Dorpsbelang Hollum

Jaarverslag secretaris 2017/2018
Dit jaar kwam het bestuur van Dorpsbelang vijf keer bijeen om te vergaderen. Naast onze gebruikelijke activiteiten en
de organisatie daarvan werden er ook enkele initiatieven besproken om het aanzicht van ons dorp te verfraaien. De
Coöp en de Stelp hadden ook dit jaar weer onze aandacht, onze voorzitter komt hier in de vergadering nog op terug.
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 maar liefst 11 geboortefelicitaties verstuurd. Allemaal jeugd die waarschijnlijk de toekomst
van ons eiland zullen bepalen. Drie kersverse echtparen ontvingen een huwelijksfelicitatie.
Op dit moment telt onze vereniging leden, waarvan 186 gezinnen en 155 enkele leden. In vergelijking met vorig jaar
is het ledenaantal weer iets gestegen!.
Een overzicht van enkele activiteiten:
Koningsdag 2017.
Op Koningsdag is het zoals altijd in het dorp ’s morgens een drukte van belang. Ouders met kinderen die naar de
wagens gaan, wagens die al onderweg zijn om op te stellen en uiteraard veel kijkers. Om half 10 opstellen en 10 uur
vertrek bij de Stelp na het traditionele Wilhelmus van het korps Forza Musica. Met 27 wagens en 7 lopers / dames te
paard was de deelname goed te noemen, te vergelijken met vorig jaar. De jury, bestaand uit leden van dorpsbelang
Nes, had het weer erg moeilijk met het bepalen van de prijzen want er waren weer mooie wagens bij. Dit jaar hebben
we ervoor gekozen om alleen de prijzen van de nummers 1 t/m 5 te vermelden.
Voor het organiseren van de spelletjes was dit keer Legoland aan de beurt. Spelletjes met als thema : Country en
Western. Ook dit jaar weer geslaagde middag met veel deelname. Vanaf half 7 weer opstellen en 7 uur weer rijden
met de trotse prijswinnaars, herkenbaar aan de rozetten, tussen de ander deelnemers.
4 mei 2017, herdenking in de Nederlands Hervormde kerk.
In twee vergaderingen met de voorbereidingscommissie is alles geregeld voor de jaarlijkse herdenking op 4 mei, dit
dankzij een prima in elkaar stekend draaiboek. Elke vertegenwoordiger van Dorpsbelang Hollum, muziekkorps Forza
Musica, federatie Doopsgezind-Gereformeerd, Hervormde gemeente Ameland, Koningin Wilhelmina school, o.b.s de
Schakel en de Gemeente Ameland weet wat hem/haar te doen staat. Die vertegenwoordigers vervullen een elk jaar
overigens een wisselende rol in het geheel. Er wordt steeds weer getracht de herdenking op een waardige manier
vorm te geven en de basisschoolkinderen er actief bij te betrekken. De herdenking, met als meer-jarenthema 'Vrijheid
geef je door' en daarbij voor 2017 'De kracht van het persoonlijk verhaal', begint om 19.15 uur in ook nu weer een zeer
goed gevulde Hervormde Kerk in Hollum, 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 gespeeld en gezongen.
Vervolgens worden de bloemenkransen bij het monument gelegd door vertegenwoordigers van de kerken, de
gemeente, dorpsbelang, de scholen en nabestaanden van slachtoffers. Afgesloten wordt met een defilé langs het
monument, waarbij een ieder die dat wil nog in de gelegenheid is om ook bloemen te leggen.

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 wederom spelletjes in en om de tent georganiseerd. Deze middag stond had als thema
Kinderboerderij en was weer druk bezocht door de kinderen.
Toch Vrolijk deed de muzikale aftrap voor 2017. In de avond werden ze afgelost door Jeroen van Zelst en de
Alpenzusjes aangevuld met de Mmoozz partyband. Het werd weer een gezellige avond met veel bezoekers waar de
organisatie weer veel complimenten voor kreeg.
Op de zaterdagmorgen genoten de 50+ ers van een gezellig samenzijn onder de muzikale leiding van Alfons. Boer
zoekt vrouw was dit jaar het thema in de zaterdagmorgen, uiteraard weer verzorgd onder de bezielende leiding van
Henk Kingma.
De stoelendans werd dit jaar vanwege de nattigheid op de ijsbaan bij de molen gehouden, de deelname was weer goed.
Ook dit jaar was Forza Musica weer aanwezig om de paardenstoelendans in goede banen te leiden. Het levend
tafelvoetbal stond ook dit jaar weer op het programma. Helaas werd door een fout in de bezorging het veld niet
geleverd en moest een alternatief worden gezocht. In allerijl werd het springkussen voor de kids naar binnen verplaatst
en een stormbaanrace georganiseerd. Een geslaagde middag en de complimenten voor de vindingrijkheid van de
organisatie! De traditionele achtermiddag werd dit jaar weer verzorgt door “Tegare” en de “Gromkes”. Daarna zorgde
“Gang is Alles” dat het feest door ging tot in de late uurtjes.
Sinterklaas:
Dorpsbelang Hollum heeft een actieve rol in de voorbereiding van de intocht van Sinterklaas op Ameland. Met een
afvaardiging uit alle vier Dorpsbelangen van Ameland kwamen we 2 keer bijeen om de intocht voor te bereiden.
Daarnaast was er na afloop een evaluatie. Er lag wederom weer een zeer uitgebreid draaiboek aan ten grondslag. Mede
daardoor, en door de prettige onderlinge samenwerking, was het weer een zeer geslaagde intocht. Daarnaast
ondersteunde en faciliteerde Dorpsbelang de Hollumer Sint en Pieten bij maken van de huisbezoeken. Speciale dank
gaat dit jaar uit naar Gerrit en Lies de Boer, die jaren achtereen onderdak hebben geboden aan de vrijwilligers om zich
te verkleden etc. Hoogstwaarschijnlijk was dit de laatste keer in kampeerboerderij de Westermiede. Nogmaals
hartelijk dank voor de gastvrijheid en hulp. Er werd ook weer in 2017 gestreefd om bij alle gezinnen met kleine
kinderen een huisbezoekje te brengen. Dit neemt een aantal middagen en een stuk van de vroege avond in beslag, en
werd met veel enthousiasme gedaan. Dit jaar werden ruim 70 adresjes vereerd met een bezoek van de goedheiligman.
Ook in Hollum kunnen we weer terugkijken op een geslaagde Sinterklaasperiode.
Sfeermarkt:
We begonnen het afgelopen jaar de vergaderingen voor de sfeermarkt erg optimistisch. We vonden het tijd voor
vernieuwing en uitbreiding. Na benadering van onze winkeliers en horeca hadden we de grootste bezetting van de
kramen tot nu toe. Ook is er een sneeuwkanon aangeschaft en werd er een sneeuwmannenrace georganiseerd. Alles
verliep heel soepel, tot de dag van de sfeermarkt zelf. Eerst liet de buienradar om drie uur nog een kleine opening in
het wolkenveld zien, maar helaas was niks minder waar. De sfeermarkt is letterlijk en figuurlijk in het water gevallen.
Gelukkig was het ondanks de regen toch nog gezellig en was de samenwerking tussen horeca, winkeliers en
dorpsbelang ook weer erg goed. Daarom gaat we volgend jaar weer vol goede moed van start en hopen we dat de
weergoden ons dan beter gezind zijn.
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