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Voorwoord 
 
Wat telt echt? 
 
In het dagelijks leven werk ik als leerkracht op een school van de stichting 
Gearhing, een stichting met zo’n 25 basisscholen in de Greidhoeke en 
Súdwest Fryslan. Toen er een nieuw strategisch beleidsplan voor de stichting 
ontwikkeld moest worden heeft men zich als eerste afgevraagd: Wat telt er 
nu echt in het onderwijs? Vanuit die vraag verbleekte de ballast die er in het 
onderwijs ruimschoots is en kwam de essentie bovendrijven.  
In het onderwijs wordt gewerkt met zogenaamde kerndoelen. Globaal 
omschreven doelen per vakgebied waar met de kinderen aan gewerkt moet 
worden. Er zijn 58 kerndoelen. Gearhing  
voegde er één aan toe: Bewustwording van het zorgen voor de aarde. 
De coronacrisis waar we nu in zitten heeft hetzelfde effect. We worden ons in 
één klap bewust van de ballast en de waardevolle dingen van ons bestaan. Je 
kunt de vraag: Wat telt echt? Ook loslaten op ons dorp. In deze periode waarin 
velen van ons aan huis gebonden zijn wordt de waarde van het wonen in 
Winaam heel duidelijk. Even “it praatsje oer de hage” omdat de buurman of 
buurvrouw de eerste is die je vandaag spreekt. Je buur die boodschappen voor je 
wil doen. De vrijwilligers die de voorraad patat en frikadellen van het dorpshuis 
opmaken en rondbrengen in het dorp. Al die activiteiten in het dorpshuis die nu 
zo gemist worden. Het kaatsen, biljarten, jeu de boulen en alle andere dingen 
die het dorp levendig maken. En niet te vergeten al die vrijwilligers die die 
activiteiten dragen. Ik hoop dat wanneer er na dit tijdelijke abnormaal weer een 
soort van oude normaal mag komen we elkaar en de voorheen zo normale dorps 
activiteiten met nieuwe ogen bekijken en ze als bijzonder blijven waarderen.  
Kerndoel voor Winaam zou kunnen zijn: Bewustwording van het zorgen voor 
elkaar en het dorp.  
Dat Telt Echt!! 

 
Bernarda Hinrichs 

 
 

 
 
 



   2020 Het jaar van de ‘Winamer’ kat   

 

Even een kleine  update. 
Het jaar van de winamer kat begon zo mooi. 
Er lag een heel plan klaar met allerlei activiteiten gedurende het jaar. 
In verband met het corona virus konden veel katachtige plannen niet 
doorgaan, zoals NL DOET, Wereld poëziedag, deelname aan de stekjesmarkt, 
het voorlezen van kattenverhalen bij de opening van het archeologisch 
steunpunt, de Slachteloop,  om zo maar wat te noemen. 
Maar ieders gezondheid staat voorop en het is logisch dat er dan een pas op 
de plaats wordt gemaakt. Waar kan starten we weer met activiteiten en 
laten we dit weten via de website, de borden en/of Facebook. 
 
Wat gelukkig wel  door kan gaan is het Katten Kunst project.  
Katten kunst gemaakt door alle Winamers. 
Het plan was dat alle gemaakte kunst tijdens Tsjerkepaad in de kerk te 
bewonderen zou zijn, maar omdat er deze zomer geen openstelling van 
Tsjerkepaad-kerken is, roepen we iedereen op om iets creatiefs te maken. 
Het mag b.v. van hout, glas in lood, een gedicht, een tekening, een foto 
collage, van papier-maché, of van ander materiaal zijn, wat je maar wilt. En 
hang het achter je raam, hang het in de boom of plaats het in je tuin 
zichtbaar voor iedereen, zodat iedereen hiervan kan genieten.   
Het thema is: KAT 
We zijn benieuwd wat er gemaakt wordt.  
 
Ter inspiratie: Op de schuur bij het pleintje hangt ook al creatieve katten 
kunst gemaakt door Titia van Dijk (glas in lood) en Tineke de Klerk (houten 
schilderij). 
 
