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2020 was een jaar dat vooral in het teken stond van corona. Veel activiteiten konden niet doorgaan 

of moesten in een aangepaste vorm plaatsvinden. Op het prikbord ontstond al snel een vraag en 

aanbod van hulp. De Mienskip stond op om elkaar waar nodig bij te staan en te helpen. Omdat 

iedereen ook in huis aan het opruimen ging en overbodige spulletjes tegenkwam was een deelkist al 

snel realiteit. Een levendige ruilhandel ontstond en vele spullen veranderden van eigenaar. Een 

fantastisch succes. De jaarvergadering van Dorpsbelangen sneuvelde al snel. In het voorjaar is er nog 

een poging gedaan om een Merke te organiseren, maar al snel bleek dat ook daar de stekker uit 

getrokken moest worden. Wel is het gelukt om op 14 en 15 augustus wat activiteiten te organiseren. 

In mei is de WOK wel aan de slag gegaan met de plantenbakken op de brug, aan het Heechhout en 

langs de streek. Ook heeft dorpsbelangen een fonds ter beschikking gesteld waar initiatieven van 

dorpsgenoten voor activiteiten op afstand mee georganiseerd konden worden. In het voorjaar is er 

nog een poging gedaan om een Merke te organiseren, maar al snel bleek dat ook daar de stekker uit 

getrokken moest worden. Op 14 augustus is er een doarpsmiel XXL georganiseerd, voorafgaand door 

Kaarten met Cees. De avond werd afgesloten met een Pubquiz. Op 15 augustus is er eerst een 

kinderfeest georganiseerd met Riemke Pitstra waarna Uilkje gebruik heeft gemaakt van het 

beschikbare fonds om een autopuzzeltocht te organiseren waaraan enthousiast is meegedaan. 

Sander Metz heeft de avond verder voorzien van muziek en gezelligheid. 

In de zomer hebben we een dorpsschouw uitgevoerd met de gemeente. Ook is de herinrichting van 

de doorgaande weg, de Dijksterbuursterlaan en de Sûdterp aan bod gekomen. Voor elk van de 3 

trajecten is er een werkgroepje opgericht die de wensen van de aanwonenden probeert te 

verenigen met de plannen van de gemeente. Met name de snelheidsbeperkende maatregelen voor 

de doorgaande weg staan hoog op het verlanglijstje van de aanwonenden. 

Ook in het najaar had Uilkje weer een idee. Dit keer een pubquiz via WhatsApp. Wederom een 

doorslaand succes. Ook hebben we met dorpsbelangen meegedaan met een fruitboom uitdeel actie. 

150 perenbomen hebben een bestemming gekregen in het dorp. 

Vanuit het MFC is er een verzoek gekomen om een renteloze lening van dorpsbelangen voor het 

dorpshuis uit de boeken te schrappen t.b.v. de herfinanciering. In een extra ingelaste 

ledenvergadering is er positief over dit besluit gestemd. 

Tenslotte zijn er nog wat zaken vanuit het ondernemersfonds gefinancierd en gerealiseerd in 2020. 

Er zijn nieuwe vlaggetjes gekomen voor versiering in het dorp, er is een zwemtrap gekomen en 

offertes aangevraagd voor een 2e AED die in het oude dorp bij de herberg geplaatst moest worden. 

Ook is er een grote kerstboom van lampjes aangeschaft die het pleintje bij het beeld van Grutte Pier 

versiert in het seizoen. 

 

 


