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Voorwoord / Vooruitblik 2018. 
 
We naderen het einde van het jaar 2017, maar in deze laatste Fuottenein van 
het jaar ga ik niet terugblikken. Niet omdat 2017 een jaar is om snel te 
vergeten, maar als secretaris van Dorpsbelang stel ik het jaarverslag 2017 op 
dat in de volgende Fuottenein zal worden gepubliceerd. 
Nee, ik wil graag een beetje met jullie vooruit kijken naar het komende jaar 
2018. Er staan een aantal bijzondere gebeurtenissen op het programma. 

• In het voorjaar zal in het kader van het project “Terpen en Wierden” de 
tempel die Nynke Rixt Jukema heeft ontworpen voor Wijnaldum worden 
opgeleverd. Dit najaar moest de tempel, die zo’n drie meter hoog wordt, 
aan de rand van het Winamer bos verrijzen. Een rode steen en rood 
cortenstaal verwijzen naar de kleur van de fibula die hier in de jaren ’90 
is gevonden. Helaas is het project wat vertraagd en zal de oplevering  pas 
in het voorjaar van 2018 plaatsvinden. 

• We krijgen 31 augustus/1 september bezoek van duizenden deelnemers 
aan de Slachte-loop waarvan de route bij wijze van uitzondering in 2018 
door Wijnaldum loopt. Het is de bedoeling dat wij  als Winamer “katten” 
onze creativiteit tentoon gaan stellen door zoveel mogelijk katachtige 
uitingen langs de route te plaatsen. 

• In het najaar het 100-jarige bestaan van de Vereniging Dorpsbelang. Er is 
een jubileum commissie in oprichting en die zal een mooi programma 
samenstellen. We weten nog geen datum en nog niets van het 
programma, maar het zal vast een mooi feest worden. 

 
We starten het jaar uiteraard met de Nieuwjaarsreceptie. Alle Wijnaldumers 
zijn welkom op vrijdag 5 januari om 20:00 in het dorpshuis.  
De jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang is dit jaar op vrijdag 30 maart 
eveneens om 20:00 in het Dorpshuis. We hopen op een goede opkomst zoals 
we al jaren gewend zijn. 
Tussen Nieuwjaar en de ledenvergadering mogen we misschien weer eens 
een Elfstedentocht meemaken. Volgens Piet Paulusma krijgen we een koude 
winter dus weet je het maar nooit. Als het deze winter doorgaat kunnen we 
direct het nieuwe luxe kluunplak in gebruik nemen.  
 
Ten tijde van de ledenvergadering is het voorjaar al begonnen en kunnen we 
weer volop genieten van de mooie natuur in en rond ons dorp. Zelf wandel ik 
regelmatig met de honden en soms neem ik mijn camera met telelens mee 
om mooie plaatjes te maken van fauna (vooral vogels) en flora. In Wijnaldum 



komen minstens 60 verschillende vogels voor die je regelmatig kunt zien. Als 
je de vogels meetelt die incidenteel ons dorp bezoeken dan kom je gauw op 
honderd. Een paar voorbeelden van die vreemde vogels die ik dit jaar heb 
gezien zijn Zilverreiger, Jan van Gent, Lepelaar, Vlaamsche Gaai en de Grote 
Bonte Specht.  
 
Ik hoop dat we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat al dit moois voor de 
toekomst bewaard blijft. 
 
Tenslotte wil ik iedereen Fijne Feestdagen en een Gezond, Gelukkig en Groen 
2018 toewensen. 
 
Rinse Dijkstra 
 

 

  Nieuwjaarsreceptie 

!!!5 januari 2018!!! 

 
De besturen van Dorpsbelang en Dorpshuis De Bijekoer 

nodigen hierbij alle inwoners van Wijnaldum en alle anderen 

die zich betrokken voelen bij het dorp Wijnaldum uit voor de 

Nieuwjaarsreceptie op vrijdagavond 5 januari 2018. 

 
Aanvang:  20.00 uur 
Plaats:  Dorpshuis De Bijekoer in Wijnaldum 



GEZAMENLIJKE BRIEF AAN GEMEENTE HARLINGEN 
Onderstaande brief is samen met Dorpsbelang Midlum verstuurt aan de 
Gemeente Harlingen. Inmiddels is er op 6 september 2017 een eerste gesprek 
met B&W geweest en is de volgende gepland op 4 december 2017. 
Tijdens de aankomende ALV van 30 maart 2018 komen we hier op terug. 

 
Dorpsbelang Wijnaldum 
Dorpsbelang Midlum 
p.a. Buorren 12 
8857 BL Wijnaldum 
 

Wijnaldum, 28 juni 2017 
 
Aan: het college van Burgemeester en Wethouders 
 de leden van de gemeenteraad Harlingen 
 
 
Betreft:  Reguliere exploitatievergoeding Dorpsbelangen 
 
 
Geachte wethouder en leden van de gemeenteraad van Harlingen, 
 
Naar aanleiding van de wijzigingen in de subsidieverordening van Gemeente 
Harlingen voor 2017 en verder het volgende. Sinds de genoemde wijziging 
worden de dorpsbelangen van Midlum en Wijnaldum geconfronteerd met: 

1. een verlaging in 2017 van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage ten 
behoeve de reguliere uitvoering van hun taken; 

2. een complexe aanvraagsystematiek voor de reguliere jaarlijkse 
dekking van Gemeente Harlingen. 

