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JAARVERSLAG DORPSBELANGEN FERWERT – HEGEBEINTUM
VAN 22 MAART 2019 T/M 20 MAART 2020

Hierbij het 3de 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) en Wieger Bouma (secretaris)
Als bestuur vergaderen wij 1 keer per maand.
Maart 2019:
Op 22 maart heeft onze jaarvergadering weer plaats gevonden in Grand café Ut en Thus te
Ferwert. Er waren ruim 100 belangstellenden aanwezigen.
Op 29 maart hebben we een bijeenkomst van de DOM 2.0 bijgewoond.
April 2019:
Op 2 april werd bekend dat Dockinga College in Ferwert de deuren definitief gaat sluiten aan
het einde van het schooljaar. Er waren slechts 18 nieuwe aanmeldingen voor volgende
schooljaar waardoor het niet meer mogelijk was om de school open te houden aldus
Dockinga. Een uitermate trieste gebeurtenis en een aderlating voor het dorp zijn wij als
bestuur van mening. Helaas komt aan bijna 100 jaar onderwijs een einde.
Op 3 april hebben we de bijeenkomst bijgewoond in het gemeentehuis van Ferwert over het
concept regioplan van de Vitale Waddenkust.
Op 10 april hebben we een overleg gehad met de directievoorzitter van het Dockinga
College betreffende de sluiting van de locatie in Ferwert.
Op 11 april hebben we een overleg gehad met de wethouder De Graaf die ‘sport’ in haar
portefeuille heeft. Dit overleg ging over de zaken die niet goed gingen in de sporthal, zoals
bv de reserveringen en het ontbreken van een beheerder, en de brief die we hier
gezamenlijk met de sportverenigingen over hebben gestuurd.
Op 17 april hebben we ingesproken bij de raadsvergadering. Hier werden de uitkomsten over
wat er met de gemeentehuizen in de nieuwe gemeente moet gaan gebeuren behandeld. We
hebben onze wensen en zorgen kenbaar gemaakt aan de gemeente.
Zaterdag 27 april heeft de Vrijhofmarkt plaatsgevonden op het Vrijhof en de Hoofdstraat. Er
was een springkussen aanwezig en er is een wedstrijd slowbiking gehouden. Uiteraard
konden gebruikte spullen ook weer worden verkocht. Helaas viel het weer wat tegen.
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Mei 2019:
Op 10 mei is er een overleg geweest met het Dockinga college over de gang van zaken de
afgelopen weken en hoe Dockinga college afscheid wil gaan nemen van ons dorp.
17 mei heeft de werkgroep wonen een overleg gehad met wethouder Berends in het
gemeentehuis van Dokkum over verschillende onderwerpen die met wonen te maken
hebben zoals bouwkavels, duurzaamheid, het gemeentehuis etc. Ook is de situatie van
Dockinga en de gevolgen die dit heeft voor de sporthal besproken met de wethouder.
Op 17 mei hebben we onze jaarlijkse vrijwilligersavond georganiseerd in café ’T Hoekje. Hier
waren 46 mensen aanwezig.
20 mei hebben we een overleg gehad in het gemeentehuis van Ferwert met de gemeente en
aanwonenden van de Kleasterwei over de evaluatie en definitieve plaatsing van de
wegversmallingen.
23 mei is er een overleg geweest met de werkgroep duurzaamheid en de stichting Mei elkoar
Grien om te kijken of er mogelijkheden zijn voor het oprichten van een coöperatie voor het
plaatsen van zonnepanelen op bv daken in Ferwert en Hegebeintum
28 mei hebben we, samen met de werkgroep wonen, overleg gehad met de stichting Partoer
en de gemeente over hoe we onze plannen betreffende onderwerpen die met wonen te
maken concreter kunnen maken. Ook is hier de eerste opzet van het groenplan besproken.
Op 29 mei hebben we ons, samen met stichting Terp Hegebeintum, gepresenteerd aan de
raad van onze nieuwe gemeente. Dit vond plaats in het bezoekerscentrum van
Hegebeintum.
Juni 2019:
6 juni hebben we een overleg betreffende de aanleg van glasvezel bijgewoond in Marrum.
Op 11 juni hebben we een overleg gehad met het bestuur van Klub’72. Ook hebben we op
deze avond samen met de ‘werkgroep wonen’, een gesprek gehad met de gemeente over de
bestemming van het gemeentehuis in Ferwert.
19 juni hebben we een eindevaluatiegesprek gehad met de stichting DBF en de eigenaren
van voormalig café Stap d’r Ris yn waar het rapport is besproken dat is gemaakt en de
eventuele vervolgstappen.