Groeten van “de Smoezenpoezen” 
 
Voor meer informatie: astridvangalen64@gmail.com   / 06-33142515 
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Beste Winamers, 
 
Voorgaande jaren waren jullie met dit nummer van ’t Fuottenein gewend een 
aankondiging van het Merkeweekend van K.V. de Keatsebal te ontvangen. Hoe 
anders is het dit jaar! In de greep van het “Corona-spook” is het al weken rustig 
op het kaatsveld en zal dat voorlopig helaas ook zo blijven. 
Natuurlijk hadden wij ons dit ook anders voorgesteld. Het kaatsveld, normaliter 
in de zomermaanden de ontmoetingsplek voor vele Wijnaldumers tijdens de 
kaatsactiviteiten, houdt de hekken gesloten…. 
Inmiddels heeft de KNKB deze week (week 20) aangekondigd dat er zeker tot 1 
september geen officiele kaatswedstrijden zullen worden verkaatst. De 
mogelijkheid of dat binnen verenigingsverband nog wel mogelijk is voor de 
datum, wordt in samenspraak met NOC-NSF nog bekeken. Maar zolang de 1,5 
meter stand houdt en sportkantines nog niet open mogen zal ook voor 
(senioren) leden het heillige gras van ’t Moargen nog niet te betreden zijn. 
Gelukkig hebben wij, met de versoepelde regels voor kinderen tot en met 12 
jaar, wel voor deze categorie de kaatstraining en competitie per 18 mei op 
kunnen starten. Dit onder begeleiding van Sippie, Berber en onze nieuwe 
trainster Renske Vink. Top! De jeugdcommissie is volop bezig, wel met 
inachtneming van de nodige regels. 
Mocht ons de mogelijkheid geboden worden, door versoepeling van de regels, 
toch nog enkele activiteiten voor de senioren te kunnen organiseren, dan zullen 
wij dit zeker nog gaan doen! 
Vooreerst is het zoals het is, “ ’t is net oars…”. 
Ondanks alles wenst het kaatsbestuur en jeugdcommissie ieder toch een fijne en 
zonnige zomer toe! Blijf gezond en fit en wij treffen elkaar vast weer op ons 
prachtig mooie veldje! Dit jaar, of volgend jaar…. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Jaap Dries Hiemstra 

K.V. de Keatsebal  

 

 

 



 
Begrafenis- en crematievereniging De Laatste Eer 
Wijnaldum: de Krêft fan Mienskip 
 
Waarom zou je lid worden van een uitvaartvereniging? Dat is toch allang 
achterhaald? Mogen wij je uit de droom helpen? De Begrafenis-en 
crematievereniging De Laatste Eer Wijnaldum staat midden in de “mienskip”, 
is betrokken en dichtbij. Onze meerwaarde voel je op momenten dat het 
écht moeilijk is. Als een dierbare overlijdt. 
 
Onopvallend en doodgewoon goed doet onze vereniging haar werk. Maar in 
de hectiek van vandaag de dag zou je ons zo over het hoofd kunnen zien: de 
kostbare parel in het woelige uitvaartlandschap. 
 
Kostbaar in de zin van traditie. Immers, uitvaartverenigingen zijn opgericht 
vanuit de behoefte de medemens, de mededorpsgenoot, met respect te 
begeleiden op zijn of haar laatste reis. Toen – al meer dan 100 jaar geleden- 
en ook nu nog altijd zonder winstoogmerk. 
Een parel vinden in een oester is zeldzaam. Een uitvaartvereniging in de 
buurt zoeken is een stuk eenvoudiger.  
Niet voor niets behoort onze uitvaartvereniging tot het Immateriële 
Culturele Erfgoed Nederland. Een rijk erfgoed dat het uitdragen naar de 
toekomst meer dan waard is. Daarom gaat zij met haar tijd mee. 
Professioneel 
Tegenwoordig beschikken wij over een professionele uitvaartverzorger met 
een groot hart voor traditie in een eigentijds jasje. Bij onze vereniging is hij 
de enige betaalde kracht. De rest van de werkzaamheden wordt meestal op 
vrijwillige basis uitgevoerd, al dan niet tegen een bescheiden vergoeding. 
Zeggenschap  
Bij een verzekeraar sluit je een uitvaartpolis af. Van een vereniging ben je lid. 
Je betaalt geen premie, maar contributie. ( € 47,50* per gezin, man-vrouw en 
kinderen tot 18 jaar, € 25,00* per alleenstaande. Je ontvangt geen uitkering, 
maar een ledenkorting. (€ 1150,00*) Bovendien heb je als lid invloed op het 
beleid van de vereniging. Alle reden om lid te worden van onze 
uitvaartvereniging en je zo te verzekeren van een waardevolle uitvaart. 
Logisch toch? 
 
