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Agenda 15 november - 15 december 2014
vr 14-16 nov.
zo 16 nov.
zo 16 nov.
di
18 nov.
di
18 nov.
di
18 nov.
do 20 nov.
do 20 nov.
vr 21-23 nov.
21 en 22 nov.
za 22 nov.

Cultuurhistorisch weekend (November Wandelmaand)
Tien over rood toernooi, Hotel van der Werff
Blaaskwartet met piano, Hotel om de Noord
Ingebruikname Smartflower, achter gemeentehuis
Ledenvergadering NVWS, Dorpshuis
Lezing NVWS door Henri Bouwmeester, Dorpshuis
Spelletjes middag in de Riich (ouderenwerk)
Openbare vergadering overlegorgaan Nationaal Park, Gemeentehuis
Culinair weekend (November Wandelmaand)
vanaf 21.30 D-Wire treedt op, Café it Aude Beuthus
vanaf 14.15 Intocht Sinterklaas, centrum van het dorp
(om 14.00 uur vertrek bussen naar de veerdam)
zo 23 nov. 19.15
Herdenkingsdienst, Got Tjark
di
25 nov. 20.00-22.00 Nederland leest slotavond, Bibliotheek
wo 26 nov. 10.00
Pakjesochtend / snert eten in de Riich (Ouderenwerk)
vr 28 nov. 20.00
Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang, Dorpshuis
za 29 nov. 9.00-12.00
Berkentrekken, start Bezoekerscentrum
di
2 dec. 11.00-12.00 Spreekuur dierenarts, Reddingsweg 38
(oude kaasmakerij) (uitsluitend op afspraak 0519-292526)
2 en 3 dec.
Kinderklozum
wo
3 dec. vanaf 19.00 Ophalen oud papier
do
4 dec. 20.30
Klozum in de Riich (ouderenwerk)
do
4 dec.
Klozum met aansluitend demasqué in de Toxbar
ma
8 dec. 20.00
Extra ledenvergadering Vereniging Dorpsbelang
(onder voorbehoud), Dorpshuis
di
9 dec. 20.00-22.00 Gesprekken Yn de Aude Schúele
do 11 dec. 12.00
Kerstlunch in de Riich (ouderenwerk)
za 13 dec. 13.00-17.00 Kerstmarkt, Dorpshuis
Meer informatie op de digitale activiteitenagenda van Schiermonnikoog: www.lytjepole.nl
vanaf 11.00
14.00
10.30
19.30
ca. 20.30
15.00
20.00

Exposities
U kunt verschillende exposities bezoeken, waaronder:
Atelier Romy, foto’s/schilderijen (Langestreek 7); Bunkermuseum Schlei (Scheepstrapad);
Galerie Ogygia, schilderijen/keramiek/e.a. (Middenstreek 23); Galerie Stella van Acker,
schilderijen (Voorstreek 16); Impressies langs de vloedlijn, foto’s Jouke de Jong
(Vitamaris); Landschappen op het eiland en historie IN, Bezoekerscentrum (Torenstreek
20); Schelpenmuseum Paal 14 (Martjeland 14); Wrakhout, bootjes van wrakhout (v.d.
Molenpad 13); Expositie ‘Isolement en toch verbinding’ door Jan Holwerda, Gemeentehuis
(Nieuwestreek 5).

Inleveren kopij:
Dorpsbode nummer 23 (1 december): 21 november, uiterlijk om 20.00 uur.
Dorpsbode nummer 24 (15 december): 5 december, uiterlijk om 20.00 uur.
Inleveren van kopij bij voorkeur via e-mail: redactie@dorpsbode.nl

Advertenties (zie colofon):
Vermeld bij het opgeven van een advertentie s.v.p. :
- het gewenste formaat: 1/4, 1/2 of een hele pagina en
- het adres waar de rekening naar toegestuurd moet worden.
De Dorpsbode van 15 november 2014
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Boek meer rendement op de verhuur van uw vakantiewoning!
Sinds medio 2014 beschikt de VVV over een nieuwe website & boekingsmodule. Het aantal
sitebezoekers en boekingen neemt hierdoor flink toe en zal naar verwachting blijven stijgen. Wilt u ook uw vakantiewoning aanbieden voor (mede)verhuur door de VVV ?
Waarom is de VVV voor u een aantrekkelijke verhuurpartner:
●

De VVV-website is de best vindbare eilandwebsite op het internet.

●

Veel (potentiele) eilandgasten oriënteren zich via deze website.

●

De VVV is op het eiland zichtbaar aanwezig met een team en vestiging.

●

Gratis vertaling op de Duitstalige VVV-website; een mooie doelgroep.

●

Bevestiging en afrekening door de VVV. Geen zorg meer voor u !

●

Door VVV lid te worden draagt u bij aan de promotie van het eiland.

Meer informatie? www.vvvschiermonnikoog.nl (zie in menubalk ‘VVV-info’ > ‘VVV-lidmaatschap’)
en via het VVV-team, 0519 – 531 233.

Eerst de mensen, dan de huizen©
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Algemene Ledenvergadering
Vervolg van pag. 1

Voorstel tot statutenwijziging
De huidige statuen zijn tijdens de Algemene Ledenvergaering op 28 november
1978 door de leden goedgekeurd en op 24 januari 1979 door notaris Bolwijn
bekrachtigd. Echter de statuten zijn niet meer van deze tijd. Daarom doet het
bestuur van Vereniging Dorpsbelang een voorstel tot statutenwijziging. De gewijzigde statuten zijn vanaf heden ter inzage op te vragen bij de secretaris Hanneke
Krol, Kerkelaantje 2, telefoon 0519-531530. U kunt de gewijzigde statuten kunnen ook per e-mail opvragen: h.kremer-krol@planet.nl
Indien niet het gewenste aantal leden tijdens de Algemene Ledenvergaering aanwezig is, wordt een tweede Algemene Ledenvergadering op maandag 8 december
2014 om 20.00 uur in het Dorpshuis gehouden. Het voorstel tot statutenwijziging
is dan het enige agendapunt.
Programma na de pauze:
Mediahype Noordlaren
Afgelopen winter konden de schaatsen in het vet blijven, Koning Winter kon niet
voor ijs zorgen. Maar voor de komende winter hopen wij natuurlijk op voldoende
kou voor ijsvorming!
En samen met ons de leden van ijsvereniging Noordlaren. Zodra Koning Winter
zich meldt, begint in Noordlaren de schaatskoorts. Vijftien jaar geleden werd de
skeelerbaan omgebouwd tot ijsbaan. Het bestuur en vele vrijwilligers staan bij
een beetje vrieskou voor dag en dauw op om de baan om te toveren tot een ijsbaan en de strijd gaat los om de eerste marathon op natuurijs te organiseren. En
als dat lukt, komen de nationale televisie, topschaatsers, media en vele toeschouwers naar het rustige dorpje Noordlaren.
Wat komt er dan opeens op je af? Na de pauze van de Algemene
Ledenvergadering doet ijsvereniging Noordlaren haar verhaal. Komt allen.
Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang, vrijdag 28 november om 20.00 uur in
het Dorpshuis.

■

Limerick
Een brigadier trof op het badstrand
een stokoude man met een drietand.
het was ouwe Nep die daar strandde met eb,
door een aanval van jicht overmand.

