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Bewoners ontmoeten elkaar op de Wijnaldumer Nieuws Groep

Voorwoord
Terug van weg geweest.
Het is lente en de afgelopen dagen heeft het weer zelfs een zomers karakter.
En gelijk is er weer meer reuring in het dorp. Mensen verhuizen hun
activiteiten van binnen naar buiten, de natuur komt weer tot leven, de boeren
bewerken hun land en het vee vermaakt zich in de buitenlucht. Een nieuwe
lente, een nieuw begin.
Voor mij is het ook weer een nieuw begin. Sinds eind maart van dit jaar ben ik
weer lid van het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Wijnaldum. Het
eerste wat ik mij nu realiseer is dat je je verkijkt op het werk dat het bestuur
te doen heeft. Alleen al het beheren van de lopende zaken. Als “gewoon lid”
van de vereniging en als dorpsbewoner, dan zie je niet zo veel van het werk
dat gedaan wordt door het bestuur. Alles gaat zo zijn gang, denk je dan, dus
wat valt er eigenlijk allemaal te doen in zo’n bestuur. Nou, dus een heleboel!
En dat is voor vijf bestuursleden en een notulist een hele kluif. Naast de
lopende zaken zijn er twee belangrijke projecten waar nu aan gewerkt wordt.
Ten eerste is daar het 100-jarig bestaan van de vereniging. Inmiddels hebt u
de eerste berichten daarover in uw brievenbus gekregen. Dit feest willen wij
vieren op 15 september 2018 en ons doel is om iedereen uit ons dorp bij deze
viering te betrekken. Door de jubileumcommissie wordt hard gewerkt aan de
organisatie van dit gebeuren op een manier dat er voor ieder wat wils is.
Daarnaast is er vooral veel tijd gemoeid met het aantrekken van sponsoren en
het binnen halen van subsidies. Zo’n feest kost veel geld en de commissieleden
werken hard om dit bij elkaar te krijgen. In de komende maanden zult u meer
horen over het aankomende feest.
In 2006 is er door het toenmalige bestuur een dorpsvisie geschreven voor
Wijnaldum en haar omgeving. Dat is inmiddels meer dan 10 jaar geleden en
de meeste van de gewenste plannen en veranderingen zijn min of meer
gerealiseerd. Ook is er in de afgelopen 12 jaar enorm veel veranderd. Het
wordt dan ook hoog tijd voor een nieuwe dorpsvisie gebaseerd op hoe de
Winamers denken over hun dorp. Aan het bestuur is het vervolgens om op
basis hiervan concrete plannen en doelen te formuleren. Daarnaast zal door
het bestuur met veel betrokken partijen worden gesproken om ook hun
inbreng mee te nemen in wat uiteindelijk moet leiden tot de nieuwe

dorpsvisie. Maar uiteindelijk voordat alles wordt afgerond zal goedkeuring van
de leden worden gevraagd.
Naast deze twee omvangrijke projecten zijn er nog tal van andere zaken
waaraan gewerkt wordt.
Ik zie er naar uit om deel uit te maken van alles wat er de komende tijd op ons
afkomt.
Een fijne zomertijd gewenst.
Met vriendelijke groet,
Namens Dorpsbelang
Arend Leutscher

Uitnodiging

Doarpslibben

Op de jaarvergadering van Doarpslibben is besloten de vereniging in de
pauzestand te zetten. Er is weinig animo om in eigen dorp toneel te
spelen. Vandaar.
We willen de vereniging ook niet helemaal opheffen. Misschien zijn er later
wel weer mensen bereid de vereniging nieuw leven in te blazen. Dan
kunnen ze de vereniging simpel weer opstarten en is er meteen een beetje
kapitaal.
Het huidige bestuur zal zorg dragen voor de vereniging. Omdat er natuurlijk
controle moet zijn over de geldzaken is er een kascommissie ingesteld. Die
zal zoals gebruikelijk eens per jaar de kascontrole op zich nemen. Hiervan
komt dan een verslag in het fuottenein en op de website, zodat onze leden
weten dat het in orde is bevonden.
Ook zullen we blijven doorgaan met het uitnodigen van bijvoorbeeld
Tryater, zodat er nog steeds toneelvoorstellingen in ons dorp te zien zullen
zijn.
Mochten er mensen zijn die de vereniging weer wakker willen kussen dan
kunnen zij dit kenbaar maken bij het bestuur.
Mocht er iemand de notulen willen lezen van de afgelopen jaarvergadering
dan kan dit. Even een mailtje naar msteegstra@ziggo.nl en dan worden ze
opgestuurd.

