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JAARVERSLAG DORPSBELANGEN FERWERT – HEGEBEINTUM
VAN 20 MAART 2021 T/M MAART 2022
Inleiding:
Hierbij het 5de jaarverslag van Dorpsbelangen Ferwert – Hegebeintum. (hierna te noemen als
DBFH) Middels dit verslag willen wij u laten zien waar wij als bestuur, en met ons de
activiteiten commissie en de vele vrijwilligers, ons het afgelopen jaar mee bezig hebben
gehouden.
Het bestuur bestond bij aanvang van dit jaarverslag uit de volgende personen:
Marcel Steegstra (voorzitter), Albert Jellema (penningmeester), Hilda Buursma (algemeen
lid, Sjak Papma (algemeen lid), Hillie Politiek (algemeen lid) en Wieger Bouma (secretaris)
Sjak en Wieger hebben 15 september 201 hun laatste bestuursvergadering gehad. Beiden
zouden al eerder uit het bestuur gaan maar vanwege het feit dat de ledenvergadering enkele
keren niet door konden gaan door Corona en er nog geen opvolger was voor Wieger,
hebben beiden langer zitting genomen. (Hillie Politiek is de vervangster voor Sjak) Beide
heren zullen op de ledenvergadering van maart 2022 tijdens de ledenvergadering officieel
afscheid nemen. (onder voorbehoud)
Als dit jaarverslag van start gaat, hebben we helaas nog steeds te maken met het
Coronavirus. Dit virus heeft grote gevolgen voor dorpsgemeenschappen en dus ook voor
Ferwert en Hegebeintum. Veel activiteiten, bijeenkomsten etc. kunnen niet of aangepast
doorgaan en dat is een vreemde ervaring. We zullen proberen het beste er van te maken en
hopelijk blijft iedereen gezond. Er wordt momenteel gevaccineerd en de verwachting is dat
iedereen in Nederland in juli een prik moet hebben gehad tegen het virus waardoor er weer
meer activiteiten mogelijk zijn.
Maart 2021:
Op 19 maart heeft onze jaarvergadering wederom niet door kunnen gaan. Het Coronavirus is
nog steeds een groot risico en daarom is het niet toegestaan om met grote groepen mensen
bij elkaar te komen. Inmiddels zijn er een aantal vaccinaties ontwikkeld en op de mark
gekomen en die lijken een positieve uitwerking te hebben op het virus. Het prikken gaat
helaas niet erg snel en de verwachting is dat in juni – juli iedere Nederlander die dit wil een
prik kan hebben gehad. We zullen dus nog even moeten ‘doorbijten’ en hopen dat we
september a.s. wel een jaarvergadering kunnen houden.
In maart is aannemer Lont begonnen met de bouw van de 4 nieuwbouwwoningen aan de
Gebrandastraat.
April 2021:
In de 1ste week van april konden kinderen van de basisschool paaseieren versieren en deze
inleveren bij Jellema. De eieren zijn tentoongesteld in het ‘Meitinkhus’ en voor het ei wat het
mooist was versiert werd een prijsje beschikbaar gesteld.
Op 3 april (Pasen) heeft DBFH, samen met de PKN kerk en de Doarpsomtinkers bij ieder
adres in Ferwert en Hegebeintum een attentie laten bezorgen met een bemoedigende tekst
om onze inwoners een hart onder de riem te steken in deze bijzondere tijd.
7 april heeft Boerplay de eerste nieuwe toestellen in de speeltuin geplaatst.
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Op 13 april heeft een afvaardiging van het bestuur een vergadering van de Activiteiten
Commissie bijgewoond.
21 april hebben we samen met de werkgroep ‘Wonen’ een bijeenkomst gehad met o.a. de
gemeente, provincie, Partoer over de K(l)ei goed deal waar we voormalig café Stap der ris
yn hebben aangemeld samen met de nieuwe eigenaar. 8 partijen hebben een project
ingediend en de deal wordt nu verder uitgewerkt. In november moeten de plannen
gepresenteerd worden en volgt de definitieve uitslag of we in aanmerking komen voor het
geld in dit project om de voorgevel van het pand in oude staat te herstellen.
22 april hebben we een overleg gevoerd met de werkgroep ‘ondernemen en bedrijvigheid’ in
het Meitinkhus.
Koningsdag was op dinsdag 28 april en ook deze editie kon niet doorgaan zoals we gewend
waren i.v.m. de Coronabeperkingen. De activiteiten commissie had gekeken naar wat nog
wel mogelijk was en er is een stoepkrijt challenge en een puzzelrebus tocht bedacht. Voor de
mooiste tekening met stoepkrijt en de juiste oplossing van de rebus werd een prijs verloot.
