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Voorwoord 

 
Het is weer voorbij die mooie zomer…………………….. 

Deze tekst zong Gerard Cox ooit. Ja jongens en meisjes de zomer begon 

zowaar in mei en ging door tot oktober. Nu in november is het even wennen 

aan de temperatuur en aan het vroeg donker worden, maar dat gaat wellicht 

veranderen. Blijft het de zomertijd of wintertijd?  

In december gaan we genieten van tradities. De kerstboom wordt weer 

opgezet en kerstavond wordt er gezongen in de kerk. 

Moai sunder wjergea binne de WÂlden zingt Anneke Douma net zo lief als     

t Woanschip. De walden een mooi stuk Friesland maar waar wij hier wonen is 

zeker ook een prachtig stuk Friesland. Mooi akkerbouw grond en zijn 

verschillende gewassen. Nu omgeploegd te wachten op wat er komen gaat 

en  mooi gras land waar de koeien zomers grazen . Aan de horizon is de dijk 

met het mooie wad, alles op loop- of fiets afstand van ons dorp  Was men 

maar op Brabant zo trots als een Fries (Guus M) Als bewoner van dit dorp 

ben ik ook heel trots  Want wat een tijd en organisatie en regelen is het 

geweest om een idee uit te werken voor het 100 jarig bestaan Maar o jee 

wat trots kun je je voelen zo met zijn allen. De grote belangstelling, de inzet, 

de contacten. Heerlijke positieve energie. Wat een rijkdom. 

Berber Hauser 

 

 

 

 

 

 

 



Viering 100 jarig jubileum Dorpsbelang Wijnaldum op 15 

september 2018 

Voorwoord 

Het was in alle opzichten een geweldig geslaagd feest vond iedereen die erbij 

is geweest. De organisatie liep op rolletjes en de kwaliteit van wat er werd 

aangeboden was uitstekend. 

Allereerst moeten we een compliment maken aan allen die meegeholpen 
hebben om dit feest te realiseren en tot een succes te maken.  
Sponsors en subsidieverstrekkers zoals Lenger Seafoods, Gemeente 
Harlingen, Stichting Ny Bethanië, BetereBuurtFonds Bouwvereniging, 
Stichting Siebolt Foundation en vele andere zorgden voor de financiële 
middelen. Ook werden door een aantal bedrijven spullen en ingrediënten 
voor het straatdiner gratis ter beschikking gesteld. Speciaal dank hierbij ook 
aan de Maritieme Academie in Harlingen waar de koks het eten konden 
voorbereiden, koken en tijdelijk opslaan en het Dorpshuis “de Bijekoer” dat 
de receptie en het feest verzorgde en drankjes verkocht tijdens de maaltijd.  
De uitvoering gebeurde onder leiding van de voor dit evenement ingestelde 
jubileum-commissie. Zij zorgde voor voorbereiding, planning, draaiboek en 
aansturing van leveranciers, kookteam, muzikanten en alle vrijwilligers die 
hun steentje bijdroegen en die ook allemaal een dikke pluim verdienen. 
Als laatste ook dank aan alle deelnemers en andere dorpsgenoten. Iedereen 
zorgde voor een prima sfeer, was tevreden en werkte mee waar nodig 
tijdens voorbereidingen en afbouw. 
 
Vossenjacht (14:00-16:00) 

Maar liefst 26 kinderen hadden zich aangemeld voor de vossenjacht. De 

kinderen werden in 5 groepen ingedeeld. De commissie had een mooie route 

uitgezet. Van iedere vos kregen de kinderen een letter en aan het eind van 

de jacht moest van alle letters een woord worden gemaakt.  Vanuit het 

dorpshuis liepen ze langs de consistorie naar het Flústerpaad. Daar zat een 

rare vos ‘headbanger in ruste’. Wel spannend hoor, en dan moet je ook nog 

vragen of die meneer een vos is. Op het tempeltje stond een boswachter. De 

route ging weer richting het dorp en op het bankje bij het watertappunt zat 

een monnik. Langs het kaatsveld door de Utergerzen troffen de kinderen een 



spiekende krant lezende mevrouw. Er reed een boer op een trekker op zoek 

naar het bruidspaar. Van het prachtige bruidspaar kregen de kinderen een 

kleine traktatie. Bij de Winamer kat op de Buorren zat een echte fotograaf en 

hier liep ook een politieagent te controleren op snelheid, rijbewijzen etc. 