 
Naar aanleiding hiervan is onze vraag in hoeverre de dorpsbelangen van 
Midlum en Wijnaldum een concrete plaats en rol hebben in alle aspecten van 
het gemeentelijk beleid van Gemeente Harlingen. Welke reguliere rollen 
kent Gemeente Harlingen de dorpsbelangen toe? En hoe wordt de uitvoering 
van die reguliere rollen gefinancierd? Is hiervoor geld beschikbaar bij 
Gemeente Harlingen of moeten de bewoners dit uit eigen zak financieren. 
 
Zoals u weet, of wellicht ook niet, zijn de dorpsbelangen verenigingen 
waarvan bewoners van de dorpen lid kunnen worden. Daarvoor betalen zij 



contributie. Daar krijgen de leden verschillende zaken voor terug (en dat kan 
per dorp verschillen), maar denk hierbij aan: 

• periodieke informatievoorziening aangaande de leefbaarheid, de 
infrastructuur, de sociale activiteiten en dergelijke in het dorp 

• vrijwillige en onbezoldigde inzet van leden om: 
o het dorpsbelang te behartigen binnen de Gemeente 

Harlingen 
o de leefbaarheid in en om het dorp te vergroten door diverse 

activiteiten 
o etc 

 
Kortom, veel. Maar dat kost ook geld. Niet veel, maar toch. En daarvoor 
verstrekken de dorpsbelangen jaarlijks een verantwoording aan de leden en 
natuurlijk ook Gemeente Harlingen. Voor beide dorpen is dit een ander 
bedrag, maar dat heeft te maken met het verschillende pakket van 
verantwoordelijkheden van beide dorpsbelangen. Dorpsbelang Midlum heeft 
naast dorpsbelang ook het dorpshuis en het dorpsfeest in haar portefeuille, 
Dorpsbelang Wijnaldum heeft dat niet. 
 
Beide dorpsbelangen zijn van mening dat iedere bewoner van het dorp 
automatisch lid kan zijn van Dorpsbelang en dat daar geen contributie voor 
betaald zou hoeven te worden. Het betalen van contributie is 
drempelverhogend en is vanuit de participatiegedachte ook discutabel. Een 
door alle bewoners gedragen dorpsbelang kan veel beter initiatieven voor 
maatschappelijke ontwikkeling ontplooien en verwezenlijken. 
Het tekort wat daardoor in de begroting van de dorpsbelangen ontstaat, zal 
dan door de gemeente moeten worden aangevuld. Wij zijn benieuwd hoe de 
Gemeente Harlingen hierover denkt? 
 
Beide dorpsbelangen zijn van mening dat Gemeente Harlingen een jaarlijkse 
bijdrage zou moeten betalen voor de uitoefening van hun reguliere 
activiteiten en dat deze gezien de verschillen tussen beide dorpsbelangen 
ook best zou mogen verschillen. Hierover zou de gemeente in gesprek 
moeten gaan met beide dorpsbelangen. Maar dan zou Gemeente Harlingen 
ook een duidelijke visie moeten hebben op de rollen en de financiering van 
de dorpsbelangen binnen haar grenzen. Wij zijn hier zeer benieuwd naar.  
 
 
 
 



Samengevat vragen wij Gemeente Harlingen het volgende: 
1. een visie op de dorpsbelangen en hun (reguliere) rollen binnen haar 

grenzen; 
2. een vaste jaarvergoeding voor beide dorpsbelangen voor de 

uitvoering van hun reguliere rollen met inachtneming van de 
bestaande verschillen; 

 
Vanzelfsprekend zijn wij te allen tijde bereid om hierover met u in gesprek te 
gaan. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Ron Leen (voorzitter)   Doede de Jong (voorzitter) 
namens  Dorpsbelang Wijnaldum namens Dorpsbelang Midlum 
 

 

 

 

  



Project-update Friese terpdorpen – Nov 2017 

 

Wijnaldum krijgt uitkijktoren en maquette 

De bewoners hebben groen licht gegeven voor het ontwerp van Nynke-Rixt 

Jukema voor een uitkijktoren (zie foto). Bezoekers kijken straks vanaf het 

kunstwerk uit over het terpenlandschap. “De vergunningen zijn binnen en 

we zijn begonnen met de voorbereiding van de constructie”, aldus Oscar 

Borsen, projectleider in Friesland. 

Beeldhouwster Roelie Woudwijk is gevraagd om een maquette te maken van 

het landschap bij Wijnaldum. De steen die ze hiervoor zal gebruiken is 

gevonden bij de werkzaamheden aan het aquaduct in Harlingen en is een 

schenking van de gemeente Harlingen. 

  

http://www.terpenenwierdenland.nl/sticky/wijnaldum-krijgt-een-tempel/


  



BRIEF AAN GEMEENTE HARLINGEN 
Onderstaande brief verstuurt aan de Gemeente Harlingen. Inmiddels zijn er, 
zoals u gemerkt zult hebben, naar aanleiding van deze brief diverse acties 
ondernomen door de gemeente. 
Tijdens de aankomende ALV van 30 maart 2018 komen we hier op terug. 

 
Dorpsbelang Wijnaldum 
p.a. Buorren 12 
8857 BL Wijnaldum 
 

Wijnaldum, 28 juni 2017 
 
Aan: het college van Burgemeester en Wethouders 
 de leden van de gemeenteraad Harlingen 
 
 
Betreft:  Verzoek om uw aandacht voor diverse onderwerpen vanuit 

Dorpsbelang Wijnaldum 
 
 
Geachte wethouder en leden van de gemeenteraad van Harlingen, 
 
Het is alweer enige tijd gelden dat Dorpsbelang Wijnaldum rechtstreeks 
contact heeft gehad met het college van B&W en de gemeenteraad.  Naar 
aanleiding van de laatste ledenvergadering van Dorpsbelang Wijnaldum en 
de input van onze bewoners stuur ik u namens Dorpsbelang deze brief met 
een aantal nog openstaande en nieuwe punten waarvoor wij graag van u uw 
aandacht vragen. Maar natuurlijk ook een reactie uwerzijds. 
 
