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• Verschijnt 4 keer per jaar 

• Dorpsbelang:  dorpsbelang@winaam.nl 

• Lidmaatschap:  € 10,00 p/jaar  

• IBANnummer:  NL30RABO0320446484 

• Redactie Fuottenein: Ingrid de Mari, Marianne Steegstra en Naomi 
Weissenbach 

• Website:   www.winaam.nl 

• Webmaster:  Ingrid de Mari   demari@ziggo.nl 

• Drukwerk:   Flevodruk Harlingen 

 

Het bestuur verzoekt u vriendelijk de contributie jaarlijks automatisch te 
laten incasseren. 
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Voorwoord 
 

1918-2018, honderd jaar! Zolang bestaat Dorpsbelang al. Er zijn zelfs nog 

notulen uit dat verre verleden. Honderd jaar geleden en nu, één Dorpsbelang 

en wellicht gelijksoortige problemen. In september wil Dorpsbelang dit 

jubileum met alle Winamers vieren. Om dit te organiseren is er een heuse 

feestcommissie ingesteld. Zie het jaarverslag in dit Fuottenein. 

Dan 30 maart 2018, de Algemene Ledenvergadering. In deze Fuottenein vindt 

u de agenda, de notulen van de vorige ALV en het jaarverslag 2017-2018. Ik 

zou zeggen, kom allemaal. Er gebeurt veel in en rond het dorp en Dorpsbelang 

is bij veel van die zaken nauw betrokken. U kunt daar over meepraten, sterker 

nog het bestuur van Dorpsbelang zou er zeer veel prijs op stellen als u massaal 

aanwezig bent en meepraat! 

 

De belangrijkste punten waar Dorpsbelang zich nu vooral bezighoudt zijn, het 

fietspad tussen Wijnaldum en Midlum (het besluit over een brug of een 

fietstunnel is door de Harlinger gemeenteraad over de verkiezingen heen 

getild, dus een blijvend puntje van aandacht voor Dorpsbelang), de 

verkeersonveiligheid op het kruispunt Winamerdyk-Haulewei voor fietsers en 

busreizigers (volgens de Provincie is dit kruispunt niet intensief genoeg in 

gebruik om er voldoende aandacht aan te kunnen besteden, bovendien zijn er 

een aantal esthetische redenen waardoor het kruispunt niet beter onder de 

aandacht kan worden gebracht) en verder zijn er de dorpsvisie en de 

financiering van Dorpsbelang, waarover intensief contact is met de Harlinger 

bestuurders. Verder zijn er nog een aantal leefbaarheidsprojecten waarover 

de vorige ALV heeft gesproken en die in 2018 (deels) gerealiseerd zullen gaan 

worden. Tenslotte zijn er duizend-en-een onderwerpen waar Dorpsbelang 

over praat, maar zie daarvoor het al eerder genoemde jaarverslag. 

 

Oh ja, in december 2017 is het luchtkwaliteitsonderzoek, waarbij de REC in het 

middelpunt van de belangstelling heeft gestaan, afgerond. De resultaten 

worden binnen zeer korte tijd bekend gemaakt, misschien al voordat deze 

Fuottenein bij u op de mat ligt. De uitkomst is interessant, maar ik ben zeer 

benieuwd of daarmee ook de discussie rondom de afvaloven gaat luwen. Ik 



denk eerlijk gezegd van niet, los van het feit of dat terecht is of  niet. Maar dat 

laat ik aan ieder voor zich om te beoordelen. Een groot voordeel van de 

afronding is dat de begeleidingsgroep, waarin ook Dorpsbelang zit, binnenkort 

wordt opgeheven. Dat geeft weer wat ruimte voor meer vrije tijd of meer tijd 

voor andere aandachtspunten of activiteiten. 

 

In het dorp gebeurt veel en het zou ook heel fijn zijn als alle dorpsbewoners 

dat meemaken. Daarom de dringende oproep aan iedereen: “Laat u zien en 

doe mee!”. In het dorp kan nog veel meer gebeuren om de leefbaarheid in 

stand te houden en te vergroten. Alle bewoners van Wijnaldum, lid of geen lid 

van Dorpsbelang, zijn van harte welkom om hun ideeën te delen en samen 

met Dorpsbelang te bespreken en eventueel te realiseren, mits haalbaar 

natuurlijk. 

Daarnaast is Dorpsbelang, maar zijn ook de andere verenigingen in Wijnaldum 

ernstig op zoek naar vrijwilligers en hoe meer vrijwilligers er zijn, des te beter 

de verdeling van de werkzaamheden kan plaatsvinden. Dan wordt het ineens 

veel minder tijdrovend om vrijwilliger te zijn, dan wordt het ineens heel leuk 

om vrijwilliger te zijn. 

 

Ik wens ons allemaal een heerlijk voorjaar toe en hoop jullie allemaal te zien 

in het Dorpshuis op 30 maart aanstaande. 

 

Ron Leen 

 

 

 

 

 

 

 

  



Project-update Friese terpdorpen – Mrt 2018 

 

Planning bouw ‘Tempeltje van Winaam’  

De plannen voor de bouw van het uitkijkpunt bij het dorpsbos worden steeds 

concreter. Architect Nynke-Rixt Jukema en constructeur Johannes de Haan 

van Smartconstructions hebben onlangs de planning gepresenteerd aan de 

werkgroep. Door het natte weer in december lopen de werkzaam iets achter, 

maar de verwachting is dat de opening op de langste dag van het jaar 

haalbaar is.  

