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Voorwoord
In afwachting van Koning Winter kunnen we terugblikken op een herfst
waarin veel Dorpsactiviteiten zijn geweest. De opening van de Buorren en de
Jeu de Boulesbanen in september, Praat met de Raad en de kennisquiz Het
Slimste Dorp van Friesland in oktober. Verder is het dorpshuis weer
begonnen aan een nieuw seizoen, wordt er weer volop gekaart en gebiljart,
is er op donderdagavond een heuse dartcompetitie.
De komende drie maanden staan in het teken van de winter en laten we
hopen dat de schaatsvereniging het dit jaar enorm druk gaat krijgen met
ijsvegen en koek en sopie verkopen. In ieder geval krijgen we in december
weer onze kerstboom in het dorp. Dit keer omkleedt met diverse activiteiten
buiten op de Buorren en binnen in De Bijekoer. Ook vieren we weer het
inluiden van het nieuwe jaar in de nacht van 1 januari in ons dorpshuis en
voor degenen die dit te druk of te laat vinden hebben we de
nieuwjaarsreceptie een week later. Ja, en dan schieten we de donkere
dagen na de feestdagen in. Ach wat, er is genoeg te doen om deze periode
door te komen.
Dorpsbelang gaat in ieder geval door met het behartigen van onze
dorpsbelangen en het vergroten van de leefbaarheid van het dorp. Er zijn
aanwijzingen dat het fietspad Wijnaldum-Midlum er komt. Dat zou toch heel
mooi zijn.
Iedereen hele fijne feestdagen, een goed uiteinde en verder een hele mooie
en gezellige winter gewenst.
Ron Leen

Kerst met Sjonggroep Waadwyn
Waadwyn heeft voor de komende kerstperiode diverse optredens op de
agenda staan.
10 dec: Zoutsloterkerstmarkt in de Glühweinstube( Zoutsloot) wij treden
daar twee maal op.
Van 16.30 – 16.50 en van 17.30-17.50
18 dec: kerstconcert in de Martinikerk te Franeker

Kaartje voor inwoners van Wijnaldum zijn te koop bij Truus van Dijk,
Blomsrtjitte 5
22 dec. Verzorgen wij een besloten concert in Harlinga te Harlingen.
Daarna houden we even kerstvakantie en starten weer op dinsdag 10
januari.
Wil je graag bij ons koor zingen dan is januari een prima moment, ook voor
komend jaar hebben we al het een en ander op de agenda staan.

Uitnodiging Jeugdvereniging E.P. de boer
op:
tijd:
locatie:

zondag 11 december
14:30
Buorren in Wijnaldum
Wat gaan we doen:
1) Schaatsen

Hoe cool is dat, er komt voor één dag een heuse ijsbaan in
het dorp. Schaatsen hoef je NIET mee te nemen. Er zijn
speciale schaatsen (in diverse maten) bij de ijsbaan
aanwezig.
2) Attentie en traktatie langsbrengen bij de (alleenstaande) ouderen en
zieke mensen in het dorp
3) Kerstboom versieren

Om 16:00 gaan we weer de grote kerstboom in de Buorren versieren. We
verwachten je ouders daar ook, de activiteit van de jeugdvereniging is dan
afgelopen. Maar je mag daarna nog gewoon blijven schaatsen hoor. Kunnen
je ouders onder het genot van een hapje en een drankje even zien hoe goed
je het al kan.
Mag ik een vriendje of
vriendinnetje meenemen:

ja, graag zelfs

Krijgen we wat lekkers:

natuurlijk

Krijgen we ook een verrassing: wie weet, dat is nog een
verrassing
Moet je je opgeven:
Mag ik al eerder schaatsen:

deze keer niet
ja, vanaf 11:00 is de ijsbaan in de
Buorren open. Je mag dan al met je
ouders komen schaatsen en dan
hopen we je om 14:30 natuurlijk
weer te zien.

Zet de datum in de agenda!!
Groetjes van jeugdvereniging EP de Boer
jeugdverenigingep@hotmail.com
Oh ja, de ijsbaan is financieel mogelijk gemaakt door Jeugdvereniging E.P. de
Boer, Dorpsbelang, Schaatsvereniging IJsmahorn en de voormalige
peutersoos.

Dorpshuisafterparty
Voor alle moe geschaatste kinderen en papa en mama’s is het dorpshuis
vanaf 17.30 geopend voor een gezellige verlenging van de middag. Naast de
gebruikelijke snacks is er ook snert en broodjes rookworst.
Voor wie de smaak te pakken heeft hebben we uiteraard binnen ook
glühwein!
Natuurlijk is er in de bar een gezellige kerstsfeer.