Dit zijn onze punten: 
 

1. fietspad Midlum-Wijnaldum: Nu de uitspraak van de Raad van Staten 
met betrekking tot dit fietspad bekend is, zouden wij graag van 
Gemeente Harlingen een concrete planning voor de realisatie ervan 
ontvangen. 
 
 
 



2. blikvanger kruispunt Winamerdyk-Haulewei: Wij kunnen ons nog 
herinneren dat wij in het verleden een aantal keren hebben 
gevraagd naar de mogelijkheid van een blikvanger op deze plek. Om 
de een of andere wijze was de plaatsing ervan steeds maar niet 
mogelijk. Maar wat schetst onze verbazing? Zonder communicatie 
van de kant van de gemeente wordt er begin april 2017 een 
blikvanger geplaatst en staat er in de Harlinger Courant een bericht 
van de ingebruikneming samen met bewoners van Wijnaldum. Het 
bevreemdt ons dat er met Dorpsbelang Wijnaldum niet is 
gecommuniceerd over de plaatsing van de blikvanger, maar ook dat 
er in de praktijk helemaal geen bewoners van Wijnaldum bij de 
ingebruikneming aanwezig waren. U moet begrijpen dat wij blij zijn 
met de blikvanger, maar dat wij ontevreden zijn over de 
communicatie hierover met ons. 
 
 

3. staat schelpenpad: Zoals u weet beschikt Wijnaldum over een mooi 
wandel- en fietspad, het schelpenpad. De staat van dit pad wordt 
echter steeds slechter. Hierover is al een aantal keren contact 
geweest met medewerkers van onze gemeente. Het enige wat er 
echter gebeurd is aan dit pad is het afschaven van een toplaag. Maar 
van een daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit van dit pad is 
geen sprake geweest. De vraag is wanneer komt die broodnodige 
nieuwe laag er op? En als dat om bepaalde redenen niets zou 
bijdragen aan de verbetering van dit pad wat gaat er dan aan dit pad 
gebeuren om het weer begaanbaar te houden bij slecht weer? 
 
 

4. boom dorpsplein: De Buorren is heringericht en mooi opgeknapt. Bij 
het uitvoeren van die actie is ook de Es op het dorpsplein ter sprake 
gekomen. Volgens omwonenden was/is deze op zijn eind, volgens de 
gemeente viel/valt dat nog wel mee. Maar zo als de boom er nu bij 
staat met weinig blad aan de takken, belooft het niet veel goeds. 
Onze vraag aan de gemeente Harlingen is hoe krijgen wij een nieuwe 
gezonde boom op het dorpsplein? 
 

  



 
5. kruispunt Haulewei-Winamerdyk: Een paar jaar geleden is het 

kruispunt verbouwd, snelheidsluwer en/of oversteekvriendelijker 
gemaakt. Althans dat was de onderliggende intentie van de 
verbouw. Echter, door het ontbreken van snelheid beperkende 
borden of andere maatregelen blijft het een riskante kruising waar 
auto’s op de Haulewei met onverminderde snelheid overheen 
denderen. Wij vragen u nogmaals uw aandacht voor de 
verkeersveiligheid van dit kruispunt en met name voor de veiligheid 
van onze bewoners op dit kruispunt. 
 

6. fietsenstalling bij bushalte: Nabij het onder 5. genoemde kruispunt 
staan twee bushaltes. Veel van onze bewoners maken hiervan 
gebruik. Zij komen daar vaak met de fiets. En die kunnen ze niet kwijt 
op een beschutte plek. Daarom vraagt Dorpsbelang aan u om daar, 
bijvoorbeeld naast de blikvanger, een overdekte fietsenstalling te 
plaatsen. 
 
 

7. bewegwijzering naar industriehaven: Het komt regelmatig voor dat 
vrachtwagens (en met name buitenlandse chauffeurs) om bij de 
nieuwe industriehaven te komen te vroeg afslaan en de Haulewei op 
rijden. Met gevaarlijke keermanoeuvres op de Haulewei tot gevolg. 
Daarom verzoekt Dorpsbelang u om zorg te dragen voor duidelijke 
bewegwijzering op de Zuidwalweg naar de nieuwe industriehaven 
toe. 
 

  



 
Dorpsbelang hoopt dat u hiermee weer op de hoogte bent van wat er speelt 
aan vragen van de bewoners van Wijnaldum aan haar gemeentebestuur. Wij 
hopen tevens dat u zo spoedig mogelijk concrete antwoorden kan geven op 
onze hierboven gestelde vragen. Een afspraak voor een wijkschouw is in de 
maak en wellicht dat wij dan onder andere bovenstaande punten kunnen 
bespreken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ron Leen (voorzitter) 
namens  Dorpsbelang Wijnaldum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Algemene ledenvergadering Dorpsbelang 
Het bestuur van Dorpsbelang wil hierbij alvast al haar leden laten weten dat 
de algemene ledenvergadering plaats zal vinden op vrijdag 30 maart 2018 
in De Bijekoer, aanvang 20:00 uur. Schrijf het alvast in uw agenda! In het 
Fuottenein van maart 2018 volgt, zoals gebruikelijk de agenda, de notulen 
van de vorige keer en het jaarverslag. 
 
 
 



Archeologisch Steunpunt 
 
Na de zeer geslaagde dag van de archeologie in Wijnaldum staan er alweer 
enkele nieuwe activiteiten op het programma. 
 
