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100 jaar Dorpsbelang Wijnaldum! 

  



  



 

Voorwoord 
Beste inwoners van Wijnaldum, 
 
Voor u ligt de jubileumuitgave van het Fuottenein, uitgegeven ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging Dorpsbelangen 
Wijnaldum. Een mijlpaal die wij niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. 
 
Ter illustratie van de begintijd van onze vereniging een citaat uit het boekje 
over Wijnaldum dat in 1997 is geschreven door Abe de Vries: 
 
“Het einde van de Eerste Wereldoorlog was een moeilijke tijd. Er was gebrek 
aan alles. Een van de resultaten van deze zware jaren was de oprichting van 
een Vereniging voor Dorpsbelangen. Eind 1918 ging er in het dorp een lijst 
rond om leden te krijgen voor zo’n vereniging. Er gaven zich 147 
Wijnaldumers op, die voor een kwartje per jaar wel lid wilden worden. De 
oprichtingsvergadering werd op 17 oktober 1918 gehouden.” 
 
“……….. Een keur aan onderwerpen kwam op die eerste vergadering aan de 
orde ……… De lichtvoorziening was een punt van aandacht …….. met het 
gemeentebestuur gesproken over het oprichten van een burgerwacht………”. 
 
Dit was waar de Vereniging van dorpsbelangen zich in 1918 allereerst mee 
bezig hield.  
En nu 100 jaar later hebben wij het weer over de lichtvoorziening (op de 
Winamerdyk) en is er inmiddels de buurtapp (onze electronische 
burgerwacht). Je zou denken dat er in die 100 jaar niet veel is veranderd. 
 
Toch is er in die 100 jaar van het bestaan van de vereniging ontzettend veel 
gebeurd en veranderd. Twee wereldoorlogen, de opbouw na de oorlog, groei 
van de welvaart, de mobiliteit, de technologische ontwikkelingen zoals 
telefoon, televisie, internet, computers, mobieltjes, en een toegenomen 
bestuurlijke complexiteit. Al deze veranderingen in onze maatschappij 
hebben invloed op hoe wij met elkaar samen leven. Als je even stil staat bij 
hoe de wereld waarin wij leven is veranderd dan krijgt het 100-jarig bestaan 
van onze vereniging nog meer betekenis. Onze vereniging is altijd in staat 
geweest om mee te veranderen in hoe zij haar rol vervult in ons dorp. 
Ongetwijfeld is dat geweest met vallen en opstaan, maar uiteindelijk altijd 
weer met elkaar. 



 
De vereniging zet zich in voor de leefbaarheid van Wijnaldum. Leefbaarheid 
betekent voor ons als bestuurders van de vereniging dat Wijnaldum voor al 
haar inwoners een goede plek is om te wonen en (zo mogelijk) te werken. De 
kracht van onze vereniging is dat wij de belangen behartigen van alle 
dorpsbewoners. Dat is dan ook gelijk de grootste uitdaging voor de 
vereniging. Want niet iedere dorpsbewoner heeft dezelfde belangen.  
 
Als bestuur van de vereniging voor Dorpsbelangen kun je nog zo veel willen 
en doen voor de leefbaarheid, maar als er in het dorp niet heel veel mensen 
zijn die zich actief inzetten voor het dorp, dan komt er niks terecht van die zo 
gewenste leefbaarheid. Ons dorp mag zich gelukkig prijzen met de veelheid 
van verenigingen die zich inzetten voor allerlei voorzieningen die bijdragen 
aan de leefbaarheid van ons dorp. Veel vrijwilligers zetten zich wekelijks in 
voor het dorpshuis, de kaatsvereniging, de kaart en biljartvereniging, het 
archeologisch steunpunt, en nog vele andere activiteiten en voorzieningen. 
Als je ziet hoe veel mensen dat zijn, dan maakt dat je als bestuurder van 
dorpsbelang in zekere zin nederig. Want, zoals eerder gezegd, je kunt nog zo 
veel willen, maar als de mensen uit het dorp zich er niet voor inzetten, dan 
kom je nergens met je goede voornemens. 
 
Het feest op 15 september is bedoeld voor iedereen en er is voor elk wat wils 
georganiseerd, met daarbij de bijzondere aandacht en waardering voor al die 
vrijwilligers die zich in al die jaren ingezet hebben voor ons dorp. 
 
Veel plezier met het lezen van deze speciale uitgave van het Fuottenein en ik 
wens jullie op 15 september een hele fijne dag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arend Leutscher 
Voorzitter 
  
 
 

 
 

 

 



 



 
PROGRAMMA 

 
13.00-16.00 Leer vloggen en maak zelf de leukste filmpjes! 
  voor jeugd van 11-18 jaar, m.m.v. een professioneel vlogger 
  Doe je mee? Geef je op via db100jaar@gmail.com. 
  Start in De Bijekoer. 
   
14.00-16.00  Vind jij de vossen? Ze zijn heel goed verstopt.  

een vossenjacht voor kinderen van 6-10 jaar, m.m.v. 
Jeugdvereniging EP de Boer. 
Meld je aan via jeugdverenigingep@hotmail.com 

  Start in De Bijekoer. 