Wijnaldumer Winter Terpenkuier met meesterverteller
Douwe Kootstra

Donderdagmiddag 29 december organiseert de Stichting Archeologisch
Steunpunt Wijnaldum een winter terpenkuier.
Gewandeld wordt langs de eeuwenoude terpen van Westergo, het eiland,
eens gelegen tussen Marne en Middelzee.
De route volgt het onverharde pad (goede wandelschoenen/laarzen
aanbevolen) langs De Ried in oostelijke richting.
Onderweg komt u langs de oude terpen, waar ook in de jaren 90 de
archeologische opgravingen hebben plaatsgevonden.
Dit naar aanleiding van de beroemde gouden fibula uit de 7e eeuw, in 1953 in
een van deze terpen gevonden.
In 2013 werd hier nog een bijzonder schildje van een riemgesp gevonden, de
mannelijke tegenhanger van de fibula.
Het is het bewijs dat er ook een mannelijke elite in Wijnaldum was.
Na 3 km, op de terugweg, wordt een stop gemaakt bij een authentieke
“stjelp” aan de Foarryp.
In de schuur is voldoende tijd om te rusten en op te warmen, onder het
genot van een heerlijke kop snert en een lekker glas glühwein.
Hier luistert u ondertussen naar een sfeervol verhaal, verteld door
meesterverteller Douwe Kootstra.

Na dit alles keert u via de Foarryp terug naar het dorp.
Ondertussen zal de schemering zijn ingevallen.
We adviseren u een kleine zaklamp en/of lichtgevend vestje mee te brengen.
Deelname is op eigen risico.
Start- en eindpunt zijn bij het Archeologisch Steunpunt.
Deze locatie bevindt zich in de consistorie achter de kerk van
Wijnaldum.(Tsjerkepaad 3)
Hier kunt u na afloop een deel van de opgravingen bewonderen.
Aanvang: 14.45 uur.
Kosten deelname € 5,00 incl. versnapering. Honden aangelijnd toegestaan.
Opgave verplicht: 0517-591367, 0517-591416, 06-53456537.

IEPZIEKTE EN KACHELHOUT
Nu de temperaturen al weer geruime tijd laag zijn heeft
menigeen de houtkachel weer opgestookt. Veel mensen
maken ook van het zagen van hun kachelhout een mooi
tijdverdrijf. Al hoe onschuldig het ook lijkt er loert hierbij wel
een gevaar, het gevaar van iepziekte.

Over de iepziekte
Iepziekte is een schimmelinfectie die voor komt bij iepen en
wordt overgebracht door de iepenspintkever. Deze kever
heeft de schimmel aan zich zitten en vliegt naar de iep, boort
gaatjes in de bast, infecteert de iep en legt daar haar eitjes
onder de bast.
Een dergelijke boom noemt men een “broedboom” en zodra
deze eitjes uitkomen, vliegen honderdduizenden
iepenspintkevers uit om iepen in de omgeving te zoeken en te
infecteren met de schimmel die iepziekte veroorzaakt. Als
men vers gezaagd iepenhout opslaat in de opslag voor
kachelhout kan ook hierin de iepenspintkever haar eitjes kwijt.
Er ontstaat in uw houtopslag “broed” van waaruit veel

iepenspintkevers kunnen gaan ontstaan met verspreiding van
iepziekte in een straal van maximaal 10 kilometer.
Voorkom de iepziekte
Voorkom iepziekte! U kunt veel problemen voorkomen om
iepenhout niet in uw opslag te bewaren als kachelhout indien
dit hout ongeschild is opgeslagen.
Indien u toch iepenhout wilt gebruiken als kachelhout of
anderszins, neem dan de volgende punten in acht:
 Ontdoe alle iepenhout dat u wilt opslaan van de bast.
 Vernietig takhout door te verbranden of te
versnipperen (< 4 cm is onschadelijk).
 Laat nooit iepenhout achter op de locatie.
Indien u bovenstaande punten hanteert kunnen wij er met
elkaar voor zorgen dat de iepziekte in de provincie Fryslân
beheersbaar blijft.
Indien u vragen heeft m.b.t dit bericht neem dan contact op
met uw gemeente of de Stichting Iepenwacht Fryslân via
www.iepenwachtfryslan.nl

Dorpshuis De Bijekoer
Activiteitenseizoen 2016/2017

11 december
Na het optuigen van de Kerstboom in het dorp met de kinderen van de EP De
Boer Vereniging gaan we door met patat, snert, broodje worst, borrelhapjes,
muziek en glühwein in de Bijekoer.

