals appeltaartwedstrijd, bingo
waren hartverwarmend maar tijdens het buitengebeuren vaak erg winderig en
koud.
We moeten nog 2 scenes opnemen en daarna uiteraard beelden van de Merke.
Graag willen we het dorp met buitengebied van bovenaf laten zien.
Via Renee v.d. Weerthof hebben we contact opgenomen met Siebren v.d. Zee
die Drone-vlieglessen geeft en alles weet over veiligheid en voorschriften.
We hebben het vertrouwen dat deze zaken gewaarborgd zijn en hebben hem
gevraagd opnames te maken ook tijdens de Merke.
Siebren zal verschillende opnames maken dus het kan zijn dat u hem bezig
ziet.
Heeft u vragen daarover dan kunt u ons altijd bellen.
Astrid
Arend, Tita
Pia
.

tel. 592450
tel. 592077
tel. 591873

Officiële ingebruikneming vernieuwde Buorren
Eindelijk! Het moment van de officiële ingebruikneming is nabij. De heggen
zijn geplaatst. Nog even wat overleg met de Gemeente Harlingen en dan is het
zover.
Naar verwachting zal in juni of juli de officiële ingebruik-neming van de
Buorren plaatsvinden met de herplaatsing van De Kat en een feestelijke
ceremonie.
Houdt de informatieborden goed in de gaten!!!!!

Het Fuottenein en de website
Oproep aan inwoners, verenigingen en stichtingen
Wijnaldum heeft het Fuottenein en een eigen website, www.winaam.nl.Alle
inwoners, verenigingen en stichtingen worden opgeroepen om hun nieuws en
activiteiten te vermelden in het Fuottenein en op de website. Voor beiden is de
contactpersoon Ingrid de Mari, Buorren 12 of demari@ziggo.nl.

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

Bewonerszaken – oproep aan de inwoners van
Winaam
Bewoners komen en bewoners gaan, er komen nieuw-geboren bewoners bij
en er overlijden bewoners. Dorpsbelang wil heel graag op de hoogte blijven
van deze veranderingen, maar krijgt niet altijd alles (op tijd) te horen.
Daarom deze oproep aan alle lezers van het Fuottenein om het bestuur van
Dorpsbelang te helpen op de hoogte te blijven van alle
bewonersveranderingen in uw straat.
Mail of bel deze door naar onze secretaris, Rinse Dijkstra: 06-11331602 of
rinse@dijkstra.com

Agenda

8-9-10 juni

Straatkaatsen

24-25-26 juni

Merke ( zie programma )

2 juli

13.30 uur Archeologisch steunpunt
Smeden Kunst en Ambacht uit Wijnaldum

6 augustus

Dorpskuier ( onder voorbehoud)

Elke donderdag vanaf 14.00 soos in de Bijekoer
Elke vrijdag, mits er vrijwilligers zijn, soos open van 20.00 tot 24.00
Kijk ook altijd even op de informatieborden bij de ingang van het dorp!

Kopij voor het volgende nummer
vóór 20 augustus 2016 inleveren bij de redactie
demari@ziggo.nl
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OPHAALDAG OUD PAPIER IS GEWIJZIGD
In verband met de openingstijden van onze oud papier inzamelaar Visser is de
ophaaldag van het oud papier met ingang van mei 2016 verschoven naar de
1e zaterdag van de maand. Dus NIET meer op de 2e zaterdag.

Ophaalschema oud papier – iedere eerste zaterdag van de maand.

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

Mocht één van de verenigingen niet kunnen op deze zaterdag dan onderling
ruilen aub.

