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De Merke

Voorwoord Fuottenein juni 2019
In augustus 2018 kwamen mijn man Guus Hinrichs en ik vanuit Franeker in
Winaam wonen. Al snel rolde er een informatieboekje “Springlevend” door
de brievenbus. We meldden ons bij overbuurman Rinse Dijkstra aan als lid
van dorpsbelang en we ontvingen “it Fuottenein”. It Fuottenein? De naam
van het boekje kwam bij mij ietwat negatief over. Het klinkt een beetje als
“dat kleine dorpje slechts aan het voeteneind”. Niets is minder waar in mijn
optiek. Vanuit ons huis op de hoek van de Utergerzen/ Fiskersbuorren zien
we de sédyk liggen, het uitzicht is weids en iedere avond genieten we van de
prachtige lucht bij zonsondergang. In en rond het dorp is het fijn fietsen en
wandelen, de rust en de ruimte zijn heerlijk.
Als je even verder kijkt dan de fijne plek om te wonen dan zie je een dorp
wat inderdaad springlevend is. Wat een activiteiten worden er georganiseerd
voor en door dorpsgenoten, van jeu de boules tot kaatsen, van breicafé tot
archeologische wandeling tot verbouw van het dorpshuis. Je hoeft je hier
echt niet te vervelen. Hulde aan al die vrijwilligers die al die activiteiten
gaande houden.
Al snel na het welkomstbloemetje stond overbuurman Rinse weer voor de
deur. Nu met de mededeling dat hij Winaam gaat verlaten en met de vraag
of ik zijn plek in het bestuur van dorpsbelang over zou willen nemen. Na wat
bedenktijd vond ik dat ik ook mijn steentje bij zou kunnen dragen aan het
dorp. Tijdens de ledenvergadering vond de bestuurswissel plaats. Ook Astrid
van Galen en Rop Pronk namen plaats in het bestuur wat nu zes leden telt. Er
is plek voor nog een bestuurslid, schroom niet om u aan te melden. De
nieuwe dorpsvisie die gepresenteerd werd tijdens de ledenvergadering in
maart staat bol van nieuwe initiatieven die de leefbaarheid van het dorp ten
goede komen. Zodra de dorpsvisie helemaal klaar is wordt hij op de website
geplaatst, het krijgt dan de vorm van een werkdocument waarin de
voortgang van de beschreven acties gevolgd kan worden. Vanuit dorpsbelang
is er veel contact met de gemeente Harlingen. De dorpsschouw heeft
plaatsgevonden en op 15 mei is er “gepraat met de raad”. De dorpsvisie is er

gepresenteerd, de verkeersveiligheid en de staat van de Winamerdyk waren
hierbij een belangrijk speerpunt.
Voldoende werk aan de winkel dus. Er van uit gaand dat we niet “slechts”
maar “juist” aan it Fuottenein wonen gaan we met positieve energie aan de
slag om dit mooie dorp springlevend te houden. Dit zullen we uiteraard
samen moeten doen. Wat mij als secretaris zou helpen is het doorgeven van
wijzigingen, verhuizing, nieuwe inwoners, geboortes enz. via
dorpsbelang@winaam.nl

We gaan voor een prettige samenwerking
Freonlike groetnis,
Bernarda Hinrichs-Wijnia

Easy Driving
Binnenkort gaan we van start met het project “Easy Driving” Je ziet het
overal in Nederland, het steeds toenemende aantal auto's op de weg en in
de steden en wijken. De kosten om een auto op de weg te houden lopen
ieder jaar op, en dat terwijl we die juist zoveel mogelijk terug willen dringen.
Is het echt nodig om die dure stationwagen bij de deur te hebben staan
terwijl die alleen maar nodig is voor familiebezoekjes en tijdens de vakantie.
En waarom een extra auto om de bijtelling van de lease-auto te vermijden?
Of een 2de auto die maar een paar keer per week wordt gebruikt om
boodschappen te doen.
Tel de kosten van deze auto's maar eens bij elkaar op en je zult versteld
staan hoe duur dit blijkt te zijn. Je hebt aanschaf, wegenbelasting,
verzekering, afschrijving, onderhoud en brandstofkosten waardoor dergelijke
auto's relatief duur zijn.