Mei 2021:
1 mei is er een enquête verstuurd aan onze inwoners door de werkgroep ‘Sport’ om de
sportbehoefte in kaart te brengen.
3 mei hebben we een overleg gehad met de gemeente en de dorpen coördinator over de
voortgang van de Gasthuisstraat. DBFH is hier al lang met de gemeente over in gesprek
geweest. De ontwerp plannen zijn met ons besproken en de bedoeling is dat de riolering in
de straat wordt aangepakt, de straat opnieuw wordt ingericht. Onze wens is, samen met de
bewoners, om er eenrichtingsverkeer van te maken. De verwachting is dat de
werkzaamheden in augustus starten en begin december zijn afgerond.
De 4 en 5 mei festiviteiten konden helaas niet doorgaan. Er is besloten om met de nodige
aanpassingen i.v.m. Coronamaatregelen, een aantal kransen te leggen. Dit heeft plaats
gevonden samen met een afvaardiging van de gemeente, de kerk en DBFH. De herdenking
is gefilmd en uitgezonden door RTV NOF.
18 mei is er een overleg geweest met het college van B&W in het Meitinkhus. Hier is een
presentatie gegeven over belangrijke zaken die ons bezig houden, waaronder het Dockinga
College terrein, het gemeentehuis en de renovatie van de doorgaande route door Ferwert.
19 mei is er een overleg met de werkgroep ‘ondernemen en bedrijvigheid’ geweest.
Op 27 mei hebben we ingesproken bij de raadsvergadering in Kollum. Hier werden de
kapitaalgoederen behandeld, waar ook onze aanvraag voor de hoofdstructuur van Ferwert
onder valt. Voor ons een belangrijk moment om deze aanvraag nogmaals onder de aandacht
te brengen.
Juni 2021:
In de 2de week van juni is onze ‘Glossy krant’ huis aan huis bezorgd. Vanwege de
Coronaperiode vond het bestuur het belangrijk om onze inwoners te laten weten waar
vrijwilligers, werkgroepen en bestuur het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en wat er is
gerealiseerd de afgelopen tijd. Het is een prachtig exemplaar geworden, die zeker het lezen
waard was.
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In juni hebben we de ledenwerfactie wederom opgepakt. 2 jaar geleden is de ene helft van
het dorpen gedaan en nu was de andere helft aan de beurt. De actie heeft een mooi aantal
nieuwe leden opgeleverd van maar liefst 83.
19 juni heeft de jaarlijkse garagesale weer plaats gevonden.
24 juni hebben we met verschillende partijen een bijeenkomst gehad betreffende de
K(l)leigoed deal waar we aan meedoen met het voormalige Stap d’r ris yn pand.
25 juni hebben we een digitale bijeenkomst bijgewoond van Rijkswaterstaat over de
bereikbaarheid van Ameland 2030.
26 juni zijn de Lightlines kunstwerken onder de aandacht gebracht bij onze inwoners. Er is
een presentatie op het Vrijhof geweest waarin uitleg is gegeven over dit plan.
26 juni heeft de 1ste historische rondleiding vanaf het Vrijhof plaats gevonden waarbij onder
leiding van een gids diverse historische weetjes werden verteld.
Op 26 juni heeft de werkgroep ‘Zorg en Welzijn’ een zwerfvuilactie georganiseerd om onze
beide dorpen mooi schoon en fris de zomer in te laten gaan. Hier waren maar liefst 33
deelnemers aanwezig en het resultaat was een gezellige happening met 2 schone dorpen.
De compleet vernieuwde speeltuin ‘De Munestien’ is officieel geopend op 26 juni.
Er is op 29 juni een overleg geweest met Woningstichting Noordwest Friesland (WNF) Dit
heeft plaats gevonden in het Meitinkhus samen met de werkgroep ‘Wonen’ en ‘Zorg en
Welzijn’.
Juli 2021:
5 juli is er een overleg geweest met wethouder Hanemaaijer over de woonvisie en het
woonprogramma welke nu bekend waren. DBFH heeft haar eigen inventarisatielijst voor
mogelijk nieuwe te bouwen woningen ingediend bij de gemeente.
Augustus:
Op 10 augustus is het nieuwe bezoekerscentrum in Hegebeintum open gegaan. Een
prachtig nieuw gebouw waarmee men weer jaren mee vooruit kan.