Dorpshuis wordt multifunctioneel centrum
Zoals jullie allen weten wordt het Dorpshuis De Bijekoer de komende periode
getransformeerd van een traditioneel dorpshuis naar een multifunctioneel
centrum (afgekort MFC). Dat wil niet zeggen dat de bestaande
dorpshuisactiviteiten verdwijnen. Nee, juist niet!!!!!
Het betekent dat er in het Dorpshuis in de (nabije) toekomst juist diverse taken
bijkomen. En dat alles heeft te maken met de vergrijzing en krimp, maar ook
met het juist aantrekkelijker maken van het wonen in Wijnaldum.
Tegelijkertijd bestaat ook bij de lokale overheid de tendens om hun
dienstverlening dichter bij de inwoners te brengen. En dat is een hele goede
tendens.
Daarom zullen jullie de komende weken een folder van het Gebiedsteam
Gemeente Harlingen èn…… wellicht van de eerste gemeentelijke
dienstverlener in de bus vinden met als mededeling dat er een periodiek
inloopspreekuur wordt georganiseerd voor de inwoners van Wijnaldum!
Kortom, let op de brievenbus en wees niet verrast.
Dit is een eerste aanzet of stap in de transformatie van het Dorpshuis in een
goedlopend MFC waarin iedere inwoner van Wijnaldum goed aan zijn of haar
trekken moet kunnen komen.
Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail (ronleen@ziggo.nl) of bel (0620622379) mij of loop gewoon even langs bij Buorren 12.

Verhuur:
- hoogwerkers
- containers (bijv. opslag i.v.m. verhuizing)
- schaarhoogwerkers
- minikranen
- steigers e.d.
Niet alleen voor handel en verhuur,
maar ook projectmatig kunnen wij u ontzorgen!
Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? 
Marconistraat 3-7 te Harlingen (Oostpoort)

AED’S EN REANIMEERDERS IN WIJNALDUM
Van verschillende kanten zijn er vragen gekomen over hoe het nu werkt in het
geval dat er bij een noodgeval de AED nodig is. Hier een korte uitleg.
Wijnaldum beschikt al sinds 2011 over een AED. Deze hangt in het schuurtje
van Arend en Titia bij het dorpsplein en valt qua onderhoud onder de
verantwoordelijkheid van Dorpsbelang.
De AED is bereikbaar via een code om de deur te openen. Deze bescherming
is helaas nodig om vandalisme tegen te gaan of om te voorkomen dat kinderen
ermee gaan rommelen.
Sinds oktober 2017 beschikt Wijnaldum over 2 openbare AED’s. De tweede
hangt buiten aan het Dorpshuis en valt qua onderhoud onder de
verantwoordelijkheid van het Dorpshuis. Ook deze AED is bereikbaar via een
code om de kast te openen.
Beide codes zijn cijfermatig hetzelfde, maar let op: de AED-code van de
schuur bij het dorpsplein heeft één positie meer en begint daarom met een
V!
Sinds 2011 bestaat er een groep AED-deelnemers. Zij hebben een AED- en
reanimatietraining gevolgd en worden jaarlijks opnieuw getraind. De
coördinatie van deze groep ligt bij Durky Bloembergen. Zij is de
contactpersoon met Dorpsbelang en met Lips Educatie Friesland die het
onderhoud van de eerste AED en de trainingen verzorgt.
WAT MOET IK DOEN IN EEN NOODGEVAL?
1. BEL MET 112 EN GEEF DOOR:
a. WIE JE BENT
b. WAAR JE BENT
c. WAT DE SITUATIE IS
2. ALS HET OM EEN REANIMATIE GAAT, DAN ONTVANGEN DE
AED-DEELNEMERS EEN SMS-BERICHT EN KOMEN ZIJ IN ACTIE
– ZIJ HEBBEN DE CODES VAN DE AED’S

