september 2019

Heropening Bijekoer in zicht

Voorwoord Fuottenein September 2019
15 jaar geleden zijn wij: Schelte Roosma en Astrid van Galen in ‘De Pineut’ in
Winaam komen wonen. Het voormalige dorpshuis waar de meeste
dorpsgenoten wel de nodige herinneringen aan hebben.
Winaam, een fijn dorp om te wonen, met mooie weidse uitzichten, rust en
ruimte voor creativiteit.
Sinds maart ben ik tijdens de ledenvergadering officieel toegetreden als
bestuurslid van dorpsbelang. Een nieuwe uitdaging waarbij ik me graag wil
inzetten om de dorpsvisie samen met de dorpsgenoten verder vorm te
geven.
Eén van de onderdelen van de dorpsvisie is: het Toerisme en hoe we
Winaam beter op de kaart kunnen zetten.
Net terug van onze vakantie, boordevol nieuwe ideeën en energie, kwam in
eens de inspiratie bij me op hoe we dit vorm zouden kunnen geven.
Wat zou het mooi zijn als we de saamhorigheid in het dorp kunnen
vergroten.
Dat we dit kunnen als klein dorp, was te zien aan het 100 jarig bestaan van
Dorpsbelang vorig jaar, waarbij een ieder zijn/haar steentje bij droeg om het
tot een succes te maken.
Mijn idee is om het nieuwe jaar om te dopen tot:

2020 Het jaar van de ‘Winamer’ kat
Een jaar waarin de ‘Winamer kat’ het gehele jaar centraal staat.
Deze benaming hebben we als dorp niet voor niks gekregen. Een naam waar
we als dorp trots op kunnen zijn en willen uitdragen naar de buitenwereld.
Maar vooral door te laten zien dat de Winamer katten niet voor de poes zijn.
Een jaar waar iedereen, jong of oud, in groepsverband, als straat, als
vereniging of individueel aan mee kan doen. Een jaar waarin het thema kat
de boventoon voert.
Hieronder staan al een aantal van de ideeën te lezen:

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Het koor kan een optreden verzorgen met liedjes die betrekking
hebben op katten.
Kunst/ expositie in de kerk (Tjerkepaed)
Iedereen in het dorp wordt uitgenodigd om iets van kattenkunst te
maken (schilderij, gedicht, hout, tekening, breiwerk, bloemen
mozaïek, etc.)
Toneel: De Kattenvanger van Winaam (een nog te schrijven
toneelstuk )
De Merke: Straten versieren met het thema kat, Kattenbak
loop (zoiets als de mud run), krabpaal klimmen, Levend
kattenkwartet/katten memory
Jeugdvereniging: Koekjes bakken in de vorm van katten, smincken
als kat, katten quiz
St. Maarten: Wie heeft de mooiste katten lampion
Boeken / verhalen avond/middag bij mensen thuis
Poëzie of voorlees plekken verdeeld over het dorp. Waar je kunt
luisteren naar kattenverhalen (deze mogen zelf geschreven zijn)
Wandelingen langs de 8 nutskasten die beschildert zijn met katten.
En het Winamer kat beeld.
Film (openlucht of in de Bijekoer): Poezen films

En zo kan ik nog wel even door gaan.
Een ambitieus plan………ja dat is het zeker
Een onmogelijk plan…….nee hoor, alles is mogelijk
Een uitdaging……..zeker weten
Hierbij mijn oproep: Wie durft deze uitdaging aan te gaan om samen
met mij deze plannen verder uit te werken om Winaam in het jaar 2020
op ludieke wijze op de kaart te zetten!!!

Heb je ideeën, wil je mee doen, meld je dan aan bij:
Astrid van Galen
Buorren 30
astridvangalen64@gmail.com
06-33142515
Met vriendelijke groet,

Astrid van Galen

Start Kinderwoud kinderopvang Middelpunt in Midlum!
Mijn naam is Sandra Verhagen-v.d. Meulen. Op 26 augustus 2019 start ik in
het gebouw van o.b.s. Middelstein in Midlum franchise kinderopvang
Middelpunt via Kinderwoud.
Momenteel ben ik werkzaam in het onderwijs bij stichting Odyssee. Met veel
plezier ben ik groepsleerkracht en onderbouw coördinator. De
samenwerking tussen school en opvang heeft al jaren mijn interesse en ik
volg dan ook de opleiding leidinggevende IKC (Integraal Kind Centrum).