    
Historische wandeltocht door het dorp 
Wat hebben inwoners ons over het Wijnaldum van vroeger 
te vertellen? Hoe zag het er toen uit? Wat hebben ze er 
beleefd? 
Voor iedereen die hier meer van wil weten.  
Aanmelden is niet nodig. 
Vertrek vanaf De Bijekoer.  

 
16.00 -17.00  Receptie  

Even officieel stil staan bij het 100 jarig bestaan. 
Voor genodigden en dorpsbewoners. 
In De Bijekoer. 
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17.30-19.45 Straatdiner 
Met elkaar eten in De Buorren met begeleiding door 
toneelvereniging Doarpslibben en muziek/zang van  
duo FAAM en sjonggroep Waadwyn. 

  Voor alle dorpsbewoners 
Opgave vooraf. 

  
20.00-20.30 Welke vlogs zijn er deze middag gemaakt? 

De vloggers hebben een speciale opdracht gekregen. Hoe ze 
dit hebben opgepakt, laten ze in dit half uur zien. 
Voor alle dorpsbewoners. 
In De Bijekoer. 

 
20.30-laat Feestelijke afsluiting met muziek tot in de late uurtjes 

m.m.v. coverband Signature.    
Voor genodigden en dorpsbewoners. 
In De Bijekoer. 

 
 
Meer weten? 
De coördinatie is in handen van de jubileumcommissie.  
Voor vragen, neem contact op met: Tineke de Groot, 06-13686546. 

       
  



  



 

  

Dorpshuis De Bijekoer feliciteert Dorpsbelang met haar 100-jarige 

bestaan in september 2018 

Dorpsbelang Wijnaldum vormt samen met de verenigingen, stichtingen en 

activiteitengroepen in Wijnaldum het kloppend hart van het dorp 

Wijnaldum. Dorpsbelang Wijnaldum bewijst dat een klein dorp als de 

onze energiek, actief en assertief kan en moet zijn. En dat het dorp zich 

daardoor op de kaart houdt en zich goed voorbereidt op de toekomst. Op 

naar de volgende 100 jaar! 

Namens het bestuur van De Bijekoer van harte gefeliciteerd! 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Breicafé 

In oktober begint het nieuwe seizoen voor het breicafé. 
Het breicafé is om de veertien dagen open op woensdagavond van 20.00 tot 

22.00 in de hobbyruimte van het dorpshuis voor iedereen die van 

handwerken houdt. 

Ook al ben je geen ster in het hanteren van brei- en haakpen,  het is vooral 

een plek om elkaar te ontmoeten. En ben je er nog nooit geweest, moet je 

even een drempel over? Weet dan dat je van harte welkom bent. 

Het breicafé is geen vereniging, je hoeft niet lid te zijn. Meestal wordt er 

twee keer koffie of thee aangeboden tegen de normale prijzen die het 

dorpshuis hanteert. 

Het rooster voor het seizoen 2018-2019 ziet er als volgt uit: 

Oktober 17 , 31                              
November  14 , 28                                                                                , 
December 12, 19 december kerststukjes maken. 
Januari  16 , 30 
Februari 13 , 27 
Maart  13.           
 

Ik hoop dat jullie allemaal , als de dagen korter worden en de temperaturen 

zakken, weer zin en inspiratie hebben om creatief in de weer te zijn en 

misschien alvast nadenken over wat je wilt (proberen te) maken. 

 

Voor info: mail  : voorpost@xs4all.nl  of tel. 06 53456537 of 0517 591416 

 

Maartje Post 

Vrijwilligster breicafé 
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REVITALISERING DORPSHUIS DE BIJEKOER, IT GIET OAN!!!!! 

Na 2 jaar voorbereiding door het bestuur en de werkgroep revitalisering van 

de Bijekoer zijn op zaterdag 14 april 2018 de verbouwingsideeën voor het 

dorpshuis aan de Winamers gepresenteerd.  De tekening hangt inmiddels 

alweer 4 maanden in de hal van het dorpshuis, maar voor degene die deze nog 

niet gezien heeft staat hij uiteraard op de website www.winaam.nl. 

 

Waarom revitalisering? 

Na ruim 35 jaar is het tijd om De Bijekoer te vernieuwen en klaar te stomen 

voor de komende 20 jaar; te moderniseren en aan te passen ten behoeve van 

nieuwe functies en aan de eisen van de huidige en komende tijd.  Vernieuwen 

met behoud van de karakteristieke aspecten van het huidige dorpshuis met 

ruimte voor bestaande èn nieuwe gebruikers, zodat het de basis vormt voor 

de ontwikkeling, uitvoering en instandhouding van bloeiende activiteiten ten 

behoeve van de inwoners van het dorp Wijnaldum. 

