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Voorwoord
Het koren is van het land, het stro is verwerkt en nog even en dan gaan ook
de aardappels van het veld. Oogsttijd, de zomer loopt tegen het eind!
Ook al was het zomer en hebben we allemaal een tandje rustiger aan
gedaan, er zijn toch diverse dingen gebeurd. Er is gekaatst, er is een gezellige
Merke geweest, de archeologische vereniging heeft een paar mooie (en goed
bezochte) kuiers georganiseerd, Dorpsbelang heeft het jaarlijkse gesprek met
de burgemeester en wethouders van Harlingen gehad, de werkgroep
Revitalisering Dorpshuis is druk bezig geweest en er is naast de speeltuin een
heel nieuw jeu de boules veld aangelegd met maar liefst drie speelbanen.
Dankzij de gulle bijdragen van de provincie Friesland, de gemeente Harlingen
en een particuliere sponsor.
Het kaatsseizoen 2016 is al bijna weer ten einde en het seizoen voor de
andere activiteiten staat op het punt van beginnen. Er gaat weer van alles
gebeuren in ons levendige dorp; activiteiten zoals we die ieder jaar mogen
verwachten maar ook nieuwe. Daarnaast zijn er een aantal specifieke
gebeurtenissen die ik hier wil noemen, zoals de officiële ingebruikneming
van de vernieuwde Buorren op 9 september, de bijeenkomst Praat met de
Raad op 5 oktober en de kenniswedstrijd Het slimste dorp van Friesland op
14 oktober. Hierover leest u in dit Fuottenein nog veel meer. Ook is er het
plan om de jeu de boule banen feestelijk te openen, maar daar wordt nog
over gepraat.
Kortom, er staat weer ons weer een actief seizoen 2016-2017 te wachten en
iedereen die hier een vrijwillig steentje aan wil bijdragen is vanzelfsprekend
van harte welkom. Een fijne herfst gewenst!
Ron Leen

Winaam: The movie
We hebben de filmploeg op vele plekken gezien afgelopen jaar en inmiddels
zijn alle filmopnames en scenes klaar en in grote lijnen gemonteerd.
Afgelopen week hebben ze hiervan een preview gehad en ondanks dat dit de
ruwe versie was is er anderhalf uur met plezier en uiteraard een kritische blik
naar gekeken. De film geeft een mooi beeld van Winaam anno 2016, met
daarin verweven een verhaallijn die betrekking heeft op ons dorp.
Ze gaan dan nu de laatste fase in, namelijk de eindmontage. Dit is ook nog
een hele klus.
De filmploeg, Arend, Titia, Rop, Pia en Astrid, hoopt de film eind van dit jaar
of begin volgend jaar aan jullie te kunnen laten zien.

Uitnodiging voor alle inwoners van Wijnaldum
Officiële ingebruikneming van de vernieuwde Buorren
Op vrijdag 9 september zal wethouder Maria le Roy om iets over vier uur (dus
circa 16.00 uur) de herinrichting van de Buorren officieel afronden.
Gemeente Harlingen en Dorpsbelang Wijnaldum nodigen alle inwoners van
Wijnaldum van harte uit om de feestelijke ingebruikneming van de
vernieuwde Buorren bij te wonen. De handeling vindt plaats op de Buorren
bij het grasveld tussen de Readyk en de S. van der Ploegstrjitte.
Naast de inwoners van Wijnaldum heeft Dorpsbelang ook alle direct bij de
herinrichting betrokken uitvoerders uitgenodigd. Deze hebben het nu nog
over het zeer gastvrije onthaal dat zij hebben gekregen tijdens hun werk aan
de Buorren.

Het hele gebeuren vindt plaats tussen vier en vijf uur en gedurende
die tijd zal de Buorren voor het verkeer worden afgesloten tussen de
Readyk en de S. van der Ploegstrjitte.

Hoefsmid Naomi C.E.F.
Nederlands gediplomeerd sinds 2008
NVvH - lid
EFFA gekwalificeerd

www.hoefsmidnaomi.nl
Foarryp 3 - Wijnaldum
06-16248336

pier21

-

‘Doek!’ van Maria Goos
Try out yn doarpshûs de
Bijekoer te Winaam op
vrijdag 21 oktober,
20.00 oere.

