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Voorwoord

Beste leden van Plaatselijk Belang Workum

‘Voor de leden en verdere belangstellenden in en om 
Workum’, zo zou de aanhef kunnen zijn van deze najaars-
nieuwsbrief van Plaatselijk Belang Workum. Of: ‘aan de 
leden want wij houden u graag op de hoogte van wat ons 
zoal bezig houdt op dit moment’.

Maar je zou ook kunnen beginnen met ‘een ode aan’:
Een ode aan al die mensen die hebben mee gewerkt aan 
de opvang van de vluchtelingen in de sporthal de Rolpeal. 
Daar is in korte tijd heel veel werk verzet. Door de mede-
werkers en coördinatoren, vrijwilligers en vele anderen. 
Verenigingen waren bereid een stapje opzij te zetten om 
de opvang mogelijk te maken.
‘Bedankt Gastvrij Workum’ waren de woorden van bur-
gemeester Apotheker na het vertrek en daar kan ik mij 
alleen maar bij aansluiten.

En als je dan zo zit te denken over wat er allemaal ge-
weest is in het afgelopen jaar stel ik mij nu de vraag hoe 
ziet Workum er volgend jaar uit. Er staat veel te gebeuren 
in het centrum van de stad.
Hoe ziet straks het nieuwe cultuurhuis er uit na de verbou-
wing van het oude gemeentehuis.
Liggen er dan al boten op de plek van de huidige Kla-
meare in de nieuw aan te leggen passantenhaven.
Zijn de werkzaamheden van de herinrichting van de Dol-
tewal/Pothuswijk en Dwarsnoard al gestart, of lopen we 
dan te snel van stapel? 
En hoe komt het met de herinrichting van de Begine.
Hoever zijn we met de plannen voor de nieuwe sporthal 
cq zwembad.
Allemaal ontwikkelingen waar we als bestuur ons voor 
willen inzetten het komend jaar. 
Maar ook spreken we de gemeente aan over haar verant-
woordelijkheid over de staat van het Tillefonnepad, over 

het ontbreken van bebording bij gevaarlijke kruispunten, 
het gebruik van het strand in al haar facetten.
We gaan ook in 2016 ons weer inzetten voor uw belan-
gen.
Graag staan we open voor uw suggesties en meedenken 
in welke vorm dan ook.
Voorafgaand aan onze maandelijkse bestuursvergaderin-
gen welke op workum.nl en Facebook vermeld staan, kunt 
u bij ons aanschuiven. Van harte welkom! 
Of mail naar: pb@workum.nl 

Jacob v.d. Valk  |  voorzitter  |  november 2015
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Aan de Weverswei kan het er over een paar jaar wel 
eens heel anders uitzien. Met een nieuw sport – en 
zwemcomplex, een kinderopvang, peuterspeelzaal 
en 3 basisscholen bij elkaar...! In september nam de 
SISA, de kinderopvang, een deel van het GGZ ge-
bouw in gebruik. Dit tot grote tevredenheid van de 
SISA, de ouders, de kinderen en de bewoners van 
het aanpalende deel. Een goede stap in de richting 
van een multifunctioneel gebied. Wat zou het mooi 
zijn als ook de twee andere scholen, De Pipegaal en 
It Finster daar in de toekomst aan toegevoegd kun-
nen worden. Het College van onze gemeente  heeft 
onlangs groen licht gegeven voor nieuwbouw voor 
beide scholen. 

Omgeving Weverswei
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Na de uitkomst van de raadsvergadering dit voorjaar over 
de toekomst van het zwembad is het een paar maanden 
stil gebleven, maar dit betekent niet dat er niets is ge-
beurd.
Vanuit de gemeente is in overleg met de zwembadgroep 
en Plaatselijk Belang, aan Pentascope de opdracht gege-
ven om te zien in welke structuur en onder welke voor-
waarden we een nieuw zwembad en nieuwe sporthal 
kunnen realiseren.
Dat deze laatste erbij is gekomen betekent dat de uitda-
ging alleen maar groter is geworden voor ons als Worku-
mers om de bouw en het vervolg daarop verder invulling 
te geven. 
Maar we hebben wel weer het enthousiasme om met 
veel inzet het maximale te bereiken. In ieder geval zijn 
alle verenigingen die gebruik maken van de sporthal en 
het zwembad samen met het personeel en de gemeente 
positief gestemd.