Joost

De Dorpsbode van 15 november 2014
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Jaarrekening
Vereniging Dorpsbelang
2012 2013 2014
INKOMSTEN
Lidmaatschappen 36729 34709 34342
Advertentie
14290 16961 12029
Rente
660
893
534

UITGAVEN
Drukkosten
Verzendkosten
Administratie/kantoor
Bank &
Verzekeringen
Gift
Koningsdag
St Nicolaas / Klozum
Vergadering/repres.
Internet
Kerststal
bevrijdingsdag 11 juni
Kinderbingo
uijte vmbo jeugd
Voordelig saldo
Tekort

Vermogen
1-11-2014
Rabobank
Debiteuren
Crediteuren
Contante Kas

50846
2127
0
6

2013
32940
7447
763

2014
34763
8728
735

306
500
1100
2129
744
169
480
0
821

298
500
1381
2459
610
156
545
0
303

299
0
2110
2330
1112
1366
500
0
139
217

7107

5161
-5394

=====
51679

===== ===== =====
51679 52563 46905
Vermogen
1-11-2013
Rabobank
Debiteuren
Crediteuren
Contante Kas

2012
30093
7472
758

=====
52563

=====
46905

42455
5092
0
38
=====

=====
52979
tekort
BEGROTING
lidmaatschappen
Advertentie
Rente

47585

5394
2015
33600
15000
400

=====
49000
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Drukkosten
Verzendkosten
Administratie/kantoor
Bank &
Verzekeringen
Koningsdag
St Nicolaas / Klozum
Vergadering & repres.
Kosten internet
Kerststal
Kinderbingo
Bevrijdingsdag
Tekort

35000
9000
800
400
2000
6000
700
1500
500
300
7000
-14200
======
49000
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VERENIGING DORPSBELANG SCHIERMONNIKOOG

Intocht Sinterklaas
Vereniging Dorpsbelang
We hebben het definitieve bericht van Sinterklaas ontvangen; Sinterklaas komt
zaterdag 22 november naar Schiermonnikoog toe. Sinterklaas en zijn Pieten
komen rond kwart over twee met de boot bij de nieuwe steiger aan. We halen
Sinterklaar gezamenlijk op met bussen die om twee uur vertrekken vanaf de
Burgemeester v.d. Bergstraat (bij de peuterspeelzaal). Door de wegomlegging op
de Reeweg en Nieuwestreek gaat de bus via de Oosterreeweg en de Langestreek
het dorp in. Bij de oude bushalte ‘het Postkantoor’ stappen we uit en lopen we
samen met Sinterklaas naar het gemeentehuis, waar de burgemeester en muziekvereniging I.N. Sinterklaas verwelkomen.

Voor de eilander kinderen en kleinkinderen van bep en beite is er daarna in het
Dorpshuis nog een klein feestje met Sinterklaas en zijn Pieten. Rond vier uur gaat
Sinterklaas weer verder, want hij heeft nog drukke dagen voor de boeg.
Intocht Sinterklaas op zaterdag 22 november vanaf 14.15 uur bij de Veerdam en
rond 14.30 in het cemtrum van het dorp.
■
De Dorpsbode van 15 november 2014
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Van het Witte Huis
Herinschrijven alle woningzoekenden
Iedereen die ingeschreven staat als woningzoekende bij de gemeente
Schiermonnikoog dient zich voor 1 januari 2015 her in te schrijven door middel
van een herinschrijvingsformulier. Woningzoekenden die zich na 1 oktober 2014
hebben ingeschreven hoeven dit jaar nog niet te reageren, zij blijven op de lijst
staan.
Waarom herinschrijven?
Wij willen de lijst van woningzoekenden actueel houden. Alleen op deze manier
kunnen wij nagaan wie er nog actief op zoek is naar een woning. Ook eventuele
wijzigingen kunt u zo duidelijk maken. U behoudt uw plaats op de lijst van
woningzoekenden.
Hoe?
U bevestigt uw inschrijving door het invullen van een herinschrijvingsformulier.
Dit formulier vindt u onder het Digitaal Loket op onze website (product woningzoekenden herinschrijving), bij de publieksbalie op het gemeentehuis of u kunt
het telefonisch of schriftelijk aanvragen. Herinschrijven vergt een ogenblik van uw
tijd, er zijn geen kosten aan verbonden.
Uiterste reactiedatum
Reageer voor 1 januari 2015. Mensen die na die datum reageren, verwijderen wij
van de lijst van woningzoekenden. U moet zich dan weer opnieuw inschrijven als
u in aanmerking wilt komen voor een woning.

■

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met M.A. Mulder, telefoon (0519) 535077
of e-mail m.mulder@schiermonnikoog.nl

Op ‘e schel

■

Gezocht: hulp in de huishouding
Voor enkele uren per week, bij voorkeur op donderdag. Bij interesse graag contact opnemen met familie Hagen, 0519-531161. Graag bellen na 19.30 uur.
Familie Hagen, Langestreek 60
8
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Nieuwjaarsadvertenties
Bestuur Vereniging Dorpsbelang en Redactie De Dorpsbode
Het nieuwe jaar is alweer in zicht en daarmee ook de Dorpsbode vol
Nieuwjaarswensen.
Hiervoor hanteren we de volgende werkwijze:
- Jaarlijkse opgave
- 1 standaard formaat (1/14 van A5) dat wij aan zowel particulieren als bedrijven
- gratis aanbieden
- Indien een groter formaat gewenst is, komt men automatisch uit bij de stan-- daard advertentietarieven

■

De tekst voor uw nieuwjaarsadvertentie graag mailen naar redactie@dorpsbode.nl.
Dit kan tot 14 december.

Actie reddingsboot Koning Willem 1
Persbericht

■

Donderdag 30 oktober 2014 is de KNRM Reddingsboot Koning Willem 1
(Schiermonnikoog) uitgevaren richting een zeiljacht dat ongeveer 60 zeemijl ten
noorden van Schiermonnikoog en Ameland met stuurproblemen te kampen had.
Dit ter ondersteuning van de Amelander Reddingsboot, Anna Margaretha alsmede
het bergingsschip Hurricane (Terschelling), die reeds onderweg waren. De Anna
Margaretha en de Hurricane waren als eersten ter plaatse en hebben direct assistentie verleend. Eén van de bemanningsleden van de Anna Margaretha is op het
zeiljacht overgezet met als doel een sleepactie in gereedheid te brengen.
Aansluitend heeft de Hurricane het jacht op sleeptouw genomen en is koers gezet
richting vaste land. Om eventuele assistentie te verlenen is de Anna Margaretha
ongeveer 30 minuten meegevaren om aansluitend, toen alles onder controle
bleek te zijn, huiswaarts te keren. De Koning Willem 1 bleek verder niet nodig te
zijn in deze operatie en is op ongeveer 20 minuten vaarafstand van het jacht
omgekeerd en teruggevaren naar Schiermonnikoog alwaar het schip en bemanning veilig zijn aangekomen.
De Dorpsbode van 15 november 2014
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Mag ik uw aandacht…
Bedankt
God, wat een mooie avond! Dankzij het initiatief van Agnès Barnhoorn, bijgestaan
door Simone de Boer en Tom Klontje, werd ons dat zomaar in de schoot geworpen. Een avond met Carel ter Linden en pianiste Mirjam Karres. Prachtige muziek
en beeldende gedichten wisselden elkaar af. Zij wisten op deze avond een snaar
te raken, dat oproept, dat het er echt toe doet.
Lina Kool

■

Regelzucht in het Nationaal Park
Josine Noord

▲

Zelden ben ik het zo met iemand eens geweest als met Gerard Glerum uit
Dorpsbode nummer 21. Ik kom zo’n kleine veertig jaar op Schiermonnikoog en
ik ben een groot natuur- en vogelliefhebber. Vijftien jaar geleden kochten wij een
stukje bouwgrond om daar met vrienden en kinderen zelf een huis op te bouwen.
Ik ontmoette toen Melle Smit die minachtend over Natuurmonumenten als ‘vogeltjesmensen’ sprak, daar had ik het toen moeilijk mee. Ik dacht dat vogeltjesmensen betekende dat het een soort mensen was die vogels en de natuur de ruimte
gaven. Niets was minder waar. De door Gerard Glerum genoemde regelzucht van
het Nationaal Park Schiermonnikoog lijkt naar mijn beperkte inzicht (ik heb wel
een vakantiehuis, maar ik woon niet op Schier) niet te stuiten.
Het boekje: ‘Nederland is bijna klaar’ ging over diezelfde regelzucht van veel
Nederlandse bewindslieden om elke vierkante centimeter van ons land een
bestemming te geven. Zeg maar territoriumdrift. Er gebeurt heel veel wat ik niet
weet op Schiermonnikoog, maar ik herinner me het rampzalige plan om de
afvoergoten dicht te maken. Dat veroorzaakte meren op de fietspaden zodat je
moest afstappen en je met je fiets door de bush worstelen. Geen nood, er ontstond weer een nieuw project, afvoergoten weer openmaken. Het Kapenglop was
een struikenwoestenij waar ik mij wel eens met de hond doorheen worstelde
puur voor ons plezier. Nu is het een keurig groen grasveld. Als er door Graaf
Bernstorff geplante dennen en sparren omwaaien, staat Natuurmonumenten al
klaar met de zaag, want die bomen horen niet thuis op Schiermonnikoog. Ik ben
dan geneigd om te denken dat al die gretige hakkers en snoeiers en maaiers misschien wel niet thuis horen op Schiermonnikoog. Waar komen die mensen eigenlijk vandaan? Soms denk ik van een vijandige provincie, waarmee ze hebben
afgesproken om Schiermonnikoog net zo ‘aangepast’ te maken als de plek
10
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waar ze vandaan komen. Die bomen zijn allochtonen, ze komen van Corsica en
moeten weg, ze horen hier niet. Bepaalde politieke partijen zouden smullen van
dergelijke inzichten. Dat ze ook heerlijk geuren en ruisen en dat er paddenstoelen
onder groeien zal Natuurmonumenten worst wezen. Ze moeten plaats maken voor
autochtone loofbomen. Als je lang genoeg teruggaat horen die hier waarschijnlijk
ook niet thuis omdat Schiermonnikoog denk ik een zandplaat in zee was. Het lijkt
meer op werkverschaffing dan op werkelijke waardering en respect voor wat er zo
in de loop der eeuwen gebeurd is op zo’n eiland als Schiermonnikoog. Laten de
mensen die last hebben van regelzucht toch alsjeblieft van Schiermonnikoog afblijven denk ik zo langzamerhand samen met Melle Smit.

