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AGENDA SPIL
Datum

Activiteit

12 + 13 Maart
15 Maart
16 Maart

Biljartweekend
Koffieochtend
10.00
Gemeenteraadsverkiezingen
Stemlokaal in de Spil
Benefietconcert
20.00 zaal open
20.30 aanvang

19 Maart

8 April
19 April

Ledenvergadering
Koffieochtend

Tijd

20.00
10.00

Contact adres van Dorpsvereniging
Voorzitter van Dorpsvereniging
Doede de Jong,
Harlingerstraatweg 36
Tel: 0517 – 417650
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Beste mensen,
Eindelijk kunnen we weer eens iets melden over activiteiten die op het
programma staan, daar word je blij van! In deze dorpskrant vind je een
agenda en berichten over o.a. activiteiten. Aangezien de dorpskrant
slechts 1x per 2 maanden uitkomt is het niet altijd recent nieuws. Voor
actuele berichten kun je altijd terecht op de Midlumer Nieuwspagina van
Facebook of de website www.midluminfo.nl
Benefietconcert dorpshuis
Er is al vaak over
gesproken maar het
lijkt er nu toch eindelijk
van te komen, een
benefietconcert in
dorpshuis De Spil. Het
dorpshuis heeft 2
slechte jaren achter de
rug waarbij we dankzij
coronasubsidie van de
gemeente Harlingen
konden overleven. Om
weer wat leven in de
brouwerij te krijgen en
de kas van het
dorpshuis aan te vullen
wordt een
benefietconcert georganiseerd. Een gezellig avondje uit in eigen dorp, wat
kan een mens nog meer wensen?
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Zaterdag 19 maart treden de bands Hou ‘t Kort, Op Sien Plaats en The
Smoke Machine, op in de grote zaal van het dorpshuis. In de kleine zaal
kun je meezingen met Dirk Kracht. Er is deze avond ook aan de inwendige
mens gedacht, er komt een snackwagen voor het dorpshuis te staan.
De zaal gaat open om 20.00 uur, het concert begint om 20.30 uur.
Er zijn 200 kaarten beschikbaar, een entreekaart kost 10 euro incl. 1
consumptie.
Kaarten zijn vanaf 1 maart 2022 verkrijgbaar bij Bruna Harlingen.
Koffie, koffie lekker bakje koffie
Met de aanschaf van een koffieautomaat is onlangs een
wens in vervulling gegaan. Het grote voordeel van de
automaat is de tijdsbesparing. Vrijwilligers hoeven niet
langer minimaal een half uur van tevoren naar het
dorpshuis om koffie te zetten. De koffie kun je nu met 1
druk op de knop uit de koffieautomaat toveren.
Een koffieautomaat is een flinke uitgave, we hebben
daarom een beroep gedaan op Stichting De Riedpolder,
zij hebben de koffieautomaat financieel mogelijk
gemaakt, super bedankt stichting De Riedpolder!
Koffieochtend
Over koffie gesproken, de koffieochtend kunnen weer
doorgaan. U bent op dinsdag 15 maart en dinsdag 19 april vanaf 10.00 uur
van harte welkom om met elkaar een bakje koffie te drinken in dorpshuis
De Spil. Kunt u meteen de ‘nieuwe’ koffie testen.
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Online quiz
De online quiz die door Jacqueline en Gringa georganiseerd zou worden en
op 13 februari gehouden zou worden ging helaas niet door omdat er geen
enkele aanmelding was. Blijkbaar is hier in het dorp geen animo voor, erg
jammer.
Ledenvergadering
Na 2 lange coronajaren waarin het niet mogelijk was om een
ledenvergadering op locatie te organiseren, is nu eindelijk het moment
aangebroken waar het hele dorp met smart op heeft zitten te wachten……
Op vrijdag 8 april wordt de ledenvergadering van Dorpsbelang Midlum
gehouden. Zoals gebruikelijk worden ook de verschillende commissies
uitgenodigd om aanwezig te zijn en iets te vertellen over het reilen en
zeilen binnen hun club. Ook is er deze avond namens Omrin iemand
aanwezig om ons iets te vertellen over de afvalscheiding.
We verwachten natuurlijk vele belangstellenden en hopen op een
bomvolle zaal! Na afloop is de bar open en is er mogelijkheid om elkaar te
ontmoeten en bij te praten. Al onze leden en potentiële leden zijn van
harte welkom!
IJsclub
De Midlumer IJsvereniging bestond deze winter maar liefst 100 jaar!
Volgens mij mogen ze nu het predicaat ‘koninklijk’ aanvragen, zouden we
straks een koninklijke ijsvereniging in Midlum hebben?
Koninklijk of niet, via deze weg feliciteren wij het bestuur van de
ijsvereniging van harte met dit jubileum. Jammer dat er geen festiviteiten
georganiseerd konden worden maar wat in het vat zit verzuurt niet zullen
we maar zeggen.
Elektrische laadpaal
Wat is een dorp zonder elektrische laadpaal? Hoog tijd dat deze er in
Midlum ook komt! En ja we krijgen een oplaadpunt voor elektrische auto’s
aan het begin van de Fonteinstraat. Het onderwerp is in het college
behandeld en goed gekeurd. De werkzaamheden worden ingepland.
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Sluipverkeer fietspad Midlum-Wijnaldum