22 juni is voor de 1ste keer de garage sale georganiseerd. Men kon bij verschillende adressen
langs gaan in het dorp, waar mensen thuis hun handelswaar te koop aanboden. Met meer
dan 40 aanmeldingen en veel bezoekers, ook buiten onze dorpen vandaan, en prachtig weer
konden we terug kijken op een, naar onze mening, zeer geslaagde 1ste editie.
24 juni heeft er een overleg plaats gevonden met dorpsbelangen Hegebeintum om elkaar
nog beter te informeren en te versterken
29 juni heeft de activiteiten commissie, samen met Johannes van Dijk en Rigt Wiersma, een
historische fietstocht georganiseerd langs verschillende oude state’s, stinsen en boerderijen
in onze omgeving. Bij deze historische panden en plekken is door Johannes van Dijk een
toelichting gegeven. De start vond plaats op het Vrijhof, en na afloop kon men nog een bakje
koffie drinken in café ’t Hoekje.
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Juli 2019:
3 juli hebben we de bus (oanhekker) van de gemeente bezocht die verschillende dorpen aan
deed. In deze bus kon worden gesproken en van gedachten gewisseld over de leefbaarheid
in de dorpen. Met deze gegevens die hierbij door de gemeente werden verzameld word een
omgevingsvisie gemaakt voor de komende jaren.
10 juli hebben we een informatieavond georganiseerd in het gemeentehuis van Ferwert voor
onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Doel van deze avond was om
gezamenlijk een breed draagvlak te creëren voor de invulling van het gemeentehuis.
Daarnaast was er de mogelijkheid om het gemeentehuis te bezichtigen. We hebben alle
ideeën, wensen en mogelijkheden verzameld en deze verder uitgewerkt. Er waren ca. 100
belangstellenden aanwezig.
11 juli zijn we naar de informatiebijeenkomst geweest n.a.v. de uitnodiging van Stichting
Hendrik de Keyser. Deze bijeenkomst ging over de plannen die de stichting heeft met de
Harsta State.
Op 16 juli hebben we een overleg gehad met de directeur en de projectleider van
woonzorgcentrum Foswert over hoe we de verbinding tussen het dorp en het wooncentrum
kunnen versterken.
Augustus 2019:
Op 11 augustus hebben we meegewerkt aan de reportage ‘Simmerdoarpen’ van Omrop
Fryslan. Het radioprogramma is uitgezonden bij café ’T Hoekje, waarin verschillende
bewoners middels interviews aan het woord zijn gekomen.
September 2019:
Op 4 september hebben we, samen met de werkgroep wonen, een 2de overleg gehad met de
gemeente over de invulling van het gemeentehuis.
Van 12 t/m 5 september heeft ons jaarlijkse dorpsfeest weer plaatsgevonden. Dit jaar een
klein feest met als thema: Apres-ski. De weersomstandigheden waren schitterend.
Donderdag 12 september:
Donderdagochtend was er feest voor de peuters van 2 tot 4 jaar in de tent. Er was een
muzikaal feestje georganiseerd waarbij de kinderen zelf gingen zingen en bewegen op
muziek en zelf gingen spelen op muziekinstrumenten. Daarna was er nog een disco en
konden de kinderen geschminkt worden.
’s Middags was er een gezellige middag in Grand Café Ut en Thus waar zanger en gitarist
Sander Metz een muzikale reis door de Alpenlanden verzorgde.
Vrijdag 13 september:
Voor de kinderen van de basisschool stond er een zeskamp op het programma. Lawines,
glibberen en glijden op de skihelling, een estafette op de lange latten waren enkele
onderdelen.
Om 12.00 stond de Krite bekerpartij op het programma. Er werd gekaatst bij de feesttent,
waar ’s avonds ook de prijsuitreiking heeft plaats gevonden. De winnaars waren bij de heren:
Tjerk van der Meij, Marco van Dijk (koning) en Thijs van Hijum en bij de dames: Klaske
Struiksma (koning) Froukje Grijpstra en Berber Jouta.
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’s Avonds werd er een Apres-ski roadshow gepresenteerd. De tent was omgetoverd tot
Oostenrijks decor. Er werd gestart met een Apres-ski Quiz waaraan het publiek kon
meedoen. Daarna werden door DJ Johan Terpstra de grootste Apres-ski hits ten gehore
gebracht tot de late uurtjes. Uiteraard waren er veel verklede bezoekers van de partij en was
het een drukte van belang.
