nummer 30 - december 2017

De Nijlandster Krant is een uitgave van
Vereniging Dorpsbelangen Westernieland.
De krant wordt huis aan huis bezorgd in Westernieland.
Wilt u deze krant digitaal ontvangen? Zend dan uw mailadres naar
dorpsbelangenwesternieland@gmail.com o.v.v. digitale Nijlandster.
De digitale versie is in kleur en bevat links naar internetpagina’s.

Westernieland , 25 december 1717

Vereniging
Dorpsbelangen Westernieland
secretariaat
Sandra Bouwman
Tammesweg 1
9956 TD Den Andel
(0595) 52 82 59
Redactie krant
Gerben Edens, (0595) 85 03 51
dorpsbelangenwesternieland@gmail.com
Print
Sientje Huisman
Bezoek ook de dorpswebsite:

www.westernielandweb.nl

Agenda
do 14 december Workshop vogelvoederhuis maken, 19.30 uur in het dorpshuis
za 16 december Jeugd-Disco leeftijd 11 t/m 17 jaar, 20.00-24.00 uur in het dorpshuis
zo 17 december Dorpskerstfeest aanvang 15.30 uur bij de kerk
za 23 december Kerstbingo om 20.00 uur in het dorpshuis
wo 27 december Kerstvloedwandeling vanuit het informatiecentrum Waddenkust te
Pieterburen met gids, vertrek 14:00 uur.
wo 27, do 28 en vr 29 december Voetvolleybaltoornooi in het dorpshuis,
aanvang 19.00 uur. Opgave bij Hein Kooi (tel 06-10 41 73 14)
zo 31 december Oliebollenactie toneelvereniging Democritus
zo 31 december Kloksmeren om 24:00 in de kerk
za 6 januari Nieuwjaarsborrel om 17.00 uur in het dorpshuis

dorpshuis

Elk Dorp Een Duurzaam Dak

Playbackshow

Het Dorpshuis heeft een begroting en dekkingsplan
gereed voor het project Elk Dorp Een Duurzaam Dak.
Het project is begroot op € 60.000.
De dekking is zo goed als rond. € 35.000 is toegezegd
door Elk dorp een duurzaam dak en is bestemd voor
duurzaamheid en de bouwkundige maatregelen.
Daarnaast zijn er bijdragen van Loket Leefbaarheid
en het Scholtenfonds. De aanvraag van het VSB fonds
in nog lopende. Het overige deel wordt bekostigt uit
eigen bijdrage en zelfwerkzaamheid. Met het dak
zitten is € 1840 op gehaald.

De Vereniging Dorpshuis Westernieland organiseerde
zaterdagavond 4 november onder de naam “Playback Je
Gek” een playbackwedstrijd. Na het openingswoord van
Janet Willemsen en Linda Hoekstra zong iedereen mee
met het FC Groningenlied. Daarna onder de ogen van
ongeveer 50 toeschouwers, die intens genoten, voerden
15 deelnemers of groepjes hun act op in de turnzaal van
dorpshuis “Diekstaal” te Westernieland. Een jury van drie
personen te weten Jolanda Martini, Alie Postema en Trui
van Dijk moesten hieruit een keuze maken voor de eerste
plaatsen.
Bij de kinderen ging de eerste plaats naar de twee meisjes
Esther Hendriks en Helena de Haan die als Kinderen voor
kinderen het leid gruwelijk eng playbackten op zeer goede
wijze. Bij de volwassen legden Mirande Schutter en Linda
Hoekstra beslag op de eerste plaats. Zij deden als de
Alpenzusjes een wals medley. De muzikale ondersteuning
werd verleend door Ricky Rozema van discotheek “Dance
Reaction” uit Eenrum. De organisatie was zeer tevreden
over de goede opkomst van de toeschouwers en kijkt
alweer uit naar de editie van 2018.

Frituur vet inzameling
Eind november 2017 komt er bij het dorpshuis een
grote gele container te staan. Deze gaat gebruikt
worden om gebruikt frituur vet in te verzamelen.
Het vet mag er niet los ingegooid worden maar in
kannen/flessen. Het hele dorp mag hier van gebruik
maken. Voor elke volle container ontvangt het
dorpshuis een kleine bijdrage.

