
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Maart 2019 

 Praat met de Raad! 

  



  



Voorwoord 

 
Het is al weer 1 jaar nadat ik het voorzittersstokje heb overgenomen van Ron 
Leen en ik moet zeggen dat er heel wat te doen is geweest. Een 100-jarig 
jubileum feest brengt meer met zich mee dan je vooraf verwacht. Maar het 
was wel zeer geslaagd.  
 
Een dag waarop mensen uit ons dorp elkaar ontmoeten en met elkaar 
genieten van een mooie zonnige dag. Jong en oud beleefden plezier aan de 
verschillende onderdelen van het feest. En ook was het een mooi feest omdat 
er zoveel mensen uit het dorp met elkaar de handen uit de mouwen staken 
om alles voor elkaar te krijgen. Dan realiseer je je dat als het erop aan komt 
de mensen uit Wijnaldum er samen voor gaan. Dat was voor mij nog wel de 
mooiste ervaring voor, tijdens en na afloop van de feestdag. Met elkaar zorgen 
dat het voor elkaar komt. 
 
Het komt nog wel eens voor dat je geneigd bent je te verliezen in 
onenigheden. Verschil van inzicht over hoe te reageren op zaken die ons raken 
in het dorp. Zaken waar de een meer door geraakt wordt dan de ander en dus 
ook een verschillende reactie oproept. De kunst is het met elkaar oneens te 
zijn zonder elkaar los te laten. Uiteindelijk valt of staat de leefbaarheid van ons 
dorp met respect voor de ander ook al heeft die ander een afwijkend en soms 
strijdig doel. Uiteindelijk delen wij ons dorp met elkaar en in dat opzicht 
hebben wij een band met elkaar, zijn wij een Mienskip. 
 
Naast al die activiteiten die ook weer zullen plaatsvinden in het aankomende 
jaar is 2019 vooral het jaar van de grote verbouwing van het dorpshuis. Een 
enorme klus waar veel mensen bij nodig zullen zijn. Om die verbouwing tot 
zijn recht te laten komen is het nodig dat er ook op een nieuwe manier 
gekeken gaat worden naar wat het dorpshuis kan betekenen voor de mensen 
in ons dorp. Voor de lange termijn ligt hier onze echte uitdaging. 
 
2019 is ook het jaar dat wij onze nieuwe dorpsvisie zullen presenteren waarin 
wij onze plannen en activiteiten voor de leefbaarheid van Wijnaldum uiteen 
zetten. Met deze nieuwe dorpsvisie als kompas willen wij als dorpsbelang 
bestuur samen met de dorpsbewoners ons inzetten voor het welzijn in 
Wijnaldum.   
 
 



 
 
Onze jaarlijkse ledenvergadering komt er weer aan. Dat is een uitgelezen 
gelegenheid voor de leden van de vereniging om samen met het bestuur van 
gedachten te wisselen over hoe het er voor staat met ons dorp. Het bestuur 
heeft uw inbreng en inzichten nodig. 
  
We staan aan het begin van een nieuw jaar waarin vast weer van allerlei goeds 
te beleven valt. 
 
Groet, 
 
Arend Leutscher 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag 14 april Grote Winamer Paasbingo! 

Zaal open 13.00, aanvang 13.30, vol=vol 

Gezellige Bingo met muzikale omlijsting, veel gesponsorde 

prijzen van winkeliers en particulieren uit de regio en… 

als spetterende hoofdprijs een stoere fiets! 

 

 

 

 

  



Jaarvergadering vereniging Dorpsbelang Wijnaldum 

 
Hierbij nodigt het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Wijnaldum u uit 
voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging. 
 
De vergadering vindt plaats op 15 maart 2019 en begint om 20.00 uur.  
Er is heel wat te bespreken dus graag op tijd aanwezig zijn. 
 
Hieronder staat de agenda voor de avond. Mochten er nog punten zijn die u 
mist op de agenda, dan kunt u deze bij de rondvraag aan de orde stellen of 
anders meldt u dit vooraf telefonisch bij onze secretaris, Rinse Dijkstra (06-
25568531). 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

2. Notulen vorige jaarvergadering 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen 

5. Jaarverslag 2018 - 2019 

6. Verslag penningmeester - boekjaar 2018 

7. Financieel verslag jubileum feest 

8. Verslag kascommissie 

9. Verkiezing nieuwe kascommissie 

10. Bestemming batig saldo jubileum feest 

11. Bestuursveranderingen 

➢ Aftredend en niet herkiesbaar: Rinse Dijkstra en Michael Bouma 
➢ Aftredend en wel herkiesbaar: Berber Hauser 
➢ Kandidaat leden: Astrid van Galen (lid), Bernarda Hinrichs 

(Secretaris), Rop Pronk (lid, notulist) 
 

Na al deze wisselingen zijn wij nog op zoek naar 1 algemeen lid voor het 
bestuur. Kandidaten of tegenkandidaten kunnen zich voor vrijdag 15 maart 
17:00 melden bij de secretaris Rinse Dijkstra (06-25568531).  
 



Pauze 

Presentatie concept Dorpsvisie 

Rondvraag en afsluiting 

Na afloop van de vergadering kunt u nog even napraten in de bar waar u de 

eerste consumptie wordt aangeboden door het bestuur van Dorpsbelang 

Wijnaldum. 

 

Eieractie 

 

 

 

 

 

 

Kijk uit naar ons op vrijdag 12 april vanaf         17.00 
Dan komt sjonggroep Waadwyn weer bij u langs voor de bekende eieractie!! 

 
10 verse eieren €3,00 

Chocolade eitjes €3,00 per zakje 
 

Koopt allen en steun ons! 
 
 
 

Bent u vrijdag niet thuis bestellen kan voor vrijdag bij Truus van Dijk 591114 
 
 
 



  



Verslag Jaarvergadering Dorpsbelang, 30-03-2018 

 

Afwezig met bericht: Michael Bouma 

Opkomst: 27 leden van Dorpsbelang, exclusief het bestuur, zijn aanwezig 

1. Opening en vaststellen agenda: 
a. Er worden extra exemplaren van Het Fuottenein uitgedeeld 

zodat iedereen de notulen van de vorige vergadering en de 
agenda van deze vergadering heeft 

Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld 

 

2. Notulen vorige vergadering: Zonder wijzigingen vastgesteld 
 

3. Ingekomen stukken: Geen ingekomen stukken 
 

4. Mededelingen:  
a. Nynke trekt zich terug als bestuurslid i.v.m. drukke prive-

omstandigheden 
b. Rop Pronk  is sinds mei 2017 vaste notulist van het bestuur 

 

5. Jaarverslag 2017-2018 
a. Vraag over stand  van zaken rond het Winamer bos: Wat 

wordt er aan gedaan en door wie? Ron legt uit dat 
Staatsbosbeheer eigenaar is en zij hebben onderhoud 
gepland over 2 jaar. Dorpsbelang heeft behalve het pad naar 
de vijver hier geen taak in. Vanuit de vergadering wordt 
opgemerkt dat er veel dode bomen zijn, het  zijn de 
verkeerde bomen voor deze omgeving (te nat). Tevens wordt 
verteld dat Staatsbosbeheer vandaag (=30-03-2018) is wezen 
kijken. 

b. AED in het dorp. Er zijn op dit moment meerdere AED’s in 
het dorp, met verschillende verantwoordelijken. Er komt een 
coördinatiegroep voor deze AED’s die het beheer gaat doen 
en tevens gaat zorgen voor opleidingen voor de mensen die 
de AED’s gaan bedienen. De meldingen voor de inzet van een 



AED komen via Burgernet. Vanuit de vergadering komt de 
vraag of de AED’s ook aangemeld zijn bij HartslagNu. Ron 
heeft de AED’s hier aangemeld. De vraag of de codes voor 
het gebruik van de AED;s openbaar moeten zijn wordt in 
deze vergadering niet beantwoord, hierover volgt later een 
besluit (coördinatiegroep?) 

c. Stichting Riedpolder: Iedereen kan in principe een aanvraag 
voor een subsidie indienen bij Stichting Riedpolder. Vanuit 
Wijnaldum zijn er inmiddels aanvragen gedaan door 
Dorpsbelang, de kerk en de Bejaardensoos. Het verslag 
wordt goedgekeurd. 
 

