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Beste Dorpsgenoten,

Pieter Fedde schreef in zijn voorwoord voor de 2e Fuke dat het jaar 2021 een
jaar zou worden dat wij nooit zouden vergeten. Hij had gelijk, na zijn plotselinge
overlijden werd snel duidelijk, welke rol hij speelde in het Dorpsbelang Wierum.
Als voorzitter en tijdelijk secretaris was die rol groot en het was niet gemakkelijk om
die snel ingevuld te krijgen.
Na het vertrek van onze secretaris (Doetie Prins) was het bestuur wel versterkt met
2 nieuwe leden maar die moesten nog wel ingewerkt worden. Om een lang verhaal
kort te houden vindt u verderop in de Fuke een artikel met de samenstelling van het
nieuwe bestuur en een overzicht van de zaken waar wij ons de laatste maanden zoal
mee bezig hebben gehouden.
Wij wensen u veel leesplezier in deze 3e Fuke van het jaar 2021.
Verder wensen wij iedereen een goed Oud en Nieuw.
RdV/ JP
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VAN DE ALLE TRIJE
Dit is het eerste stukje vanuit onze biljartclub, na het verscheiden van onze
freon en foarsitter Pieter Fedde. Ook voor ons is hij een groot gemis.
Na een overgeslagen seizoen (de lock down van vorig jaar) hebben wij
toch met veel jeu de boules in het zomerseizoen de contacten vast k unnen
houden. En al met al hebben wij op 21 augustus, binnen en met alle
veiligheidsregels, en ook weer met jeu de boules & barbecue het seizoen
mogen afsluiten.
Intussen dachten wij dat wij weer gewoon lekker los konden gaan, maar
terwijl ik dit schrijf, zitten wij helaas weer met zij allen met verscherpte
maatregelen en ligt alles weer even plat.
De afgelopen periode mochten gelukkig wel weer even los, en met zo’n
16 fanatieke leden en barvrijwilligers hebben we tot nu toe weer een leuk
seizoen. De competitie is (ook weer met een nieuw lid) vriendelijk, maar toch
een competitie. En hopelijk weer eens een vleesprijsje aan het einde van het
seizoen...
Laten we hopen en ons best doen om weer eens een jaar met ‘de kampioen
van Wierum’, 10 over rood en maat biljarten te mogen hebben.
Namens de donderdagavond club

STOPPEN VAN GRAS- EN BLADBAKKEN
Hierbij delen wij u mee dat het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten om per ingang van 2022 te stoppen met de extra service van gras- en bladbakken in voormalig Dongeradeel.
Binnen de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân werd alleen in voormalig
Dongeradeel gebruik gemaakt van deze extra service. In de voormalige g emeenten
Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. was dit niet het geval. Om alle inwoners
dezelfde service te bieden moest de keuze worden gemaakt om of in de gehele
gemeente Noardeast Fryslân grasbakken in te voeren of om te stoppen met deze
service in voormalig Dongeradeel.
De grasbakken in voormalig Dongeradeel zijn destijds mede ingevoerd omdat
in voormalig Dongeradeel (nog) gebruik werd gemaakt van een kleine 140 liter
gft-container. Voor huishoudens met grotere tuinen was deze container in het
zomerseizoen niet altijd toereikend. De afgelopen weken hebben alle huishoudens
in Noardeast-Fryslân nieuwe 240 liter gft- en restafvalcontainers gekregen. Voor de
huishoudens in voormalig Dongeradeel is de capaciteit van de gft-container hiermee
bijna verdubbeld. Nu alle huishoudens beschikken over een 240 liter gft-container,
is volgens het college de extra service van grasbakken niet meer nodig. Daarom
stoppen we per 2022 met deze gras- en bladbakken. De betreffende locaties worden
aan het einde van het seizoen opgeruimd.
Huishoudens kunnen, naast het gebruik van hun gft-container, voor het (gratis)
wegbrengen van (grof) tuinafval terecht op onze milieustraten. Het kan gebeuren
dat een huishoudens, ondanks de grotere gft-container, toch nog onvoldoende
capaciteit heeft voor hun gft. In dat geval kunnen huishoudens bij de gemeente een
extra gft-container aanvragen. De kosten voor een extra gft-container zijn €16,68
per jaar.
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De PlusBus
biedt ouderen
begeleiding en vervoer naar winkels,
voorzieningen en
diverse activiteiten.
u
U wordt thuis
opgehaald en daar
ook weer
teruggebracht.
u
Wij bellen even
met u of de reis
doorgaat,
en hoe laat we
ongeveer
bij u zijn.

