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Voorwoord 
 

Familie, 

Ze zijn er in diverse soorten en maten. Het eigen nest waarin je bent 

opgegroeid, het gezin wat je sticht, de 2e leg, de schoonfamilie, maar ook de 

oude en nieuwe families in het dorp. Althans, ik hoorde iemand dat laatst 

zeggen. Maar wat is ‘oud’ en wat is  ‘nieuw’?   

De oude families in het dorp. Families die al meerdere generaties in 

Wijnaldum wonen? Meerdere generaties klinkt al weer anders dan oud.  Van 

ouder op kind deden ze mee in en met verenigingen; toneel, kaatsen, 

biljarten, kaarten, noem maar op. Actief, betrokken, bijna altijd aanwezig.  

Waardevolle krachten die het in hun genen hebben en houden om actief te 

zijn in het dorp.  

De nieuwe families in het dorp. De eerste generatie in Wijnaldum? De 

nieuwe inwoners die met frisse inzichten enthousiast hun bijdrage leveren 

aan de leefbaarheid van het dorp. Die ervaringen meenemen van elders, 

hetzij uit hun vorige leefomgeving, hetzij beroepsmatig. Ze kunnen 

bestaande patronen doorbreken. Waardevolle krachten die het dorp actief 

en fris houden.   

Maar is het wel verstandig om te denken in oud en nieuw? Elke inwoner 

probeert gewoon op zijn of haar manier een bijdrage te leveren aan het 

dorp. Iedereen probeert te functioneren als individu in het collectief. Jij bent 

het individu, wij zijn het collectief. 

Een actieve zomer toegewenst! 

Groeten Fokke Terpstra 

 
  



 

Team De Fries - met 3e plaats net niet in de finale voor het 

Slimste Dorp van Friesland 
 

Eind januari heeft het team De Fries (Bart Meijerink, Marianne Steegstra, 

Inge, Paulus en Nynke de Vries) deelgenomen aan Het Slimste dorp van 

Friesland in Hillaard, nadat ons team in Wijnaldum had gewonnen. Sytse 

Elsinga kwam ons aanmoedigen.  

Alle teams uit verschillende dorpen mochten aan hun 'eigen' tafel zitten. 

Verscheidene vragen kwamen aan bod. Geschiedenis, muziek, topografie etc. 

Maar ook de volgende grappige vraag: heet het blauwe of gele hondje 

'Woezel' in het kinderprogramma 'Woezel en Pip’? We mochten ook raden 

van welke band de begintune van het liedje 'Jeanny' was (van Falco). Tijdens 

dergelijke momenten werd er veel gelachen. 

 

Uiteindelijk kwam het verlossende woord. We waren 3e geworden. Hier 

waren we heel blij mee. Hillaard was in eigen dorp 1e geworden. 

Gefeliciteerd Hillaard. 

Hierna nog een drankje en een paar bitterballen. Het was gezellig en 

leerzaam. En het is ook leuk om kennis te maken met bewoners uit andere 

dorpen. Hopelijk wordt Het slimste dorp van Friesland in de toekomst nog 

een keer georganiseerd. Hillaard gaat door naar de finale. Wij zijn benieuwd 

welk dorp er uiteindelijk gaat winnen. Wij wensen hen het beste. Maar 

uiteindelijk draait het niet om winnen maar om..... 

 

Nynke de Vries 

 

  



 

Huurdersvereniging en huurdersraad:  
 
Onlangs is ons gevraagd een stukje in uw blad te schrijven en daarin te 
vertellen wie de Huurdersvereniging Harlingen (HVH) is en wat wij doen. 
immers ook in Wijnaldum en Midlum zijn er bewoners lid van onze 
huurdersvereniging omdat u een woning huurt bij de Bouwvereniging. 
 
Eerste stel ik het bestuur/huurdersraad van de HVH in naam aan u voor: 
Onze voorzitter is de heer Laurens Posthuma, penningmeester is mevrouw 
Simone Teuben, secretaris is de heer Dick van Zanten, Mirjam Aartsma 
algemeen lid en ondersteunster van de website en ik ben Sylvia Pouw 
bijzonder bestuurslid en houdt mij vooral bezig met de bewonerscommissies 
binnen de HVH en het mede zorgen dat de stem van bewoners in buurten en 
wijken maximaal gehoord wordt.  
 
En dan nu onze huurdersvereniging 
Als HVH komen wij op voor de belangen van alle huurders van de 
bouwvereniging.  
 
Als geen ander weten wij dat de stem en betrokkenheid van u als huurder 
en/of bewonerscommissie erg belangrijk is. Als Huurdersraad zetten wij ons 
ook in voor de huurders en toekomstige huurders in alle buurten en wijken. 
Bij bewonerscommissies ligt de aandacht meer op het belang van de eigen 
straat, buurt en wijk. Beiden zijn hard nodig om uw invloed en 
medezeggenschap ook echt te regelen. 
 
De huurdersraad  

 Komt op voor de belangen van alle huurders en toekomstige 
huurders, qua woning, betaalbaarheid en woonomgeving. 