 
  



 
Begrafenis- en crematievereniging De Laatste Eer Wijnaldum 
 
neem contact op via onze website: http://uitvaartvereniging-wijnaldum.nl/ 
of mail naar: dlewijnaldum@gmail.com 
*tarieven op dit moment 
 
______________________________________________________________ 

 
Herstelplan kerkpad Andreaskerk Wijnaldum 
 
De westelijke zijde van het kerkpad bij de Andreaskerk is al geruime tijd 
ernstig verzakt en scheef waardoor de begaanbaarheid, zeker als het om een 
begrafenis gaat, zeer slecht is. De kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
Oosterbierum-Wijnaldum  is in 2017 overleg gestart met de Gemeente 
Harlingen omdat onduidelijk was welke oorzaken aan de verzakking van het 
kerkpad ten grondslag liggen. Vanaf 2018 heeft de kerkenraad regelmatig 
overleg gevoerd met de dienstdoende wethouder en zijn ambtenaren. De 
Gemeente Harlingen en de kerkenraad hebben diverse onderzoeken en 
metingen laten uitvoeren en de resultaten voorgelegd aan de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed. De gezamenlijke conclusie werd dat er geen 
eenduidige verklaring is maar dat het waarschijnlijk is dat een samenspel van 
oorzaken het kerkpad geleidelijk heeft doen verzakken. Steeds is de wens 
uitgesproken om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen, ook omdat 
de Wijnaldumer terp een rijksmonument is.  
De kerkenraad heeft in november een herstelplan opgesteld en offertes voor 
de noodzakelijke werkzaamheden opgevraagd. Op dit moment zijn de 
herstelkosten voor ongeveer 30% gedekt door subsidies  verstrekt door de 
Gemeente Harlingen, het Riedpolderfonds en het Fonds Nij Bethanië. Enkele 
fondsen hebben nog een aanvraag in beraad. Binnenkort zullen de 
herstelwerkzaamheden van start gaan en we hopen dat het resultaat fraai 
zal zijn. De kerkenraad laat verder het paadje dat op de begraafplaats ligt 
tussen de kerk en de consistorie opnieuw bestraten, zodat hier minder 
gevaar voor gladheid en valpartijen is. 
Mocht u nadere info willen over dit herstelproject in Wijnaldum dan kunt u 
telefonisch contact leggen met de kerkrentmeesters dhr. Henny Vink (06-
36259543) en/of dhr. Harmen Westra (06-53168897) 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum 
  

http://uitvaartvereniging-wijnaldum.nl/
mailto:dlewijnaldum@gmail.com


 

 

  



Winamer-Buurtbank-project 
 
In samenwerking met de gemeente Waadhoeke, kunnen we aansluiten bij 
het buurtbank project. 
Dit is een project  waarbij je als dorp/ buurt/ wijk, met elkaar aan de slag 
gaat om een  buurtbank te voorzien van mozaïek steentjes. Geheel naar 
eigen ontwerp. 
Het is de bedoeling dat de bank bij het terras van het dorpshuis en met zicht 
op de jeu de boules baan komt te staan.  
 

 model van de buurtbank 
 
Het  Winamer-buurtbank project is een sociaal gebeuren dat mensen aan 
elkaar verbindt, door samenwerking met elkaar en creativiteit.  In ploegjes 
van 2 `a 3 personen kun je op verschillende tijden aan het werk om de 
mozaïeksteentjes  er op aan te brengen. Een leuke bijkomstigheid is  dat je 
tijdens het plakken bij kunt praten met je vriend(in), broer, zus, of juist een 
andere buurtgenoot beter leert  kennen. Of dat je er een familie uitje van 
maakt door als gezin aan de slag te gaan. 
 
