
Dorpsbelang Hollum 

 
 

Jaarverslag secretaris 2014/2015 

Dit jaar kwam het bestuur van Dorpsbelang zeven keer bijeen om te vergaderen. Tijdens deze 

vergaderingen zijn onder andere de afronding reconstructie dorpskern, het definitieve nee 

voor de jachthaven Hollum en uiteraard de Stelp en de zorg op Ameland aan de orde geweest. 

Ook vinden winkelier, horeca en dorpbelang elkaar steeds meer en beter. De sfeermarkt was 

hier al een goed voorbeeld van maar er volgt nu waarschijnlijk ook een samenwerking met de 

stichting Rondje Ameland om dit evenement uit te breiden. Dorpsbelang ervaart dit als zeer 

positief. 

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 deze vergadering wordt u op de hoogte 

gebracht van enkele bijzonderheden van deze vergaderingen.  

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

ontvingen een huwelijksfelicitatie en in drie 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 478 leden, waarvan 306 gezinsleden en 172 enkele leden. 

Vorig jaar nog hadden we in totaal 513 leden. Het ledenaantal loopt dus iets terug, de 

voorzitter zal hier nog op terugkomen in de vergadering. 

Een overzicht van enkele activiteiten: 

Koningsdag 2014. 

 

Na een aangepaste Koningsdag vorig jaar was er dit jaar, behalve de datum, weer een normaal 

programma. ’S Morgens om half 10 opstellen en 10 uur vertrek bij de Stelp na het traditionele 

Wilhelmus van het korps Forza Musica. De verwachting van de organisatie dat er dit jaar 

minder deelname zou zijn vanwege het drankverbod bleek niet terecht. Met 26 wagens en 5 

lopers / dames te paard was de deelname goed te noemen. De jury had het weer erg moeilijk 

met het bepalen van de prijzen want er waren weer mooie wagens bij. 

Voor het organiseren van de spelletjes was dit keer de Westhoek aan bod. Ze hadden gekozen 

voor een fietstocht langs de historische plekjes van Hollum met aan de finish spelletjes voor 

jong en oud. Een geslaagde middag met gelukkig mooi weer. Vanaf half 7 weer opstellen en 7 

uur weer rijden met de trotse prijswinnaars, herkenbaar aan de rozetten, tussen de ander 

deelnemers. 

 

 

 



4 mei 2014, herdenking in de Nederlands Hervormde kerk. 

Na twee vergaderingen met de voorbereidingscommissie is alles geregeld voor de herdenking 

op 4 mei, mede dankzij het prima in elkaar stekend draaiboek. 

Een ieder weet wat hem/haar te doen staat. 

Dat resulteert in een passende herdenking in een zeer goed gevulde kerk, waar weer meer 

mensen aanwezig waren dan het jaar daarvoor. 

Verschillende mensen dragen hun steentje bij, waarna men tegen 20.00 uur naar buiten gaat 

waar de taptoe wordt gespeeld, na het luiden van de klok  

2  minuten stilte in acht worden genomen en het Wilhelmus wordt gespeeld en gezongen. 

Dan worden de bloemenkransen bij het monument gelegd door vertegenwoordigers van de 

kerken, de gemeente, dorpsbelang, de scholen, nabestaanden van slachtoffers  

en verder een ieder die dat wil. 

Afgesloten wordt met een defilé langs het monument. 

 

Kermis. 

 

Na een voorbereiding van maanden met de hulp van vele vrijwilligers stond ons jaarlijkse 

dorpsfeest weer voor de deur. De vrijdag ging van start met de allerjongsten uit het dorp die 

zich uitleefden op de speelattributen, natuurlijk onder het genot van ranja en een oliebol.  

Voor de jeugd waren er dit jaar diverse spelletjes in de tent georganiseerd, deze middag was 

weer druk bezocht door de kids. “Hij en Ik band”  deden de muzikale aftrap voor 2015. In de 

avond werden ze afgelost door  Stef Ekkel en Helemaal Hollands aangevuld met de Tof Party 

Band van oude bekende Dennis Franke. Een gezellige avond met veel bezoekers waar de 

organisatie weer veel complimenten voor kreeg. 

Op de zaterdagmorgen genoten de 50+ ers van een geweldige ochtend met Wanhoop Niet, de 

morgen werd aan elkaar gepraat door onze voorzitter IJs en de ex-secretaris Henk Kingma. 

De stoelendans werd dit jaar ivm de grote deelname van twee jaar geleden op de ijsbaan 

gehouden. Er is daar meer ruimte wat de veiligheid ten goede komt. Ook dit jaar was Forza 

Musica weer aanwezig om de paardenstoelendans in goede banen te leiden. De geplande 

“Hollums got talent” werd vanwege de lage deelname afgelast en daarvoor in de plaats werd 

een bingo georganiseerd. 

De traditionele achtermiddag werd dit jaar weer verzorgt door  “Tegare” en de “Gromkes”. 

Dit jaar werd gekozen voor een afsluiting met Daniël Metz. Door een goede samenwerking 

tussen Daniël en Tegare liep de middag mooi over in de avond waardoor er geen “gaten” in 

het programma waren. Een geslaagd experiment! Wederom een erg geslaagd en gezellig 

kermisweekend. 

 

Sfeermarkt: 

 

Het was nog even spannend of de sfeermarkt door kon gaan dit jaar. Begin van de week was 

er een zware storm voorspeld. Gelukkig brak de dag aan met prachtig stil weer. De kramen 

konden opgezet worden en de lichtjes opgehangen. Er was een leuke variatie van het aanbod, 

van wol tot glühwein, van heerlijke snert tot warme mutsen en  van vogelvoeder plankjes tot 

een heuse smederij. Het geheel werd afgemaakt door de arrensleeën met Kerstmannen en een 

fantastische muzikale omlijsting. Dat het tegen de avond winters koud werd, mocht de pret 

niet drukken. Al met al een gezellige, goed bezochte sfeermarkt. 

 

 

De secretaris,                                                                                                            
Timo IJnsen. 