Hoe gaan we dit doen?
De opzet is als volgt: Bij het Dorpshuis komt een elektrische leenauto te
staan die via internet, met een app, te reserveren is. De kosten zijn uiteraard
afhankelijk van het type auto wat we neer gaan zetten. Voor een idee van de
mogelijke types auto’s en de kosten kun je het beste op de website van Easy
Driving kijken:
https://easydriving.eu/index.html
Zie daarnaast ook de flyer die jullie in de bus hebben gekregen en hou onze
website en Facebook in de gaten voor verdere berichten

Mocht je belangstelling hebben om mee te doen, dan kun je je opgeven, met
vermelding van een inschatting van het gebruik wat je van de auto wilt gaan
maken, bij dorpsbelang@winaam.nl, onder vermelding van Easy Driving.

Dorpsbelang Wijnaldum

Kuieren “Rond de Koningsterp aan de Ried”
Wie woonden er in de vroege middeleeuwen op de terp van Tjitsma?
Nu is de terp begroeid met het nog groene graan maar vanaf het begin van
onze jaartelling stonden er houten boerderijen op.
De grote vraag is nog steeds wie er in de latere eeuwen op de terp hebben
vertoefd. Koning Finn?
Hier werd immers de kostbare fibula gevonden.
Kostbaar, omdat het versierd is met goud en ingelegd met rood granaat,
afkomstig uit India.
Nooit werd er meer een dergelijk sieraad van deze allure gevonden.
Genietend van fluitenkruid, klaver en boterbloem wandelen we via het deels
onverharde pad langs de Ried. Daar treffen we bergeenden, fuut en wilde
eend en zelfs misschien wel een paar reeën.
Onderweg staan we meerdere malen stil en vertellen over het ontstaan van
de terpenrij ten oosten van het dorp.
Tijdens deze kuier (6 km) wordt onderweg een pauze ingelast voor een
versnapering.
We starten zaterdag 1 juni in groepsverband om 13.00 uur vanuit het
Archeologisch Steunpunt.
Deze locatie bevindt zich in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum.
Hier beginnen we met het bewonderen van vondsten, afkomstig van de
terpen rond Wijnaldum.
Kosten deelname € 4,00. Honden aangelijnd toegestaan.

Deelname is op eigen risico.

Doneren met een iDEAL QR-code
De aanleiding om iets over de QR code te schrijven is het volgende:
Op de VROUW beurs dit voorjaar, werd ik aangesproken of ik zou willen collecteren
voor het Prinses Beatrix spierfonds. Dat wilde ik wel, mits er een oplossing zou zijn
om eenvoudiger te kunnen collecteren en er een oplossing zou zijn voor het
kleingeld probleem. Tot mijn stomme verbazing leek hiervoor de oplossing te zijn, in
de vorm van de QR code. Een goede uitvinding die ik dan graag bij een ieder onder
de aandacht wil brengen.

Onderstaande tekst is overgenomen van hun site:
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/help-mee/collecteren/collectecentrum/qr-code/
Je scant de iDEAL QR-code eenvoudig met je smartphone.
Het Prinses Beatrix Spierfonds introduceert dit jaar een nieuwe manier van doneren:
betalen met een iDEAL QR-code. Dit is hét alternatief voor de terugloop van
kleingeld. Op steeds meer plaatsen kan er betaald worden door middel van het
scannen van een iDEAL QR-code. Je scant deze code met je smartphone en je
bankieren app opent zich waarna je de betaling doet. De iDEAL QR-code van het
fonds staat op de donatie bonnetjes die tijdens de collecteweek worden uitgedeeld
aan mensen die geen kleingeld op zak hebben of niet thuis zijn.
Hoe werkt het doneren met een QR-code?
Pak je smartphone
Open de iDEAL app of mobiel bankieren app (alleen mobiel bankieren apps met
ingebouwde QR-scanner zijn hiervoor geschikt)
Scan de code met de camera
De hoogte van de donatie staat standaard op €3,-. Dit bedrag kan naar keuze worden
aangepast.
Volg de stappen op het scherm om de betaling af te ronden.

LET OP: de code werkt niet met een reguliere QR-code scanner, alleen de iDEAL QRcode scanner.

Doneren middels onze iDEAL QR-code is veilig en betrouwbaar. Na het doneren
wordt de bijdrage direct naar de collecterekening van het fonds overgemaakt.
De collecte week is van 9 -15 september, ik ben reuze benieuwd of het werkt.
Gewoon geld geven in de collectebus kan natuurlijk ook.
Astrid van Galen

Merke Winaam 2019

Beste dorpsgenoten, al hebben we het programma nog niet helemaal rond
toch is It Fuottenein een mooi middel om onze ideeën met jullie te delen.
Dit jaar is er naast het bestuur van Kaatsvereniging de Keatsebal en merkecommissie in het leven geroepen. Onze taak is om activiteiten rondom het
kaatsen te organiseren. Doel is uiteraard zoveel mogelijk Winamers richting
kaatsveld te krijgen maar ook activiteiten te hebben waar de niet-kaatsers en
hopelijk ook nieuwe inwoners aan mee kunnen/ willen doen.