Reactie Natuurmonumenten
Beheerteam Waddengebied

▲

Geachte mevrouw Noord,
Het dennenbos van Schiermonnikoog is een waardevol natuurgebied. Er staan
bijzondere planten als kleine keverorchis en stekende wolfsklauw, havik en buizerd bouwen er hun nest en in het najaar staan delen van het bos vol zeldzame
paddenstoelen. Het beeld dat u hierboven schetst van het beheer dat
Natuurmonumenten uitvoert in het bos klopt dan ook niet. Probleem met het
naaldbos op Schiermonnikoog is dat de meeste bomen dezelfde leeftijd hebben
en genetisch nauw aan elkaar verwant zijn. Dit maakt het bos kwetsbaar. Alle
bomen zullen rond dezelfde tijd oud en gebrekkig worden. Parasitaire schimmels
zoals dennenmoorder en honingzwam kunnen door de smalle genetische basis
van de bomen snel toeslaan en binnen korte tijd heel veel bomen doden. Het risico is dus reëel dat in korte tijd een groot deel van het dennenbos afsterft.
In een bos met bomen van verschillende soorten en leeftijden bestaat dit risico
niet. Met deze reden is Natuurmonumenten begin jaren ’90 met omvormingsbeheer begonnen. Op enkele plekken in het dennenbos hebben we open plekken
gemaakt. Hier staan inmiddels onder meer esdoorns, lijsterbessen, berken en
ook Corsicaanse dennen. Dit omvormen gebeurt echter zeer kleinschalig, met
enkele bomen per jaar. Bovendien ontzien we de meest waardevolle plekken in
het bos. Het wordt momenteel echter steeds duidelijker dat het dennenbos aan
het eind van zijn Latijn is. Tijdens de zware storm van oktober 2013 waaiden
honderden dennen om. Het klopt dat er direct na deze storm in opdracht van
Natuurmonumenten mannen met zagen het bos in gingen.
Niet om exoten te bestrijden maar om te zorgen dat de fietspaden weer begaanbaar waren en je hier niet het risico liep om een boom op je hoofd te krijgen. Op
plekken waar de half omgewaaide dennen geen gevaar opleverden bleven ze
gewoon liggen. Waar deze mannen vandaan kwamen, vraagt u? Gewoon van
De Dorpsbode van 15 november 2014
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Gezocht:
Medewerk(st)er schoonmaak
Wij zijn voor een aantal dagen
per week,
op zoek naar iemand voor
schoonmaakwerkzaamheden
in de ochtenduren.
Uren in overleg.

Te koop
Van Starkenborghstraat 8
Ruime gezinswoning
Type 2 onder een kap met ruime garage
Woning heeft vrij zicht op plantsoen
Bestemming: permanente bewoning
Woning beschikt over een ruime 2 pers
app, op de boven verdieping geschikt voor
verhuur

Vraagprijs: € 295,000 k.k.
Voor meer informatie, mail of bel:
Strandpaviljoen De Marlijn
info@demarlijn.com

Info: G.W.Bouman
06‐53776948 of 0519‐251216

0519-531397
Schiermonnikoog. Ze zijn hier allemaal opgegroeid en zorgen er met veel kennis
van het terrein en liefde voor het eiland voor dat Schiermonnikoog er zo prachtig
bij ligt. Tussen uw regels door lees ik dat u zich afvraagt of we de natuur op
Schiermonnikoog niet gewoon haar gang kunnen laten gaan. Ook de heer Glerum
(Dorpsbode van 1 november) vraagt zich dit af. En natuurlijk kan dit. Door menselijk handelen (de hoge concentratie stikstof in de lucht en het smoren van de
dynamiek door de aanleg van stuifdijken en het vastleggen van stuifduinen) dreigen typische duinlandschappen echter te verdwijnen. Dit geldt ook voor de dieren
en planten die zich in deze landschappen thuis voelen. Zonder beheer zijn er over
een paar jaar geen duinvalleien met orchideeën of stuifduinen met oeverzwaluwen en tapuiten meer. Daar kun je natuurlijk in berusten. Natuurmonumenten
probeert er echter iets aan te doen. Gelukkig staan we hierin niet alleen. Ook veel
eilanders zouden het jammer vinden als het karakteristieke Schiermonnikoger
duinlandschap verdwijnt. We waarderen uw betrokkenheid bij de gang van zaken
in het natuurgebied. We raden u aan om ook eens naar een inspraakavond van
het Nationaal Park te komen. Hier kan u deelnemen aan discussies over het
beheer van het Nationaal Park en zo op een positieve manier uw bijdrage leveren
aan het in stand houden van ons mooie eiland. Dat is wellicht wat constructiever
dan mopperen in de Dorpsbode.
■
12
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Een nieuw eilander
product op de kaart
Beheerteam Natuurmonumenten
Vanaf dit najaar heeft Schiermonnikoog, dankzij de samenwerking tussen
Natuurmonumenten en een aantal ondernemers, een nieuw natuurlijk streekproduct. Binnenkort staat er bij een aantal horecaondernemers namelijk
Soayschapenvlees op de menukaart.
Eilander grazers
Soayschapen zijn één van de meest primitieve schapenrassen. Ze komen oorspronkelijk van de St Kilda eilanden in Schotland. Op Schiermonnikoog zet
Natuurmonumenten al ruim vijftien jaar Soayschapen in om verbossing van de
duinen tegen te gaan. Deze schapen zijn zelfredzaam en gemakkelijk te beheren
voor de boswachters. Scheren van de wol is niet nodig want ze hebben in
mei/juni een natuurlijke rui en het lammeren gebeurt vanzelf in de duinen.
Van duinbeheer naar natuurvlees
Met het oog op de toekomstige grootschalige begrazing heeft Natuurmonumenten
dit jaar het begrazingsgebied van de Soayschapen flink vergroot. De Soayschapen
hebben zich tussen het Groenglop en de Prins Bernhardweg als konijnen voortgeplant en zo over het hele gebied verspreid. Een keer per jaar vangt
Natuurmonumenten de Soayschapen om ze te oormerken en om te controleren
of ze gezond zijn. Een aantal schapen worden ook afgevoerd om overpopulatie te
voorkomen. De veevervoerder haalt de schapen op en brengt ze aan de wal naar
de slager.
Samenwerken met de horeca
Natuurmonumenten besloot dit jaar te onderzoeken of het Soayschapenvlees verkocht kon worden als natuurvlees. De boswachters van Natuurmonumenten en
een aantal horecaondernemers kwamen bij elkaar om het vlees te proeven. De
chef-koks van Hotel Graaf Bernstorff en de Marlijn hadden hun creativiteit op het
Soayschapenvlees losgelaten. Het vlees was mals en smaakte goed: een aangename verrassing voor iedereen. De horecaondernemers en Natuurmonu-menten zetten het project vervolgens voort.
Vanaf november staat het Soayschapenvlees op de kaart bij Hotel van der Werff,
de Tox Bar, Hotel Graaf Bernstorff, Drink- & Eethuis De Berkenplas, Hotel
Duinzicht, Restaurant Noderstraun en Strandpaviljoen De Marlijn. Eet smakelijk!