11 februari 2017

Après Ski Party

15 april 2017
De Grote Winamer Bingo
Bij voldoende belangstelling volgt in mei nog een Rommel- / Kramenmarkt in
en om de Bijekoer met koffie, muziek en Rad van Avontuur, eventueel in
combinatie met wederom een Garageverkoop

Vind je het ook leuk om mee te helpen met de activiteiten-commissie (mag
ook voor één keertje zijn), meld je dan aan bij Manja, Naomi of Josine via
Facebook of 06-25048023

Stichting Fonds Nij Bethanië te Tzummarum
Verslag van de activiteiten over de periode 1 januari 2015 tot en met 31
december 2015.
De Stichting Fonds Nij Bethanië is opgericht in het jaar 1997 en wordt
bestuurd door een bestuur bestaande uit 5 leden, die zitting hebben
genomen op persoonlijke titel.
De bestuursleden komen bij voorkeur uit het werkgebied.
Het werkgebied omvat de grenzen van de voormalige gemeente Barradeel
op 31 december 1983. Deze gemeente is per 1 januari 1984, vanwege een
herindeling opgedeeld en in de naburige gemeenten opgegaan.

De Stichting stelt zich ten doel het geven van financiële steun aan:
A. activiteiten die het welzijn van ouderen in de voormalige gemeente
Barradeel bevorderen, zoals verzorging, aangepaste huisvesting,
eventuele verpleging thuis, enz.;

B. activiteiten die het welzijn van gehandicapten ( niet zijnde ouderen)
in de voormalige gemeente Barradeel bevorderen en / of gericht zijn
op het verlenen van hulp aan hulpbehoevende jongeren binnen de
voormalige gemeente Barradeel;

C. De in de voormalige gemeente Barradeel gevestigde verenigingen en
stichtingen die zich ten doel stellen werkzaam te zijn op het gebied
van sport en cultuur;

De middelen waarmee deze financiële steun zal worden verleend, bestaan –
uitsluitend uit de revenuen van het vermogen van de Stichting; het eigen
vermogen van de Stichting wordt met toevoeging van de jaarlijkse
inflatiecorrectie in stand gehouden.
Ieder jaar worden er één of meer bijdragen toegekend. De bijdrage wordt
verstrekt op grond van een aanvraag die door de gedoneerde is ingediend en
die door het bestuur van de Stichting is getoetst aan de doelstellingscriteria.
Naast de doelstelling genoemd in de statuten is er op 13 maart 2013 ook een

nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld, waarin ook criteria zijn benoemd
ten behoeve van de beoordeling van een ingediende aanvraag.

Het bestuur is op de volgende data in vergadering bijeen geweest: 13 januari,
10 maart, 12 mei en 13 oktober.
De heer A.C. Hartman en mw. S. Douma-Bouma waren per 1 januari 2015
periodiek aftredend. Beiden zijn herkozen voor een volgende zittingsperiode.
In 2015 zijn er 15 financiële toekenningen gedaan. Zie hiervoor onderstaande
overzicht.
Het postadres waar u alle stukken m.b.t. een aanvraag naar toe kunt sturen
luidt:
Stichting Fonds Nij Bethanië, Buorren 16, 8851 EN Tzummarum.
De aanvragen dienen compleet te zijn volgens de vastgestelde criteria in het
huishoudelijke reglement. Zie hiervoor website www.fondsnijbethanie.nl
Toekenningen in het jaar 2015

Totaal bedrag: € 19.412,00

Aanvragende instantie:
1. Kaatsvereniging Minnertsga
2. Ouderensociëteit Oosterbierum
3. Dorpsbelang O.bierum-Kl.lidlum
4. Stichting Welzijn Nij Bethanië
5. De Passion in De Bjirmen
6. Volleybalvereniging S.B.O.
7. Stg tot Behoud Sixtuskerk
8. Muziekvereniging De Bazuin
9. Stg. Archeologisch steunpunt
10. Dorpsbelang O.bierum-Kl.lidlum
11. Stichting It Mienskar
12. Prot. Gem. O.bierum-Wijnal
13 Ondernemersver. Sexb-P.bierum
14. Lokale omroep Eenhoorn
15. Wurkgroep Alderein Nij Bethanië

Plaats:
Minnertsga
Oosterbierum
Oosterbierum
Tzummarum
Sexbierum
Minnertsga
Sexbierum
Tzummarum
Wijnaldum
Oosterbierum
Oosterbierum
Oosterbierum
Sexbierum
Menaam
Tzummarum

Doel
Sport
Welzijn
Cultuur
Welzijn
Cultuur
Sport
Cultuur
Cultuur
Cultuur
Cultuur
Cultuur
Cultuur
Cultuur
Cultuur
Welzijn

Het bestuur van Stichting Fonds Nij Bethanië.
N.H. Zonderland, voorzitter

A.C. Hartman, secretaris

Even voorstellen:
Vanaf 1 september ben ik tijdelijk als pastor werkzaam in de protestantse
gemeente Oosterbierum-Wijnaldum. Ik vind het bijzonder om op mijn
geboortegrond en in de kerk waar ik als tiener organist was dit werk te
kunnen doen.
Mijn werk als predikant begon in 1991 in Zwaagwesteinde en daarna was ik
dominee in Stiens. Na 2001 ben ik werkzaam geweest als geestelijk verzorger
(in de Sionsberg te Dokkum) docent (Liturgie aan de NHL) en kerkmusicus (RK
kerk te Wolvega en Heerenveen), maar ik bleef ook steeds actief als
(freelance)dominee.
Het is best mogelijk dat ik een keer bij u aanbel. Maar u mag ook altijd een
beroep op mij doen, ik ben te bereiken via: t: 06-14859557 | e:
orgelspel@hotmail.com . Als u meer over mijn achtergrond en werk wilt
lezen dan kunt u kijken op mijn persoonlijke website:
www.huisderschonekunsten.nl.
Hartelijke groet van
Ds. Ulbe Tjallingii