Als eerste organiseren we weer een winterkuier. Deze is op 28 december. 
We wandelen de terpenroute en zullen op de terugweg weer een leuke stop 
regelen met glühwein, “waarme poeiermolke” en natuurlijk wat lekkers erbij. 
We zijn nog niet helemaal klaar met regelen, maar u kunt er op rekenen dat 
er ook verder nog wat op het programma staat bij deze kuier.  
Na de stop keren we terug naar het dorp. omdat het dan inmiddels al aardig 
donker begint te worden willen we u vragen om een zaklamp of een 
lichtgevend hesje mee te nemen. 
 
Meer informatie kunt u straks lezen op de website van Winaam of op onze 
eigen facebookpagina. Deelname is op eigen risico. 
Start- en eindpunt zijn bij het Archeologisch Steunpunt.  
 

Dan is het alweer 2018 en staat in 
Friesland in het teken van 
KultureleHaadstêd 2018. Wij doen als 
archeologisch steunpunt mee aan de 
opening van KH2018 op vrijdagavond 26 
januari. 
Dan ontmoet heel Friesland elkaar in 
winterwarme sfeer om verhalen te 
vertellen en te beluisteren. In musea én bij 
mensen thuis. Een spannende legende, een 
persoonlijke voordracht, een verhaal over 
een voorwerp.  Het kan allemaal. U bent 
van harte welkom bij deze opening. 
Nadere informatie volgt!  
 

 
Mocht u een mooi verhaal weten en willen vertellen (laten vertellen mag 
ook) dan horen wij dit graag. 
 
Tot ziens in ons steunpunt!  



 

  

 
 



 

Kerst-DUBBEL-concert van Sjonggroep Waadwyn uit 
Wijnaldum en mannenkoor het Franeker Akkoord. 
 
Op zondag 17 december a.s., ’s middags om 15.00 uur zullen beide koren de 
beluisteren zijn met een kerstconcert in de Andreaskerk in Wijnaldum. 
 
Sjonggroep Waadwyn, onder leiding van Simon Bouma is een gemengd koor, 
dat onlangs haar 10-jarig bestaan heeft gevierd, en in die periode met succes 
en plezier hun repertoire van goed in het gehoor liggende drie- en 
vierstemmige liedjes heeft gepresenteerd. 
 
Mannenkoor ’t Franeker Akkoord is een groep van 12 mannen, die, onder 
leiding van dirigente Ria Fennema een gevarieerd, vaak 3- of 4 stemmig, 
repertoire heeft opgebouwd van populaire en (licht-) klassieke stukken. 
Muzikaal wordt de groep op de piano begeleid door Jan Stulp. 
 
Deze middag zullen de koren u, afwisselend, een gevarieerd programma 
presenteren van bekende en minder bekende kerstliederen, waarbij de 
verwachting is dat de toeschouwers een zeer aangename middag zullen 
beleven! 
 
Kaarten á € 8,- (inclusief koffie of thee) zijn vanaf 14.30 uur verkrijgbaar bij 
de ingang van de kerk. 

 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



OVERLEG DORPSBELANG MET DE HARLINGER GEMEENTERAAD 
Op 4 oktober 2017 heeft Dorpsbelang weer het jaarlijkse gesprek gehad met 
een delegatie van de Harlinger gemeenteraad. Deze vond plaats in De 
Bijekoer na PRAAT MET DE RAAD met de bewoner van Wijnaldum. Dit basis 
voor dit gesprek is mede gevormd door de hiervoor weergegeven brieven 
van Dorpsbelang aan het College van B&W en de Harlinger gemeenteraad. 
Hieronder het gespreksverslag van deze ontmoeting. 
 
Ron Leen opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
Allereerst wordt de voorafgaande Praat met de Raad besproken. Er waren 10 
bewoners aanwezig. De vragen die speelden betroffen: 
 

• de pension functie van het Huis van het Statiegeld voor Poolse 
gastarbeiders en het ontbreken van een aanspreekpersoon voor 
eventuele klachten na het overlijden van de vorige eigenaresse, 
alsmede de (on)wenselijkheid van een dergelijk pension in het 
midden van het dorp; 

• de mogelijkheid van particuliere nieuwbouw in het dorp. 
 
Verder zijn de volgende punten besproken: 
 
1: De visie van de gemeenteraad op de dorpen en de rol van de 
dorpsbelangen. Hiervoor ligt een gezamenlijk verzoek van de Dorpsbelangen 
Wijnaldum en Midlum middels de brief van 28 juni 2017 aan de 
gemeenteraad van Harlingen. Dorpsbelang Wijnaldum is zeer benieuwd naar 
deze visie. Dorpsbelang is ook in overleg met het college van B&W over dit 
onderwerp. Verdere gesprekken volgen. 
 
2: De financiering van de reguliere activiteiten van de Dorpsbelangen. 
Hiervoor ligt een verzoek van de Dorpsbelangen Wijnaldum en Midlum 
middels de brief van 28 juni 2017 aan de gemeenteraad van Harlingen. 
Dorpsbelang Wijnaldum is zeer benieuwd naar de reactie van de 
gemeenteraad hierop. Dorpsbelang is ook in overleg met het college van 
B&W over dit onderwerp. Verdere gesprekken volgen. 
 
3: Fietspad Wijnaldum-Midlum. Dorpsbelang wacht in blijde verwachting de 
besluitvorming hieromtrent af. H. Sijtsma (CDA) geeft aan te pleiten voor een 
fietstunnel onder de Zuidwalweg. Dorpsbelang geeft aan dat hier zeker de 
voorkeur naar uitgaat, maar dat een eventuele blokkering van deze optie 
door de gemeenteraad de aanleg van het fietspad niet in de weg mag staan. 