6. Financieel verslag door Fokke: 
a. Exploitatierekening: Toelichting bij de post “ verzekeringen”: 

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is opgezegd. 
De WA-verzekering blijft, inclusief verzekering voor de 
speeltuin. 

b. Balans: Geen vragen 
c. Het financieel verslag is goedgekeurd 

7. Verslag Kascommissie: Aandachtspunt is de inning van de 
contributie. Hier moet het bestuur meer aandacht aan besteden, het 
is de verantwoordelijkheid van het gehele bestuur. 

a. De cijfers worden goedgekeurd 
 

8. Verkiezing nieuw lid Kascommissie: Klaas Tigchelaar treedt af, Wiebe 
Bruining treedt toe 

 

9. Verkiezing bestuur: 
a. Nynke de Vries is aftredend en niet herkiesbaar 
b. Rinse Dijkstra is aftredend en herkiesbaar. Rinse Dijkstra 

wordt met algemene stemmen herkozen en blijft in functie 
als secretaris 

c. Ron Leen is aftredend als lid en als voorzitter van het bestuur 
van Dorpsbelang als gevolg van zijn verkiezing in de 
gemeenteraad van Harlingen. Arend Leutscher heeft zich 
beschikbaar gesteld als nieuw lid van het bestuur met de 
bedoeling de taak van voorzitter van Dorpsbelang op zich 
nemen. Met algemene stemmen wordt hij gekozen tot lid 
van het bestuur van Dorpsbelang om Ron Leen op te volgen 



als voorzitter. (Formele verkiezing tot voorzitter vindt plaats 
op de eerstkomende vergadering van het bestuur) 

 

10. Vrijwilligers voor activiteiten Dorpsbelang: Voor de verschillende 
activiteiten van Dorpsbelang zijn vrijwilligers nodig, denk aan de 4-
mei viering. Ron doet een oproep aan iedereen om actief mee te 
werken aan de diverse activiteiten ( zie ook volgende punten op de 
agenda, projecten) 

 

11. Subsidies: Fokke geeft een toelichting op de verschillende projecten 
die lopen en welke subsidies aangevraagd zijn bij welke instantie. 

a. Honey Highway, een project waarin de bermen ingezaaid 
worden met bloemen en bijenkasten geplaatst worden. 
Planning is om dit voor de zomer gereed te hebben. Berber 
Hauser heeft dit onder haar hoede. Voor dit project worden 
vrijwilligers gevraagd. Zowel kinderen als ouderen zijn van 
harte uitgenodigd om mee te werken. 

b. Join the Pipe: Er komt een watertappunt op het pleintje. 
Michael Bouma heeft dit project onzer zijn hoede 

c. Graffity op nutskasten in het dorp: In totaal worden 8 
nutskasten in het dorp beschilderd met voorstellingen van 
katten. Kasten van Ziggo, KPN mogen niet beschilderd 
worden. Rinse Dijkstra heeft dit project onder zijn hoede, 
samen met Astrid Roosma en Silvia Reckers. 

d. Bloembakken aan lantarenpalen: Er worden in het dorp aan 
de lantarenpalen bloembakken bevestigd. Onderhoud is een 
punt van aandacht: De bakken moeten bijvoorbeeld wel 
water krijgen. Vanuit de vergadering (Leo Copini) wordt de 
suggestie gedaan om de HOV (Harlinger Ondernemers 
Vereniging) te vragen om dit te regelen. Deze vereniging 
doet dit ook in Harlingen. Ook kan misschien het lokale 
hoveniersbedrijf Natuurlijk de bakken water geven. Voor het 
vullen van de bakken worden vrijwilligers gevraagd. Berber 
Hauser heeft dit project onder haar hoede. 
Fokke geeft een overzicht van de verschillende organisaties 

die subsidie hebben verstrekt (Bedragen toevoegen??): 

- Iepen Mienskip (Provincie)  
- Riedpolder 



- Dorpsbelang 
- Met nadruk wordt gesteld dat het essentieel is dat 

deze projecten met behulp van vrijwilliger 
gerealiseerd worden. In de subsidiebeschikkingen 
staat dit vermeld. Voor vrijwilligers mag een 
uurtarief van 9,95 euro berekend worden. 
 

12. 100 jarig jubileum: De eerste notulen van Dorpsbelang dateren uit 
1918.  Er is een commissie ingesteld die dit 100 jarig jubileum gaat 
voorbereiden. Commissie bestaat uit: Rinse Dijkstra. Leontien Copini, 
Arend Leutscher, Berber Hauser, Tineke de Groot. Binnenkort 
worden de eerste mededelingen over dit jubileum gedaan. 

 

13. Dorpsvisie 2018-2028: Bij de gemeente Harlingen is Wijnaldum 
enigermate “uit beeld”. Dat betekent dat Wijnaldum zichzelf 
duidelijk moet profileren naar de gemeente toe. De gemeente heeft 
dit zelf ook aangegeven en zij ziet hier ook een duidelijke taak voor 
Dorpsbelang. Daarnaast speelt mee dat het Rijk steeds meer taken 
naar de gemeentes overhevelt, denk hierbij aan zorgtaken en de 
aankomende Omgevingswet. Dit zal ook invloed gaan hebben op de 
gang van  zaken in en rond Wijnaldum. Vanuit deze gedachtes wil het 
bestuur een nieuwe dorpsvisie maken voor de komende 10 jaar om 
zich hiermee te profileren naar de gemeente. Vanuit de gemeente, 
maar ook van provinciale instellingen, zoals Doarpswurk, kan 
hiervoor ondersteuning gekregen worden. Daarnaast worden 
mensen uit het dorp opgeroepen mee te denken over deze 
dorpsvisie. Ron Leen heeft in de gesprekken met de gemeente 
aangegeven dat, indien de gemeente vindt dat Dorpsbelang een 
belangrijke rol speelt in de gesprekken met de gemeente, een 
structurele subsidie van de gemeente, 5000 euro op jaarbasis, 
gewenst is. De gemeente neemt dit in overweging 

a. Vraag vanuit de vergadering: Hoe zijn de dorpsverenigingen 
georganiseerd in Waadhoeke: Op dezelfde manier als in 
Harlingen, het verschil zit in  de aantallen: Waadhoeke heeft 
24 dorpsverenigingen, Harlingen 2. 