www.plusbusdelauwers.nl

Inlichtingen en aanmelden:
maandag t/m donderdag
tussen 9.00 en 12.00 uur

Telefoon:
0511 – 700207

PlusBus PlusBus november/december 2021
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Kijk voor ons actuele aanbod occasions op: www.autobedrijfstellema.nl
Naast de aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto kunt u bij
ons terecht voor onderhoud en/of reparatie van uw auto. Ook als
wij niet de leverancier zijn van uw auto bent u van harte welkom.
Onze monteurs hebben de beschikking over alle speciale gereedschappen en controle- en diagnose apparatuur welke nodig zijn
uw auto in goede conditie te houden. Onze werkplaats is onlangs
gemoderniseerd om u nog beter van dienst te zijn.
Rondweg West 160
9101 BG Dokkum

T (0519) 29 23 03
E info@autobedrijfstellema.nl

Bankieren
waar, wanneer

en hoe u
dat wilt

Rabobank Noordoost Friesland altijd dichtbij
Uw bankzaken regelt u waar, wanneer en hoe u maar wilt.
Via 'direct zelf regelen' op onze website, via Rabo Internetbankieren
of via mobiel bankieren.

Bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur op (0511) 42 63 80
Een aandeel in elkaar

WARMTECAMERA
Beste Wierumers,
De herfst is alweer begonnen en wij, vrijwillige energiecoaches van de stichting
Elkenien Grien, willen weer een actie met de “warmtecamera” beginnen als het
koud genoeg is. Met de warmtecamera wordt een foto van uw huis gemaakt,
waarop u warmtelekken kunt zien. De energiecoach komt bij u langs als u zich heeft
opgegeven voor deze actie. Voordat de foto gemaakt wordt nemen we contact met
u op om de exacte bezoekdatum door te geven. U hoeft niet thuis te blijven.
Als de foto gemaakt is wordt die opgestuurd per mail. Als de actie afgelopen is,
wordt uitleg gegeven wat u precies op de foto ziet. Dat kan per webinar of bij een
bijeenkomst in Wierum.
Beste Wierumers,
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gebruiken, maar onze energie te halen uit zon en wind en andere technieken die er
Voordat de foto gemaakt wordt nemen we contact met u op om de exacte bezoekdatum door te
zijn of nog
komen.
geven.
U hoeft niet thuis te blijven . Als de foto gemaakt is wordt die opgestuurd per mail. Als de

actie afgelopen is, wordt uitleg gegeven wat u precies op de foto ziet. Dat kan per webinar of bij een

in Wierum.
U kunt bijeenkomst
zich aanmelden
via een formulier per internet, te vinden op onze website:
www.elkeniengrien.nl

De stichting Elkenien Grien is opgericht omdat een aantal burgers uit voormalig Dongeradeel zich

KUNSTSTOF KOZIJNEN
Langgrousterwei 47-a | 9137 DK Oosternijkerk

Voor meer informatie:

kozijnen

0519 - 24 12 96
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“Het begint bij inzicht…”
Wat doe je als er iets mis is met je computer? Dan bel of app je iemand om je te helpen. En als je een lek hebt in de badkamer? Hoe handig is het niet als je ‘een mannetje’ hebt om dingen voor jou op te lossen? Dus, zou zo’n ‘mannetje’ of ‘vrouwtje’
ook niet handig zijn voor je financiële vragen?
Zo’n ‘mannetje’ ben ik. Ik help je graag in inzicht te krijgen in eigen financiële zaken.
Wat bedoel ik met ‘financiële zaken’? En welke ‘financiële’ vragen kun je hebben?
Een heel kleine opsomming…
Hypotheek:
We kennen het allemaal wel. We horen dat de hypotheekrente laag is en we zitten
zelf nog met een oude hypotheekrente uit het verleden. Heeft het zin om over te
sluiten, zodat we een lagere rente betalen? En, wat kost dat dan? Heeft dat zin?
Pensioen:
Tja, dan is er nog dat pensioen. Dat is voor later. Maken we ons nu niet druk om.
Zou het misschien toch niet handig zijn als er een ‘mannetje’ of ‘vrouwtje’ ons even
wakker zou schudden? Om ons te vertellen dat het slim is om toch maar wat meer te
beleggen in de pensioenpolis, zodat we straks niet op een houtje te hoeven bijten?
En dat je met een kleine inspanning nu, straks grote problemen kunt voorkomen?
Juridische en fiscale zaken:
Is en blijf de hypotheekrenteaftrek bestaan? Wanneer is mijn ’30-jaarsperiode-rente
aftrek’ afgelopen? Wie mag over mijn financiën beschikken als ik er niet meer ben of
het niet meer kan? Is mijn testament goed? Of, heb ik er eigenlijk wel eentje nodig?
Allemaal vragen, en voor iedereen is er een ander antwoord.
Behoefte aan antwoorden op je vragen? Bel, mail of app me even. Of bel gewoon
even aan.
Oh, en je kunt bij mij ook terecht met je
verzekeringen. Lekker makkelijk, gewoon in
het dorp.
Cos Hellings
Aak 6
9141 VJ Wierum
06-14817565
info@coshellings.nl
www.coshellings.nl

