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Sinds 2016 is Peter Heersema 
een vast gezicht binnen het be-
stuur van Dorpsbelang Nes. Vol-
gens het huidige bestuur is hij 
een van de drijvende krachten 
achter veel van onze activitei-
ten. Peter heeft aangekondigd 
dat hij per januari 2023 zijn be-
stuurstaken zal neerleggen. 
Daarom hebben wij hem op de 
valreep nog aan aantal vragen 
gesteld.  

 

De start  

Vanaf dag 1 op Ameland doe ik 
vrijwilligers werk. Al hoewel de 
eerste keer niet echt vrijwillig 
was. Het was met het Rogge-
feest in 2009. Ik kreeg een 
bandje van Joop Edes met het 
verzoek mij te melden bij Paal 
10 om 19.00 uur want dan be-
gon de parade. 

Op tijd aangekomen vroeg ik 
wat ik moest doen. Joop zei: 
een hesje aantrekken, bij de 
voorband van de trekker staan 
en meelopen tot dat de band 
van de kar af gaat. Als er tus-
sentijds niemand onder 1 van 
de wielen komt mag je daarna 
het dorp in…… En zie daar, mijn 
eerste vrijwillige bedrage voor 
het dorp Nes. Daarna volgde 
nog vele momenten dat Joop 
mij op zijn Joops voor het vrijwil-
lige karretje spande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2015 gingen er enkele be-
stuursleden weg en hebben 
Wietske Beijaard en JP ter 
Schure aan de keukentafel bij 
Co, Tonnie en mij benaderd om 
in het bestuur te komen. Met Co 
als mijn ruggensteuntje ben ik in 
Januari 2016 bij het bestuur ge-
komen.   

 

Wat vind je het leukste aan 
dorpsbelang? 

Het maken van pleziermomen-
ten/geluksmoment waar het he-
le dorp/eiland van geniet.  
Voor mij springt dit jaar 5 mei, 
intocht sinterklaas en de kermis 
er uit. Ik heb erg genoten van 
het plezier wat onze gemeen-
schap samen had. 
 
Bij een intocht kijk ik vaak aan 
de zijkant van het podium naar 
het publiek, hoe opa’s en oma’s 
samen genieten met hun kin-
deren en klein kinderen. 

	

Afscheidsinterview van de vice-voorzitter 



Na een week werken vrijdags 
van achter de bar de tent in kij-
ken hoe de mensen uit hun dak 
gaan kan ik enorm van genieten. 
Dat je de opa’s en oma’s met 
kleinkinderen al lachend van het 
kermisterrein ziet lopen terwijl de 
papa’s en de mama’s nog eens 
goedlachs diep in het glaasje 
gaan kijken is toch weer een mo-
mentje dat ik denk…YES! 

 

 

 

 

 

 

 

Maar ook de weg naar het toe-
werken van deze momenten is 
ontzettend leuk. Dat je op de da-
gen er voor en/of op de dag zelf 
alles opbouwt met de vrijwil-
ligers. Het samen zijn wat je dan 
hebt en het onderling gekonkel 
en geouwehoer zal ik gaan mis-
sen. 

 

Waar ben je het meest trots 
op? 

Dat JP, Rudy en ik Rowe Heze 
naar het eiland hebben weten te 
krijgen en de oude gang is alles 
bij elkaar kregen. Persoonlijk 
ben ik qua organisatie daar wel 
trots op. Dat we dat met een 
kleine groep voor elkaar hebben 
weten te krijgen. 

Op de vrijwilligers. Dat ze met 
jou en voor jou in hun vrijetijd 
van alles willen doen. Dat blijft 
voor mij toch bijzonder en niet 
vanzelfsprekend. 

 

Maar het meest trots ben ik op 
de avond dat de Pieten na in-
tocht bij Co zijn geweest. Voor 
ziekte kon ze naar meer dan 40 
jaar er niet bij zijn en dat vond ze 
verschrikkelijk. Een klein groepje 
Pieten hadden besloten om haar 
te verrassen. In het “geheim” 
had ik overleg met de hoofdpiet 
en hadden we samen een kleine 
groep bij elkaar gekregen. Ik had 
er voor gezorgd dat ze om 19.00 
aan de keukentafel kwam te zit-
ten. Met veel gemor van haar zij-
de en smeekbedes van mijn zij-
de is het gelukt. Toen de groep 
met Pieten binnen kwamen zag 
je haar in 1 klap helemaal opvie-
ren en begonnen haar ogen ein-
delijk weer te glinsteren. Ze had-
den een presentje namens alle 
Pieten meegenomen als dank 
voor alle leuke momenten die ze 
de Pieten had gegeven. Met wat 
hapjes, biertjes en een hoop ge-
lach hebben de Pieten haar de 
leukste avond gegeven in dat 
jaar……niet wetende dat ze 7 
dagen later zal overlijden.  