Kaarten fia
msteegstra@ziggo.nl of
0517-592549

Twee acteurs repeteren na 25 jaar opnieuw het stuk waarmee ze vroeger
triomfen vierden. Richard, een rol van Hilbert Dijkstra, heeft een mond zo
groot als zijn ego. Lies, gespeeld door Tamara Schoppert, is de enige actrice
die zich niet door zijn air op de kast laat jagen. Al snel lopen repetitie en
werkelijkheid door elkaar heen. Want Richard en Lies zijn elkaars grote liefde
maar kunnen niet met elkaar leven.
Tamara Schoppert stond eerder in ‘Pak’m Stanzi’, ‘Gleone Gloede’ en de
‘Sunshine Boys’, Hilbert Dijkstra speelde in ‘Augustus Oklahoma’, ‘Rainman’
en speelt in de televisieserie Dokter Deen.
‘Doek!’ van Maria Goos is een komedie met direct spel en rake dialogen. Het
stuk is sinds 2011 een groot succes in zowel Nederland als Duitsland. Pier21,
bekend van onder meer ‘De Emigrant’ ‘Feteranen’ en ‘Life is beautiful’,
brengt ‘Doek!’ nu in het Fries met twee acteurs van formaat.
tekst: Maria Goos | vertaling: Gurbe Dijkstra | regie: Froukje van Houten |
spel: Tamara Schoppert en Hilbert Dijkstra

Opening nieuwe Jeu de Boules banen van Wijnaldum
Sinds enige weken is Wijnaldum een Jeu de Boules speelveld rijker.
Dankzij de inspanningen van een aantal inwoners van Wijnaldum en met
financiële ondersteuning van de Provincie Friesland, de gemeente Harlingen
en een particuliere sponsor beschikt Wijnaldum nu over drie Jeu de Boules
banen vlakbij het Dorpshuis.
De officiële ingebruikneming van de Jeu de Boules banen zal plaatsvinden
op woensdag 14 september van 16.00 tot circa 17.30 uur door wethouder
M. le Roy (en wellicht in aanwezigheid van wethouder H. Boon). Alle
bewoners van Wijnaldum worden van harte uitgenodigd om bij deze
feestelijke gebeurtenis aanwezig te zijn.

Het idee en het enthousiasme ontstonden bij een aantal vrijwilligers van
Dorpshuis de Bijekoer toen zij in 2015 met het vrijwilligersuitje bij de Jeu de
Boules vereniging Boulegoed in Harlingen met dit zomerse spel kennis
maakten. Stevig lobbyen, overleggen en voorbereiden resulteerde in de
uiteindelijke aanleg van de baan door de firma K. Haitsma uit Witmarsum.
De banen zijn aangelegd onder de vlag van Dorpsbelang, maar zij zoekt nog
een vorm om het Jeu de Boules onder te brengen in een andere
“constructie”. Hierover zal binnen het Dorpsbelangbestuur eerst gesproken
moeten worden en zullen er mogelijk gesprekken worden gevoerd met
andere geïnteresseerde verenigingen in het dorp.

Verder zijn we op zoek naar drie (of meer) vrijwilligers die de taak van
wedstrijd coördinatie op zich willen nemen en zich willen bezighouden met
het organiseren van de Jeu de Boules wedstrijden en/of toernooien in
Wijnaldum. Het gaat dan om het boulen in de tweede helft van het
voorjaar, de zomer en de eerste helft van het najaar.
In combinatie met de mogelijkheden van Dorpshuis de Bijekoer zal dit leiden
tot hele mooie, ontspannende boules avonden.
Wil je vrijwilliger worden? Jong en oud? Meld je bij Ron Leen via de e-mail
ronleen@ziggo.nl of telefoon 0620622379 of loop even bij mij langs.

Telefoon: 0645 344 935
Email: info@koorwaadwyn.nl

www.koorwaadwyn.nl

“Sjonggroep Waadwyn” zoekt versterking!!!
Op dinsdag 6 september om 20.00 uur start Waadwyn weer met de
wekelijkse repetities in de Bijenkoer te Wijnaldum. Waadwyn is een
gemengd koor met een druk programma in het verschiet. We bestaan in
2017 tien jaar en daar willen we natuurlijk aandacht aan gaan schenken.
We zijn op zoek naar enkele nieuwe leden die ons willen versterken voor alle
vier partijen: Tenor, Sopraan, Bas en Alt. Ook als u niet weet welke stem bij u
past kom dan gerust langs. Onze dirigent kan dan uw stem bij de juiste partij
indelen. Direct na de vakantie beginnen we met een nieuw repertoire dus
een mooi moment om in te stappen.