Spannend! Door de S. van der Ploegstrjiite via de Readyk weer naar de 

Bijekoer leverde ook nog een letter op. Hier stond een zielige verpleegster 

die haar patiënt kwijt was. Bij de Bijekoer was een minicamper waar de jeugd 

getrakteerd werd op heerlijke poffertjes. De poffertjesbakster bleek ook een 

vos te zijn. De fietsende vos en de weervos zijn gelukkig ook gespot. In de 

speeltuin bleek dat alle groepen het woord ‘dorpsbelang100jaar’ goed 

geraden hadden. Iedereen kreeg een heerlijke zak spekjes en een prachtige 

bidon mee naar huis. 

Vlog workshop (13:00-16:00) 

Voor de wat oudere jeugd was er de vlog workshop. Onder begeleiding van 

Klaar werd tijdens een 2,5 uur durende workshop meer verteld over vloggen 

en mochten de kinderen hun eigen vlog maken. Hierin moesten zij hun 

favoriete en de bekende plekjes van Wijnaldum laten zien aan de mensen die 

over 100 jaar in Wijnaldum wonen. De kinderen waren allemaal erg 

enthousiast en hebben met zijn allen een leuke vlog in elkaar gezet, die ‘s 

avonds werd vertoond aan de bewoners van Wijnaldum.  

 

Dorpswandeling (14:00-16:00) 

Voor ongeveer 30 belangstellenden was er na ontvangst met een kop koffie 

een rondleiding door het dorp met een gids die allerlei wetenswaardigheden 

over verleden en heden op verschillende locaties vertelde. Op deze locaties 

waren oude foto’s op posterformaat opgehangen om een beeld te geven van 

het dorp in lang vervlogen tijden. 

Het was een zeer interessante belevenis waarbij de ervoor gereserveerde 2 

uren eigenlijk te kort waren. 

 

 



Receptie (16:00-17:00) 

Vele bewoners en andere belangstellenden kwamen naar het Dorpshuis “de 

Bijekoer” om het bestuur te feliciteren met dit belangrijke jubileum. Naast 

wethouder Harry Boon namens B&W waren er een aantal 

vertegenwoordigers van de sponsors van het jubileumfeest waaronder de 

Rabobank, Dorpsbelang Midlum. Stichting de Riedpolder en Gemeente 

Harlingen. 

De vrijwilligers van het Dorpshuis voorzagen iedereen van drankjes en 

hapjes. Voorzitter Arend Leutscher van Dorpsbelang en wethouder Harry 

Boon deelden met de aanwezigen hun gedachten over de rol van 

Dorpsbelang toen en nu. 

 

 

Kookteam 

Het idee achter het straatdiner was om zoveel mogelijk dorpsgenoten hierbij 

te betrekken. Ook in de voorbereiding. Daarom werd er een oproep gedaan 

om mee te doen in het kookteam dat de gerechten voor het straatdiner 

moest gaan bedenken én maken. Elf Winamers hebben hierop gereageerd en 

meegedaan. Ter voorbereiding is deze groep drie keer bij elkaar geweest. 

Ten eerste als kennismaking (niet iedereen kende elkaar en zo had dit 

initiatief al een eerste effect) en voor het uitzetten van de eerste lijnen. Wat 

willen we maken. De tweede keer om dit verder in te vullen en namen aan te 

koppelen en de derde keer voor de punten op de i en de organisatorische 

afstemming. Omdat er uiteindelijk voor bijna 200 man moest worden 

gekookt, is de Maritieme Academie gevraagd of zij haar professionele keuken 

hiervoor beschikbaar wilde stellen. De school omarmde het initiatief en zo 

maakte het kookteam zaterdag 15 september onder begeleiding van de koks 

Wouter van de Kuijt en Johan Visser een compleet en gevarieerd menu. Het 

was enorm leuk om zo met elkaar het eten voor dorpsgenoten klaar te 

maken. 

 



 

Straatdiner met artiesten (17:30-20:00) 

Vanaf half zes werden de ruim 180 dorpsbewoners, die zich opgegeven 

hadden voor het diner, welkom geheten door leden van onze 

toneelvereniging Doarpslibben. In de rol van gastvrouw en 

ceremoniemeester deelden zij menukaarten uit waarop alle gerechten 

stonden vermeld. Er was keuze uit 3 soorten soep, vis, 2 soorten vlees, 

vegetarische gerechten, rauwkost en aardappeltjes. Tortilla, couscous en 

heerlijke Turkse hapjes ontbraken niet aan het gevarieerde menu, waarin 

veel streekproducten waren verwerkt. Onbeperkt kon met snoepen uit 

potten met stoofpeertjes en appelmoes gemaakt van fruit uit Winamer 

tuinen. 