Ik ben trots en dankbaar op alle 
Pieten die ons dat onvergetelijke 
moment hebben gegeven. 
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“Als je deze momenten 
samen met alle vrijwil-

ligers een paar keer per 
jaar mag creëren, dan is 
het hele jaar geslaagd 

als bestuurslid. “ 
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Wat is het meest hilarische 
moment geweest? 

Er zijn vele hilarische momen-
ten. Maar een bijzonder moment 
was met Rowe Heze. 

Onze penningmeester stopte de 
hele avond zijn fietstas vol con-
tanten en deed niks anders dan 
van de tent naar de kluis te 
gaan om alles maar opgeborgen 
te krijgen. Op den duur zei Al-
bert (de penningmeester des-
tijds) ik ga wel achter de tent 
door het weiland heen, dan zien 
ze mij ook niet. Maar waar moet 
ik dan precies langs. We heb-
ben samen nog even een fiets-
tas vol briefjes bij elkaar  ge-
schraapt en ik wees hem de 
weg om rechts van de kermis-
caravans te gaan. Hij stapte op 
zijn fiets en ging links om de ca-
ravans heen. Ik wilde nog 
schreeuwen dat daar balken la-
gen maar zag hem al door de 
lucht heen vliegen samen met al 
het geld…. 

Nadat we het geld (zo goed als 
we dat konden zien) weer terug 
hadden gevonden is hij maar 
door de tent naar de kluis ge-
gaan.  

Wat wil je het huidige bestuur 
meegeven?  

Dat je in het bestuur zit voor het 
dorps Nes. Je moet beslissing 
nemen namens je leden. Dus 
probeer altijd zo veel mogelijk in 
het belang van het dorp iets te 
doen. Opmerkingen vanuit het 
dorp zo veel mogelijk mee ne-
men in je keuzes en beslissin-
gen. 

Als je voor het eerst mee gaat in 
een organisatie, probeer zo veel 
mogelijk te leren van andere le-
den en vrijwilligers. Pas als je 
weet hoe het gaat, dan kan je 
pas iets aanpassen of bijscha-
ven. 

Schroom niet om oude be-
stuursleden en vrijwilligers te 
vragen hoe het hiervoor ging. Zij 
weten vaak de valkuilen. 

Wees ten alle tijden zuinig op je 
vrijwilligers. Maak duidelijk dat 
alles vrijblijvend is en laat elke 
keer weer zien dat je dankbaar 
bent voor hun bijdrage. 

Ik denk dat we de laatste jaren 
in alles steeds een stapje heb-
ben weten te maken, dankzij het 
voorwerk van vorige leden en 
de inzet van het huidige bestuur. 
Ik hoop dat jullie deze lijn door 
zetten.  

	

Vervolg	interview	Peter	Heersema	

 

“Het bleek toch veiliger te 
zijn om met fietstassen vol 
geld door het publiek van 
duizend man te gaan, dan 
alleen door een weiland 

van Joop Brouwer.” 



Ieder jaar is het mogelijk om als 
vereniging mee te doen met de 
Rabo Clubsupport actie van de 
Rabobank. Iedereen met een 
rekening bij de Rabobank kan 
stemmen op zijn of haar 
favoriete stichting.  

Vorig jaar hebben wij mede 
dankzij jullie stemmen geld 
opgehaald om een mooi nieuw 
logo te ontwerpen en om de 
website te vernieuwen.  

Dit jaar heeft Dorpsbelang Nes 
geld ingezameld om de 
publicatieborden in Nes te 
voorzien van een mooie nieuwe 
achtergrond. Ook hebben wij 
nieuwe kleding aangeschaft 
zodat onze vrijwilligers tijdens 
onze activiteiten goed 
herkenbaar zijn. Wij willen 
iedereen die op Dorpsbelang 
Nes gestemd heeft bedankten 
voor zijn of haar stem!  