Nu in Wijnaldum de doorgaande route versperd is vanwege
werkzaamheden aan de brug, merkten we dat er veelvuldig auto’s gebruik
maakten van het nieuwe fietspad tussen Wijnaldum en Midlum. Een
mooie korte route en heel verleidelijk om deze route met de auto te
nemen. Dit zorgt voor onveilige situaties en er is melding van gemaakt bij
de gemeente Harlingen. Zij hebben 2 meerpalen geplaatst. Hierdoor is
sluipverkeer over het fietspad niet langer mogelijk.
Verkeersremmers Harlingerstraatweg
Snelheidsduivels en andere weggebruikers zullen vanaf april te maken
krijgen met verkeersremmers op de Harlingerstraatweg. Als alles volgens
planning verloopt worden de verkeersremmers begin april aangelegd. Het
tijdperk racebaan Harlingerstraatweg komt dan ten einde.
Huurwoningen Midlum
Familie Agema heeft een inventarisatie gemaakt van de bewoning van de
huurhuizen van de woningbouwvereniging in Midlum. Hieruit blijkt dat er
vooral singles wonen en weinig
kinderen, dit is niet goed voor de school. Deze informatie is door
dorpsbelang doorgespeeld aan de wethouder en de Harlinger politiek.
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Woningbouw Midlum
U heeft vast al iets gehoord over de plannen die Marc den Boer en Emma
Schram hebben met het veld schuin tegenover het kaatsveld/ achter de
Frittemastraat. Het jonge stel is druk bezig drie vrijstaande woningen te
ontwikkelen, een voor hunzelf, een voor hun jonge buren en een derde
woning die lokaal in de verkoop zal komen. Ruim wonen in het fijne dorp
Midlum.
Het is nog even spannend.. maar naar verwachting is er in 2022 meer
bekend over hun plan. Het plan zal dan ook inzichtelijk zijn voor een ieder.
Wordt vervolgd..
De huidige situatie is dat de provincie aan de gemeente Harlingen
toestemming verleend om 4 woningen in Midlum te bouwen. Dit is ter
vervanging van de woningen aan Frittemastraat/ Fonteinstraat. Hier zijn
vier woningen minder teruggebouwd. Er worden op dit moment
voorbereidingen getroffen voor de bouw van één woning op de hoek
Frittemastraat/Kerkstraat.
Blijft er vooralsnog ruimte over voor de bouw van drie woningen. Hiervoor
wordt nu een plan ontwikkeld.
De gemeente Harlingen hoopt dat er in de toekomst nog enkele woningen
mogen worden gebouwd waarbij als voorkeurslocatie de omgeving van
het kaatsveld is genoemd.
Dorpsschouw
Van de gemeente hebben we een terugkoppeling ontvangen op de
actiepunten die uit de dorpsschouw zijn gekomen. Zie hiervoor het verslag
elders in deze dorpskrant.
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220201 Evaluatie actiepunten dorpsschouw Midlum gehouden op maandag 1 november 2021 om 16:30
uur. Start vanaf dorpshuis te Midlum.
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Data ouderenmiddagen doorgeven aan
bestuurssecretariaat, burgemeester wil
daar graag een keer naar toe
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Verboden toegang bordjes plaatsen bij de
ijsbaan met art. 416 W.v.Strafrecht 22:00
en 8:00 uur
Datum algemene leden vergadering
doorgeven i.v.m. gastspreker Omrin over
”Afvalscheiding”
Wegversmalling Hopmansweg graag paal
met pijlborden plaatsen en schrikhek. In
donker is wegversmalling slecht zichtbaar
Is het mogelijk tot het maken van een
fietspad, verbinding HopmanswegJulianalaan, om ervoor te zorgen dat de
fietsers niet over het voetpad fietsen.
Bewoners worden omver gereden en
auto’s raken beschadigd. Zie foto’s en
tekening
Kerkstraat is een smalle straat. Nu het
fietspad er is gekomen wordt de straat
veel gebruikt door fietsers. De straat mag
je maar aan een kant inrijden, maar er zijn
mensen die ook van de andere kant
inrijden. Is het mogelijk een bord te
plaatsen alleen bestemd voor
bestemmingsverkeer?
Fietspad is erg donker. Ervaringen vragen
aan fietsende jeugd.
Is katteogen plaatsen in de bocht om de
bocht duidelijk zichtbaar te maken in het
donker.
Wordt fietspad meegenomen in de
strooiroute?
Hard rijden komt in elke wijk en
dorpsschouw aan de orde.
Frittemastraat/Fonteinstraat
Stoeptegels omhoog door boomwortels
Harlingerstraatweg bij van der Laan in de
buurt
Hoek Harlingerstraatweg/ v.
Harinxmastraat stoepregels
In de bocht v. Harixmastraat boom
omgezaagd hoop rommel
De bocht in het fiets-/wandelpad aan het
eind van het dorp is ’s avonds slecht
zichtbaar! Is daar wat aan te doen?
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Data doorgespeeld naar bestuurssecretariaat.
Vanwege Corona paar keer niet doorgegaan. Nu zijn
de ouderenmomenten gelijk met B&W
vergaderingen.
De borden verboden toegang met onderbord met
tijd zijn besteld en worden geplaatst zodra de
borden zijn ontvangen
Dorpsbelang heeft nog geen datum doorgegeven