Om het proces op een vlotte manier tot uitvoer te brengen 
zijn er vanuit gebruikers van zwembad en sporthal 5 werk-
groepen aan het werk, met ieder een eigen opdracht.
Werkgroep 1 houdt zich bezig met de vorm waarin we in 
de toekomst bouw, beheer en exploitatie kunnen borgen.
Werkgroep 2 buigt zich over de vraag wat we maximaal 
kunnen bouwen aan wensen binnen de exploitatieruimte 
en bouwpostzegel.
Werkgroep 3 probeert vrijwilligers te vinden die de ver-
antwoordelijkheid willen nemen binnen de nieuwe orga-
nisatie.
Werkgroep 4 wil zo open mogelijk alle communicatie la-
ten verlopen om alle inwoners en gebruikers zo adequaat 
mogelijk te informeren.

Werkgroep 5 onderzoekt wat de meest duurzame bouw 
kan worden.
Met elkaar hebben we het ambitieniveau hoog gelegd, 
want we willen voor september 2016 los met de bouw, 
zodat we september 2017 het nieuwe complex kunnen 
gaan gebruiken.

We zijn er nog altijd trots op dat we dit traject hebben 
kunnen inzetten. Het zal nog veel inzet vragen maar we 
moeten de kans die we hebben gekregen om er ons 
zwembad en onze sporthal van te maken, met beide han-
den aangrijpen.
Daarmee kunnen we deze voorzieningen voor Workum 
blijvend behouden.

Ontwikkelingen rond 
zwembad en sporthal
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Het project ‘Wij water, Zij water’ is een initiatief van Ro-
taryclub Bolsward, De Wereldwinkel, Promotie Workum, 
de werkgroep van de Strontraceloop en Plaatselijk Belang. 
Het doel is het realiseren van een watertappunt in Wor-
kum en op hetzelfde moment ook in Ghana (zie ook www.
join-the-pipe.org). Hiervoor moet er nog een bedrag inge-
zameld worden. 

In week 41 zijn er gastlessen gegeven op de basisscho-
len in Workum voor groep 6, 7 en 8. Deze gastlessen zijn 
gegeven door Vitens en een medewerker van de Wereld-
winkel. De kinderen konden zien hoe het water uiteinde-
lijk bij ons in de kraan terecht komt. Het lijkt zo gewoon. 
Wij draaien de kraan open en hebben schoon water. In 
Ghana moeten de mensen heel veel moeite doen voor 

een emmer water. Ook werden de kinderen bewust van 
hoeveel water we hier eigenlijk verbruiken. Ze mochten 
proefjes doen om de zuurgraad en de hardheid van het 
water te meten. Een interessante en leuke ‘doe – les’ dus!
24 oktober jl. is er voor de jeugd tijdens de Strontraceloop 
een sponsorloop op het strand georganiseerd. Er is een 
mooi bedrag opgehaald door de kinderen. Een goed begin 
voor het realiseren van het watertappunt in Workum met 
tegelijk een watertappunt in Ghana.

Wij zijn er echter nog niet en zijn bezig hiervoor nog een 
aantal acties op touw te zetten. Wilt u een donatie doen 
voor dit goede doel, heel graag! U kunt dit overmaken op 
IBAN NL70RABO0370667999 t.n.v. Plaatselijk Belang o.v.v. 
donatie Wij water, Zij Water.

‘Wij water, Zij Water’

Sponsorloop op het strand

Voorbeeld van te realiseren 

drinkwaterpunt Workum 
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Soms bepaalt een toevalligheid de loop van je leven of 
het ontstaan van een plan. 
In april van dit jaar kwam uit een gesprek met Cornelie de 
Jong, één van de bewoners van het Toarntsje onder Wor-
kum, naar voren dat een lang gekoesterde wens van haar 
was, om een fruitboomgaard te realiseren.
Ondergetekende heeft in zijn netwerk mensen, die daarbij 
de helpende hand kunnen bieden, hetzij in financiële- of 
in materiële zin.
Om dit project voldoende draagvlak te geven werd een 
projectgroep gevormd, bestaande uit Landschapsbeheer 
Friesland(LBF), Fruit yn Fryslân(FYF), ondergetekende als 
coördinator van een Hoogstambrigade (HSB) en Cornelie 
en Reid de Jong als eigenaar van het perceel waarop de 
boomgaard gerealiseerd moet worden.

Op de plattegrond is te zien dat het perceel gelegen is in 

de bocht van de Hylperdyk en de Lange Leane.
De invulling die daarop staat aangegeven, zal de basis 
vormen voor het uiteindelijke plan.

In de collectieboomgaard zullen worden aangeplant:
• Perenbomen
• Pruimenbomen
• Appelbomen
De appelbomen leveren handappels en appels voor het 
maken van cider.
De bedoeling is, dat alles wat de boomgaard gaat leveren, 
op termijn aangemerkt mag worden als streekproduct.