 Doet er alles aan om de invloed en medezeggenschap van de 
huurders vorm te geven en zij staat open voor alle huurders 

 Stimuleert en ondersteunt waar dat maar mogelijk is, de invloed en 
medezeggenschap van bewonerscommissies en de individuele 
huurders. 

 
 
 
 
 



 
Om onze doelen te bereiken doen wij o.a. het volgende: 

1. Voeren overleg met de bouwvereniging en/of Gemeente rond alle 
belangrijke thema’s die huurders aangaan. Dit kan gaan over de 
huren gaat, de leefbaarheid, de kwaliteit van de woningen, etc., etc. 

2. Ook zijn wij betrokken bij een aantal commissies/wijken waar veel 
staat te gebeuren met de woningen en/of de wijk 

3. Ook hebben wij contacten rond de directe leefbaarheid in eigen 
buurt/wijk en wat nodig is om dat verder te verbeteren 

4. Ook kennen we een hulpdienst, waarbij als dat nodig is wij 
individuele huurders ondersteunen. 

5. En we zijn van start gegaan om een paar keer per jaar met alle 
bewonerscommissies om tafel te gaan om te horen wat de komende 
tijd belangrijke vraagstukken en wensen zijn en wat afgelopen tijd 
met elkaar gelukt en niet gelukt is. 

 

In het kader daarvan hebben wij contact opgenomen met dorpsbelang 
Wijnaldum, daar wij het belangrijk vinden dat ook U als bewoners van 
Wijnaldum op de hoogte bent van het bestaan van onze huurdersvereniging.  
 
Wij vinden het dan ook belangrijk dat er feedback komt vanuit Wijnaldum, 
zodat wij ook uw belangen mee kunnen nemen in de overleggen met 
Bouwvereniging en Gemeente.  
Ook zouden wij het fijn vinden dat er in de Huurdersraad een bewoner plaats 
wil nemen vanuit Wijnaldum zodat de huurdersraad uitgebreid wordt met 
leden die dan ook de informatie kunnen doorgeven en natuurlijk ook zo de 
vinger aan de pols kan houden.  
Ook zouden we graag kennis willen maken. 
Hebt u ideeën en/of vragen en/of wilt u op welke wijze een bijdragen 
leveren, laat het ons weten en we nemen contact met u op. Mail uw reactie 
naar: 
 
bewonerscommissieshvh@gmail.com  
Namens de Huurdersraad  
Sylvia Pouw 

 
 

 



Uitnodiging voor alle leden van Dorpsbelang Wijnaldum 

Vrijdag 17 maart aanstaande is er in het dorpshuis De Bijekoer de jaarlijkse 

ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelang. Het bestuur van 

Dorpsbelang hoopt alle leden te zien en te horen. Hieronder vindt u de 

agenda. Indien er punten zijn die u mist en waarvan u beslist wilt dat deze 

besproken worden dan kunt u deze kwijt onder de rondvraag of u deelt uw 

punt vooraf mee aan de secretaris, Rinse Dijkstra. In dat geval wordt uw 

punt toegevoegd aan de agenda. 

De agenda ziet er als volgt uit: 

01. Opening en vaststelling agenda 
02. Notulen d.d. 4 maart 2016 
03. Ingekomen stukken 
04. Mededelingen 
05. Jaarverslag 2016-2017 
06. Verslag penningmeester - boekjaar 2016 
07. Verslag kascommissie 
08. Verkiezing nieuwe kascommissie 
09. Verkiezing bestuur - Er zijn geen aftredende bestuursleden. 

Het bestuur bestaat momenteel uit 6 leden. Er is altijd ruimte voor 
versterking. Leden die in het bestuur van Dorpsbelang willen 
plaatsnemen, kunnen zich tot en met donderdag 16 maart schriftelijk of 
per e-mail als kandidaat bestuurslid aanmelden bij Rinse Dijkstra 
(secretaris). 

 
Pauze 
 

10. Vrijwilligers voor Dorpsbelang gevraagd: 
Op dit moment zijn er zeven vrijwilligers actief voor Dorpsbelang, te 
weten: 

 Ingrid de Mari - websitebeheerder 

 Marianne Steegstra, Naomi Weissenbach en Ingrid de Mari - 
redactie Fuottenein en Springlevend 

 Jappie Kuperus - onderhoud speeltuin en jeu de boule baan 

 Yfke en Fokke Meirink - rondbrengen Fuottenein en Springlevend 
 
 



Wij zoeken naar versterking voor de volgende taken: 

 Notuleren bestuurs- en ledenvergaderingen 

 Ondersteuning bij het organiseren van de jaarlijkse 4-mei 
herdenking in Wijnaldum 

 Onderhoud Flûsterpaad (bospad) 

 Ondersteuning bij alle overige voorkomende werkzaamheden en 
activiteiten 

 
11. Presentatie uit te voeren ideeën ten behoeve van Wijnaldum 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
 
Na de sluiting van de vergadering kunt u nog napraten in de soos waar u de 
eerste consumptie wordt aangeboden door het bestuur van Dorpsbelang 
Wijnaldum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notulen jaarvergadering dorpsbelang Wijnaldum 

