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DORPSBELANGEN FERWERT – HEGEBEINTUM, OPGERICHT 7 APRIL 1953 

 

JAARVERSLAG DORPSBELANGEN FERWERT – HEGEBEINTUM 
VAN 18 MAART 2017 T/M 16 MAART 2018 

 
Email: infodbfh@gmail.com 
Website: www.ferwertonline.nl 
 
Inleiding: 
 
Hierbij het 1ste jaarverslag van de nieuw opgerichte dorpsbelangen Ferwert – Hegebeintum.  
(hierna te noemen als DBFH) 
De opzet zal iets anders zijn dan voorheen omdat toen de nadruk meer lag op de activiteiten 
die georganiseerd werden in de afgelopen jaren. Uiteraard worden er nu ook nog activiteiten 
georganiseerd, en deze zijn ook meegenomen in dit jaarverslag. De nadruk ligt echter nu 
meer op de overleggen met verschillende partijen. Middels dit verslag willen wij u laten zien 
waar wij als bestuur, en met ons 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) en Wieger Bouma (secretaris)  
 
Als bestuur vergaderen wij 1 keer per maand en indien nodig 2 keer per maand. 
 
Maart 2017: 
 
Er is overleg geweest met de Winterfair commissie op 29 maart. Een nuttig overleg waar de 
gehele gang van zaken is doorgenomen en eventuele vragen zijn beantwoord over de 
laatste Winterfair van 2016 
 
Er heeft een dorpenschouw plaats gevonden op 13 maart, samen met de dorpencoördinator, 
dhr. Hovius van de DDFK gemeente. Samen zijn we wezen kijken naar zaken in het dorp die 
enige aandacht verdienen zoals bijvoorbeeld scheve paaltjes, lantaarnpalen die kapot zijn, 
achterstallig onderhoud van beplanting etc.  
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N.a.v. een uitnodiging van Dockinga College betreffende de nieuwbouw zijn we naar een 
informatieavond hier over geweest op 1 maart. 
 
Een overleg met woningstichting Noord-West Friesland heeft plaats gevonden op 6 maart, 
waarbij is uitgelegd wat WNF eventueel voor ons als dorpsbelangen kan en wil betekenen en 
welke projecten zij kunnen (onder)steunen. 
 
Wij hebben overleg gehad en zijn mede initiator geweest van de Vitale Waddenkust op 27 
maart. Dit project loopt nog steeds. Een project waarmee alle dorpsbelangen langs de 
Waddenkust gezamenlijk kunnen optrekken om bv projecten te organiseren of te realiseren. 
Onder het motto samen sta je sterk. 
 
We hebben ons in deze maand achter de schermen bezig gehouden met veel huishoudelijke 
zaken die n.a.v. de overdracht nog geregeld moesten worden zoals: statutenwijzigingen, 
ledenbestand actualiseren, de nieuwe huisstijl, oude PAFH website, nieuw 
boekhoudprogramma, nieuw email adres dorpsbelangen etc. 
 
April 2017: 
 
Op donderdag 27 april heeft de activiteiten commissie van DBFH de Koningsdag 
georganiseerd op de Havenstraat en Achter Brouwers. Belangstellenden konden hier weer 
langs de kramen en kleedjes lopen om spulletjes voor een zacht prijsjes over te nemen van 
mensen die dit kwijt wilden. 
 
Er heeft een overleg plaats gevonden, samen met een afgevaardigde van de 
activiteitencommissie over de kerkverlichting. Dit is gebeurd samen met een 
kerkrentmeester. Doel was om gezamenlijk te komen tot een mooiere en betere verlichting 
om onze prachtige kerk van Ferwert in de wintermaanden nog mooier uit te laten komen. 
 
We hebben overleg gehad met stichting Partoer op 31 maart, een organisatie die o.a.  
dorpsbelangen kan helpen met het maken van plannen en rapporten maar ook voor het 
aanvragen van subsidies, fondsen etc. Zij zouden ons kunnen helpen bij het realiseren van 
de nieuwe dorpsvisie. 
 
We zijn bij de Mienskips bijeenkomst geweest in Leeuwarden op 18 april. 
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Wij zijn aanwezig geweest bij de inspiratieavond voor de Kulturele hoofdstad 2018 in het 
gemeentehuis te Ferwert op 19 april. Hier hebben we onze 3 voorstellen gepresenteerd: 
Historisch Ferwert, Molentocht en de Waddenwandeltocht. 
 
