december 2019
Lichtjeswandeling

Beste mededorpsbewoners,
2019 loopt op zijn eind, de voorbereidingen voor de kerstviering zijn al in volle
gang en nog eventjes en we zijn de kerstboom weer aan het optuigen.
We kunnen vaststellen dat het een enerverend jaar was. Voor het dorp zijn er
een aantal belangrijke dingen gebeurd en het heeft laten zien waarin een klein
dorp groot kan en vooral ook wil zijn.
Allereerst was er de nieuwe dorpsvisie 2018-2028. Een visie waarmee we de
toekomst tegemoet kunnen treden. De nieuwe dorpsvisie kwam tot stand
dankzij de inbreng en in samenspraak met de inwoners van Wijnaldum. De
reacties op de uiteindelijke dorpsvisie waren positief en enthousiast. Ook het
woord “ambitieus” hebben we vaak gehoord bij verschillende presentaties van
onze dorpsvisie. Het bestuur van Dorpsbelang is zich bewust van de ambitie die
uit de dorpsvisie spreekt en zich er ook terdege van bewust dat die ambitie
alleen waargemaakt kan worden door samen met de leden te werken aan
verdere uitwerking van de ideeën en de uitvoering van de plannen die in de
dorpsvisie staan.
Inmiddels zijn al een aantal projecten vanuit de dorpsvisie gestart, bijvoorbeeld:
Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van wandel- en fietsroutes in en om het
dorp, het bos krijgt (eindelijk!) een opknapbeurt, er is een nieuw hek bij de
speeltuin en er is een inventarisatie gemaakt van de verkeerssituatie in en rond
Wijnaldum.
Het project met de electrische leenauto bleek in eerste instantie geen succes,
maar is nog niet helemaal van de baan, daar gaan we komend jaar weer mee
verder.

Daaarnaast was er natuurlijk de herinrichting van dorpshuis de Bijekoer. Ook
voor Dorpsbelang is een goed functionerend dorpshuis van groot belang voor de
leefbaarheid van het dorp. Als “bruisend hart” van de activiteiten in het dorp
vervult het een essentiele taak in ons dorp en na de grondige verbouwing zal het

deze taak nog beter kunnen vervullen, iets wat wij als Dorpsbelang van harte
toejuichen.
Voor het komende jaar gaan wij door op de ingeslagen weg en verder vorm
geven aan onze ideeën en uitvoering geven aan onze plannen. Dat dit niet
zonder de inzet van onze leden en vrijwilligers kan spreekt vanzelf en we
rekenen ook komend jaar weer op jullie.
Voor het nieuwe jaar wensen wij iedereen het allerbeste in goede gezondheid en
geluk,
Namens het bestuur van Dorpsbelang
Rop Pronk

Kerstboom optuigen 8 december
Ook dit jaar gaan we weer een boom opzetten op ons dorpsplein én vanaf 12
uur ‘s middags is er een kunstijsbaan!

Voor jong tot oud want er kan geschaatst worden en we gaan een potje
curling doen… dus hierbij een oproep: fluitketels!

Wie o wie heeft er nog een fluitketel
over??
graag inleveren bij Berber

Chocomelk, glühwijn en oliebollen
zijn uiteraard weer aanwezig!