Wie zijn wij?
Sjonggroep Waadwyn dankt haar naam aan de Waddenzee, waar de wind
altijd waait en is opgericht in oktober 2007. Met een afwisselend repertoire
zingen zij de sterren van de hemel. In februari 2010 besloten "Sjonggroep
Waadwyn" en "Locatie 17" uit Ried hun vocale mogelijkheden te bundelen
en samen door te gaan als "Sjonggroep Waadwyn".
Daarmee is het een volledig vierstemmig koor geworden, onder leiding van
de nieuwe dirigent Simon Bouma. Het brede repertoire is samengesteld uit
drie- en vierstemmige liedjes die goed in het gehoor liggen. In de loop van
2014 breidde het aantal leden zich uit door toetreding van zangers en
zangeressen van het voormalige Harlinger Opera en Operettekoor (H.O.O.K.).
Op 9 april 2016 werd Waadwyn succesvol 2e op het zangers concours in
Joure.

De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het
dorpshuis "De Bijekoer" in Wijnaldum, belangstellenden zijn van harte
welkom.
We verwelkomen nieuwe leden graag op 6 september aanstaande.
Tot zings!!!

Publicaties aangaande het dorp
Zoals velen jullie al weten, maar waarschijnlijk ook heel veel mensen nog niet
bestaat er sinds een aantal maanden op facebook de Wijnaldumer Nieuws
Groep. Hierop worden veel mededelingen en berichten door bewoners van
Wijnaldum geplaatst, maar ook berichten en mededelingen van
Dorpsbelang.
Vanzelfsprekend gebruikt Dorpsbelang ook de borden, het Fuottenein en
eventueel folders, maar kijk ook eens op deze facebookgroep.

Praat met de Raad
De gemeenteraad is een groep volksvertegenwoordigers binnen een
gemeente. De gemeenteraad neemt besluiten zoveel mogelijk in overleg met
inwoners, organisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven.

De gemeenteraad brengt jaarlijks een bezoek aan het bestuur van uw
dorpsbelang. Jaarlijks worden knelpunten tijdens dit overleg besproken. Ook
informeert het bestuur van uw dorpsbelang de gemeenteraad over lopende
zaken binnen het dorp.

Op woensdag 5 oktober a.s. staat het volgende overleg gepland tussen het
bestuur van uw dorpsbelang en de gemeenteraad. Dit jaar willen we het
bezoek breder trekken en nodigen wij u, voorafgaand aan het gesprek met
het bestuur van Dorpsbelang Wijnaldum, uit om in gesprek te gaan met de
leden van de raad.

Altijd al eens kennis willen maken met raadsleden of willen meepraten over
een onderwerp wat speelt in uw dorp? Kom dan naar de ‘Praat met de Raad’
bijeenkomst op woensdag 5 oktober a.s. U bent welkom vanaf 19.30 tot
20.30 uur in dorpshuis “de Bijekoer” 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!

Doe mee met Het slimste dorp van Friesland

Dorpsbelang Wijnaldum is ingegaan op de
uitnodiging om als dorp Wijnaldum mee te doen
met de kenniswedstrijd Het slimste dorp van
Friesland. De quizvoorronde van Wijnaldum is
op vrijdagavond 14 oktober in De Bijekoer. Het
is de bedoeling dat er meerdere (het liefst
zoveel mogelijk!) teams van maximaal vijf
personen mee doen aan deze voorronde,
waarbij het team dat nummer 1 wordt doorgaat
naar de regionale ronde en uiteindelijk doordringt tot de finale.

Kortom, Dorpsbelang Wijnaldum roept de bewoners, de verenigingen, de
straten en vrienden en kennissen in Wijnaldum op om zich te groeperen in
teams van vijf personen en mee te doen met de kennisquiz op vrijdagavond
14 oktober in de Bijekoer.
Het gaat er natuurlijk om dat het een hele gezellige avond wordt, waarbij
meedoen belangrijker is dan winnen, hoewel dat laatste natuurlijk ook leuk
is. Heb je vragen, neem dan gerust contact op met Ron Leen. Wil jij of jouw
vereniging meedoen? Meld jouw team zo spoedig mogelijk aan bij Ron Leen,
ronleen@ziggo.nl of bel even met 0620622379.