Onderdeel    planning 

Visueel ontwerp                                          gereed 

Technisch ontwerp                                     gereed 

Uitvoeren sondering                                 gereed 

Verwijderen groenstrook                          gereed 

Zandbed voor fundatie                            zo spoedig mogelijk 

Beeldhouwen reliëfmaquette                   is gestart 

Start bouw op locatie                                 week 12 (12 weken) 

Bouw gereed                                                week 24 

Afwerken terrein                                         week 23 / 24 

Profileren klei wanden                               Herfst 2018 

Gereed voor opening                                Voor 21 juni 2018 

Voorlopige datum opening  21 juni 2018 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met O. Borsen (LBF 0512-

383800) 

Of kijk op http://www.winaam.nl/tempel-wijnaldum-bouwplannen/ voor een 

uitgebreide toelichting. 

  

http://www.winaam.nl/tempel-wijnaldum-bouwplannen/


 

Afbeelding: De verschillende bouwfasen van het uitkijkpunt. 

 

 

 

 

 



  



Uitnodiging voor alle leden van Dorpsbelang Wijnaldum 

Goede Vrijdag 30 maart aanstaande 20.00 uur 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 (0625568531). In 

dat geval wordt uw punt toegevoegd aan de agenda. 

 

De agenda ziet er als volgt uit: 
1. Opening en vaststelling agenda 

2. Notulen 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen 

5. Jaarverslag 2017-2018 

6. Verslag penningmeester - boekjaar 2017 

7. Verslag kascommissie 

8. Verkiezing nieuwe kascommissie 

9. Verkiezing bestuur:  Aftredend en herkiesbaar Rinse Dijkstra 
Aftredend en niet herkiesbaar Nynke de Vries 

Er is altijd ruimte voor versterking. Leden die in het bestuur van Dorpsbelang 
willen plaatsnemen, kunnen zich tot en met donderdag 22 maart schriftelijk 
of per e-mail als kandidaat bestuurslid aanmelden bij Rinse Dijkstra 
(secretaris). 

 

Pauze 

  



 

10. Vrijwilligers voor Dorpsbelang gevraagd 

11. Subsidies 

12. 100 jarig jubileum 

13. Dorpsvisie 2018-2028 

◦ Wie wil meedenken over wat er op (langere) termijn aan 
voorzieningen geboden en verbeterd moet worden. 

14. Status uitvoering ideeën ten behoeve van Wijnaldum zoals besproken op 
de ledenvergadering 2017. 

• Water tappunt Join The Pipe 

• Graffiti op de kastjes van KPN, NUON, Ziggo enz. 

15. Andere projecten. 

• Fietspad Wijnaldum-Midlum 

• Uitkijkpunt bij Winamer bos (project Terpen en Wierden) 

16. Diverse zaken.  

• Begeleidingsgroep Onderzoek Luchtkwaliteit Harlingen 

• (Commissie) Winamerdyk 

17. Rondvraag 

18. Sluiting 

 

Na de sluiting van de vergadering kunt u nog napraten in de bar waar u de 
eerste consumptie wordt aangeboden door het bestuur van Dorpsbelang 
Wijnaldum.  

  



 

Open dag Middelstein 

 

 

Zijn jullie benieuwd hoe er op Middelstein les wordt gegeven? Hoe we de 

ontwikkeling van de kinderen volgen? Hoe de kinderen leren? 

Graag nodigen we jullie uit op Openbaar Kindcentrum Middelstein in 

Midlum. Op woensdag 21 maart organiseren we een Open Dag en staat de 

hele dag de koffie en thee klaar. We, leerkrachten én kinderen, laten jullie de 

peuteropvang en de basisschool zien, vertellen over ons onderwijsaanbod en 

beantwoorden vragen. 

Hartelijke groet en tot ziens, 
Annie Schotanus 
Directeur i.k.c. Middelstein 
 

 

Hallo allemaal… 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Notulen jaarvergadering Dorpsbelang Wijnaldum 

Datum: 17 maart 2017 in Dorpshuis De Bijekoer 

1. Opening: Voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering 

  
2. Notulen jaarvergadering 4 maart 2016:  

- N.a.v. punt 10 3e streep: Een fietsenstalling bij het bushokje aan de 

Haulewei wordt besproken met de gemeenteraad. 

- N.a.v. punt 15: De dvd over Wijnaldum is enthousiast ontvangen. De 

dvd geeft een mooie impressie over het heden en verleden (met name 

over de Fibula) van Wijnaldum.  

 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen relevante ingekomen stukken. 

4. Mededelingen:  

Op zaterdag 8 juli 2017 wordt voor de bewoners van Wijnaldum en andere 
geïnteresseerden een open dag in en om Wijnaldum georganiseerd waar 
verschillende bedrijven hun deuren openen. Meer informatie volgt nog. 
 

5. Jaarverslag 2016-2017 

Het jaarverslag wordt met de aanwezigen besproken en door de leden 

goedgekeurd. 

Naar aanleiding ervan zijn de specifieke aandachtspunten:  

- Website Wijnaldum: Ingrid de Mari heeft de website www.winaam.nl 

vernieuwd en onderhoudt deze structureel. 

- Op facebook bestaat er nu de Wijnaldumer Nieuws Groep. Iedere 

inwoner van Wijnaldum kan zich hier op aanmelden. Deze wordt mede 

gebruikt door Dorpsbelang om met de bewoners te communiceren. 

- Jeu de Boules: Er worden vrijwilligers gezocht op jeu de boules 

wedstrijden en/of competities op onze nieuwe baan te organiseren en 

te leiden. 

