
Voor u ligt de tweede editie van de dorpskrant van Dorpsbelang Nes.  

Wij wensen jullie ook dit keer veel lees plezier!  
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Zaterdag 8 januari 2022 zijn de vrijwil-
ligers van het dorpsbelang samen 
met vrijwilligers van vocaal ensemble 
Zo Wad op pad geweest om alle huis-
houdens in Nes de warmtescans en 
led lampen te bezorgen. Daarnaast is 
toen onze eerste editie van de dorps-
krant rondgebracht.  

En zoals bij alles wat je voor een eer-
ste keer doet gingen er natuurlijk ook 
dingen mis. Na weken werken aan de 
dorpskrant was het eindelijk zo ver! 
Het krantje ging naar de drukker. Al-
les precies op tijd zodat we het rond-
brengen konden combineren met het 
rondbrengen van de lampen. Zo ge-
zegd, zo gedaan.  

Een paar dagen voor het rondbren-
gen was het eindelijk zo ver. De 
dorpskrantjes kwamen van de druk-
ker. Het was even spannend, want 
hoe ziet het krantje er uit als het ge-
drukt is? Wordt het net zo mooi als wij 
in gedachten hadden? Toen het 
doosje open ging waren we opge-
lucht. Dit was echter van korte duur.  

Tijdens de voorbespreking met onze 
vrijwilligers kwamen wij er achter dat 
we ons hadden verrekend. In Nes 
hebben we 600 adressen, maar we 
hadden maar 500 boekjes besteld. 
Tja, dat was niet zo handig. Helaas 
lukte het niet om de resterende kran-
ten op tijd te drukken en op het eiland 
te krijgen.   

Hierdoor heeft een gedeelte van het 
dorp het krantje pas later gekregen 
helaas. Maar het ging niet allemaal 
mis!  

Wat hebben we een hoop leuke en 
positieve reacties gekregen. Als be-
stuur zijn wij daar erg trots op! Dit 
geeft ook weer energie om hiermee 
door te gaan. De bedoeling is om de 
dorpskrant een aantal keer per jaar 
uit te brengen. Waarom een paar 
keer in het jaar een dorpskrant? We 
hebben als bestuur van het dorpsbe-
lang de afgelopen jaren gemerkt dat 
de inwoners van Nes niet goed weten 
wat wij als dorpsbelang doen. Naast 
de kermis in september en het organi-
seren van de markten, doen wij nog 
zo veel meer. Met de dorpskrant wil-
len we jullie nessumers een kijkje ge-
ven in het reilen en zeilen van het 
dorpsbelang en jullie kennis laten ma-
ken met onze vrijwilligers en be-
stuursleden.  

 

 

 

Terugblik 1ste dorpskrant  

 

“Als je iets perfect wilt doen, 
heb je de eerste fout al 

gemaakt.” 



Op 18 maart 2022 vond onze 
jaarvergadering plaats in De Toel. 
Ondanks een magere opkomst zijn 
alle onderwerpen aan bod gekomen. 
Er is onder andere gesproken over het 
dorpshuis, en Pieter Jan Borsch heeft 
verteld over de begraafplaatsen en 
stenen van Ameland.  

Er heeft ook een bestuurswissel 
plaatsgevonden.  

Franklin van Veelen en Prem Brouwer 
zijn door de leden officieel benoemd 
als lid van het bestuur.  

 
Albert Knecht heeft na 11 jaar 
afscheid genomen als 
penningmeester. Tijdens de 
jaarvergadering was er nog geen 
opvolger beschikbaar, maar 
ondertussen is Wietske Beijaard als 
aspirant penningmeester tot het 
bestuur getreden.  
 
Het bestuur is erg blij met onze drie 
nieuwe leden.  

“ 

Daarom bij deze ook 
weer een oproep: meld 
u aan als vrijwilliger!”  
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Jaarvergadering 2022 

 

Soep an Huus 

Dorpsbelang Nes is er voor alle inwoners van Nes. Daarom hebben wij op 23 
maart de ouderen in het dorp in het zonnetje gezet. De koks van restaurant Mo-
lenzicht hebben de hele ochtend in de keuken gestaan om overheerlijke mosterd-
soep klaar te maken. Onze vrijwilligers hebben vervolgens de ouderen in het dorp 
bezocht om even een praatje te maken en de soep rond te brengen.  
 