De tafels in de tenten waren vrolijk gedekt en de Buorren was leuk versierd. 

Achter de kramen met het eten stonden de koks in toepasselijke kleding met 

schort en koksmuts. Na de openingsspeech van de voorzitter kon het buffet 

beginnen. Men ging van start met de soep en aan de tafels waarop 

stokbrood en boter al klaarstonden ging men lekker zitten smullen. 

Het vervolg van de maaltijd werd opgeluisterd door het zangduo “Faam” en 

een optreden van ons eigen koor de “Sjonggroep Waadwyn”. Op beide 

hoeken van het buffet stonden kramen waar men drankjes kon kopen bij de 

vrijwilligers van het Dorpshuis.  



Vrijdag 4 januari 

NIEUWJAARSBORREL IN DE BIJEKOER 

Vanaf 20.00u is iedereen welkom om elkaar het beste te 

wensen voor 2019! 

Langzaam at het dorp zich naar het dessert, dat bestond uit een 

taartenbuffet en koffie. Maar eerst kwam tot ieders verrassing een rood 

Fiatje de Buorren oprijden. Het bleek de ijsman die gratis aan iedereen een 

heerlijk Italiaans ijsje uitdeelde.  

Tijdens het diner werd de hoge kwaliteit van het geserveerde eten 

gecontroleerd door onze eigen “Keuringsdienst van Waren”. Onze 

toneelspelers namen hun rol als voedsel en drank keurder serieus. Een hapje 

hier, een slokje daar en de dorpsbewoners konden met een gerust hart 

verder eten, want alles werd uitstekend bevonden. 

Voldaan vertrok men naar het volgende onderdeel van het programma van 

het jubileum feest, maar niet nadat er werd opgeruimd waarbij spontaan 

door de gasten werd geholpen. Alleen de lege tenten herinnerden aan een 

zeer geslaagd diner. 

 

Feest met band 

Vanaf 20:30 tot in de late uurtjes was er in Dorpshuis “de Bijekoer” een feest 

met eerst de vertoning van de ’s middags gemaakte vlogfilm en daarna als 

hoofdonderdeel een optreden van de coverband Signature. De band maakte 

er samen met het publiek een geweldige show van met een divers repertoire 

met liedjes van onder andere Blof, Adele, U2, Bon Jovi, Bob Marley en vele 

anderen  Er werd volop gebruik gemaakt van de bar en de dansvloer en we 

kunnen stellen dat dit een gezellige en feestelijke afsluiting was van een zeer 

geslaagd jubileum feest. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



Winamer Krystfeest 2018:  24 dec. 18.00 uur 

 

De oude traditie van het kerstfeest in onze 

dorpskerk kan ook dit jaar  weer voortgang 

vinden, mede dankzij  medewerking van  De 

Waadwynsjongers, onder leiding van Simon 

Bouma. 

Zoals altijd is er speciale aandacht voor de 

kinderen en krijgt iedereen gelegenheid om zelf 

ook bekende kerstliederen mee te zingen. 

 

Dus: iedereen, van 0 tot 99, van harte welkom! 

 

 

 

N.B.  In verband met andere kerstafspraken van dirigent beginnen we om 

18.00, dus een uur eerder dan we gewend zijn. 

 



  



Contactpersoon huurdersraad  
 
Beste Mede-Dorpsbewoners, 
 
Mijn naam is Rop Pronk, ik ben sinds 20 jaar woonachtig in Wijnaldum en 
sinds deze zomer ben ik lid van de Huurdersraad van de Huurvereniging 
Harlingen. 
Mijn taken binnen de Huurdersraad hebben betrekking op, hoe kan het 
anders, Wijnaldum. 
Via het Fuottenein, de Website en de Facebookpagina ga ik jullie op de 
hoogte houden van de activiteiten van de Bouwvereniging in Wijnaldum. 
Belangrijkste onderwerp de komende tijd is het plan voor de sloop en de 
nieuwbouw in de Andreasstrjitte en de S. vd Ploegstrjitte.  
Op de website en de Facebookpagina staat een verslag van de bijeenkomst 
over deze plannen met de Bouwvereniging, Gemeente Harlingen, huurders 
en Huurdersvereniging die onlangs in het Dorpshuis plaats heeft gevonden. 
Mochten er vragen zijn over deze plannen, of over andere onderwerpen 
rond de activiteiten van de Bouwvereniging in Wijnaldum, dan kun je altijd 
een email sturen naar: rop@planet.nl 
 
Met vriendelijke groeten 
Rop Pronk 
 
 
  

mailto:ropp@kpnmail.nl


 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Oproepen! 