 

De Bijekoer wordt geschikt gemaakt om die functies te kunnen uitoefenen 

waarvoor zij is gebouwd, maar naast het ten dienste zijn van het totale 

verenigingsleven in Wijnaldum en de reguliere sociale en culturele 

dorpshuisactiviteiten gaat het hierbij ook om functies die betrekking hebben 

op: 

• maatschappelijke participatie en sociale activering 

• zorg en welzijn 

• recreatie 

• openbare voorzieningen 
Het “nieuwe” dorpshuis krijgt om de effecten van vergrijzing en krimp op te 

vangen nadrukkelijker de rol van multifunctioneel centrum (steunpunt), 

gericht op: 

• activering van de inwoners van Wijnaldum; 

• vergroting van de bereikbaarheid van zorg-, welzijns- en medische 

voorzieningen voor de bewoners van Wijnaldum door het faciliteren van 

spreekuren en behandelruimtes; 

• vergroting van de recreatieve aantrekkelijkheid van Wijnaldum en haar 

omgeving voor de bevolking van Wijnaldum; 

• het bieden van bepaalde openbare voorzieningen. 

 



Hoe staat het er nu voor? It giet oan! 

Met het verbouwen en aanpassen van De Bijekoer is veel geld gemoeid. 

Daarvoor is door de Stichting Dorpshuis Wijnaldum de afgelopen jaren goed 

gespaard, maar dat is niet genoeg om de revitalisering helemaal zelf te kunnen 

financieren. In juli 2018 ontving De Bijekoer de tot nu toe laatste subsidie-/ 

bijdragetoekenning en daarmee is het financiële punt van doorgaan bereikt. 

Tot nu toe heeft de Stichting de volgende financiële toekenningen ontvangen: 

 

   
Het bestuur is zeer blij met de toegekende financiële ondersteuning van de 

diverse partijen. Aangevuld met de beschikbare eigen middelen en de 

verwachte inzet van vrijwilligers uit het dorp is het bestuur dan ook van mening 

dat de verbouwing door kan gaan. Natuurlijk zullen er nog een aantal 

mogelijke fondsen worden aangeschreven, maar we gaan sowieso aan de slag. 

 

Planning (ver-)bouw 

De planning is dat na aanbesteding bij diverse aannemers de (ver-)bouw zal 

plaatsvinden tussen november 2018 en de heropening begin september 2019. 

 

Hulp gevraagd van vrijwilligers bij (ver-)bouw, meld je aan!!! 

Vanzelfsprekend worden de complexe (ver-)bouwwerkzaamheden door 

deskundige bedrijven uitgevoerd, maar we staan ook voor de uitdaging van 

onze “maatschappelijke verplichting” om als dorp onze vrijwillige inzet bij de 

werkzaamheden te tonen. 

Daarvoor doet het bestuur van De Bijekoer een beroep op de Winamers. Er 

zijn veel en diverse klussen te klaren, variërend van opruimwerkzaamheden 

tot sloopwerkzaamheden tot schilder- en straatwerk enzovoort. Dus genoeg 

werk voor iedereen! 

Financier Toegekend

Gemeente Harlingen 75.000,00€     

Provincie Friesland 64.000,00€     

Oranjefonds 20.000,00€     

VSB fonds 15.000,00€     

P.W. Jansen Friesche Stichting 4.000,00€        

Fonds Nij Bethanie 5.000,00€        

Totaal financiele toekenningen 183.000,00€   



Wil jij helpen, heb je daarnaast ook nog specifieke vaardigheden en 

ervaringen, geef het even door aan Ron Leen, via ronleen@ziggo.nl of 

0620622379. 

 

Multifunctionele invulling van het dorpshuis 

Naast de “harde” aanpassingen aan het dorpshuis is het bestuur ook druk 

doende met contacten met diverse instanties, organisaties en personen om de 

multifunctionele invulling goed vorm te geven. Zo is er reeds contact geweest 

met het Gebiedsteam Harlingen (zie ook verder in dit Fuottenein) en het 

Klantcontactcentrum Gemeente Harlingen, maar staan er ook al een aantal 

geplande afspraken met andere instanties en organisaties. Vanzelfsprekend 

zult u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op dit vlak, via 

het Fuottenein, via de brievenbus en natuurlijk via de Wijnaldumer Nieuws 

Groep op facebook. 

 

Start seizoen 2018-2019 

Maar….. naast de bovengenoemde “bijzaken” gaat het gewone leven in en om 

de Bijekoer ook gewoon door en start ook weer het seizoen 2018-2019 met 

veel activiteiten, georganiseerd door de verschillende verenigingen, de 

activiteitencommissie en de jeugdsooscommissie. 