We zitten nu in de aanloop fase van het uitwerken  van het plan. 
Ook dat is een hele uitdaging waarbij we iedere hulp, op wat voor vlak dan 
ook, goed kunnen gebruiken voor wat kleur in het dorp. 
 
 
 
 



Daarom zoeken we in voorbereiding tot de uitvoering: 

 Ontwerpers voor het mozaïek op de buurtbank 

 Transport van de bank st. Annaparochie naar Winaam (gewicht bank 
1300 kg) 

 Een plek waar de bank gedurende 5-6 maanden mag staan om 
beplakt te    worden (een ruime ruimte die verwarmd kan worden 
zou fijn zijn)(een schuur, loods, stal, etc.) 

 Veel mozaïek plakkers die in wisselende ploegen aan de slag kunnen 
 
Afhankelijk van de verruimende maatregelen die vrijgegeven worden, 
kunnen we mogelijk na de zomer van start gaan of wat later in de tijd. Het 
project moet eind 2021 klaar zijn. 
 
Ben je geïnteresseerd of kun je wat hierin betekenen, meld je dan aan bij 
astridvangalen64@gmail.com of 06-33142515 
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Wereld poëziedag  
   

   
 
Zaterdag 21 maart was het wereld poëziedag. 
De perfecte datum en gelegenheid, vonden de Smoezenpoezen, 
om te starten met het schrijven van poëzie, een leuke herinnering, 
een tekening, gedicht of een poesiealbumversje in een poëziealbum.  
Want wie heeft er geen leuke herinneringen aan die tijd. 
We hebben dit project even op ‘on hold’ gezet en hopen, wanneer kan, 
dit weer op te pakken met het verspreiden van 5 poëziealbums door het 
dorp. 
Het is de bedoeling dat iedere inwoner van Wijnaldum hier wat inschrijft.          
We hopen dat iedereen hier aan mee wil werken om tot een mooi eind  
resultaat te komen. 
 
Tip: Heb je inspiratie, schrijf je gedicht of versje alvast op, zodat je gelijk aan 
de  
slag kunt als het poëziealbum bij jouw langs komt. 
 

    groetjes van ‘De Smoezenpoezen’ 
 

 

 
 
 
 
 



Nieuwbouw in Wijnaldum 

 

Zoals wij kunnen zien zijn de bouwers van de nieuwe woningen in ons dorp 
voortvarend aan het werk en vordert de bouw gestaag. Waarschijnlijk zullen 
zij de oplevering die gepland staat voor oktober dit jaar kunnen realiseren. 
Dat is goed nieuws!  
 
Begin dit jaar vond de laatste introductiebijeenkomst in de Bijekoer plaats, 
waarin de definitieve plannen van de bouwvereniging werden 
gepresenteerd. Wat onder andere ter sprake kwam was de vraag of 
bewoners van Wijnaldum ook voorrang zouden krijgen bij de toewijzing van 
de nieuwe woningen. Hier was geen voorziening voor getroffen. Wel zouden 
de mensen die de gesloopte woningen moesten verlaten gegarandeerd een 
woning krijgen in de vervangende nieuwbouw. Dit lijkt om 2 bewoners te 
gaan die wel terug willen keren in hun dorp. Voor de overige bewoners zou 
er geen voorrang zijn en die bewoners zouden, wanneer zij zich aanmelden, 
op een toewijzings-ranglijst komen op basis van hoe lang zij al ingeschreven 
staan bij de bouwvereniging. Als je dus nog maar kort lid bent van de 
bouwvereniging, dan kom je onderaan de lijst en heb je weinig kans op 
toewijzing. 
  
Wij, als Dorpsbelang bestuur, vinden dat dit niet juist is. Wij vinden het 
belangrijk dat een Winamer die zich aanmeldt voor een nieuwbouw woning 
in Wijnaldum voorrang zou moeten krijgen, ongeacht hoe lang hij of zij 
ingeschreven staat bij de bouwvereniging. Daarom hebben wij een 



verzoekschrift ingediend bij de drie partijen die bij de toewijzingsmethode 
betrokken zijn. Via deze brief hebben wij ons hard gemaakt voor een 
voorrangsregeling voor de mensen uit Wijnaldum. Daarnaast hebben wij een 
aantal gesprekken gehad met mensen van de bouwvereniging. Na enige tijd 
ontvingen wij een afwijzing van ons verzoek op grond van een juridisch 
advies van een jurist. 
 