Hieronder volgt het voorlopige programma!! Let wel we zijn nog druk aan
het vergaderen en puzzelen dus alles is onder voorbehoud en kan nog
gewijzigd worden. Maar zo krijgen jullie wel een idee waar we zo’n beetje
mee bezig zijn en wat onze plannen zijn.

Vrijdag 28 juni 2019
15.00 uur Jeu de boules toernooi op het kaatsveld
19.00 uur Winamer Rûntsje (soort mudrun)
21.00 uur Muziek in de tent. Thema après ski

Zaterdag 29 juni 2019
In de ochtend jeugdspelen georganiseerd door de jeugdvereniging.
11.00 uur Pieter Okkinga partij
19.00 uur Spel op of nabij het kaatsveld
21.00 uur Muziekband ‘Kings of diamond’ in de tent

Zondag 30 juni 2019
Klaas Meirink partij met als thema Disney
Merke partij senioren met als thema Wild West

We hopen dat we veel deelnemers en bezoekers mogen verwelkomen en
Winaam weer op de kaart kunnen zetten als een gezellige merke!

Heb je nog ideeën of ander soort zaken die we moeten weten of waar we
iets mee kunnen laat het ons dan weten.
De merke-commissie bestaat uit:
Yvette Meirink, iris Hooghiemster, Jouke Vink, Mirdad Hooghiemster, Willem
Dijkstra, Klaas Tigchelaar, Maarten Dolkens en Greta de Valk.

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)

Kleurplaat

Winaam in de media!
24 juli 1992

Landelijk nieuws in 1992: 4 oktober-Een vliegtuig van de Israëlische
maatschappij El-Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich
in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven.

31 maart 1915

Verbouwing Bijekoer
Zoals iedereen wel gemerkt heeft is de verbouwing van ons dorpshuis in
volle gang. Er is een flinke groep vrijwilligers heel hard bezig geweest met
allerlei sloopwerkzaamheden. Het gaat als een speer.

Binnen aan het werk: eerst de bar eruit.

Dan de tegelvloer in de hal en toiletten .

De muur tussen de bar en de opslag

En de vloer van de bar en de opslag .

Ook de buitenkant krijgt al vorm.

Help je mee? Wil je bijdragen aan het vernieuwde dorpshuis? Bel even op 0620622379 of dorpshuisbijekoerwinaam@gmail.com

Na hard gewerkt te hebben nemen we samen een borrel op de goede afloop.

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.

Uw specialist voor het inzamelen van:
- bouw- & sloopafval
- bedrijfs- en restafval
- papier, folie en kunststoffen
- metalen en oud ijzer
- gevaarlijk afval
Bel voor gratis advies: 0517-418552

Van afval naar energie en grondstoffen

Programma Archeologisch Steunpunt 2019

Hieronder volgt een overzicht met data en tijden. Op website, facebook en in
de krant volgt meer informatie.
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
Fietsen door historisch Barradeel.

Fietstocht

Zaterdag 12 oktober

Nationale Archeologie dag

Agenda
1 juni Kuieren rond de Koningsterp een de Ried start 13.00 uur .
21 juni Midzomeravond Terpekuier.
28, 29 en 30 juni Merke.
6 juli fietstocht van het Archeologisch steunpunt.
Elke donderdag vanaf 14.00 jeu de boules
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 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
JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

VERENIGING
JEUGDCLUB
KAART/BILJARTCLUB
DORPSBELANG
KOOR
KEATSEBAL
JEU DE BOULES
OUDERENSOOS
JEUGDCLUB
KEATSEBAL
ARCH,STEUNPUNT
IJSMAHORN

TREKKER
DE BOER
BERGMANS
BUREN
JUKEMA
BERGMANS
BUREN
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
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• 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

• Drukwerk:

Flevodruk Harlingen

demari@ziggo.nl

Het bestuur verzoekt u vriendelijk de contributie jaarlijks automatisch te
laten incasseren.
Uitschrijven van deze nieuwsbrief kan via : dorpsbelang@winaam.nl”
Dorpsgenoten ontmoeten elkaar op de Wijnaldumer Nieuwsgroep
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