Datum: 4 maart 2016 in Dorpshuis De Bijekoer in Wijnaldum 

Afmelding: Leo Copini, Andreas Zijlstra, Johannes Rutten, Jappie Kuperus, 

Gea Richter, Hennie Jongsma, Jaap Jukema, Maja Punt, Janny Stuiver, Berber 

Hauser, Michael Bouma, Sikko de Jong, Jaco Kalfsbeek 

1. Opening: 8:00 Ron Leen heet iedereen van harte welkom. 

  
2. Notulen: geen op- of aanmerkingen. 

 

3. Ingekomen stukken:  Winamerbelang heeft een petitie tegen delfstofwinning 

opgezet.  Deze petitie wordt naar de commissie van economische zaken 

opgestuurd met als doel compensatie t.g.v. delfstofwinning. In deze petitie staat 

omschreven wat voor schade de landbouw en sommige huizen hebben 

opgelopen door de delfstofwinning (zoutwinning). 

 
4. Mededelingen: driebanden biljarttoernooi gaat niet door vanwege te weinig 

aanmeldingen. 

 

5. Jaarverslag: het jaarverslag is goedgekeurd. 

 
6. Verslag penningmeester: alle leden krijgen een financieel overzicht van de kas, 

er zijn geen onregelmatigheden waargenomen. 

 

7. Verslag kascommissie: zie punt 6. 

 

8. Verkiezing nieuwe kascommissie: Johannes Rutten doet de jaarlijkse 

kascontrole. Ingrid De Mari treedt af. Klaas Tigchelaar meldt zich aan als nieuw 

kascommissie lid. Bedankt Klaas.  

 

  



 

9. Verkiezing bestuur:  iedereen is voor het aantreden van de nieuwe bestuur 

kandidaten.  

 

Welkom: Rinse Dijkstra (secretaris), Fokke Terpstra (Penningmeester), 
Nynke de Vries (notulist). Berber Hauser (lid) Ron Leen (voorzitter) en 
Michael Bouma (lid) worden herkozen als bestuursleden.  
Aukje Jukema en Janny Stuiver treden af. Zij worden bedankt namens alle 
leden van het dorpsbelang. Zij krijgen een attentie en een VVV bon. 
Bedankt Aukje en Janny voor jullie inzet de afgelopen jaren! 
 
Pauze 
  

10. Herinrichting van het dorp: de beukenhagen worden op dit moment in de grond 

gezet. Ook bij het 4 mei monument komt een heg.  

Opmerkingen van enkele leden: 

- Buiten de bebouwde kom van het dorp is de verlichting van de 

huisnummers slecht. Hierdoor kan bijvoorbeeld een ambulance het 

bedoelde huis moeilijk vinden. Echter, hier is wel verlichting voor 

verkrijgbaar.  

- Er ligt veel rommel bij het bushokje naar Leeuwarden/Harlingen. Er 

wordt gepleit voor een blikvanger. Tevens wordt er gepleit voor een 

Himmeldei uitgevoerd door de Winamer jeugd. Misschien willen zij 

enkele uren helpen opruimen?  

- Er wordt gepleit voor een fietsenstalling bij het bushokje naar 

Harlingen/Leeuwarden, opdat fietsen hierin geplaatst kunnen worden. 

het dorpsbelang zal dit voorleggen bij de gemeente. 

Het dorpsbelang zal alle opgenoemde punten aankaarten bij de 

gemeente Harlingen. 

11. Luchtkwaliteit: in april en oktober van 2015 werd er teveel dioxine/zoutzuur 

uitstoot waargenomen (de limiet van 2 jaar werd overschreden). De metingen 

blijven doorgaan door de begeleidingsgroep. Het doel is om te blijven 

onderzoeken welke hoeveel schadelijke stoffen de REC uitstoot en dat er 

maatregelingen worden genomen door de provincie om de luchtkwaliteit te 

behouden. Bijvoorbeeld door een hogere pijp in te zetten en door de afvaloven 

in Harlingen te vergelijken met andere (schonere) afvalovens in het land en hier 

een voorbeeld aan nemen. 

 



12. Oud papier: het oud papier wordt direct naar Visser recycling gebracht i.p.v. dat 

het oud papier eerst in een container van Visser komt. Het schema van welke 

vereniging/dorpsbelang het oud papier ophaalt is duidelijk opgezet. Het ophalen 

van het oud papier verloopt zonder problemen.  

 

13. Wijnaldum op de kaart: de website van Wijnaldum is klaar en is opgesteld door 

een professional. Ook is er een volggroep over Wijnaldum op Facebook. Enkele 

leden van het dorpsbelang vinden de structuur van de website onder gemiddeld 

en zij vinden dat er belangrijke informatie mist. Concrete aanbevelingen zijn 

welkom, geeft het dorpsbelang aan, opdat de website aangepast kan worden. 