 

14.  Zie punt 11 van de notulen 
 



15. Andere projecten: 
a. Fietspad naar Midlum: Er is geen discussie meer over de 

aanleg van dit fietspad. Het enige punt waarover nog 
besloten moet worden is of een brug of een tunnel 
aangelegd moet worden. De meerkosten voor een tunnel 
bedragen 900.000 euro. Vanuit de vergadering wordt gesteld 
dat een brug voor kinderen en ouderen eigenlijk gene optie 
is: Te lastig, te hoog. De vergadering spreekt een unanieme 
voorkeur uit voor een tunnel. 

b. Tempel c.q. Uitzichtpunt: De opening van het uitzichtpunt is 
op 21 juni, de langste dag van het jaar.  De opzet van dit 
project is om het terpenlandschap van Wijnaldum onder de 
aandacht te brengen. Er zijn vergelijkbare projecten in 
Friesland en Groningen. De oorspronkelijke plannen waren 
anders van opzet, grootser ook. Het geplande wandelpad 
gaat niet door, er komt wel een bank, in dezelfde stijl als het 
uitzichtpunt, bij de Ried. Er waren veel organisaties 
betrokken bij dit project, daardoor is er veel geld uit dit 
project gegaan naar overleg en advies. 

 

16. Diverse zaken: 
a. Begeleiding luchtkwaliteit: De eindrapportage is klaar en kan 

opgevraagd worden bij de gemeente Harlingen: 
https://www.harlingen.nl/recloket/nieuws_42630/ Ron 
geeft nog een korte toelichting op het onderzoek en het 
vervolg (toevoegen??).De  conclusie van het rapport is dat de 
luchtkwaliteit in Harlingen beter is dan het landelijk 
gemiddelde. Vanuit de vergadering komt de vraag of de 
luchtkwaliteit in Harlingen beter zou zijn als de REC er niet 
zou zijn. Op deze vraag kan geen antwoord gegeven worden 
aangezien er geen nul-meting is  gedaan bij de bouw van de 
REC. Er zin teveel bronnen van invloed op de luchtkwaliteit in 
Harlingen. 

b. (Commissie) Winamerdyk. Bij het bestuur zijn verschillende 
klachten c.q. opmerkingen binnengekomen over de 
verkeersveiligheid op de Winamerdyk. Te gevaarlijk voor 
kinderen, te smal voor grote vrachtwagens. Ook de staat van 
onderhoud is een punt van aandacht. De gemeente heeft 
aangegeven zelf geen oplossingen te hebben voor de 

https://www.harlingen.nl/recloket/nieuws_42630/


Winamerdyk en dus ligt de bal bij Wijnaldum. De vraag 
vanuit  het bestuur aan de vergadering is of er een 
commissie voor de Winamerdyk moet komen die mogelijke 
oplossingen voor genoemde problemen gaan inventariseren. 
In die commissie zouden dan belanghebbenden, 
aanwonenden en bewoners zitting moeten nemen. Vanuit 
de vergadering komen verschillende opmerkingen: 

- Waar zijn de mensen die deze klachten bij het 
bestuur  neergelegd hebben, zij zijn niet op de 
vergadering om een en ander toe te lichten 

- Als iedereen zich aan de verkeersregels houdt, 
zoals de maximum snelheid, wordt de situatie al 
een stuk veiliger 

- Het aan te leggen fietspad naar Midlum zorgt voor 
minder fietsverkeer op de Winamerdyk, dus 
minder problemen voor fietsers 

Conclusie van de vergadering is geen speciale commissie 

voor de Winamerdyk hoeft te komen. 

Bij dit punt kwam de situatie rond de kruising van de 

Winamerdyk met de Haulewei ook ter sprake. De situatie 

daar is en blijft “problematisch’ door kerende vrachtwagens. 

Ron Leen heeft een gesprek gehad met 

Provincie/Rijkswaterstaat en gemeente over de situatie op 

de kruising en de uitkomsten waren: 

- Kruising is niet belangrijk genoeg voor verdere 
acties vanuit Provincie/Rijkswaterstaat 

- Er is sowieso geen ruimte voor vergroting van de 
kruising 

- Kleurgebruik op de weg is gezien het landschap 
“niet wenselijk”  

- Dit geldt ook voor de plaatsing van extra borden. 
Extra punt van zorg is dat er sinds kort geen middenstreep 

meer is op de Haulewei. De maximum snelheid bedraagt 

daar nu 80 km/u, hetgeen niet bij iedereen bekend is. Door 

het ontbreken van de middenstreep ontstaan er veel 



gevaarlijke situaties: Vrachtwagens die midden op de weg 

rijden (zie ook de rondvraag) 

 

17. Rondvraag: 
- Vrachtverkeer op de Haulewei (zie ook punt 16): Is 

het misschien mogelijk andere en betere 
bewegwijzering te plaatsen op de rotonde zodat 
het vrachtverkeer niet verkeerd rijdt? 

- Gevaarlijk verkeerssituaties op de Haulewei door 
ontbreken van middenstreep (zie ook punt 16 b) 

- Verlichting Rotonde (welke) beter? 
- Blikvanger/Himmeldei: Is er belangstelling bij 

kinderen en ouderen om op te ruimen? 
- Richtingaanwijzer op het pleintje: Kan deze op een 

andere plek komen? 
- Parkeren bij het uitzichtpunt: Kan er gezorgd 

worden voor parkeerruimte voor mensen die het 
uitzichtpunt willen bezoeken. Veel mensen die 
daar willen gaan wandelen parkeren nu in de 
berm, of bij Kuperus op het terrein. 

- Kerst in het dorp: Met Kerst wordt er weer een 
boom opgezet op het pleintje. Daarnaast is er de 
vraag  of er een Kerstviering door het hele dorp 
plaats kan gaan vinden. 

 

18. Om 22.15 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor 
zijn of haar komst. In de bar is er nog een borrel voor iedereen.  
 

De notulist, Rop Pronk 

 

  



Winterkostmiddag 
  

Zondag 10 februari was er van 16-20u een heerlijke proeverij van elkaars 
kookkunsten. Met accordeon muziek door Sjoerd van der Veen, speciaal 

biertjes in de bar en spelletjes in de grote zaal voor de kinderen was het een 
gezellige middag. 

Tien keukenprinsen en prinsessen hadden de moeite genomen om voor 

elkaar en andere hongerige dorpsgenoten een heerlijke dis te bereiden. 

Met  elkaar bepaalden we welk gerecht favoriet was, deze topper ging naar 

huis met onze Gouden Stamper, vergezeld van een cadeaubon voor lekker 

een keer aanschuiven bij De Harmonie in Sexbierum.  

Onze winnares was Maartje Leistra, 

Van Harte Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de liefhebbers hebben we haar bereid gevonden haar recept met ons 

te delen…  

  



De winnende bruinenbonensoep van Maartje Leistra 

 

Ingrediënten voor 6 liter soep 
 
 
3 potten bruine bonen 
3 grote witte uien 
2 grote preien 
3 wortels 
3 laurierblaadjes 
Bonenkruid 
Hamlappen 
Rundvlees 
Speklapjes 
Rookworst 
3 pakjes Engelse Ossenstaartsoep 
 
 
De groenten niet te grof snijden  
 
Het vlees apart koken 
 
Ossenstaartsoep  toevoegen deze eerst met water binden 
 
De rookworst als laatste toevoegen 
 
Eet smakelijk 

  

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



De gemeenteraad komt in Wijnaldum en wil graag met u in 

gesprek. 

 

Kom naar de ‘Praat met de Raad’ bijeenkomst 

op woensdag 15 mei a.s. 

U bent van harte welkom vanaf  19.30 tot 20.30 uur 

in de kantine van kaatsvereniging “De Keatsebal” te 

Wijnaldum. 

 

 

 

 

Bent u een inwoner van Wijnaldum 

of bent u actief als ondernemer of in 

het verenigingsleven in Wijnaldum? 