Als tweede minder optimale oplossing geldt dan de fietsbrug. Deze is echter 
minder gemakkelijk begaanbaar voor ouderen en heel jonge kinderen. 
 
4: Kruispunt Haulewei-Winamerdyk. Het kruispunt Haulewei-Winamerdyk is 
door de Provincie aangepakt, maar op een zodanige wijze dat er geen sprake 
is van een verbetering van de veiligheid voor overstekende fietsers. Ook de 
aanwezigheid van twee bushaltes op 25 meter van dit kruispunt en het 
ontbreken van goede fietsenstallingen aldaar vergtoten de onveiligheid. 
Hierover is Dorpsbelang al in gesprek met wethouder Boon, maar vraagt de 
raad wel om haar dringende aandacht hiervoor. 
 
5: Bewegwijzering naar industriehaven. Het komt regelmatig voor dat 
(vooral buitenlandse) vrachtwagenchauffeurs de Haulewei opdraaien i.p.v. 
de volgende afslag nemen naar de industriehaven. Het gevolg hiervan zijn 
gevaarlijke draaimanoeuvres halverwege de Haulewei, veelal in de bocht. 
Dorpsbelang vraagt hiervoor een oplossing in de vorm van duidelijke 
bewegwijzering. 
 
6: Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen e.o. Dorpsbelang Wijnaldum neemt 
deel aan de Begeleidingsgroep LKO Harlingen en omstreken. Informatie 
hierover kunnen burgers vinden op het REC-loket op de site van Harlingen. 
Dit onderzoek wordt in december afgerond en de rapportage hierover zal 
begin 2018 plaatsvinden. Dorpsbelang vraagt de raadsleden om hun 
aandacht voor dit onderzoek, temeer omdat het gaat om de gezondheid en 
de veiligheid van de bewoners van Harlingen. Ook in Wijnaldum is de 
luchtkwaliteit gedurende 6 maanden gemeten. We zijn zeer benieuwd naar 
de uitkomsten van dit onderzoek. 
 
7: REC. Er is een speciale werkgroep bezig met de verbeterpunten m.b.t. de 
REC. Informatie hierover kunnen burgers vinden op het REC-loket op de site 
van Harlingen. Dorpsbelang vraagt de raadsleden om hun specifieke 
aandacht voor de realisatie van de gewenste verbeterpunten. Ook wordt 
specifieke aandacht gevraagd voor de door de REC gewenste uitbreiding van 
de verbrandingscapaciteit binnen de bestaande vergunning en het feit dat 
deze vergunning volgens deskundigen destijds niet rechtmatig is afgegeven. 
  



 
8. Wat verder ter tafel komt. 
Er wordt ingebracht dat er verzakkingen zijn rond de kerk en de 
begraafplaats. De vraag is hoe de drainage van de speeltuin en de jeu de 
boulesbaan verloopt. Via het diepriool of via de sloot? (Noot RL: Navraag bij 
de bij de aanleg betrokken personen leert dat de drainage loopt via de sloot 
achter het dorpshuis). 
Er wordt wederom ingebracht dat de Winamerdyk erg smal is, vooral 
vrachtwagens en autoverkeer kunnen elkaar moeilijk passeren. Er wordt 
ingebracht dat dit ook op de nominatielijst voor verbetering staat, de vraag is 
echter hoe deze weg verbreed kan worden. Dit is namelijk lastig ivm huizen 
en de sloot naast de weg. 
 
 
 
 

 



 

 

 



Verslag Dorpsschouw Wijnaldum 
Op maandagmiddag 16 oktober 2017 vond de dorpsschouw plaats van een 
delegatie van het College van B&W, de Harlinger gemeenteraad en een 
aantal ambtenaren samen met leden van dorpsbelang en een aantal 
bewoners van Wijnaldum. De belangstelling van de bewoners was niet al te 
groot, maar dat kan te maken hebben gehad met het tijdstip van 16.30 uur. 
Hieronder het letterlijke verslag, opgesteld door de wijk- en 
dorpencoördinator gemeente Harlingen. Dit verslag is de basis voor verdere 
acties. Tijdens de aankomende ALV van 30 maart 2018 komen we hier 
uitgebreid op terug. 

 
Verslag actiepunten dorpsschouw Wijnaldum op maandag 16 oktober 2017 

om 16:30 uur. 

Start vanaf het dorpshuis te Wijnaldum. 

 

Aanwezig: Roel Sluiter, burgemeester 

  Adry Attema-Dijkstra, wijk- dorpen coördinator gemeente 

Harlingen 

  Meile Postma, teamleider groenvoorziening 

Dorpsbelang: Ron Leen en Rinse Dijkstra 

Vanuit de partijen: Ton van der Plas, Wad ’n Partij en Harmen Bloemhof van 

CDA 

Dorpsbewoners: Sandra Hooghiemstra, Fokke Terpstra, Jolanda Smit en Loes 

onderweg kwamen er nog enkele bewoners bij. 