“ Daarom bij 
deze ook 
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Resultaat Raboclubsupport  
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Op 13 juli verwelkomden we 
een volle zaal inwoners in de 
Toel. Er was deze avond een le-
vendige discussie over (fiets)
overlast in het centrum, de 
dorpsreconstructie, de rol van 
de Toel in de samenleving, per-
soneelshuisvesting, de verhou-
ding leefbaarheid versus toeris-
me en over (het gemis aan) 
handhaving.  

Opvallend was vooral dat de in-
woners van Nes over het alge-
meen zeer tevreden zijn. De 
toename in het aantal toeristen 
en vooral ook de verlenging van 
het seizoen legt wel de nodige 
druk op het dorp. Dit is zeker te 
merken als het gaat om de leef-
baarheid en overlast in de 
dorpskern. Een goede commu-
nicatie (vanuit de gemeente) is 
van belang en dit wordt wel 
eens gemist.  

Verder kwam het belang van de 
Toel naar voren. Er is vanuit het 
dorp behoefte aan een ruimere 
openstelling en meer activiteiten 
voor de jeugd.  

Wij kijken terug op een geslaag-
de avond die veel inzichten voor 
Dorpsbelang heeft opgeleverd 
die we ook weer meenemen in 
onze gesprekken met de ge-
meente 

	

Terugblik	bewonersavond	lee baarheid	
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Dorpsfeest 2022  

Het eerste weekend van septem-
ber was het weer tijd voor de Nes-
sermerkermis. Na 2 coronajaren 
konden we weer ouderwets de tent 
opzetten. Met een bomvol pro-
gramma in de aanslag hebben on-
ze vrijwilligers ook dit jaar weer 
hard gewerkt om er een mooi feest 
van te maken.  

 
Op vrijdag begonnen we met de 
spelletjesmiddag. In de avond had-
den we top muziek van Roundup, 
lijn.66 en Who's Johnny.  

 
Zaterdagmiddag was er de play-
backshow. Spectaculaire optre-
dens en een enthousiast publiek 
maakten deze middag tot 
een groot succes!  

Daarna was het tijd voor het wel-
bekende vijf-uurtje.  De Lamstralen 
en de Hollumer Gromkes zetten de 
tent op zijn kop! De eerste dansjes 
werden gemaakt en de sfeer zat er 
goed in!  

 
Om 22:00 was het tijd voor de af-
sluiter van het weekend. We heb-
ben er 3 jaar op moeten wachten 
door tante C, maar wat waren ze 
goed. Achtung speelden de sterren 
van de hemel.  

Meer foto’s staan op onze sociale 
media!  
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Benno Former, als zoon van 
een Amelander is het niet gek 
dat hij – als geboren Amster-
dammer - weer op het eiland te-
recht is gekomen. Alhoewel zijn 
moeder uit de Achterhoek 
kwam, hebben zijn ouders el-
kaar in Amsterdam ontmoet. Zijn 
vader werkte in de Koopvaardij. 
In de oorlog werd zijn vader op-
geroepen voor het leger en na 
de oorlog ging hij in Amerika 
aan het werk. Ondanks dat ze 
nog niet getrouwd waren heeft 
zijn moeder altijd op zijn vader 
gewacht. Nadat zijn vader terug 
kwam uit Amerika zijn ze in Am-
sterdam samen gaan wonen. 
Het gezin werd uitgebreid met 
de komst van broer Chris, ver-
volgens werd zus Rita geboren. 
Er werd besloten dat er nog wel 
plek was voor een derde kindje, 
maar al het goede komt in twee-
ën. Op 25 december 1955 wer-
den Benno en Peter geboren.  
 
Begin jaren 60 verhuist het ge-
zin naar Ameland. Opa Former 
had hier nog een stuk grond. 
Voor het luttele bedrag van 800 
gulden was de grond voor het 
gezin. Er werd een huis ge-
bouwd en Amsterdam werd in-
geruild voor Ameland. Een ei-
land waar Benno zich zo thuis is 
gaan voelen dat hij “maar met 
moeite naar de andere kant 
komt. Niks te zoeken deer.”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de middelbare school op het 
eiland is hij naar Wolvega ge-
gaan om te LTS te volgen. Na 
de LTS ging hij opvolgend aan 
de slag bij Nienhuis, en daarna 
bij Johantje Hengst en vervol-
gens in de supermarkt bij Mar-
jan. Dit met een kleine tussen-
poze van 1,5 jaar diensttijd.  
 