Palen zijn vervangen door pijlborden en schrikhek

Door de verkeersdeskundigen is hier uitgebreid over
gesproken en onderzocht, maar komen tot de
conclusie dat het niet echt noodzakelijk is, omdat
het meevalt wat er fietst.
Er zou een stukje in de dorpskrant opgenomen
kunnen worden dat de fietsers niet op het trottoir
mogen fietsen.
Je zou kunnen overwegen om vanaf beide zijden een
bord C6 (verboden voor motorvoertuigen op meer
dan twee wielen) te plaatsen met onderbord
”uitgezonderd aanwonenden”, maar daar voorkom
je niet mee dat toevallig twee auto’s elkaar
tegenkomen. Advies verkeersdeskundige: Hou het
zo.
Er komen geen katteogen. In het buitengebied is
geen verlichting. Nu wordt er verlichting in de
bochten van het fietspad geplaatst.
Wegdekreflectoren op zonne-energie met LED
Vanaf 3-11-21 wordt fietspad meegenomen in de
strooiroute.
Scholen benaderen “Veilig naar school”/ANWB
Er wordt al aandacht besteed aan Veilig Verkeer
Nederland op scholen
Voetpad Harlingerstraatweg dichtbij nr. 22 is
hersteld.
Nog in behandeling
Rommel is opgeruimd

10
Er wordt in principe geen buitenverlichting
aangebracht in de buitengebieden.

14 AED + kast in Midlum is 10 jaar oud en aan
vervanging toe.
Adry vraagt ook nog even bij de collega die
de dekkingsgraad van de AED’s beheerd.
15 Kombord staat schreef aan het begin van
het dorp

Het klopt dat het wenselijk is een AED na 10 jaar te
vervangen. Kast is niet nodig te vervangen.
Inmiddels via mail uitleg gegeven
Kombord met plaatsnaambord aan de westkant van
Midlum is inmiddels recht gezet.