 

Actiepunten: 

 Omschrijving Door: 

1 Schelpenpad wordt niet aangevuld met 
schelpen tijdens hekkel seizoen 

opdrachtbon 

2 Boom op voetbalveldje is verwijderd 
onderdelen voor herstel doel zijn besteld. 
Zodra ze ontvangen zijn wordt het doel 
gerepareerd 

Groenvoorziening 

3 Boom (Es) dorpsplein wordt weggehaald en 
vervangen  

Groenvoorziening 
i.o.m. dorpsbelang 

4   



5 Berken worden verwijderd rondom 
kaatsveld/essen blijven staan/ bosjes worden 
gesnoeid 

Groenvoorziening 

6 Enkele lantaarnpalen staan scheef langs 
kaatsveld 

Opdrachtbon 

7 Bulten takken Utergerzen ophalen. Bewoners 
voorzien van informatie over hoe om te gaan 
met hun takken en groen 

Gemeente en 
dorpsbelang 

8 Takken van de boom slaan tegen gevel 
Buorren 35 

Groenvoorziening  
gaat boom snoeien 

9 Verzakking kerkhof heeft aandacht  

10 Bewoning Buorren 22-24 geeft overlast, 
bewoners dorpsbelang spreken hun zorg uit. 
Bang dat tuin volgebouwd wordt met units 
voor verhuur Poolse arbeiders . Ligt er een 
vergunning voor pension? 
Bewoners Wijnaldum ervaren overlast van 
bewoning Buorren 22-24. Kamers/huis wordt 
verhuurd aan polen. Het hok is ook 
omgebouwd tot kamers. Is hier vergunning 
voor? Wie is eigenaar van de woning?  

Uitzoeken door 
vergunningverlening 

11 Wat doet de Bouwvereniging aan de 
huurwoningen 

Bouwvereniging 

12 Op dit moment geeft de realisatie van de 
nieuwe rotonde een gevaarlijke situatie.   

Wordt wel goed 
aangegeven. In 
donker is het 
moeilijk te zien. 

13 Opstelstrook is te smal Doorgeven aan 
Harry/provincie 

14 Remmende elementen op asfaltweg 
Winamerdijk richting Wijnaldum? Voorstel 
50Km/Wijnaldum woonerf 

Verkeersdeskundige 

15 Wat te doen met het grasveld aan de 
Andreasstrjitte? 

Met bewoners om 
de tafel 

 

• De dorpsschouw in Wijnaldum is goed verlopen. Dorpshuis loopt 
goed, momenteel bezig met een uitbreiding te realiseren van het 
dorpshuis. Plan is ingediend.  



• Jeu de Boulesbaan wordt veel gebruikt. De jeu de boulesbaan is met 
ondersteuning van de gemeente gerealiseerd.  

• Buorren is vernieuwd en ziet er prachtig uit. De vraag werd gesteld 
over de ligging van de straat. Bewoners ervaren geen hinder/geen 
glijpartijen. Bewoners zijn erg tevreden. 

• Boom op het dorpsplein wordt vervangen door een nieuwe boom 
van 16-18 cm omvang. Dit gebeurt in overleg met dorpsbelang. 

• Pnt. 10 De bewoners van Wijnaldum spreken de zorg uit over 
bewoning Buorren 22-24. Deze geven vrij veel overlast. Gemeente 
zoek uit of hier wat aan gedaan kan worden. 
Bewoners draaien ’s morgens vroeg de auto warm. Urineren in 

steegjes en tegen de gevel van de overburen. Ze willen een uitrit 

maken naar de Knikkersteeg. Er is sprake van uitbreiding van het 

gebouw om meer mensen te kunnen herbergen. Het gaat hier wel 

om  monumentale grond 

• Bulten takken Utergerzen wordt opgeruimd.  

• Er worden complimenten gegeven over de perkjes in de Utergerzen.  

• Iedereen heeft de dorpsschouw als positief ervaren. 

• Het dorp ziet er onderhouden en vriendelijk uit. 
 
 

 

 

 

 
  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



Hulp gezocht!!!! 

 
 
 
Op 31 augustus en 1 september 2018 wordt 
een extra lange Slachtemarathon 
georganiseerd. Voorgaande marathons 
werden over de oude Slachtedyk gelopen, 
maar deze marathon gaat via de dorpen 
(stukje Foarryp, de Terp, Buorren en 
Fiskersbourren!!) die in de directe nabijheid 
van de Slachtedyk liggen.  
 
Alhoewel de organisatie nog niet helemaal rond is en de route nog niet 
helemaal definitief is, is de verwachting dat de wandelaars ook Wijnaldum 
gaan bezoeken.Aan de dorpen is gevraagd om zich op een leuke, culturele 
manier te presenteren. 
 
 
De inwoners van Wijnaldum werden vroeger aangeduid als “Winamer 
katten”, vandaar het plan om Wijnaldum te veranderen in een dorp waar de 
katten overal verstopt zitten. Dat kan als iedereen wil helpen om katten te 
breien, naaien, haken, tekenen, schilderen, boetseren, figuurzagen, noem 
maar op.  Heeft u het gevoel niet creatief te zijn, dan kunt u toch meehelpen 
door een kattenbak buiten te zetten met het bordje “vrij” erbij, of een 
schoteltje met melk erin. 
 
Ook een afbeelding van een kat met daaronder de tekst: opsporing verzocht, 
vermist, of beloning € 1,-  enz. staat leuk. 
Binnen de breiclub op woensdagavond in het dorpshuis zijn al een paar 
vrouwen begonnen met het  breien van een kat. Een eenvoudig patroon en 
voorbeeld is aanwezig. 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB9Mej5Z_XAhUEBMAKHYnXCrIQjRwIBw&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-kat-i17445.html&psig=AOvVaw1LJVt7nnE4u5IepgmeB11l&ust=1509708533070770


 
 
Maar de kat mag natuurlijk ook op een andere manier worden gemaakt, op 
Internet zijn heel veel leuke ideeën te vinden. 
Einddoel is dat er eind augustus op elk bankje en in elke boom, tuin of 
vensterbank binnen of buiten een kat zit. 
Ook als u niet aan de wandelroute woont, is het leuk om een kat te maken 
en in de buurt van uw woning neer te zetten. Er zullen zeker toeschouwers 
komen die langs uw straat lopen. 
Heeft u een idee om samen met anderen één of meerdere katten te maken 
dan is dit alleen maar geweldig. 
 