Bij Marjan begonnen ze aan de 
Reeweg. De groenteafdeling 
was een paar vierkante meter. 
Ze pakten alles nog met de 
hand, gebruikten nog een ou-
derwetse weegschaal en de be-
rekeningen gingen nog uit het 
hoofd. De mensen werden echt 
nog geholpen.  
 

	

Vrijwilliger in beeld 



In 2000 verhuisde de winkel 
naar de Rondweg. De groenteaf-
deling werd een paar keer zo 
groot. De bestellingen gingen di-
gitaal en dit was wel even wen-
nen. De winkel heeft in die jaren 
diverse namen gehad, waaron-
der De Boer en uiteindelijke de 
Jumbo.  
 
Elke keer wilde de winkelketen 
het wiel opnieuw uitvinden en de 
mannen met ervaring vertellen 
hoe ze hun werk moesten doen. 
Dan hadden ze het er even over, 
maar de conclusie was steeds 
hetzelfde: “je denk toch niet dat 
we deer naar gingen luusteren”. 
Op een gegeven moment was er 
inspectie van de wal. ’s Och-
tends stond de koeling vol met 
kratten met groente. Volgens de 
inspecteur was er veel te veel 
voorraad, maar toen hij ’s avond 
terug kwam zei hij: “shit”, want 
alles was weg. Dat het op een 
eiland anders werkt snapten ze 
toen nog niet. Het moet vooral 
praktisch zijn. We deden het op 
onze eigen manier.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Op dit moment is hij zo’n 3 da-
gen per week bij Geel-Wit te vin-
den. Hij houdt de kantine 
schoon, zorgt ervoor dat de tri-
bune er tiptop uit ziet en dat de 
lijnen strak getrokken zijn. Vooral 
dat laatste is een precies werkje. 
Je moet niet even opkijken, want 
dan loop je al het risico dat je 
scheef gaat. Je moet je kop naar 
beneden houden.  
 
De betrokkenheid van Benno en 
Peter bij Geel-Wit is al veel eer-
der ontstaan. Toen ze nog voet-
balden zijn ze er als het ware in-
gerold. Ze zijn ook wel kampioen 
geworden. Er waren legendari-
sche feesten. Het was eigenlijk 
altijd wel feest. 
 
Bij de uitwedstrijden was een 
speciale voorbereiding nodig. 
Medespeler Jits kon namelijk al-
leen maar voetballen als er ’s 
ochtends geholpen werd op de 
boerderij. Anders redde hij de 
boot niet. Benno en Peter gingen 
dan rond 04:00 uur, 04:30 uur 
naar de boerderij om te helpen 
bij het melken van de koeien en 
het voeren van de overige die-
ren.  
 
Dit was in de jaren 70 a 80. Wil-
ma Kolk zorgde er dan voor dat 
er taart of eieren mee gingen 
aan boord. De koffie aan boord 
werd nog gebracht.  
.  

“We doen alleen dingen die we leuk vinden,   
want als we het niet leuk vinden doen we het niet.” 
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 “Je moet het niet  

moeilijker maken, als  

het ook makkelijk kan” 
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Bij de aankomst in Holwerd  
was het ontbijt achter de kiezen 
en waren ze klaar voor de wed-
strijd. Tijdens de eerste helft kon 
het team een beetje wakker 
worden en in de tweede helft 
was het luie zweet er uit. Opval-
lend was de volgende regel: 
“koppen is ten strengste verbo-
den”. De meesten hadden nog 
hoofdpijn van de vorige avond, 
dus als je er dan zo’n bal op 
krijgt…  
 

 
Al voor hun pensioen kwam de 
vraag of de gebroeders wilden 
helpen bij het Dorpsbelang Nes, 
maar daar waren ze te druk 
voor. Toen ze in 2015 na meer 
dan 40 jaar bij de supermarkt 
met pensioen gingen was er 
geen excuus meer. Ze hadden 
tijd over.  

Met als beloning een gezellige 
nazit en een flesje bier werden 
ze gelokt. Of zoals Benno het 
zegt: “omgekocht”. Dat flesje 
bier viel tegen. Na één biertje 
was het bier op, maar het was 
wel gezellig. Sindsdien is Benno 
actief betrokken bij de opbouw 
van de markten en de kermis-
tent. De tent opbouwen is ook 
wel grappig werk. Het is zo 
klaar.  
 