Zaterdag 14 september:
Vanaf 11.00 uur stond het matinee op het programma, dit jaar met een zeskamp. Voor de
kinderen waren en verschillende attracties aanwezig en DJ Frenkie verzorgde de muziek. Er
waren maar liefst 20 teams in aktie tijdens deze zeskamp en de winnaars zijn geworden:
team ‘Gradus’. Dit team bestond uit : Gradus, Ytsje, Elske, Watze, Ivar en Gerko
’s Avonds werd deze dag afgesloten met de topband Royal Beat, de ultieme livesensatie van
Nederland, waar ca 800 bezoekers aanwezig waren.
Zondag 15 september:
De laatste dag van het feest is gevierd met een kerkdienst m.m.v. gospelkoor New Creation
en het thema ‘Gereserveerd’
We kunnen, naar onze mening, terugkijken op wederom een super geslaagd dorpsfeest.
Een groot woord van dank voor de Activiteiten Commissie en de vele vrijwilligers. Grote
Klasse!
Oktober 2019:
Woensdag 2 oktober zijn we in Hegebeintum geweest tijdens de inloop informatie
middag/avond over de nieuwe plannen van het bezoekerscentrum. Hier werd door de
stichting Terp Hegebeintum, de architect en de gemeente een impressie gegeven van het
nieuw te bouwen bezoekerscentrum.
Dinsdag 8 oktober heeft onze jaarlijkse vergadering plaats gevonden in Hegebeintum, met
de activiteiten commissie, betreffende de evaluatie van het dorpsfeest. Ook hebben we deze
avond een overleg gehad met wethouder De Graaf over de sporthal.
Maandag 14 oktober hebben we onze 3de overleg gehad met de gemeente over de
herbestemming van het gemeentehuis.
Dinsdag 15 oktober zijn we, samen met Folkert van der Ploeg, naar Marrum geweest, waar
de ‘Oanhekker’ van de gemeente geparkeerd stond. Hier konden we ideeën en wensen
aangeven betreffende onze leefomgeving over de komende 10 jaar.
Woensdag 16 oktober is er een overleg geweest met Klub’72 over hoe we zoveel mogelijk
ondernemers kunnen bereiken om ons samen in te zetten voor onze dorpen.
Donderdag 17 oktober hebben we, samen met de werkgroep wonen, ons plan Ferwert Oan
de Feart gepresenteerd aan vervangende wethouder en vakcollega’s van het team dorpen
en wijken van de gemeente Noard-East Fryslan.
Vrijdag 18 oktober stond de jaarlijkse greppeltocht op de agenda, georganiseerd door de
Activiteiten Commissie. Dit jaar waren er 2 leeftijdscategorieën en het was echt
‘greppelweer’.
Het team 12 + (team trekker) bestaande uit Sanne Buursma, Douwina van der Wal, Redmer
Braaksma, Yanniek Hoekstra en Wietse van der Wal werd hier de winnaar.
Het 16 + team (team kom ut dat got wei) bestaande uit Geart Pijnacker, Sander Otte, Jonne
Buursma, Wybe Cor Pijnacker en Johan Mennegat werd hier de winnaar.
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Ook hebben we op deze dag een overleg gehad met een ambtenaar van de gemeente over
de mogelijke opties voor de invulling van het gemeentehuis.
November 2019:
Begin november is de Martinus kerk weer in het sfeervolle licht gezet door de
activiteitencommissie.
Maandag 4 november hebben we samen met de werkgroep ‘wonen’ een gesprek gehad met
de burgemeester waarbij we de business case, die gemaakt is samen met de architect over
de invulling van het gemeentehuis, is besproken.
5 november hebben we een overleg van de DOM 2.0 bijgewoond.
Woensdag 13 november is een informatie avond georganiseerd in café ’T Hoekje voor alle
ondernemers uit de dorpen Ferwert en Hegebeintum. Deze zijn zo veel mogelijk, persoonlijk
door ons benaderd en uitgenodigd. Na deze avond is de werkgroep ‘ondernemen en
bedrijven’ ook ingevuld. Het doel van deze bijeenkomst was de samenwerking tussen beide
partijen te verbeteren en de belangen van DBFH en de ondernemers beter te behartigen.
Ook hebben we op 13 november samen met de werkgroep onderwijs een
kennismakingsgesprek gehad met CBS ‘Op Streek ‘.
Op 14 november hebben we een overleg gehad met Dockinga College over het
afscheidscadeau dat Dockinga College aan ons dorp wil geven n.a.v. hun vertrek uit Ferwert.