Oud papier container in 2018
Vanaf 10.00 uur ‘s morgens op het parkeerterreintje:
Dinsdag 23/01 t/m maandag 29/01
Dinsdag 20/03 t/m maandag 26/03
Dinsdag 22/05 t/m maandag 28/05
Dinsdag 24/07 t/m maandag 30/07
Dinsdag 25/09 t/m maandag 01/10
Dinsdag 22/11 t/m maandag 26/11

Jitse Drent

ijsvereniging
De IJsvereniging Westernieland vierde zaterdag
25 november haar 150-jarig jubileum in het dorpshuis
Er werd eerst gestart met een redelijk goed bezochte
receptie waarbij het voltallige bestuur bestaande
uit voorzitter Jannes Kadijk, secretaris Eike Liewes,
penningmeester Wiebe Bultje en bestuurslid Stefan Liewes
alle felicitaties in ontvangst namen. Vervolgens hield
voorzitter Kadijk een korte toespraak waarin hij het 150-jarig
bestaan memoreerde maar het ook betreurde dat van de
8 uitgenodigde ijsverenigingen uit de gemeente De Marne
alleen die uit Vierhuizen aanwezig was. Later verscheen
er wel op uitnodiging een delegatie van de ijsvereniging uit
Baflo. Na deze speech konden de circa 50 deelnemers zich
tegoed doen aan een overheerlijke barbecue. Tussendoor
kwam marathonschaatser Albert Bakker vertellen over zijn
belevenissen in deze tak van sport en ook Jannes Kadijk
– ook zelf marathonschaatser – liet zich niet onbetuigd.
Na deze heerlijke barbecue toog het overgrote deel van de
mensen naar huis waarna de nazitters enkele uren later ook
dit voorbeeld volgden. Het was een geslaagd jubileum.

Jitse Drent
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Het jaar 2017 loopt alweer teneinde...
Werken aan De Dorpen
Er is 1 miljoen euro beschikbaar voor de dorpen in
gemeente De Marne. Dat betekent dat er voor ieder dorp
50.000 euro beschikbaar is. Wij hebben uiteraard daarvoor
ook een plan gediend. Daarvoor hebben wij een commissie
samengesteld die het project Werken aan de Dorpen gaat
begeleiden/uitvoeren. Commissieleden zijn Klaas Jan
Oudman en Jan Kippers, met tijdelijke ondersteuning van
Gerben Edens en Theo Wijma. Op pagina 10 staat het plan
beschreven.
Ook zal deze commissie het wel en wee op verkeers
technisch gebied en de problematiek van de Dirk
Wierengastraat voor de langere termijn op zich nemen.

Voor de één een jaar dat langzaam voorbij gaat en
voor de ander een jaar dat voorbijvliegt. Ik zelf kan me
scharen bij degene waarvoor het jaar is omgevlogen. Dat
heeft gedeeltelijk te maken met de toch wel bestuurlijke
beslommeringen van Dorpsbelangen Westernieland.
Voor de buitenwacht misschien een rustig jaar, maar voor
het dagelijks bestuur van Dorpsbelangen is er wel het een
en ander gebeurd.
Bloembakkenaffaire
18 mei proefrijden door het dorp door een aantal agrariërs
om te kijken wat het resultaat zou zijn betreffende de
geplande bloembakken.
Het proefrijden was bijzonder goed georganiseerd door de
agrariërs i.s.m. met hun belangenorganisatie Cumela.
Uiteindelijk bleek dat de voorgestelde situatie
bloembakken in de praktijk niet haalbaar was.
Het uiteindelijk resultaat is bij iedereen wel bekend
denk ik. Zoals de bakken nu geplaatst zijn is in volledige
overstemming met de agrariërs gegaan.