Collecte KWF
In de week van 5 t/m 10 september is er weer de landelijke
collecteweek van de KWF gehouden. De totale opbrengst hiervan in
Harlingen, Wijnaldum en Midlum was € 5106,31.
KWF Harlingen en omstreken bedankt hierbij de enthousiaste
collectanten die elk jaar weer belangeloos klaarstaan en hopen
volgend jaar wederom een beroep op hen te mogen doen. Bedankt!!
Wilt u ook collectant worden voor de KWF, kunt u eenmaal per jaar 1
tot 2 uurtjes missen om een wijk te lopen in uw dorp dan kunt u ons
bereiken op 0622746625.

Darten
Inmiddels zijn we al een aantal weken los. Kom ook eens gezellig een pijltje
gooien.
Of je nu jong of oud, beginner of gevorderde bent, iedereen is van harte
welkom.
We darten elke donderdag vanaf 19.00 uur in de Bijekoer.

Doarpslibben komt wer mei in nij stik!!!!
tryst.

Swart is sa

De toanielleafhabbers bin de ôfrûne tiid al aardich yn de watten lein. Earst
hiene we hjir it stik ‘DOEK!’ mei Hilbert Dijkstra en Tamara Schoppert. Se
diene fan dit stik de try-out yn Winaam en ik mei wol sizze dat se mei in
gerêst hert de provinsje yn kinne. It wie prachtich.
It gerdyn wie noch mar krekt ticht as Tryater stie al wer klear. Tryater spiele
De wierheid fan Wylgeragea
It stik mei Joop Wittermans, Lourens van den Akker, Lysbeth Welling, Aly
Bruinsma en Eva Meijering gie oer de reaksje fan in groep minsken yn in lytse
mienskip op it momint dat der ynbrek dien wurdt op harren feilige gefoel.
Yn in lyts doarpke is alles goed. De minsken witte wat se oan inoar ha.
Famyljes kenne inoar al generaasjes lang. Dat jout rêst en fertrouwen. Hjir
stappe de minsken op bêd sûnder de doar op slot te draaien. Oant der in
skaad falt oer de lytse mienskip. Der wurdt ynbrutsen. En dan binne de rapen
gear. Unheil folget. Geroften wurde fertinkingen en fertinkingen wurde
beskuldigingen. Oant de dieder fûn wurdt, sil it nea wer wurde sa’t it wie.
Tryater hie in dekôr dat ek tribune wie. Publyk siet tsjin inoar oer en seach yn
it midden it ferhaal fan De Wierheid fan Wylgeragea ûntstean.

Mar no bin we sels as ploech al wer in pear wiken oan de gong. Jimme kinne
freed 10 maart as sneon 11 maart it resultaat sjen yn de Bijekoer. We spylje
dan Swart is sa tryst fan Mieke Lelyveld. It is oerset troch Anja Steegstra (foar
safier ik wit gjin famylje fan my).
Trije susters, Jessy, Annaleen en Marie, komme byinoar nei it ferstjerren fan
harren mem. Der moat fan alles regele wurde, mar de susters binne it
nergens oer iens. Se bin foaral dwaande mei hun eigen libbens, gedachten en
oantinkens. Nettsjinsteande it tryste feit fan mem har dea is it in stik mei in

protte humor, wêryn’t de trije froulju goed oaninoar weage bin. Se bin net
fan doel om ek mar in stap oan de kant te dwaan foar inoar.
Wy ferwachtsje dat jimme manmachtich nei de Bijekoer komme om jimme
toanielploech yn aksje te sjen. Nei it tredde plak ferliene jier meie jimme ek
wol wat ferwachtsje. It begjint om 20.00 oere. Kom op tiid!!!!

Jeu de boules banen
Sinds september is Wijnaldum een Jeu de boules speelveld rijker. De banen
zijn aangelegd onder de vlag van Dorpsbelang en het formele beheer ligt ook
bij Dorpsbelang. In dezelfde constructie als de speeltuin.
Met het bestuur van De Bijekoer is afgesproken dat de organiserende
commissie onder de paraplu van de activiteiten van het Dorpshuis valt wat
gezien de locatie en het gebruik van de faciliteiten van het dorpshuis het
meest logisch is.

Nu zoeken wij 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.
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.
In combinatie met de mogelijkheden van Dorpshuis de Bijekoer zal dit leiden
tot hele mooie, ontspannende boules avonden.