■
De Dorpsbode van 15 november 2014
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Verslag bespreking met GDF SUEZ
Werkgroep Horizon Schiermonnikoog

▲

Als GDF SUEZ vlak boven Schiermonnikoog genoeg gas vindt en toestemming
krijgt om dat te winnen, gebeurt dat mogelijk vanaf een platform ter hoogte van
paal 17/18 op 7,2 kilometer van het strand, gedurende 15 tot 30 jaar, te beginnen in de winter van 2017–2018. Dat was de belangrijkste conclusie van een
gesprek tussen de directeur Ruud Bos van GDF SUEZ E&P Nederland en de
Werkgroep Horizon Schiermonnikoog, op maandag 27 oktober in de Tjattel.
Het gesprek werd ook bijgewoond door Bert Korendijk (namens CGS), Marijke
Ruppert (DS10), Wyb Jan Groendijk (SB), Rens van den Berg (gemeente), Nathalie
Kaarls (GDF SUEZ E&P Nederland) en Reinoud Norde. Van de werkgroep waren
Maaike van Boven, Aafke Taekema en Thom Verheul (voorzitter) aanwezig.
Doel van het gesprek was kennismaken met de nieuwe directeur van GDF SUEZ
E&P Nederland, Ruud Bos, en het verschaffen van zoveel mogelijk duidelijkheid
in de aanloop naar de inloopavond, die het ministerie van Economische Zaken
waarschijnlijk nog in december in het Dorpshuis zal organiseren. Het bedrijf heeft
toestemming gevraagd voor een proefboring gedurende drie maanden op 5,5 km.
uit de kust in de wintermaanden van 2015. Het gaat om vier relatief kleine velden. Als in een van de velden gas wordt gevonden is het vrij waarschijnlijk dat in
de andere velden dat ook aanwezig zal zijn. Het gaat volgens Bos waarschijnlijk
om hoog calorisch gas. Het is in
deze fase nog niet duidelijk of dat
gas zich laat mengen met het gas
dat bij Ameland wordt gewonnen.
Daarom is het nog onzeker of het
gas van boven Schiermonnikoog
via een leiding onder water op van
het platform bij Ameland kan worden aangesloten. Een leiding
onder water heeft de voorkeur van
de mijnbouwer. Anders komt er
dus een gedurende tientallen jaren
een productieplatform, op 7,2 dan
wel 18,8 km. uit de kust van ons
eiland. Het gas zal worden afgevoerd via de leiding van Noordzee
Gas Transport die 5,5 km. uit de
kust naar Uithuizen gaat. Een pijp- Het platform voor de proefboring is gepland in
leiding kost volgens Bos 1 milhet veld Schooner, bovenaan de S van Schooner.
14
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foto’s: Thom Verheul

joen euro per km. Een platform op
18,8 km kost dus 11,6 miljoen
euro meer dan een op 7,2 km uit
de kust.
Leden van de werkgroep maken
zich zorgen over de gevolgen voor
het milieu van een eventuele productiefase: voor het zeeleven,
geluid, licht, horizon en bodemdaling. Bos beloofde dat de metalen
buis om de boring te kunnen doen
niet geheid, maar geschroefd zal
worden. Er komen volgens hem
geen chemicaliën aan te pas zoals Werkgroep Horizon Schiermonnikoog Delegatie
bij het winnen van schaliegas. Hij van GDF SUEZ
nam de suggestie om de lampen
op het platform af te schermen
serieus. Om de paar dagen komt er
een helikopter vanaf Den Helder.
Deze vliegt niet over het eiland. In
een eerdere studie wordt een plaatselijke bodemdaling op het diepste
punt op de Noordzee van vier centimeter berekend. “Het gaat om
een relatief klein veld en de
bodemstructuur is anders dan
onder
Groningen”,
zei
Bos.
Bodemdaling van het eiland acht
Werkgroep Horizon Schiermonnikoog
hij “niet aannemelijk”. Er is veel
Rechts directeur Ruud Bos van GDF SUEZ,
kritiek op de NAM omdat die 80 %
links Nathalie Kaarls van GDF SUEZ
van het Slochterengas vanaf een
plek naar boven haalt, waardoor bodemdaling en aardbevingen in de hand worden gewerkt.
Aafke Taekema maakte inzichtelijk dat er rond Schiermonnikoog een groot aantal
boorputten aanwezig is, waardoor het gebied, dat binnen Natura 2000 valt, meer
weg heeft van een ‘industrieel mijnbouwgebied’. Nathalie Kaarls zei daarom dat
GDF SUEZ moet zorgen dat de aanvraag voldoet aan de eisen van Natura 2000.
“Daar komt een aparte beoordeling voor”, stelde ze.
Tegen de aanvraag voor de proefboring kan men gedurende zes weken bezwaar
maken. Dan neemt Economische Zaken een beslissing. Daar is dan weer beroep
tegen mogelijk. Ook kijkt een onafhankelijke commissie er nog naar.
■

Hoopvolle toekomst jachthavens
Persbericht
Met de presentatie van het onderzoek ‘Haalbaar bevaarbaar’ en vier voorbeeldprojecten voor de verbetering van de toegankelijkheid van kleine jachthavens in
het Waddengebied, nemen de Waddeneilanden samen het heft in handen waar
het gaat om de toekomst van hun jachthavens. Ongeveer tachtig betrokkenen op
het gebied van natuur en recreatie bezochten op 5 november de, door
Samenwerkingsverband De Waddeneilanden georganiseerde, bijeenkomst hierover in Lauwersoog. Het doel van het project ‘Haalbaar bevaarbaar’ is het inventariseren van concrete en haalbare projectinitiatieven om de jachthavens toegankelijk en exploitabel te houden. Uitgangspunt was dat de ingrepen een meerwaarde moesten hebben voor de natuur. Alleen oplossingen met voldoende draagvlak
en haalbaarheid zijn opgenomen in het rapport. Daarmee dragen deze initiatieven
tevens bij aan de uitvoering van het programma Rijke Waddenzee. De bijeenkomst gaf aanknopingspunten die uiteindelijk moeten leiden tot concrete uitvoeringsprojecten.
■

Bomen planten
J. van Boven

▲

In de luwte is het geen probleem, op de ruimte met de harde westelijke wind
wordt het een ander verhaal. Bij de aanleg van het dennenbos kwam daar nog de
droogte bij. Dat het zo goed is gelukt, getuigt van goed vakmanschap. Bij iedere
jonge boom kwamen 2 natte turven in het plantgat. Wie door het dennenbos
loopt, zou er eens aan moeten denken wat een enorm werk dat is geweest.
Hierbij vergeleken is de polder een fluitje van een cent. Goed 40 jaar geleden
kreeg Teun last van de plantkoorts. Die is behoorlijk besmettelijk en al gauw had
ik het ook. Jilt van Willem en de meeste boeren volgden. Talloze wagens bomen
zijn uit het Glop en de duinen gehaald. “Hé, dáár staat een mooie!” “Ach die is te
groot.” “Wat te groot? Met 2 man krijgen we hem wel op de wagen.” Zo zijn zes
boerderijen en het witte huisje in de bomen gezet, zonder beplantingsplan en
zonder subsidie. Dat de plantkoorts is uitgewoed, is goed te zien bij een fietstochtje door de polder. De erven worden steeds groter, er wordt geen tijd meer
genomen er wat bomen omheen te zetten. Dat zal toch een keer moeten. Voor
wie weer aan de gang wil een paar tips:
16
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Geen kwekerijbomen, deze zijn teveel vertroeteld. Ze hebben weinig weerstand.
(Meidoorn kan wel). Duinbomen zijn het eilander klimaat gewend. De ‘verruiging’
levert heel mooi plantmateriaal op. Vóór de wisenten ze opvreten, kunnen ze
weggehaald worden. Voor het planten eerst een windkering maken voor de westelijke winden (heel belangrijk!). Het beste is een smalle gleuf waarin losse takken, daarin om de meter een stek van de grauwe wilg. De takken vergaan, de wilgen nemen de functie over. Ze zijn goed bestand tegen wind en blijven struiken.
Neem plantmateriaal van ± 1 meter hoog met flinke kluit. Plant vijftien centimeter.
dieper dan ze gestaan hebben, dan staan ze steviger en krijgen ze meer vocht.
Boven het oude wortelgestel vormen zich een nieuwe wortels.
Insnoeien bevordert het aanslaan, maar is niet noodzakelijk. In wild verband
planten staat mooier dan strak in de rij. De wilgenstekken: het deel dat in de
grond komt wat beschadigen voor een betere beworteling. Met een grondboor is
het niet veel werk. In de beplanting gras en onkruid laten staan, dat geeft
bescherming en een beter microklimaat.