- Slimste dorp van Friesland: in Hillaard geëindigd als derde. De finale 

vindt plaats in april 2017.  

- Overleg gemeente Harlingen: dit was op 5 oktober 2017. Voornamelijk 

het fietspad van Wijnaldum naar Midlum kwam ter sprake. Jukema 

heeft een bezwaar ingediend bij de Raad van State (provincie). De 

uitspraak van de provincie volgt begin april 2017. 

http://www.winaam.nl/


Op dit moment is een brug over de weg het goedkoopste voor de 
gemeente. Maar op lange termijn is een tunnel goedkoper en een stuk 
veiliger. Hierover volgt nog een besluit.  
Drie speerpunten: 

o Er wordt gelet op de veiligheid van de brug 

o Er is een betere verbinding met Midlum en Harlingen 

o Deze belofte werd gedaan door de gemeente toen de school 

werd opgeheven 

Ook de veiligheid van het kruispunt (Bruiningshoeke) kwam ter 
sprake. Deze is wel iets verbeterd, maar nog niet naar wens van de 
dorpsbewoners. Er wordt nog steeds hard gereden. Het blijft dus een 
gevaarlijk kruispunt. Dit onderwerp wordt wederom ter sprake 
gebracht in de eerst volgende vergadering met de gemeente Harlingen. 
De Winamerdyk is tevens onveilig. Het is lastig de weg breder te 
maken, hier is simpelweg bijna geen ruimte voor vanwege bomen en 
de sloten aan beide kanten en de aanwezige huizen. Ook wandelen of 
fietsen er personen zonder verlichting, wat levensgevaarlijk is. Ideeën 
over het veiliger maken van deze weg zijn welkom en kunnen ingediend 
worden bij Dorpsbelang. 

- Jaarlijkse 4 mei herdenking: Dorpsbelang zoekt vrijwilligers voor 

ondersteuning bij het organiseren van de jaarlijkse 4 mei herdenking in 

Wijnaldum. 

- Kerstboom: dit evenement was zeer geslaagd. Er lag een ijsbaan, waar 

iedereen kon schaatsen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Nu nog 

hopen op echt winters weer voor december 2018. 

- Nieuwjaarsreceptie: het was gezellig, maar we zouden meer 

medebewoners willen begroeten. Nieuwjaarstoespraak werd gehouden 

door Geert Jongsma (voorzitter dorpshuis). 

- Project Terpen en Wierden: binnenkort komen de leden van de 

werkgroep Terpen en Wierden weer samen. 

- Sportvisvijver: dit gaat niet door 

- Begeleidingsgroep Onderzoek Luchtkwaliteit Harlingen: Voorzitter 

verwijst hier naar de communicatie in het Fuottenein hierover, alsmede 

naar de verstrekte adressen in het jaarverslag. Naar aanleiding van de 

vraag in hoeverre hij als lid van de Begeleidingsgroep (BG)nu het 

dorpsbelang vertegenwoordigd zonder feitelijk ruggespraak met de 

bewoners te houden is het antwoord als volgt: Ron Leen is op 

persoonlijke titel lid van de BG, maar wel gevraagd als lid van 

Dorpsbelang. Dat is een lastige tegenstrijdigheid. Echter, de voorzitter 

koppelt iedere bestuursvergadering zijn bevindingen over de BG terug, 



alsmede over de voortgang van de BG. Daarnaast wordt zoveel 

mogelijk transparante uitleg betracht via het Fuottenein, maar kunnen 

de bewoners ook hun eigen informatie halen via de reeds bekende 

adressen. Voorzitter benadrukt nogmaals dat de BG geen partij is voor 

of tegen de REC, maar het luchtkwaliteitsonderzoek begeleidt. 

Discussies over het bestaansrecht van de REC of over te nemen 

maatregelen zijn geen onderdeel van de opdracht van de BG. Als dat 

wel zo zou zijn, dan zou voorzitter uit de BG stappen, omdat hij vindt 

dat hij geen mandaat heeft om deze discussie namens de Winamers te 

voeren. Bovendien wil hij deze rol/positie ook niet. 

- Oud papier: de opbrengt is prima en wordt verdeeld over de 

verschillende verenigingen in het dorp. Voorzitter licht toe dat de 

jaaropbrengst over alle deelnemers wordt verdeeld. Dus niet alleen 

over de deelnemers die dat jaar hebben gelopen en opgehaald. 

Gemiddeld over 2-3 jaar lopen alle deelnemers even veel en is daarmee 

een mogelijke oneerlijkheid in de verdeling opgeheven. 

 
6. Verslag penningmeester boekjaar 2016 

Alle aanwezige leden krijgen inzage in de financiële stukken over 2016. Er 

zijn verder geen vragen of opmerkingen over. 

7. Verslag kascommissie 

De kascommissie keurt de financiën 2016 goed. 

8. Verkiezing nieuwe kascommissie 

Johannes Rutten treedt af. Klaas Tichelaar en  Andreas Zijlstra vormen de 

nieuwe kascommissie. 

9. Verkiezing bestuur 

Geen bijzonderheden.  