 

Verder zoekt het bestuur nog steeds dringend naar versterking in het bestuur, 

zoals: 

• een vrijwilligerscoördinator èn barroosterplanner, 

• een inkoopcoördinator en een 

• een onderhoudscoördinator 

 

Tenslotte zoekt de Bijekoer ook naar vrijwilligers die: 

• bardiensten willen (leren) draaien 

• willen patatbakken 

• willen schoonmaken 

 

Kortom, er is genoeg te doen in de Bijekoer. Voor iedereen! Ook hier geldt: Wil 

jij in het bestuur of anderszins helpen, geef het even door aan Ron Leen, via 

ronleen@ziggo.nl of 0620622379. 

mailto:ronleen@ziggo.nl
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200 jaar later 

Onze Vereniging Dorpsbelang werd 100 jaar geleden opgericht. Het doel was 

en is nu nog de mening van de bewoners te vertalen in wensen en 

standpunten en die uit te dragen in overleggen met instanties en bedrijven.  

Bij mij rees de vraag of deze rol over 100 jaar ook nog voor de Vereniging is 

weggelegd. Het is denk ik afhankelijk van hoe onze leefomgeving er dan 

uitziet en hoe de zaken dan georganiseerd zijn. Ik probeer me daarvan een 

beeld te vormen en laat daarbij mijn fantasie de vrije loop. 

Tegelijk realiseer ik me dat mijn beeld van hoe het 100 jaar geleden was ook 

onvolledig is. Wat ik weet van die tijd is deels uit boeken maar de meeste 

kennis die ik daarvan heb komt uit de verhalen van mijn pake. Hij heeft me 

veel dingen verteld van het leven toen en daarom zal ik proberen de sprong 

vanuit zijn tijd via het heden door te trekken naar het jaar 2118. 

Het meeste huishoudelijk werk gebeurde in 1918 met de hand. Koken, 
vegen, afwassen, wassen en drogen. Elektriciteit werd waar mijn pake 
woonde, Midlum, toen nog niet geleverd, maar zou wel snel komen. 
Voorlopig werd met hout, kolen en petroleum gestookt, verlicht en 
verwarmd. Er waren genoeg winkels op loopafstand en veel leveranciers 
kwamen bij de deuren langs om hun producten uit te venten.  
Als je toch ergens heen moest dan ging je lopen. Sommigen hadden een fiets 
en auto’s waren een grote uitzondering. Voor de echt langere reizen was er 
een tramverbinding tussen Harlingen en Tzummarum met o.a. stations in 
Midlum en Wijnaldum. Vanuit Harlingen reed een stoomtrein naar 
Leeuwarden.  
Mijn pake moest tot 12 jaar naar school. In die tijd gingen de scholen net 
over van griffel en lei naar het schrijven met potlood en als je dat goed kon 
met kroontjespen en inkt. Pake was kind aan huis bij de familie van zijn 
moeder Jantje Leistra in Wijnaldum. Hij ging vaak spelen met zijn neef Rinse 
Leistra. Omdat de laatste een stuk groter was werd hij Grutte Rinse genoemd 
en mijn pake Lytse Rinse. 
Het vrachtvervoer in die dagen gebeurde veel met paard en wagen. Voor de 
langere afstanden werd er ook veel vervoerd per schip: skûtsjes en 
trekschuiten. Mijn pake was klein maar zo sterk als een beer. Hij werkte na 
zijn schooltijd eerst als landarbeider maar toen hij 20 was ging hij op de 



trekschuiten werken die klei uit andere delen van Friesland naar de 
pannenfabrieken in Harlingen brachten. Samen met een maat trokken zij om 
beurten de schuit tientallen kilometers per dag door de Friese vaarten.  
Het waren lange dagen en pake had maar weinig vrije tijd. Wat moest je daar 
ook mee want er was toen zelfs nog geen radio. Je werkte 6 dagen in de 
week en s’avonds in je eigen moestuin. Zondags ging je naar de kerk en 
speelde je spelletjes. Pake Rinse was een heel goede dammer. Daarnaast 
speelde hij in een muziekkorps in Harlingen. 
 
Nu zal ik proberen de ontwikkeling die we in de afgelopen honderd jaar door 
hebben gemaakt door te trekken naar 2118. 
Huishoudelijk werk doen we dan niet meer. Tenminste daar komen geen 
mensenhanden meer aan te pas. Er is dan natuurlijk best nog wel wat stof en 
haren maar vegen doen we niet meer. Er is een constante luchtstroom over 
de vloer van het huis waar het stof direct mee wordt afgevoerd. Allergieën 
voor huisstof en huismijt komen dan ook niet meer voor.   
Gas wordt allang niet meer geleverd. Het stoken van hout is verboden 
vanwege de fijnstof. De grootste energiebron is elektriciteit uit enorme 
panelen die buiten de dampkring zonne-energie verzamelen en doorstralen 
naar de aarde. Verder warmtepompen die energie uit de grond halen en 
tevens de gebouwen verwarmen. 
Winkels zijn er niet meer. De meeste gebruiksvoorwerpen worden ter plekke 
3D geprint en waar dat niet mogelijk is (eten bijvoorbeeld) vanuit centrale 
magazijnen met drones bezorgd. Als er iets stuk of op is besteld de 
huismanager, een robot, het zelf en als je iets nieuws wilt denk je daar aan. 
Via een chip achter je oor wordt de bestelling gedaan. Kleding is standaard 
van Teflon (naar keuze rood (vrouw), blauw (man) en groen (gender-
neutraal)) en wordt op basis van je hologram 3D geprint op locatie. 
De huismanager regelt overigens alles in en om het huis. Een heleboel dingen 
zoals schoonmaak, onderhoud en bijbestellen automatisch en alle andere 
wensen worden op verzoek via de chip uitgevoerd. Alles wordt gedaan door 
machines en robots die via Wifi in verbinding staan met de huismanager en 
ook op het internet zijn aangesloten zodat verbruik kan worden 
geregistreerd en voorraden kunnen worden beheerd. Als er iets kapot gaat 
of dreigt te gaan wordt automatisch een nieuwe component besteld waarna 
een klusrobot voor vervanging van het onderdeel zorgt. Alle apparatuur is 
modulair opgebouwd zodat vervanging en uitbreiding snel en eenvoudig 
gedaan kan worden. 
Auto’s zijn er niet meer en bijna geen wegen. Men vervoert zichzelf m.b.v. 
scramjets en ondergronds openbaar vervoer. Voor super lange afstanden kan 