Mijn doel is om kinderen een fijne plek te geven binnen kinderopvang
Middelpunt. Een plek voor ontspanning, lekker spelen met elkaar en samen
deelnemen aan activiteiten. Ook zet ik mij in voor het een aanbod van
culturele activiteiten, waaronder muziek, theater en dans.
Kleinschalige opvang met veel aandacht voor uw kind en een nauwe
samenwerking met school.

Ik heb ontzettend veel zin om te beginnen aan deze nieuwe uitdaging!
Op 26 augustus start ik, samen met Wapke, op de peuteropvang van
maandag t/m donderdag.
Ook bied ik opvang voor- en na schooltijd. Wilt u meer informatie over de
tijden en tarieven van de VSO/BSO, dan kunt u mij bereiken via de mail:
sandra_v_d_meulen@hotmail.com of telefonisch: 06-11151234.

Ik maak graag een afspraak met u!

Graag tot ziens!

Vriendelijke groet,
Sandra Verhagen-v.d. Meulen

Verbouwing Bijekoer
Zoals iedereen wel gemerkt heeft is de verbouwing van ons dorpshuis nog in
volle gang. Er is een flinke groep vrijwilligers heel hard bezig geweest met
allerlei opbouwwerkzaamheden en natuurlijk ook met het schilderen.

De vaart zit er goed in.

Wij werken op hoog niveau.

De nieuwe aanbouw

Ook de toiletten herken je niet meer terug.

VOORAANKONDIGING UITNODIGING FEESTELIJKE HEROPENING
DORPSHUIS
Deze vooraankondiging geldt voor alle inwoners van Wijnaldum, gebruikers
en vrijwilligers van de Bijekoer en lezers van het Fuottenein!
Na een grondige verbouwing, die 6 maanden heeft geduurd, wordt vrijdag
25 oktober 2019 Dorpshuis de Bijekoer in Wijnaldum feestelijk heropend.
‘s Middags is er de openingsreceptie en ’s avonds is er het openingsfeest,
waar het bestuur iedere bezoeker trakteert op twee drankjes en een goede
liveband. De openingsreceptie is van 16.30 tot 18.00 uur, het feest is van
21.00 uur tot 01.00 uur. Zet de datum en de tijden vast in uw agenda. We
werken naast de verbouwingswerkzaamheden hard aan een mooie papieren
uitnodiging.
Namens het bestuur van Dorpshuis de Bijekoer
Ron Leen

LET OP - DIT IS EEN VOORAANKONDIGING VOOR ALLE WIJNALDUMERS LET OP
De gemeente Harlingen zal u binnenkort schriftelijk uitnodigen voor een
bijeenkomst met alle Winamers om onder genot van een kop koffie of thee te
verkennen wat de Energietransitie zou kunnen betekenen voor u en het dorp.
Datum, tijd en plaats zullen dan aan u worden bekendgemaakt.
De kranten staan er vol mee; opwarming van de aarde, gaswinning,
duurzaamheid en schone energie. Wellicht heeft u zelf ook al eens nagedacht
over hoe u meer milieubewust kunt zijn, hoe u uw energiekosten naar
beneden kunt krijgen. Misschien denkt u ook na over het gebruik van
“groenere” energie voor uw huis. Helaas is er nog veel onduidelijk. Omdat
zowel burgers, als bedrijven en overheden weinig ervaring hebben met
duurzaamheid en groene energie, weet men vaak niet wat de beste keuzes
zijn en wat de kosten zijn.
De gemeente Harlingen wil meer ervaring krijgen met de omschakeling naar
nieuwe energiesystemen waarbij gebruik gemaakt wordt van groene energie.
Dit betekent niet dat de gemeente op korte termijn alle woningen aardgasvrij
willen maken, maar dat zij inzicht wilt krijgen in hoe zo’n omschakeling van
energiesysteem gerealiseerd zou kunnen worden. Dit wilt de gemeente doen
door in gesprek te gaan met de bewoners van onze gemeente en andere
betrokken partijen.
HOUDT DUS UW BRIEVENBUS IN DE GATEN EN KOMT ALLEN
Tot ziens
Dorpsbelang Wijnaldum en Gemeente Harlingen

Sjonggroep Waadwyn geeft op Zondag 10 november om
15.00 uur met Bauke van der Woude en Campbell Forbes
een koffieconcert.

