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Bewoners ontmoeten elkaar op de Wijnaldumer Nieuws Groep

Voorwoord
Ik heb altijd al een fascinatie gehad voor kaarten. Vooral oude kaarten van
het gebied waar ik woon. Het is fascinerend om te zien hoe een gebied door
de tijd heen veranderd en ook om te zien wat er nog bij het oude blijft.
De vorige gemeente plattegrond die op het dorpshuis hing had een
verwijzing naar een straat die ik niet thuis kon brengen. Op de huidige
gemeente plattegrond komt die straat echter niet meer voor. Sterker nog,
bijna heel wijnaldum staat niet op deze plattegrond. De naam van deze straat
was de “Banhusterleane”.
Voor 1953 toen Wijnaldum nog bij Barradeel hoorde bestond er nog geen
officiele naamgeving. In 1953 zijn de straatnamen officieel benoemd en werd
voor wijnaldum ook over het algemeen gekozen voor de friese variant van de
naam. Bloemstraat werd Blomstrjitte en zo werd de Banhusterlaan
Banhusterleane. Het volgende werd geschreven over deze straat:
DE BANHUSTERLAAN.
BEGIN EN EINDPUNT: Lopende vanaf de rijksweg in
N.O.richting.
ONTSTAAN DER BENAMING: Niet bekend.
VOORSTEL: De Banhústerleane of Bahúisterlaan.
BIJZONDERHEDEN: Hieraan staat slechts één woning.
Vroeger heeft hier de state "Kronenburg"gestaan.

Met de rijksweg werd hier de weg tussen Midlum en Herbaijum bedoeld. In
de “Schotanus-Halma” Atlas uit 1718 wordt de straat nog niet genoemd
maar in de “Atlas van Eekhoff” uit 1849-1859 is de straat te vinden
Als de huidige N31 wordt aangelegd verdwijnt de straat van de kaarten maar
er wordt wel een postcode aan deze straat gehangen en later komt de straat
toch weer voor in Wijnaldum. De straat is nu echter op een heel andere plek
gesitueerd en is zo klein dat er geen huizen staan in deze straat. Als je nu op
google zoekt naar Banhusterleane krijg je nog maar 1 resultaat. Een kaart van
google maps met de locatie van de Banhusterleane. De straat heeft geen
naambord dus het wordt moeilijk zoeken en ik vraag mij af of de straat nog
wel officieel bestaat. Maar mocht je willen weten waar de Banhusterleane in
Wijnaldum ligt? Het is de naam van het pleintje naast het dorpshuis waar de
papier, glas en kleding containers staan.
Hoe deze straat ooit van de rand van Wijnaldum naar het centrum van
Wijnaldum is verhuist is mij een raadsel maar wellicht dat iemand die dit
leest daar meer van weet.
Michael Bouma
18 mei 2017
Wijnaldum

Sjonggroep Waadwyn is druk doende met de
voorbereidingen van hun 10 jarig jubileum.

Op zaterdag 4 november 2017 bestaat het gemengd Koor Waadwyn uit
Wijnaldum 10 jaar en daar willen ze natuurlijk aandacht aanbesteden. Dus
zal er een jubileumconcert gegeven worden in het dorpshuis “De Bijekoer te
Wijnaldum. De voorbereidingen zijn al in gang gezet en de programma
commissie is druk doende om een voor iedereen aantrekkelijk programma in
elkaar te zetten.
Ook zullen zoveel mogelijk oud-leden worden uitgenodigd maar iedereen is
welkom om met ons dit feestje te vieren. Dus zet het alvast in uw agenda!
Verdere informatie komt nog.
Sjonggroep Waadwyn behaalde op het afgelopen zangers concours in Joure
een zeer hoge score en haalden daar de eerste prijs in de B klasse en een
tweede prijs in de totaalscore met een deelnemersveld van 25 koren uit
Friesland. Ook de publieksjury gaf hun een derde prijs. In ieder geval zullen
de drie nummers van hun optreden daar in het programma zitten, maar
zullen ze ook terug gaan in de tijd met nummers uit het begin.
Het Koor is een gemengd koor dat vierstemmig zingt met een programma
van Nederlandse, Friese en Engelse teksten. Wij kunnen altijd nieuwe leden
gebruiken zowel mannen als vrouwen. Nieuwsgierig? U bent van harte
welkom op onze repetitie avond op dinsdag 20.00 uur in de Bijekoer.

KERMIS
WIJNALDUM 2017
Georganiseerd door "K.V. DE
KEATSEBAL"
Vrijdag 23 juni, zaterdag 24 juni en
zondag 25 juni
Een weekend vol (kaats)activiteiten
voor jong en oud!!!