De actie werd positief ontvangen en is zeker voor herhaling vatbaar!   
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Frans ter Schure, wie kent hem niet. 
Vele Nessemers zullen hem kennen 
van zijn werk in de supermarkten, bij 
Bekius en van zijn talloze functies als 
vrijwilliger bij diverse verenigingen op 
ons mooie eiland.  
 
In 1974 is Frans naar het eiland ge-
komen. Na zijn diensttijd ging hij aan 
het werk in Zwolle. Na een half jaar 
ging het filiaal waar hij werkzaam was 
dicht. In de krant zag zijn moeder een 
vacature staan voor de functie van 
slager op Ameland. Dit leek hem wel 
wat. Zijn moeder vond dit ook zo inte-
ressant, dat zij samen met Frans naar 
Ameland ging om het eiland te bekij-
ken. Terwijl Frans op gesprek ging bij 
de winkeleigenaresse Marjan, bekeek 
zijn moeder het eiland.  
Het gesprek verliep goed en Frans 
verhuisde naar Ameland. De eerste 
periode woonde hij boven de winkel. 
Het personeel van de winkel kon heel 
goed met elkaar op schieten en ook 
buiten het werk om gingen ze vaak 
samen op pad. Ze hadden het erg 
gezellig.  
 
Frans ging nog wel vaak op bezoek in 
Vollenhove waar zijn moeder op dat 
moment als schooljuffrouw aan het 

werk was. In deze periode kreeg hij 
verkering met Marry.  
 
In 1978 is hij met Marry getrouwd. Dit 
huwelijk vond plaats in Vollenhove, 
omdat hun familie nog in die omge-
ving woonde. De woning boven de 
winkel was ondertussen ingeruild 
voor een groter huis. Het gezin trok in 
de woning aan de Kardinaal de Jong 
weg 4. Het huwelijk werd bezegeld 
met 3 mooie kinderen. Al noemt 
Frans ze ook wel zijn 3 apenkoppen. 
In 1982 werd Herman geboren, in 
1984 werd Erik geboren en in 1987 
maakte Jan-Pieter het gezin com-
pleet.  
 
Frans is een harde werker, maar het 
belangrijkste voor hem was dat hij 
plezier had in zijn werk. Er zijn maar 
weinig dagen in mijn leven dat ik met 
tegenzin naar mijn werk ben geweest. 
Enkel op vrijdagavonden als de boot 
enorme vertraging had, baalde ik wel 
eens.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Hij heeft ongeveer 12 jaar als slager 
gewerkt in de winkel van Marjan. Sa-
men met Peter Former draaide hij de 
slagerij. Zowel binnen als buiten het 
werk had hij een goede klik met de 
gebroeders Former. Later heeft hij 
nog vaak samen met hen als vrijwilli-
ger gewerkt, onder andere bij Dorps-
belang Nes en Geel-Wit.  
Frans zette zijn carrière voort bij de 
supermarkt van Ben de Kruijf in Bu-
ren. “Ik deed daar niet alleen de sla-
gerij, maar zat ook achter de kassa.” 
 

 

“Iets waar ik niets aan kan 
doen, moet je je ook niet 

druk over maken. Want dat 
helpt niets.” 

 

Vrijwilliger in beeld 



Toen Ben de Kruijf met de winkel 
stopte werd het tijd voor wat anders. 
Frans hoorde dat Bekius personeel 
zocht. Dit was niet het standaard solli-
citatiegesprek. Frans deed zijn sollici-
tatiegesprek op krukken. Hij was tij-
dens het uitvoeren van één van zijn 
grote hobby’s, het badmintonnen,  
door zijn enkel gegaan. Desondanks 
werd hij aangenomen. De laatste 15 
jaren voor zijn pensioen heeft Frans 
met plezier voor Bekius gewerkt. Al 
was het wel even wennen om vaak 
alleen te moeten werken.  
 
Het werken bij Bekius had zijn voor- 
en nadelen. Frans was al 16 jaar lid 
van het bestuur van Geel-Wit. Ook gaf 
hij trainingen aan de jongste jeugd. 
Door de onregelmatige diensten was 
het lastig om ’s avonds te blijven verg-
aderen en trainingen te geven. Hier-
door hield voor hem het penning-
meesterschap op.  
 