Het Slimste Dorp van Friesland
Vrijdagavond 14 oktober 2016 was de avond van de zinderende spanning in
het dorpshuis De Bijekoer. Onder leiding van quizmaster Ron Leen deden er
maar liefst 10 teams, 50 deelnemers mee aan de voorronde voor de
kennisquiz van Het Slimste Dorp van Friesland.

Acht rondes met zeker geen gemakkelijke vragen resulteerden uiteindelijk in
één slimst team van Wijnaldum. Dit team “de Fries”, bestaande uit Nynke,
Inge en Paul de Vries en Bart Meirink en Sytse Elsinga won uiteindelijk de
voorronde.

Zij gaan in januari 2017 Wijnaldum vertegenwoordigen in de regiofinale om
zo na winst door te dringen tot de uiteindelijke provinciale finale. Het schijnt
dat het hele team nu druk aan het studeren is voor de volgende ronde.
De regiofinales zijn gepland op 21, 28 en 29 januari 2017. Er doen 42 dorpen
aan mee, dus er wordt een hele prestatie verwacht van ons team.
We weten nog niet op welke datum en in welke plaats ons team moet
spelen. Houdt daarom de website www.hetslimstedorpvan.frl/slimste-dorp20162017 en de Wijnaldumer Nieuws Groep op facebook goed in de gaten
voor de exacte datum en locatie.
Als het zover is, dan gaat natuurlijk het hele dorp mee om ons team bij te
staan.

Samenwerking tussen
Dorpsbelang Midlum

Dorpsbelang

Wijnaldum

en

Afgelopen jaar zijn er twee keer verkennende gesprekken geweest tussen
Dorpsbelang Wijnaldum en Dorpsbelang Midlum. De centrale vraag bij deze
gesprekken is, hoe kunnen beide Dorpsbelangen zodanig samenwerken dat
de gezamenlijke belangen van de twee dorpen binnen de gemeente
Harlingen optimaal worden behartigd. Daarnaast constateren beide
Dorpsbelangen dat door de verhuizing van de basisschoolactiviteiten naar
Midlum, het ontbreken van een kaatsvereniging en een jeugdsoos in Midlum
en de wederzijdse uitnodigingen voor beide dorps(huis)activiteiten er steeds
meer uitwisseling ontstaat. Door de aanleg van een directe fietsverbinding
tussen beide dorpen zal deze uitwisseling naar verwachting alleen maar
toenemen.
In het laatste overleg is afgesproken dat de Dorpsbelangen 1 x per half jaar
bij elkaar komen voor het bespreken van de gezamenlijke punten, hun
dorpsnieuws (Fuottenein, Springleven en nieuwsbrief Midlum) met elkaar
uitwisselen en meer de onderwerpen voor het overleg met B&W en de
gemeenteraad met elkaar afstemmen.
Ieder dorp houdt haar vanzelfsprekend eigen Dorpsbelang, maar in de
praktijk houden de kansen en problemen van een dorp niet op bij de
dorpsgrenzen. Vaak zijn er gezamenlijke kansen en problemen die wij dan
ook met plezier gezamenlijk willen aanpakken.

Begeleidingsgroep Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen en
omgeving
Dorpsbelang Wijnaldum is net als dorpsbelang Midlum en Pietersbierum /
Sexbierum al bijna twee en een half jaar vertegenwoordigd in de
begeleidingsgroep Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen en omgeving. Het
resultaat van al die tijd vergaderen en praten is niet gering, want:
1. in september 2016 is de continue dioxinemeting in de pijp van de
REC gestart en die gaat nog steeds door. Voor resultaten en
analyses
kijk
op
www.harlingen.nl/recloket/monitoring-in-deschoorsteen_42638/;
2. in november 2016 is het luchtkwaliteitsonderzoek op leefniveau
gestart; en
3. op heel korte termijn start de zoutzuurmeting direct rondom de REC.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de notulen van de bijeenkomsten van
deze groepen en in de gerelateerde stukken die zijn geproduceerd en
gepresenteerd, verwijs ik naar de website van de gemeente Harlingen. Daar
vindt u alle notulen van de Begeleidingsgroep en overige relevante
informatie en dat is teveel om hier in dit Fuottenein uitgebreid op in te gaan.
Kijk daarom op www.harlingen.nl/recloket.
Onderstaande tekst is gekopieerd van de startpagina van de hiervoor
genoemde website.
Luchtkwaliteitsonderzoek op leefniveau van start(15-11-2016)
Op dinsdag 15 november 2016 is het luchtkwaliteitsonderzoek op leefniveau
in de omgeving van de REC officieel van start gegaan. Via twee meetstations
op de grond en zoutzuurmeters bij ondernemers wordt de kwaliteit van de
lucht rondom de REC gemeten. De gemeente Harlingen is opdrachtgever van
het onderzoek en is hierbij bijgestaan door de begeleidingsgroep, FUMO en
de provincie Fryslân.
Continue metingen met meetapparatuur
Op twee locaties rondom de REC is een meetstation geplaatst. Er staat een
station op de Readyk in Wijnaldum en er staat een station op het terrein van
het Windpowercentre aan de Lange Lijnbaan.