In 2020 komen het Gebiedsteam Harlingen en Klant
Contact Centrum van Harlingen naar Wijnaldum
Gebiedsteam in Wijnaldum
Voor de verbouwing van het Dorpshuis hield het Gebiedsteam Harlingen al
tweewekelijks op dinsdagmorgen spreekuur in Wijnaldum. En nu na de
verbouwing komt het Gebiedsteam Harlingen weer terug. Vanaf dinsdag 7
januari 2020 wordt er weer spreekuur gehouden. En om nu het Gebiedsteam
Harlingen wat bekender te maken bij de inwoners van Wijnaldum hebben wij
Annemieke ten Brink-Faber van het Gebiedsteam Harlingen een paar vragen
gesteld.
Wat is het gebiedsteam?
Bij het Gebiedsteam kun je terecht voor alle vragen op het gebied van
(ouderen)zorg, gezondheid, werk en inkomen en het opvoeden van kinderen.
Het Gebiedsteam is er voor iedere inwoner van Wijnaldum, Midlum en
Harlingen.
Wat doet het gebiedsteam voor de bewoners van Wijnaldum?
In het Gebiedsteam werken we met een enthousiast team sociaal werkers. Er
is een stadsteam waar alle inwoners vanaf 18 jaar met hun (hulp)vragen
terecht kunnen en een jeugdteam voor alle (hulp)vragen voor kinderen van 0
tot 18 jaar en hun ouders.
Hoe komt een bewoner in contact met jullie?
Bewoners kunnen:
ons bellen op 140517 (keuze 2),
ons een email sturen via gebiedsteam@harlingen.nl,
langskomen op één van onze spreekuren,
onze website bezoeken,
via de huisarts of
via de school van de kinderen.
Wanneer is het spreekuur in Dorpshuis De Bijekoer?
Het Gebiedsteam gaat in Wijnaldum vanaf dinsdag 7 januari 2020 eens per
twee weken op dinsdagmiddag van 15:00 tot 17:00 uur spreekuur houden in
de Bijenkoer. In Harlingen is het spreekuur twee keer per week op
maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en op donderdag van 10.00 tot
12.00 uur in MFC het Vierkant.
Wie mogen het spreekuur bezoeken?
Iedereen, van jong tot oud, die met het Gebiedsteam kennis wil maken,
nieuwsgierig is naar wat het Gebiedsteam te bieden heeft, een vraag heeft,

een gesprek wil kortom kom langs op één van onze spreekuren en het
Gebiedsteam gaat samen met u als inwoner kijken of we iets voor u kunnen
betekenen. Kunnen wij bij een bepaalde vraag zelf geen ondersteuning
bieden dan kijken wij altijd waar u deze ondersteuning/informatie wel kunt
krijgen. Wij denken met u mee en staan naast u.
Wie zijn de personen die het spreekuur bemensen?
De sociaal werkers van het Gebiedsteam komen om de beurt het spreekuur
in Wijnaldum houden, we willen graag kennismaken met de inwoners van
Wijnaldum.
Kan je jezelf voorstellen?
Ik ben Annemieke ten Brink, ik werk in maart al weer 4 jaar voor het
Gebiedsteam. Een prachtige baan waarin ik al heel veel inwoners van de
gemeente heb mogen ontmoeten. Een zeer divers beroep, waarin geen dag
hetzelfde is.
Wat zou je nog meer kwijt willen aan de inwoners van Wijnaldum?
Ons Gebiedsteam werkt nauw samen met andere organisaties, te denken
valt o.a. aan: Skûle Welzijn/Nieuw Zuid Harlingen, GGD, Dienst Sociale zaken,
Stichting Present, Humanitas, de Bouwvereniging en nog vele andere
organisaties, te veel om in een paar zinnen samen te vatten.

Klant Contact Centrum in Harlingen
Maar niet alleen het Gebiedsteam Harlingen gaat spreekuur houden in het
Dorpshuis De Bijekoer. Ook het Klant Contact Centrum (vanaf nu: KCC) gaat
in het dorpshuis spreekuur houden. Vanaf dinsdag 4 februari 2020 wordt er
om de twee weken spreekuur gehouden, gelijk met het Gebiedsteam. Het is
nog een proef en het is natuurlijk aan de Winamers zelf om er een succes van
te maken. En om ook het KCC Harlingen wat bekender te maken bij de
inwoners van Wijnaldum hebben wij Arjen Andringa van het KCC Harlingen
een paar vragen gesteld.
Wat is het KCC Harlingen?
Het Klanten Contact Centrum (KCC) is gevestigd in de Groenlandvaarder aan
de Voorstraat 35 in Harlingen. Hier komen de 1e lijns vragen voor Gemeente
Harlingen binnen. Ook kunnen burgers hier langs komen voor het aanvragen
van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels. Ook voor aangifte van
geboortes en huwelijken kun je terecht bij het KCC.