EISE EISINGA
Geboren in Dronrijp op 21-02-1744; overleden op 27-08-1828.
Hij was een Nederlandse amateur astronoom, patriot en vertegenwoordiger van de
verlichting. Zijn vader was wolkammer. Eise was hoogbegaafd maar mocht niet naar
het gymnasium; hij moest werken. In zijn vrije uurtjes bekwaamde hij zich in wiskunde en de astronomie. Ook verdiepte hij zich in zonnewijzers. Op zijn 15e gaf hij een
wiskunde boek uit van ca 650 pagina’s.
De predikant Eelko Alta uit Bozum beweerde dat in mei 1774 de wereld zou vergaan
als gevolg van een samenstand van vier planeten. Eise Eisinga kon met zijn planetarium bewijzen dat Alto dit niet juist had.
Het Planetarium werd door Eise gebouwd tussen 1774 en 1781; in het plafond van
de woonkamer van zijn huis. Een werkend schaalmodel van het zonnestelsel.

De planeten hangen als bollen in de kamer en zijn aan de zonzijde goudkleurig
beschilderd. Eise dacht de werkzaamheden in 6 maanden te kunnen klaren maar
pas in 1781 was het planetarium voltooid. Een jaar na de voltooiing werd de planeet
Uranus ontdekt. Voor deze buitenplaneet was geen plaatst meer in het planetarium
van Eise.

In 1818 bracht Koning Willem 1 een bezoek aan het planetarium; in 1825 kocht hij
het aan voor de Nederlandse Staat. In 1859 werd het planetarium geschonken door
de Nederlandse staat aan de stad Franeker. De stad Franeker maakte er een museum van. Het woonhuis met Planetarium is sinds 1967 een Rijksmonument. Sinds
2011 staat het Planetarium op de lijst van toekomstige aanvragen voor de Werelderfgoedlijst van Unesco. In 2018 heeft de minister de aanvraag ingediend.
Het Planetarium is nu een wetenschapsmuseum. Aangedreven door een slingeruurwerk geeft het astronomisch uurwerk sinds de voltooiing in 1781 de actuele positie
van de planeten aan via de plafondwijzerplaat; het is hiermee het oudst werkende
planetarium ter wereld.
In 1787 raakte Eise, als patriot, in conflict met de prinsgezinde schutterij. De gemoederen liepen hoog op en uiteindelijk moest Eise vluchten. Hij vluchtte naar Duitsland. Nadat hij hoorde dat zijn vrouw overleden was vestigde hij zich als wolkammer
in Visvliet. In 1791 werd hij alsnog uitgeleverd en veroordeeld tot 5 jaar verbanning
uit Friesland. Hij keerde terug naar Visvliet en trouwde daar weer.
Na de omwenteling in 1795 keerde hij naar Franeker terug. Daar werd hij hoogleraar
aan de Franeker Academie. Deze academie werd in 1811 op last van Napoleon gesloten.
Eisinga werd benoemd tot Broeder van de Orde van de Nederlandse Leeuw; daar
was ook een klein inkomen aan verbonden. Eisinga overleed in 1828 op 84 jarige
leeftijd. Hij liet een testament na waarin hij de werking van zijn planetarium nauwkeurig beschreef.
Bron: internet

Nijs fan peutergroep It Boartersplak Ternaard
Tomke foarlês wike.

Yn de wike fan 26 sept o/m 1 okt bin Anneke v/d Schaaf en Ykje de Vries by ús west
om foar te lêzen ut it nije tomke boekje. Alle bern ha in tomke boekje mei nei hûs
krigen.