De uiterste aanmelddatum is 30 september 2016.

Wie organiseert dit evenement?
Het Slimste Dorp van Friesland is een initiatief van Quizjemee. Een
organisatie met jarenlange ervaring met quizzen in de provincie Friesland.
Samen met tientallen vrijwilligers variërend van MBO studenten tot ervaren
professionals, is er gewerkt aan de organisatie van Het Slimste Dorp van
Friesland.

Wat is de bedoeling?
Friesland telt meer dan 400 dorpen. Overal in Friesland zijn er geweldig
mooie activiteiten te vinden, verspreid over al die prachtige dorpen. Maar
waarom niet eens iets met heel Friesland doen? Is dat niet de ‘mienskip’,
waar de overheid van droomt, en de sociale cohesie waar iedereen een
gelukkiger mens van wordt? Daarom organiseren wij samen met de hele
provincie Friesland ‘Het Slimste Dorp van Friesland’. Voor ieder dorp staat er
een quiz klaar, die in het dorp kan worden gespeeld. In oktober starten de
voorrondes; een gezellige avond, met leuke weetjes, interessante Friese
geschiedenis, algemene Wereldse vragen en nog zoveel meer. Met één
verschil, aan het eind van de avond is er één team dat net als iedereen vrolijk
is, maar ook nog eens het slimste team van het dorp is gebleken! Dit team
gaat door naar de finaleronde. Dit wordt eerst een regiofinale, gevolgd door
een provinciale finale. Finales waarin tegen alle andere slimste spelers uit
andere dorpen wordt gestreden om de – nu al – felbegeerde titel ‘Het
Slimste Dorp van Friesland’.
Niet slim? Kin ’t skille, moai meidwaan!

Voor meer informatie, kijk dan op www.hetslimstedorpvan.frl of op het
facebookaccount Het Slimste Dorp van Friesland.

Gesprek Dorpsbelang en College van B&W van Harlingen
Op dinsdag 21 juni 2016 heeft Dorpsbelang het jaarlijks overleg met de
burgemeester en wethouders van Harlingen gehad. Van het college was
mevrouw M. le Roy afwezig wegens vakantie. Van Dorpsbelang (DB) waren
Ron Leen (RL) en Fokke Terpstra (FT) aanwezig. Vanwege een aantal
actualiteiten en vragen vanuit de laatste ledenvergadering van Dorpsbelang
wordt hieronder een samenvatting van het (overigens prettig) gesprek
weergegeven.
Algemeen
De geplande rondleiding door dorp is niet doorgegaan wegens tijdgebrek van
de burgemeester. Maar het college wordt van harte uitgenodigd om bij
officiële ingebruikname van de Buorren op 9 september 2016 aanwezig te
zijn. Wethouder M. le Roy zal de openingshandeling verrichten.
Fietspad
DB vraagt naar de status. Er liggen plannen voor:



aankoop via de gebiedsontwikkeling Franeker-Harlingen (GO), i.e.
onteigening van grond
de uitwerking van het fietspad

De plannen zijn opgenomen in de Verenigd Perspectiefnota in de begroting
2017 van Harlingen. De raad beslist hier in het najaar over. Daarmee is de
aanleg van het fietspad nu beslist nog geen feit. Dorpsbelang moet hierover
in gesprek met de raad zien te komen, gezien de andere prioriteiten die er in
Harlingen zijn.
Er komt zeer hoogstwaarschijnlijk geen subsidie beschikbaar vanuit de
provincie Friesland. Opmerking RL: Dit is vreemd gezien de berichtgeving in
de Harlinger Courant van 3 juni 2016 over het provinciale Actieplan Fiets- en
Wandelpaden en het fietspad Wijnaldum-Midlum.
Opmerking FT: De wijze waarop de gemeente en/of GO met de betreffende
boer omgaat, staat bij veel boeren in de belangstelling. Dat bepaalt
uiteindelijk hoe de boeren zich in de toekomst zullen opstellen naar de
gemeente Harlingen en GO.