Wat doet het KCC voor de bewoners van Wijnaldum?
De burgers kunnen bij het KCC terecht voor al hun vragen aan Gemeente
Harlingen of bijvoorbeeld aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen.
Hoe komt een bewoner in contact met het KCC?
Gemeente Harlingen is van maandag t/m donderdags telefonisch bereikbaar
op 140517 van 8.30 uur tot 16.30 uur en vrijdags van 8.30 uur tot 12.30 uur.
De balie is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en
donderdags ook van 13.30 uur tot 19.00 uur. Op maandag-, dinsdag- en
woensdagmiddag kunt u ook op afspraak langs komen.
In februari beginnen we met de pilot dienstverlening op locatie in Wijnaldum.
Wanneer is het spreekuur in Dorpshuis De Bijekoer?
Het KCC van Gemeente Harlingen heeft spreekuur op dinsdag 4 februari,
dinsdag 18 februari, dinsdag 3 maart, dinsdag 17 maart, dinsdag 31 maart,
dinsdag 14 april en dinsdag 28 april. Dit zal zijn van 15.00 uur tot 17.00 uur in
Dorpshuis De Bijekoer in Wijnaldum. Na deze pilotperiode zal geëvalueerd
worden hoe de gemeente Harlingen hier verder mee gaat.
Wie mogen het spreekuur bezoeken?
Iedere burger van de gemeente Harlingen is welkom.
Wie zijn de personen die het spreekuur bemensen?
Dit zijn medewerkers burgerzaken van het klanten contactcentrum.
Dus mensen let op! Het Gebiedsteam Harlingen en het KCC Harlingen is er
ook voor de inwoners van Wijnaldum en omgeving. Maak daarom dan ook
volop gebruik van de door hen aangeboden diensten. Het gaat hier om uw
rechten in onze samenleving.

Borreltijd!!!

3 januari Nieuwjaarsreceptie
Dorpsbelang en Dorpshuis De Bijekoer verwelkomen alle inwoners van
Wijnaldum om het nieuwe jaar in te luiden. Aanvang 20.00u

Maandelijkse vrijdagmiddagborrel
Vanaf februari zijn Greta de Valk en Sandra Hooghiemster elke eerste vrijdag
van de maand van 17-20 uw gastvrouwen bij de vrijdagmiddagdorpsborrel.

Café Cheers de Bijekoer
Elke vrijdag van 20 tot 24 uur zijn Fokke Terpstra en Wim Smit uw swingende
barkeepers in de Soos. Ga met hen blij het weekend in!

Proost!

2020 Het jaar van de ‘Winamer’ kat
Dat 2020 tot het jaar van de Winamer kat wordt uitgeroepen is inmiddels
een feit.
Op mijn oproep in het Fuottenein van september jongstleden, hebben 10
katten liefhebsters zich aangemeld om mee te denken en vorm te geven
aan de plannen, om Winaam op een ludieke wijze op de kaart te zetten. Een
jaar waarin de ‘Winamer kat’ het gehele jaar centraal staat.
Deze groep “de Smoezenpoezen” hebben nu al een aantal keren vergadert
en voor het hele jaar ludieke katten acties bedacht, die veelal geïntegreerd
zijn en aansluiten bij de al bestaande activiteiten van verenigingen.
Naast deze vaste kern zijn er ook dorpsgenoten die niet mee vergaderen
maar zich wel hebben aan gemeld om te helpen, vorm te geven aan
bepaalde activiteit of anderzijds.
Gedurende het jaar zullen er vast nog wel kattenbelletjes op Facebook, de
Website of in het Fuottenein staan, waarin we een hulp vragen van
dorpsgenoten voor een bepaald project.
Schroom niet om je op te geven. Het doel is de saamhorigheid in het dorp
te vergroten.
Een tip van de kattensluier:
Start van: 2020 Het jaar 1 Januari
van de ‘Winamer’ Kat
Houd uw brievenbus in de gaten!
Pub- Quiz-vragen
Het hele jaar door liggen er in de Bijenkoer op
te lossen katten-quiz-vragen. Aan het eind van
het jaar is er een leuke prijs te verdienen.
Plantjes/stekjes markt
Hier staan wij ook met de verkoop van
kattenplanten op zaterdag 18 april
Kattenfoto’s,
Iedereen is gedurende het hele jaar welkom om
kattentekeningen of
dit te doen.
een kaartje sturen met
Deze katten foto’s, kattentekeningen of
een kat er op
kattenkaarten worden opgehangen in de
wachtkamer van het dorpshuis. En kunnen in
de zomervakantie tentoongesteld worden in de
kerk tijdens Tsjerkepaed