We hebben een gesprek gehad op 7 en 11 april met beide directeuren van de 
onderwijsinstellingen voor het basisonderwijs in Ferwert, het PCBO en Fier. Aanleiding 
hiervan was, dat ons geluiden bereikten over geld dat beschikbaar was gesteld door de 
gemeente voor renovatie van de Christelijke basisschool. Eventuele samenwerking naar de 
toekomst toe zou niet mogelijk zijn door verschil van inzicht op bestuurlijk niveau. 
 
Op 25 april hebben wij hierover ook nog een gesprek gehad met de burgemeester van 
Ferwerderadiel, waarbij wij onze zorgen hebben uitgesproken over de keuze die nu gemaakt 
zou worden voor een langere termijn. Wij willen inzetten op kwalitatief goed basis onderwijs 
naar de toekomst toe in Ferwert, op de juiste plek en in goede gebouwen die bij of naast  
elkaar gecentreerd liggen.  
 
We hebben de mensen benaderd van de projectgroep om zich op te geven voor 15 april om 
de volgende stappen te gaan maken voor de dorpsvisie. 

 
Mei 2017: 
 
Op 2 mei zijn we naar een informatiebijeenkomst geweest in het bezoekerscentrum van 
Hegebeintum waar de plannen werden gepresenteerd voor eventuele nieuwbouw van het 
bezoekerscentrum. 
 
Op 8 mei zijn we zijn als bestuur zijnde bezig geweest met de opzet van de dorpsvisie en 
hoe we dit verder vorm willen gaan geven. 
 
Op 9 mei zijn we aangeschoven bij de activiteiten commissie en vrijwilligers van de 
Waddenwandeltocht voor 2018. 
 
Op 11 mei hebben we in het gemeentehuis een presentatie gegeven van ons nieuwe 
dorpsbelangen in de raadscommissie, die ons hiervoor had uitgenodigd. 
 
Op de bestuursvergadering van 25 mei zijn we het eens geworden over ons nieuwe logo. Dit 
is gecommuniceerd via Ferwert online. 
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We zijn op 31 mei naar een informatie bijeenkomst geweest van NOAHW (Noord Oost aan 
het Wad) in Holwerd.  
 
We hebben met het kaatsbestuur om de tafel gezeten betreffende het kaatsen m.b.t. het 
dorpsfeest en gesproken over algemene zaken. 
 
Er is een gesprek geweest met de 2 dames van de website Ferwert online. Ferwert online 
word ons nieuwe medium waar wij mee naar buiten communiceren. Tevens is er een 
gesprek geweest met de beheerster van de oude PAFH website en Facebook over hoe we 
hier mee verder gaan in de toekomst. 
 
Juni 2017 : 
 
Op 2 juni zijn de voorzitter en de secretaris naar de notaris in Stiens geweest om de nieuwe 
statuten te ondertekenen van het nieuwe dorpsbelangen.  
 
Op 6 juni hebben we de startvergadering gehad in de Liudgertjerke met de mensen uit de 
projectgroep die aan hadden gegeven mee te willen werken om een dorpsvisie te maken. 
 
13 juni heeft er weer een overleg plaats gevonden met de activiteitencommissie betreffende 
het dorpsfeest in september. 
 
19 juni hebben wij een overleg gehad met het bestuur van de dorps coöperatie van eetcafé 
‘T Hoekje 
 
Op 26 juni zijn we aanwezig geweest bij een overleg in Marrum over de aanleg van 
glasvezel. (snel internet in het buitengebied) 
 
Juli 2017: 
 
We hebben op 3 juli dorpenschouw gemaakt met de dorpen coördinator van de gemeente 
DDFK en de woningstichting. 
 
Op 3 juli hebben we de 2e bijeenkomst bijgewoond betreffende de aanleg van glasvezel in 
het buitengebied. 
 
Op 4 juli is er een overleg geweest met de Waddenwandeltocht commissie. 
 
6 juli is er een overleg geweest met de ondernemersvereniging Klub’72 (middenstand) 
 
7 juli hebben we onze vervolg vergadering gehad met de mensen uit de projectgroep die 
mee helpen de dorpsvisie te ontwikkelen. Hier zijn de thema’s verder uitgediept d.m.v. de 
Swot analyse. 
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Op 10 juli zijn we, met nog 2 betrokkenen van de activiteiten commissie naar de gemeente 
geweest om onze belangstelling te tonen, en opmerkingen te geven betreffende de nieuwe 
inrichting van ons feestterrein dat ook als parkeerterrein zal fungeren. 
 
