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Het bestuur van Dorpsbelang kwam dit jaar zeven keer bijeen. Tijdens deze vergaderingen 

zijn onder andere de reconstructie dorpskern en de vernieuwing van de infoborden bij de 

diverse invalswegen aan de orde geweest.  

Daarnaast de “dagelijkse zaken” zoals voorbereidingen voor de verschillende activiteiten, 

waar dorpsbelang een rol in speelt. 

Naast de bestuursvergaderingen is er ieder jaar ook een overleg met het College van B&W en 

een overleg met de andere Dorpsbelangen. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt u op 

de hoogte gebracht van enkele bijzonderheden van deze vergaderingen.  

In het afgelopen jaar zijn er zeven geboortefelicitaties verstuurd. Twee kersverse echtparen 

ontvingen een huwelijksfelicitatie en in twee gevallen werden nieuwe bewoners verwelkomd. 

In het laatste geval worden deze meteen middels een folder uitgenodigd lid te worden. 

Op dit moment telt onze vereniging 496 leden, waarvan 344 gezinsleden en 152 enkele leden. 

Vorig jaar nog hadden we in totaal 481 leden. 

Enkele activiteiten: 

Koninginnedag 2012 

De weergoden waren ons dit jaar goed gezind. Na een koude periode met harde wind, stond 

de zon hoog aan de hemel op deze mooie dag.  

Aan de optocht deden in totaal 31 wagens mee dit jaar en er waren ook nog een vijftal 

lopende groepen. Waar men ieder jaar toch weer de ideeën vandaan haalt, het is een mirakel. 

Bij de wagens tot en met groep 8, waren weer prachtige creaties te zien. Slakken, draken, een 

zeemeermin, allerlei dieren passeerden de revue. Uiteindelijk werd de “Slakkenrace” eerste, 

direct gevolgd door  “Boerka”pel” en “Speel nog een liedje orgelman”. 

Ook de ouderen hadden goed hun best gedaan. Hier werd “Ankies draaiorgel” eerste. Menige 

wagen zorgde voor een glimlach bij het publiek. 

De spelletjesmiddag trof het uiteraard ook goed met het weer en de “Suihoek” had weer zijn 

best gedaan om het tot een gezellige middag te maken voor jong en oud, met het nodige 

lekkers en een herinnering na afloop voor alle deelnemers. Ieder jaar zijn onze gasten 

aangenaam verrast dat ook zij mee mogen doen en dat het nog niks kost ook. Een mooi stukje 

reclame lijkt mij. Op de driesprong werd voor een gezellig stukje muziek gezorgd en daar 

bleef het nog lang feest.  



Kermis 

De voorbereidingen voor onze jaarlijkse kermis beginnen vaak al in de zomer, door de leden 

van de kermiscommissie. Een aantal vergaderingen waarin de laatste puntjes op de I worden 

gezet. Alle artiesten zijn dan natuurlijk allang vastgelegd. De daadwerkelijke werkzaamheden 

beginnen al in het weekend voor de kermis waarin het terrein vrijgemaakt moet worden, 

waarna Van Kammen op maandag de tent komt brengen. Er moet gezegd worden, de 

gemeente had fantastisch werk geleverd door op het kermisterrein fors te snoeien zodat het 

terrein er perfect bij lag. Als de tent eenmaal staat begint het inrichten daarvan. Daarvoor is 

een vaste groep een drietal avonden in de weer en ook overdag zijn er mensen druk bezig om 

de tent om te toveren tot een Hollumer kermistent, waar het goed toeven is. 

Ook de spelletjescommissie weet ieder jaar weer te verrassen. Dit jaar was dat een 

kliedermiddag, die op heel veel belangstelling mocht rekenen en waarbij men ook nog eens 

heel lang bleef, langer dan anders voor ons gevoel. 

Het lijkt wel of het ieder jaar drukker wordt met de zaterdagmiddag. Op een gegeven moment 

was het mede dankzij het fantastische weer net zo druk in als buiten de tent. Iedereen had er 

misschien wel nooit in gepast als het was gaan regenen. 

Braderieën:  

De braderieën mogen zich nog steeds in een goede belangstelling verheugen. Er zit nog steeds 

groei in. Ook worden de kramen bij andere gebeurtenissen gebruikt zoals de avond van het 

Amelander product, bij de molen, de ambachtelijke dag en her en der wat losse kramen voor 

bijvoorbeeld de avondvierdaagse. Voor 2013 zijn de data al bekend, namelijk donderdag 18 

juli, woensdag 31 juli (middag/avond) en woensdag 14 augustus. Door leden van dorpsbelang 

en hun partners wordt er voor gratis koffie en thee gezorgd voor de standhouders onder het 

motto, kleine moeite/groot plezier. Dit wordt ook zeer gewaardeerd door de standhouders en 

ze komen dit eigenlijk nergens anders tegen. 

Lampionoptocht 

Eindelijk eens een droge niet zo winderige avond. Voorafgaan door het korps liep een grote 

bonte stoet van kinderen, ouders, grootouders en belangstellenden door het dorp. Volgens mij 

hebben we er nog nooit zo veel gezien. Ook heel veel gasten liepen mee met hun kinderen. Zij 

waarderen zo een avond heel erg.  

Kerstbomen opzetten en kerstzingen 

Na sunneklaas beginnen de voorbereidingen voor de kerst. Dit betekent dat er in het dorp vijf 

bomen worden opgezet die volop in de lichtjes worden gehangen. De bomen hebben een vaste 

plek. Een moest er dit jaar verhuizen vanwege de bouwwerkzaamheden bij het plantsoentje. 

Er werd een mooie plek gevonden tegenover de Walvisvaarder. Op zaterdag 22 december 

werd er weer het kerstzingen georganiseerd bij de kerststal op het Zwaneplein. De weergoden 

waren ons dit jaar niet echt goedgezind, maar toch waren er mensen afgekomen op dit door 

dorpsbelang, de horeca en winkeliers georganiseerde gebeuren. Ze zongen eerst een tiental 

kerstliedjes, waarna ze werden getrakteerd op warme chocolademelk of glühwein met een 

sinaasappel en een kerstkrans.  
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