Pauze 

10. Vrijwilligers voor dorpsbelang gevraagd: 

Op dit moment zijn er zeven vrijwilligers actief voor het 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 Boulesbaan 



• Yfke en Fokke Meijerink - rondbrengen Fuottenein en 

Springlevend 

Wij zoeken naar versterking voor de volgende taken:  

• Notuleren bestuurs- en ledenvergadering 

• Ondersteuning bij het organiseren van de jaarlijkse 4-mei 

herdenking in Wijnaldum 

• Ondersteuning bij alle voorkomende werkzaamheden en 

activiteiten 

 
11. Presentatie uit te werken ten behoeve van Wijnaldum. Er wordt gewerkt 

aan een nieuwe schommel voor in de speeltuin. Verder zullen we 

gezamenlijk een keuze maken uit de volgende vier 

- Bloembakken aan de lantaarnpalen 

- Honey Highway  

- Water tappunt 

- Graffiti op de kastjes van KPN, NUON, Ziggo etc 

Na de presentatie en uitleg van Rinse Dijkstra wordt er gestemd. Er wordt 

gekozen voor het water tappunt en Graffiti. Het dorpsbelang zet zich ervoor 

in om dit te realiseren. 

12. Rondvraag/-medelingen:  

- Zijn er ook mogelijkheden voor inbraakpreventie? Antwoord: de politie 

rijdt regelmatig door het dorp. Verder is er weinig aan te doen. Een 

huisalarm dient ieder zelf te installeren. 

- Leeuwarden culturele hoofdstad 2018: in Wijnaldum zijn er 

wandeltochten (2 dagen, 45 km) rond 31 augustus. Dit valt net in het 

weekend van de visserijdagen. Er wordt nog gekeken op welke wijze 

Wijnaldum zich kan presenteren in dit weekend. 

- Op 7 april houdt Tresoar in het dorpshuis een lezing over de 

geschiedenis van het gebied/streek in de omgeving van Wijnaldum en 

van Friesland t.b.v. mogelijke toeristische ontwikkeling van de regio. 

- Is een looproute van Wijnaldum naar Sexbierum door een verbinding te 

maken over de oud spoor brug mogelijk? Ja, maar het probleem is dat 

het loop pad ook over de landerijen voor boeren dient te komen. 

Echter, het zou een mooie wandelroute kunnen zijn. Dit voorstel wordt 

besproken met dorpsbelang Sexbierum en gemeente Franeker. 



- Wat doet Dorpsbelang tegen de (buitenlandse) vrachtwagens die 

halverwege de Haulewei moeten omkeren, omdat ze de verkeerde 

afslag hebben genomen om op het industrieterrein te komen? Tot nu 

toe was dit probleem niet bekend bij Dorpsbelang. Het is belangrijk dat 

als mensen willen dat Dorpsbelang iets voor ze doet, dat de 

problematiek dan wel bij Dorpsbelang bekend moet zijn. Dorpsbelang 

kaart dit aan bij de gemeente. 

Ron Leen sluit de vergadering om 22:30  

 

Wie Boulet er mee? 

Vanaf de 1e donderdag in mei gaan we weer beginnen met Jeu de Boules op 
onze prachtige banen bij de speeltuin. 

Voor 10 euro doe je het hele zomerseizoen (5 maanden) mee, aanvang elke 
donderdag om 14.00u. 

 

 

 

 
  



Programma Archeologisch Steunpunt 2018 
 
Het is nog winter en na al hebben we onze eerste activiteit alweer achter de 
rug. In december 2017 was er de winterwandeltocht, waarbij de deelnemers 
zich absoluut niet uit het veld lieten slaan door de omstandigheden. Harde 
wind en hagel werden getrotseerd, er was een fijne tussenstop met een koek 
en chocolademelk, er werd een verhaal voorgelezen door een echte bard en 
we hadden gezorgd voor live muziek van Sjoerd Veenstra. Het was zeer 
geslaagd. Vrijdagavond 26 januari hebben we namelijk meegedaan met de 
opening van Culturele Hoofdstad 2018. De avond stond in het teken van 
verhalen en ondanks de geringe belangstelling was het publiek onder de 
indruk van de verhalen van onze vertellers, Jantsje Post, Maartje Post en Ans 
Hofstra. Het was spannend, indrukwekkend, fantasievol en informatief. 
Verder zijn we alweer bezig met het maken van plannen voor de rest van 2018. 
Zo komt er ook dit jaar weer een boekenmarkt, gaan we fietsen en wandelen, 
we houden ons bezig met de plaatsing van het “tempeltje” ontworpen door 
Nynke-Rixt Jukema in het kader van het terpen en wierden project. Zoals u 
kunt lezen zijn wij als stichting archeologisch steunpunt nog altijd actief bezig 
om de geschiedenis van onze streek onder de aandacht te brengen. Wij willen 
juist ook in 2018 weer een aanspreekpunt zijn voor bezoekers en bewoners 
van onze streek. U hielp ons met uw donaties weer heel spontaan om onze 
kosten te dekken en activiteiten te ondernemen. 
 
Hierbij het voorlopige programma. Ook voor de herfst en winter hebben we 

nog wel plannen, maat die zitten nog in de pijplijn. 

 
Zaterdag 21 april   Boekenmarkt 
Wij verkopen boeken voor jong en oud. Er zit altijd wel iets van uw 
gading tussen. Voor een paar euro komt u met een stapel boeken 
thuis. 
 
Zaterdag 26 mei   Terpenkuier 
De terpen rond Wijnaldum zijn ontstaan op een kwelderwal. Bewoning op 
deze kwelderwal startte vanaf de tweede eeuw na Christus, in de Romeinse 
tijd. De terpenkuier gaat langs de eeuwenoude terpen van het vroegere 
Westergo. Onderweg kunt u het verleden beleven. 
  