Groeten van “de Smoezenpoezen” / Astrid van Galen
Voor meer informatie: astridvangalen64@gmail.com / 06-33142515

De Winamer Kattten
Jeye de Mullumer Rotten
Troch de Harnzer kloksgatten

Jaar van de katten quiz
Vanaf 1 januari 2020 ligt er aan het begin van iedere twee maanden een
nieuwe kattenquiz in de hal van het dorpshuis, behalve in de maanden juli en
augustus.
Het is een quiz met daarop vragen of spreekwoorden over katten.
U kunt de antwoorden invullen en op het formulier uw naam schrijven.
Het ingevulde formulier kan in de daarvoor bestemde “kattenbak” worden
ingeleverd.
Aan het eind van het “kattenjaar” ontvangt de winnaar een leuke
kattenattentie.
Er zijn geen kosten of leeftijd aan verbonden, iedereen mag/ kan meedoen.
Als de formulieren bijna op zijn, dan kunnen er op het kopieerapparaat in het
dorpshuis snel weer een paar nieuwe worden gemaakt.
Wilt u daarom nooit het laatste formulier gebruiken, maar eerst weer voor
een paar nieuwe kopieën zorgen?
Succes toegewenst.
De club van de Smoezenpoezen.

Geven van de wind
Er wordt gezegd dat niemand kan leven van
de wind, maar dat blijkt niet helemaal zo te
zijn.
In 2009 hebben Wim en Alie Kroon het
initiatief genomen een gedeelte van de
opbrengsten van hun windmolens ter
beschikking te stellen aan Midlum.
Op 11 december 2009 is daartoe de
Steunstichting Riedpolder opgericht.
Met ingang van 2018 is er ook een jaarlijks
budget voor Winaam
Welke organisaties kunnen dan wel gedeeltelijk leven van de wind?
Er is een bestuur gevormd om het vermogen van de stichting te beheren.
In dit bestuur is besloten dat zij financiële steun wil geven aan organisaties
en instellingen in Midlum en Winaam die zicht richten op het bevorderen van
sociaal maatschappelijke doelen.
Daar bij gaat het om onder andere: Vereniging Dorpsbelang Midlum,
Kaatsvereniging Midlum, Oudervereniging van de Middelsteinschool, PKN
kerk in Midlum, IJsclub Midlum en overige instellingen die het algemeen
belang van Midlum vooropstellen.
Voor Winaam konden onder andere aanvragen voor de Bijekoer,
Kerkgebouw, koor Waadwyn en Bejaardensoos worden toegezegd.
Wanneer kunnen aanvragen worden ingediend?
Organisaties en instellingen die gebruik willen maken van de steun van de
stichting kunnen 2 keer per jaar hun aanvraag indienen.
Dit betekent: voor 1 maart en 1 oktober van het lopende jaar.
Het bestuur besluit binnen een maand daarna over de aanvraag/aanvragen.
Eventueel kan in dringende gevallen ook tussentijds een aanvraag worden
ingediend.
Ook dan neemt het bestuur binnen een maand een besluit.
De financiële steun kan niet aan personen worden verstrekt.

Aanvragen moeten naar het secretariaat van de Steunstichting Riedpolder op
het adres Oosterstraat 63, 8861 GH Harlingen of via de mail:
Janny.travaille@gmail.com
De stichting heeft de volgende website: www.stichtingderiedpolder.nl
Richtlijnen voor de aanvraag
Het bestuur hanteert de volgende richtlijnen voor het beoordelen van de
aanvragen:
In de aanvraag moet het doel van de activiteit(en) worden beschreven.
Ook wil het bestuur een begroting zien. Hieruit moet blijken dat er een
tekort is dat niet op een andere manier kan worden gefinancierd.
Het bestuur wordt op dit moment gevormd door Arjen Mintjes, Anne Piet
Anema en Janny Travaille.
Daaraan zijn toegevoegd Andrea Tot en Fokke Terpstra, als adviseur voor
respectievelijk Midlum en Winaam.