Toch had hij ook de nodige vrijheid 
waardoor hij wel leider kon blijven. Hij 
werkte om het weekend en probeerde 
het zo te regelen dat hij zijn vrije 
weekend had tijdens de uitwedstrij-
den. In zijn werkweekend, tijdens de 
thuiswedstrijden, kon hij het zo rege-
len dat hij toch naar het voetbal kon.  
 
In deze periode heeft hij ook voor het 
eerst geholpen bij de opbouw van de 
kermis. Al bijna 10 jaar maakt Frans 
deel uit van de vaste groep vrijwil-
ligers van Dorpsbelang Nes. Naast de 
kermis is hij betrokken bij de op- en 
afbouw van de markten. Als het 
Dorpsbelang hem nodig heeft is er 
maar één telefoontje nodig en Frans 

staat er al. Zo heeft hij onder andere 
de bollen geplant bij de Torenshoogte 
en soep rond gebracht bij de soepac-
tie eind maart. Dat Frans een vrijwilli-
ger is in hart en nieren blijkt wel, als 
we hem vragen wat hij allemaal nog 
meer doet. Zo is hij door zijn vrouw 
Marry betrokken geraakt bij de Zonne-
bloem. Marry was vrijwilligster en 
vroeg of Frans wilde helpen.  Binnen 
een jaar zat hij als penningsmeester in 
het bestuur. Ook rijdt hij met enige re-
gelmaat in de Max mobiel.  
 
Frans is een mensen-mens. Hij staat 
voor iedereen klaar. Dat hij een fami-
liemens is blijkt ook wel uit de mooie 
pet die hij draagt. Hierop staat niet 
voor niets “Super Opa”. Tijdens ons 
gesprek gaf Frans ons zijn motto en 
een mooiere manier om dit interview 
af te sluiten is er niet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
.  

 

“Alleen brood bakken deed ik niet, want dat kon ik niet” 

“ Daarom bij deze 
ook weer een 
oproep: meld u 
aan als 
vrijwilliger!”  
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“Mijn hele leven is een 
feestje. Als je maar 

gezond bent en 
iedereen om je heen 

goed in zijn vel zit, dan 
moet je je nergens druk 

over maken.” 
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In onze eerste “Dorpskrant” heb ik 
duidelijk proberen te maken wat onze 
rol in de dorpsgemeenschap is. Naast 
het organiseren van feesten en partij-
en vinden we ook dat we ons moeten 
inzetten voor de leefbaarheid in ons 
dorp en een gesprekspartner moeten 
zijn voor de gemeente, die veelal be-
paalt wat er wel of niet kan. 

Onlangs hebben we als gezamenlijke 
dorpsbelangen een overleg gehad 
met de burgemeester en de secreta-
ris waarbij we hebben afgesproken 
om elkaar beter te informeren en eer-
der te betrekken bij het opstellen van 
visies en het maken van beleidskeu-
zes. Voor een goed onderling contact 
heeft de gemeente per dorp een con-
tactfunctionaris aangesteld, voor ons 
is dat Hans Kuperus. Ook heeft de 
gemeente een medewerker participa-
tie aangesteld. 

Dat afspraken niet altijd direct resulta-
ten opleveren bleek wel uit de con-
sternatie die ontstond in Buren, waar 
plotseling een plan werd gepresen-
teerd voor het plaatsen van woon-
units voor horecamedewerkers. Ook 
in ons dorp werden we onaangenaam 
verrast door de plannen van een on-
dernemer om in de voormalige Rabo-
bank een hotel te beginnen. Omdat 
dit niet in overeenstemming is met het 
huidige en nog vast te stellen nieuwe 
horecabeleidsplan en we de commu-
nicatie hierover zachtjes gezegd ma-
ger vonden, hebben we het College 
enkele vragen voorgelegd. 

In een daarop volgend overleg met 
de wethouder bleek al ras dat de 
soep niet zo heet wordt gegeten als 
zij wordt opgediend, maar wij hebben 

wel onze zorgen uitgesproken over 
deze ontwikkeling en de communica-
tie hierover. 