Zaterdag 16 november is sinterklaas weer gearriveerd met zijn pieten op het Vrijhof. Hier is
hij welkom geheten door de vele kinderen en daarna is de sint met de kinderen van groep 1
t/m 5 naar Foswert gegaan. De kinderen van groep 6,7 en 8 zijn naar het Anker gegaan en
hebben daar bingo gespeeld. Om 17.00 uur heeft de lampionnenoptocht plaats gevonden.
Op 20 november hebben we een informatie avond bijgewoond in het gemeentehuis over de
viering van oud- en nieuw.
21 november heeft er een bijeenkomst in Foswert plaats gevonden, georganiseerd door de
werkgroep duurzaamheid met een presentatie door de Friese Milieu Federatie. Het doel was
om onze inwoners te informeren hoe we als dorpen energie neutraal kunnen worden richting
de toekomst en welke mogelijkheden hiervoor zijn.
26 november hebben we, samen met de werkgroep wonen, een bijeenkomst gehad met de
ambtenaren van de gemeente over ons plan ‘Ferwert oan e feart’ en de nieuw te bouwen
woningen aan de Gebrandastraat.
27 november is er een overleg geweest op het gemeentehuis te Dokkum over ons
groenplan waarmee we de doorgaande route door het dorp een groener geheel en meer
uitstraling willen geven.
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December 2019:
De kerstboom is in de 1ste week van december door de Activiteiten Commissie weer op het
Vrijhof geplaatst met bijbehorende verlichtng.
Op 2 december is een overleg geweest met de gemeente en Adema architecten over de
business case betreffende het gemeentehuis.
4 december hebben we samen met de werkgroep onderwijs een kennismakingsgesprek
gehad met de OBS ‘Op e Trije’.
5 december hebben we een schouw gedaan met de gemeente door de Marrumerweg,
Hoofdstraat en Elingaweg. (doorgaande route)
Op 6 december is er een overleg geweest met de Rabobank over o.a. de openingstijden, het
pand, eventuele loketfunctie en de toekomst.
9 december is er een overleg geweest met Carex over de bewoning van Dockinga College.
’s Middags is er gesproken met Sietse en Ineke Braaksma over het plan ‘Ferwert oan e
Feart’
Zaterdag 14 december heeft de jaarlijkse editie van de Winterwille plaats gevonden.
Donderdag 19 december heeft de 2de bijeenkomst plaats gevonden, georganiseerd door de
werkgroep duurzaamheid, in Hegebeintum waarbij er samen met de belangstellenden word
gekeken naar mogelijkheden om in de toekomst zoveel mogelijk energie neutraal te worden
in onze dorpen.
23 december zijn er op verschillende locaties in Ferwert bloembollen geplant. Deze wens
hebben wij als DBFH uitgesproken in de groen overleggen met de gemeente die we dit jaar
hebben gehad.
Januari 2020:
Op 4 januari hebben heeft de activiteiten commissie de inname van de kerstbomen weer
georganiseerd. Kinderen konden de bomen naar het verzamelpunt brengen en kregen per
boom een lootje en een waardebon van € 0.50. Met deze lootjes kon men 3 geldprijzen
winnen.
6 januari zijn we naar beëdiging van de nieuwe burgemeester J. Kramer geweest met
aansluitend de nieuwjaarsreceptie.
9 januari is er een overleg geweest met erfgoedsamenwerking Hegebeintum.
24 januari hebben we een bijeenkomst in het MFC te Birdaard bijgewoond van het dorpenen wijkenfonds waarbij we mochten meedenken over het verdelen van € 300.000 per jaar
over de 52 dorpen en 1 stad, welke door de gemeente beschikbaar werd gesteld.
Op 28 januari is het 1ste overleg geweest met de nieuwe burgemeester over de invulling van
het gemeentehuis.
31 januari hebben we een bijeenkomst van de DOM 2.0 bijgewoond.
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Februari 2020:
Op 6 februari is er gesproken met de FUMO en de gemeente betreffende de mogelijkheden
voor eventuele nieuwbouw op het Dockinga College terrein en het stukje grond naast de
brandweergarage. Dit i.v.m. de geluid en geur contouren die gelden bij nieuwbouw en de
afstand tot industrie.
18 februari hebben we een gesprek gehad met de organisatie over de evaluatie van de oud
en nieuw viering.
Op 25 februari is er een overleg geweest met Interzorg.
Maart 2020:
2 maart is er weer een gesprek geweest met de burgemeester over de invulling van het
gemeentehuis.