Het mooie aan het vrijwilligers-
werk bij Geel-Wit en Dorpsbe-
lang Nes: je ziet resultaat, 
maakt af en toe een praatje en 
je bent lekker buiten bezig. Je 
kan de hele dag wel binnen blij-
ven zitten, maar dan zit je de 
hele dag jezelf maar op te fok-
ken. Ze zeggen wel eens: “ k 
ken je nooit thuus vinden”, maar 
dat is ook de bedoeling niet. Je 
moet een beetje bezig blijven.  

	

Vervolg vrijwilliger in beeld  

 

“Ze hewwe ons met bier 
verleid”.   



Dorpsbelang Nes heeft zijn ei-
gen gebouw aan het Ver-
dekspad: de Loods. De Loods is 
een multifunctioneel gebouw. 
Het wordt gebruikt voor de ver-
gaderingen, als werkplaats voor 
het opknappen van de marktkra-
men, als opslag en natuurlijk als 
huuske in December. Het ge-
bouw is nodig aan onderhoud 
toe. Heb jij twee rechterhanden 
en heb je tijd over?  

Wij zoeken onder andere hulp 
bij het schoonmaken, schilderen 
en voegen van de Loods.  
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Vrijwilligersavond  

Meld je dan snel aan als 
vrijwilliger! We kunnen je 

hulp goed gebruiken.  

Enthousiast geworden? 

	

Opknappen Loods 

Hele jaar door zijn onze vrijwil-
ligers in weer en wind bezig om 
onze activiteiten mogelijk te ma-
ken. Op 16 september was het tijd 
om onze vrijwilligers zelf eens in 
het zonnetje te zetten.  

Er werd een pubquiz gespeeld on-
der het genot van een hapje en 
een drankje (gesponsord door de 
Sligro). Er werden verhalen uitge-
wisseld en er werd vooral veel ge-
lachen.  
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En toen kwam het einde van 
2022 in zicht. Traditiegetrouw 
werd er op 30 december de Ou-
dejaarskuier georganiseerd in 
samenwerking met de onderne-
mers van Nes.  

De route was weer prachtig ver-
licht en de muzikale begeleiding 
was weer top!  

Op naar volgend jaar!  

	

Intocht	Sinterklaas	

	

Oudejaarskuier	2022	

Ook dit jaar werden de geza-
menlijke dorpsbelangen van 
Ameland weer benaderd door 
Sinterklaas. Of wij hem wel 
weer wilden helpen met het or-
ganiseren van de intocht. Na-
tuurlijk wilden wij dat. Sinter-
klaas kwam weer ouderwets 
met de boot aan op de steiger.  

Onder muzikale begeleiding van 
Marijn werd Sinterklaas later in 
het centrum van Nes ontvan-
gen. Het was een geslaagde 
middag! 

Sinterklaas, bedankt  voor het 
vertrouwen! 



2023 is nog maar net begonnen, 
maar het bestuur is al weer druk 
bezig met de planning van 2023. 
Het aankomende jaar worden er 
weer diverse activiteiten en 
markten georganiseerd.  
De eerste muziek voor het 
Dorpsfeest is al geregeld en er 
zitten nog meer leuke dingen 
aan te komen.  
 
Heb jij een goed idee of wil jij 
ons wel eens helpen?  

Meld je dan bij een van onze be-
stuursleden of stuur ons een be-
richtje via de sociale media.  
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Het mogelijk is om via  
Dorpsbelang Nes een gratis P1 
meter van de gemeente te krij-

gen als uw woning beschikt over 
een slimme meter.  

 
Meer informatie volgt op onze 

jaarvergadering. 
 

een lustrum editie was.  
De Oudejaarskuier bestaat alweer 

5 jaar.  

De Oudejaarskuier in 2022 	 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 
 opknappen loods  

 

	

Wist je dat... 

U	voor	€5,‐	p.p.	per	jaar	lid	kan	

worden	van	Dorpsbelang	Nes		

	

Vooruitblik Voorjaar 2023  
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Sinds een paar jaar wordt bin-
nen de gemeente Ameland ge-
werkt met een dorpencoördina-
tor. De dorpencoördinator is het 
scharnierpunt tussen de dorpen 
en de gemeente. De gemeente 
wil met een dorpencoördinator 
meer gebiedsgericht gaan wer-
ken en daarmee actief en speci-
fiek de zeggenschap van het 
dorp door laten klinken in het 
ontwikkelen van het dorp binnen 
(de mogelijkheden van) de ge-
meente.    