OPROEP AAN ANDERE REANIMEERDERS EN AED-KUNDIGEN IN HET DORP
Maar…… op het facebookaccount Wijnaldumer Nieuws Groep is door diverse
mensen gereageerd die geen lid zijn van de AED-deelnemersgroep, maar die
wel op een of andere wijze getraind zijn in reanimatie en AED-gebruik. Ook die
mensen moeten bij de AED’s kunnen komen.

Voorwaarde is echter wel dat alle “kundige” en getrainde AEDgebruikers
geregistreerd
staan
bij
Hartslagnu.nl
als
burgerhulpverlener! Dat kan via de website www.hartslagnu.nl.
Kunt u dus ook reanimeren en de AED gebruiken en heeft u zich aangemeld
als burgerhulpverlener bij Hartslagnu èn u wilt zelf gebruik kunnen maken van
de AED?
Meldt u ook aan als AED-kundige bij Durky Bloembergen via
durkybloembergen@hotmail.com. Dan komt u ook in de AEDdeelnemersgroep van Wijnaldum, krijgt u de toegangscodes en wordt u ook
betrokken bij herhaaltrainingen en andere gerelateerde onderwerpen.
Voor andere vragen en/of opmerkingen kunt u bij mij terecht via
ronleen@ziggo.nl of telefonisch op 0620622379. Ik zorg ervoor dat deze
terecht komen bij de besturen van Dorpshuis en Dorpsbelang
Ron

Leen

.

29 , 30 juni en 1 juli is het weer Merke
Het programma krijgt u in de brievenbus maar reserveer deze dagen alvast in
uw agenda.

Archeologisch steunpunt
De boekenmarkt is achter de rug. We hebben weer een mooi
bedragje verdiend. Verder zijn we aan het nadenken over
vernieuwingen voor het steunpunt. Ook wij willen met onze tijd
mee. Dit is niet een-twee-drie voor elkaar, maar er wordt aan gewerkt.
Op 26 mei hebben we de Riedkuier gelopen. We hadden een klein, maar
“noflik” groepje en hebben onderweg genoten van ons mooie Friesland en
de verhalen over vroeger tijden. De stop halverwege om even wat te drinken
was zeer welkom. Het was warm.
Onze volgende activiteit staat gepland op 14 juli. We willen dan weer een
fietstocht organiseren. Onderweg zullen we natuurlijk weer van alles
vertellen en ook de inwendige mens vergeten we niet. Houd de website van
Winaam en de facebookpagina van het steunpunt in de gaten. Daarop komt
straks meer informatie te staan. Wij hopen op mooi weer en leuke groep
mensen.
Tot 14 juli!!

Blije gezichten bij uitreiking cheques Rabobank Clubkas
Campagne
Zaterdagochtend 14 april ontvingen 33 clubs uit de regio
Harlingen/Terschelling/Vlieland een cheque uit de Rabobank Clubkas
Campagne. Bij de Rabobankcaravan die geparkeerd stond aan de Voorstraat
in Harlingen was het gezellig druk. De clubs hadden nog geen idee van de
hoogte van de bijdrage en stonden in spanning af te wachten tot hun club
werd genoemd. De club die de meeste stemmen heeft ontvangen is
Muziekvereniging Schylge. In de top 10 staan verder Vereniging
Terschellinger Volksdansen, Gymnastiek/turnvereniging EDO, De
Terschellinger Ruiters, Stichting Straatfestival Harlingen, Stichting
Zeekadetkorp Harlingen, Kaatsvereniging Pim Mulier, Oranjecomité West
Terschelling, Kaatsvereniging Eendracht Harlingen en Muziekvereniging
Hosanna. De uitslag van alle regio’s staat op www.rabobank.nl/lnwf.
Maar liefst € 40.000,- uitgedeeld
Op vrijdag 13 april en zaterdag 14 april ging de Rabobank ‘on tour’ naar Sint
Annaparochie, Harlingen, Franeker en Leeuwarden om alle cheques uit te
reiken. Dit jaar hebben 3.198 leden 15.990 stemmen uitgebracht. Er is in
totaal € 40.000,- uitgedeeld in het werkgebied van de bank en er zijn 202
clubs blij gemaakt! ‘Prachtig te zien dat een campagne als dit zo leeft in de
regio’s waar wij actief zijn. Ook dit jaar spreken wij van een geslaagde
campagne’, aldus Jelmer Algra, directievoorzitter van Rabobank LeeuwardenNoordwest Friesland.
Wat is de Rabobank Clubkas Campagne
De Clubkas Campagne is bedoeld voor verenigingen en stichtingen om hun
eigen clubkas te spekken. Het bedrag dat zij ontvangen hangt af van het
aantal stemmen dat zij krijgen van alle leden van de bank. Deze krijgen
jaarlijks een stemkaart en kunnen stemmen op hun favoriete clubs. De leden
van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland hebben op deze manier
inspraak op de verdeling van een deel van het sponsorgeld van de Rabobank.