 

Dorpsbelang Wijnaldum zoekt een nieuw bestuurslid. 

Wij zijn op zoek naar verjonging van onze ploeg en daarom zouden wij graag 

zien dat een jonge Winamer zich zou willen opgeven om deel uit te maken 

van het bestuur van de vereniging. Je hoeft niet gelijk van alles. Wij willen je 

de tijd geven om "er in te groeien”. En dan gaandeweg kun je je dan 

toeleggen op die activiteiten van het bestuur die jou het meeste aanspreken. 

Als je eventueel interesse hebt maar eerst wat meer wilt weten over wat er 

bij komt kijken om bestuurslid te zijn, neem dan telefonisch contact op met 

een van de huidige bestuursleden. Wij vertellen jou dan graag hoe het is om 

bestuurslid te zijn. Onze telefoon nummers staan in het Fuottenein.  

Je kunt ook naar mij mailen: arendleutscher@outlook.com of naar ons 

dorpsbelang mailadres: dorpsbelang@winaam.nl 

Arend Leutscher, voorzitter Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum 

 

Nieuw email adres voor de Bijekoer 

De Bijekoer heeft een eigen e-mailadres en wel  

dorpshuisbijekoerwinaam@gmail.com 

Een mooie lange naam, maar laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Dit 

e-mailadres kun je gebruiken voor allen onderwerpen die het Dorpshuis 

aangaan. Het bestuur kijkt regelmatig in de inbox. 

Het voordeel van een eigen e-mailadres is dat we niet bij iedere 

bestuurswisseling een nieuw e-mailadres hoeven te communiceren. 

Dus…………… 

 

mailto:arendleutscher@outlook.com
mailto:dorpsbelang@winaam.nl
mailto:dorpshuisbijekoerwinaam@gmail.com


  



Feestelijke plaatsing van de Kerstboom in Wijnaldum 
 

Op zondag 9 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. 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. 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wedstrijdagenda “Jacob Tolsma” seizoen 2018 - 2019 
 

De kbv Jacob Tolsma organiseert in het dorpshuis 'de Bijekoer' diverse 

wedstrijden. Het programma voor het vervolg van dit seizoen is als volgt: 

 

Kaarten 

 

SCHUTJASSEN (vrijdags aanvang 19:30uur)  

-28 december (maat) 

-15  februari* (maat) “de Bijekoer” partij  

 

KLAVERJASSEN (zaterdags aanvang 16:00uur) 

-15  december (maat) 

-26  januari (maat) 

-9   maart * (maat) “de Bijekoer” partij  

  

  



Biljarten 

 

Aanvang biljartwedstrijden op de zaterdag om 16.00 uur. 

 

1e klas   

zaterdag 12 januari   

zat. 16 maart.* de Bijekoer partij   

 

2e klas 

zaterdag  8  december 

zat. 23 febr.* de Bijekoer partij 

 

3e klas 

zaterdag 24 november 

zat. 9 febr. * de Bijekoer partij  

 

EXTRA BILJART-MIDDAG op zaterdag  30 maart 2019  (alle klassen) aanvang 

16.00uur. voor deelname aan de b.st. wedstrijden  moet men wel lid zijn! 

 

 

 
  



De Bijekoer zoekt met redelijke spoed 

• i.v.m. vertrokken en vertrekkende bestuursleden 3 nieuwe 

bestuursleden, die de functie willen vervullen van: 

1. secretaris 

2. voorraadbeheer en inkoop 

3. coördinatie en planning inzet vrijwilligers 

• vrijwilligers voor: 

1. het draaien van bar- en/of keukendiensten bij vergaderingen, 

activiteiten, feesten en partijen, begrafenissen en op andere 

momenten 

2. schoonmaakwerkzaamheden 

Zonder vrijwilligers kan De Bijekoer niet draaien en vele handen maken licht 

werk. Twee waarheden als één koe! Dus kom in de benen en help het 

kloppend hart van Wijnaldum nog harder kloppen. 

Heb je interesse, meld je dan aan bij Ron Leen. Loop even langs of bel mij op 

06-20622379 of mail mij op ronleen@ziggo.nl!!!!! 