Wilt u een onderwerp bespreken met de gemeenteraad of 

napraten over een punt wat op de agenda heeft gestaan 

tijdens de raadsvergadering?  Tijdens de bijeenkomst ‘Praat 

met de Raad’ mag iedereen meepraten en bent u aan het 

woord!  

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL_ve5m8XgAhXD_qQKHZSjB6UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cranendonck.nl/inwoners/nieuws-en-actualiteiten_43826/item/commissievergadering-19-juni_44188.html&psig=AOvVaw3iytjNvWF7fBmyaKfSLVzP&ust=1550576818296500


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De toneelferieniging fan Winaam mei dan sliepe, Tryater is klearwekker.  
 
Baukje, Ingrid en ik ha by Tryater delwest om de plannen foar 2019 te besjen. 
Yn oktober sille we Tryater uitnoadigje om yn de ferboude Bijekoer de 
reisfoarstelling “Raze om protters” te spyljen. Hjiroer letter mear. 
No wolle we jim oandacht ha foar de kommende foarstelling fan Tryater yn 
Zalen Schaaf te Liouwert. Wa hat dêr no net west?? Fan 26 maart o/m 20 
april wurdt Zalen Schaaf feestseal DE RIALTO. Tryater spilet Trouwerijen en 
rjochtsaken, smoarge hoeren, ligers, minne heiten en meemen, ûnnoazele 
bern ensafuorthinne e it hâldt mar net op…. 
 
Der is in spesjaal arranzjementsje foar ûs: 

• kom mei minimaal 8 persoanen út Winaam; 

• bestel mei de koartingskoade KOFJE op www.tryater .nl of 058-
2882335 (ti. En to. 14.00-17.00) 8 kaarten foar in datum nei kar; 

• krij bij de kassa yn Zalen Schaaf de konsumpsjemunten kado. 
  
Dus wolle jimme derhinne. Soarchje der dan foar dat jimme in ploechje 
byelkoar krije dy’t wol op deselfde dei wolle en gean gesellich meielkoar. 
 
Net stinne…derhinne!!! 
 
Marianne, Ingrid en Baukje. 

  

http://www.tryater/


JAARVERSLAG  VERENIGING DORPSBELANG WIJNALDUM 
2018 – 2019. 
 

Inleiding. 
Dit jaarverslag van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum geeft een beeld 
van activiteiten van de vereniging. Het betreft de periode van 1 maart 
2018 tot en met 28 februari 2019. 
 

Algemeen 
Het jaar 2018 heeft met name in het teken gestaan van het 100-jarig 
jubileum van Dorpsbelang en de vier activiteiten van het project “Meer 
reuring door kleuring”: Watertappunt “Join-The-Pipe”, Graffiti katten, 
Bloembakken en Honey-Highway. 
 
Ook zijn de voorbereidingen gestart voor het maken van een nieuwe 
dorpsvisie die de in 2006 verschenen versie moet vervangen. 
Verder heeft het bestuur een aantal doorlopende zaken, activiteiten en 
projecten bewaakt en begeleid. 
Hieronder wordt per hoofdthema vermeld wat het bestuur Dorpsbelang 
Wijnaldum heeft gedaan in de genoemde periode. 
 

Informatievoorziening. 
Alle leden worden regelmatig geïnformeerd door middel van It 
Fuottenein, dat vier keer per jaar wordt uitgegeven, onze eigen website 
(www.winaam.nl) en de Facebook groep Wijnaldumer Nieuws Groep. 
Op de twee informatieborden bij de ingang van het dorp worden 
eveneens de aankondigingen van activiteiten gedaan. 
 
Eenmaal per jaar wordt het ‘blauwe boekje’ bij alle leden in de bus 
gedaan, met informatie over alle verenigingen, stichtingen en andere 
gezelschappen die in het dorp actief zijn.  
Indien nodig worden er tussentijdse bijeenkomsten georganiseerd om 
actuele zaken met de leden te bespreken.  
 

Bestuur. 
Nynke de Vries was aftredend en niet herkiesbaar. Ze blijft wel 
verantwoordelijk voor de speeltuin zaken. 
Rinse Dijkstra was aftredend en herkiesbaar. Rinse Dijkstra werd met 
algemene stemmen herkozen en blijft in functie als secretaris 

http://www.winaam.nl/


Ron Leen was aftredend als lid en als voorzitter van het bestuur van 
Dorpsbelang als gevolg van zijn verkiezing in de gemeenteraad van 
Harlingen. Arend Leutscher heeft zich beschikbaar gesteld als nieuw lid 
van het bestuur met de bedoeling de taak van voorzitter van Dorpsbelang 
op zich nemen. Met algemene stemmen wordt hij gekozen tot lid van het 
bestuur van Dorpsbelang om Ron Leen op te volgen als voorzitter.  
 

Werkgroepen/commissies e.d. 
Om het bestuur te verlichten worden/werden ze ondersteund door:  

• De werkgroep Onderhoud Winamerbos (Andreas Zijlstra en 
Johannes Rutten). Michael Bouma is vanuit het bestuur de 
contactpersoon hiervoor. 

• Nynke de Vries voor speeltuinzaken. Rop Pronk is hiervoor 
contactpersoon vanuit het bestuur. 

• De Jubileum commissie die is ingesteld i.v.m. het 100-jarig 
jubileum. De commissie bestond uit Arend Leutscher, Berber 
Hauser, Leontien Copini, Rinse Dijkstra (voorzitter) en Tineke de 
Groot. 

 
Werkgroep Onderhoud Winamer Bos: 
Het Winamerbos zelf is eigendom van Staats Bosbeheer en het 
onderhoud van het bos valt onder de verantwoordelijkheid van SBB. 
Alleen het schelpenpad en de visvijver vallen onder de 
verantwoordelijkheid van Dorpsbelang. 
in 2018 is in opdracht van Staatsbosbeheer flink opgeruimd ivm de 
Essensterfte. Het is een soort kaalslag geworden en dit is door 
Dorpsbelang ook aangekaart bij B&W en Gemeenteraad. Hier is nog geen 
vervolg van gekomen. Intussen overlegt Dorpsbelang met studenten van 
de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden over een verbeter-
project. 
 

 
Speeltuin: 
Er zijn matten voor onder de vogelnestschommel aangeschaft met 
subsidie van Gemeente Harlingen en de stichting “De Riedpolder”. 
Verder is bij de periodieke keuring gebleken dat de vogelnestschommel te 
laag hing (is inmiddels hersteld) en dat de afscheiding naar het kerkhof 
niet veilig is voor kinderen. Dorpsbelang heeft dit besproken met de kerk 
en zij zullen zorgen voor verbetering. In afwachting van een definitieve 



oplossing voor het verzakken van de terp aan de kant van de speeltuin zal 
eerst een tijdelijke oplossing gevonden worden voor het onveilige hek 
wat er nu staat. 
 
Jubileum commissie: 
De jubileum commissie is druk in de weer geweest met (de 
voorbereidingen voor) de viering van het 100-jarig jubileum van 
Dorpsbelang op 15 september.  
De financiering werd geregeld door subsidies aan te vragen en sponsors 
te zoeken. In totaal werden een 30-tal sponsors en subsidie-verleners 
gevonden die gezamenlijk zorgden voor een bedrag rond de 10.000 euro 
en hulp in de vorm van producten en voorzieningen.  
Verder regelde de commissie de planning, organisatie, de voorbereiding 
en uitvoering van de benodigde activiteiten op de dag zelf, daarbij gebruik 
makend van een groot aantal vrijwilligers die hard gewerkt hebben om 
het feest tot een succes te maken. 
En een succes is het geworden. Het jubileumfeest was in alle opzichten 
geslaagd met activiteiten voor jong en oud, een receptie, een groots 
gezamenlijk diner en een afsluitend feest met muziek in het dorpshuis. 
 