Verkeer
De verkeerscommissie bestaat momenteel nog uit Klaas
Jan Oudman, Jan Kippers, Gerben Edens en Theo Wijma.
Gerben heeft aangegeven in principe alleen nog de
financiën en de krant te gaan doen.
Ik stap op termijn ook uit de verkeerscommissie. Als
voorzitter blijf ik nog wel zijdelings overal bij betrokken.
Er zijn weer de diverse gesprekken geweest met de
gemeente over de situatie Schaapweg en het naast
liggend voetpad. Op 27 november 2017 was hier met 2
gemeenteambtenaren weer overleg over. Er is toegezegd
dat er dit jaar nog een plan gepresenteerd wordt. Na
akkoord van onze kant zal de raad worden verzocht om
financiële dekking voor het plan te verkrijgen.

20 mei onze Algemene Ledenvergadering.
Vacant waren 2 bestuurszetels, er waren 2 kandidaten
gevonden om deze in te vullen.
Op vrijdag 20 mei valt er een schrijven bij onze secretaris
in de bus dat ook Klaas Jan Oudman zich beschikbaar wil
stellen. Zo kon het gebeuren dat we 3 kandidaten hadden
voor 2 bestuurszetels. Dit betekende een schriftelijke
stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Klaas Jan Oudman en Jan Kippers werden gekozen.
Echter Klaas Jan woont niet in Westernieland (secretaris
Sandra Bouwman en de vorige voorzitter Mevr. S. Huisman
ook niet ) en volgens de statuten moet men woonachtig
zijn in Westernieland.
Er werd een statutenwijziging werd voorgesteld.
Statuten worden nu gewijzigd zodat iemand buiten
Westernieland wel zitting in het bestuur kan nemen.

Speeltuin
Pieter Martini doet voor ons het groenonderhoud van onze
speeltuin, waarvoor mijn dank.
Wij zijn echter nog steeds zoekende naar een groep ouders
die zich in willen zetten voor het grotere onderhoud wat zo
nu en dan moet plaatsvinden en het mogelijk organiseren
van kinderactiviteiten.
Wandeldrie/vierdaagse
We hebben ook geprobeerd om weer een wandeltocht
te organiseren maar hiervoor ontbrak nog de benodigde
bereidwilligheid. Misschien dat er na de laatste
Westernielandrun die gepland staat in 2018, een
mogelijkheid zich aandient?

De bestuurssamenstelling en taken van het bestuur kunt u
vinden op onze website www.westernielandweb.nl
Ook staan hier binnenkort de nieuwe statuten op.

Ik wil dan ook afsluiten met iedereen gezellige feestdagen
en een goed jaar 2018 toe te wensen!

Ook dit jaar zijn er een viertal bestuursvergaderingen
geweest. Tevens zijn er weer de diverse gesprekken
geweest op het gemeentehuis met de verschillende
ambtenaren/wethouders.

Th. A. Wijma
Voorzitter Dorpsbelangen Westernieland.
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Kerstvloed van 1717
Westernieland , 25 december 1717
huisje op haar fundament. Binnen in de
bedstee is iedereen wakker. De vrouw en twee
kinderen schieten in hun kleren en zij draait
de olielamp hoger. “Brrr, wat een weer en dat
vlak voor Kerst, ’t is verschrikkelijk .” mompelt
ze tegen de kinderen , die rillend bij een koude
kachel staan . De kleine kerstboom in de hoek
van het kamertje glinstert in het gelige licht
van de lamp….

De wind buldert over het land . Donker, koud
en nat, ja dat was het al de hele dag, maar nu
rond middernacht gaat het toch wel erg tekeer.
De harde wind rukt aan de luiken van het
kleine huisje dat vlak achter de waddendijk
bij Westernieland nog een beetje uit de wind
ligt. Bewoners in hun warme bedstee liggen half
slapend naar de wind te luisteren … hoog water
én springtij dat is altijd heel spannend en de
dijk is niet zo hoog maar zij hopen dat hij het
houdt…

Plotseling staat Wolter in de kamer. Nat en
opgewonden roept hij: “Ik heb op de dijk
gekeken , kon maar amper staan! Zo’n wind
en de zee staat zo hoog! Dit heb ik nog nooit
gezien! Golven zo hoog, schuimkoppen op ’t
water! Nog een klein stukje en ze slaan over
de dijk! We moeten zorgen dat we op zolder
komen , want ik vertrouw het niet! De dijk is
zompig en hier en daar zijn al gaten te zien!
Kom, pak wat spullen en naar zolder!” “ En
de dieren dan?” roept zijn vrouw angstig na
nog weer een bulderende windvlaag. “Weet ik
niet.” zegt Wolter en trekt de ladder van zolder.
“Vooruit naar boven! Als de dijk breekt zitten
we daar misschien nog droog……”