Voordat wij ons beraden op vervolgstappen willen wij graag weten of er 
daadwerkelijk mensen zijn in ons dorp die zijn afgewezen voor een 
nieuwbouw woning in Wijnaldum. Als jij iemand bent die is afgewezen voor 
een nieuwbouw woning in Wijnaldum dan zouden wij dat graag horen van je. 
Op basis van jullie reactie(s) kunnen wij dan als dorpsbelang bestuur 
bespreken wat er nog voor mogelijkheden zijn. Laat het ons weten voor 10 
juni 2020. 
 
 

 
 
 
uur:  

- 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) 

 

 

 

 

 



Oud papier 
 
 Mensen van Wijnaldum en omstreken dank voor het inleveren van het oud 
papier. Alle verenigingen zijn heel blij met het bedrag wat dan op hun 
bankrekening komt. Maar zou iedereen het willen bundelen of in een doos 
willen doen die te tillen is voor iedereen. Lege doosjes of plastic is niet de 
bedoeling dus op naar de volgende keer om samen weer een mooie 
hoeveelheid papier op te halen. Namens alle verenigingen nogmaals dank! 
 
Tips van Milieu Centraal voor het inleveren van papier en karton 

 Oud papier dat je gescheiden inlevert moet schoon en droog zijn. 
Gebruikte tissues of vieze pizzadozen horen niet in de papierbak. 

  Een enkel nietje, paperclip of kunststofvenster (van enveloppen) 
mag gewoon bij het oud papier. Bij het recyclen worden ze 
verwijderd. Verwijder wel plasticfolie dat om tijdschriften of 
reclamefolders zit, kunststofbinders en omslagen. 

  Drinkpakken horen niet bij het oud papier, omdat er een plastic 
en/of aluminium laagje in zit. In veel gemeenten mogen ze bij het 
plastic afval (PMD), en anders bij het restafval. 

  Geplastificeerd papier kan niet gerecycled worden en hoort dus bij 
het restafval. Geplastificeerd papier scheurt niet goed. De 
meeste glossy magazines van dik glanzend papier mogen gewoon bij 
het oud papier. Soms is alleen de cover geplastificeerd. Die hoort 
dan bij het restafval. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Nieuwe bestuursleden gezocht 
 
 

 

 
Het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Wijnaldum is op zoek naar nieuwe 
bestuursleden die zich voor ons dorp willen inzetten. Het huidige bestuur 
bestaat uit 6 leden en wij vergaderen 1 maal per maand, behalve in de zomer. 
Ieder van ons houdt zich bezig met 1 of meer projecten die wij als vereniging op 
ons hebben genomen. Verder richten wij ons op nieuwe ideeën ter bevordering 
van de leefbaarheid in ons dorp. Maar ook zijn er ad-hoc zaken die onze 
aandacht vragen. Van tijd tot tijd is er een overleg met de Gemeenteraad of met 
B&W van Harlingen. 
 
 De tijd die je kwijt bent aan een bestuursfunctie hangt af van hoeveel tijd je er 
in kunt of wilt steken. Wij zijn een groep betrokken bestuursleden die vanuit een 
verschillende achtergrond elkaar goed aanvullen en op die manier zich inzetten 
voor het dorp. En niet te vergeten, wij hebben ook veel plezier in wat wij doen 
en hoe wij met elkaar samenwerken. Wie wil ons team komen verstekken? Of, 
als je eerst wat meer wilt weten neem dan (vrijblijvend) contact op met een van 
ons. Onze telefoonnummers staan in het Fuottenein. Wij vertellen je graag meer 
over hoe ons bestuur werkt en wat het is om deel uit te maken van ons team. 