Subsidies. 
Op 15 januari 2018 ontvingen wij het bericht van Iepen Mienskipfuns 

(provincie Friesland) dat wij een subsidie van € 9.900 ontvangen voor de 

uitvoering van ons project Meer Reuring door kleuring. Stichting De 

Riedpolder heeft ook € 1.350 bijgedragen voor de realisatie van de join 

the pipe, bloembakken in lantaarnpalen, graffiti op de NUTS-kastjes en 

bloemenmengsel bij de terptoren. Het project is in de zomer van 2018 

afgerond. 

In 2017 is er contact geweest tussen Wim Kroon en DB over de 

formalisering van een jaarlijkse bijdrage van € 5.000 van Stichting De 

Riedpolder aan Wijnaldum. In 2018 zijn er, naast de bijdrage aan het 

project Meer Reuring door kleuring (€ 1.350), bijdragen aan de Kerk á € 

1.350, de jubileumcommissie á € 750, reisje Bejaardensoos (€ 300) en 

voor de doorgroeimatten vogelnestschommel á € 266,80. Het resterende 

bedrag gaat naar het Waadwyn koor voor een nieuwe kast in het 

Dorpshuis. 



Naast de bijdragen/sponsoring van bedrijven en verenigingen, ontving de 

jubileumcommissie voor de viering van het 100-jarig bestaan subsidies 

van de gemeente Harlingen (€ 1.800), Nij Bethanië (€ 1.100), Stichting 

Siebolt Foundation (€ 500) en van het Betere Buurt Fonds van de 

Bouwvereniging(€ 500).  

In de zomer van 2017 is de speeltuin uitgebreid met een vogelnest 

schommel. In 2018 zijn er doorgroeimatten gelegd á € 1.334,03. 

Gemeente Harlingen heeft € 1.067,22 bijgedragen en Stichting De 

Riedpolder € 266,81.  

Al jarenlang is er een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Harlingen. In 

2018 was dit € 1.000 (wordt het ook voor 2019) voor het organiseren van 

verschillende activiteiten voor en door bewoners en voor het organiseren 

en uitvoeren van onderhoudsactiviteiten.  

Dorpsvisie. 
Na wat voorbereidende besprekingen binnen het bestuur en met derden 
werden de volgende stappen gezet om ideeën te genereren voor een 
nieuwe Dorpsvisie 2019-2029. 
1. Enquête onder alle dorpsbewoners voor een eerste inventarisatie 

van hoe zij denken over hun dorp. 
2. De uitkomsten van enquête werden in het bestuur besproken en 

voorlopige conclusies getrokken. 
3. Vervolgens is een avond georganiseerd waarin de resultaten van de 

enquête werden gepresenteerd en de dorpsbewoners er met elkaar 
over konden discussiëren. 

4. De verschillende verenigingen in Wijnaldum werden schriftelijk om 
hun mening en ideeën gevraagd. 

5. Het voorlopige concept Dorpsvisie is samengesteld waarbij de 
informatie van de verschillende bronnen (1-4) bij elkaar zijn 
gebracht. 

6. Daarna is het concept in het bestuur verder doorgesproken om in de 
jaarvergadering aan de leden te worden voorgelegd. 

 
Glasvezel. 

Samen met Erik Hauser en Dorpsbelang Midlum volgt het bestuur van 
Dorpsbelang nauwlettend de ontwikkelingen rond de aanleg van glasvezel 
in heel Friesland. De provincie heeft hier veel geld voor gereserveerd en 



Kabel Noord opdracht gegeven de buitengebieden te voorzien. 
DFMOpGlas en andere initiatiefnemers zijn bezig geweest bij de Friese 
gemeentes steun te krijgen om ook de huizen in de dorpen aan te sluiten. 
Helaas zitten niet alle partijen op 1 lijn en dat geeft veel vertraging in het 
geheel. Bij Kabel-Noord staat de omgeving van Wijnaldum voor 3e 
kwartaal 2020 op de planning. Over de mogelijkheden voor het dorp zelf 
is weinig bekend nog. De Gemeente Harlingen zal hier voor Midlum en 
Wijnaldum een budget moeten vrijmaken. 
 

Overleg met/binnen de gemeente Harlingen. 
Dorpsbelang streeft ernaar jaarlijks overleg te hebben met de Raad van 
de gemeente Harlingen en met het College van B&W. In dit overleg 
bespreken we zaken die voor Wijnaldum van belang zijn en hopen wij 
begrip te kweken voor wat er in ons dorp speelt.  
Verder hebben wij regelmatig contact met mensen van Openbare Werken 
wanneer het gaat om het oplossen van actuele kwesties. 
Ook in 2018 is er regelmatig goed en constructief overleg geweest met 
zowel het College van B&W, de raad en ambtenaren van de gemeente 
Harlingen. 
 
Dorpsschouw 
In 2018 is er geen dorpsschouw geweest.  
Er is wel overlegd met de burgemeester tijdens het overleg met de 
gemeenteraad en over individuele onderwerpen met wethouders. 
De volgende dorpsschouw is nu gepland voor 19 maart as.  
  
Overleg met de gemeenteraad op 10 oktober 2018: 
Op 10 oktober was een overleg van het bestuur van Dorpsbelang met de 
Gemeenteraad van Harlingen. Het uurtje voorafgaand waar de 
dorpsbewoners onderwerpen die bij hun leven met de raad konden 
bespreken (“Praat met de raad”) is deze keer niet geweest. 
Burgemeester Sluiter was hierbij ook aanwezig.  
Besproken werden de volgende zaken: 

- Fietspad 
Bij dit onderwerp is inmiddels duidelijk dat er een pad met een tunneltje 
gaat komen. Hier ging het nog om de druk er op te houden dat er ook 
eindelijk eens wordt doorgepakt. 

- Bloemen bij uitkijkpunt:  
De Raad geïnformeerd over deze inzaai actie. Dit is een proef om te zien 
wat het effect is. In dit kader gesproken over de uitbreiding van deze zaai 



bloemen actie in 2019. Daarbij kwam het maaibeleid van de gemeente 
aan de orde. Hierover kunnen afspraken gemaakt worden met 
groenvoorziening. 

- Bos 
Hierbij hebben wij vooral benadrukt dat het bos er vreselijk uit ziet en 
dat het onacceptabel is dat hier geen nieuwe aanplant plaatsvindt. Wat 
niet meehelpt is de complexiteit van partijen die hier iets mee te maken 
hebben. Burgemeester Sluiter had toergezegd contact te nemen met 
Staatsbosbeheer. Wij hebben nog niets gehoord.  

- Winamerdyk 
Er schijnt budget te zijn voor het opknappen van het wegdek van de 
Winamerdyk. Nog niet duidelijk wanneer dit herstel zal plaatsvinden.  

- Milieu 
Het gescheiden inzamelen van plastic afval besproken. Hier een 
vervolgafspraak plaatsgevonden met wethouder Boon. Voorlopig 
besloten hier nog geen actie op te nemen. 

 
Samenwerking DB Midlum 

Op een aantal punten wordt samengewerkt met Dorpsbelang Midlum. Op 
dit moment zij alleen het fietspad en de glasvezel hot-items voor beide. 
 