Zo langzamerhand pakt iedereen de draad weer op na de vakantieperiode.
De werkzaamheden in de Bijekoer gaan weer verder en de kinderen gaan
weer naar school. Natuurlijk hoop ik dat u een goede vakantie heeft gehad.
Ook voor Sjonggroep Waadwyn zit de vakantie er op en als u dit leest is zit de
eerste repetitie (27 aug.) er al weer op. En we hebben direct iets om naar toe
te werken n.l. het koffieconcert in de vernieuwde Bijekoer op Zondag 10
november. Om 15.00 uur. Met medewerking van Bauke van der Woude en
Campbell Forbes. Het koor staat onder leiding van Simon Bouwma

Deze gezellige luistermiddag mag u niet missen en…. De toegang is gratis en
we verwachten veel publiek dus wees op tijd …Vol is Vol!!!
Om de kosten te dekken is er in de pauze een verloting. Noteer het nu alvast
in uw agenda!!!
Tot 10 november om 15.00 uur in de Bijekoer.
Groet, Willem Visser, Voorzitter Waadwyn

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)

Winaam in de media!
20 januari 1949

24 september 1937

Tryater speelt Raze om protters
Vrijdag 1 november in de Bijekoer
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 17,50 Freonen/CJP € 15,50

Hear my, sjoch my!
Yn it libben fan Doede is in soad feroare. Der is gjin plak mear foar him by de
sosjale wurkpleats en syn passy foar de dowesport driget foar him ûnbetelber
te wurden. De maat is fol. Hy easket in poadium om tiid en oandacht te
freegjen foar sýn libben, foar wat hý wichtich fynt.
Yn Raze om protters nimt Doede it publyk mei yn syn wrâld, yn syn dreamen,
lâns de paden fan syn ûnfrede, iensumheid en langstmes. In stik oer ûnfrede,
mar ek in stik fol humor en tragyk. It giet oer dy bûtensletten fiele, om’t it
liket oft de wrâld net foar dy makke is. Hoe bliuwsto dan oerein?
tekst en regy: Eelco Venema
spilers: Raymond Muller, Mads Wittermans, Aly Bruinsma en Sonia Zwolska
foarmjouwing: Marieke Veenstra

Werkzaamheden Winamer Bos.

In het bos heeft Staatsbosbeheer grondwerkzaamheden verricht met als doel
de grond geschikt te maken voor de aanplant van nieuwe bomen.

Uw specialist voor het inzamelen van:
- bouw- & sloopafval
- bedrijfs- en restafval
- papier, folie en kunststoffen
- metalen en oud ijzer
- gevaarlijk afval
Bel voor gratis advies: 0517-418552

Van afval naar energie en grondstoffen

Agenda

12 oktober Nationale Archeologie dag
25 oktober Heropening dorpshuis “de Bijekoer” .
1 november 20.00 Tryater “Raze om protters in de Bijekoer
10 november 15.00 uur 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 augustus 2019 inleveren bij de
redactie demari@ziggo.nl

AED
AED’s in ons dorp:
•
•

schuurtje van de familie Leutscher, Buorren 32
dorpshuis de Bijekoer
N.B altijd eerst 112 bellen

OPHAALDAG OUD PAPIER
Ophaalschema oud papier 2019 – iedere eerste zaterdag van de maand.

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

VERENIGING
JEUGDCLUB
KAART/BILJARTCLUB
DORPSBELANG
KOOR
KEATSEBAL
JEU DE BOULES
OUDERENSOOS
JEUGDCLUB
KEATSEBAL
ARCH,STEUNPUNT
IJSMAHORN

TREKKER
DE BOER
BERGMANS
BUREN
JUKEMA
BERGMANS
BUREN
DE BOER
BUREN
BRUINING
JUKEMA
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
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• Verschijnt 4 keer per jaar
• Dorpsbelang:

dorpsbelang@winaam.nl

• Lidmaatschap:
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www.winaam.nl
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• Drukwerk:
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demari@ziggo.nl

Het bestuur verzoekt u vriendelijk de contributie jaarlijks automatisch te
laten incasseren.
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Dorpsgenoten ontmoeten elkaar op de Wijnaldumer Nieuwsgroep

Uitschrijven van deze nieuwsbrief kan via : dorpsbelang@winaam.nl”
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