 
Donderdag 21 juni,   Opening “tempeltje”  
Nynke Rixt Jukema heeft een prachtige uitkijkpost ontworpen. De tekeningen 
zijn te bekijken in het archeologisch steunpunt. De bedoeling is het 
“tempeltje” op de langste dag van het jaar te openen. 
 
Zaterdag 14 juli     Fietstocht 
We organiseren een informatieve fietstocht door onze streek.  
 
 

 
  
 
 
 

 

  



 

 

 

 



Vrijdagmiddagborrel 
 
 
Op vrijdag 2 februari is de maandelijkse vrijdagmiddagborrel geïntroduceerd, 
de eerste keer was een gezellig succes want wat is er tenslotte nou leuker dan 
met je dorpsgenoten maandelijks even bijpraten?!  
 
 
Elke 1e vrijdag van de maand van vijf tot acht is iedereen welkom in de soos 
van de Bijekoer. 

 
 

 
  



Kleurplaat

  



JAARVERSLAG  VERENIGING DORPSBELANG WIJNALDUM 
2017 – 2018. 
 
Inleiding. 

Het jaarverslag van 2017-2018 van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum 
geeft een beeld van activiteiten van de vereniging. Het jaarverslag betreft 
de periode van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2018. 
 

Algemeen 
Het zal u opvallen dat de verslagperiode doorloopt tot en met februari 
2018. Dat is omdat dit een logische aansluiting op de jaarvergadering in 
maart is. Het betekent dat de jaarverslagen steeds de periode van maart 
tot en met februari zullen beslaan in plaats van het kalenderjaar. 
 
In 2017 was het bestuur tamelijk volledig. Helaas was Nynke de Vries eerst 
minder beschikbaar en moest ze later in het jaar wegens andere 
prioriteiten toch haar bestuursfunctie neerleggen. Ze blijft wel actief voor 
speeltuinzaken. 
Eerst hebben de andere bestuursleden bij toerbeurt de notulen verzorgd 
maar in de loop van 2017 is Rop Pronk bereid gevonden de functie van 
vaste notulist op zich te nemen. 
Het bestuur is in de periode van 1 maart 2017 tot 1 maart 2018 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. 
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 
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 gebruik gemaakt van de Facebook groep 
Wijnaldumer Nieuws Groep. 
 

http://www.winaam.nl/


Bestuur. 
Bij de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2017 is Michael Bouma 
herkozen als bestuurslid. 
Ron Leen heeft zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen 
in maart 2018. Verkiezing in de raad heeft als gevolg dat hij in maart 2018 
stopt als voorzitter van Dorpsbelang. 
 

Werkgroepen 
Om het bestuur te verlichten en omdat niet alles door bestuursleden 
gedaan hoeft te worden bestaan er nu twee werkgroepen/commissies: 
• De werkgroep Onderhoud Winamerbos (Andreas Zijlstra en Johannes 

Rutten). 
• De Jubileum commissie die is ingesteld i.v.m. het 100-jarig jubileum. 

De commissie bestaat uit Arend Leutscher, Berber Hauser, Leontien 
Copini, Rinse Dijkstra en Tineke de Groot. 

Er is regelmatig contact tussen de werkgroepen/commissies en het 
bestuur. 

 
Werkgroep Onderhoud Winamer Bos: 
Het Winamerbos zelf is eigendom van Staats Bosbeheer en het onderhoud 
van het bos valt onder de verantwoordelijkheid van SBB. Alleen het 
schelpenpad en de visvijver vallen onder de verantwoordelijkheid van 
Dorpsbelang. 
De werkgroep heeft in de winter 2017 het schelpenpad opgehoogd met 
nieuwe schelpen, na de diverse stormen het schelpenpad vrijgemaakt van 
omgewaaide bomen en de vijver laten hekkelen. 
 

Subsidies. 
De Gemeente Harlingen heeft haar beleid omtrent subsidie verlening vorig 
jaar aangepast. Tot nu toe moet Dorpsbelang ieder jaar opnieuw de 
financiële bijdrage van de Gemeente Harlingen voor het volgende jaar 
aanvragen. Dorpsbelang is samen met Dorpsbelang Midlum met de 
gemeente in gesprek over een structurele jaarlijkse bijdrage, gekoppeld 
aan heldere dorpsvisies en met elkaar gemaakte afspraken. Dit 
gesprekstraject zal waarschijnlijk in de eerste helft van 2018 zijn afgerond. 
 
Verder is er 24 mei 2017 een subsidieaanvragen ingediend bij het Iepen 
Mienskipfuns Fryslan ten behoeve van het project Meer reuring door 
kleuring. Het gaat om een bijdrage in de kosten voor het plaatsen van een 



join-the-pipe, graffiti op de NUTS-kastjes, bloembakken aan lantaarnpalen 
en honey highway. 
 
Ook is er overleg gevoerd met de windmolen eigenaren over de 
mogelijkheden tot subsidiëring van bepaalde projecten zoals ook voor 
Midlum is geregeld. Ter beoordeling van deze subsidieaanvragen is een 
stichting opgericht (Stichting Riedpolder) waarin ook een 
vertegenwoordiger van Dorpsbelang Wijnaldum is benoemd. Omdat niet 
alleen Dorpsbelang maar ook andere verenigingen e.d. aanvragen kunnen 
doen heeft deze slechts een adviserende rol t.a.v. aanvragen uit 
Wijnaldum. 
 