Herfst

Na de herfstvakantie zijn we begonnen met het thema herfst. De thema tafel was
weer in mooie herfstsferen en ook de ‘water’tafel zat vol met eikels en kastanjes.
We hebben o.a. een boom met blaadjes gestempeld met een duplo blokje.
We lezen het verhaal Ik hoef geen herfst. Dat verhaal gaat over de kinderen Prinsje
en Prinsesje. Zij gaan buiten op zoek naar de herfst, maar kunnen die niet vinden.
Wel ontdekken ze vallende bladeren om in te spelen. Zonder dat ze het wisten,
hadden Prins en
Prinsesje de herfst al
gevonden.
Tot slot zijn we met
z’n allen 26 en 27
oktober naar het
bos in Driesum
geweest. Alle
kinderen kregen een
zoekkaart mee. Hier
stonden allemaal
opdrachtjes op die
ze samen met heit
of mem konden
doen. Zoals; horen
van een vogel,
voelen van mos,
zoeken van een
paddenstoel of
lopen over een
boomstronk.
Ook hebben we de
hertjes gevoerd met
een stukje brood.
Een geslaagde
ochtend!

Sint Maarten

De lampion hebben we dit jaar mooi verwerkt
in het thema herfst. Een egel met kastanjes
en blaadjes, plastifceren (wat erg interessant
was) en een lampje erin en natuurlijk even
‘proefdraaien’ met juf. Spannend!!

SFBO kenniscentrum meartaligens

Op 10 november is Anneke Waslander by
ús west. Sy kaam te sjen as wy ús noch wol
goed oan it twatalige belied holden;
hersertifesearing dus. Sy wie dik tefreden
en binne goedkeurt..

Lokwinske mei it beheljen fan de
wersertifisearring.

Op it Boartersplak is te fernimmen dat de twataligens in stevige boaiem hat en der mei in protte nocht en op in linige en natuerlike wize oan wurke wurdt. Hert foar it Frysk is dúdlik te fernimmen.
Kompliminten!
Tige tank foar de ûntfangst en in protte sukses tawinske foar de takomst!
Anneke

Sinteklaas

No binne wy dwaande mei it tema Sinterklaas. In spannende tiid. Wy ha al wat
wurkjes makke en de pjutteseal is oanpast oan it tema. Op woansdei 1 en tongersdei
2 desimber fiere wy ( jammer genôch) sûnder âlders it Sinteklaasfeest.
Voor wie graag eens wil komen kijken bij ons op de peuterspeelzaal of informatie wil
vragen jullie zijn/je bent van harte welkom.
Groeten, Nynke, Annette, Hanny, Fokje, Lettie
Adres

: It Boartersplak
Heryweystrjitte 49
9145 SK TERNAARD
Email
: voorschoolTernaard@hotmail.com
Tel. peuterspeelzaal : 06 - 13 575 794
Openingstijden
: di, wo, do, vr 8:00/8.30 - 11.45/12.00 uur
Liedsters
: Annette Koopmans, Nynke Schoorstra
Website
: www.stichtingkinderopvangfriesland

KNOFLOOK
Knoflook behoort tot de oudste geneeskrachtige planten en keukenkruiden.
De Egyptische piramidearbeiders kregen al knoflook omdat dat goed zou zijn
voor hun werkkracht.
Het bolgewas bestaat uit een bolletje met talrijke zijbolletjes, bekend als de
teentjes.
U kunt knoflook zelf telen. De bodem moet los, voedingsrijk, vrij van onkruid
en niet voortdurend vochtig zijn. En knoflook heeft zon en warmte nodig.
De teentjes in het voorjaar planten met een onderlinge afstand van 10-15 cm
en 5 cm diep; de afstand tussen de rijen moet ten minste 20 cm zijn.
De bollen zijn dan in de herfst oogstklaar. Als het loof verdroogd en geel
is kunnen de bollen uit de grond; schoonmaken en dan ophangen op een
luchtige, droge en vorstvrije plaats.
In de keuken wordt knoflook gebruikt in salades, groentegerechten, vlees,
soep en sausen; zowel rauw als gefruit. Ook combineert het goed met
olijfolie en azijn.
Naast etherische olie bevat knoflook alliïne, dat heeft een sterk antibiotische
werking.
• Het geeft het immuunsysteem een oppepper.
• Het is desinfecterend, verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte en
bevordert de doorbloeding. Knoflook helpt ook goed bij verkoudheids
virussen en keelklachten.
• Bij acne de aangedane plekken voorzichtig inwrijven met een open
gesneden rauw teentje knoflook.
• Op een peterselie- of pepermuntblaadje kauwen verzacht na gebruik van
knoflook de scherpe geur.
Meer dan 2 of 3 teentjes per dag
kan te sterk zijn voor de maag en
kan dan klachten geven.
Knoflook is giftig voor honden en
katten.
Bron: internet