Tijdens een bulderende windvlaag en een
striemende regenbui wordt het huisje door
elkaar geschud , een luik vliegt open en klettert
met kracht tegen de muur ..brrrrrrrr wat een
dreun! Wolter zit ineens rechtop in bed , hij
hoort hoe de kleine kudde koeien en schapen
angstige geluiden maakt. Ze schoppen tegen het
schot… wat zijn ze onrustig! Wolter trekt zijn
kleren aan om een kijkje op de deel te nemen .
De stormlantaarn hoog op, om in de duisternis
nog iets te kunnen zien , loopt Wolter door de
gang naar het achterhuis. Dakspanten kraken
onder het geweld van de wind . Een plotselinge
krak en een zware boomtak valt vlak langs de
muur van het huisje . Wolter hoort hoe hun kat
miauwend wegspringt. Het arme beest was nog
buiten! De koeien en schapen ziet hij in het
flauwe licht van de lantaarn staan , ogen die
oplichten in het duister, ogen die hem vragend
en angstig aankijken . “Ja, ja wichter de storm
is hevig hoor rustig maar, rustig maar ” en hij
aait een koe over haar kop. Het zijn trouwe ,
lieve beesten . Door de steeds heviger wordende
windvlagen en de striemende regen trilt het

De wind wakkert nog aan …..de zee lijkt
opgeheven te worden , verwoestend , bulderend
bespringt hij de zwakke dijk ….een gat
ontstaat…. een volgende golf neemt bezit van de
opening en perst zich door het gat………modder
meesleurend kolkt het woeste water de polder
in … Kerstnacht 1717.
Op zolder kruipen ze dicht tegen elkaar aan .
Dijken breken , de enorme kolkende zee kent
geen grenzen meer, een alles vernietigende vloed
maakt ontzettend veel stuk . Mensen en vee
komen om in deze vreselijke nacht…….
Huizen , boerderijen , worden omver geworpen ,
weggespoeld …..
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in memoriam

’s Morgens, als het ergste voorbij is en de rust
in de lucht en het water terug keert, ligt er
een doodskleed over het Groninger Land . Van ’t
wad tot de stad is er rouw en verdriet.
En het huisje van Wolter en zijn gezin?
De dijk is over een grote lengte weggeslagen …
Van het huisje en de bewoners is niets terug
gevonden ……
Wel is een grote , diepe kolk ontstaan .
Joop Kamstra

De verslagenheyd in Westernylant is onbeschryflyk:
35 huysen, 79 menschen, 219 wat hoorn heeft,
68 peerden, 21 verkens, 724 schapen zijn
weggespoelt.

Kaart van het overstromingsgebied in
1717 van de Noordzeekust.
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interview

In gesprek met Berend Hut en Petra de Vries

Het huis van de toekomst wordt
in Westernieland gebouwd
Het is zondag 26 november als ik bij Berend Hut
en Petra de Vries op bezoek ben. We zitten in het
achterste deel van het huis, nu een soort woonkamer
met een groot biljart en diverse muziekinstrumenten.
Duidelijk de ontspanningsruimte. Hun huis aan de Dirk
Wierengstraat 38 wordt geheel gerenoveerd en zoveel
mogelijk in een oorspronkelijke staat teruggebracht.
Een project wat over jaren uitgesmeerd wordt, omdat

Berend is geboren in Leek en opgegroeid in Peize en
Roden. In 1985 trad hij in dienst bij Sennema in Winsum.
Na 13 jaar in Den Andel en 12 jaar in Baflo gewoond te
hebben streek hij uiteindelijk neer in Westernieland.
Petra (1971) komt uit Winsum en is doktersassistente.
Ze werkt nu voor Lifelines in de stad, een wetenschappelijk
onderzoeksproject opgestart vanuit het UMCG met 165.000
deelnemers uit voornamelijk de drie noordelijke provincies
dat mensen gedurende 30 jaar lang volgt. Het onderzoek
is gericht op “Healthy aging” ofwel “het gezond ouder
worden”. Helaas zal haar baan per 1 januari opgeheven
worden en zal ze opzoek moeten naar iets nieuws.