Efkes Buorkje. 
Op 8 juli werd na initiatief van enkele inwoners en ondernemers in ons 
dorp door een daarvoor ingerichte werkgroep “Efkes Buorkje” 
georganiseerd. Belangstellenden konden een kijkje nemen bij bedrijven en 
andere initiatieven in en rond het dorp. Er waren rondleidingen, 
demonstraties, proeverijen en activiteiten voor kinderen. 
Er waren ongeveer 700 bezoekers en we kunnen spreken van een groot 
succes wat voor herhaling vatbaar is. Dorpsbelang heeft bijgedragen om de 
kosten te dekken. 
 

Speeltuin 
In de zomer van 2017 is de speeltuin uitgebreid met een nieuw toestel: een 
zogenaamde vogelnest schommel. De Gemeente Harlingen heeft hiervoor 
een flink bedrag beschikbaar gesteld en Dorpsbelang heeft de rest betaald. 
 

Slimste dorp quiz. 
Het Wijnaldumer team de Fries is er in de regionale ronde niet in geslaagd 
de finale te behalen. De Slimste Dorp quiz 2017-2018 kon helaas door te 
weinig deelname niet doorgaan. Voor de fanatieke quizzers onder ons 
heeft de activiteiten commissie in december een alternatieve quiz 
georganiseerd. 
 

AED. 
Tijdens de hulpverleningsdag zaterdag in Harlingen werden er 10 AED's 
weggegeven aan Harlinger organisaties. Namens het dorpshuis De Bijekoer 
mocht Ron Leen een tweede AED voor ons dorp in ontvangst nemen. Deze 
blijft technisch gezien onder de verantwoordelijkheid van de Bijekoer. 



Het contract voor onderhoud en de beschrijving van het beheer en gebruik 
van de AED’s moet worden vernieuwd. Daarnaast is er weer een 
herhalingscursus AED geweest. Het ligt wel in de bedoeling beide AED’s in 
een gebruikersgroep onder te brengen. 
 

Glasvezel. 
Samen met Erik Hauser en sinds kort ook met Dorpsbelang Midlum volgt 
het bestuur van Dorpsbelang nauwlettend de ontwikkelingen rond de 
aanleg van glasvezel in heel Friesland. De provincie heeft hier veel geld voor 
gereserveerd en Kabel Noord opdracht gegeven de buitengebieden te 
voorzien. DFMOpGlas is bezig bij de Friese gemeentes steun te krijgen om 
ook de huizen in de dorpen aan te sluiten. 
 

Overleg met/binnen de gemeente Harlingen. 
Dorpsbelang streeft ernaar jaarlijks overleg te hebben met de Raad van de 
gemeente Harlingen en 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 2017 is er regelmatig goed en constructief overleg geweest met 
zowel het College van B&W als de gemeenteraad van Harlingen. 
 
Dorpsschouw op 16 oktober 2017 
Dit jaar was voor het eerst het overleg met B&W net zoals in de andere 
dorpen/wijken van Harlingen in de vorm van een zogenaamde 
wijkschouw/dorpsschouw. De gemeente werd vertegenwoordigd door 
Burgemeester Sluiter, de nieuwe wijk- /dorpen coördinator Adry Attema 
en enkele gemeenteraadsleden. Na een rondgang door het dorp waarbij 
onderweg ook met bewoners diverse onderwerpen (zoals boom 
Dorpsplein, voetbal doel, overlast Buorren 22-24 en tuinafval Utergerzen) 
werden besproken en vaak ook meteen een vervolg afspraak over 
gemaakt. Na afloop werd nog wat nagepraat met koffie en thee in het 
Dorpshuis. 
 
Overleg met de gemeenteraad op 4 oktober 2017: 
Op 4 oktober was een overleg van het bestuur van Dorpsbelang met de 
Gemeenteraad van Harlingen. Ook deze 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. Onderwerpen waren o.a. 
Pension functie “Huis van het Statiegeld” en mogelijkheden particuliere 
nieuwbouw. 
In het overleg van het bestuur met de Gemeenteraad werd nog uitgebreid 
gesproken over o.a. het fietspad Wijnaldum – Midlum, de 
verkeersveiligheid van de Winamerdyk, verzakking kerkhof, de rol van 
Dorpsbelangen en luchtkwaliteit Harlingen e.o. 
 

Samenwerking DB Midlum 
De samenwerking met Dorpsbelang Midlum is geïntensiveerd. Hot item is 
uiteraard steeds het fietspad maar afgelopen jaar is er ook samengewerkt 
aan: 

Brief naar politieke partijen over toekomstvisie 
Glasvezel ontwikkelingen 
Subsidie Gemeente en dorpsvisies 

 
Jaarlijks terugkerende evenementen. 

Dodenherdenking 
Ieder jaar organiseert Dorpsbelang op 4 mei de dodenherdenking rond de 
kerk. Er waren dit jaar niet heel veel belangstellenden (slechts 2 kinderen). 
Er waren wel weer buitenlandse gasten. 
Na de plechtigheid was er gelegenheid tot koffiedrinken en napraten in de 
consistorie. 
Er is ook gebleken dat er een verkeerde datum op de gedenksteen staat. 
Dit gaat aangepast worden door de Gemenebest Oorlogsgraven 
(Commonwealth War Graves Commission). 
 
Dorpsbelang is nog steeds op zoek naar een vrijwilliger die zich wil 
bezighouden met de organisatie van de jaarlijkse dodenherdenking op 4 
mei!!!!!!!!! 
 
Kerstboom. 
Ook dit jaar is er weer een kerstboom in het dorp geplaatst. Het werd deze 
keer een happening met: 
• Een kerstactiviteit met de kinderen en jeugdvereniging EP de Boer in 

het Dorpshuis. 
• De ouderen in het dorp werden verrast met een kerst cadeautje. 
• 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 weer eens regende, maar dat was gelukkig maar een 
beetje. 
  