Het meetstation meet continue de volgende stoffen: PM10 (fijnstof), CO
(koolstofmonoxide), SO2 (zwaveldioxide), BTX (benzeen, tolueen en xyleen)
en NOx (stikstofoxiden).
Daarnaast worden op 21 locaties in en rondom Harlingen buisjes geplaatst
die luchtmetingen verrichten. Deze buisjes worden regelmatig verwisseld en
geanalyseerd. De buisjes meten NO2 (stikstofdioxide), SO2 (zwaveldioxide),
HCL (Waterstofchloride), HF (waterstoffluoride) en NH3 (ammoniak).
Hoe kunt u de metingen volgen?
De continue metingen worden uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De
meetgegevens uit de meetstations worden per uur bijgewerkt en zijn via
internet en via een zogenaamde App te bekijken. Zie daarvoor de website
www.luchtmeetnet.nl en de App Mijn Luchtkwaliteit. Iedere twee maanden
volgt er een samenvattende rapportage van de meetresultaten van de
stations en de buisjes. Deze wordt samen met een reactie van de GGD Fryslân
en de begeleidingsgroep op www.recloket.nl geplaatst.
Zoutzuurmeters bij de ondernemers
Naast de continue meting wordt specifiek de aanwezigheid van
waterstofchloride in de lucht rondom de REC gemeten. Waterstofchloride is
een bijtende damp, afkomstig van zoutzuur, die kan leiden tot
gezondheidsklachten. Vijf bedrijven in een cirkel van 1000 meter rondom de
REC nemen deel aan de zoutzuurmeting. Elk deelnemend bedrijf krijgt een
zoutzuurmeter in bruikleen, die door een medewerker wordt gedragen
tijdens werkzaamheden in de buitenlucht. Bij een hogere concentratie
waterstofchloride in de lucht, geeft de zoutzuurmeter een signaal. De
ondernemers hebben van de GGD Fryslân instructies gekregen hoe te
handelen wanneer er een bepaalde signaal gegeven wordt.
Hoe kunt u de metingen volgen?
De zoutzuurmetingen worden uitgevoerd door GGD Fryslân. Eens per maand
worden signaleringen die in die maand zijn binnengekomen op
www.recloket.nl geplaatst. Daarbij wordt aangegeven op welke manier is
gehandeld na signalering.
Duur luchtkwaliteitsonderzoek
Het totale luchtkwaliteitsonderzoek duurt een jaar. Het meetstation in
Wijnaldum wordt na drie maanden geëvalueerd met de mogelijkheid tot
verlenging. De zoutzuurmetingen worden na een half jaar geëvalueerd en
kunnen dan ook verlengd worden.

Vragen
Heeft u vragen? Stel deze gerust.
 Algemene vragen over het onderzoek kunt u stellen aan de
gemeente Harlingen via 14 0517.
 Specifieke vragen over de twee meetstations kunt u stellen aan de
GGD Amsterdam via 020 55 55 405.
 Specifieke vragen over de zoutzuurmeting kunt u stellen aan GGD
Fryslân.
Ook voor vragen over de volksgezondheid kunt u terecht bij GGD
Fryslân. Kijk hiervoor op www.ggdfryslan.nl/rec of neem telefonisch
contact op via 088 22 99 222.
Extra




GGD Amsterdam Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen 15 nov
2016.pdf (1.48 MB)
Raadsinformatiebrief over de stand van zaken REC.pdf (797.73 KB)
Rapport Witteveen + Bos.pdf (510.79 KB)

Waar hangen de buisjes?

Uitnodiging voor informatieavond met betrekking tot
Visvijverplannen
Onderstaande uitnodiging is door de initiatiefnemers van de visvijverplannen
aan de Foarryp aan het Fuottenein gestuurd met het verzoek deze aan de
bewoners van Winaam door te geven. Iedere belangstellende is van harte
welkom.
Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen en een petitie, willen wij
alle belangstellenden, graag uitnodigen voor een informatieavond. Deze infoavond zal plaatsvinden in Doarpshûs de Bijekoer, op 15 december. Vanaf
19.00 uur bent u welkom.
Enkele van de binnengekomen zienswijzen (Redactie Fuottenein: op de
voorgenomen wijziging bestemmingsplan) hebben onze inzichten doen
veranderen, wij willen, waar wij kunnen natuurlijk, hieraan tegemoet komen.
Op deze avond kunnen wij u ook een 3-D animatie tonen. Hier kunt u zien
hoe de visvijvers en de bijbehorende bebouwing integreren in het landschap
en de omliggende bosschages en overige bebouwingen. Dit geeft mogelijk
voor een ieder een duidelijker beeld wat er nu precies staat te gebeuren. Uit
de zienswijzen en de petitie komt o.a. meerdere keren naar voren dat het
hele plan te grootschalig wordt geacht. Mogelijk kunnen wij daarmee dat
gevoel wegnemen.