men op vliegveld Lelystad een intercontinentale of interplanetaire raket 
nemen. Vrachtvervoer is er niet zo veel meer omdat het meeste 3D geprint 
wordt uit ter plaatse gerecycled materiaal. Grote vrachten gaan met  
ondergrondse treinen en vrachtonderzeeërs. Onbemande drones zorgen 
voor vervoer van de kleinere vrachten. 
Er zijn geen scholen en universiteiten meer. Als je iets wilt leren, iets 
bezichtigen of iemand bezoeken, voor alles zijn er holografische oplossingen 
waarmee mensen bij elkaar kunnen komen en plaatsen naar keuze kunnen 
bezoeken. Examens worden centraal afgenomen en fraude is daarbij geheel 
uitgesloten.  Er worden nog maar drie talen onderwezen, Arabisch, Chinees 
en Engels, en iedereen is verplicht deze te leren. Ken je een taal (nog) niet 
helemaal goed dan kan de chip achter je oor een vertaling doen. Je begrijpt 
dat computerschermen, muizen en toetsenborden er ook allang niet meer 
zijn; alle communicatie gaat met geluid en holografische beelden. De 
muisarm komt daardoor ook niet meer voor, 
Eigenlijk zijn er nauwelijks dringende redenen om te reizen. Voor de frisse 
lucht hoef je het niet te doen. De woongemeenschappen (steden en dorpen) 
bevinden zich onder glazen koepels met gezuiverde lucht waarin ook plaats is 
voor flora en fauna. Deze glazen koepels zijn gemaakt tussen 2025 en 2050 
toen de mensheid door de luchtverontreiniging dusdanig werd bedreigd dat 
rigoureuze maatregelen noodzakelijk waren en koepels werden gemaakt 
waarbinnen mens, dier en plant konden leven.  
 

 
Harlingen in 2050 met links de 240 meter hoge pijp van de REC 

 
Na de eeuwwisseling in 2100 hebben metingen aangetoond dat alle 
genomen maatregelen inmiddels hebben geleid tot een dusdanige 
verbetering van het milieu buiten de koepels dat verblijf daar voor een niet al 
te lange periode weer verantwoord is.  
De steeds groeiende wereldbevolking gaf wel een overbevolkingsprobleem 
in de koepels. De oorspronkelijke steden en dorpen zijn in de koepels 
onaangetast gebleven en de benodigde woon- en werkruimtes zijn gecreëerd 



in zogenaamde aarde-krabbers; ondergrondse omgekeerde piramides waarin 

 
  



het wonen en werken van een gemeenschap zich kon uitbreiden. In 
Wijnaldum zijn deze gebouwd in de ondergrondse koepels ontstaan door de 
zoutwinning, zodat deze uiteindelijk nog nuttig konden worden ingezet. 
Warmte en energie was hier uiteraard voldoende voorhanden. Met de 
geconstrueerde bouwsels werd tevens de bodemdaling definitief gestopt.  
Doordat men in de loop der jaren elkaar steeds meer digitaal dan in het echt 
ontmoette vervaagden gemeente-, provincie- en landsgrenzen en vormde 
men cyber-gemeenschappen op basis van interesse, religie, ideologie, talent 
of een andere bindende factor. In 2025 werd Harlingen al ingelijfd door de 
Waadhoeke en in 2038 werd de EU-staat New-Friesland opgericht bestaande 
uit de Nederlandse, Duitse en Deense kustprovincies. Deze fusie is met het 
oog op het gemeenschappelijk belang de Noordzeekust efficiënt te kunnen 
exploiteren. 
 