 

 

  

mailto:ronleen@ziggo.nl


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



Hommage aan Baukje Kuperus 

Ze zit alleen op haar kamer  
en voor haar ligt een dagboek  
een boek vol met herinneringen  
uit een vergane tijd  
een tijd van vreugde en soms van verdriet  
 
dit kleine verhaal dat begint zo goed  
een rol in een stukje toneel voor de school  
een ster was geboren op Terp nummer vijf  
Dit staat in haar dagboek geschreven 
 
Refr: 
Waarom ach waarom blijft niet alles bestaan  
Waarom moeten wij uit elkander gaan  
Waarom ach waarom is nu alles voorbij.  
’t was zo mooi in de vroegere tijd. 
 
Veel hoofdrollen kwamen de jaren voorbij  
van oma, van moeder van liefde en haat.  
Het maakte Baukje geheel niet uit, 
 een rol is een rol en geschikt voor mij  
 
Een rolletje leren was echt geen straf.  
Het ging haar zo reuze gemakkelijk af.  
Streng was ze voor allen en iedereen.  
Dat stond in haar ogen te lezen.  
 
Doarpslibben leeft dankzij mensen als jou.  
Bedankt voor de jaren in dit gebouw.  
Een rustig bestaan op toneelgebied  
Dat staat in je boek nu te lezen.  
 
 
Ultsje, Fokke en Aagje  
 
(op de wijze van “mijn dagboek”) 

  



Activiteitencommissie 
 
Na de bloedstollende Slimste Winamer Quiz avond in oktober en de Disco 
Party Upstairs van november heeft de activiteitencommissie nog het 
volgende voor jullie in petto dit seizoen: 
 
Zondag 9 december 
Dorpshuis geopend voor drankjes en snacks (patat bakkers aanwezig) na 
afloop van het gezellig samenzijn bij de kerstboom 
 
Zondag 10 februari 
Gezellig winterkostmiddag (wie maakt de lekkerste stoof of stamppot) met 
live muziek 
 
Zondag 14 april 
De inmiddels bekende en populaire Paasbingo 
 
 
Deze activiteiten zijn voor alle inwoners van Wijnaldum. Hoewel het altijd 
heel gezellig is betreuren we dat de opkomst vaak heel matig is. Natuurlijk is 
iedereen druk maar het is een leuke kans om ontspannen je dorpsgenoten te 
leren kennen. Graag horen we van jullie als je een idee hebt voor een 
activiteit waarvoor je zeker wél van de bank komt! 
 
 
Naomi 06-16248336 
Josine 06-53643952 
Robert 06-50670566 
Wilma 06-11286465 
 
 
 
Wil je je opgeven om gewoon eens bij te springen, ja graag!! 
 
  



Winaam in de media! 
 

 
 
4 feb 1986 

 

 

 

 

 

 

 

30 mei 1919 

 

 

 

 

15 okt 1954  



Archeologisch steunpunt  
 
 

De zomer en de laatste Terpenkuier zitten er weer op, tijd voor 
knus bij de kachel.  
 

 
 
Maar natuurlijk ook heerlijk even een frisse neus halen met onze 
Winterkuier. Halverwege worden we opgewarmd met muziek, een verhaal 
en glühwein of warme choco.  
 
 
 
Donderdag 27 december, vertrek vanaf het Archeologisch Steunpunt. 
 
 
 
Details binnenkort te vinden op de website: 
www.winaam.nl 
 
en Facebook Archeologisch Steunpunt. 
 
 

 

 

  

  

http://www.winaam.nl/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

De Bijekoer zoekt enthousiaste slopers en handige 

bouwers 

Zoals al bericht in het vorige Fuottenein gaat de verbouwing van De Bijekoer 

in april 2019 van start en moet deze eind augustus van dat jaar alweer klaar 

zijn. De klus is aanbesteed aan Bouwbedrijf Haarsma, maar die doet niet alles. 

Daarom vraagt De Bijekoer om vrijwilligers die in de genoemde periode kunnen 

en willen meehelpen bij de diverse uit te voeren klussen. We zoeken: 

• een vrijwillig meewerkend voorman/vrouw die de taken van de 

vrijwilligers wil en kan aansturen. Een handige donder die goed kan 

samenwerken en weet waar hij of zij mee bezig is. 