September 2021:
In het weekend van 10, 11 en 12 september heeft het jaarlijkse dorpsfeest weer plaats
gevonden. Helaas moest er ook dit jaar weer een aangepast feest worden georganiseerd
naar de toen geldende maatregelen i.vm. Corona. Dit hield in dat er geen feesttent met
bijbehorende muziek mogelijk aanwezig was naar onze mening. Officieel had het wel
gemogen, maar gezien de mogelijke risico’s en de te nemen maatregelen is toch besloten
om dit niet te doen. Er is gekeken naar wat wel goed en veilig mogelijk was en dat was
gelukkig nog heel wat. Er was wel een kermis bij de sporthal aanwezig.
Er was een versierde straten wedstrijd georganiseerd met een bijbehorende bingopuzzeltocht. Er waren maar liefst 9 straten die zich hadden opgegeven.
Donderdag 9 en vrijdag 10 september was er feest voor de peuters op de peuterspeelzaal.
Vrijdag 10 september was er een rariteitentocht en speelpark georganiseerd
voor de kinderen van de basisschool. Om 12.00 uur is het kritebeker
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straatkaatsen van start gegaan voor het gemeentehuis waarbij de prijsuitreiking ’s avonds in
het café heeft plaats gevonden.
Zaterdag konden teams door het dorp met elkaar strijden tijdens een zeskamp. Diverse
spellen en hindernissen waren opgesteld en deze activiteit viel goed in de smaak.
Ook was er ’s middags een rondleiding met een gids om de historie van Ferwert te bekijken
en voormalig café Stap d’r ris yn had de deuren open gezet tijdens de open monumenten
dag waarbij de plannen van het project K(l)eigoed konden worden bekeken. Voor deze beide
activiteiten was veel belangstelling.
Zondag 12 september is het dorpsfeest afgesloten met een Sing in.
Ondanks de beperkte maatregelen door Corona kunnen we terug kijken op een geslaagd
feest waarbij het fraaie weer ook een rol heeft gespeeld. De activiteiten commissie heeft
weer een prima programma neergezet.
15 september heeft secretaris Wieger Bouma zich terug getreden uit het bestuur. Zijn
bestuursperiode was al verstreken maar helaas kon er geen officieel afscheid worden
gehouden op de jaarvergadering. Dit geldt ook voor Sjak Papma; maar in verband met de
vele projecten die hij onder handen heeft blijft hij nog even deel uit maken van het bestuur.
We hopen dat we in maart 2022 formeel afscheid kunnen nemen.
16 september zijn we aanwezig geweest bij de opening van het nieuwe bezoekerscentrum in
Hegebeintum.
Oktober 2021:
Op 8 oktober heeft de vrijwilligersavond plaats gevonden in café ’T Hoekje. Alle vrijwilligers
die een bijdrage hebben geleverd zijn uitgenodigd en op deze wijze wil het bestuur van
DBFH hun waardering uitspreken voor alle tijd en energie die deze vrijwilligers hebben
gegeven voor de leefbaarheid in onze dorpen. Op deze avond waren ca. 35 mensen
aanwezig, die bij binnenkomst allemaal een geldige QR code hadden getoond.
13 oktober heeft het voltallige bestuur haar jaarlijkse overleg gehad met de Activiteiten
Commissie. Dit vond plaats in Hegebeintum en hier is o.a. het dorpsfeest geëvalueerd.
Zaterdag 16 oktober heeft de Waddenwandeltocht plaats gevonden. Wandelaars konden 10,
18 en 30 km lopen door onze prachtige omgeving. Buitendijks en de terp van de toekomst bij
Blije vielen erg in de smaak. Er waren ca. 300 belangstellenden en het weer was ons gunstig
gezind. Kortom een zeer geslaagde dag.
Maandag 18 oktober is aannemer Thomassen begonnen met de renovatie van de
Gasthuisstraat en een gedeelte van de Havenstraat. De wateroverlast achter de huizen is
aangepakt, er is nieuwe riolering gerealiseerd en de bestrating is opnieuw gelegd. Ook is
eenrichtingsverkeer tot stand gekomen. DBFH heeft hier de nodige gesprekken over gevoerd
met de gemeente en is blij dat de straat wordt opgeknapt.
Half oktober is de verlichting rondom de kerk weer ingeschakeld door de Activiteiten
Commissie.
Vrijdagavond 29 oktober heeft de greppeltocht plaats gevonden. Vorig jaar kon dit i.v.m.