Hans is als dorpencoördinator 
voor Nes het eerste aanspreek-
punt van Dorpsbelang Nes voor 
plannen, problemen en (on) mo-
gelijkheden in Nes. Ook voor al-
le andere (vrijwilligers)
organisaties en inwonersinitia-
tieven is hij voor Nes het eerste 
aanpreekpunt bij de gemeente.   

Dorpsbelang heeft jaarlijks twee 
vaste overlegmomenten met de 
dorpencoördinator. De eerste is 
als voorbereiding op de Jaarver-
gadering zodat we elk vanuit on-
ze eigen rol beslagen ten ijs ko-
men. Het tweede moment is in 
de zomer. Dorpsbelang maakt 
dan een ronde op de fiets door 
het dorp met het college en de 
dorpencoördinator. De knelpun-
ten, acties, beleidszaken en op-
lossingen die in de fietsronde en 
de jaarvergadering en eventueel 
nog tussentijds benoemd wor-
den komen op een actielijst, De-
ze lijst wordt beheerd door 
Hans. Het gaat dan niet om de 

meldingen klein leed, een kapot 
verkeersbord, fietsen die lang 
onbeheerd in het dorp staan,  
die door de frontoffice van de 
gemeente snel opgepakt en af-
gehandeld kunnen worden. Op 
de actielijst staan juist de wat 
grotere zaken als wateroverlast 
bij grote regenval, afronding van 
de dorpsvernieuwing, afstem-
ming over de Vleijen, Veerdam, 
bereikbaarheid van Ameland, 
nieuw beleid van de gemeente, 
stand van zaken Sociaal Cultu-
reel Werk op Ameland en derge-
lijke. Dorpsbelang krijgt van 
Hans regelmatig een terugkop-
peling van de zaken die op de 
actielijst staan zodat we weten 
dat deze zaken of afgehandeld 
zijn of nog onder de aandacht 
van de gemeente zijn.  

Een prachtige rol die Nes alleen 
maar mooier kan maken!  

Succes Hans! 

	

Hans Kuperus: dorpencoördinator Nes 



Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang Nes 

20 januari 2023 om 20.30 uur in Hotel de Jong 

 

AGENDA: 

1.   Opening, mededelingen en ingekomen stukken 
2.   Notulen ledenvergadering van 18 maart 2022 
3.   Jaarverslag 2022 
4.   Financiën   
 a. financieel verslag 
 b. verslag kascommissie 
 c. begroting 2023.    
5.  Bestuursverkiezing 
 Aftredend:   Tonnie Overdiep   (herkiesbaar),  
     Peter Heersema   (niet herkiesbaar) 
 Kandidaten:   Wietske Beijaard   
     Tim Joustra 
 Vacature:    Kandidaten kunnen zich tot het begin van 
     de vergadering aanmelden bij het bestuur. 
 
6.   Activiteiten seizoen 2023  
7.   Instellen commissies 
8.   Duurzaamheid in Nes , toelichting door Luc van Tiggelen 
9.   Mededelingen dorpencoördinator Hans Kuperus 
10. WBTR – Nieuwe Statuten Dorpsbelang Nes  
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 
De stukken die horen bij deze vergadering kunt u 
vinden op onze website: www.dorpsbelangnes.nl 

“ Daarom bij deze ook 
weer een oproep: meld 
u aan als vrijwilliger!”  
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Uitnodiging jaarvergadering 2023 



 

“Je moet het niet   

moeilijker maken,  

als het makkelijk kan.” 
  

 

Slogan of motto van bedrijf 

 

Dit was de derde 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 helpen? 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 
Tim Joustra   aspirant lid  

Bezoek ook onze website: 
www.dorpsbelangnes.nl  

Datum Activiteit 
20 januari Jaarvergadering 
3 mei Voorjaarsmarkt 
12 juli Zomermarkt 
26 juli Zomermarkt 
2 augustus Kinderbraderie 
9 augustus Zomermarkt 
23 augustus  Zomermarkt 
1 & 2 september  Kermis 
18 november Intocht Sinterklaas 
30 december Oudejaarskuier 

Agenda 2023 

	

Bedankt voor het lezen!  
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