OPROEP!
Vrijwilligers gezocht voor de schoonmaakploeg van de Bijekoer. Nu het
dorpshuis groter is kunnen we wel wat versterking gebruiken!
We maken wekelijks een paar uurtjes schoon op maandag met een team
van 3-4 mensen. Als je onze ploeg komt versterken ben je één keer in de
drie weken aan de beurt.
Meld je aan bij Truus van Dijk 06-29117810

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)

Yoga in Winaam
Yin yoga is heel geschikt voor iedereen die wat meer soepelheid en rust in
zijn lijf wil. Yin yoga is een langzame vorm van yoga voor rustige houdingen,
en de asana's worden voor langere tijd vastgehouden; drie tot vijf minuten.
Op deze manier wordt het bindweefsel langzaam gerekt en gehydrateerd en
blijven de gewrichten soepel. Zo wordt er ruimte gecreëerd in het
bindweefsel en de gewrichten.
Wil je meedoen?
Sinds 25 november om de week op maandagavond ben je welkom
De kosten zijn 10 euro per losse les en vijf lessen kosten € 45,-. Vooraf te
betalen via een betaalverzoek of contant bij de les. Als je vijf lessen neemt en
een keer niet kunt, dan kan je binnen twee weken inhalen in st.
Jacobiparochie of in Minnertsga.
Neem een matje, dekentje en een kussentje mee. Als je nog een matje aan
moet schaffen neem dan een van minimaal 1 cm dikte. Er zijn er ook wel een
paar beschikbaar, als je eerst wilt proberen. Geef dat dan even aan.
De lessen duren ca. vijf kwartier en we starten om 19.30 uur. Aan het eind
van de les is er thee, zodat je lekker ontspannen weer naar huis gaat!
Opgave via elies.edv@gmail.com of via 06-15517607 (liefst via app)

Met Wijnaldum klaar voor de toekomst
De schouders onder andere energie
Wijnaldum is door de gemeente Harlingen geselecteerd als pilot om als
eerste dorp van de gemeente aan de slag te gaan met een eigen plan hoe we
uiteindelijk van het aardgas af gaan. Samen met de bewoners van
Wijnaldum, de gemeente, de provincie, Alliander, het Wetterskip, de
Bouwvereniging en onder begeleiding van Royal HaskoningDHV .
We werken in vier avonden samen aan de vraag hoe en wanneer Wijnaldum
aardgasvrij kan worden. Er is dus nog ruimschoots te gelegenheid uw buren
te betrekken. Ook staat er nog geen technisch ontwerp vast. Dat maken we
met elkaar, in samenspraak en in gedeeld eigenaarschap.
De eerste avond is inmiddels geweest op 28 oktober jl, notulen hiervan te
vinden op de website www.winaam.nl.
Vraag die hieruit voort kwam is
Hoe krijgen we het dorp mee / in beweging? 10% van het dorp is momenteel
aanwezig op deze werksessie, we willen gezamenlijk naar meer!
Voor de volgende sessies komt er weer een nieuwe uitnodiging.

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

Kerstbrunch
Beste dorpsgenoten,
Wij kwamen op het idee om samen op 2e kerstdag een gezellige kerstbrunch
te organiseren voor belangstellenden.
Heb je geen zin om alleen aan de ontbijttafel te zitten met kerst, schuif dan
gezellig bij ons aan.
De kerstbrunch is van 10:00 tot ongeveer 13:00 in de Bijekoer te Wijnaldum.
De brunch bestaat uit koffie/thee, jus d’orange en diverse luxe broodjes en
de kosten zijn €7,50 pp. Eventuele andere consumpties zijn voor eigen
rekening.
Opgave kan t/m zondag 15 december bij Baukje Kuperus, Terp 5 te
Wijnaldum. Bij opgave dient u meteen het verschuldigde bedrag bij te
voldoen.
Wij hopen op een gezellig samenzijn met elkaar op 2e Kerstdag.
Bij minimaal 10 personen gaat deze brunch door dus geef je op!
Groetjes Baukje Wilma en Sandra