 

en verder mannen en vrouwen om te: 

• sjouwen  

• slopen 

• graven 

• bestraten 

• bouwen 

• timmeren 

• schilderen 

• en dat te doen wat er nog meer bij komt te kijken. 

 

We werken in het weekend en ’s avonds, wanneer dat nodig is. 

Help je mee? Wil je bijdragen aan het vernieuwde dorpshuis? Bel even op 06-

20622379 of dorpshuisbijekoerwinaam@gmail.com 

 

Oh ja, en voor de vrijwilligers die mee willen helpen, organiseert De Bijekoer 

voor de start van de werkzaamheden een gezellig sloopfeest. 

!!!!!Nog een reden om mee te doen!!!!!! 

mailto:dorpshuisbijekoerwinaam@gmail.com


  



 

Sinds januari 2018 zijn we gefuseerd met stichting Odyssee. We hebben met 

elkaar duidelijke uitgangspunten die we graag met jullie willen delen. 

Wie zijn wij? 
Middelstein is een van de 14 scholen van Odyssee. De Odysseescholen 
hebben gezamenlijke uitgangspunten: 
 
Open voor iedereen                                                                                                                                                                                                  

Wij staan open voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun mogelijkheden, 

godsdienst of cultuur. Juist verschillen geven kleur aan het onderwijs.  

Oog voor verschillen                                                                                                                                                                                                

Elke leerling is anders. Met onderwijskundig, pedagogisch en didactisch 

maatwerk spelen we zo goed mogelijk in op deze verschillen. Dat doen we in 

samenspraak met de ouders en andere betrokkenen bij de school.  

Kleurrijk en positief                                                                                                                                                                                                      

We hebben een positieve uitstraling en profiel, passend bij de doelgroep, de 

wijk en het team.  

 

Zijn jullie nieuwsgierig hoe we 

werken, hoe de kinderen 

leren?  

Neem dan gerust contact met 

ons op, 0515 416066 

  

  



Agenda 

 

 9 dec.    16.00 uur Kerstboom plaatsten en versieren vanaf 17.30 is de soos open 

24 dec.    18.00 Kerstfeest in de kerk. 

27 dec.     Winterkuier. 

4 jan.        20.00 uur Nieuwjaarsborrel in de Bijekoer 

10 feb.       Winterkostmiddag. 

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 2019 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 2019 – iedere eerste zaterdag van de maand. 

 

MAAND             VERENIGING               TREKKER 

DECEMBER 2018     OUDERENSOOS  BRUINING 
JANUARI                   JEUGDCLUB                               DE BOER 
FEBRUARI                 KAART/BILJARTCLUB               BERGMANS 
MAART                      DORPSBELANG              BUREN 
APRIL                         KOOR                             JUKEMA 
MEI                            KEATSEBAL                   BERGMANS 
JUNI                           JEU DE BOULES            BUREN 
JULI                            OUDERENSOOS                        DE BOER 
SEPTEMBER              JEUGDCLUB                              BUREN 
OKTOBER                  KEATSEBAL                               BRUINING 
NOVEMBER              ARCH,STEUNPUNT                  JUKEMA 
DECEMBER               IJSMAHORN                             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 

http://www.unescoschylge.nl/


Dorpsgenoten ontmoeten elkaar op de Wijnaldumer Nieuwsgroep 

  

 

Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum 

Voorzitter:  Arend Leutscher   06-10904288 
Secretaris:   Rinse Dijkstra     06-25568531 
Penningmeester:  Fokke Terpstra    06-20652575 
Notulist:  Rop Pronk                06-43973890 
Bestuursleden:                Berber Hauser                    06-50510096 
                                           Michael Bouma     06-30346815 

    

 

• Verschijnt 4 keer per jaar 

• Dorpsbelang:  dorpsbelang@winaam.nl 

• Lidmaatschap:  € 10,00 p/jaar  

• IBANnummer:  NL30RABO0320446484 

• Redactie Fuottenein: Ingrid de Mari, Marianne Steegstra en Naomi 
Weissenbach 

• Website:   www.winaam.nl 

• Webmaster:  Ingrid de Mari   demari@ziggo.nl 

• Drukwerk:   Flevodruk Harlingen 

 

Het bestuur verzoekt u vriendelijk de contributie jaarlijks automatisch te 
laten incasseren. 

Jaargang 37 Nr. 4 december 2018 



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 

Je bent van harte welkom 

Kom naar ons 

Hypotheek 

Inloopspreekuur 

Hypotheek- 

vragen? 

Loop binnen 

zonder 

afspraak. 