Nieuwe fietstunneltje en fietspad is prachtig geworden. Herlaas wordt de fietstunnel en het fietspad ook
door auto’s gebruikt en dat kan niet de bedoeling zijn.
Antwoord:
Ìnmiddels staan er meerstoelen aan de kant van Midlum, zodat auto’s niet meer over het fietspad kunnen
rijden.
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Beste inwoners van Midlum,
Misschien bij sommige van jullie wel bekend, mijn naam is Johanna
Schaap en ben sinds 2017 ouderenwerker/ opbouwwerker in de
gemeente Harlingen.
Daarvoor was ik ouderenadviseur en ging ik veel op huisbezoek bij
ouderen en hen ondersteunen bij het invullen van formulieren , aanvragen
van voorzieningen etc.
Nu houd ik mij meer bezig met groepen senioren en organiseer ik
verschillende activiteiten vanuit MFC Het Vierkant.
Dit allemaal onder de vlag van ’Positieve Gezondheid’ , ouderen willen/
moeten zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en niet iedereen heeft
een mantelzorger in de buurt wonen.
Om die reden wil ik graag aansluiten bij de volgende koffieochtend op
dinsdag 15 maart en samen met jullie in gesprek gaan over de volgende
vragen.
1. Zijn er voldoende activiteiten in het dorp op het gebied van sport
en spel?
2. Bezoek je ook activiteiten voor senioren in Harlingen of de dorpen
in Waadhoeke?
3. Heb je ook wensen als het gaat om activiteiten in het dorp
Midlum.
4. Sport en spel brengen mensen bij elkaar en kan van betekenis zijn
als het gaat om sociaal contact en ontmoeting.
5. Ken je mensen waarvan je denkt dat ze wel behoefte hebben aan
een bezoekje of een praatje?
Graag tot ziens op dinsdagochtend 15 maart 2022
Johanna Schaap
Ouderenwerker/ opbouwwerker
MFC het Vierkant
Johan van Oldenbarneveltstraat 2 8862 BB Harlingen.
j.schaap@harlingen.nl
tel: 06-10890607
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WIM WASSENAAR KANDIDAAT VOOR DE GEMEENTERAAD VAN
HARLINGEN
Ik ben Wim Wassenaar, sinds 3 jaar woon ik in Midlum en dat bevalt me
prima.
Na 35 jaar akkerbouwer geweest te zijn in Tzummarum heb ik in 2018 het
bedrijf verkocht. Naast bestuurder in het Gebiedsplan Franeker-Harlingen
geef ik kaats- en volleybaltraining, topkaatser Hans Wassenaar is een zoon
van mij.
Ik heb ondertussen kennis gemaakt met de Harlinger politiek, en met
name met de mensen van het CDA. Wat me opvalt is dat er zoveel in
Harlingen gebeurt en dat ook de ambities behoorlijk zijn. De raadsfractie
van het CDA blaast daaraan zijn partijtje behoorlijk mee.
Daarom heb ik besloten om me kandidaat te stellen namens het CDA voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik sta op de 4 e plaats achter
Hendrik Sijtsma, Sietse Zoodsma en Reynold Bontes. Met een goede kans
dus om daadwerkelijk als raadslid te worden benoemd. Dat zou mooi zijn,
een geweldige uitdaging om mooie dingen voor Harlingen te doen.
Maar uiteraard zal mijn aandacht ook zeker op Midlum gericht zijn. Ik ga
me bijvoorbeeld inzetten voor een wandelpad door het Midlumer Bos,
zodat er een prachtige route rond het dorp ontstaat. Als verlengde van het
fietspad Midlum-Wijnaldum zou er een recreatief fietspad tussen
Wijnaldum en Pietersbierum aangelegd kunnen worden.
Verder ben ik geïnspireerd door het gedachtengoed van Pieter Omtzigt,
eerlijke, open en transparante politiek, daar sta ik voor.
Ik nodig jullie van harte uit om een kijkje te nemen in ons ambitieus
verkiezingsprogramma “De kracht van de samenleving”
www.cda.nl/harlingen

Wim Wassenaar
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Help onze dorpsgenoot Jacqueline aan een aangepaste bus
Door Dorpsbelang werd ik gevraagd om een stukje te schrijven n.a.v. mijn
crowdfundingsactie. Dus daar gaat 'ie!
Ik ben Jacqueline en samen met mijn man Piet en onze 2 katers woon ik
sinds november 2020 in één van de nieuwbouwwoningen aan de
Fonteinstraat. Een fantastisch plekje!
Ik ben mindervalide geworden door o.a. een beroerte, complicaties na
diverse operaties en chronisch ziek zijn. Zonder uitzicht op verbetering.
Om toch zelfstandig te kunnen blijven, is het mijn wens om weer auto te
gaan rijden. Maar helaas kan ik door mijn beperkingen niet meer rijden in
een normale auto. Daarom heb ik bij een gespecialiseerde rijschool
rijlessen gehad in een aangepaste rolstoelbus. Inmiddels heb ik de rijtest
(examen) gedaan, ben ik geslaagd en heb ik van het CBR speciale codes op
mijn rijbewijs gekregen zodat ik in een aangepast voertuig mag rijden.
Omdat ik erg slecht ter been ben, zou ik graag een bus willen kopen
waarin ik mijn scootmobiel mee kan nemen. Maar een tweedehands
aangepaste bus kost minstens €12.500,-. En om aan de eisen van de
verzekering en de RDW te voldoen, is het beter om zo'n bus bij een
gespecialiseerd bedrijf te kopen.
Alle mogelijkheden zijn benut, hulplijnen zijn ingezet, tot nu toe zonder
resultaat.
Dus ben ik een crowdfunding gestart. Deze actie is te vinden via de
link https://gofund.me/90fa1019. Of ga naar www.gofundme.com en vul
bij de zoekoptie (vergootglas/loep) MIDLUM in. Dan komt mijn actie (Help