Berend alles zelf maakt: deuren, kozijnen etc. - bijna
elk onderdeel is handwerk en soms nog versierd ook.

Historie
Dit huis, gebouwd in 1912, is door verschillende bekende
Westernielandse families bewoond. Eerst woonden hier
Derk en Anje Visser. Later de familie Kadijk, Jannes
is hier in de jaren 50-60 opgegroeid. Er heeft nog een
postagentschap en kledingwinkeltje achterin de schuur
gezeten, het etalageraam aan de rechterkant van het huis
is hier een herinnering aan.
Sinds 2014 wonen hier Berend en Petra, die het huis
met veel authentieke elementen maar ook achterstallig
onderhoud van de familie Kadijk hebben overgenomen.

Ze hebben het huis in 2014 gekocht en zijn na de koop een
week later getrouwd. Na een burn-out is Berend het nu
rustiger aan gaan doen. “Ik heb toentertijd gelukkig veel
steun gehad van anderen zoals de buren Sander en Wilma.
Daarvoor werkte ik alleen maar, maar nu doe ik ‘s avonds
ook nog andere dingen.” vertelt hij. Ik speel basgitaar.
Regelmatig wordt er hier met een stel vrienden muziek
gemaakt en gebiljart. Er is altijd flinke aanloop hier”. Zo
komt Jannes bijna elke week wel even langs om te kijken
hoe het gaat”, vertelt Berend lachend.

Berend, 52 jaar, werkt 4 dagen in de week bij de Formido
in Winsum. Daarnaast is hij Berend de Maatmaker die als
ZZP’er timmer- en installatiewerkzaamheden verzorgd,
uitgezonderd schilderswerk. “Ik ben een groot liefhebber
van hout en lid van de Houtdraaiersvereniging, verteld hij
enthousiast en laat een aantal mooie werkstukken zien.
,

Derk en Anje Visser in 1915

Jaren ‘20

Jaren ‘50 met de familie Kadijk
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Werkplaats met Led-panelen

Houtkunst

De verbouw
Ze laten enthousiast het huis zien. De gehele verbouw is
achter begonnen en ze werken van achteren naar voren.
“We zijn begonnen met achter de schuur bomen te kappen
en met de uitbouw voor o.a. de houtvoorraad” vertelt
Petra. Daarna zijn ze begonnen met het realiseren van
de werkplaats waar vanuit ze het hele huis konden gaan
renoveren/restaureren. Berend vult aan: “Alles wordt met
de hand gemaakt en de werkplaats is de belangrijkste
ruimte in het huis. Ik heb laatst bijvoorbeeld alle groene
bovenramen verwijdert en deze worden dan weer
teruggezet in de nieuw te maken kozijnen met dubbel
glas. De serre is nu weggehaald maar op die plek komt
een nieuwe uitbouw. Strak van vorm en deze gaat een brug
slaan met de moderne architectuur van het nieuwe huis
aan de overkant.”

de vroegere zonnecollectoren, alleen met
een veel groter rendement. Daarnaast
beschikken ze nog over een traditionele
houtkachel in de woonkamer en een pelletkachel in de woon-/ontspanningsruimte
achter de schuur.
In de tuin staat al een nieuwe aanbouw met daarin een
sauna, badkamer en serreruimte om te zitten. Voor de
elektriciteitsvoorziening komen zonnepanelen op het
schuurdak. De werkplaats heeft een speciaal LED-paneel
verlichting. “In Baflo was ik de eerste met zonnepanelen.
Men verklaarde mij daar voor gek dat ik er zoveel op het
dak had liggen. Ik was toen al een voorloper met dit soort
zaken”, zegt Berend. “Daarnaast is er een opvang van
regenwater t.b.v. het doorspoelen van het toilet, dit zal
ook voor het woonhuis gerealiseerd worden. Ook kan na
filtering regenwater gebruikt worden voor de wasmachine”.
Inderdaad, dit huis zal een voorloper worden op gebied van
opwekken en gebruik van eigen energie.