■

Geboren Schiermonnikoger was kamerlid
B. Henstra
Willem Julius Emile Herman Marten de Jong, roepnaam Willem, zal de eilanders
weinig tot niets zeggen. Hij werd geboren op Schiermonnikoog op 2 oktober 1872
als zoon van Marten de Jong (onderwijzer, 28 jaar) en Louisa Elisabeth Lauer.
Willem de Jong trouwde op 20 juli te Kampen 1897 met Jacomina Hendrika van
Heuven. Het gezin was toen al vertrokken van het eiland. Net als zijn vader kwam
ook Willem in het onderwijs terecht. In 1912 werd hij gekozen tot kamerlid. Dat
bleef de liberaal Willem de Jong tot 1918. Hij werd beschuldigd van corruptie,
maar later sprak een ingestelde commissie hem vrij en zuiverde hem van alle
blaam. Hij hoefde zich dan ook niet meer schuldig te voelen, maar het bovengenoemde liet hem niet meer los. Willem is later leraar geweest in Middelharnis en
’s-Gravenhage.

■

Reis naar Roemenië
Jelle en Janny Bloem

▲

Op vrijdagmorgen 18 juli vertrokken we richting Roemenië. We, dat zijn: Iris
Schut van Schiermonnikoog, Welmoed Sjoerdstra uit Damwâld, en Jelle en Janny
Bloem. Iris was mee omdat ze graag wilde zien hoe de mensen in Roemenië
leven. Voor Welmoed was het de afsluiting van haar maatschappelijke stage,
De Dorpsbode van 15 november 2014

17

▲

die ze bij ons gedaan heeft. Onze eerste stop was Praag. De volgende ochtend zijn we daar weer vroeg vertrokken en tot Budapest gereden. Na het
weekend zijn we naar Cluj Napoca in
Roemenië ge-gaan. Door omstandigheden moest Iris jammergenoeg weer
naar huis.
Dinsdagmorgen hebben we Iris naar
het vliegveld gebracht. Er is een vliegverbinding tussen Cluj Napoca en
Eindhoven. Dinsdagmiddag zijn we
met pakketten naar Sarmasu geweest.
Dit ligt op ongeveer anderhalf uur rijden van Cluj. In Sarmasu hebben we
kleding, dekens, schoenen en speelgoed gebracht. Op woensdag hadden
we een rustdag ingelast. Donderdag 24
juli zijn we in San Martin geweest, en
hebben we een bezoek gebracht aan
ds. Tibor Orban en zijn gezin. Vrijdags
zijn we bij oude bekenden in Beclean
en Strugureni geweest. Het was fijn om
weer in Strugureni te zijn waar heel
veel bekenden wonen. Ook hier zijn
pakketten rondgebracht. Met ds.
Lászlo Szekely ging het gelukkig ook
weer beter. Bij ons vorig bezoek was
hij ziek (hij had last van zijn darmen
en lever).
Op zaterdag 26 juli hebben we
afscheid genomen van onze vrienden
in Cluj Napoca, het gezin van ds.
Lászlo Farkas, en zijn we naar Surcea
gereden, ongeveer 350 kilometer verder. Daar doe je wel bijna een hele dag
over, omdat het wegennet er nog niet zo uitziet als in ‘it heitelân’. Zondagmorgen
na de kerkdienst bedankte ds. Erica Gaspár ons heel hartelijk voor alle hulp die
zij ontvangen hebben. Aansluitend zette de organist heel verrassend het
Wilhelmus in, wat wij natuurlijk uit volle borst meezongen... Maandag 28 juli hebben we spullen naar een kindertehuis in Ilieni gebracht. In het kindertehuis
18
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wonen twaalf kinderen onder begeleiding. De kinderen zijn in de leeftijd zeven tot
achttien jaar. De jongsten gaan naar school en de oudsten hebben een werkplek.
Voor de jongste kinderen hadden we een goed gevulde schoenendoos meegenomen, waar ze erg blij mee mee waren. ‘s Avonds hebben we pakketten uitgedeeld
in Surcea. Toen zagen we dat er nog veel armoede is. We zijn bij een gezin
geweest dat in een varkesstal woonde: Als je de schuur in kwam was er rechts
een deur naar de woonkamer van vier bij vier meter. Dit was tegelijkertijd de keuken en de slaapkamer. Een wc was er niet, alleen een ‘húske’achter op het erf.
En als je in dezelfde schuur rechtdoor liep kwam je bij de varkens. Hier kregen
we toch wel ‘piekefel’ van.... Want dit was niet het enige gezin dat op deze manier
moet leven in zo n kleine ruimte. Voor dinsdag had Erica voor de zondagsschoolkinderen een knutselmiddag georganiseerd en voor de jeugd vanaf veertien jaar
een barbecue. Voor beide activiteiten was veel belangstelling. Van woensdag tot
en met vrijdag hebben we van de mooie natuur genoten. Op zaterdag 2 augustus
zijn we ‘s morgens vroeg (om 4.00 uur) weer huiswaarts gekeerd. Toen we weer
thuis waren hadden we meer dan 6000 kilometer op de teller staan...
We mogen terug zien op een hele indrukwekkende reis. We hebben veel armoede
gezien maar ook prachtige natuur. Giften voor onze stichting zijn van harte welkom op bankrekeningnummer NL04 RABO 0137 9108 00 ten name van Stichting
Stipe oan East-Europa.

■

Smartflower startsein van duurzaam project
Persbericht

▲

Schiermonnikoog heeft bijna de meeste zonuren van Nederland. Hoog tijd om
flink in te zetten op zonne-energie. De komende jaren zal een groot aantal huizen
energieneutraal gemaakt worden: door toepassing van isolatie, zonnepanelen en
de installatie van zuinige elektrische verwarming.
Symbolisch startsein van dit project is de onthulling
van de ‘Smartflower’ (slimme bloem). Op 7 november
is deze ‘Smartflower’ achter het gemeentehuis
geplaatst. Dit is een uitklapbare zonnecollector in de
vorm van een bloem. De panelen ontvouwen zich uit
een box en draaien de hele dag met de zon mee.
Zodra de zon ondergaat, vouwt de bloem weer terug.
Het apparaat levert zo’n 3200 kWh stroom per jaar aan
het gemeentehuis, maar wordt vooral ook gebruikt
voor promotie en educatie over ‘zonnestroom’.
Energiecoöperatie ‘De Sintrale’ speelt daarbij een
belangrijke rol.
De Dorpsbode van 15 november 2014
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Installatie: Gas, water, elektra,
VERKOOP:
* Wasmachines
* Koelkasten
* Radio & TV
* Gastoestellen
* Sanitair
* Enzovoort

installatiebedrijf

sanitair & Koeltechniek
Loodgieterswerk, Dakbedekking

Langestreek 86 - Schiermonnikoog

&
ZN

Telefoon 0519 - 53 13 45
Fax 0519 - 53 16 58
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De Smartflower is gefinancierd vanuit het budget dat de gezamenlijke
Waddeneilanden en de provincie beschikbaar hebben gesteld voor duurzaamheidsinitiatieven op de eilanden.
De smartflower wordt op 18 november rond 10.30 uur feestelijk in gebruik genomen in aanwezigheid van de eilander jeugd.
In de wintermaanden organiseert ‘De Sintrale’ samen met Urgenda een aantal
avonden voor de bevolking over de verduurzaming van het eiland. Al deze activiteiten zijn onderdeel van het zogenaamde Energiemanifest voor de Wadden.
Daarin staat dat de Waddeneilanden ernaar streven om in 2010 zelfvoorzienend
zijn op het gebied van energie.