Een korte toelichting waarom ook ciderappels, is hier op 
zijn plaats.
Cider is een al lang bestaande licht alcoholische drank die 
wordt gemaakt door appelsap te doen gisten. De appels 
in kwestie zijn speciale rassen, ciderappels. Ciderappels 
onderscheiden zich door hun hoog tannine gehalte en 
laag zuur gehalte. Ciderappels zijn bijna nooit geschikt als 
handappel, evenmin als de bekende handappels geschikt 
zijn om cider van te maken. 
De grootste landen voor de ciderproductie zijn Frankrijk en 
Engeland, maar ook tal van andere landen zoals Spanje, 
Portugal, België, Duitsland, Zwitserland, Polen, Canada en 
de Verenigde Staten.

Je ziet het goed: Nederland ontbreekt in dit rijtje. Terwijl 
ons land toch wel degelijk een zekere naam heeft op het 
gebied van fruit kweken.
Waarom geen cider in Nederland? Wij kunnen geen an-
dere reden bedenken dan een gebrek aan grond in ons 
kleine land. Een boer in Nederland produceerde melk, bo-

Groene Knopen Rode 
draden in Workum

Ciderappelbomen
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ter en kaas of granen, suikerbieten of andere gewassen. 
Misschien had men geen grond genoeg om ook nog een 
halve of een hele hectare appels neer te zetten. 
Er valt dus wel wat in te halen.

Ondergetekende heeft in een bestuursvergadering van 
Plaatselijk Belang Workum het plan nader toegelicht, met 
de bedoeling om in Workum draagvlak te vinden voor het 
op lange termijn in stand houden van dit groene land-
schapselement.

Ook educatie zal een belangrijke rol spelen. Met de scho-
len zal hierover nog van gedachten worden gewisseld. 
Kinderen kunnen vanaf het planten van een boom, het 
snoeien van de boom en de fruitproductie kennis nemen 
van dit gehele proces.

Wanneer u vindt dat dit voor Workum een bijzonder plan 
is, u er aan mee wil doen, maak dit dan bekend bij Plaat-
selijk Belang of bij ondergetekende.

Andries Blom  |  andries.blom@home.nl



Knilles & Plaatselijk Belang

Knilles ontwaakt weer uit zijn zomerslaap. De hele zomer 
had Knilles eigenlijk geen zin om zijn kritische oog door 
Workum te laten gaan. Maar nieuwsgierig als Knilles is 
vallen hem toch wel enkele dingen op. 
Knilles dacht dat op de plek van de oude Noba zandsculp-
turen zouden komen. Niets blijkt minder waar. Hij verbaast 
zich over de vorderingen hier. Er staat al een heel complex 
en wat ziet het er mooi uit! Niks geen zomerslaap op deze 
plek…..
Ook bij het oude gemeentehuis veel activiteit. Dat werd 
ook wel eens tijd. Knilles weet er niet zoveel van maar hij 
begreep wel dat er door het bouwbedrijf hard gewerkt 
wordt om er iets moois van te maken. De zomerslaap 
bij de gemeente heeft lang geduurd, aangaande het ge-
meentehuis, vindt Knilles. Eerst werd er veel over gespro-
ken maar Knilles zag nooit actie. Nu is hij wel benieuwd 
wanneer het klaar zal zijn. Als Knilles nou eens een feestje 
wil geven volgend jaar dan weet hij niet zo goed waar 
dat dan zal moeten. In de oude Klameare of in de nieuwe 
Klameare. En Knilles gunt het Workum dat daar toch dui-
delijkheid over komt. Hij moet zijn licht maar eens hier en 
daar opsteken.
Knilles hoorde ook dat het dievengilde geen zomerslaap 
heeft gehouden. Alle machines van het bouwbedrijf bij 
het gemeentehuis waren gestolen. Knilles vindt dat ver-
schrikkelijk. Met BrijBLuesNight zijn er ook veel fietsen 
gestolen en er is ook nog hier en daar in huizen ingebro-
ken. Knilles had toch zijn zomerslaap moeten afbreken en 
beter moeten opletten.
Wel heeft Knilles deze zomer het zwembad vaak bezocht. 
Dat moet ook want hij moet goed in conditie blijven. Veel 
bezoekers en soms was het zo druk dat Knilles vluchtte. 
Maar wat Knilles het toppunt van Workum vond is dat het 