In deze grote cyber- en andere gemeenschappen sneeuwt het individu snel 
onder. Ook de saamhorigheid van mensen die bij elkaar in een koepel wonen 
wordt ondermijnd door de schaalgrootte van deze gemeenschappen. Ook 
hun plaatselijke belangen komen in het grote verband nauwelijks aan bod. 
Daarom denk ik dat ook in 2118 een belangrijke taak voor de Vereniging 
Dorpsbelang is weggelegd. De vereniging moet de belangen van het 
bovengrondse en ondergrondse Wijnaldum in de koepel en daarbuiten 
blijven behartigen. Ook het stimuleren van de onderlinge contacten blijft een 
belangrijke taak. Hier mee kunnen we als dorpsgenoten het onmisbare 
saamhorigheidsgevoel houden en ook elkaar helpen waar dat maar nodig is.  
 
Voor de routinematige bestuurstaken (voorzitter, penningmeester en 
secretaris) kunnen we dan wel huismeesters inzetten. Voor de andere taken 
zullen we ook over 100 jaar een aantal creatieve bestuurders moeten 
hebben. Ik ben ervan overtuigd dat die ook dan wel te vinden zullen zijn. 
 
Rinse Dijkstra 
 

 



 

 

 

 
 

Tel. 06-53654263 / 06-44533718 
 
 
 
 
 
Verhuur: 
- hoogwerkers 
- containers (bijv. opslag i.v.m. verhuizing) 
- schaarhoogwerkers 
- minikranen 
- steigers e.d. 
 

Niet alleen voor handel en verhuur, 
maar ook projectmatig kunnen wij u ontzorgen! 
 

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?  
Marconistraat 3-7 te Harlingen (Oostpoort) 

  



 
Hallo, voor we verdergaan met dit stukje willen wij van Sjonggoep 

Waadwyn jullie natuurlijk eerst feliciteren met 100 jaar dorpsbelang en dat 

dit dorpsbelang nog jaren in dit dorp actief mag zijn.  

 
 

Sjonggroep Waadwyn is één van uw medegebruikers van het dorpshuis 

de Bijekoer in uw maar ook wel een beetje ons Wijnaldum. Hoewel niet al 

onze leden uit Wijnaldum komen is er een vaste kern van Winamers binnen 

ons koor. 

Waadwyn een enthousiaste zanggroep voor iedereen dus ook voor U!  

Met Bassen, Tenoren Alten en Sopranen. Muziek van iedereen voor 

iedereen.  Met de enthousiaste dirigent/pianist Simon Bouma, maar ook 

met een groep mensen met gevoel voor muziek maar ook voor elkaar. 

Waar lief en leed gedeeld wordt. 

Wij nodigen U uit om bij ons te komen zingen, man of vrouw, jong of oud, 

het maakt niet uit, het gaat om plezier met muziek en met elkaar en… 

zingen is gezond! 

De repetities zijn op dinsdagavond 20.00 uur in de Bijekoer, graag tot ziens? 

Willem Visser (voorzitter) 

   

  

. 

 



 

 

 

 

 

GEBIEDSTEAM HOUDT SPREEKUUR IN WIJNALDUM 
 

In het kader van het openstellen van het dorpshuis De Bijekoer als 

multifunctioneel centrum ten behoeve van de bewoners van Wijnaldum en 

omgeving heeft het bestuur overleg gehad met mensen van het Gebiedsteam 

Harlingen, uw loket op het gebeid van zorg, welzijn en inkomen.  

Het resultaat van deze gesprekken is dat het Gebiedsteam Harlingen vanaf 18 

september aanstaande eens in de twee weken een spreekuur houdt in De 

Bijekoer. Zie ook de hierna opgenomen folder die u de komende weken ook 

nog in uw brievenbus zult aantreffen. 

 

Het Gebiedsteam is er voor iedereen, dus ook voor u! 
 

  



 

 

 
 



 
 
 
 



Dorpsbelang Wijnaldum 
 
Alles is heimwee, wolken en water 
Alles is heimwee, naar vroeger-naar later 
Vroeger is over, later – een ster 
Gisteren is oud, en morgen nog ver. 
 
Een terugblik over de afgelopen 25 jaar. 
Je denkt vaak er gebeurt niets in ons dorp maar niets is minder waar. 
1995   
Verdween de Rabobus uit ons dorp, aan een jarenlange dienstverlening 
kwam een einde. 
Opening van de speeltuin en start met woningbouw Tsjerkemaed. 
Dorpsbelang organiseert een "Hiemkeuring" wat iedereen aanzette tot 
tuinieren. De Barradeel wandeltocht en de Himmeldei worden helaas niet 
meer gehouden. 
1996  
23 maart het 50-jarig jubileum van toneelvereniging "Doarpslibben", wat op 
een ludieke wijze werd gevierd. Doarpslibben heeft de afgelopen jaren 
mooie toneelstukken gespeeld waarmee zij goed hebben gescoord. Jammer 
genoeg werd in de laatste jaarvergadering (april 2018) besloten om de 
vereniging in de slaapstand te zetten, er is te weinig animo in het dorp om te 
spelen. 
1997 
Op 4 jan. ELfstedentocht!!! waarvoor veel vrijwilligers zich hebben ingezet. 
24 t/29 juni een groots feest het 100 jarig jubileum van " de Keatsebal". Bijna 
een hele week feest, strie min waar, maar wat een feest! 
1999 
Bestemmingsplan de Utergerzen in voorbereiding. Dorpsbelang organiseert 
een gezellige avond voor nieuwe en oude inwoners waar iedere vereniging 
zich presenteerde. Een geslaagde avond. 
2000 
De 1ste Slachte marathon. Het Archeologisch Steunpunt wordt opgeknapt. 
31 mei afscheid van meester Visser die na 30 jaar trouwe dienst met een 
welverdiend pensioen gaat. Een afscheid met een lach en een traan. 
Plaatsing Fibula op It "Skjin Himd".  De vishevel Roptazijl. 
2001 
De Utergerzen wordt bouwrijp gemaakt! 
2002  