Bestuur Stichting Visser-Logterman,
Zoals inmiddels bij u allen bekend zal zijn, is de familie Bakker verhuisd naar
Frankrijk. Hierdoor ontstond er in het bestuur van de stichting een belangrijke
vacature. Met het vertrek van Ido Bakker misten we niet alleen een bestuurslid
maar ook de directe koppeling van de Stichting met het dorp Wierum. Hoewel
deze koppeling niet verplicht is, vinden we deze wel gewenst. We zijn blij u te
kunnen meedelen dat Jannie Van der Zee-Bosgra bereid is gevonden zitting te
nemen in het bestuur van de Stichting, waarmee voor het bestuur in een keer
beide problemen zijn opgelost.
Voor donaties kunt u zich evenals voorheen uitsluitend schriftelijk of via de
mail richten tot het bestuur. Adres en email vindt u achter in de Fûke.
Met een vriendelijke groet,
Eelke Haakma,
Secretaris Stichting Visser-Logterman.

Oud papier 2022
Op onderstaande data zal v.a. 19:30 uur het oud papier opgehaald worden.
U kunt uw oud papier aan de route buiten zetten op:
5 januari
2 maart
11 mei
6 juli
7 september
9 november

Goed om te weten

Schoon en droog papier/karton, eventueel met plakband, nietjes en/
of vensters. Bijvoorbeeld kranten, papieren zakken, reclamedrukwerk,
telefoongidsen, tijdschriften, computervellen, cadeaupapier, schrijfpapier,
papiersnippers, eierdozen, enveloppen, faxpapier, golfkarton, kartonnen dozen
(platgedrukt), kartonnen en papieren verpakkingen (closetrollen, doosjes van
parfumflesjes etc.). Zorg ervoor, dat het oud papier niet vervuild is met
bijvoorbeeld plastic folies of sanitair papier.

Kop
9 NAAR
in zwarte
SCHOOL
balk
1 april 1911. Op de weg naar school, die anders elke morgen alleen door kinderen
werd belopen zag je toen ook een heeleboel andere mensen tussen hen in. Wat was
er aan de hand? Ja, 1 april, de nieuwe eerste klas begint en nu gaan die kleintjes
voor het eerst naar school. Sommigen zijn echter pas 5 jaar en erg bang voor die
groote school en ook omdat de school een eindje buiten het dorp ligt. Langs de weg
naar school loopt een heele diepe sloot, en daar staat veel water in en als nu eens
precies wilde gaan kijken hoe diep ze wel was en heel dicht op het randje kwam kon
je er wel eens invallen. brr. Nee hoor, veel veiliger was het dat heit of mem even
meeliep naar school. Wat een optocht en kijk eens wat die kleintjes op hun linkerarm hebben zitten. ‘t Is een groote lange koek, die met lintjes is vastgebonden.
Sommigen kijken zoo begerig naar de koek dat ze struikelen over elke steen die op
de weg ligt en mem telkens moet zeggen: “tink er om, kijk toch uit je oogen”.
Nouja, dat deden ze toch, alleen keken ze naar de koek en niet naar de weg.
Er waren ook kleintjes die alsmaar huilden, nou dat zou me wat worden als straks
heit of mem wegging, want die mochten niet verder mee dan de deur van de school.
Daar stond de “meester” ons op te wachten. Ik liep met mem en Doet mee.
Doet was al een jaar op school dus die wist alles al precies en was heelemaal niet
bang meer. Bovendien had ik al gezien dat de koek op mijn arm een heele lekkere
was en geen spekkoek (succade), want die vind ik niet eens lekker. Ik moet vast wel
met heele groote open oogen hebben rondgekeken, want Doet zei: je moet je oogen
niet zo wijd opendoen. Langs een weiland links en een boerderij rechts van de weg
kwamen we langs de tuin met er omheen een groote heg. Tuschen de boomen door
zag je het witte huis van de dominee. Over een klein bruggetje kon je daar komen.
Vlak daarnaast woonde de bovenmeester en dan kwam de school. Een beetje op
een hoogte gelegen, een oude terp, zag je de ramen blinken in de zon. Kijk Freek, zei
mem “, daar is de school, die beide hooge ramen zijn van jullie lokaal - O, wat waren
daar een kinderen op het schoolplein en wat schreeuwden ze allemaal hard, we
konden er haast niet door, maar na veel gedrang en geduw kwamen we bij de deur
waar onze meester stond. En, hoe heet je vroeg die: “Freek”, zei ik. “Nou Freek, kom
dan maar binnen hoor”. Ineens was ik mem kwijt en liep met de meester midden
tussen de kinderen. In ons 1-e klaslokaal waren al heel wat kleintjes bij elkaar. Och,
och, wat huilden sommigen, anderen keken rond naar al de mooie platen aan de
muur, en er waren er ook die aan hun koek zaten te peuteren, maar dat mocht niet
hoor. Daar moest je afblijven. Ieder kreeg een plaats en naast mij zat Jakob.
Kinderen! schreeuwde de meester, nadat we van schrik allemaal stil waren
geworden, doordat hij met een groote stok op de lessenaar sloeg. En nou moeten
jullie eens allemaal mooi gaan zitten. Handen gevouwen, kijk zoo, en de meester
ging op een stoel zitten met gestrekte rug en handen gevouwen. Wij lachten
allemaal omdat hij zoo streng keek, - maar het mocht niet hoor – wij mochten niet