Op 26 juli zijn we naar de bijeenkomst in Marrum geweest over de mestvergisters die men 
nabij dit dorp wil realiseren. 
 
Augustus 2017: 
 
In augustus is de oude PAFH website stopgezet. (www.pafh.nl) en deze is doorgelinkt aan 
Ferwert Online. (www.ferwertonline.nl) Deze website is onze nieuwe website voor onze 
dorpen geworden. 

 
Eind augustus zijn de nieuwe ledenkaarten van DBFH bezorgd bij de leden en is het 
programmaboekje van het feest bezorgd in onze beide dorpen. 
 
September 2017: 
 
Op 2 september is het bestuur naar het 40 jarig huwelijksfeest geweest van ons algemeen 
bestuur- en ere lid Sjak Papma en zijn vrouw Carolien. 
 
Van 14 t/m 17 september heeft het jaarlijkse dorpsfeest weer plaats gevonden. Dit was het 
1ste dorpsfeest van de DBFH. Ook is dit in een nieuwe opzet gedaan. De activiteiten 
commissie van de DBFH heeft het feest geregeld daarbij ondersteund door een groot aantal 
vrijwilligers uit onze dorpen die de handen bij verschillende activiteiten uit de mouwen 
hebben gestoken. Vorig jaar was het rond deze tijd tropisch maar nu regende het al bijna 2 
weken met grote hoeveelheden water en op de donderdag toen de tent op zou worden 
gezet, de eerste herfststorm van dit jaar.  
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Donderdagmorgen was er een peuteractiviteit. Deze bestond uit de voorstelling 
“Roodkapje”van speeltheater Heksiepeksie. Ook de kinderen van groep 1 en 2 van de 
basisschool waren uitgenodigd. Vanwege het slechte weer heeft deze activiteit in de school 
plaats gevonden en niet in de feesttent. 
 
’s Middags was er i.s.m. het Openbejaardenwerk een gezellige middag georganiseerd voor 
onze ouderen. Dit vond plaats in de zaal van Woonzorgcentrum Foswert. Zangeres Country 
Wietske heeft deze middag opgetreden. 
 
Vrijdag stond de kinderactiviteit op het programma. Voor alle basisschoolleerlingen en 
kinderen die elders naar de basisschool gingen was er een grote vossenjacht  
georganiseerd. Vreemde vossen en andere aparte figuren liepen in Ferwert rond deze 
ochtend. Er moesten verschillende opdrachten gemaakt worden en hier was een prijs mee te 
verdienen. Gelukkig was het droog en het zonnetje erbij. 
 
Om 12.00 uur was de start voor de kaatspartij om de Kritebeker, waarbij de prijsuitreiking ’s 
avonds in de tent plaats vond. De bedoeling was om in eerste instantie bij de feesttent te 
kaatsen maar al snel bleek dat dit niet door kon gaan vanwege de grote hoeveelheden regen 
die was gevallen. Er zou uit worden geweken naar het kaatsveld maar donderdagavond is 
besloten dat dit ook niet door kon gaan vanwege het natte veld. Er is toen gekozen om voor 
de 2de keer dit jaar te straatkaatsen. Dit heeft plaats gevonden voor  café ’T Hoekje. Het weer 
was prima deze dag. Het was gelukkig droog weer met een waterig zonnetje erbij. 
 
’s Avonds was er een Foute Sjow met karaoke. Een DJ  verzorgde de muziek waarbij voor 
de fouts verklede man en vrouw een prijs was te verdienen. Voor mensen die graag wilden 
zingen was er ook een karaoke show aanwezig. Deze avond was zeer geslaagd. Men kon 
op de foto en er waren meer verklede mensen dan niet verklede mensen aanwezig. 
 
Zaterdag morgen was er matinee in de tent met muziek van zangduo Krijn en Marleen. 
Daarnaast zou er een groot waterbassin aanwezig zijn waar men elkaar kon uitdagen tot een 
partijtje zakslaan, maar dit is vanwege het verwachte weer ook niet doorgegaan. Er is 
gekozen voor een alternatief namelijk Sumoworstelen in de feesttent. Er is een extra kachel 
bij gehuurd zodat een ieder het niet koud hoefde te hebben. 
 