Nieuwjaarsreceptie. 
Eveneens een jaarlijks terugkerend evenement is de nieuwjaarsreceptie op 
de eerste vrijdag van het nieuwe jaar (6 januari). Dorpsbelang organiseert 
dit samen met het Dorpshuis. De receptie werd in de bar gehouden en was 
goed bezocht, al zouden we best wel meer medebewoners willen 
begroeten. Er waren ook veel vertegenwoordigers van de lokale politiek 
aanwezig, waarschijnlijk met het oog op de naderende verkiezingen. De 
nieuwjaarstoespraak werd gehouden door Ron Leen als voorzitter van 
Dorpsbelang.. 
 

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. Bovendien staat het 
ook in het Fuottenein. 
 

Lopende projecten. 
 

Join-the-Pipe. 
Het is door tijdgebrek niet gelukt dit project in 2017 te realiseren. Het 
streven is om in het voorjaar 2018 de watertap te plaatsen bij de bank op 
het dorpsplein. 
 
Graffiti op nutskasten. 
Er is een offerte gevraagd aan de Graffiti stichting in Leeuwarden. Er is ook 
overleg gevoerd met Ziggo, Liander, Gemeente Harlingen en Wetterskip. 
Ziggo wil hier niet aan meewerken en daardoor blijven 8 kasten over die 
beschilderd kunnen worden. De voorbehandeling willen we door een 
schilder laten doen en daarvoor zijn offertes gevraagd. 
Het idee is nu (ook ivm Slachte-loop) afbeeldingen van (strip)katten aan te 
laten brengen. 
Besluit door bestuur moet nog genomen. 

  



Project Terpen en Wierden. 
In januari zijn in het kader van het project “Terpen en Wierden” de 
werkzaamheden gestart om de tempel die Nynke Rixt Jukema heeft 
ontworpen voor Wijnaldum te 
realiseren. Dit voorjaar moet de tempel, die zo’n drie meter hoog wordt, 
aan de rand 
van het Winamer bos verrijzen. Een rode steen en rood cortenstaal 
verwijzen naar de 
kleur van de fibula die hier in de jaren ’90 is gevonden. Een mooie aanwinst 
voor ons 
dorp kunnen we wel zeggen. 

 
Woningbouw en leefomgeving. 

• De Bouwvereniging is met de huurders in gesprek over de 
verbeter plannen voor de komende jaren. Nadat de bewoners zijn 
geraadpleegd zijn er bewoners bijeenkomsten georganiseerd om 
zaken af te stemmen. Het bestuur van Dorpsbelang wordt hierbij 
door de Bouwvereniging betrokken. 

• De Bouwvereniging gaat alle huurhuizen in de gemeente voorzien 
van zonnepanelen. Dit zonder extra kosten voor de bewoners 
zodat ze zelfs energiekosten besparen. 

• Het bestuur van Dorpsbelang onderhoudt ook contacten met de 
bewonerscommissie van Harlingen. 

 
 
Fietspad naar Midlum 
Voor het fietspad naar Midlum is ingetekend en de gemeente Harlingen heeft 
er de nodige financiën voor gereserveerd. Er wordt nu gedacht over een 
tunnel onder de Zuidwalweg i.p.v. de reeds door de Gemeente Harlingen 
aangeschafte brug. Het besluit hierover zal na de verkiezingen van 21 maart 
2018 door de nieuwe gemeenteraad worden genomen. Dorpsbelang volgt dit 
vanzelfsprekend van zeer dichtbij. 
 
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. 



In december 2017 is het luchtkwaliteitsonderzoek na een jaar conform de 

planning gestaakt. Bij het schrijven van dit jaarverslag op 20 februari 2018 

zijn de resultaten van dit onderzoek nog niet openbaar gemaakt. Dit zal 

echter op zeer korte termijn gebeuren door de opdrachtgever, Gemeente 

Harlingen.  

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de notulen van de bijeenkomsten 

van deze groep en in de gerelateerde stukken die zijn geproduceerd en 

gepresenteerd, verwijzen we  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/recloke HYPERLINK 

"http://www.harlingen.nl/recloket"t. 

Sportvisvijver. 
Hoewel alles qua bestemmingsplan en vergunningen in orde was hebben 
de betreffende ondernemers toch besloten het project te stoppen. 
 

Tot slot. 
Wij hopen dat wij u allen mogen verwelkomen op de ledenvergadering van 
vrijdag 30 maart. Het komende jaar zullen wij ons als bestuur ook weer zo 
goed mogelijk in blijven zetten voor ons dorp! 
 

 
 
 

 

 

 

 
  

http://www.harlingen.nl/recloket
http://www.harlingen.nl/recloket


Spitich, jammer, skande. 

 

Inmiddels is het vast wel bij iedereen bekend, maar de organisatie van de 

Slachtemarathon heeft in overleg met de dorpen moeten beslissen om het 

evenement niet te laten doorgaan.  

 

Ondanks dat er ruim 5500 mensen zich hadden opgegeven om de tocht te 

lopen, is het financieel niet verantwoord. Voor veel mensen is dit een 

teleurstelling, vooral voor de lopers, maar natuurlijk ook voor de organisatie.   

Voor ons, inwoners van Wijnaldum, is dit ook bijzonder jammer want wat 

waren er al veel mensen bezig met het maken van katten. Het enthousiasme 

was groot. 