 

 

 



Winamer kattenbel, 
 

Het is nog altijd het “Jaar van de kat” in Wijnaldum. Dit heeft alles te 
maken met onze bijnaam; de Winamer katten. Deze bijnamen 
werden bedacht door buurtdorpen en waren meestal niet echt 

vleiend. Als je wat kattig reageert dan reageer je wat fel of vinnig. Meestal 
gaat het dan over vrouwen of meisjes. Ook staat katten wel voor nare, 
onaardige mensen. Misschien woonden die vroeger wel in Wijnaldum, maar 
de Winamers die ik ken zijn gelukkig vriendelijk en aardig.  

 
Mijn stukje over katten gaat dit keer ook over het poesiealbum. Ik 
heb er een en met mij vele vrouwen. Mijn kinderen hebben er geen, 

zij hadden een vriendenboekje. Mijn moeder heeft er wel een.  
 
Toch is het van oorsprong een mannenboek. Het komt uit de 
universitaire mannenwereld. In het academische leven van de 15de 
eeuw vinden reisden studenten door Europa met in hun bagage een 

bijbel. Professoren, mede studenten en vrienden die ze op deze reizen 
ontmoetten lieten ze een boodschap in hun bijbel schrijven. Meestal waren 
het gedichten, tekeningen of andere mooie herinneringen. Het was zelfs zo 
populair dat er uiteindelijk bijbels met onbedrukte bladzijden verschenen. De 
bijbel werd een vriendenboek of ook wel Album Amicorum, een verzameling 
van gedichten, familiewapens, tekeningen en aanbevelingen. Vrouwen 
mochten niet studeren, dus het was puur een mannenzaak. 
 

Uiteindelijk vond het album in de 19de eeuw zijn weg naar Adellijke 
jongedames.   
 
Vanaf 1870 ontstond in Duitsland het huidige, gebonden poëziealbum, 
waarin poëzie van echte dichters werd overgeschreven. Veel van die 
albums werden in Nederland geïmporteerd, de opdruk in het Duits “die 

Poesie” is hier waarschijnlijk om die reden verbasterd tot ‘poesiealbum’. 

Het album zwierf dus eeuwen rond in de hoogste kringen. Maar rond 
1900 werd de leerplichtwet ingevoerd en alle kinderen van zes tot 12 
jaar konden nu naar school. Iedereen leerde lezen en schrijven en zo 

vond ook het poëziealbum zijn weg naar alle lagen van de bevolking. In de 
vorige eeuw had bijna ieder schoolmeisje wel een eigen ‘Poesie’. Meisjes 
lieten er hun juffen, meesters, klasgenoten, ouders, ooms en tantes en 

https://www.kb.nl/themas/vriendenboeken/alba-amicorum-van-vrouwen/album-amicorum-jacoba-cornelia-bolten-1805-1843
https://www.kb.nl/themas/vriendenboeken/alba-amicorum-van-vrouwen/album-amicorum-jacoba-cornelia-bolten-1805-1843
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poesiealbum


andere familieleden in schrijven. De gedichtjes waren suikerzoet en 
stichtelijk, en de pagina werd versierd met een mooie tekening soms maar 
meestal met een plakplaatje.  

Mocht je nou aan het opruimen zijn geslagen nu je meer thuis bent, 
kijk dan dat poesiealbum even in. Het brengt je even terug naar de 
lagere school. Het bedenken van een geschikt versje, de inspanning 

om zo netjes mogelijk te schrijven (voor mij zeker een uitdaging) en het 
uitzoeken van de plaatjes. Het uitlenen van je eigen boekje en het wachten 
op het terugkrijgen. Pure nostalgie. Veel plezier ermee. 

Marianne 

 

 

 

 
 
 



  



Bladkorven in de gemeente Harlingen 
 
 
De bladkorven zijn weer geplaatst in de 
gemeente Harlingen om te voorkomen 
dat blad- en klein snoeiafval in de 
Sortibak beland. 
Is uw Biobak vol? Gooi dan het blad- en 
klein snoeiafval in de bladkorf.  
 
Uit de sorteerproef van november 2019 
blijkt dat 35% GFT in de Sortibak/grijze 
container belandt. Dit willen wij graag 
voorkomen. De bladkorven zijn geplaatst 
om te voorkomen dat blad- en klein snoeiafval in de Sortibak belandt. Gooi 
uw etensresten, groente en fruitafval in de Biobak. Wanneer de Biobak vol is, 
maak dan gebruik van de bladkorven voor blad- en klein snoeiafval. Dit is 
beter voor het milieu. De bladkorf is niet bedoelt voor ander afval, dit zorgt 
voor afkeur van het GFT en trekt ongedierte aan. 
 