Het maken van een kat is voor eigen rekening en risico. 
Mist u nog informatie dan mag u altijd langskomen bij mij thuis. 
 

Ans Hofstra, Readyk 13. 
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Activiteiten commissie dorpshuis De Bijenkoer 

Activiteiten 2017/2018 

10 december dorpshuis open na afloop kerstboom optuigen met 

patat, borrelhapjes, muziek (computer) en glühwein in de Bijekoer 

 

10 februari Hollandse Kroegavond 

 

 

 

11 maart zondagmiddag plaatje draaien met 

hapjes (meenemen lp’s, singles en hapjes) 

 

31 maart Bingo (Paasthema) 

 

We organiseren deze activiteiten voor alle Wijnaldumers en zouden het leuk 

vinden om ook wat vaker nog onbekende gezichten te zien. Want wat is er 

nou leuker dan gezellig ongedwongen al je buren te leren kennen?!   



 

Van een attente dorpsgenoot kregen wij dit bijzondere recept … 

 
 Tempura  Beslag Voor gebakken Vis     
3 a 4 volle eetlepels gewone meel 
1/2 zakje gist, 1 ei + wat bakpoeder. 
1/2 eetlepel suiker om gist te activeren. 
 
Met lauw water of bier een beslag maken, ongeveer de dikte van 
pannenkoekbeslag. 
Klein scheutje gewone azijn toevoegen (azijn  geeft een extra knapperige 
korst)  
2 a 4 uur laten rusten op kamer temp. 
 
De vis insmeren met viskruiden + peper (belangrijk dat de vis op kamer 
temperatuur is) 
De vis nu dompelen in het gist beslag, met een kwastje de vis nu afstrijken, 
niet te dun of te dik maar gelijkmatig.  
De vis met witte kant naar beneden aan de staart in frituur deponeren. 
Eerst de dikke kant in frituur waaieren, wat later de staart in frituur loslaten. 
Afhankelijk  van de dikte de vis 2 tot 4 min. frituren. 
Als de vis drijft is hij vrijwel gaar. 
 
Het restje beslag in het 
frituur druppelen. 
Dit worden dan heerlijke 
knappertjes.  
 
Van te lang frituren, wordt 
de vis droog. 
Even erbij blijven met het 
frituren. !!!! 
 
 
 
 
Heeft u ook een leuk, lekker of bijzonder recept dat u wel met ons zou willen 
delen, mail dit dan naar Ingrid de Mari, demari@ziggo.nl. Een briefje in de 
bus mag natuurlijk ook.  

mailto:demari@ziggo.nl


Feestelijke plaatsing van de Kerstboom in Wijnaldum 
 

Op zondag 10 december aanstaande wordt om 16.00 uur op ons 
dorpsplein de kerstboom weer geplaatst en versierd. Dit onder het genot 

van warme chocomel of glühwein. Aanvang 16:00 uur. Kom allen! 
 

 

 
 
 
En om 17.30 uur  opent de activiteitencommissie in de Bijekoer de soos en 

de keuken voor een gezellige gezamenlijke afsluiting van deze dag. 
 

Kom dus allemaal! Houd de borden en de berichtgeving goed in de gaten. 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018  
‘Bokwert Kulturele 
Hoofdplaats 2018’ is een 
voorstelling over een 
doorsnee Fries dorp, dat 
zomaar ineens de kans krijgt 
om in 2018 Kulturele 
Hoofdplaats te zijn. In zo’n 
geval zou je verwachting dat 
iedereen zich in grote 
saamhorigheid achter zo’n 
doel gaat stellen. Maar in de 

praktijk blijkt dat er onderling grote meningsverschillen bestaan. Net zoals 
het bij Leeuwarden CH2018 het geval lijkt te zijn. 
Moet er in Bokwert ook een fontein komen? Is de grutto de enige vogel die 
bedreigd wordt? Is een dorpsfeest cultureel erfgoed? 
 
‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ gaat ook over onderlinge 
verhoudingen, persoonlijke verhalen, conflicten en de strubbelingen van 
deze tijd. 
De wekelijke rubriek van de Leeuwarder Courant onder de naam Bokwert 
werd in de jaren ’70 bedacht door schrijver/journalist Rink van der Velde 
(1932-2001). Hij beschreef de vergaderingen van een Vereniging voor 
Dorpsbelang in een niet bestaan dorp, waarvan de bevolking meent dat zij 
steeds moet opboksen tegen de ‘Hoofdplaats’. Het Nederlands dat de 
Bokwerters daarbij gebruiken, staat bol van de frisismen en komt daardoor 
hilarisch over. 

 
‘Bokwert Kulturele 
Hoofdplaats 2018’ is daarnaast 
de kroniek van een Fries dorp, 
over hoe het was en hoe het 
is, een dorp waar het 
gemeenschapsgevoel onder 
druk staat door de moderne 
invloeden. 
 
 

 

http://jmteaterwurk.nl/VLBD/wp-content/uploads/2017/09/Bokwert121.jpg


 
Deze humoristische voorstelling met tragisch-komische elementen is 
geschreven door Bonne Stienstra en wordt gespeeld door Jan Arendz en 
Marijke Geertsma. Ieder neemt drie rollen voor zijn of haar rekening. Verder 
doet Anneke Hondema mee. Bruun Kuijt tekent voor de regie. 
 