 

14. Fietspad naar Wijnaldum: 

A. Uitslag van de enquête: er zijn in totaal 119 reacties gekomen op de 
enquête.  
Vóór het fietspad tussen Wijnaldum en Midlum: 94 stemmen 
Vóór het fietspad Winamerdyk: 18 stemmen 
Neutraal: 7 stemmen 
Beide opties aangekruist (fietspad Wijnaldum en Midlum en fietspad 
Winamerdyk): 5 stemmen 
B. Werkgroep Herinrichting Dorp: De werkgroep Herinrichting Dorp van 
Dorpsbelang neemt deze uitslag mee in haar gesprekken met de 
gemeente Harlingen en zal er op aandringen om zo snel mogelijk te 
gaan werken aan de directe fietsverbinding Wijnaldum-Midlum.  

Een lid van het dorpsbelang vraagt zich af of de brug (voorheen lag 

deze brug bij Marsum over de snelweg) over de weg bij Wijnaldum 



en Midlum wel veilig genoeg is voor ouderen en jonge kinderen. 

Reactie: Voordat de brug komt wordt deze grondig geïnspecteerd. 

Kleine kinderen moeten altijd onder begeleiding van een volwassene. 

Voor ouderen die een fiets moeilijk een brug op kunnen duwen is de 

brug minder geschikt. Dit verschilt uiteraard per persoon.  

 

Opmerking: ondanks dat de meerderheid voor het fietspad is, is het 

nog niet zeker of deze er daadwerkelijk komt. Er zijn veel partijen 

binnen de gemeente hierbij betrokken, waardoor het dorpsbelang 

vaak van het kastje naar de muur wordt gestuurd en er vage 

speculaties zijn. Wat wel duidelijk is, is dat dit plan wel in het plan 

voor gebiedsontwikkeling is opgenomen. Maar wanneer het fietspad 

komt is onduidelijk en hier kan helaas nog geen concreet antwoord 

op worden gegeven.  

15. Dorpsfilm Wijnaldum: het maken van een film over Wijnaldum gaat prima. De 

montage zal in de zomerperiode plaats vinden. In november zal deze helemaal 

af zijn. De film duurt ongeveer 2 uur. Er zal een première in het dorpshuis gaan 

plaatsvinden! 

 
16. Rondvraag:  

-  Jeu de Boulesbaan: er zullen 3 banen komen, waarvan de gemeente er 

2 banen voor vijfenzeventig procent zal bekostigen. In mei zal deze 

aangelegd worden. Vrijwilligers voor de aanleg kunnen zich melden bij 

Fokke Meijerink. Dorpshuis vrijwilligers zullen hier ook bij betrokken.  

- Jan Bergmans of er ook vrijwilligers zijn voor de Slachte marathon. Er 

worden met name verkeersregelaars gevraagd. Vrijwilligers kunnen 

zich melden bij Jan Bergmans. 

- Visvijver: de plannen voor de visvijver staan in de wachtstand. Er wordt 

gewacht op een voorstel/plan voor de visvijver die door de visvijver 

initiatiefnemers wordt opgezet. Het project terpen en wierden zal 

hierbij betrokken worden.  

Ron Leen sluit de vergadering om 21:38 

 

 



 



JAARVERSLAG  VERENIGING DORPSBELANG WIJNALDUM 

2016 – 2017. 

Inleiding. 

Het jaarverslag van 2016-2017 van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum 

geeft een beeld van activiteiten van de vereniging. Het jaarverslag betreft 

de periode van 1 maart 2016 tot en met 28 februari 2017. 

Algemeen 

Het zal u opvallen dat de verslagperiode doorloopt tot en met februari 

2017, omdat dit een logische aansluiting op de jaarvergadering in maart 

is. Dit betekent dat de jaarverslagen steeds de periode van maart tot en 

met februari zullen beslaan in plaats van het kalenderjaar. 

In 2016 is het bestuur tijdens de jaarvergadering op 4 maart uitgebreid 

tot volledige bezetting.  

Helaas kon Nynke de Vries later in het jaar wegens andere prioriteiten de 

notulen niet meer verzorgen en zijn we nog wel op zoek naar een vaste 

notulist. Voorlopig kan die taak bij toerbeurt worden ingevuld door de 

andere bestuursleden. Het bestuur is zij in de periode van 1 maart 2016 

tot vandaag 6 keer bijeen geweest.  

Hieronder wordt per hoofdthema vermeld wat het bestuur Dorpsbelang 

Wijnaldum heeft gedaan in de genoemde periode. 

Informatievoorziening. 

Alle leden worden regelmatig geïnformeerd door middel van It 

Fuottenein, dat vier keer per jaar wordt uitgegeven, en onze eigen 

website, www.winaam.nl. De website is door Ingrid de Mari behoorlijk 

gemoderniseerd en up-to-date gemaakt.  