 

Jaarlijks terugkerende evenementen. 
Dodenherdenking 
Ieder jaar organiseert Dorpsbelang op 4 mei de dodenherdenking rond de 
kerk. Er waren dit jaar ongeveer 40 belangstellenden waaronder ook weer 
een aantal buitenlandse gasten. 
Na de plechtigheid was er gelegenheid tot koffiedrinken en napraten in 
de consistorie. 
De organisatie en leiding was in handen van Ron Leen. 
 
Kerstboom. 
Ook dit jaar is er weer een kerstboom in het dorp geplaatst. Het werd 
deze keer een happening met: 

• Een kerstactiviteit met de kinderen en jeugdvereniging EP de Boer in 
het Dorpshuis. 

• De kerstman heeft zijn meters op de fiets door het dorp gemaakt.  

• De ouderen in het dorp werden verrast met een kerst cadeautje. 



• Kerstboom versieren onder het genot van een hapje en drankje 
(Glühwein en chocolademelk) 

• Bij het kerstboom opzetten werden we ook blij gemaakt met 
kwarkbollen en zelf gebakken oliebollen.  

• Na afloop kon iedereen nog even een hapje eten in het Dorpshuis. 

• Het kleine beetje regen wat viel kon de pret niet verhinderen. 
  

Nieuwjaarsreceptie. 
Eveneens een jaarlijks terugkerend evenement is de nieuwjaarsreceptie 
op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar (4 januari). Dorpsbelang 
organiseert dit samen met het Dorpshuis. De Soos was goed gevuld met 
dorpsbewoners die elkaar gelukkig nieuw jaar kwamen wensen onder het 
genot van een drankje en een borrelhapje. De voorzitter van Dorpsbelang 
hield een toespraak waarin hij 2018 de reveu liet passeren en vervolgens 
vooruitblikte naar 2019. Het thema van de toespraak was “It Mienskip”. 
De stemming zat er goed in.  
 

Oud papier. 
Het oud papier werd ook afgelopen jaar opgehaald door diverse 
verenigingen in het dorp. Er is een schema gemaakt en wanneer een 
vereniging het papier niet kan ophalen, moet dat met één van de andere 
verenigingen worden kortgesloten om vervanging te zoeken. De 
verenigingen krijgen het schema van Berber Hauser. Bovendien staat het 
ook in het Fuottenein. 
 

Projecten. 
 

Join-the-Pipe (1e deel van project “Meer reuring door kleuring”). 
In de maand mei 2018 is de watertap geplaatst bij de bank op het 
dorpsplein. Michel Bouma was hiervan de projectleider. Helaas is later in 
het jaar geconstateerd dat de water kwaliteit verbetering behoeft. Het 
hoe en wat wordt nu verder uitgezocht. 
 
Graffiti op nutskasten (2e deel van project “Meer reuring door kleuring”).. 
Na akkoord van de eigenaren Liander, Gemeente Harlingen en Wetterskip 
is deze klus in juni geklaard. Na voorbewerking door een schildersbedrijf 
hebben Graffiti-kunstenaars op 8 kasten prachtige katten aangebracht die 
met een vernislaag beschermd zijn tegen weer, wind en ander onheil. 



Projectleider was Rinse Dijkstra die werd geassisteerd door Astrid van 
Galen en Silvia Reckers.  
 
Bloembakken aan lantaarnpalen (3e deel van project “Meer reuring door 

kleuring”).. 
Door hoveniersbedrijf “Natuurlijk” zijn 26 bloembakken opgehangen en 
gevuld met mooie petunia’s. Ze werden in juli opgeleverd en dat was net 
voor een lange droogteperiode. Een groot aantal vrijwilligers bood zich na 
een Facebook-oproep aan om één of meerdere bakken te adopteren en 
tijdig van water te voorzien. Projectleider was Berber Hauser die werd 
geassisteerd door Rop Pronk en Rinse Dijkstra. Het project zal in 2019 
worden voortgezet. 
 
Bloemen voor de bijtjes (4e deel van project “Meer reuring door 

kleuring”).. 
Met hulp van de Gemeente Harlingen en loonbedrijf Westra werd naast 
het Winamer bos bij de nieuwe Terpentoer een prachtig veld met 
bloeiende planten gerealiseerd dat in de 2e helft van het jaar een 
fantastische aanblik was en een feest voor bijen tijdens de bloei en mezen 
toen de zaden tevoorschijn kwamen. Projectleider was Berber Hauser.  
 
Project Terpen en Wierden. 
Op de langste dag van het jaar (21 juni) is in het kader van het project 
“Terpen en Wierden” de Terpentoer (ontworpen door die Nynke Rixt 
Jukema) feestelijk opgeleverd. De toneelvereniging voerde een 
toepasselijk stuk op en na een toespraak van Paul Schoute konden de 
aanwezigen nog even napraten onder genot van een hapje en een 
drankje.  
De Terpentoer is inderdaad een mooie aanwinst voor ons dorp. 

 
Woningbouw en leefomgeving. 

• Sloop en nieuwbouw vd Ploegstrjitte en Andreasstrjitte: 
Inmiddels zijn er een aantal bijeenkomsten geweest met huidige 
bewoners, Dorpsbelang en Huurdersvereniging Harlingen over de 
indeling van de vrijgekomen grond en is er een keus gemaakt uit de 
mogelijke alternatieven. Het uitgangspunt van Huurdersvereniging 
en ook Dorpsbelang was om te komen tot een “speelse” opzet van 
de nieuwbouw en die suggestie is overgenomen. Dit idee is opgepakt 
een wordt door de Bouwvereniging verder uitgewerkt. 



Ontwikkelingen rond dit hele project zijn  te volgen op de website 
van Winaam en onze Facebookpagina. 

• Over de huisjes op de Buorren, naast het Slotsje, is nog geen besluit 
genomen Verder heeft de Bouwvereniging op dit moment geen 
plannen voor ontwikkeling van nieuwbouw of verbetering van 
bestaande woningen in Wijnaldum. 

• De Bouwvereniging heeft veel huurhuizen in de gemeente voorzien 
van zonnepanelen. Ook in Wijnaldum hebben veel bewoners nu 
goedkope stroom. Het project loopt nog een tijdje door. 
Huiseigenaren konden tegen gereduceerd tarief ook meedoen.  

• Het bestuur van Dorpsbelang onderhoudt eveneens contacten met 
de bewonerscommissie van Harlingen. Momenteel is Rop Pronk 
zelfs lid van deze commissie. 

• De Afvaloven had afgelopen jaar veel storingen ondanks allerlei 
verbetermaatregelen. B&W van Harlingen is het nu ook zat en 
probeert een doorbraak te krijgen voor een definitieve verbetering 
van de situatie. 

• Bodemdaling door zoutwinning. Er is een inventarisatie gedaan dmv 
huis-aan-huis bezorgde vragenformulieren. Uitkomst hiervan is niet 
bekend gemaakt. Inmiddels is ook de vereniging Oud-Harlingen in 
actie gekomen omdat er nu ook plannen zijn om op het Wad in de 
buurt van Harlingen zout te gaan winnen. We konden in de krant 
lezen dat burgemeester Sluiter lid is van de commissie die 
schadeclaims beoordeelt. Ook de uitkomsten van deze commissie 
zijn niet bekend. 

 
Fietspad naar Midlum. 
Voor het fietspad naar Midlum is in de nieuwe begroting van de gemeente 
Harlingen budget uitgetrokken en wordt een nieuw plan gemaakt waarin niet 
de oorspronkelijk geplande brug maar een tunnel wordt gepland.  
 