 
Waneer: vrijdagavond 12 januari 
Waar:  in de Bijekoer 
Hoe laat: om 20.00 uur 
Kaarten: msteegstra@ziggo.nl / 0517-592549 / 0612627611 
  

mailto:msteegstra@ziggo.nl%20/


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. 
 

 
Berichtje van de patatbakkers van Winaam 
Vanaf 30 september staan de Winamer patatbakkers elke zaterdag van 
17.00-20.00 uur weer voor jullie klaar met hun heerlijke patatten en andere 
snacks. Kom eens gezellig langs! 
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 nog steeds vrijwilligers 
Het dorpshuis zoekt dringend naar vrijwilligers voor de bardiensten, de 
schoonmaak en de keuken. Heb jij interesse? Neem dan contact op met Ron 
Leen, 06-20622379 of ronleen@ziggo.nl. 

 

 
 
Darten 
Sinds donderdag 5 oktober zijn we weer elke week aan het darten in de 
Bijekoer. 
Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom ,beginners en  gevorderden, ook als je 
gewoon even aan de bar wilt zitten en kijken hoe de pijlen in het bord 
belanden ben je van harte welkom. De bar is open. 

  

http://www.winaam.nl/
mailto:demari@ziggo.nl
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Mededeling van Ron Leen aan de inwoners van Wijnaldum 
In het kader van de vereiste transparantie en om verkeerde indrukken te 

voorkomen, moet ik u als voorzitter van Dorpsbelang melden, dat ik mijzelf 

verkiesbaar heb gesteld voor de Harlinger gemeenteraad bij de aanstaande 

gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De leden van de partij 

waarvoor ik heb gekozen hebben mij gekozen een plaats op de kieslijst. Mocht 

ik überhaupt gekozen worden dan betekent dat dat ik na 21 maart 2018 

voorzitter Dorpsbelang af ben. Mocht dat niet het geval zijn dan blijf ik in ieder 

geval voor 2018 nog voorzitter Dorpsbelang, uiteraard met uw instemming. 

Mochten er mensen zijn die zich storen aan mijn tijdelijke dubbelfunctie als 

voorzitter Dorpsbelang en kandidaat-gemeenteraadslid of hier bezwaar tegen 

maken dan hoor ik dat graag. Als er veel bezwaren zijn dan leg ik mijn 

voorzittersfunctie per zo gauw mogelijk neer, als die er niet zijn dan zal ik met 

plezier als voorzitter van Dorpsbelang afwachten of ik sowieso gekozen ga 

worden in de gemeenteraad. 

 

Ron Leen 

0620622379 of ronleen@ziggo.nl 

  



REANIMATIE EN AED 
 

Zoals iedereen weet hangt er in ons dorp een AED in het schuurtje van de 
familie Leutscher, Buorren 32 

Sinds kort beschikt ook het dorpshuis over een AED (een cadeau van de EHBO-

Harlingen). Ook deze zal van buitenaf bereikbaar zijn door de bevoegde 

burgerhulpverleners in Wijnaldum. Ook deze AED wordt opgehangen in een 

verwarmde kast. Er zijn in het dorp een aantal mensen die zijn getraind in 

reanimatie en het gebruik van de AED. Die zijn tevens bekend bij de 

hulpdiensten. 

 

Het is echter nog veel mensen onduidelijk welke procedure er nu geldt in geval 

van nood. In de komende periode gaan we aan de slag om deze helder op 

papier te krijgen en die aan de bewoners van Wijnaldum te communiceren. 

 

In ieder geval worden na het bellen van 112 de bevoegde en geregistreerde 

gebruikers geïnformeerd over het noodgeval en zorgen zij ervoor dat de AED 

beschikbaar is. 

 

!!!!!WE KOMEN HIER IN HET VOLGENDE FUOTTENEIN OP TERUG!!!!! 

 

 

  



Agenda 

 

10 december Optuigen Kerstboom 16.00 uur Dorpsplein 

17 december Kerstconcert Andreaskerk 15.00 uur 

28 december Winterkuier 

2018 

5 januari Nieuwjaarsreceptie 20.00 uur De Bijekoer 

12 januari Toneel Bokwert Kulturele hoofstad 20.00 de Bijekoer 

26 januari Opening Culturele Hoofstad 2018 

10 februari Hollandse kroegavond in de Bijekoer 

11 maart Plaatjes draaien in de Bijekoer 

30 maart Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang 20.00 uur in 
de Bijekoer 

31 maart Bingo in de Bijekoer 

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 februari 2018 inleveren bij de redactie 

demari@ziggo.nl 

 



 

OPHAALDAG OUD PAPIER  
 

 

Ophaalschema oud papier 2018 – iedere eerste zaterdag van de maand. 

 

MAAND             VERENIGING               TREKKER 

JANUARI JEUGDCLUB    DE BOER 
FEBRUARI  OUDERENSOOS   BERGMANS 
MAART  KAART/BILJARTCLUB  BUREN 
APRIL  TONEELVERENIGING  JUKEMA 
MEI   ARCH.STEUNPUNT   BERGMANS 
JUNI  KOOR      
JULI   DORPSBELANG    DE BOER 
SEPTEMBER  KAART/BILJARTCLUB  BUREN 
OKTOBER  KEATSEBAL   BRUINING   
NOVEMBER DORPSBELANG   JUKEMA 
DECEMBER OUDERENSOOS   BRUINING 
 
 
Mocht één van de verenigingen niet kunnen op deze zaterdag dan 

onderling ruilen aub. 

 

 



 