          
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORONA EN HET DORPSHUIS DE BIJEKOER 
 
Net als voor heel Nederland viel op zondagavond 15 maart 2020 ook het doek 
voor de activiteiten van Dorpshuis De Bijekoer. Bam, in één keer alle activiteiten 
afzeggen en daar zitten we  dan met een lege agenda. Een zwart gat in het 
verschiet. Maar iedereen begreep de maatregel als vanzelfsprekend en we 
hebben dan ook geen enkel negatief commentaar gehad. Sterker nog, dankzij de 
Wijnaldumers zijn wij ook nog goed van onze overtollige en beperkt houdbare 
voorraad snacks en dranken afgekomen. 
De snackverkoop door Wilma Kerstens en Ingrid de Mari op zaterdagmiddag 25 
april was een boven verwachting groot succes. Als dit een voorbode is voor de 
toekomst dan gloort er voor het dorpshuis een grote snackgloed aan de horizon. 
De oproep aan de Wijnaldumers op de Wijnaldumer Nieuws Groep op facebook 
leidde ertoe, dat het dorpshuis met een beperkt verlies de voorraad beperkt 
houdbare drank kwijtraakte. Daarnaast ontvingen wij naar aanleiding van deze 
oproep een donatie van € 50,= van een Winamer om te besteden aan een 
drankje voor de jeugd. Wij zullen dit bedrag reserveren en op de eerstvolgende 
geschikte gelegenheid aan de jeugd besteden (bijvoorbeeld bij een activiteit van 
de jeugdcommissie E.P. de Boer). 
Vanaf 1 mei jongstleden is het zomerseizoen ingegaan. Dat betekent dat het 
dorpshuis vanaf die datum sowieso geen activiteiten meer heeft, behalve jeu-de-
boules en mogelijke begrafenissen en/of particuliere feestjes. Maar ook dit alles 
zal de komende zomer, in ieder geval tot 1 september 2020, niet of zeer beperkt 
kunnen plaatsvinden. Maar hoe zit het ermee, zeker nu het er op lijkt dat de 
lockdown heel langzaam wordt versoepeld? 
Het bestuur van Stichting Dorpshuis Wijnaldum (De Bijekoer) heeft daarom 
besloten dat het dorpshuis, gebaseerd op de huidige perspectieven, pas weer op 
1 september zal opengaan en wel met inachtneming van de dan geldende 
coronarichtlijnen van de overheid. Afhankelijk van de mate en snelheid van 
versoepeling van de coronamaatregelen door de lokale en landelijke overheden, 
beoordeelt het bestuur tussentijds of een activiteit, zoals het jeu-de-boules weer 
zou kunnen worden opgestart. Maar dit is tevens afhankelijk van de initiatieven 
en vragen van de jeu-de-boulers zelf. 
Het bestuur begrijpt heel goed dat de komende zomer zonder kaatsen, zonder 
jeu-de-boules, zonder merke(!?), een hele stille zomer zal worden. Daarom 
beoordeelt het bestuur voortdurend of er mogelijkheden zijn om al voor 1 
september in beperkte mate open te gaan voor bepaalde activiteiten met 
inachtneming van alle op dat moment geldende richtlijnen. Maar ook dit is 
natuurlijk afhankelijk van ideeën en initiatieven van uzelf én beschikbare 
vrijwilligers. 



Het bestuur wenst iedereen een gezond en coronavrije en ondanks alles fijne en 
gezellige zomer toe 
 
Namens het bestuur, 
Ron Leen 
 
 

 
 

Beste kaarters en biljarters, 
 
De liefhebbers van biljarten hebben niet alle wedstrijden kunnen spelen, dit is 
jammer. De laatste wedstrijden van de 2e, 1e klas en de wedstrijd voor alle 
klassen konden niet meer gespeeld worden, het was een abrupt einde van ons 
seizoen. 
Het dorpshuis is nu al weer even gesloten maar langzaam zullen de diverse 
activiteiten weer op gang komen. Het kaarten en biljarten zal nog even op zich 
laten wachten. In september hopen we dat de ledenvergadering kan doorgaan 
en dat we een gezellig spelseizoen tegemoet kunnen zien zonder storende 
virussen. In het najaar hopen we jullie allemaal graag weer te verwelkomen, dit 
kunnen we natuurlijk nog niet met zekerheid zeggen, we gaan het zien. 
Het bestuur wenst iedereen een fijne en gezonde zomer toe. 
 