Gymnastiekvereniging
Op dinsdagmiddag geeft Hennie Lodewijk gymnastiekles van 13.30 tot 14.30
in de Bijekoer. We beginnen de les, om de spieren alvast los te maken, met
danspassen op muziek. Daarna vloeroefeningen/pilates/balansoefeningen
enzovoort en we eindigen meestal met een balspel o.i.d. Kortom voor een
gevarieerde lichaamsconditie.
Contributie 8,50 euro per maand
We gymmen van september t/m mei
Info: Aukje Jongsma Tel. 0640605103

Slachtemarathon 2020.
Op zaterdag 13 juni wordt er weer een Slachtemarathon gelopen van Raard
naar Oosterbierum.
Wijnaldum heeft dan toezicht op het dijkvak bij Getswerderzijl.
Dit houdt in dat er weer vrijwilligers worden gezocht om mee te helpen bij
het opbouwen en opruimen van de koek-en sopiekraam en bij het regelen
van het verkeer.
Wil je deze dag mee helpen, dan kun je je opgeven bij:
Jan Bergmans –
0622916161
Jappie Kuperus –
0622520964
of
Aukje Jukema –
0620379036
Liefst al voor 1 maart, dit in verband met de informatieavonden die nog voor
de vrijwilligers worden georganiseerd.

Activiteiten commissie Dorpshuis De Bijekoer
zondag 8 december
De Bijekoer gaat weer open in kerstsfeer voor glühwein, snacks en
chocolademelk na afloop van het gezamenlijk optuigen van de kerstboom.
zaterdag 21 december Lichtjeswandeling
Wie heeft huis en tuin het mooiste gedecoreerd voor de feestdagen? Om
half acht verzamelen we bij De Bijekoer waarna we om 20.00u beginnen aan
onze dorpswandeling om te genieten van de kerstsfeer in Winaam.
Onderweg zal een toegewijde jury punten toekennen zodat we na afloop bij
een drankje in de Soos een mooie prijs toe kunnen kennen aan het adres met
de gezelligste uitstraling.
Deelnemers buiten de dorpskern heel graag laten weten als je meedoet; om
de wandeling niet extreem lang te maken zal de jury jullie individueel
bezoeken.
En zet de volgende activiteiten ook vast in je agenda, details volgen!
vrijdag 14 februari Valentijnsparty
met live zangeres Reina én de Love Quiz om de wisselbeker en titel
Slimste Winamer
zondag 15 maart Soepwedstrijd
met plaatjes draaien
zondag 5 april Paasbingo
zaterdag 18 april plantjes/stekjes ruilbeurs/markt

De activiteiten die we organiseren zijn bedoeld voor alle dorpsgenoten,
gewoon om een gezellige tijd met elkaar te hebben en meer mensen in het
dorp te leren kennen. Iedereen is dus héél welkom!
Ons email adres: acwinaam@googlegroups.com

Robert, Wilma, Josine en Naomi

WEDSTRIJDAGENDA “JACOB TOLSMA” SEIZOEN 2019 – 2020

KAARTEN
SCHUTJASSEN (maat) vrijdags aanvang 19:30uur
20 december
7 februari (Bijekoer partij)
KLAVERJASSEN (maat) zaterdags aanvang 16.00uur
11 januari
22 februari (Bijekoer partij)
-

Opgave voor de kaartwedstrijden minimaal 1 uur voor aanvang van
de wedstrijd bij:
Sikko de Jong, tel. 591037 // 06-49053908 of via de mail :
sikkodejong@planet.nl
vleesprijzen geen inleg!
- de “Bijekoer partij” met een extra gratis lot voor elk lid die aanwezig is
voor de hoofdprijs een waardebon van € 50,= dit is bij de verloting
De verloting is bij het kaarten, altijd met mooie prijzen o.a. rollade , gebak
enz.