De zaterdagavond werd afgesloten met de PPM band en ook dit leverde een volle tent op. 
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Zondag werd het feest afgesloten met een tentdienst m.m.v. cabaretier Ruurd Walinga.  
 
18 september hebben we een overleg gehad met de WWT commissie over de WWT van 
2018. 
 
Op 21 september hebben we weer een bijeenkomt bijgewoond in Marrum over de eventuele 
mestvergisters die daar gerealiseerd konden worden. 
 
Op 25 september hebben we weer een bijeenkomst gehad met de projectgroep dorpsvisie 
waarbij de uitgewerkte thema’s zijn besproken en doorgenomen. 
 
Op 26 september zijn we naar een bijeenkomst van het Claerkamppad geweest in het MFA 
te Blije betreffende het ontwikkelen van een nieuwe wandelroute door Friesland en 
Groningen om het kloosterleven en het cultuurlandschap onder de aandacht te brengen. 
 
Op 27 september hebben we een overleg met de gemeentelijke wethouder gehad 
betreffende verschillende belangrijke zaken zoals de dorpsvisie, Dockinga college, 
feestterrein etc. 
 
Halverwege september hebben we als bestuur van DBFH via Ferwert Online en het Sawn 
Stjerren Nijs een oproep gedaan waarbij inwoners van Ferwert en Hegebeintum aan konden 
geven of ze zich zorgen maakten over de mestvergisters die eventueel bij Marrum 
gerealiseerd zouden worden. Hier zijn een 5 tal reacties op binnen gekomen via de mail. 
 
Oktober 2017: 
 
3 oktober zijn we naar een bijeenkomst op het Gouverneursplein in Leeuwarden geweest 
betreffende de presentatie van het programma van Kulturele Hoofdstad 2108 
Ook hebben we op deze dag ’s avonds de bijeenkomst bijgewoond met de 
activiteitencommissie die het dorpsfeest georganiseerd had. Hier is het dorpsfeest 
geëvalueerd. 
 
Op 10 oktober hebben we een gesprek gehad met Doarpswurk over o.a. de dorpsvisie. 
 
Op 10 oktober hebben we ons als DBFH aangemeld om mee te doen met het project 
“regeling inzameling zwerfvuil” in de gemeente Ferwerderadiel. Hierbij ontvangen wij een 
vergoeding waarbij we zelf als dorpsbewoners de vuilnisbakken en blikvangers moeten legen 
en zorgen dat de bebouwde kom vrij blijft van zwerfvuil. (regeling geld tot 2020) 
 
Op 11 oktober hebben we een overleg gehad met de Waddenwandeltocht commissie.  
 
20 oktober heeft de jaarlijkse greppeltocht weer plaats gevonden. Deze is georganiseerd 
door de Activiteiten commissie van DBFH. Er waren wederom veel deelnemers en het was 
een geslaagd evenement, met een gezellige nazit in café ’T Hoekje. 
 
November 2017: 
 
We hebben begin november een overleg gehad met de voorzitter van jeugdsoos De Intro en 
hiermee van gedachten gewisseld. 
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Op 6 november hebben we een gesprek gehad met Joop Mulder (directeur Oeral festival)  
Joop Mulder had ideeën over Ferwert die voortkomen uit het project Sence of Place. Het 
idee van Joop Mulder was om een met een landschapskunstenaar de band tussen het dorp 
Ferwert en de zeedijk te versterken waarbij onze kerk een prominente plaats moet innemen 
in dit  project. Mensen moeten op deze manier het landschap ontdekken, beleven en voelen 
en de kerk moet weer goed zichtbaar worden vanaf de zeedijk gezien. Het bos van 
Staatsbosbeheer is hier een zichtbare barrière. Op 20 november hebben we hier een overleg 
over gehad met  landschapskunstenaar Rob Sweere die hier de omgeving heeft bekeken. 
 
Op 10 november zijn we naar een bijeenkomt van de Vitale Waddenkust geweest. 
 
Op 15 november hebben we de ondernemers van Ferwert en Hegebeintum uitgenodigd in 
café ’T Hoekje in Ferwert om met ons mee te denken over de thema’s van onze dorpsvisie. 
Er zijn 73 uitnodigingen de deur uitgegaan, en er waren 15 ondernemers die gehoor aan de 
uitnodiging hadden gegeven. 
 