De mogelijkheid om de belbus in te schakelen. Ienridigens makket in lyts 
doarp grut!  
2003  
Arend Leutscher wordt voorzitter van Dorpsbelang. 
2004 
Op 11 september wordt het 125 jarig jubileum van de E.P. de Boerskoalle 
gevierd met o.m. een reünie met veel oud-leerlingen. 10 jaar later wordt de 
school definitief gesloten.  
In augustus grote wateroverlast. Het Fiskerspaad stond blank maar ook zover 
je kon zien het land tot aan de oude spoorbrug. 
2005 
Studenten van de NHL hebben een film gemaakt over Winaam. 
2006  
De kaart en biljart vereniging Jacob Tolsma organiseert het " drie banden 
toernooi" 
Groeisum heeft een kunstroute langs de Ried en expositie in de kerk met als 
thema " Verbondenheid" 
In voorbereiding een nieuwe sportaccommodatie op het kaatsveld. 
2007 
Alweer een jubileum deze keer is het ‘t dorpshuis de Bijekoer dat 25 jaar 
bestaat, de ouderen soos bestaat dan 30 jaar en dat wordt gevierd met een 
boottocht door Harlingen. 
Zangkoor "de Waadwyn sjongers" wordt opgericht op 30 okt. o.l.v. Piet 
Lautenbach. Er wordt met veel plezier gezongen. Inmiddels is Simon Bouma 
al jaren hun vaste dirigent. Waadwyn doet mee aan concoursen en vallen 
geregeld in de prijzen. 
2008 
10 oktober feestelijke opening "Winamerbosk". De naam Flústerpaad is 
bedacht door Irene Bal en het bord is door Jappie Kuperus gemaakt. 
2009  
Op 18 september jubileerde de 100 jarige begrafenis-vereniging wat op 
gepaste wijze werd gevierd. 
Start met de bouw van de kantine op ’t kaatsveld. 
2010 
Informatie borden (gemaakt door Jappie Kuperus) geplaatst op het Skjin 
Himd en hoek Readyk-Buorren. 
2011 
Creatief Winaam timmert aan de weg, 
2012   
De vernieuwde speeltuin wordt op 7 september officieel geopend. 



2013 
In verband met de sluiting van de school wordt er gesproken over een 
fietsverbinding naar Midlum. 
19 juni Referendum over de bestuurlijke toekomst van de gemeente 
Harlingen. 
3 oktober Een feestelijke middag in ' t bijzonder voor Eppie Rutten die tot 
haar grote verbazing wordt benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. 
2014 
De school wordt definitief gesloten. Hoewel dit een treurige gebeurtenis is, is 
er besloten toch een reünie te houden. Deze was op 13 sept. Er was voor 
iedere reünist een herinneringsboek. Op 3 juli het afscheid met de kinderen 
van hun skoalle, de schoolbel werd overgedragen aan de directeur van 
Middelstein van Midlum 
Op 1 juli wordt de werkgroep archeologisch Steunpunt omgezet in Stichting 
Archeologisch Steunpunt. Ieder jaar worden er diverse activiteiten door hen 
georganiseerd waar veel gebruik van wordt gemaakt. 
Maartje Post richt de breiclub op. Iedere 2 weken wordt er druk gebreid, 
gehaakt en het nieuws uit Winaam komt aan de orde. 
2015 
Inmiddels het 10-jarig jubileum van het drie banden toernooi op 14 maart 
gevierd. De drijvende kracht achter de organisatie van dit toernooi is Sikko 
de Jong. Proficiat! 
28 maart het 100 jarig jubileum van de Kaart en Biljartvereniging Jacob 
Tolsma met een feestelijk programma in de Bijekoer. 
2016  
Rinze Leistra werd op 4 september tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
benoemd. 
Officiële ingebruikneming op 9 sept. van herinrichting en bestrating Buorren. 
Winaam " the movie" is begonnen met het opnemen van een film vóór en 
dóór inwoners van Winaam. 
Een stel actieve moeders hebben de jeugdvereniging E.P. de Boer opgericht 
en organiseren diverse activiteiten voor de jeugd. 
Iedere donderdagavond darten in de soos! 
Opening jeu de boules baan op 14 september waar iedere donderdagmiddag 
vanaf mei t/ september verwoed wordt gespeeld. 
14 oktober voorronde van het slimste dorp met quizmaster Ron Leen. In 
totaal deden er 10 teams aan mee (50 deelnemers). Het slimste team werd: 
Nynke, Inge, Paul de Vries met als versterking Bart Meirink en Sijtse Elsinga.  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In Hilaard hebben ze ons dorp vertegenwoordigd en werden ze 3 de en 

plaatsten ze zich niet voor de finale. 