Winamerdyk
DB heeft aangegeven dat dit punt terug blijft komen vanwege de
onveiligheid van deze weg voor fietsers en voetgangers. DB heeft ook
aangegeven, dat de verschillende oplossingsrichtingen hiervoor bij de
bewoners onderling nogal tot discussie leidt. Gemeente Harlingen heeft geen
plannen liggen voor welke aanpassingen dan ook aan de Winamerdyk.
DB gaat kijken of zij samen met de bewoners van de Winaam tot een
gemeenschappelijk voorstel kan komen ter verbetering van de veiligheid van
de Winamerdyk. Dit is een actiepunt voor DB. Tot die tijd kan de gemeente
hier niet veel mee.
Begeleidingsgroep (BG) Onderzoek Luchtkwaliteit Harlingen e.o.
RL geeft aan dat hij voor DB in de BG zit en dat er via de BG veel is bereikt
m.b.t. de metingen en de controle op de REC en dat dit ook aanleiding heeft
gegeven tot verbeteringen aan de REC. Het is belangrijk om ons te realiseren
dat de betrokkenheid/bezorgdheid van de bewoners van Winaam varieert
van ongeïnteresseerd tot faliekant tegen de REC (Afvaloven Nee!) en dat
daartussen een scala aan opvattingen zit.
Gewezen is op het belang van hele goede communicatie met de bewoners
van Wijnaldum, maar ook de gehele bevolking van Harlingen en omgeving.
Tot slot is gewezen op het belang van de erkenning van de direct
omwonenden als direct belanghebbenden. Wat door een recente
rechterlijke uitspraak is bevestigd.
Glasvezel buitengebied
DB informeert naar de inspanningen van Harlingen voor het realiseren van
snelle internetverbindingen voor de bewoners van de buitengebieden.
Harlingen heeft hier helemaal niets mee te maken en staat hier geheel
buiten. Dit valt onder de provincie en hun beleid is volstrekt onduidelijk,
aldus B&W.
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)
DB informeert naar de mogelijkheden bij de gemeente om het secretariaat
van DB op de hoogte te houden van mutaties (geboorte, sterfte, nieuwe
inwoners, vertrokken inwoners) in de bevolking van Wijnaldum. Dit in
verband met de mogelijkheid voor DB om alerter te reageren op die
mutaties.

Vanwege de privacywetgeving bestaat er geen enkele mogelijkheid om dit
soort gegevens aan DB te leveren.
Automatische huisnummerverlichting
Op verzoek van enkele bewoners van Wijnaldum vraagt DB het college naar
de mogelijkheden van automatische huisnummerverlichting (bij het naderen
van verkeer) in de buitengebieden t.b.v. de openbare diensten, zoals politie,
brandweer en ambulance. Het college heeft hier geen enkel idee van en
over. Zij beschouwt dit primair niet als haar verantwoordelijkheid en doet er
dus ook niets mee. Hierbij speelt ook het aspect van de privacy mee. Wellicht
dat bewoners niet eens willen dat anderen weten dat zij daar of hier wonen.

Beukenhagen snoeien?
In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht snoeit de gemeente Harlingen
NIET de beukenhagen aan de Buorren die op het terrein van de particuliere
eigenaren staan.
Dat betekent dus dat de betreffende eigenaren de hagen zelf moeten snoeien.

Dorpsbelang Wijnaldum denkt nu na over een jaarlijkse snoeidag met de
bewoners gezamenlijk. Ook zal contact gezocht worden met de hovenier die ze
heeft geplant om de techniek van het snoeien te leren. U hoort van ons!

Het Fuottenein en de website
Oproep aan inwoners, verenigingen en stichtingen
Wijnaldum heeft het Fuottenein en een eigen website, www.winaam.nl. Alle
inwoners, verenigingen en stichtingen worden opgeroepen om hun nieuws
en activiteiten te vermelden in het Fuottenein en op de website. Voor beiden
is de contactpersoon Ingrid de Mari, Buorren 12 of demari@ziggo.nl.

Archeologisch steunpunt
We hebben alweer een aantal programmaonderdelen gehad. De
wandelingen door het dorp en langs de Ried vielen in goede aarde.
Ook de smedendag bij Douwe Dokter met onze hoefsmeden Douwe Dokter
en Naomi Weissenbach en onze edelsmid Ingrid de Mari was een
succes. We hebben er met z’n allen een hele leuke middag van
gemaakt.