Een tijd terug viel er bij hun een brief van de gemeente
in de bus met de sommatie het huis in tijdsbestek van
3 maanden gereed te maken m.b.t. verfwerk, kozijnen
en tuin. Oftewel de toonbaarheid. “Wij zijn echter achter
begonnen en het zou nog wel een flinke tijd duren voordat
we aan de voorkant aan de slag zouden gaan”, zegt
Berend. Om een lang verhaal kort te maken: het heeft
flink wat voeten in de aarde gekost om de gemeente te
overtuigen. Met de hulp van werkgever Sennema werd de
burgemeester op de hoogte gesteld van het vele werk wat
hier werd uitgevoerd. Vreemd is dat er een paar maanden
daarvoor nog een groepje medewerkers van de gemeente
in het kader van de “Pitstop Westernieland” een bezoek
aan hun hadden gebracht en enthousiast reageerden over
de bouw en het restauratiewerk...

Planning
De verbouw van de schuur met de nieuwe aangebouwde
delen zijn in een vergevorderd stadium. Het gehele
woonhuis zal nog moeten worden aangepakt. Een hele
klus nog. “We slapen nu in de woonkamer aan de voorzijde
van het huis maar als we gaan beginnen met de verbouw
van het woonhuis zullen we in de aanbouw met de sauna
gaan slapen”.
De bedoeling is dat het over 6 jaar klaar is...

Gerben Edens

Duurzaam
Behalve het restaureren en opknappen van de gehele
woning en schuur springt de energievoorziening in het
oog. Het huis krijgt straks overal vloerverwarming en de
grote houtopslag achter het huis is nodig omdat het ze
een flinke houtvergasser hebben met 2 grote buffervaten.
De hele woning krijgt een dubbele of driedubbele
beglazing naast hoogwaardige isolatie van de vloeren
en muren. Behalve een houtvergasser worden voor de
warmwatervoorziening op het dak z.g.n. “Heat Pipes”
geïnstalleerd. Dit zijn glazen buizen, vergelijkbaar met

Houtvergasser en groepenkast

7

Tocht om de Noord 2017
Daarna ging men richting de kerk. De kerk was open.

In de vroege zondagochtend van 24 september liepen
wij verkleed als iemand uit 1717 door het nog stille dorp
richting de kerk.
Ieder half uur werd de klok geluid.
En er was ook een expositie over de kerstvloed van 1717.
Ook was er livemuziek van een blaasorkest.

Het was mistig en doodstil. Wij luidden de klok om 9.00
uur.
Het dorp maakte zich klaar voor de Tocht om de Noord.
Een 2-daagse wandeltocht van 15, 25 en 40 km.
Een tocht waar ongeveer 3000 mensen aan deel namen.
24 september startte de 40 km. In Vierhuizen met het
luiden van de kerkklokken en eindigde in Uithuizen.
Het thema dit jaar was WATER met een verwijzing naar de
Kerstvloed overstroming langs de waddenkust in 1717.
Tegen 8.45 uur bereikten de eerste wandelaars
Westernieland.
Hij werd welkom geheten door een dorpsomroepster.
Aan het eind van Kaakhorn stond een schandpaal waar de
deelnemers en selfie konden maken.

De belangstelling was overweldigend. Iedereen vond ons
kerkje heel mooi.

Op de hoek van de Schaapweg en de Addingalaan zag men
overlevenden van de ramp met hun overgebleven spullen.
Daar werd een toneelstuk opgevoerd.

Daar ging het via de Dirk Wierengastraat via de ree van de
Jonge.
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impressie

Daar was een marionettentheater waar mensen erg van
genoten.
Via de kolk bij de boerderij van Van Dijk kwam men langs
het houtsnijwerk van Berend. Die had veel belangstelling
voor zijn werk.