Eenmaal per jaar wordt het ‘blauwe boekje’ bij alle leden in de bus 

gedaan, met informatie over alle verenigingen, stichtingen en andere 

gezelschappen die in het dorp actief zijn. Indien nodig worden er 

http://www.winaam.nl/


tussentijdse bijeenkomsten georganiseerd om actuele zaken met de leden 

te bespreken. Op de twee informatieborden bij de ingang van het dorp 

kunnen aankondigingen van activiteiten worden gedaan en voor 

informatie voorziening wordt ook vaak gebruik gemaakt van de Facebook 

groep Wijnaldumer Nieuws Groep. 

Bestuur. 

Bij de Algemene Ledenvergadering in maart 2016 nemen we afscheid van 

Aukje Jukema en Janny Stuiver (die wegens ziekte al eerder was 

vervangen door Nynke de Vries). Er waren een aantal kandidaten 

voorgedragen voor de open functies, zodat het bestuur compleet 

gemaakt kon worden: 

 Ron Leen die al interim voorzitter was is benoemd als voorzitter 

 Nynke de Vries was interim notulist en is definitief in het bestuur 
gekozen 

 Fokke Terpstra volgde Aukje Jukema op als penningmeester 

 Rinse Dijkstra is benoemd als secretaris 

 

Werkgroepen 

Om het bestuur te verlichten en omdat niet alles door bestuursleden 

gedaan hoeft te worden bestaan er nu twee werkgroepen: 

 De werkgroep herinrichting Wijnaldum (Andreas Zijlstra, 
Johannes Rutten, Jaco Kalsbeek en Ron Leen). 

 De werkgroep Onderhoud Winamerbos (Andreas Zijlstra en 
Johannes Rutten).  

Er is regelmatig contact tussen de werkgroepen het bestuur.  

Werkgroep herinrichting Wijnaldum: 

De herinrichting van de Buorren is door de werkgroep en de gemeente 

Harlingen geëvalueerd in een vergadering op 20 juni. In deze vergadering 

werden nog enkele vervolgafspraken gemaakt en besloten de feestelijke 

opening te plannen op vrijdag 9 september. De werkgroep is hiermee 

feitelijk opgeheven. 



 

Werkgroep Onderhoud Winamer Bos: 

Het pad heeft in het voorjaar nieuwe schelpen heeft gekregen en Andreas 

Zijlstra heeft snoei-onderhoud heeft gepleegd. 

Feestelijke opening vernieuwde Buorren. 

Onder grote belangstelling werd op 9 september na een welkomstwoord 

door Ron Leen de openingshandeling door wethouder Maria le Roy 

verricht. Dit gebeurde door de Kat officieel te plaatsen op de nieuwe plek 

in het plantsoen halverwege de Buorren.  

Het geheel werd omlijst door muziek van een draaiorgel en voor een 

hapje en een drankje was ook gezorgd. 

Opening Jeu-de-Boules veld 

Op woensdag 14 september werd onder een stralende ‘Franse’ zon de 

jeu-de-boules-banen geopend. Fokke Terpstra heette namens 

dorpsbelang alle aanwezigen en in het bijzonder de beide wethouders 

Maria le Roy en Harrie Boon van harte welkom. Onder de vlag van de 

vereniging dorpsbelang zijn diverse financiële bijdragen aanvragen 

gehonoreerd door de provincie en door de gemeente. Ook particuliere 

sponsoren hebben hun bijdrage geleverd. De financiën zijn belangrijk, 

maar bepalend is natuurlijk het initiatief geweest van Fokke Meirink en 

Jan Post. Maria le Roy verrichtte de openingshandeling en roemde de vele 

initiatieven van het dorp Wijnaldum. Het dorp leeft! Na uitleg van het 

spel door een deskundige werden de banen officieel in gebruik genomen 

door een wedstrijdje tussen de wethouders en hun team. Daarna konden 

ook de belangstellenden hun hapje en drankje even laten staan om de 

baan te beproeven. Het jeu de boules veld valt net als de speeltuin onder 

de verantwoordelijkheid van Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum. Voor 

wat betreft de organisatie van het spel en de wedstrijden worden nog een 

aantal vrijwilligers gezocht die zich daarmee willen bezig houden. Deze  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



groep vrijwilligers valt gezien de ligging bij en het gebruikmaken van het 

dorpshuis als aparte activiteitengroep onder de Stichting De Bijekoer. 

Slimste dorp quiz. 

Op 14 oktober is op initiatief van Dorpsbelang in de Bijenkoer een 

voorronde van de quiz “Het slimste dorp van Friesland” gehouden.  

Onder leiding van Ron Leen streden 10 teams met slimmeriken om een 

plaats in de regiofinales. Na dit succes denkt het bestuur na over een 

eventueel vervolg hierop. 

Film Winaam Wad Oars. 

Op vrijdag 13 januari vond de première plaats van de nieuwe film over 

het dorp Wijnaldum. Een film waarin impressiebeelden afgewisseld 

worden met gespeelde scenes die verhalen over de Fibula. Deze film die 

door en voor de bewoners is gemaakt, is gerealiseerd in opdracht van de 

Reünie commissie van de (voormalige) E.P. de Boer schooi en mede 

gesponsord door Dorpsbelang Wijnaldum. Deze film geeft een beeld van 

het leven in Wijnaldum in de periode 2015 - 2016.  