Voor deelname aan de wedstrijden, moet men wel lid zijn !
Dit voor € 5,00 per jaar!
U kan ook betalen via de Rabo bank rek. nr. NL81RABO 0171705378

Zie voor informatie op: http://www.kbvjacobtolsma.nl

LEDEN WORDEN GEACHT ZICH OP TIJD AAN TE MELDEN EN
OP DE GENOEMDE TIJDSTIPPEN AANWEZIG TE ZIJN !!!

BILJARTEN
Aanvang biljartwedstrijden op de zaterdag om 16.00 uur.
1e klas
zaterdag 14 december
zaterdag 25 februari
zaterdag 21 maart (Bijekoer partij)
2e klas
zaterdag 23 november
zaterdag 18 januari
zaterdag 14 maart (De Bijekoer partij)
3e klas
zaterdag 9 november
zaterdag 24 november
zaterdag 29 februari (De Bijekoer partij)

Opgave voor deelname aan de biljartwedstrijden bij : Sikko de Jong, tel.
591037
deelname opgave uiterlijk zaterdagmorgen voor 12.00uur.
Met de “Bijekoer partij” is een totaal prijzengeld van €80,= dit word
verdeeld over 3 prijzen
voor de overige biljartwedstrijden zijn waardebonnen als prijs.
Biljartwedstrijden gaan door bij minimaal 3 deelnemers
EXTRA BILJART-MIDDAG op zaterdag 4 april 2020 (alle klassen) aanvang
16.00uur
Voor deelname aan de wedstrijden, moet men wel lid zijn !
Dit voor € 5,00 per jaar!
U kan ook betalen via de Rabo bank rek. nr. NL81RABO 0171705378

Zie voor informatie op: http://www.kbvjacobtolsma.nl
LEDEN WORDEN GEACHT ZICH OP TIJD AAN TE MELDEN EN
OP DE GENOEMDE TIJDSTIPPEN AANWEZIG TE ZIJN !!!

S. vd Ploegstrjitte
en de
Andreasstrjitte
Sinds november liggen er op het gemeentehuis, Groenlandsvaarder, de
wijzigingsplannen voor de Andreasstrjitte en S. vd Ploegstrjitte ter inzage.
Het plan voorziet in 5 blokjes van 2 woningen en een (koop) kavel op de hoek
van de Andreasstrjitte en Readyk.
Bent u ook zo benieuwd naar het definitieve plan voor het gebied van de
S. vd Ploegstrjitte en de Andreassttjite?
Kom dan woensdag 11 december om 18.30 uur naar de Bijekoer.
De Bouwvereniging en de gemeente zijn aanwezig om u te informeren over
de plannen en de planning.
Tot ziens op 11 december.

Agenda
8 december Optuigen kerstboom met kunstijsbaan vanaf 12.00 uur
15 december Kerstbrunch van 10.00 tot 13.00 uur in de Bijekoer
21 december Lichtjeswandeling
3 januari

Nieuwjaarsreceptie vanaf 20.00 uur in de Bijekoer

14 januari

Valentijnsparty

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 2020 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 2020 – iedere eerste zaterdag van de maand.

maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
September
Oktober
November
December

vereniging
Archeologisch steunpunt
Jeugdclub
Dorpsbelang
Koor
Keatsebal
Jeu de boules
Ouderensoos
Kaart/biljart club
Koor
Archeologisch steunpunt
Ysmahorn

rijder
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

Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum

Voorzitter:

Arend Leutscher

06-10904288

Secretaris:

Bernarda Hinrichs-Wijnia 06-55387943

Penningmeester:

Fokke Terpstra

06-20652575

Notulist:

Rop Pronk

06-43973890

Bestuursleden:

Berber Hauser
Astrid van Galen

06-50510096
06-33142515

• 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

• Ledenadministratie: Opgave nieuwe leden, doorgeven
adreswijzigingen, opzeggen lidmaatschap en uitschrijven van de
nieuwsbrief (Fuottenein) kan via de secretaris:
dorpsbelang@winaam.nl of telefonisch (zie boven).
Het bestuur verzoekt u vriendelijk de contributie jaarlijks automatisch te
laten incasseren. Een formulier hiervoor kunt u eveneens aanvragen bij
het secretariaat.
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