Het bestuur van Jacob Tolsma 
 



@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

Oproep aan de leden van Dorpsbelang. 

Om wat vaker digitaal te kunnen communiceren met onze leden willen we graag 

jullie 

e-mailadressen toevoegen aan ons ledenbestand. 

We vragen jullie daarom een mailberichtje met in de tekst je naam en adres te 

sturen naar: dorpsbelang@winaam.nl  

 

Alvast hartelijk bedankt! 

Het bestuur 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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Kattenkrabbels 
 Pub-Quiz-vragen                             

Nieuwe kittige katten-quiz-vragen zijn te downloaden van de website 
 

 Kattenkunst  
Maak een katten kunst object en plaats dat in je tuin, achter het 
raam en laat iedereen meegenieten van ons Winamer Katten dorp 
 

 Schrijven in het poëzie album     
Zodra het kan gaan we per straat los 
 

 8 augustus:  Internationale kattendag             
Hang je (zelfgemaakte)(katten) vlag uit 
 
 
 
 

 

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 
 

 

 

 
 



Boek: De bevrijding van Harlingen 75 jaar Centraal Comité 

1945 

 

 
 

Namens het stichtingsbestuur van het Centraal Comité 1945 heeft Winaam 
als dank voor de betrokkenheid bij deze activiteiten het boek ‘De bevrijding 
van Harlingen 75 jaar Centraal Comité 1945’ in ontvangst mogen nemen.  
Zodra het dorpshuis weer open is, komt dit naslagwerk in de bibliotheek van 
Winaam te liggen. 
Eind 2020 stopt het Centraal Comité ’45 na 75 jaar met al haar activiteiten. 
De gemeente Harlingen heeft aangegeven dat zij dit hierna verder zullen 
oppakken. 
 

 

 

 

 

 



Agenda 

 

Dit keer  een lege agenda. Alle geplande activiteiten zijn geannuleerd. 

 

 

 

 

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  2020 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 2020 – iedere eerste zaterdag van de maand. 

 

maand vereniging rijder 

Januari Archeologisch steunpunt De Boer 

Februari Jeugdclub Bergmans 

Maart Dorpsbelang Buren 

April Koor Jukema 

Mei Keatsebal Bergmans 

Juni  Jeu de boules Buren 

Juli Ouderensoos De Boer 

September Kaart/biljart club Buren 

Oktober Koor Bruining 

November Archeologisch steunpunt Jukema 

December Ysmahorn 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/


DORPSGENOTEN ONTMOETEN ELKAAR OP DE WIJNALDUMER 
NIEUWSGROEP  

Uitgave van de Vereniging Dorpsbelang Wijnaldum 

Voorzitter:  Arend Leutscher        06-10904288 
Secretaris:   Bernarda Hinrichs-Wijnia      06-55387943                                               
Penningmeester:  Fokke Terpstra         06-20652575                   
Notulist:  Rop Pronk                     06-43973890                   
Bestuursleden:                 Berber Hauser                        06-50510096    
   Astrid van Galen        06-33142515       

   

 

 

  

                  Astrid van Galen                  06-33142515 

    

 

 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 

 Ledenadministratie:  Opgave nieuwe leden, doorgeven 
adreswijzigingen, opzeggen lidmaatschap en uitschrijven van de 
nieuwsbrief (Fuottenein) kan via de secretaris: 
dorpsbelang@winaam.nl of telefonisch (zie boven). 

Het bestuur verzoekt u vriendelijk de contributie jaarlijks automatisch te 
laten incasseren. Een formulier hiervoor kunt u eveneens aanvragen bij 
het secretariaat. 
 
Jaargang 39 Nr. 2 juni  2020 

 

 

Jaargang 38 Nr. 1 maart 2019 
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