Henk Faber Services
Isolatie en klussen
Hollewei 4
9145 BC Ternaard
06-29174309

Adem- & Ontspanningstherapie
Methode Van Dixhoorn

Een bijzondere therapie bij spanningsklachten

Kijk voor meer informatie op de website:
www.praktijkopademkomen.nl of mail:
info@praktijkopademkomen.nl of bel gerust:
Jantine Meinsma:0519-589 920/06-2018 2360

lachen, maar allemaal “mooi” zitten. Goed, allemaal mooi zitten ... Maar ineens
begint kleine Jouke heel hard te huilen, en Jantje, die heel zacht zat te snikken, nadat
mem was weggegaan, begint nu ook ineens heel hard te huilen en roept: Mem,
o, mem! O, wee, daar had je het, toen die kleintjes het woordje “mem” hoorden,
merkten ze ineens allemaal, dat hun memmen allemaal weg waren, en toen begon
een algemeen gehuil. O, mem, o, mem. Nee maar dat was zoo’n lawaai ineens dat
de kinderen van de 2e klas die ook in ons lokaal zaten a llemaal opkeken en moesten
lachen om de rare gezichten die sommigen trokken bij het huilen,
ik lachte toen ook maar mee.
Enkele huilerds waren uit
de bank gesprongen en
wilden wegloopen, maar
dat mocht niet. Meester
was ten einde raad. Weer
riep de meester heel
hard: stilte! niet huilen.
We keken op. Nu moeten
jullie niet huilen hoor,
want wie huilt mag zijn
koek niet opeten”. Nou dat
hielp. Iedereen keek toen
naar zijn lekkere koek en
probeerde niet meer te
huilen. Verder ging het geloof ik wel goed, want we
kwamen de ochtend door
en toen de schooltijd was
afgelopen holden we naar
huis, al koek kauwende,
om te vertellen wat we allemaal gezien en gehoord
hadden.
En, heb je niet gehuild?, vroeg mem, “Nee hoor!! zei ik, maar ik wist werkelijk niet
meer of ik met de algemene roep en huilpartij om “mem” meegedaan had. Wat ik
alleen niet begreep was, dat later één van de kinderen juist Jakob die naast mij zat
een schat werd genoemd in een Psalmversje wat we geleend hadden. (Opent uwen
mond, etc ... worde Jacobsch schat zongen we) - maar overigens leerde ik vlug
streepjes zetten).