Naast steunbetuigingen waren er ook 
kritische geluiden over onze rol in de-
ze. Zoals we in de eerste 
“Dorpskrant” al gemeld hebben, zijn 
we geen gekozen volksvertegenwoor-
digers, maar laten wel van ons horen 
als er niet conform gemaakte afspra-
ken wordt gehandeld. 

Er staat weer een druk seizoen voor 
de boeg. Op een paar duizend kilo-
meter van ons vandaan woedt nog 
steeds een oorlog met als gevolg do-
den, gewonden en materiële schade. 
Ook wij ondervinden gevolgen van 
die oorlog, al staan die in geen enke-
le verhouding met wat er in Oekraïne 
gebeurt. 

Namens het bestuur wens ik u toch 
een mooie zomer toe. 

Tonnie Overdiep 

  
  

 

Van de voorzitter... 

 

“Leefbaarheid staat voorop”  



Van uitstel, komt afstel is het gezeg-
de. Daar dachten de dorpsbelangen 
Nes en Buren alleen anders over. Het 
kon toch niet zo zijn dat een hele 
groep kinderen niet op de wagen kon 
staan.  
 
Gelukkig voor de kinderen uit Nes en 
Buren is er besloten om in 2022 het 
bevrijdingsfeest door te laten gaan.  
 
Dat dit een goede keuze was, is ge-
bleken. Wat hebben de kinderen er 
een groot feest van gemaakt! De wa-
gens waren prachtig en het plezier 
straalde van de kinderen af. Niet al-
leen op de wagens, maar ook langs 
de weg was het feest. De vlaggetjes 
hingen door de straten en er werd 
door het publiek langs de kant ge-
zwaaid, gezongen en mee gedanst!  
 

De jury was overweldigd door de 
mooie wagens. Het was zo moeilijk 
om een top 3 te maken, dat de jury 
niet kon kiezen. Een groter compli-
ment konden de kinderen (en de ou-
ders ;)) niet krijgen!  
 
Na de optocht in de avond werd het 
feest doorgezet op het veldje bij de 
Hubo.  Er werd gelachen, gedanst en 
meegezongen op de muziek van Van 
Geeft ‘M. Wij kijken terug op een ge-
slaagde dag en kunnen niet wachten 
op het volgende bevrijdingsfeest in 
2025!   
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Bevrijdingsfeest 5 mei  

Jan Boelens bedankt voor de mooie foto’s!  
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Zonder leden geen Dorpsbelang. Als 
Dorpsbelang Nes doen we erg ons 
best om er te zijn voor de inwoners. 
We organiseren feesten, ondersteu-
nen Sinterklaas in december, organi-
seren de markten voor levendigheid 
in het dorp en zijn een gesprekspart-
ner voor de gemeente Ameland. Hier-
bij proberen wij zo goed als mogelijk 
de mening van onze inwoners te ver-
tegenwoordigen, maar hiervoor zijn 
wij afhankelijk van de informatie die 
wij van onze leden krijgen. Op onze 
jaarvergadering, maar zeker ook tij-
dens onze activiteiten of een gesprek 
op straat proberen wij er achter te ko-
men wat er speelt in het dorp en wat 
de mening van onze leden is.  
 
Tijdens het rondbrengen van de eer-
ste editie van onze dorpskrant kwa-
men wij er achter dat een heleboel 
inwoners wel dachten lid te zijn, maar 
dat zij er van uit gingen dat de contri-
butie al automatisch werd afgeschre-
ven. Helaas was dit nog het geval. De 
afgelopen jaren hebben wij tot nu toe 
altijd een papieren rekening gestuurd. 
 
Per 1 januari 2022 zijn wij (eindelijk!) 
overgestapt op het systeem van auto-
matisch incasseren. Dit is alleen mak-
kelijker gezegd dan gedaan!   
 
Om over te gaan op een automati-
sche incasso hebben we van alle in-
woners (of tenminste de mensen die 
lid willen blijven) een ondertekend 
machtigingsformulier nodig.  