Verder nog in 2016:
Lezing over het nieuw onderzoek van de Wijnaldumer dorpsterp
Begin april is er onder leiding van dr. Gerard Aalbersberg een stuk terp ten
zuiden van het Tsjerkepaad, de dorpsterp, blootgelegd voor onderzoek.
Op vrijdag 25 november a.s. houdt dr. Aalbersberg een lezing over onder
meer de resultaten van dit onderzoek.
Ook het grootschalig onderzoek van de Tjitsmaterp uit de jaren 90 zal
worden belicht.
Wat zal uit het nieuwe onderzoek blijken? Zijn de Romeinen dan toch in
Wijnaldum geweest? We kijken uit naar de resultaten.
Dr. Aalbersberg is verbonden aan de afdeling Terpencentrum van het
Groninger Instituut voor Archeologie.
Het is in de Bijekoer om 20.00 uur.
Midwinterwandeling
Ook gaan we nog een keer wandelen en wel op donderdag 29 december.
Voor deze Midwinterwandeling hebben we rasverteller Douwe Kootstra
gevraagd. Wandelen met een verhaal dus. Hierover later meer informatie.

Oproepen en mededelingen… wie doet er mee?!
Vervolg oproep voor Dartavond
In het vorige Fuottenein is er een oproep geweest voor mensen die zich
wilden bezighouden met het organiseren van wekelijkse dartavonden in De
Bijekoer.
In de zomer zijn er een aantal mensen mee bezig geweest. Wat hiervan het
resultaat is, is bij het maken van dit Fuottenein nog niet bekend, maar dat er
iets gaat gebeuren is zeker.
Dus houdt de berichtgeving hierover goed in de gaten en wie weet, hebben
we dit seizoen heel wat mooie dartavonden me elkaar.

De Bijekoer zoekt dringend naar vrijwilligers
Ook voor het nieuwe seizoen 2016-2017 kan het dorpshuis De Bijekoer heel
goed extra versterking gebruiken. Zonder
vrijwilligers kan het dorpshuis niet draaien.
Het dorpshuis zoekt vrijwilligers voor de
bardiensten, de schoonmaak, de keuken.
Heb jij interesse?
Neem dan contact op met Annie Zijlstra,
06-23943650 of anniezijlstra@ziggo.nl.

Berichtje van de patatbakkers van Winaam
Zaterdag 2 oktober gaat de snackkeuken van de Bijekoer weer open. Dan
staan de Winamer patatbakkers weer iedere zaterdag van 17.00-20.00 uur
voor jullie klaar.
Oh ja, en ben je 18 jaar of ouder en wil je ook als vrijwilliger meedoen in de
patatbakgroep. Dat kan. Meld je aan bij Ron Leen, ronleen@ziggo.nl.

Nationale burendag op 24 september
Het Oranjefonds en Douwe Egberts
organiseren op 24 september
aanstaande de jaarlijkse Nationale
Burendag. Heb je ideeën en wil je deze
uitvoeren samen met jouw buren? Kijk
dan op www.nationaleburendag.nl en ga
ermee aan de slag.

Bewonerszaken – oproep aan de inwoners van Winaam
Bewoners komen en bewoners gaan, er worden kinderen geboren en er
overlijden bewoners. Dorpsbelang wil heel graag op de hoogte blijven van
deze veranderingen, maar krijgt niet altijd alles (op tijd) te horen.
Daarom deze oproep aan alle lezers van het Fuottenein om het bestuur van
Dorpsbelang te helpen op de hoogte te blijven van alle
bewonersveranderingen in uw straat. Mail of bel deze door naar onze
secretaris, Rinse Dijkstra.
U vindt zijn adresgegevens voor in het Fuottenein.

Het Fuottenein en de website
Oproep aan inwoners, verenigingen en stichtingen
Wijnaldum heeft het Fuottenein en een eigen website, www.winaam.nl. Alle
inwoners, verenigingen en stichtingen worden opgeroepen om hun nieuws
en activiteiten te vermelden in het Fuottenein en op de website. Voor beiden
is de contactpersoon Ingrid de Mari, Buorren 12 of demari@ziggo.nl.