18 november heeft de Sinterklaas intocht plaats gevonden. Deze keer met een 
lampionnenoptocht. Deze activiteit is georganiseerd door de activiteiten commissie van de 
DBFH. De “oudere” jeugd” heeft bingo gespeeld in café ’T Hoekje en de jongste groepen zijn 
met sinterklaas naar Foswert geweest. Sinterklaas kwam omstreeks 15.30 uur op het Vrijhof 
in een mooie koets met een paard ervoor. Hier werd hij verwelkomt door Sneeuwwitje. 
Ondanks de harde en koude wind was het gelukkig droog. Om 17.00 uur startte de 
lampionoptocht. Voorop reed Excelsior op een kar met auto, met daarachter Sinterklaas in 
de koets, vergezeld door een aantal Disney figuren, wat overigens ook het thema was dit 
jaar. Een zeer geslaagde activiteit, die georganiseerd werd door de activiteitencommissie 
van DBFH.  

 
Op 18 november hebben we de receptie van jeugdsoos de Intro bijgewoond. 
 
Op 20 november zijn we aanwezig geweest bij het jaarlijkse overleg tussen de 
dorpsbelangen in onze gemeente en de gemeente Ferwerderadiel. Dit heeft plaats gevonden 
in het gemeentehuis in Ferwert. 
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Op 20 november is landschapskunstenaar Rob Sweere hier geweest en heeft met ons het 
dorp Ferwert bekeken en dan met name de kerk en het bos van Staatsbosbeheer. Hij wilde 
graag een beeld krijgen van het project en de omgeving dat eventueel via Sense of place 
zou kunnen worden uitgevoerd 
 
Op 24 november hebben we bericht van de gemeente gekregen met het verzoek weer mee 
te doen met de inzamel actie van kerstbomen op 6 januari 2018. Kinderen kunnen 
kerstbomen inleveren en ontvangen dan waardebonnen die zie in kunnen leveren bij o,a Top 
toys. Ook kunnen ze middels deze loten nog prijzen winnen. We hebben besloten als DBFH 
hier weer mee in te stemmen. De activiteitencommissie van DBFH zal helpen bij deze actie.  
 
28 november hebben we, met andere dorpsbelangen, een overleg bijgewoond betreffende 
het openbaar vervoer. Het voorstel van de vervoerder was om lijn 54 niet meer door het  
dorp te laten rijden, maar alleen de buslus aan de rand van dorpen nog aan te laten doen. 
Op dit voorstel wil de vervoerder graag een pilot op laten draaien, waarbij men graag de 
meningen van de dorpsbelangen wil weten die aan deze route liggen. Er is uitleg gegeven 
door de vervoerder over dit plan middels een pagina in het Sawn Stjerren Niijs. Inwoners van 
de betrokken dorpen konden hun opmerkingen sturen naar de betreffende dorpsbelangen. 
Vanuit Ferwert zijn er 3 reacties binnen gekomen bij DBFH. Deze worden meegenomen in 
het overleg van 8 februari 2018. 

 
Ook hebben we op 28 november een vergadering van de Waddenwandeltocht bijgewoond. 
 
28 november is onze concept dorpsvisie gepresenteerd aan de bewoners van onze dorpen. 
Middels een huis aan huis folder en via Ferwert Online is hier aandacht voor gevraagd en 
zijn de bewoners geattendeerd op dit feit. 
 
Op 29 november zijn we naar een bijeenkomst van de Vitale waddenkust geweest.  
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December 2017: 
 
Per 1 december heeft DBFH het pand aan de Hoofdstraat voor een maand gehuurd voor 
onze dorpsvisie (pand waar vroeger slagerij Grijpstra in zat) In het pand wilden we deze 
maand de dorpsvisie extra onder de aandacht brengen. Hier konden belangstellenden op 
verschillende tijdstippen binnenlopen om zich te laten informeren of vragen te stellen over de 
dorpsvisie. Er zijn 120 belangstellenden langs geweest. 
 

 
Al enkele maanden zijn we bezig geweest om te proberen om onze dorpen Ferwert en 
Hegebeintum te voorzien van een AED apparaat. Onze dorpen zijn hier in de omstreken de 
enigste dorpen die dit nog niet hebben. Hulpverleners die kunnen reanimeren kunnen zich 
aanmelden en krijgen bij een melding een code waarmee de kasten kunnen worden 
geopend. De kasten hebben we gratis van de Hartstichting ontvangen, mits deze voor 31 
december gebruiksklaar werden opgeleverd.  
Op 1 december is de 1ste AED opgehangen bij het gemeentehuis. De kast in Ferwert is 
eigendom van de gemeente en die verzorgd ook het onderhoud. De kast in Hegebeintum 
wordt eigendom van DBFH en die zullen ook het onderhoud voor hun rekening nemen. 
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Op 6 december is de naam van de facebook pagina van de activiteitencommissie veranderd 
van PAFH naar DBFH. 
 