■

Straatvernieuwing
B. Henstra

foto’s: Bauke Henstra

Er vinden momenteel veel
werkzaamheden plaats om
enkele straten te vernieuwen. Zo wordt aan de eilander Badweg de zogeheten
buslus totaal vernieuwd en
komt er een nieuwe fietsenstalling aan de oostzijde van de strandopgang
zodat men daar de fietsen
straks kwijt kan.

Vernieuwing Badweg

Ook aan de Nieuwestreek/Reeweg is men druk bezig
met straatvernieuwing. De
firma Stiva voert de werkzaamheden uit.

■

Vernieuwing Nieuwestreek
De Dorpsbode van 15 november 2014
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Te huur
Vaste buitenparkeerplaats
tussen sluis en loods
op Lauwersoog (Kustweg 6)
voor € 22 per maand

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met

Peter Hunold
tel: 0049 172 381 33 66
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Wouter v.d. Heide

NIEUWE KEUKEN!!!

OF UITBREIDING / RENOVATIE VAN UW HUIDIGE KEUKEN
VERVANGEN INBOUW APPARATUUR
BLADEN / KRANEN / TEGELS /
RUIME KEUS IN GRANIETBLADEN
EEN GOED ADVIES VAN BEGIN T.M. MONTAGE TOE.
EN DE PRIJS ALTIJD GOED!!!!
KOM GERUST EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AAN DE
HENDOWEG 2, IN DOKKUM (INDUSTRIETERREIN BETTERWIRD)
Openingstijden
ma. 13.30 tot 17.30 uur
di. t/m vrij. 09.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 17.30 uur
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za. 10.00 tot 17.00 uur

Tel.:

vrijdag koopavond

Faxno.: (0519) 22 27 61

(0519) 22 01 60 of 57 16 22

Buiten openingstijden op afspraak

www.woutervdheide-dokkum.nl
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Vaders en grootvaders: wij dagen jullie uit!
Julia Arnscheidt
Samenwerkingssschool Yn de mande, de Peuterspeelzaal, Boekhandel Kolstein
en de Bibliotheek Schiermonnikoog dagen alle (groot)vaders op Schiermonnikoog
uit om te laten zien dat zij wél voorlezen!
De week van 17- 23 november is door de leescoalitie uitgeroepen
tot ‘Vaderweek’, een week waarin (groot)vaders worden uitgedaagd
om zoveel mogelijk voor te lezen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat
juist een (voor)lezende vader veel invloed heeft op het leesplezier
van zijn kinderen. Maar uit onderzoek blijkt ook dat vaders verhoudingsgewijs het minst voorlezen. Is dat op Schiermonnikoog ook zo?
Of kunnen wij laten zien dat de Schierse (groot)vaders juist wél veel
voorlezen? De aftrap wordt op maandag 17 november gegeven op de school Yn
de mande waar een bekende vader komt voorlezen aan de kleuters. Daarna is het
aan jou, (groot)vader op Schiermonnikoog, om zelf zoveel mogelijk voor te lezen.
En om dat ook door iemand anders op de foto te laten zetten.
Deze foto’s stuur je dan op naar j.arnscheidt@bnfrl.nl en als je wilt post je ze op
facebook. Hoeveel (groot)vaders lezen er op Schiermonnikoog voor? Kies een
mooi boek, ga lekker zitten met je (klein)kind en lees… wij kijken erg uit naar je
foto!! Wat is de achtergrond van deze vaderweek? Nederlandse ouders lezen minder vaak voor dan ouders in andere Europese landen. De helft van de ouders
leest helemaal niet voor. Terwijl aangetoond is dat voorlezen een grote, positieve
invloed heeft op de taal- en leesontwikkeling van kinderen. Op dit moment verlaten nog te veel kinderen het basisonderwijs met een leesachterstand. Reden voor
de leescoalitie, een samenwerkingsverband van verschillende stichtingen ter
bevordering van het lezen, om in actie te komen. En waarom dan juist de vaders?
Onderzoeker Frank Huysmans toonde in 2013 aan dat kinderen die hun vader
met een boek zien zelf ook vaker lezen. Mogelijk maakt het meer indruk op kinderen als ze zien dat vaders tijd vrij maken voor het lezen van een boek.

■

Nieuws uit de bibliotheek

▲

Zullen we het over Maarten hebben?
Misschien ben je ze al tegengekomen, de mensen die met deze vraag opgespeld
door het dorp lopen. Zullen we het over Maarten hebben? Wat een gekke vraag!
Of toch niet? Maarten heet de hoofdpersoon uit het boek Een vlucht regenwulpen
van Maarten ’t Hart waar heel Nederland op dit moment over praat. Op dinsdag
25 november gaan we hierover op Schiermonnikoog van 20.00 – 22.00 uur in
De Dorpsbode van 15 november 2014
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:

NIEUWBOUW
NIEUWBOUW
VERBOUWVERBOUW
RENOVATIE
RENOVATIE
ONDERHOUD
ONDERHOUD
RESTAURATIE
BOUWBEDRIJF MEINTEMA-HIEMSTRA BV
PAASLANDWEG 6
9166 PV SCHIERMONNIKOOG
WWW.BOUWBEDRIJFMEINTEMA-HIEMSTRA.NL

UTILITEITSBOUW
RESTAURATIE
UTILITEITSBOUW
MACHINAAL TIMMERWERK
MACHINAAL
TIMMERWE
DOE-HET-ZELF-SERVICE
DOE-HET-ZELF-SERVICE

0519-531276 / 0519-321251

BOUWBEDRIJF MEINTEMA-HIEMSTRA BV
PAASLANDWEG 6
9166 PV SCHIERMONNIKOOG
WWW.BOUWBEDRIJFMEINTEMA-HIEMSTRA.NL 0519-531276 / 0519-321251
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de bibliotheek uitgebreid in gesprek. En jij bent van harte uitgenodigd om te
komen kijken, luisteren en meepraten over het boek op onze slotavond. Het
belooft weer een heel inspirerende avond te worden. Een tip van de sluier mag ik
al oplichten: omdat het boek niet alleen over Maarten maar ook over heel veel
verschillende vogels gaat
hebben we onze Schierse
vogelkenner bij uitstek,
Erik
Jansen,
bereid
gevonden om weer van
de partij te zijn. En bezoekers van vorig jaar weten:
dat wil je niet missen! Jij
komt toch ook?
Er zijn trouwens voor
leden en mensen die lid
willen worden nog een
paar gratis boekjes in de
bieb verkrijgbaar. Wees er
snel bij, want op is op.
Slotavond Nederland Leest, dinsdag 25 november 20.00 uur in de bibliotheek

■

Steun de Cantorij
T. Blom-Faber
Op het eiland zingt al vele jaren de Cantorij, een gemengd koor bestaande uit 28
enthousiaste leden, die iedere donderdagavond bijeenkomen om te oefenen. Wij
treden op Herdenkingszondag, de Kerstdagen, Goede Vrijdag en Pasen op en
soms ook met de Pinksteren. We hebben een geweldige dirigent, maar wel van de
vaste wal en dat brengt veel extra kosten met zich mee.
Graag willen wij daarom donateurs, sponsoren of gulle gevers vragen om ons jaarlijks of eenmalig financieel te steunen.
Bent u een fan van de cantorij steun ons dan met uw bijdrage. Ons bankrekeningnummer is: NL08RABO0152634843 t.n.v. Cantorij
Namens het bestuur en de leden van de Cantorij bij voorbaat hartelijke dank!