Kerk en gastvrijheid.
Gastvrijheid betekent een kerk die open staat voor de sociale context
waarbinnen zij zich bevindt. Die sociale context is verre van stabiel. Zij is
constant in beweging en verandering. Door het openstellen van
kerkgebouwen ontstaat er een verbinding van buiten met binnen. Evenals in
voorgaande jaren neemt de Andreaskerk in Wijnaldum deel aan het
Tsjerkepaed initiatief. En deze keer stelt zij haar kerkgebouw beschikbaar aan
een groep amateur kunstenaars die een gezamenlijke tentoonstelling zullen
verzorgen met de naam:

“Beweechlik”.

Dit woord staat voor

verandering en beweging en door verschillende kunstvormen samen te
brengen in één tentoonstelling waarbij de kunstenaars zich laten inspireren
door elkaar vindt er als het ware een verandering, een beweging plaats in hun
werk. De gastvrijheid van de Andreaskerk geeft hen de ruimte, de gastvrijheid,
om dit met anderen te delen.

De deelnemende amateur kunstenaars zijn:
Ineke Vugteveen
Klaas Brouwer
Hilde van Dijk
Tineke de Klerk
Anneke Bouma
Titia van Dijk

Poëzie en foto’s
Foto’s
Schilderijen
Keramiek en schilderijen
Glas in lood en schilderijen
Glas in lood

Wij nodigen u van harte uit om in de zomertijd onze expositie te komen
bezichtigen gedurende de Tsjerkepaed periode.

De opening op 7 juli willen we luister bijzetten door om 4 uur
familie, bekenden en de Winamers uit te nodigen.
Daar zal Ineke Vugteveen haar poëzie voorlezen
en wij vertellen dan hoe we tot ons werk zijn gekomen.

Agenda

21 juni Opening uitkijkpunt inloop vanaf 19.45 in de Bijekoer
29, 30 juni 1 juli Merke
7 juli

Opening kerkepad

14 juli

Fietstocht vanuit het Archeologisch steunpunt

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 2018 inleveren bij de redactie
demari@ziggo.nl

AED
AED’s in ons dorp:
•
•

schuurtje van de familie Leutscher, Buorren 32
dorpshuis de Bijekoer

OPHAALDAG OUD PAPIER

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

MAAND
JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

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

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

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

Even lekker er tussenuit naar Terschelling? Geniet in onze 4
pers. stacaravan Unesco op Camping Hoeve ’t Noord in
Midsland!

www.unescoschylge.nl
Naomi Weissenbach / 06-16248336

Loop binnen
zonder
afspraak.

Hypotheekvragen?

Kom naar ons
Hypotheek
Inloopspreekuur

Je bent van harte welkom

Onze experts geven vrijblijvend en kosteloos antwoord op je
hypotheekvragen. Elke maandagavond in Franeker, alle werkdagen,
dinsdagavond en zaterdagochtend in Leeuwarden. En elke vrijdagmiddag in
Sint Annaparochie. Kijk voor locaties en tijden op www.rabobank.nl/lnwf
Growing a better world together