De activiteiten commissie
Voor de knusse winteravonden en middagen in en rond het dorpshuis
hebben we de activiteiten commissie. Zoals daar zijn de Bingo, appeltaarten
wedstrijd enz, enz. Leden Janine Copini en Froukje Buren stoppen er helaas
mee vanwege andere activiteiten, daarom kunnen Manja en Naomi er wel
één of twee nieuwe enthousiastelingen bij gebruiken. Ook als je niet in de
commissie wilt maar wel af en toe wilt helpen of een leuk idee hebt horen
we je graag!
naomi@hoefsmidnaomi.nl

06-16248336

Hallo dorpsgenoten,
Of ik me wilde voorstellen; ik weet nooit zo goed hoe dat moet zonder in een
saaie opsomming te vervallen. Ik houd het daarom maar kort.
Ik ben Silvia Reckers en ben eind april op de Harnewei 8 komen wonen. Ik
ben HEEL erg blij met mijn nieuwe woning en mijn twee katten zo mogelijk
nog meer. Het is nog wel wennen, ik werk in Leeuwarden en moet nu dus
met de auto op en neer, een voor mij grote tuin, die ik met liefde bijhoudt,
maar toch wel meer werk is dan ik in eerste instantie had gedacht en weg
van de stad, ik heb geen idee hoe het dorpsleven mij gaat bevallen, maar heb
alleen maar goede dingen over Wijnaldum gehoord dus dat zal vast wel
goedkomen.
Geboren en getogen in Twente en via Amsterdam ben ik in Leeuwarden
terechtgekomen. Ik hield altijd van verre reizen, maar met het toenemen van
de jaren heb ik steeds minder zin in overgeslagen nachten en wachten op
vliegvelden. Tegenwoordig blijf ik dus dichter in de buurt en voor mij nog een
extra reden om een huis te kopen met eigen vakantiegevoel.
We zullen elkaar vast wel tegenkomen!
Groeten Silvia

Het breicafé
Het breicafé gaat weer van start op woensdag 28 september om 20.00 uur.
In de hobbyruimte van het dorpshuis.
Daarna om de 14 dagen.
Toegang is gratis.
Consumpties voor de normale dorpshuisprijzen.

Aarzel niet als je eens een avondje wat anders wilt doen dan TV kijken en je
bent ook van harte welkom met twee linker handen wat betreft
handwerken.
Er is bijna altijd wel iemand die je op weg wil helpen.
We zijn allemaal amateurs maar samen zijn we ontzettend handig…………..

Info Maartje Post
06 53456537 of 0517 591416 of mail: voorpost@xs4all.nl

Fietspad Wijnaldum-Midlum
Naar aanleiding van de resultaten van de enquête over het fietspad
Wijnaldum-Midlum (zie ook het vorige nummer van Fuottenein) en het
artikel in de Harlinger Courant van 3 juni 2016 over veiliger fietspaden in
Harlingen, maar ook het feit dat de gemeenteraad Harlingen dit najaar gaat
beslissen over het wel of niet aanleggen van een directe fietsverbinding
tussen Wijnaldum en Midlum (zie ook het gespreksverslag met het college
van B&W elders in dit Fuottenein) hebben de Dorpsbelangen van Wijnaldum
en Midlum gezamenlijk onderstaande brief verstuurd aan het College van
B&W en de gemeenteraad van Harlingen.
Wijnaldum, 10 juni 2016
Aan:

mevrouw M. le Roy, wethouder
de leden van de gemeenteraad Harlingen

Betreft: Voortgang aanleg directe fietsverbinding Wijnaldum - Midlum
Geachte wethouder en leden van de gemeenteraad van Harlingen,
Naar aanleiding van:
 het resultaat van de dorpsenquête in Wijnaldum (winter 2016), waarbij 94
van de 119 respondenten vòòr de aanleg van een directe fietsverbinding
tussen Wijnaldum en Midlum zijn;
 het Actieplan Fiets- en wandelpaden van de Provincie Friesland, waarin
het doortrekken van het fietspad tussen Wijnaldum en Midlum met een
fietsbrug of een viaduct onder de Zuidwalweg door als onderdeel wordt
genoemd (zie ook het artikel in de Harlinger Courant van 3-6-2016);
 het overleg dat het College van B&W in mei 2016 heeft gehad met
Dorpsbelang Midlum; en
 het 21 juni 2016 geplande bezoek van het college van B&W aan
Dorpsbelang Wijnaldum,

willen wij u vragen om uw aandacht voor de bij de bevolking van Wijnaldum
en Midlum levende dringende wens voor een directe fietsverbinding van
Wijnaldum naar Midlum of andersom.
De Dorpsbelangen van Wijnaldum en Midlum zijn zeer benieuwd naar de
status van de besluitvorming van de Gemeente Harlingen om de genoemde
directe fietsverbinding te realiseren. Ook zijn wij zeer benieuwd naar de
verdere tijdsplanning in dezen.