SAMENSTELLING BESTUUR DORPSBELANG WIERUM
Na het overlijden van Pieter Fedde hebben Rudolf de Vreeze en Jetse Ploeg allebei
de functie van plaatsvervangend voorzitter gekregen. Daarnaast voert Jetse tijdelijk
het secretariaat. Baukje Sijens blijft als langstzittende bestuurslid penningmeester.
De 2 nieuwste bestuursleden Fenna Bakker en Hermien Post kijken en denken mee
en zullen in de loop van de tijd steeds meer taken op zich nemen.
Baukje woont net als Hermien al lang in Wierum. Zij zijn aardig op de hoogte van
de zaken die spelen in het dorp en willen graag af en toe de handen uit de mouw
steken. Fenna woont zelf wat korter in Wierum, maar is wel getrouwd met een van
oorsprong Wierumer dus weet ook al best veel van ons dorp. Rudolf is directeur van
2 basisscholen en woont ook al weer enkele jaren in Wierum. Hij zit net als Jetse in
het OOT (gaswinning Ternaard) en wil ook graag op de hoogte blijven van alles wat
ons dorp aangaat. Jetse is gepensioneerd en woont sinds 2008 in Wierum. Jetse zit
ook in het OOT en is door het DB ook afgevaardigd naar de Gebiedscommissie (verdeling gelden gaswinning). Voorlopig heeft hij het secretariaat overgenomen met
mogelijkheden tot overdracht (liefhebber?).
Motivatie om deel uit te maken van het bestuur vinden wij allemaal in het feit dat
wij graag de belangen van u als dorpsgenoten willen behartigen. Uiteraard kunnen
wij dat niet zonder u. Wij willen graag uw mening zeker over zaken die het hele dorp
raken. U kunt uw reactie kwijt op ons emailadres: dorpsbelangwierum@hotmail.com

Overzicht lopende zaken DB Wierum

De Dijk: in januari worden de goedgekeurde voorkeurstrajecten door het Wetterskip
openbaar gemaakt. Daarna hebben we nog 6 weken de tijd om in beroep te gaan
tegen zaken die ons als dorp niet in orde lijken. Inmiddels hebben zowel een drietal
verontruste bewoners als ook het DB rechtstreeks contact met het Wetterskip.
De gesprekken verlopen tot nu toe op een open en plezierige wijze. Of wij verder
samen met het drietal gaan optrekken wordt binnenkort duidelijk. Als DB Wierum
willen wij graag als eenheid communiceren richting Wetterskip, dat maakt onze
positie alleen maar sterker, zeker nu er extra aandacht is gevraagd door de leiding
van het Wetterskip voor de trajecten Paessens Moddergat en Wierum.
De Kromme Horne: na een tijdje radiostilte is deze nu verbroken door een gedeelte
van de oude werkgroep. Zij willen het “pierproject” weer nieuw leven in blazen.
Om bepaalde aanloopkosten te kunnen betalen heeft men een subsidievraag bij het
DB neergelegd. Wij hebben daar inmiddels nog wat vragen over en zullen de werkgroep uitnodigen voor een gesprek. Omdat wij maar 1 keer per halfjaar een beroep
kunnen doen op b.v. het Dorpen en Wijkenfonds willen wij uiteraard een goede en
verantwoorde keuze maken.

Overlast: De laatste tijd hebben wij als Dorpsbelang vanuit het dorp en de gemeente
verschillende meldingen gekregen dat er overlast wordt ervaren, een voor het
DB lastig onderwerp. Het liefst zouden wij voor iedereen een pasklare oplossing
hebben, maar die hebben we niet. Tot nu toe hebben we steeds een standpunt
ingenomen dat wij geen handhavers zijn en dat degene die overlast ervaart dit ook
zelf zal moeten melden. Wij zijn wel door de gemeente uitgenodigd om mee te
denken en te overleggen over zaken die een oplossing kunnen opleveren. Wij zijn
ook benieuwd of wij de overlast waarbij de diverse jeugd een rol speelt kunnen
verminderen door zaken speciaal voor deze jeugd te regelen. Wij weten dat daar
in het verleden ook al extra aandacht aan is besteed maar dat had niet altijd het
gewenste resultaat. Volgens ons moeten we er samen toch uit kunnen komen.
Het zou leuk zijn als wij iets op poten kunnen zetten waar iedereen vrede mee heeft.
Thus Wonen: Als DB Wierum werden wij uitgenodigd voor een gesprek over een
sloop/nieuwbouw project in de Iniastrjitte. Wij vonden het een beetje vreemd dat
wij in een vroeg stadium al op de hoogte werden gebracht van deze plannen maar
kregen als uitleg dat men dat zo gewend was. In eerste instantie waren wij verrast
dat er dan toch nog nieuwbouw in Wierum zou gaan plaatsvinden. Gaandeweg het
gesprek werden wij al snel wat minder enthousiast toen duidelijk werd dat men zelfs
dacht aan het slopen van 6 huizen en de nieuwbouw maar 2 huizen zou opleveren.
Terwijl er ook vraag is naar sociale huurwoningen in Wierum. Wij volgen dit project
voorlopig op afstand omdat Thus Wonen 70 % van de hurende bewoners mee moet
krijgen. Als u vindt dat wij een actievere rol in dit gebeuren moeten spelen geef dat
dan aan ons door. Wij hebben niet alleen de wijsheid in pacht.
Daarnaast houden we ons bezig met de onderwerpen die we b.v. via de gemeente
op ons bordje krijgen. Dit varieert van Energietransitie , Woonvisie, Regiostad
Dokkum tot gladheidsbestrijding, oud papier ophalen, speeltuinbeleid en afschaffen
grasbakken. Ook mogen we ons druk maken over het feit of de extra containers in
het dorp nu wel of niet buiten het seizoen geleegd worden. We nemen deel in het
reeds gemelde OOT en de Gebiedscommissie i.o. allebei te linken aan de wel/niet
Gaswinning. Tot zover dit overzicht dat niet compleet is maar u een indruk geeft
waar wij zoal mee bezig zijn.
Heeft u interesse om mee te denken en wilt u een rol spelen in het belang van
Wierum meldt u dan aan bij één van de bestuursleden. Dit beroep doen wij niet
alleen in de u-vorm maar ook in de jij-vorm. Wil je meedenken over zaken die de
jeugd aangaan geef je dan op. Wij verwachten niet direct een inzet als bestuurslid
maar denken wel aan een werkgroep voor jongeren.
JP.

