
Jaarverslag 2022 

Januari  &  Februari  
Het jaar begint in Lockdown. COVID-19 is nog niet uitgeraasd in Nederland.  Het 
eerste weekend van januari brengen we ons eerste nieuwsbrief uit en brengen 
deze huis aan huis in Nes. Alle huishoudens van Nes krijgen deze nieuwsbrief samen met een set LED-
lampen van de gemeente Ameland en de warmtescan voor hun woning.  Met dank aan vrijwilligers 
van Dorpsbelang en vocaal Ensemble Zo Wad hebben we in een ochtend alles rondgebracht.  
Op gepaste afstand hebben we in februari ons halfjaarlijkse overleg gehad me de gemeente. 
 
Maart 
De Lockdown is voorbij en we kunnen onze jaarvergadering organiseren.  Op onze vernieuwde 
website wordt de Jaarvergadering aangekondigd en de stukken worden er op geplaatst.   
Eind maart heeft Dorpsbelang in samenwerking met Hotel Molenzicht en vrijwilligers van Sociaal 
Cultureel Werk Ameland bij heel veel senioren een heerlijk bakje mosterdsoep gebracht. Het gebaar 
werd warm ontvangen.  
 
April 
In april zijn er veel voorbereidingen voor de evenementen en activiteiten die vanaf mei plaatsvinden. 
Samen met Dorpsbelang Buren  is er 5 mei weer een optocht met versierde wagens. In beide dorpen 
wordt hard gewerkt aan de al twee jaar uitgestelde optocht.  Onze penningmeester heeft tijdens de 
jaarvergadering afscheid genomen, er was nog geen nieuwe invulling gegeven aan deze  functie. 
Wietske Beijaard heeft zich aangemeld om de financiële taken van Dorpsbelang op zich te nemen. 
Het bestuur verwelkomt Wietske als aspirant – bestuurslid met open armen.  
 
Mei  
We starten met de eerste activiteiten in het dorp de Kofferbakverkoop van Nes wordt onder de vlag 
van Dorpsbelang georganiseerd, een dag later is de goed bezochte voorjaarsmarkt.  Namens 
Dorpsbelang wordt er ook dit jaar weer een krans bij de Dodenherdenking op de Algemene 
Begraafplaats.  Op 5 mei is er een prachtige optocht met versierde wagens door Nes en Buren.  Na de 
avondronde van Buren naar Nes was er op het veldje bij de Jan Jacobstraat muziek met Van Geeft’m 
met een hapje en een drankje. Het was tot in de late uurtjes gezellig! 
Door verdrietige omstandigheden hebben we de kinderkermis af moeten gelasten. In overleg hebben 
we de geplande activiteiten verplaatst naar de Kermis in september.  
 
Juni   
De leefbaarheid van Nes is voor Dorpsbelang een groot goed. Eind mei kwam in de pers dat het 
leegstaande pand van de Rabobank een hotel moet worden. Dorpsbelang wordt door de pers en 
vanuit het dorp gevraagd om een mening. We gaan het gesprek aan met de gemeente en bereiden 
een thema avond voor de Leefbaarheid in Nes voor.  
 
Juli & Augustus  
Op 13 juli verwelkomen we een volle zaal inwoners in de Toel. Er was deze avond een levendige 
discussie over (fiets)overlast in het centrum, de dorpsreconstructie, de rol van de Toel in de 
samenleving, personeelshuisvesting, de verhouding leefbaarheid versus toerisme en over (het gemis 
aan) handhaving. Een avond die veel inzichten voor Dorpsbelang heeft opgeleverd die we ook weer 
meenemen in onze gesprekken met de gemeente. 
Eind juli viel de tweede dorpskrant van Nes weer bij alle huishoudens in de brievenbus.  
In de vakantie zijn er ook weer de zomermarkten. Met ons team vrijwilligers van de markten zijn er 
weer heel wat kramen opgezet en afgebroken. De kramen werden dit jaar ook op Torenhoogte 
opgezet voor de kinderbraderie.  



De publicatieborden van Dorpsbelang aan de Strandweg en de Kerkstraat zijn opnieuw geschilderd 
en wij hebben ze een nieuwe achterwand gegeven met ons nieuwe logo. De publicatieborden staan 
er nu weer prachtig bij.   
 
September 
De maand september start als gewoonlijk met  de Nessemer Kermis. Met een fijne groep vrijwilligers 
is de tent weer opgebouwd. Op vrijdag werd er gestart met de jeugd. Om 20.00 uur werd de avond 
afgetrapt met Round Up! Verder speelden Lijn 66 en Who’s Johnny.  
Op zaterdag waren er de Playbackshow, De Lamstralen, de Hollumer Gromkes en de band Achtung. 
De zweef, schiettent, snoepkraam, springkussen, snackwagen, de bbq en de oliebollen 
completeerden de kermis.  
In september is de actie van de Rabo Clubsupport. De steun die Dorpsbelang Nes ontvangt is gebruikt 
voor de bestickering van de publicatieborden en nieuwe t-shirts, hoodies en jasjes voor de 
vrijwilligers van Dorpsbelang.  
Als dank voor de vrijwilligers van Dorpsbelang is er een gezellige avond in de Loods met een Pubquizz 
met vragen over het eiland, het bestuur, de activiteiten van Dorpsbelang  en nog veel meer. Het was 
een hele gezellige avond! 
Prem Brouwer meldt zich af als bestuurslid voor Dorpsbelang.  We zullen zijn sociale inbreng missen. 
We zijn blij dat Tim Joustra zich heeft gemeld als aspirant –bestuurslid en hij draait vanaf september 
mee in het bestuur.  
We hebben weer onze jaarlijkse ronde met het college door het dorp. We gaan op de fiets door het 
dorp en bespreken de uitkomsten van de leefbaarheidsavond en laten wat punten zien aan het 
college die de leefbaarheid betreffen.  
 
Oktober  
In het kader van nieuwe regelgeving is er regelmatig contact met notaris. De statuten van de 
Vereniging van Dorpsbelangen Nes en de Stichting moeten aangepast worden. Deze hebben we 
besproken en kunnen in januari tijdens de jaarvergadering  aangeboden worden aan de leden. 
Er komt een groot onderhoud van de trekker aan. De vraag is of we niet beter een andere kunnen 
kopen en deze kunnen verkopen in verband met de kosten. We kijken om ons heen of we een andere 
trekker kunnen vinden en er een koper is voor onze trekker.  
 
November 
In november komt de goedheiligman weer aan op Ameland. Samen met de andere dorpsbelangen is 
er weer een intocht georganiseerd bij de Pier en op de Afslag in Nes. Ook bezoekt de Sint nog 
verschillende gezinnen. 
Onze trekker is verkocht en er is een andere trekker aangeschaft.  
 
December 
De Loods van Dorpsbelang is dit jaar weer een Húske. We zijn blij dat deze activiteiten weer door 
kunnen gaan.   
Als afsluiter van het jaar was er de Oudejaarskuier. Ondernemers en Dorpsbelang hebben samen met 
een groepje vrijwilligers voor ruim 900 mensen een prachtige route rondom Nes gecreëerd. Het 
enthousiasme van ondernemers en kuieraars was mooi om te zien.  
 
Nes Ameland,  31 december 2022 
 