Corona niet doorgaan maar dit jaar gelukkig wel weer. Gezien de deelname van ca. 100
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personen is deze activiteit nog lang niet aan zijn laatste editie toe. De start en finish waren
vanuit café ’t Hoekje.
29 oktober is ook het K(l)eigoed projectplan ingeleverd voor het voormalig café Stap d’r ris
yn. Hopelijk wordt dit plan positief beoordeeld en hiermee de inzet beloond met een forse
bijdrage om het pand op te knappen.
November 2021:
De ‘Kowebrege’ is in de 1ste week van november opgeknapt. De planken zijn vervangen
waardoor de brug weer jaren vooruit kan. DBFH is hier over in contact getreden met de
gemeente om de brug op te knappen maar ook om het karakteristieke beeld te behouden.
Ook zal de afstap worden aangepakt en het pad naar de brug toe.
Zaterdag 6 november heeft de werkgroep ‘Zorg’ i.s.m. de woningstichting en de
doarpsomtinkers een straat/tuindag georganiseerd in de Camminghastraat en Roulastraat.
Vrijwilligers konden zich aanmelden en op deze dag was het de bedoeling om beide straten
mooier en schoner te maken. Tuinen konden o.a. worden opgeknapt, afval naar het stort
gebracht etc. Belangrijk was ook om op deze dag de verbinding te zoeken tussen bewoners
en belangstellenden.
Op zaterdag 13 november is Sinterklaas weer aangekomen in Ferwert. Er was al geruime tijd
paniek omdat het pepernotenrecepten boek spoorloos was. Kinderen konden daarom hun
bakrecept met lampion inleveren in het Meitinkhus zodat de recepten bij de bakpiet terecht
zouden komen en hij pepernoten kon gaan bakken. Het was zaterdag prachtig weer en de
intocht wederom een groot succes met vele belangstellenden. Ondanks de net weer
aangescherpte Coronamaatregelen is de intocht naar alle tevredenheid verlopen.
December 2021:
Op 17 december zijn we bij de prijsuitreiking geweest van de K(l)eigoed doel deals. Ons
ingediende project wat we samen hebben gedaan met de nieuwe eigenaar van voormalig
café Stap d’r Ris yn, heeft een 2de prijs behaald. Dit houd in dat er een geldbedrag van
€ 200.000 beschikbaar komt voor restauratie werkzaamheden. Het doel is om met dit geld de
voorgevel weer in oorspronkelijke staat te herstellen.
Januari en februari 2022:
De jaarwisseling heeft helaas nogal wat schade gebracht; erg jammer! Waar we aan de ene
kant vertier aanmoedigen zijn we aan de andere kant als bestuur ook druk bezig om straten
te vernieuwen en te upgraden. Dit gaat niet hand in hand en als bestuur hebben we dan ook
meegedaan aan het evaluatieonderzoek wat door de gemeente in gang is gezet. Deze beide
maanden waren er geen activiteiten maar wel zijn er (digitale) overleggen geweest, niet
alleen door DBFH maar ook door alle werkgroepen. Er is een dorpswandeling gemaakt met
burgemeester Johannes Kramer en met hem zijn diverse aandachtspunten besproken.
Daarnaast hebben de versoepelingen die in de tweede week van februari zijn aangekondigd,
opnieuw ruimte gegeven om na te gaan denken over de activiteiten voor het komend jaar.
Ook heeft de vanaf vorig jaar lopende zoektocht naar nieuwe bestuursleden in deze maand
resultaat gegeven! Maar liefst 5 dorpsbewoners hebben zich na een oproep aangemeld bij
het bestuur, waarvan 4 zullen toetreden. Er is een fijne kennismaking geweest. In de
jaarvergadering van 25 maart 2022 zal formeel de bestuurswisseling plaatsvinden.
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Maart 2022:
Eindelijk konden alle kleintjes én de kinderen van de basisschool op 12 maart weer naar de
kinderdisco, fijn dat dit weer mogelijk was. De belangstelling was dan ook groot, ruim 90
kinderen. De jeugd van de soos hebben de kinderen in de watten gelegd en met de heren
van de Coolkids party werd het feest!
Op 25 maart 2022 kon na twee jaar eindelijk weer in Foswert een jaarvergadering worden
gehouden. Tijdens deze avond zijn de dorpsbewoners bijgepraat over o.a. de
Hoofdstructuur, activiteiten enz.
Ondanks alle spanningen en zorgen over de oorlog in Oekraïne hoopt het bestuur op een
goed jaar voor beide dorpen.