Inmiddels hebben wij vernomen, dat de gemeenteraad van Harlingen, de
wijziging van het bestemmingsplan behandeld in de raadsvergadering van
januari 2017. Wij hopen op veel belangstelling en een gemoedelijke avond.
Vriendelijke groet Siebe en Floris

Praat met de Raad en overleg Dorpsbelang met de
gemeenteraad
Woensdagavond 5 oktober heeft in het Dorpshuis De Bijekoer de
bijeenkomst Praat met de Raad plaatsgevonden van half acht tot half negen.
Voor de eerste keer. Er was een redelijke belangstelling vanuit de Winamer
bevolking. Na een wat onwennige start, voor zowel de raadsleden als de
bewoners was het even wennen om zonder centrale regie te gaan praten,
werd het een zeer geanimeerd uurtje waarin veel diverse onderwerpen aan
de orde zijn geweest.
Na deze bijeenkomst was het om half negen tijd voor het jaarlijkse overleg
van Dorpsbelang met de gemeenteraad. Hieronder vindt u het
gespreksverslag van deze bijeenkomst.
Algemeen
Allereerst wordt de voorafgaande Praat met de Raad besproken. Het was
een redelijks succes met een goede opkomst en interessante onderwerpen.
Fietspad
In november 2016 wordt besloten of het fietspad van Wijnaldum naar
Midlum wel of niet wordt aangelegd. Dorpsbelang benoemt dat 80 procent
van Wijnaldum dit graag wil en dat dit zeer belangrijk is voor de verbinding
van Wijnaldum met Midlum en Harlingen en dat het fietspad er ook voor
zorgt dat de kinderen uit Wijnaldum gemakkelijker op de fiets naar de school
in Midlum kunnen. Verder is het voor de kinderen in Midlum gemakkelijker
om naar het Kaatsveld in Wijnaldum te gaan. Hiernaast is het in recreatief
opzicht een prettige route om te fietsen. Door het fietspad zullen er meer
fietsers in Wijnaldum komen waardoor Wijnaldum op een positieve wijze
meer bekendheid zal verwerven in Friesland.
Eén raadslid vraagt of de fietsbrug in goede staat is. DB antwoordt dat de
brug in Marsum is onderzocht en dat deze veilig genoeg is. Uiteraard wordt
de brug goed nagekeken voordat deze over de weg geplaatst wordt.
Hiernaast attendeert een ander raadslid op het aanleggen van voldoende
verlichting.

Eén raadslid suggereert dat een fietstunnel uiteindelijk veel goedkoper zal
zijn dat het onderhouden van de fietsbrug. DB vindt dit natuurlijk de
optimale oplossing, maar het realiseren van een directe, korte en veilige
fietsverbinding tussen Midlum en Wijnaldum is prioriteit nummer 1.
Conclusie: de raad van Harlingen zal dit verzoek inbrengen. De noodzaak
hiervan is hen duidelijk gemaakt. Wordt vervolgd.
Bijzondere projecten
DB geeft aan dat er binnen de financiën van Dorpsbelang ruimte is voor
bijzondere projecten in en ten behoeve van Wijnaldum. Onlangs hebben een
aantal Winamers talloze ideeën doorgegeven. DB is nu bezig met het
beoordelen van deze ideeën en binnenkort wordt er een inloop
georganiseerd waarbij dorpsbewoners op de geselecteerde ideeën kunnen
stemmen.
Visvijver
Het realiseren van de visvijver wordt weer opgepakt. Dorpsbelang is niet
voor of tegen. Het idee voor de visvijver is naar het oorspronkelijke (meer
eenvoudig) plan terug gebracht. De organisatie van de visvijver overlegt met
de bewoners rondom de visvijver over het hoe en wat. Het bos rondom de
visvijver valt binnenkort niet meer onder bosbeheer. Er wordt bekeken wie
dit over gaat nemen. Het kappen van het bos is geen goed idee. Aanvraag
wijziging ontwerp tot 4 nov. In januari wordt dit voorstel in de raad
besproken.
REC
Er is sprake van een verhoogde dioxine-uitstoot bij de REC door storingen.
Momenteel wordt dit gemeten met de dioxinemeter in de pijp om zo te
achterhalen wanneer er sprake is van verhoogde dioxine-uitstoot.
Dorpsbelang pleit er voor om deze dioxinemeting permanent uit te voeren.
Daarnaast wordt het luchtkwaliteitsonderzoek in november gestart met o.m.
een meetstation en monsterbuisjes in Wijnaldum. Dit onderzoek duurt een
jaar waarna de resultaten zullen worden geanalyseerd. Wij zijn allen erg
nieuwsgierig naar de uitkomsten.