Speciale projecten. 

Dorpsbelang heeft d.m.v. een flyer de leden gevraagd om ideeën voor 

een speciaal project waar we nog geld voor kunnen vrijmaken. Er zijn 17 

goede ideeën ingebracht waarvan 7 meest haalbare verder zijn 

onderzocht. Op de ledenvergadering van 2017 zal het bestuur hierover de 

leden verder informeren.  

Overleg met de gemeente Haringen. 

Dorpsbelang streeft ernaar jaarlijks overleg te hebben met de Raad van 

de gemeente Harlingen en twee maal per jaar met het College van B&W. 

In dit overleg bespreken we zaken die voor Wijnaldum van belang zijn en 

hopen wij begrip te kweken voor wat er in ons dorp speelt. Verder 

hebben wij regelmatig contact met mensen van Openbare Werken 

wanneer het gaat om het oplossen van actuele kwesties. 



Ook in 2016 is er goed en constructief overleg geweest met zowel het 

College van B&W als de gemeenteraad van Harlingen. 

Overleg met B&W op 21 juni 2016: 

In dit overleg waarin B&W werden vertegenwoordigd door de 

burgemeester Roel Sluiter en wethouder Harry Boon werden de volgende 

onderwerpen besproken: 

- Herinrichting Buorren 
- Fietspad Wijnaldum – Midlum 
- Onderhoud oostelijke bosrand 
- Notitie Terpen en Wierden land 
- Herbestemming school 
- Winamerdyk 
Na de bespreking werd nog een rondje door het dorp gemaakt met 

speciale aandacht voor de vernieuwde Buorren. 

Overleg met de gemeenteraad op 5 oktober 2016: 

Op 5 oktober was een overleg van het bestuur van Dorpsbelang met de 

Gemeenteraad van Harlingen. Voor de eerste keer waren in het uur 

hieraan voorafgaand de dorpsbewoners uitgenodigd om onderwerpen die 

bij hun leven met de raad te bespreken (“Praat met de raad”). Deze 

mogelijkheid werd goed benut en door iedereen gewaardeerd.  

In het overleg van het bestuur met de Gemeenteraad werd nog 

uitgebreid gesproken over o.a. het fietspad Wijnaldum – Midlum en de 

verkeersveiligheid van de Winamerdyk. 

Jaarlijks terugkerende evenementen. 

Dodenherdenking. 

Ieder jaar organiseert Dorpsbelang op 4 mei de dodenherdenking rond de 

kerk. Net als ieder jaar was er een groot aantal belangstellenden en er 

was gelegenheid tot koffiedrinken en napraten in de consistorie. 

 



Kerstboom. 

Ook dit jaar is er weer een kerstboom in het dorp geplaatst. Het werd 

deze keer een happening met: 

- Schaatsen op een kunstijsbaan in de Buorren.  
- Een kerstactiviteit met de kinderen en jeugdvereniging EP de Boer in 

en door t dorp. 
- Kerstboom versieren onder het genot van een hapje en drankje 

(Glühwein en chocolademelk) 
- Na afloop kon iedereen nog even een hapje eten in het Dorpshuis 
Jammer dat het wat ging regenen maar dat kon de pret niet drukken. 

Nieuwjaarsreceptie. 

Eveneens een jaarlijks terugkerend evenement is de nieuwjaarsreceptie 

op de eerste vrijdag van het nieuwe jaar. Dorpsbelang organiseert dit 

samen met het Dorpshuis. De receptie werd weer in de soos gehouden en 

was goed bezocht, al zouden we best wel meer medebewoners willen 

begroeten. De nieuwjaarstoespraak werd gehouden door Geert Jongsma; 

de voorzitter van het dorpshuis. 

Lopende projecten. 

Woningbouw en leefomgeving. 

De (her)inrichting van ons dorp is klaar. Ook is de kruising Winamerdyk-

Haulewei-Siverdaleane-Hearewei enigszins veiliger gemaakt. 

Naar verwachting zal nu ook een fietspad naar Midlum worden 

gerealiseerd komen vanaf de Alde Leane.. Dit is opgenomen in een 

overkoepelend plan.  De exacte status hiervan is onbekend. Wij zijn in 

spannende afwachting 

Project Terpen en Wierden. 

Op de jaarvergadering van maart 2016 werd door dit project het plan 

gepresenteerd voor een wandelroute langs bos en ijsbaan langs de  



  



 

Sexbierumervaart en terug langs de Foarryp. Op dit moment is het al een 

geruime tijd stil rondom dit project. Dorpsbelang wacht af. 

Omgeving. 

Begeleidingsgroep Onderzoek Luchtkwaliteit Harlingen. 

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-de-

schoorsteen_42638/.  

2. in november 2016 is het luchtkwaliteitsonderzoek op leefniveau 

gestart; en 

3. op heel korte termijn start de zoutzuurmeting direct rondom de 

REC. 

4. 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. 

 

Sportvisvijver. 