■
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www.bouwenopschier.nl
www.bouwenopschier.nl iinfo@bouwenopschier.nl
nfo@bouwenopschier.nl te
tell:0519-531762
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Inspraakavonden bij vragen
over natuurbeheer
Arjen Kok, secretaris Nationaal Park Schiermonnikoog
De inhoud en toon van het ingezonden stuk van Gerard Glerum (DB 1/11) vraagt
om een reactie. Natuurlijk is het een ieder vrij een bericht te schrijven in de
Dorpsbode. Kennelijk is er onvrede over het uitgevoerde beheer in het Nationaal
Park, de ingrepen zijn te grootschalig en de natuur moet meer zijn gang gaan. Het
mooie van de status NP is dat er een Overlegorgaan aangekoppeld is waar iedereen zijn zegje en zorg kan uiten over alles wat speelt in het NP. Deze bijeenkomsten zijn openbaar en daarnaast is het secretariaat van het NP altijd te bereiken.
Is het niet beter zorgen en grieven via deze weg met elkaar te bediscussiëren dan
via het plaatsen van een ‘opruiend’ stuk in de Dorpsbode?
Graag nodig ik Gerard uit om op een integere wijze met elkaar in gesprek te gaan.
Dan kan hij uitleggen wat zijn zorgen zijn en kunnen wij toelichten waarom we
dingen niet en wel doen. En wie weet kunnen er op onderdelen dingen net iets
anders, of behoeft een en ander meer uitleg.
■

Winterfair
Werkgroep Eilander Strúnmarkt
De datum voor de winterfair is bekend! Op dinsdagmiddag 23 december organiseren wij weer een gezellige markt in winterse sferen. U kunt er spulletjes verkopen, maar dit is natuurlijk ook een uitstekend moment om een activiteit onder de
aandacht te brengen, of om een hapje of drankje aan te bieden en zo uw kerstdiner te promoten!
Omdat we graag iets terug willen doen voor al die standhouders die deze zomer
van de partij waren, stellen we de kramen en tafels gratis ter beschikking.
Natuurlijk zijn ook nieuwe standhouders van harte uitgenodigd.
We hopen op vele enthousiaste deelnemers.
Heeft u interesse in een kraam of tafel, laat ons dit dan weten via
struunmarkt@gmail.com. Wacht niet te lang, want het aantal is beperkt.
Winterfair, dinsdag 23 december van 15.00-18.00 uur in het Centrum van het dorp

■
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Schiermonnikoog
iedere 2e en 4e woensdag
v. d . m a a n d i n h e t D o r p s h u i s
Telefoon (0519) 29 49 15
Tijden:
komende zitting/spreekuur
26
december
212
2 juni
fnovember
e b ren
u a26
r i -juni
e 10
n 12013
4 maart
10:30 - 13:00 uur

Dokkum
Hogepol 18
9101 LZ Dokkum
Postbus 72
9100 AB Dokkum
Telefoon(0519) 29 49 15
Fax
(0519) 29 32 34

Het is aan te raden om een afspraak voor deze zitdagen/spreekuren
te maken. U kunt ons vrijblijvend en zonder dat daar direct
kosten aan verbonden zijn raadplegen en om advies vragen.

√ DE eilander transportonderneming die op persoonlijke wijze alle uiteenlopende
transportdiensten verleent.
√ Met eigen distributiecentra in Leeuwarden en Holwerd.
√ Dit betekent een zeer snelle levering van uw goederen uit alle windrichtingen.
√ Voor meer informatie komt u even langs op Veerweg 8 te Schiermonnikoog of
bel ons even.
Op- en overslag mogelijkheden te: - Leeuwarden
- Lauwersoog

- Holwerd
- Dokkum

Ameland: Achterdijken 20, 0519 – 554366
Schiermonnikoog: Veerweg 6-8, 0519 – 531851

www.rdvtransport.nl
info@rdvtransport.nl
28
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Herdenkingsdienst
Vespergroep Schiermonnikoog
Op zondagavond 23 november wordt er in de Got Tjark om l9.15 uur een herdenkingsdienst gehouden voor alle overledenen van het afgelopen jaar. De cantorij
onder leiding van Sjoek Nutma verleent haar medewerking. U bent van harte welkom.
Herdenkingsdienst, zondag 23 november om 19.15 uur in de Got Tjark

■

Yoga lessen
Josine Olgers
Kom en geniet van deze leuke ervaring, een heerlijk begin van je avond of dag!
Iedereen die al yoga doet of eens wil kennismaken met yoga is welkom! Geen
ingewikkelde houdingen of zweverige toestanden, gewoon lekker bewegen en het
lichaam soepel maken. Even ontstressen en ontspannen. “Ik merk echt verschil
met een paar weken geleden, ik ben veel soepeler, mijn stijfheid is minder, en ik
heb meer energie”, aldus een van de deelnemers (56 jaar). “ Mijn rug voelt veel
sterker, en mijn hoofd is leeg, heerlijk!”, aldus een andere deelnemer (31 jaar).

▲

Waar?
Iedere maandagavond van 19.30 – 20.30: Aula inspecteur Boelensschool, tegenover het grasveldje naast restaurant ‘Het Wantij’.
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U heeft een vakantiewoning?
U wilt deze graag verhuren zonder gedoe.
Dan is Schiermonnikoog.com hét adres om uw vakantiewoning te laten verhuren!
De voordelen voor u op een rijtje:
‐
‐
‐
‐
‐

Gevestigd op Schiermonnikoog
Overzichtelijke website
Geen verwijzingen naar derden
24 uur per dag online reserveringssysteem
Realtime beschikbaarheidsoverzicht

‐
‐
‐
‐
‐

Alles op 1 adres:
Professionele schoonmaak
Linnenverhuur / enzovoort
Beheer van accommodaties
Calamiteitenservice

Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op.

www.schiermonnikoog.com
Telefoon: 06 53263917
Email: info@schiermonnikoog.com

Kustweg 12
9976 VP Lauwersoog
Tel. 0519-349999
Fax. 0519-349366
planning@visserlauwersoog.nl
www.visserlauwersoog.nl

VOOR AL UW TRANSPORT
VAN EN NAAR SCHIERMONNIKOOG EN AMELAND
*
*
*
*

Van maandag t/m zaterdag om 6:30 uur en 12:30 uur naar Schiermonnikoog
Dagelijkse lijndienst op Dokkum, Leeuwarden, Drachten en Groningen
Verzorgen van transport door binnen- en buitenland
Voor meer informatie bent u op werkdagen tussen 8:00 uur en 17:00 uur altijd van
harte welkom op ons kantoor, of neem gerust even contact met ons op

Uw transportbedrijf dat goede service
en klantgerichtheid nog hoog in het
vaandel heeft staan
ook voor uw transport naar Ameland.
30
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Iedere zondagochtend van 10.00 – 11.00 uur: Koffiezaal van De Riich, Burg. Vd
Bergstraat, ingang tegenover de lagere school.
Kosten:
Proefles 3 euro.
Eilanders en kinderen 6,50, bezoekers 10, gezin 25 euro
Strippenkaart eilanders 8 lessen 45 euro.
Neem een handdoek mee, ik heb matjes.
Meedoen of eens uitproberen? Sms of app Josine: 06-28961215
Ik ben ook in te huren voor privé groepen/families of andere leuke activiteiten op
Schiermonnikoog.
Meer info: www.josineolgers-kindercoach.nl/yoga/
en www.facebook.com/yogaopschiermonnikoog

■

Muzieklessen Opus 3 voor iedereen
Iedereen, dat wil zeggen jong en oud, kan momenteel op Schiermonnikoog
muziekles krijgen in de samenwerkingsschool Yn de mande. In deze school geven
docenten van muziekschool Opus 3 uit Dokkum vanaf augustus 2014 diverse
instrumentale lessen. Het betreft lessen in slagwerk, gitaar, piano, keyboard en
koperen blaasinstrumenten. De leraren, die speciaal de boot nemen voor deze
lessen, zijn Anne Martin Koree, Wytse Adema en Cor Hoekstra.
Wie mee wil doen, kan zich opgeven via www.opus3.nl of bellen naar nummer
0519-292602.

■

Ledenvergadering
Natuur- en Vogelwacht
Martin Hagen

▲

De Natuur- en Vogelwacht Schiermonnikoog nodigt haar leden van harte uit voor
haar ledenvergadering. De vergadering vindt plaats op dinsdag 18 november aanstaande en begint om 19.30 uur in het Dorpshuis. Aansluitend is er een lezing
voor alle geïnteresseerden. Deze begint om circa 20.30 uur. De lezing wordt verzorgd door de heer Henri Bouwmeester met als onderwerp: ‘Vogelringen op
Schiermonnikoog’.
De Dorpsbode van 15 november 2014
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Henri Bouwmeester is beroepsmatig en op vrijwillige basis actief als vogelringer
voor het Nederlandse Vogeltrekstation. Een bijna-doodervaring zette zijn kijk op
het leven op z’n kop, waarna genieten van het leven en inzet voor natuurbehoud
zijn hoofddoelstellingen werden en geld verdienen een noodzaak om deze
levenswijze te kunnen handhaven. Tijdens deze lezing neemt Henri Bouwmeester
ons mee in zijn belevenissen als vogelringer en natuurliefhebber in het veld.