2017 
Vrijdag 13 januari de première van de film: “Winaam wad oars en it 
mystearje fan ’e Fibula”. Het was een groot succes! 
Het 10-jarig jubileum van de Waadwyn sjongers werd op 4 november gevierd 
met een prachtig concert en een gezellige feestavond. 
Op initiatief van enkele bewoners en ondernemers werd op 8 juli "Efkes 
Buorkje" georganiseerd.  Het werd een groot succes en er waren wel 700 
bezoekers! Er waren rondleidingen, demonstraties, proeverijen en 
activiteiten voor de jeugd. Een geslaagd project. 
December voorbereiding uitkijktoren Winaam naar ontwerp van Nynke-Rixt 
Jukema. 
2018  
Opening Terpentoer op 21 juni m.m.v. Drumband en Doarpslibben. 
Evenals voorgaande jaren doet de Andreastsjerke mee aan Tsjerkepaed. 
Deze keer verzorgt een groep kunstenaars een tentoonstelling met de naam 
“Beweechlik”. Vanaf 7 juli elke zaterdag van 13.00 – 17.00 uur. 
Realisatie graffiti op nutskasten met de Winamer katten, het ophangen van 
bloembakken, waterpunt en een nieuwe boom op het dorpsplein. 
Wist u dat:  
Er een whatsapp buurtpreventie is, een winamer facebook pagina en dat je 
op Terp no 3 lekker koffie kunt drinken of een ijsje eten. 
Voldoend woningbouw-aanbod een voorwaarde is voor het voortbestaan 
van ons dorp. 
Er een rijverbod geldt voor auto’s en brommers in beide richtingen van het 
schelpenpad. 
Het bos rigoureus wordt aangepakt. 
 
Wy moatte meiinoar troch de tiid en moatte ús doarp libbend hâlde, wurdt 
der in berôp op jim dien skytskoarje der dan net tsjinoan mar gean der foar! 
Op nei it 100 jierig bestean fan Doarpsbelang! 
 
Baukje Kuperus 
 
 
 
 
 



 

 

  



Toast op kleuring 

Vrijdag 7 september om 17.30 uur gaan we met z’n allen een toast 

uitbrengen op de kleuring van ons  dorp. Arend Leutscher zal hiervoor het 

glas heffen. Vanaf 17.00 uur is de bar van dorpshuis De Bijekoer open en 

kunnen jullie glazen gratis gevuld worden tot 17.30 uur.  

De reden voor deze toast is dat met kleurrijke inwoners en met financiële 

ondersteuning van provincie en van de stichting Riedpolder Wijnaldum deze 

zomer nog mooier is geworden. Een watertappunt in het centrum, op diverse 

plekken graffiti katten, bloembakken aan lantaarnpalen, bloemenmengsel bij 

de terptoren en natuurlijk de terptoren zelf. De bloemen in de bakken aan de 

lantaarnpalen worden verzorgd door bewoners uit de straat zelf. Prachtig 

toch! 

Met deze toast wordt ook het seizoen van de vrijdagmiddagborrel weer 

geopend; elke eerste vrijdag van de maand van 17.00 – 20.00 uur. De vrijdag 

vóór de zaterdag van het oud papier.  

Fokke Terpstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 



Slimste Dorp van Friesland 

Jawel, ook Wijnaldum gaat er weer voor! Schrijf vast in je agenda: zaterdag 

13 oktober de gezellige selectie quiz om met je team (max 5 personen) het 

slimste dorp van Friesland te worden. Aangevuld met een Winamer finale 

voor de leden van de beste twee teams om de wisselbeker van Slimste 

Winamer te veroveren! Dus, Sytse Elsinga, zet je maar schrap en zorg dat je 

er bij bent om je titel te verdedigen!  

Wil je wel graag mee doen maar weet je niet wie je in je team kunt vragen, 

meld je dan bij de activiteiten commissie, dan kunnen we jullie bij elkaar 

brengen. 

 

 

 

 



Agenda 

 

7  september   Toast op kleuring 17.00 uur de Bijekoer  

15 september hele dag feest rond het 100 jarig bestaan van Dorpsbelang 

13 oktober       Slimste dorp van Friesland 

 

 

 

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 november 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. 

 



 

 

Bewoners ontmoeten elkaar op de Wijnaldumer Nieuws Groep 

 

 

Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum 

Voorzitter:   Arend Leutscher 06-10904288  

Secretaris:  Rinse Dijkstra 06 2556 8531  

Penningmeester:  Fokke Terpstra 06-20652575  

Bestuursleden:  Berber Hauser 06-50510096  

  Michael Bouma 06-30346815 

Notulist  Rop Pronk 06-43973890  

    

 



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. 