Op 4 maart zijn we naar de informatieavond geweest in het bezoekerscentrum van
Hegebeintum waar belangstellenden werden ingelicht over de laatste stand van zaken
betreffende de nieuwbouw van het bezoekerscentrum.
6 maart zijn we naar de opening geweest van het gerenoveerde en verduurzaamde
sportcomplex ‘De Boppeslach’
7 maart heeft de jaarlijkse kinderdisco weer plaats gevonden in jeugdsoos ‘De Intro’. Het
thema was dit jaar ‘Carnaval’. Groep 1 t/m 4 en de peuters waren van 17.00 – 18.00 uur
welkom en groep 5 t/m 8 konden 19.00 tot 20.30 hun kunsten vertonen op muziek van drive
inshow Funprotection.
Corona:
Er kwamen steeds meer berichten binnen via de media dat er een nieuw virus was
opgedoken in maart 2020, dat zich steeds verder verspreide over ons land. Een gevaarlijk
virus, wat later bleek, en extra gevaarlijk voor risicogroepen zoals zieken, ouderen etc. In
Foswert, waar we zoals gewoonlijk onze jaarvergaderingen hielden, werd besloten dat alle
activiteiten werden afgelast om geen risico te nemen en het virus buiten de deur te houden.
Hier hadden wij als bestuur alle begrip voor. Kort daarna werden er meer maatregelen
afgekondigd door de regering, wat kort gezegd inhield dat vele openbare gelegenheden hun
deuren moesten sluiten zoals kappers, kerken, cafés, sportclubs, winkels etc. Ook was geen
bezoek mogelijk in verzorgings- en ziekenhuizen. Gelegenheden die wel open bleven
moesten voorzorgmaatregelen nemen en er moest minimaal 1.5 meter afstand worden
genomen, handen veelvuldig wassen en hoesten en niezen in de binnenkant van de elle
boog. Er mocht geen groepsvorming meer plaats vinden en er mochten maximaal 3
personen bij elkaar komen op 1.5 meter afstand.
Voor ons als DBFH had dit ook de nodige consequenties. Onze jaarvergadering van 20
maart 2020 kon helaas geen doorgang vinden. Ook andere vergaderingen, bijeenkomsten
en activiteiten werden afgelast. Zo konden bijvoorbeeld Koningsdag en de 4 en 5 mei viering
dit jaar helaas niet door gaan. Erg spijtig, want met name de 4 en 5 commissie had met de
viering van 75 jaar vrijheid een prachtig programma opgesteld i.s.m. verschillenden partijen.
Er heeft nog wel een kranslegging plaats gevonden, met een zeer beperkt aantal personen
i.v.m. de geldende maatregelen.
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Ook de voorbereidingen voor het dorpsfeest waren al in volle gang. De band voor zaterdag,
de muziek voor vrijdag en de tent waren al vastgelegd. Hoe spijtig en betreurenswaardig de
beslissing ook was, het bestuur heeft op donderdag 23 april de knoop doorgehakt: er vind dit
jaar geen dorpsfeest plaats. We kunnen de situatie niet goed beoordelen en wikkend en
wegend vinden wij het gezondheidsrisico te groot. We hebben wel de verantwoordelijkheid
over ruim 800 personen in een feesttent op zaterdag avond en wisten niet hoe het virus zich
ging ontwikkelen. Gelukkig konden we zonder kosten de tent en de muziek annuleren en
hopen dat we deze in 2021 weer mogen verwelkomen.
Op 10 april (Pasen) heeft DBFH, samen met de PKN kerk en de Doarpsomtinkers bij ieder
adres in Ferwert en Hegebeintum een viooltje laten bezorgen met een bemoedigende tekst
om onze inwoners een hart onder de riem te steken in deze bijzondere tijd.
Kortom, een bijzonder jaar welke we niet snel zullen vergeten. Maar hoe vervelend
bovengenoemde zaken ook zijn: gezondheid is het belangrijkste en hopelijk kunnen we
volgend jaar weer een prachtig feest en vele mooie activiteiten organiseren.
Dit jaar hebben er diverse vergaderingen en bijeenkomsten plaats gevonden met
verschillende commissies en werkgroepen. Deze zijn niet allemaal afzonderlijk in het
jaarverslag vermeld.
Voorzitter:

Secretaris:

………………

………………..

Marcel Steegstra

Wieger Bouma

Vrijdag 20 maart 2020, wooncentrum Foswert te Ferwert
De secretaris van DBFH
W. Bouma