Rondvraag
Een DB-lid brengt in dat het kerkpad langs de kerk in zeer slechte staat is. Op
dit moment zijn dorpsbewoners er mee bezig om deze samen met het
kerkbestuur te verbeteren.
Vanuit DB wordt ingebracht dat de Winamerdyk erg smal is, vooral
vrachtwagens en autoverkeer kunnen elkaar moeilijk passeren. Er wordt
ingebracht dat dit ook op de verlanglijst voor verbetering staat, de vraag is
echter hoe deze weg verbreed kan worden. Dit is namelijk lastig ivm huizen
en de sloot naast de weg.
Een raadslis brengt naar aanleiding van Praat met de Raad in dat de bus van
Leeuwarden-Harlingen vaak al in Pietersbierum stopt. Niet ieder uur maar
wel regelmatig, terwijl de bus hierna alsnog (zonder passagiers) doorrijdt
naar Harlingen. Mensen die naar Wijnaldum moeten zijn hierdoor
genoodzaakt om lopend naar Wijnaldum te gaan terwijl dit niet nodig is. Dit
wordt door DB Wijnaldum onderzocht.

Nieuwjaarsnachtfeest in De Bijekoer. Kom je ook?
Ook dit jaar organiseren Alexander Leistra en Ron Leen op 1 januari vanaf
00:30 uur weer het spetterende nieuwjaarsnachtfeest in De Bijekoer.
Iedereen is van harte welkom om na de jaarwisseling met ons het nieuwe
jaar feestend in te wijden. Wij zorgen voor muziek en een hapje. Zorgen jullie
voor de rest?
Tot dan!

Berichtje van de patatbakkers van Winaam
Iedere zaterdag staan de Winamer patatbakkers van 17.00-20.00 uur voor
jullie klaar met hun heerlijke patatten en andere snacks. Kom eens gezellig
langs!
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.

Dorpsbelang wijnaldum is ter versterking van de bestaande
vrijwilligers dringend op zoek naar:
 versterking van het DB-bestuur (één of twee leden);
 een notulist voor de circa 6-8 vergaderingen per jaar;
 vrijwilligers voor het 4 x per jaar rondbrengen van het Fuottenein (en 1 x
Springlevend)
Interesse? Neem contact op met Ron Leen of Rinse Dijkstra van
Dorpsbelang!

Maart 2017 Algemene ledenvergadering Dorpsbelang
Het bestuur van Dorpsbelang wil hierbij alvast al haar leden laten weten dat
de eerstvolgende algemene ledenvergadering plaats zal vinden op vrijdag 17
maart in De Bijekoer, aanvang 20:00 uur. Schrijf het alvast in uw agenda! In
het Fuottenein van maart 2017 volgt, zoals gebruikelijk de agenda, de
notulen van de vorige keer en het jaarverslag.

Wijnaldumer Nieuws Groep op facebook
Zoals velen jullie al weten, maar waarschijnlijk ook heel veel mensen nog niet
bestaat er 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.

Het Fuottenein en de website
Oproep aan inwoners, verenigingen en stichtingen
Wijnaldum heeft naast het Fuottenein een eigen website, www.winaam.nl.
In november is de geheel vernieuwde website operationeel geworden.
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.

Bewonerszaken – oproep aan de inwoners van Winaam
Bewoners komen en bewoners gaan, er komen nieuw-geboren bewoners bij
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.

6 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie in De Bijekoer
De besturen van Dorpsbelang en Dorpshuis De Bijekoer nodigen hierbij alle
inwoners van Wijnaldum en alle anderen, die bij het dorp betrokken zijn uit
voor de nieuwjaarsreceptie op vrijdagavond 6 januari, aanvang 20:00 uur.
Plaats? De Bijekoer in Wijnaldum.

Agenda

11 december

vanaf 11.00 schaatsen op de kunstijsbaan

11 december

16.00 uur Kerstboom opzetten vanaf 17.30 uur Soos open

15 december

Informatieavond visvijvers vanaf 19.00 in de Bijekoer

16 december

Ledenvergadering IJsmahorn 20.00 uur Bijekoer

18 december

Kerstconcert Waadwyn in de Martinikerk Franeker

29 december

Terpenkuier aanvang 14.45 uur

1 januari

Vanaf 00.30 uur Nieuwjaarsparty in de Bijekoer

6 januari

Vanaf 20.00 uur Nieuwjaarsreceptie 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 15 februari 2017 inleveren bij de redactie
demari@ziggo.nl
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OPHAALDAG OUD PAPIER
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
DECEMBER
2017
JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

VERENIGING

TREKKER

KAART/BILJARTCLUB

BRUINING

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

DE BOER
JUKEMA
JUKEMA
BERGMANS
BUREN
JUKEMA
BUREN
DE BOER
BRUINING
BRUINING

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