Jacqueline op weg naar een aangepaste bus) bovenaan in beeld. De
actie kan gedeeld worden op sociale media en er wordt duidelijk uitgelegd
hoe er gedoneerd kan worden. Elke deelactie op sociale media wordt zeer
gewaardeerd en elke donatie krijgt een persoonlijk bedankje. Mochten er
nog vragen zijn of is er iemand die meer informatie wil hebben, kom
gewoon even bij ons langs. Dan licht ik graag het één en ander toe.

Hartelijke groet van Jacqueline.
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PILATES PILATES PILATES PILATES
Iedere maandag o.l.v. Linda Ploeg.
Prima oefeningen.
Spieren – flexibiliteit - evenwicht
coördinatie en een goede houding.
Door inspanning – Daarna ontspanning.
Kom eens langs er is nog plek op de maandagavond
Van half 8 tot half 9.
In dorpshuis “de Spil” te Midlum.
Voor meer info , Eva tel. 412026
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Nieuws van IJSCLUB-MIDLUM
Op 17 januari jl. hebben wij de kinderen op IKC-Middelstein getrakteerd
op een feestelijk versierd stukje oranjekoek met chocolademelk.
Op deze manier hebben we toch even stil gestaan bij ons 100-jarig
bestaan.
Middels een leuk artikel, in de Harlinger Courant en de Van Wad tot stad,
voorzien van enkele foto’s, heeft de IJsclub ruchtbaarheid gegeven aan
haar 100 jarig bestaan als IJsclub van Midlum (e.o.).
Op een later tijdstip hopen wij alsnog iets te kunnen organiseren.
Als bestuur hebben we er voor gekozen de ALV door te schuiven naar het
najaar van 2022.
Middels dit bericht willen wij u wel alvast op de hoogte brengen dat dhr.
Waling Smedinga zijn bestuurlijke taken heeft neergelegd maar dat we in
de persoon van dhr. Thomas Stoter een enthousiaste opvolger hebben
gevonden.
Wij heten hem van harte welkom in het bestuur van IJSCLUB-MIDLUM.
Hoewel het er op dit moment niet naar uitziet dat er winter op komst is,
houden we, voor alsnog, hoop op een kleine winterse periode, met
uiteraard een mooie ijsvloer op ons ijsbaanterrein.
Voor nu eerst, een hartelijke groet namens het bestuur van IJSCLUBMIDLUM.
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Zin in een feestje??
Voor dorpsgenoten is De Spil af te huren voor een feestje (verjaardag,
jubileum, enz).
Je huurt het dorpshuis al voor een avond (van 20.00 tot 24.00 uur)
vanaf € 50,-.
De prijs per consumptie is € 2,10
-------------------------------

"Spil”- arrangement
Dit arrangement kost € 21,50 per persoon en bestaat uit:
•
•

2 maal koffie en/of thee met een heerlijk stuk oranjekoek
3 consumpties (mix is 2 consumpties)

•

Schaal met kaas/worst

• 3 borrel hapjes (warm)
• zaalhuur en bediening.
Dit arrangement is mogelijk vanaf 20 personen.
Wil je met minder mensen komen, neem dan contact met ons op voor een
prijsopgave.
Het

"Spil”- arrangement kan worden aangevuld met bijvoorbeeld:
•

soep met belegde broodjes

• een koud en/of warmbuffet
De prijs hiervan is afhankelijk van je wensen en daarom op aanvraag.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Teja de Haan
Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-37132498

Dorpshuis De Spil het middelpunt van Midlum
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