 

Hoe werkt het?  
Elke inwoner vanaf 18 jaar kan lid 
worden van het dorpsbelang. Door 
het onderteken van het machtigings-
formulier geef je toestemming aan het 
dorpsbelang om elk jaar de contribu-
tie af te schrijven. Het machtigingsfor-
mulier is persoonsgebonden. Dus wil-
len er meer mensen in jullie huishou-
den het dorpsbelang steunen dan is 
het nodig dat iedereen een formulier 
ondertekend. Dit formulier is terug te 
vinden op onze website 
www.dorpsbelangnes.nl onder het 
kopje: word lid. Print dit formulier uit, 
vul het in en lever dit in bij één van 
onze bestuursleden. Heb je geen mo-
gelijkheid om hem zelf te printen dan 
kun je natuurlijk ook contact opnemen 
met één van onze bestuursleden en 
dan zorgen we dat je genoeg formu-
lieren thuis krijgt!  
 
Om het makkelijker te maken hebben 
wij bij deze dorpskrant alvast een 
machtigingsformulier toegevoegd.   

 
Wat kost het?  
De afgelopen jaren was de contributie 
€7,50 per huishouden. Na het nale-
zen van onze statuten zijn we er ach-
ter gekomen dat we per persoon de 
contributie horen te innen. Dit is ook 
veel logischer in combinatie met de 
automatische incasso. Hierdoor heb-
ben we besloten de contributie te ver-
anderen naar €5,00 per persoon per 
jaar.  
 
 

 

Automatische incasso 

 

“Voor maar 5 euro per persoon per 
jaar ben je al lid van Dorpsbelang 

Nes”  



De zomer staat voor de deur. Dit be-
tekend dat onze vrijwilligers op de 
woensdagen weer druk zijn met het 
opbouwen van de markten. De gezel-
ligheid in het dorp tijdens de markten, 
de drukte op de terrassen en de vro-
lijkheid op de gezichten is iets om 
naar uit te kijken!  
 
Ook zijn wij als bestuur al weer druk 
bezig met de voorbereidingen voor de 
kermis. De bands zijn geboekt, het 
programma is bijna klaar en het aller 
belangrijkste: wij hebben er zin aan!  
 
 

De vrijdagavond hebben we als van-
ouds de Amelander bands.  

Met het bovenstaande motto maakt 
onze zaterdagband er een ook feestje 
van!  
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“Zing, dans, feest, zwicht, lach, 

spring en bewonder.” 

 
 

Wij dit jaar weer mee doen aan 
de Rabo Club Support actie.  

 
Wij willen graag de publicatie-

borden in het dorp vernieuwen.  
 

Kunnen we rekenen op je stem? 
 

Dorpsbelang Nes een 
gloednieuwe website heeft!  

 
Dorpsbelang Nes  
altijd op zoek is  

naar nieuwe  
vrijwilligers 

 
Wij zoeken onder andere  
 
· een nieuwe marktmeester 
· opbouwers markten 
· alle overige werkzaamhe-

den 
 
Vrijwilligers voor: 
· de kermis 
· nieuwe jeugdactiviteit 

 

 

Wist je dat... 

In september de jaarlijkse 

contributie wordt geïnd.  

 

Vooruitblik zomer 2022  



 

Slogan of motto van bedrijf 

Dit was de tweede editie van onze dorpskrant.  Als bestuur doen we ons best om 
jullie zo goed mogelijk te informeren, vertegenwoordigen en om leuke activiteiten 
te organiseren. Heeft u een goed idee, loopt u ergens tegen aan of wilt u ons hel-
pen? Neem dan vooral contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur  
 
Tonnie Overdiep  voorzitter 
Jester Nynke Schoustra secretaris 
Wietske Beijaard  aspirant penningmeester 
Rudy de Haan  lid 
Peter Heersema   lid 
Tess Douwsma  lid 
Franklin van Veelen  lid 
Prem Brouwer  lid  

Bezoek ook onze vernieuwde 
website: 

www.dorpsbelangnes.nl  

Datum Activiteit 

13 juli Zomermarkt 

27 juli Zomermarkt 

3 augustus  Kinderbraderie 

10 augustus Zomermarkt 

24 augustus  Zomermarkt 

2 & 3 september  Kermis 

18 oktober Kofferbak verkoop 

19 november Intocht Sinterklaas 

30 december Oudejaarskuier 

Agenda 2022 

Onderstaande agenda is i.v.m. corona onder voorbehoud. 

 

Bedankt voor het lezen!  
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