Archeologisch steunpunt
Het archeologisch steunpunt heeft alweer enkele programmaonderdelen
achter de rug. We zijn begonnen met de jaarlijkse boekenmarkt. Ook dit jaar
hadden we weer heel veel boeken te koop voor een klein prijsje. Het was
gezellig druk en we hebben weer een mooi bedrag binnengehaald waarmee
we een deel van onze activiteiten kunnen bekostigen. Iedereen die ons
geholpen heeft willen we hierbij hartelijk bedanken.
Daarna was het de beurt aan koningin Hildeburh. Zij heeft ons meegenomen
naar vroeger tijden toen zij met haar man koning Finn woonde op de
Finnsburg. We zijn lang geweest in de kerk, en waren te gast bij Afke Stoer,
de familie Buren, de familie Terpstra, Douwe en Naomi, de familie
Bergmans. Overal waren we met onze belevingstocht van harte welkom.
Onze gasten hebben genoten van de verhalen onderweg en van de
gastvrijheid van Wijnaldum.

Hierbij nog even de eerst volgende programmaonderdelen:
3 juni fietstocht
8 juli “efkes buorkje” het archeologisch steunpunt is dan geopend.
5 augustus dorpskuier

Kom gerust langs bij een van onze activiteiten.

Efkes Buorkje. Op âlde seegrûn.
Een open dag op 8 juli 2017 van 10.30 uur tot 15.30 uur in Wijnaldum e.o.
Het archeologisch steunpunt (incl. kerk), gemaal Roptazijl, acht
(boeren)bedrijven, ‘rustpunt’ Wijnaldum en dorpsbelang werken hierin
samen.
Op deze dag zetten zij hun deuren open om bezoekers kennis te laten maken
met dit deel van het terpengebied, haar historie en huidige toepassing. Op
elke locatie zijn activiteiten te doen. Voor jong en oud. De bezoekers kunnen
aan de hand van een handzaam kaartje zelf kiezen naar welke locaties zij toe
willen (mogelijk wordt ook gebruik gemaakt van de IZI-travel-app). De route
is eenvoudig met de fiets en auto te doen en zelfs lopend. Elke locatie wordt
herkenbaar aangegeven door middel van vlaggen.

Garageverkoop, Kramenmarkt
De eerder aangekondigde Rommel- / Kramenmarkt in en om de Bijekoer met
koffie, muziek en Rad van Avontuur, zal in september plaatsvinden in
combinatie met wederom een Garageverkoop, dit keer in samenwerking met
Midlum. In het volgende Fuottenein meer hierover!

CONTRIBUTIE 2017
De meeste leden van dorpsbelang betalen de contributie á € 10 via
automatische incasso. Sommige leden maken zelf jaarlijks de contributie
over. Dat kan natuurlijk ook, maar heeft wel het risico dat het vergeten
wordt. Een aantal leden hebben de contributie nog niet betaald. Wilt u dat
nog doen? Het IBANnummer is NL30 RABO 0320446484
Het bestuur heeft de voorkeur om de jaarlijkse contributie automatisch te
laten incasseren. U kunt daarvoor het machtigingsformulier invullen,
ondertekenen en bij mij in de bus doen.
Bij voorbaat onze dank
Fokke Terpstra
Penningmeester Dorpsbelang
Foarryp 5
Mob 0620-652575
Email fkterpstra@gmail.com

MACHTIGINGSFORMULIER
Hierbij verleen ik de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum een doorlopende
machtiging om jaarlijks het bedrag van het lidmaatschap automatisch af te
schrijven.
Naam:
………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:
……………………………………………………………………………..………………………………………

Postcode, woonplaats
:……………………………………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer:
………………………………………………………………………………………………………………………

Bedrag:
………………………………………………………………………………………………………………………

Datum:

Handtekening:

Het Fuottenein en de website
Oproep aan inwoners, verenigingen en stichtingen
Wijnaldum heeft naast het Fuottenein een eigen website, www.winaam.nl.
In november is de geheel vernieuwde website operationeel geworden.
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.

Foto’s gezocht
Mijn naam is Carolien Dijkstra en ik zoek foto’s van mijn vader, Johannes
Dijkstra.
Hij is in 1955 opgegroeid in wijnaldum.
Ik heb al 1 foto maar zou zo graag andere foto's willen waar misschien ook
nog zijn ouders op staan. Je weet nooit.
Mijn vader is helaas is 2008 overleden.
Groetjes Carolien
Caroliendijkstra@gmail.com

Agenda

23-24-25 juni

Merke op het kaatsveld

8 juli

“Efkes Buorkje” open dag bedrijven Wijnaldum

5 augustus

Dorpskuier Archeologisch steunpunt

september

Garageverkoop - Wijnaldum/Midlum

Elke donderdag vanaf 14.00 soos in de Bijekoer
Tijdens activiteiten is de 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 15 augustus 2017 inleveren bij de redactie
demari@ziggo.nl

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

OPHAALDAG OUD PAPIER
In verband met de openingstijden van onze oud papier inzamelaar Visser is
de ophaaldag van het oud papier sinds 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
JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

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

TREKKER
DE BOER
JUKEMA
JUKEMA
BERGMANS
BUREN
JUKEMA
BUREN
DE BOER
BRUINING
BRUINING

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