Tot slot. 
Wij hopen dat wij u allen mogen verwelkomen op de ledenvergadering van 
vrijdag 15 maart. Het komende jaar zullen wij ons als bestuur ook weer zo 
goed mogelijk in blijven zetten voor ons dorp 
  



 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

  



Privacy verklaring van de vereniging Dorpsbelang 

Onderstaand deelt de Vereniging Dorpsbelang mee welke maatregelen de 
Vereniging Dorpsbelang in verband met de ”Algemene Verordening 
Gegevensbescherming” (Verordening van het Europese Parlement en de 
Raad nr. 2016/679 van 27 april 2016) (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht 
wordt, hebben getroffen, of zullen gaan treffen om uw privacy te 
waarborgen en uw gegevens te beschermen, en hoe en waarvoor de 
Vereniging Dorpsbelang uw gegevens gebruikt.  

 
De belangrijkste punten van het privacy beleid van de Vereniging 
Dorpsbelang: 
 

• Vereniging Dorpsbelang heeft één database met ledengegevens en 
verstrekt geen gegevens aan derden zonder toestemming, behalve 
de verzendlijst aan de bezorger voor bezorging van Het Fuottenein 

• De vereniging Dorpsbelang bewaart uw persoonsgegevens niet 
langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we deze 
persoonsgegevens van u hebben gekregen.  

• De vereniging Dorpsbelang verwerkt ook niet meer 
persoonsgegevens dan nodig is om u van dienst te kunnen zijn.  

• De Vereniging Dorpsbelang registreert en verwerkt persoonsgegeven 
in de ledenadministratie. Uit het ledenbestand worden bij 
gelegenheid lijsten opgemaakt die gebruikt worden voor verdere 
verwerking, bv bij evenementen van de vereniging Dorpsbelang 
 
Ledenadministratie 
 

• De ledenadministratie heeft een lijst van gegevens van u als lid, zoals 
u die heeft verstrekt ten tijde van het ingaan van het lidmaatschap 
.Deze gegevens zijn uw IBAN bankrekening, de zgn. NAW gegevens, 
uw geboortedatum, incassomachtigings-kenmerken en uw 
telefoonnummer. Deze gegevens worden bijgehouden in een 
versleuteld bestand. Leden hebben recht op inzage van hun 
gegevens die de vereniging Dorpsbelang beheert.  

  



 

• De ledenadministratie verstrekt per gelegenheid aan bestuursleden 
een uittreksel van deze gegevens, te gebruiken op een evenement 
van de vereniging Dorpsbelang of bijvoorbeeld voor het versturen 
van de nieuwsbrief en/of rondschrijven. Onderaan iedere 
nieuwsbrief/rondschrijven vind u een link waarmee u zich kunt 
uitschrijven van de nieuwsbrief. De vereniging Dorpsbelang zal voor 
ieder evenement alleen de noodzakelijke gegevens (zoals naam, 
lidnummer, woonplaats, telefoonnummer) verwerken. Zodra het 
evenement is afgelopen zullen de verstrekte bestanden verwijderd 
worden.  

• Voor het verzenden van Het Fuottenein wordt aan de bezorger 
telkens een up-to-date lijst met adresgegevens (NAW) en 
lidnummers verstrekt, die na verzending verwijderd wordt.  

• De ledenadministratie verstrekt aan de penningmeester een lijst van 
gegevens noodzakelijk voor het innen van de contributie, via email, 
aanschrijven of incasso. Deze gegevens bevatten informatie zoals 
IBAN rekeningnummers, geboortedata, NAW gegevens, 
telefoonnummers en incassomachtigings-kenmerken. 

• Deze lijsten worden in een versleuteld databestand bijgehouden. 
Buiten deze gegevens bescherming zijn er ook aangescherpte regels 
voor portretten, zoals groepsfoto’s gedurende evenementen. Dat 
geldt vooral social media en websites.  

• De vereniging Dorpsbelang zal na 25 mei 2018 bij ieder evenement 
vragen of de vereniging Dorpsbelang gebruik mag maken van uw 
portret, door bij inschrijving daarvoor toestemming te vragen. Voor 
portretten gemaakt voor 25 mei is nog niet alles duidelijk. 

  



Fibula auto sticker 

Nu te koop in Dorpshuis de Bijekoer , Winamer autosticker in zwart of zilver. 

Uniek en maar 4 euro per stuk, opbrengst voor de activiteiten in het dorp! 

De verpakking is voorzien van enkele regels uit het Winamer Volkslied zoals 

in de jaren 40 van de vorige eeuw door een schoolmeester is gecomponeerd.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



Fotoclub in Winaam 

Beste mede dorpsbewoners, 

Misschien zijn er meer mensen zoals ik die een fotocamera thuis hebben 

liggen en vinden dat ze er te weinig mee doen. Foto’s maken is leuk, maar er 

moet wel een reden zijn om foto’s te maken, de bekende “stok achter de 

deur”. 

Vandaar mijn idee om een fotoclub te beginnen in Winaam. Mijn idee is om 

regelmatig, bijvoorbeeld 1x per maand, bij elkaar te komen en dan een 

opdracht te  verzinnen en ook elkaars fotos’ van de vorige opdracht te 

bekijken. 

Een opdracht heb ik al wel 

bedacht: De komende 

verbouwing van het Dorpshuis in 

beeld vast te leggen. Dit met in 

het achterhoofd het idee om na 

de verbouwing een soort 

fotoboekje over de verbouwing 

te maken. 

Ook zou er mogelijkheid van les of tips door professionele fotografen kunnen 

zijn. 

Dus vandaar mijn vraag: Zijn er mensen in Winaam die ook zin hebben in een 

fotoclub en willen ze dit idee ook helpen uitwerken. 

Reacties kunnen naar mij via de mail: ropp@kpnmail.nl 

Ik zie jullie reacties wel verschijnen 

Met vriendelijke groeten 

Rop Pronk  

 



De nieuwe Dorpsvisie komt er aan! 
 
Op 15 maart staat onze jaarlijkse ledenvergadering weer op agenda. Dit jaar 

hebben wij naast de gebruikelijke onderwerpen ook een presentatie van de 

concept Dorpsvisie. Deze dorpsvisie zal voor ons het uitgangspunt en het 

kompas zijn voor de activiteiten die wij in de komende 10 jaar willen 

ondernemen en de zaken waar wij ons sterk voor willen maken als bestuur. 

 

De Dorpsvisie is alleen iets waard als het een reflectie is van de visie van de 

leden van de vereniging. Daarom is wat wij presenteren op 15 maart een 

concept. Aan het eind van de presentatie willen wij met uw inbreng de visie 

definitief maken. Wij als bestuurders van de vereniging zijn de schrijvers van 

de dorpsvisie en vervolgens de uitvoerders, maar de Dorpsvisie is het verhaal 

van de vereniging en haar leden. Daarom kom naar de ledenvergadering 

zodat de uiteindelijke Dorpsvisie ook uw visie vertegenwoordigd. 

 

 

Winaam in de media! 
 

15 juni 1883 

 

Landelijk nieuws in 1883: 20 januari- Ontploffing van de kruitfabriek van 

Muiden. Meer dan honderd woonhuizen zijn verwoest. De door de 

ontploffing veroorzaakte luchtdruk is zo groot, dat de straatlantaarns op de 

Keizersgracht in Amsterdam worden gedoofd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Muiden


De Bijekoer zoekt (nog meer) 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


Archeologisch Steunpunt  
 

 
Het afgelopen jaar was “culturele hoofdstad 2018”. 
Friesland heeft zich het hele jaar van zijn beste kant laten 
zien. Ook wij hebben een goed jaar achter de rug. Onze 
activiteiten werden steeds goed bezocht en de 
deelnemers waren enthousiast. Erg leuk om op zo’n 
manier wat te organiseren in Wijnaldum. Natuurlijk 

deden we dat voor 2018 ook al en gaan we er in 2019 gewoon mee door.  
 