Wij willen u er op wijzen dat de genoemde directe fietsverbinding voor beide
Dorpsbelangen hoog op het prioriteitenlijstje staan, omdat:
1. er, als gevolg van de sluiting van de E.P. de Boerschool in Wijnaldum,
nog steeds en steeds weer opnieuw jonge kinderen naar de basisschool
in Midlum gaan en een veilige fietsverbinding daarbij onontbeerlijk is;
2. het aantal kinderen en jeugdigen op de fiets zal toenemen als gevolg van
het al eerder geuite voornemen van de Gemeente Harlingen om te
stoppen met het busvervoer van Wijnaldum naar de basisscholen in
Harlingen en de omringende dorpen;
3. er, door het smalle profiel van de Winamerdyk, nimmer een
verkeersveilige situatie voor fietsers en wandelaars te creëren is;
4. het kruispunt Haulewei-Winamerdyk weliswaar enigszins is verbeterd
qua veiligheid, maar dit kruispunt nog steeds een gevaarlijke oversteek
is. Voor volwassenen, maar zeker ook en meer nog voor de kinderen en
jeugdigen;
5. er sprake is van een toenemende samenwerking tussen de diverse
verenigingen van beide dorpen, waardoor het fietsverkeer van vooral
kinderen s’ middags na schooltijd en ’s avonds tussen beide dorpen zal
toenemen;
6. deze fietsverbinding van belang is voor de toeristisch-recreatieve
ontwikkeling van de regio Noordwest Friesland en voor de ontsluiting van
Wijnaldum voor dit doel. Het is immers aantrekkelijker om met de fiets
door de landerijen van Harlingen naar Wijnaldum te fietsen dan langs de
industriële haven en de afvaloven.

Wij hopen op een spoedige reactie van u te mogen ontvangen en in ieder
geval zullen wij dit onderwerp met het college bespreken tijdens onze
ontmoeting in Wijnaldum op 21 juni aanstaande.
Tot slot willen wij u wijzen op het belang dat wij hechten aan een zorgvuldige
omgang met en oplossing voor de betreffende agrariërs, van wie hun grond
bij de aanleg van het fietspad wordt betrokken.
Met vriendelijke groet,
Ron Leen (voorzitter)
namens Dorpsbelang Wijnaldum

Doede de Jong (voorzitter)
namens Dorpsbelang Midlum

Op dit moment hebben wij alleen een ontvangstbevestiging ontvangen. De
Dorpsbelangen van Wijnaldum en Midlum zijn wel van zins om actief in te
zetten op de aanleg van het gewenste fietspad. Dat betekent in dit geval dat
wij de gemeenteraad van Harlingen moeten overtuigen van de dringende
noodzaak ervan.

Agenda

14 september

Opening Jeu de Boules banen

24 september

National e burendag

28 september

Start breicafe in de Bijekoer

2 oktober

Vanaf twee oktober elke zaterdag patatverkoop Bijekoer

5 oktober

Praat met de raad vanaf 19.30 in de Bijekoer

14 oktober

Voorronde quiz “Slimste dorp van Friesland”

25 november

Lezing Archeologisch Steunpunt in de Bijekoer

Elke donderdag vanaf 14.00 soos in de Bijekoer
Tijdens aktiviteiten 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 20 december 2016 inleveren bij de redactie
demari@ziggo.nl
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OPHAALDAG OUD PAPIER IS GEWIJZIGD
In verband met de openingstijden van onze oud papier inzamelaar Visser is
de ophaaldag van het oud papier met ingang van mei 2016 verschoven naar
de 1e zaterdag van de maand. Dus NIET meer op de 2e zaterdag.

Ophaalschema oud papier – iedere eerste zaterdag van de maand.

MAAND
2016
JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

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

TREKKER

JUKEMA
BERGMANS
BUREN
JUKEMA
BUREN
BERGMANS
BRUINING
BRUINING

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