Op 7 december hebben we een overleg gehad met de gemeente en de woningstichting over 
de speeltuin in Ferwert. Hierna heeft het overleg bebouwing plaats gevonden met de 
gemeente en de woningstichting. 
 
Op 9 december heeft de Winterwille weer plaatsgevonden op het Vrijhof. Tijdens dit 
evenement  was het Meitinkhus van DBFH ook open. Dit jaar vond de Winterwille plaats op 
de hoek van de Hoofdstraat - Hegebeintumerweg. Er waren verschillende kraampjes en een 
draaimolen aanwezig. Daarnaast optredens van diverse artiesten en kunstenaars in o.a. de 
kerk en het gemeentehuis. Ook café ’T hoekje was open. Het was koud en winderig maar 
gelukkig wel droog. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement dat weer veel 
mensen heeft aangetrokken en wederom fantastisch was georganiseerd door een grote 
groep vrijwilligers. 
In de 1ste week van december is er door de activiteitencommissie van DBFH een kerstboom 
op het Vrijhof geplaatst met de bijbehorende verlichting. 
 
Op 27 december is de 2de AED opgehangen bij het bezoekerscentrum in Hegebeintum. We 
hebben deze AED, samen met die in Ferwert, aangemeld bij Hartslag.nu en het Rode kruis. 
 
Onze dorpswebsite Ferwert Online heeft dit jaar 92.123 bezoekers getrokken. 
 
In 2017 heeft een bestuurslid van DBFH alle vergaderingen bijgewoond van de 
activiteitencommissie. 
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Januari 2017: 
 
We hebben als DBFH en de PKN kerk nieuwe verlichting aangeschaft om de kerk te 
verlichten. Op 6 januari is de kerk prachtig verlicht met deze LED verlichting, geleverd door 
BRIF. Ook de Rabobank heeft een bijdrage in de kosten geleverd. Met de oude verlichting 
kon de kerk niet mooi meer worden uitgelicht en de stroomkosten waren erg hoog. Daarom 
is voor deze nieuwe verlichting gekozen. 

 
Op 6 januari heeft de kerstboom inzamelingsaktie plaats gevonden en hier is door de jeugd 
van onze dorpen een prima invulling aan gegeven. Veel kerstbomen zijn naar de 
inzamelingsplek gebracht bij de speeltuin, waarmee men waardebonnen kon verdienen. Hier 
werden de bomen ingenomen door de vrijwilligers van de activiteitencommissie. De 
gemeente zal vervolgens zorg dragen voor de verwerking van de bomen. De kinderen 
konden waardebonnen krijgen voor iedere ingeleverde kerstboom en met deze bonnen 
konden ze ook nog mee doen met een verloting. 
 
Vanaf september vorig jaar hebben we ons sterk gemaakt voor verlichting bij de bushokjes 
aan de Ryp n.a.v. opmerkingen van gebruikers van deze haltes. Deze waren weggehaald bij 
de werkzaamheden aan het fietspad en zouden niet weer terug komen. Door dit meerdere 
malen onder de aandacht van de provincie te brengen, hebben we op 10 januari de 
bevestiging gekregen dat de haltes toch weer worden verlicht. Dit zal gebeuren met 
verlichting op een zonnecel en zal waarschijnlijk eind januari en medio 2018 worden 
gerealiseerd. (eerste lantaarnpaal is begin februari 2018 geplaatst) 



13 

 

De Rijp

 
Op 16 januari hebben we een bijeenkomst bijgewoond van Sense of Place en Holwerd aan 
Zee in Holwerd. Dit ging o.a. over landschapscultuur- en ontwikkeling, werkgelegenheid, 
slow tourism en nog veel meer. 
 
Op 19 januari zijn we benaderd door landschapsbeheer Fryslan, die bezig zijn met het in 
kaart brengen van oude state terreinen. Ook in Ferwert zijn mogelijk nog oude terreinen te 
vinden, en deze hopelijk zijn deze te herstellen of toonbaar te maken voor onze bewoners. 
Wij hebben besloten om hier aan mee te werken, samen met 2 inwoners uit Ferwert, 1 
inwoonster uit Hegebeintum en 1 persoon van de Stichting recreatie en toerisme. 
 