sportcomplex vol zat met vluchtelingen. Allemaal mede-
mensen die huis en haard hadden verlaten om Workum 
en ook Knilles uit de zomerslaap te halen. Hij weet niet of 
hij dat zomaar zou doen. Knilles kan niet zo goed zonder 
zijn vertrouwde Workum. Maar Knilles vindt Workum wel 
erg gastvrij en hij vindt dat de hele Workumer bevolking 
een schouderklopje verdiend. Door alle activiteiten uit de 
sporthal te halen en de vluchtelingen een plekje van vei-
ligheid te gunnen. Knilles vindt dus ook dat wij echt een 
heel nieuw sportcomplex verdienen. Nu hoorde Knilles dat 
de organisatie hier omtrent alweer in volle gang is. Knilles 
is benieuwd. Geen winterslaap voor Workum en Knilles 
wil dit ook niet. KOM OP WORKUM. Laat van je horen, zien 
en spreken!

Wie is Knilles? Knilles staat voor de Workumer 

met een mening. Hij steekt deze nooit onder 

stoelen of banken. Normaal vind je hem op 

straat, in de leugenbank of aan de bar van zijn 

stamkroeg. Knilles schopt om zich heen, bijt van 

zich af. Nooit kreeg hij de mogelijkheid om eens 

even te zeggen waar het op staat, om eens iets 

te zeggen op het moment dat een ander zwijgt. 

Knilles is iedereen die zich in deze persoon her-

kent en Knilles wisselt elke keer van gedaante. 

Als Knilles zijn mening verkondigt, schrijft hij 

deze op (bij voorkeur digitaal) en zorgt hij ervoor 

dat hij deze tijdig bij een van de bestuursleden 

inlevert. 

Knilles in zomerslaap
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Workumer van het jaar
De 3 nominaties worden medio december gepubliceerd op de websites van

Plaatselijk Belang, Workum.nl, Promotie Workum en via Facebook!
Houdt de berichtgeving in de gaten…

www.vanharteworkum.nl, www.plaatstelijkbelangworkum.nl en www.workum.nl 

De uiteindelijke winnaar wordt op 6 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt en gehuldigd!

Nieuwjaarsborrel 2016
Wanneer: woensdag 6 januari, aanvang 19:30 uur

Waar: Klameare

Organisatie: Workum.nl, Promotie Workum en Plaatselijk Belang

Voor wie: alle inwoners van Workum e.o.!



10

Nieuwe leden,
help ons mee!

Het aantal leden t.o.v. het vorige jaar is nagenoeg gelijk 
gebleven. 

Leden vertegenwoordigen gezinnen of huishoudens. Dit 
betekent dat bijna de helft van de huishoudens in Workum 
lid is van Plaatselijk Belang.
We willen het ledental minimaal op peil houden en het 
liefst zien groeien om sterk te staan als een gerespecteer-
de gesprekspartner op allerlei vlakken in onze Workumer 
samenleving, waar op dit moment toch belangrijke za-
ken aan de orde zijn. Incidenteel meldt zich spontaan een 

nieuw lid. Onze “stille” ledenwerfactie gaat steeds door. 
Daarom hebben we de aanmeldingsbon voor het lidmaat-
schap ook in deze Nieuwsbrief weer afgedrukt. Mochten 
er in uw familie- of vriendenkring mensen zijn, die nog 
niet lid zijn van Plaatselijk Belang en het “belang” van 
een krachtige vereniging onderstrepen, spoor hen aan om 
lid te worden van Plaatselijk Belang. Contributie slechts 
€ 7,50 per jaar. De aanmeldingsbon kunt u inleveren bij 
één van de bestuursleden. Voor de namen zie elders in 
deze nieuwsbrief. Aanmelden via de website kan ook. Zie 
voorin.

✁✁ ✁

     aanmelding lidmaatschap

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de “Vereniging Plaatselijk Belang Workum”

Naam: .................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................... PC/Woonplaats: ......................................................................................................

E-mailadres voor nieuwsbrief:.................................................................................................................................................................................................

Betaling contributie door middel van automatische incasso:   JA / NEE

Indien ‘Ja’: ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Vereniging Plaatselijk Belang Workum om jaarlijks de contributie van 

IBAN nr: ........................................................................................................................................................  af te schrijven.

Datum: .....................................................................  Handtekening nieuw lid: .....................................................................................................................
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Het bestuur van Plaatselijk Belang Workum wenst u

Prettige Kerstdagen

en een

Gezond en Gelukkig 2016

Jacob    Rients    Kitty    Nynke    Hendrik
Corrianna    Wiepke    Henny    Jetske