Het voorstel is dan ook om al die mooie 

plannen, al dan niet al uitgevoerd, vooral te 

bewaren. 

Er zullen in de toekomst vast nog andere 

momenten zijn, waarbij we ons dorp op 

een leuke manier willen versieren of 

presenteren. 

 

Ans Hofstra.   
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Activiteiten commissie dorpshuis De Bijenkoer 

Aanstaande zondag 11 maart  

Zondagmiddag plaatje draaien met zelfgemaakte borrelhapjes wedstrijd! 

De pickup is er, neem je eigen leuke lp’s en singles mee of struin door die van 

je dorpsgenoten… 

Borrelhapjes: 

Om de gezelligheid compleet te maken organiseren we hierbij een 

borrelhapjes wedstrijd. Een jury van drie fijnproevers/levensgenieters zal 

haar kritische smaakpapillen blootstellen aan jullie culinaire meesterwerkjes! 

Minimaal 10 hapjes meenemen zodat naast de jury ook anderen en jezelf 

van de hapjes kunt genieten. 

Leuke culinaire prijzen voor de beste 3! 

 

 

 

31 maart Grote Paas Bingo  

Zet vast in je agenda, details volgen via de 

flyers in de brievenbus en de borden aan de 

rand van het dorp.   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Rabo Clubkas Campagne 

 

Beste dorpsgenoten, 

Dorpsbelang doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne 2018 van 
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland! We willen de bijdrage die we 
ontvangen besteden voor het 100-jarig jubileum van de Vereniging 
Dorpsbelang. 

Oproep aan leden Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland 
De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de stemmen van de leden. De 
stemperiode is dit jaar van woensdag 28 maart tot en met vrijdag 6 april 
2018. Ieder lid krijgt eind maart een persoonlijke stemcode toegestuurd en 
mag vijf stemmen uitbrengen. Let op: alleen leden van Rabobank 
Leeuwarden-Noordwest Friesland die vóór 1 maart 2018 lid zijn geworden, 
ontvangen een stemcode. Meer informatie over het lidmaatschap vind je op 
de website https://www.rabobank.nl/lokale-bank/leeuwarden-noordwest-
friesland/uw-lidmaatschap.  

Namens bestuur Dorpsbelang, Rinse Dijkstra 
 

  

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/leeuwarden-noordwest-friesland/uw-lidmaatschap
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/leeuwarden-noordwest-friesland/uw-lidmaatschap


 
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. 
 

 
Berichtje van de patatbakkers van Winaam 
Sinds 30 september staan de Winamer patatbakkers elke zaterdag van 17.00-
20.00 uur weer 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.  
 
 

 
De Bijekoer zoekt nog steeds vrijwilligers 
Het dorpshuis zoekt dringend naar vrijwilligers voor de bardiensten, de 
schoonmaak en de keuken. Heb jij interesse? Neem dan contact op met Ron 
Leen, 06-20622379 of ronleen@ziggo.nl. 

 
 
 
Darten 
Tot het eind van het winterseizoen zijn we nog elke week op donderdag aan 
het darten in de Bijekoer. 
Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom ,beginners en  gevorderden, ook als je 
gewoon even aan de bar wilt zitten en kijken hoe de pijlen in het bord 
belanden ben je van harte welkom. De bar is open. 

 
 
  

http://www.winaam.nl/
mailto:demari@ziggo.nl
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Eieractie! 

Sjonggroep Waadwyn komt op vrijdag 23 maart vanaf 17.00 weer langs de 

deuren met verse en chocolade eieren. 

 

 

 

Verse eieren €2,50 per doos, 

chocolade eitjes €2,50 per zakje 

  



Agenda 

 

11 maart Plaatjes draaien in de Bijekoer 

21 maart Open dag Middelstein 

23 maart Eieractie Koor vanaf 17.00 uur 

30 maart Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang 20.00 uur in 
de Bijekoer 

31 maart Bingo in de Bijekoer 

Elke donderdag vanaf 14.00 soos in de Bijekoer 

Tijdens activiteiten is de soos open van 20.00 tot 24.00 

Kijk ook altijd even op de informatieborden bij de ingang van het dorp! 

 

Kopij voor het volgende nummer 
vóór 15 februari 2018 inleveren bij de redactie 

demari@ziggo.nl 

 

 

AED 
 

AED’s in ons dorp: 

• schuurtje van de familie Leutscher, Buorren 32 

• dorpshuis de Bijekoer  

  



 

OPHAALDAG OUD PAPIER  
 

 

Ophaalschema oud papier 2018 – iedere eerste zaterdag van de maand. 

 

MAAND             VERENIGING               TREKKER 

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

onderling ruilen aub. 

 

 
  

Even lekker er tussenuit naar Terschelling? Geniet in onze 4 

pers. stacaravan Unesco op Camping Hoeve ’t Noord in 

Midsland! 

www.unescoschylge.nl 

Naomi Weissenbach / 06-16248336 

http://www.unescoschylge.nl/


Onze experts geven vrijblijvend en kosteloos antwoord op je 

hypotheekvragen. Elke maandagavond in Franeker, alle werkdagen, 

dinsdagavond en zaterdagochtend in Leeuwarden. En elke vrijdagmiddag in 

Sint Annaparochie. Kijk voor locaties en tijden op www.rabobank.nl/lnwf 

Growing a better world together 

Je bent van harte welkom 

Kom naar ons 

Hypotheek 

Inloopspreekuur 

Hypotheek- 

vragen? 

Loop binnen 

zonder 

afspraak. 