22 januari zijn we aanwezig geweest bij het project “Eb en Vloed”van Bart van der Sloot en 
Boukje Dijkman. Ook zijn we op deze datum aanwezig geweest bij een overleg met de 
organisatie van Historisch Ferwert. 
 
Op 23 januari hebben we een vergadering gehad met de Waddenwandeltocht commissie. 
 
24 januari hebben we een brainstormsessie bijgewoond over woningbeleid in Ferwert 
 
Op 25 januari zijn we naar een overleg in Hegebeintum geweest met de stichting Red 
Hegebeintum en de stichting Recreatie en Toerisme betreffende de plannen voor het 
verfraaien van de leefomgeving in Hegebeintum. Dit project is aangevraagd via het 
Mienskipsfuns. 
 
Op 27 januari heeft de Activiteiten Commissie hun nieuwe (2de hands) trailer opgehaald, 
welke wordt gebruikt tijdens het dorpsfeest en tevens dient als opslag. De oude trailer is na 
jaren trouwe dienst aan vervanging toe. 
 
Februari: 
 
Op 2 februari heeft er een bijeenkomst plaats gevonden met de projectgroep dorpsvisie in de 
Wardy kantine. Hier zijn o.a. de ideeën gepresenteerd die zijn verzameld in de 
decembermaand toen het Meitinkhus open was. Ook is de concept dorpsvisie nogmaals 
besproken en zijn de doelen vastgesteld. Hierna gaat het concept definitief naar de drukker 
en zal de visie gepresenteerd worden op de jaarvergadering van 16 maart a.s. 
 



14 

 

8 februari hebben we het 2de overleg bijgewoond over het openbaar vervoer, betreffende 
buslijn 54 die door ons dorp rijd. Het betreft de invulling van een pilot om lijn 54 eventueel 
niet meer door het dorp en die van andere dorpen die aan deze route liggen te laten rijden.  
Er heeft informatie in het Swan Stjerren Nijs en Ferwert Online gestaan over deze plannen 
en inwoners konden hierop hun reactie aangeven bij DBFH die deze punten heeft ingebracht 
in dit overleg. 
 
Op 13 februari hebben we als DBFH en Ferwert Online nieuwe mailadressen gekregen.  
 
Op 16 februari heeft de Activiteiten Commissie het jaarprogramma voor 2018 bekend 
gemaakt. Dit is onder de aandacht gebracht middels de Facebook pagina van de activiteiten 
commissie en Ferwert Online en de website van Ferwert Online.  
 
Op 20 februari hebben we een overleg gehad met alle verenigingen en instellingen, dus niet 
alleen de buurtverenigingen, van Ferwert en Hegebeintum in ’T Anker. We hebben ons als 
DBFH voorgesteld en de actuele zaken besproken met elkaar. Er zijn 43 partijen 
uitgenodigd. Ook is het thema van het dorpsfeest bekend gemaakt. 
 
Maart: 
 
Op 3 maart heeft de kinderdisco weer plaats gevonden , georganiseerd door de Activiteiten 
Commissie van DBFH. De peuters (groep 1-4) was eerst aan de beurt en later was het de 
beurt aan groep 5-8) Dit vond plaats in jeugdsoos de Intro en hier heeft drive-inshow Action 
Driver weer een mooie muziekshow neergezet voor de jeugdigen. 
 
Op 14 maart heeft onze voorzitter een overleg gehad met de voetbal-, tennis-, kaats-, en 
gymnastiekverenigingen over de toekomst en eventuele samenwerking met elkaar.  

 
Op 15 maart heeft DBFH, gezamenlijk met Wardy, KV Foswert en de tennisvereniging, een 
instructieavond AED gebruik georganiseerd voor onze inwoners. 
 
Op 16 maart heeft de 1ste jaarvergadering van DBFH plaats gevonden in zorgcentrum 
Foswert. Hier zal de dorpsvisie gepresenteerd worden.  
 
Voorzitter:       Secretaris: 
 
 
 
 
………………       ……………….. 
 
Marcel Steegstra      Wieger Bouma 
 
Vrijdag 16 maart 2018,wooncentrum Foswert te Ferwert. 
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