■

Stichting Welzijn Schiermonnikoog
Ouderenwerk
Telefoon 531952 b.g.g. 531654 antwoordapparaat inspreken
Spelletjesmiddag in de Riich
Datum:
donderdag 20 november
Aanvang:
15.00 uur
Eigen bijdrage: € 2,50
Een gezellige middag met een hapje en een drankje.
We hebben triominos, rummikub, mens erger je niet en nog veel meer spelletjes.
Pakjesochtend en snert eten in de Riich
Datum:
woensdag 26 november
Opgave:
t/m 20 november
Aanvang:
10.00 uur
Eigen bijdrage: € 6,00
We organiseren weer een pakjesochtend in
de Riich vanaf 10.00 uur en daarna gaan we met elkaar snert eten. Dit is altijd
een gezellige ochtend met muzikale ondersteuning.
Wilt u hierbij aanwezig zijn geeft u zich dan op ’s ochtends tussen 9.00 en 12.00
uur. U betaald € 6,00 en wij zorgen voor de cadeautjes, de koffie met iets lekkers
en de snert.
U bent van harte uitgenodigd.

■
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V.V. De Monnik
Hans Huizing

De Monnik 1
25 oktober
De Monnik pakt thuis weer punten
De Monnik 1 speelde eindelijk weer eens een thuiswedstrijd en pakte direct weer
drie punten. Helemaal zonder slag of stoot ging dat niet maar dat hadden ze ook
weer aan zichzelf te danken. Vooral in de eerste helft was de thuisploeg de betere
maar het scorend vermogen haperde weer eens en eigenlijk waren de drie treffers wat aan de magere kant. De gasten uit Rinsumageest scoorden zelfs nog vlak
voor rust waardoor ze er nog in bleven geloven. Na rust kwam VCR dan ook feller
uit de startblokken en het goede spel van De Monnik was weer eens in de kleedkamer achter gebleven. De Monnik verzuimde zelf om de nekslag uit te delen
maar had ook een beetje pech met de paal, de lat en een ten onrechte afgekeurde goal. VCR bleef er dan ook in geloven en maakte terecht de 3-2. De Monnik
kreeg het nog moeilijker nu, maar Sander Visser leek in de 80ste minuut dan
toch de bevrijdende 4-2 te maken. De gasten gaven echter niet op en kwamen
twee minuten voor tijd nog op 4-3. Hierna was het even billenknijpen maar De
Monnik hield stand en behield zo de punten op het eiland.
Programma De Monnik 1
22 november
14.00 uur
De Monnik 1 – ASC2
29 november
12.15 uur
Veenwouden – De Monnik 1

De Monnik jeugd
De Monnik B1
25 oktober
Feanstars B2 - De Monnik B1 9-3
De Monnik D1

▲

25 oktober
De Monnik D1 – Anjum D2 6-6
Voor de eerste keer dit seizoen is het hele team compleet inclusief coaches en
trainers. Een goede reden om voor aanvang van de wedstrijd een foto te laten
maken door Martje. Het zonnetje begint zelfs te schijnen maar dat bleek geen
voorteken te zijn want om 11.00 uur beginnen we aan wat een stormachtige
De Dorpsbode van 15 november 2014
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wedstrijd zou worden. We moeten tegen de club waar we in een uitwedstrijd met
5-16 van hebben gewonnen, maar al vroeg in de wedstrijd blijkt dat we nu een
pittige tegenstander hebben. Anjum opent de wedstrijd offensief en schiet meteen richting doel. Voor doelman Job is er geen houden aan en zo staan we direct
met 0-1 achter! Remco antwoordt maar zijn schot komt op de paal. Ook Ketama
heeft een mooie aanval, maar het lukt hem ook niet om de stand gelijk te trekken. Onze verdediging lijkt in het begin van de wedstrijd nog niet helemaal goed,
en al snel scoort Anjum dan ook de 0-2. Toch zijn er steeds volop kansen voor
De Monnik: Wessel die een paar hele mooie ballen aan kan geven, een goede
kopbal van Joris die ook net mist en dan valt er door een stom ongelukje weer
een doelpunt aan de andere kant, 0-3! Dan wordt Remco onsportief behoorlijk
neergehaald en scheidsrechter Arjen Koerts geeft een penalty. Die wordt gelukkig
goed benut door Ketama en zo scoren we onze eerste punt. Met een ijskoud kompres voor Remco lopen we naar de kleedkamer en we hopen dat hij in de rust bij
kan komen en toch in de tweede helft nog even kan spelen. Wendy komt in de
spits te staan en Roos en Stefanie gaan de verdediging op zich nemen. En wat
doen ze dat goed! Het lijkt bijna traditie te worden dat De Monnik in de tweede
helft een enorme vechtlust laat zien! Door een hele mooie voorzet van Jan kan
Joris de 2-4 maken. Daarna volgt een halfuur waarin om en om wordt gescoord!
Wendy verstapt zich en moet helaas de wedstrijd verlaten, maar gelukkig kan
Remco haar weer overnemen, Roos wisselt met Wessel en we gaan ervoor! Vijf
minuten voor tijd scoren we de gelijkmaker 6-6 en blijft het spannend of er nog
niet een doelpunt valt aan een van beide kanten. Maar dit bleek de eindstand.
Alle complimenten voor deze negen vechtertjes die toch nog een punt uit deze
wedstrijd wisten te halen!
De Monnik E1

▲

1 november
De Monnik E1 - Be Quick Dokkum E7 11-0
Op voorhand leek het een ongelijke strijd: de ongeslagen koploper tegen de nog
puntloze drager van de rode lantaarn. En hoewel de uitslag anders doet vermoeden, weerden de bezoekers uit Dokkum zich kranig met een solide verdediging.
Na wat kansen duurde het even voordat Pelle van afstand de score opende. Met
prima combinatiespel bouwden onze Monniken via Erwin (2x), Kalle en Darryl de
voorsprong uit naar 5-0 wat tevens de ruststand was. Ondanks het grote krachtsverschil bleven De Monnik en Be Quick met veel inzet voetballen, waardoor het
voor de neutrale toeschouwer een leuke pot voetbal was. Dat de zon aanvoelde
alsof het september was, maakte het helemaal heerlijk langs de lijn. Ook na de
thee (lees: ranja) pakten beide teams de draad weer op van de eerste helft. De
Monnik ging volop in de aanval met goed samenspel tegen een taai verdedigend
Be Quick. Als de Friese bezoekers af en toe een tegenaanval plaatsten, dan
34
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zat er bijna altijd een been van Jelle, Rick, Pascal of Kian tussen. Doelman Mark
had hierdoor een rustige morgen, maar zijn concentratie verslapte geen moment
en Mark pakte alle ballen als dat nodig was. Aanvallend was Sil in de tweede helft
de grote man. Niet door solo’s maar juist na goed overspelen haalde Sil drie maal
verwoestend uit en had hij ook nog twee assists waaruit Kian en Erwin wisten te
scoren. Na goed doorzetten scoorde aanvoerder Kalle tussendoor zijn tweede
goal. Uiteindelijk was de eindstand 11-0. Als onze E’s ook de komende wedstrijden geconcentreerd als een (h)echt team blijven voetballen, kan de kampioenswagen wel eens uit de stal gehaald moeten worden.
De Monnik F1
1 november
Birdaard F1 - De Monnik F1 5-0
25 oktober
De Monnik F1 - WTOC F1 5-0
Programma jeugd
15 november
De Monnik E1 – Groninger Boys E1 (beker)
22 november
Zeester B1 - Monnik De B1G
Monnik De D1 - VIOD D2
Monnik De E1G - Ropta Boys E2
Monnik De F1G - V en V’68 F1
29 november
Monnik De B1G - Grootegast Fc B2
Noordbergum E1G - Monnik De E1G
SJO Bergum BCV Combinatie F4 - Monnik De F1G

Ander nieuws
De ledenvergadering voor senioren staat gepland op 20 december om 14:00 uur
in de kantine.
Voor standen, programma en veel meer check de site www.vvdemonnik.nl of
bezoek onze Facebookpagina.
■
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Afz.:

DE DORPSBODE
Vereniging Dorpsbelang Schiermonnikoog
Gratia Susannastraat 2
9166 PK Schiermonnikoog