Wel dunt onze groep wat uit. Yfke Meirink en Maartje Post zijn 
jarenlang actief geweest. We hebben hen daarvoor hartelijk 
bedankt en een mooi afscheid aangeboden. Wat geef je nu 
twee vrouwen, die alles al hebben. Daarvoor hebben we Ingrid 
de Mari ingeschakeld. Zij heeft voor Yfke en Maartje een 
prachtig fibula-speldje gemaakt. Wij hopen dat ze met trots 
zullen worden gedragen.  
 
We willen hierbij Yfke en Maartje nogmaals danken voor alle steun, tijd, 
koffie, aandacht en hartelijkheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze zijn natuurlijk onvervangbaar, maar toch willen we jullie vragen om ons 
te komen versterken. Schroom niet en meld je aan bij een van de 
werkgroep leden.  
 



Programma Archeologisch Steunpunt 2019 
 
 

De eerste activiteit dit jaar is inmiddels al geweest. Vrijdag 
15 februari was er een lezing in de Bijekoer door Josse 
Pietersma over “de Friezen op kruistocht.  

 
 
 

 
 
De volgende activiteit is de jaarlijkse boekenmarkt. Deze is 
op zaterdag 18 mei. Mocht u boeken willen brengen, dan 
kan dit op donderdagmiddag 16 mei om 14.00 uur in het 
steunpunt.  
 
Hieronder volgt een overzicht met data en tijden. Op website, facebook en in 
de krant volgt meer informatie. 
 
Zaterdag 18 mei   Boekenmarkt 
Kom sneupen tussen de boeken. Er is voor iedereen wel wat te vinden voor 
een zeer zacht prijsje. In het steunpunt van 10.00-16.00. 
 
Zaterdag 1 juni    Rond de Koningsterp aan de Ried 
De lange kuiertocht (zo’n 6 km) met gids. 
 
Vrijdag 21 juni,    Midsimmerjûn-Terpenkuierke  
De zon zal bij het ondergaan precies door de terpentoer schijnen. We doen 
een korte wandeling.  
 
Zaterdag 6 juli      Fietstocht 
Fietsen door historisch Barradeel. 
 
Zaterdag 12 oktober   Nationale Archeologie dag 
  



 
SEXBIERUM-PIETERSBIERUM KRIJGEN HUN EIGEN PROJECT 
MET ZONNE-ENERGIE. 
In het voorjaar legt Energiecoöperatie Fryske Flinter 200 zonnepanelen op 
het dak van de familie Jukema aan de Pastorijreed. 
Iedereen in Sexbierum-Pietersbierum (en de omliggende postcodegebieden) 
kan aan Fryske Flinter meedoen. Al voor slechts 199 euro 
koopt u één paneel (= één certificaat). Per paneel levert u dit jaarlijks een 
besparing op van zo’n 19 euro. U verdient uw paneel terug in ongeveer 
10 jaar. Dat geeft u een rendement van gemiddeld 6%  

We willen graag de inwoners van Wijnaldum informeren over dit initiatief en 

hebben daarom een informatiebijeenkomst gepland op 21 maart om 20.00 

uur in de Bijekoer. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jeu de Boules café in Winaam! 

 

Beste mede dorpsbewoners. 

We hebben in ons dorp een mooie Jeu de Boules baan bij het Dorpshuis. 

Tijdens de bijeenkomst rond de dorpsvisie in het najaar kwam het idee om 

een Jeu de Boulescafe te beginnen. Dit idee kwam terug tijdens de 

bijeenkomst in januari rond nieuwe activiteiten van het Dorpshuis.  

Het idee is om in het weekend, nog te bepalen welke dag, eind van de 

middag gezellig bij elkaar te komen om onder het genot van een hapje en 

drankje een spelletje Jeu de Boules te spelen en hiermee de week af te 

sluiten.   

Vandaar deze oproep aan iedereen die mee wil helpen dit idee verder uit te 

werken zodat we in Winaam een gezellig Jeu de Boulescafe gaan krijgen. 

Want ook in Winaam geldt: Jeu de Boules is het nieuwe uitje! 

Mensen die mee willen helpen kunnen zich bij mij opgeven via de mail: 

ropp@kpnmail.nl 

Ik zie jullie reacties graag tegemoet! 

Met vriendelijke groeten 

Rop Pronk 

 

 

mailto:ropp@kpnmail.nl


  



 

 

Uitnodiging 

 

Wat?  Inloopavond 

Waar?  Dorpshuis de Bijekoer 

Wanneer? Woensdag 13 maart 19.30 – 20.30 uur 

Waarom? presentatie inrichting gebied  

S. v.d. Ploegstrjitte/Andreasstrjitte  

voor Wie? alle inwoners van Wijnaldum  

 

Op deze avond laat RHO (stedenbouwkundige) een voorstel zien voor het 

inrichten van bovenstaand gebied.  

Let op: er zijn nog geen tekeningen van woningen 

 

Op de website staat het verslag van de laatste bijeenkomst van 

Bouwvereniging, Huurdersvereniging, Dorpsbelang en bewoners rond de 

plannen voor Andreasstrjitte en vd Ploegstrjitte. 

Mochten er vragen over zijn dan kunt u Rop Pronk mailen: rop@planet.nl 

 

mailto:rop@planet.nl


 

Team De Fries naar de finale!  

 

Team De Vries bestaande uit Bart Meirink, 

Gerlof Bergmans, Nynke de Vries, Sytse Elsinga 

en Geertje Postma heeft zich in de regio finale 

in Ried 16 feb jl naar de finale gevochten! 

Regiofinale in Ried 

1) De Fries (Wijnaldum) – 57,5 punten 

2) De Boppeslach (Goënga) – 52 punten 

3) De Buren – Baaium) – 50,5 punten 

4) Baarder katten (Baard) – 46,5 punten 

5) Ondanks Jos – (Arum) 44 punten 

6) Team Jelle (Ried) – 42,5 punten. 

 

Op naar de overwinning in Ureterp!    



Agenda 

13 maart Inloopavond de Bouwvereniging vanaf 19.30 uur in de Bijekoer 

15 maart 20.00 uur Jaarvergadering vereniging Dorpsbelang . 

21 maart 20.00 uur in de Bijekoer bijeenkomst energie coöperatie Fryske Flinter 

5 april  17.00 uur vrijdagmiddag borrel café in de Bijekoer 

12 april vanaf 17.00 uur Eieractie. 

14 april  Paasbingo 

15 mei  Praat met de raad 

18 mei Schuurverkoop en Boekenmarkt 

1 juni Kuieren rond de Koningsterp een de Ried start 13.00 uur                                                   

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 mei 2019 inleveren bij de redactie  
demari@ziggo.nl 

 

AED 
 

AED’s in ons dorp: 

• schuurtje van de familie Leutscher, Buorren 32 

• dorpshuis de Bijekoer  
N.B altijd eerst 112 bellen 

  



 

 

OPHAALDAG OUD PAPIER  
 

Ophaalschema oud papier 2019 – iedere eerste zaterdag van de maand. 

 

MAAND             VERENIGING               TREKKER 

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. 

Uitschrijven van deze nieuwsbrief kan via : dorpsbelang@winaam.nl” 

 

Jaargang 38 Nr. 1 maart 2019 
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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. 