Op 15 december is er door de initiatiefnemers van de accommodatie in 

het dorpshuis een presentatie gegeven van de plannen die men aan de 

Gemeente Harlingen heeft voorgelegd. Hierbij waren naast omwonenden, 

vertegenwoordigers van de gemeenteraad en dorpsbewoners aanwezig. 

http://www.harlingen.nl/recloket/monitoring-in-de-schoorsteen_42638/
http://www.harlingen.nl/recloket/monitoring-in-de-schoorsteen_42638/
http://www.harlingen.nl/recloket


Het bestuur van Dorpsbelang was ook vertegenwoordigd als waarnemer. 

Het bestuur onthoudt zich zoals bekend van een standpunt in deze. 

Hoewel omwonenden geen voorstander van de plannen zijn heeft de 

Gemeente Harlingen deze toch goedgekeurd. 

Oud papier. 

Het oud papier werd ook afgelopen jaar opgehaald door diverse 

verenigingen in het dorp. Er is een schema gemaakt en wanneer een 

vereniging het papier niet kan ophalen, moet dat met één van de andere 

verenigingen worden kort gesloten om vervanging te zoeken. De 

verenigingen krijgen het schema van Berber Hauser.  

Tot slot. 

Wij hopen dat wij u allen mogen verwelkomen op de ledenvergadering 

van vrijdag 17 maart. 

Het komende jaar zullen wij ons als bestuur ook weer zo goed mogelijk in 

blijven zetten voor ons dorp! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EIERACTIE 

 

Beste bewoners van Wijnaldum 

 

 

 

 

 

Het koor Waadwyn komt vrijdag 7 april tussen 17.15 – 20.00 weer bij u langs 

voor de jaarlijkse eieractie!!   

Geef ze uw steun en koop een eitje! 
 
 
 
 

10 verse eieren € 2,50 
Chocolade eitjes € 2,50 per zakje 

 

 
 

 



 
  



Glasvezel (snel internet) voor de buitengebieden. 
 
Het bestuur van Dorpsbelang Winaam volgt al een tijdje de ontwikkelingen 
m.b.t. glasvezel in Fryslân en wil u hiermee informeren over de status op dit 
moment. 

 
De laatste ontwikkelingen rondom de koers van de provincie. 
Het Provinciebestuur (GS) heeft in november 2016 voorgesteld om € 35 
miljoen euro ter beschikking te stellen, in de vorm van een achtergestelde 
lening, aan één partij, die met aanvullende bancaire financiering, 95% van 
alle witte aansluitingen (huishoudens) in Fryslân moet realiseren. Daarnaast 
is er nog € 5 mln beschikbaar voor de 5 % echt dure witte aansluitingen en € 
12 mln voor de grijze aansluitingen (bedrijven, dorpen, recreatie). 
Onlangs hebben Provinciale Staten over dit voorstel vergaderd en bijna 
unaniem hebben de Statenleden besloten om het voorstel van GS te volgen. 
Als 1 van de aanbieders heeft DFMopGlas plannen om samen met 
Kabelnoord heel Fryslân te verglazen, wit (huishoudens) + grijs. Er zijn echter 
ook nog plannen van andere aanbieders (o.a. voor de buurgemeente 
Waadhoeke) maar het voert te ver om die hier allemaal te noemen.  

 

 
De provincie bereidt nu een “tender” (verzoek om aanbieding) voor die in 
mei open gaat voor inschrijving op het beschikbare geld voor alle witte 
aansluitingen van Fryslân. 

 Voor de zomervakantie besluit de provincie welke partij de beste 
aanbieding heeft en aan wie de opdracht gegund wordt. 

 De provincie weegt in de selectie mee dat nog dit najaar begonnen 
wordt met aanleggen. 



 In de tendervoorwaarden wordt veel waarde gehecht aan deelname 
en betrokkenheid van de lokale initiatieven. 

Het is vrijwel zeker dat Kabelnoord een rol gaat vervullen in dit geheel. De 
provincie wil 1 bedrijf voor alle witte aansluitingen. Kabelnoord heeft 
inmiddels alle gemeenten in Fryslân uitgenodigd om aandeelhouder te 
worden van Kabelnoord. 

 
Gemeente Harlingen 
De gemeente Harlingen heeft aangegeven alle initiatieven vanuit de 
provincie te gaan ondersteunen. 
 
Dus al met al duurt het wat langer dan we vorig jaar gedacht hadden, maar 
er zijn dan binnenkort toch ontwikkelingen te verwachten.  
 
Rinse Dijkstra 

 
 
 

 
 



Klaar voor Kulturele Haadstêd 2018? 

 Geef u op voor de Tresoar Stoomkursus, “Klaar voor KH 2018”. 

Vrijdag  7april aanvang 20.00 uur in dorpshuis de Bijekoer.  

Zaal open om 19.30 uur 

Aanmelden bij Ingrid de Mari tel. 0623982916 

Tresoar gaat on Tour! Wij komen naar u toe om u klaar te stomen voor KH 

2018. 

Veel van de gasten die naar Friesland komen, willen de rijke Friese 

geschiedenis van stad en platteland opsnuiven. 