Verbouw plannen? - Wie kan dit het beste uitvoeren?
Wij weten het wel, check het volgende maar:

√Installatie √Sanitair √Verwarming √Klimaatbeheersing √Duurzame energie √Dak-werken
√Waterontharding √Kleine timmerwerkzaamheden
Wie wij zijn?
Prins Techniek en Montage, zegt u maar ”Einte”!
Altijd in de buurt, een afspraak is snel gemaakt!
Telefonisch zijn wij te bereiken op: 06 57 61 79 88
Via mail: info@prinstechniekenmontage.nl
Internet: www.prinstechniekenmontage.nl

BESTUURSLEDEN VAN

WIERUMER VERENIGINGEN

Dorpshuis

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Verhuur en reserv.
Schoonmaak

Henk Meijer
Leo Smidt
Maaike Cuperus
Henk Meijer
Anneke Boonstra

Biljartclub

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

S. Buwalda
0625045713
Pieter Wytze Venema
pieter_wytze@hotmail.com
Auke v/d Zee

Toneelclub

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Goos de Beer
Hannie Meinema
Baukje Sijens

Dorpsbelang

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Rek.nr. dorpsbelang:
Mailadres:

0519589835
0610950586
0519589307
0519589835
0652497067

297710
589883
589852

Baukje Sijens
589852
J. Ploeg
R. de Vreeze
NL 62 RABO 0362253005
tnv Dorpsbelang Wierum
dorpsbelangwierum@hotmail.com

Kaatsen

Inlichtingen

Annie Corton
Hannie Meinema
Bertina Smeding

589410
589883

Mannensoos

Inlichtingen

Klaas Akkerman

589352

De Fûke

Eindredactie
Lay Out

Dorpsbelang
Yvonne Mulder

mail

Kornelis Yntema
Leo Smidt
Simon Meijer

589351
589424
571115

Motorclub Waadriders Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Bibliotheek

Contactpersoon

Doetie Prins
doetie1954@gmail.com

Feestcommissie

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Freddie Smidt

0641230270

Akke v/d Zee-Hiemstra

0613552104

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bode

Einte v.d. Zee

589704

Tjeerd Post
Marjanna Zeilinga

589478
297280

Protestantse
Gemeente
Nes/Wierum

Preses
Scriba

L. Kingma-Post
T. Fokkinga-Swart

589267

Koersbal

Wedstrijdleider
Wedstrijdsecr.

C. Lorenz-de Wilde
Janke Akkerman

250084
589352

Jeugd Activiteiten
Commissie

Voorzitter
Penningmeester

Mailadres:

Alie Talma
Annemayke Visser-Faber 0653126459
Mirjam de Jong
Annemarie van de Glint-Hiemstra
Pietsje Duinstra
activiteitenwierum@hotmail.com

Popkoor
Gewoan Oars

Dirigent
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Mariëlle Lammers
Hilda Veeninga
Diana de Jong
Sjoukje Smidt

Stichting VisserLogterman

Secretaris

Eelke Haakma
0511227565
Foarwei 132b
9104 CB Damwâld
eelkehaakma@hotmail.com

Begrafenisvereniging

Mailadres:

Wijzigingen graag doorgeven via Dorpsbelang
dorpsbelangwierum@hotmail.com

589534