Het kunnen cultuurtoeristen zijn, maar ook familie van Friese emigranten die 

op zoek zijn naar hun ‘roots’. 

Hoe zit het eigenlijk met de Friese Vrijheid? Wanneer was ook alweer de Slag 

bij Warns? Hoe belangrijk was de Franeker Universiteit voor de provincie? 

Wie was Menno Simons? Wat voor pareltjes uit de geschiedenis en cultuur 

geven kleur aan uw dorp of streek? Na afloop van de cursus bent u klaar om 

de KH2018-gasten te woord te staan en verder te helpen. Wij verzamelen 

met u bijzonderheden om het verhaal van Friesland te vertellen. 

Wat houdt de Tresoar Stoomcursus in? 

In een tijdsbestek van anderhalf uur presenteert het Tresoar-team een 

luchtig programma met vijf onderdelen: 

• Een kort verhaal over de geschiedenis van Friesland 

• Een kort verhaal over de geschiedenis van uw dorp en streek 

• Een historisch filmpje uit het Fries Film Archief 

• Een verwijzing naar de collecties van Tresoar 



• Een quiz, waarmee de deelnemers hun kennis over dorp en streek kunnen 

testen 

Na afloop van de cursus krijgt iedereen het Certificaat Klaar voor KH2018. 

 

 

 

 



Activiteiten commissie Dorpshuis De Bijekoer 

 

De Après Ski Party op 11 februari was een hele gezellige avond! Het had nog 

wel wat drukker gekund maar desalniettemin hebben we ons allemaal goed 

vermaakt met Jenga, Skilat-race, pubquiz en spijkerslaan! De prijs voor de 

beste outfit ging naar de goedgevulde Janine Copini! 

 
 

 

 

 

 

 

 

15 april 2017 

 De Grote Winamer Paas Bingo 

Details volgen, houd uw brievenbus en de Wijnaldumer Nieuws  Groep  op 

Facebook in de gaten! 

Garageverkoop, Kramenmarkt 

De eerder aangekondigde  Rommel- / Kramenmarkt in en om de Bijekoer 

met koffie, muziek en Rad van Avontuur, zal in september plaatsvinden in 

combinatie met wederom een Garageverkoop, dit keer in samenwerking met 

Midlum. In het volgende Fuottenein meer hierover! 

 

 



 

  



 

Boekenmarkt in Wijnaldum 

  

Zaterdag 22 april organiseert Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum  

haar jaarlijkse  boekenmarkt.  

Verkoop van 2e hands en soms bijna nieuwe boeken, beschikbaar gesteld 

door particulieren die het Steunpunt een warm hart toedragen. 

Plaats:  in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum. 

Aanvang markt: 11.00 uur. Einde 16.00 uur. 

U kunt er ook gezellig een bakje drinken. 

In het Steunpunt (opgericht naar aanleiding van de vondst van de gouden 

fibula in 1953) kunt u tevens de verworven voorwerpen bewonderen, 

gevonden door amateurarcheoloog Gerke van Dijk. 

De voorwerpen zijn gevonden in de terpen rond Wijnaldum. 

Naast het bezoeken van de markt en het Archeologisch Steunpunt in de 

consistorie kunt u op verzoek een kijkje nemen in de St. Andreaskerk.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



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. 

 

 
 

Wij zoeken nog steeds  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. 
 

 

 

mailto:ronleen@ziggo.nl


   
  

 

 

  

 

  



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! 
 
 
 

 
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. 

  

mailto:ronleen@ziggo.nl
http://www.winaam.nl/


Agenda 

 

10-11 maart  Swart is sa tryst - De Bijekoer 

7 april  Stoomkursus Tresoar - De Bijekoer 

7 april  Eieractie Waadwyn - Wijnaldum 

15 april  Paasbingo - De Bijekoer 

22 april  Boekenmarkt - Archeologisch Steunpunt 

6 mei  Terpenkuier met beleving - start Archeologisch Steunpunt 

3 juni  Fietstocht Westergo - start Archeologisch Steunpunt 

september  Garageverkoop - Wijnaldum/Midlum 

Elke donderdag vanaf 14.00 soos in de Bijekoer 

Elke donderdag vanaf 19.00 darten 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 mei 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 sinds 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             VERENIGING               TREKKER 

JANUARI JEUGDCLUB    DE BOER 
FEBRUARI  DORPSBELANG    JUKEMA 
MAART  TONEELCLUB   JUKEMA 
APRIL  KEATSEBAL   BERGMANS 
MEI   ARCH.STEUNPUNT   BUREN 
JUNI  KOOR     JUKEMA 
JULI   KAART/BILJARTCLUB   BUREN 
SEPTEMBER  KEATSEBAL    DE BOER 
OKTOBER  OUDERENSOOS    
NOVEMBER JEUGDCLUB   BRUINING 
DECEMBER ARCH.STEUNPUNT  BRUINING 
 
 
Mocht één van de verenigingen niet kunnen op deze zaterdag dan 

onderling ruilen aub. 

 



 