Hier was ook het huishouden rond 1717 te zien.
Rond 16.00 uur werd TodN afgesloten met hapje en een
drankje voor de dorpsbewoners.
We kunnen met zijn allen terugkijken op een prachtige dag
met heel veel blijde mensen.
We hebben laten zien waarin een klein dorp groot kan zijn.
Van deze tocht is een film gemaakt die u kunt zien op onze
website: www.westernielandweb.nl onder dorpsfilmpjes.
(Tocht om de noord 2017)

Geschreven door Geertje en Theo Wijma.

Via de Dirk Wierengastraat kwam men bij de haven.
Op een boerenkar werd 4 uur lang enthousiast muziek
gespeeld.

Tenslotte nog een sfeerimpressie bij de haven van de
pleisterplaats van het dorpshuis.

Kerstvloedwandeling
Op woensdag 27 december is er de Kerstvloed
wandeling vanuit het informatiecentrum Waddenkust
te Pieterburen. Vertrek om 14:00 uur met gids Klaas
Oosterhof. Aan het einde van de wandeling (ca. 5
kilometer) wordt de molen in Pieterburen bezocht en
staat de warme kwast klaar.
Aanmelden via www.groningerlandschap.nl

Het terrein lag vol stropakken en er stonden partytenten.
Van deze pleisterplaats werd veel en lang gebruik
gemaakt.
Dorpsgenoten zorgden voor een hapjes en drankjes, onder
auspiciën van het dorpshuis.
Dit leverde ongeveer een bedrag op van 1100 euro.
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Werken aan de Dorpen
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft een
miljoen euro toegezegd aan de gemeente De Marne
voor de verbetering van de leefbaarheid in haar dorpen.
Deze verbeteringen moeten klaar zijn, of in gang gezet,
voordat we samengaan in de gemeente Hogeland. Het
betekent dat er per dorp gemiddeld zo’n 50.000 euro te
verdelen is.
De gemeente heeft de dorpen gevraagd hiervoor plannen
in te dienen en deze aan Burgemeester en Wethouders
te presenteren. Dit is inmiddels gebeurd. De gemeente
beoordeelt dit jaar nog of de plannen aan de gestelde
criteria voldoen en haalbaar zijn. De resultaten gaan
vervolgens naar de NCG die, rond maart van het nieuwe
jaar, besluit welke plannen er geld toegekend krijgen.

Parkeer- en doorstromingsoverlast. Rechts een
toekomstige parkeerstrook (?)
voor ouderen, die niet meer zo zeker op hun benen staan,
maakt dit het park beter toegankelijk. Ook hebben we
de oude wens om een aantal bankjes aan de paden te
plaatsen hier aan toegevoegd.

Wat wil Westernieland?
Vereniging Dorpsbelangen Westernieland heeft de vraag
van de gemeente opgepakt. Op hele korte termijn moesten
er uitgewerkte plannen komen. Door de tijdsdruk hebben
we jammer genoeg niet opnieuw uitgebreid aan het dorp
kunnen vragen wat voor wensen er leven. Maar gelukkig
konden we wel terugvallen op eerder onderzoek en de
dorpsvisie die in 2010 gemaakt is.
Op basis hiervan, en van wat we verder horen en zien, zijn
we uitgekomen op twee voorstellen. Deze sluiten aan op
vragen die er eerder leefden en die nog steeds actueel
zijn. Daarnaast willen we ook een vervolg geven aan de al
lopende acties rondom snelheidsbeperkende maatregelen
in het dorp.

Met de uitvoering van deze twee plannen verbetert we
de verkeersveiligheid in het dorp en worden de weinige
voorzieningen die we hier nog hebben beter bereikbaar.
We hebben signalen gehad dat er grote kans is dat de
gemeente en de NCG positief zullen besluiten. Zo ja, dan
kunnen we de uitvoering nog in het nieuwe jaar ter hand
nemen.

Jan Kippers,
namens de werkgroep Werken aan de Dorpen.

vrouger

Parkeerproblematiek
Het eerste voorstel gaat over de verbetering van de
verkeersveiligheid en een betere bereikbaarheid van het
dorpshuis in de Dirk Wierengastraat. Door de aanleg van
een parkeerstrook met parkeervakken aan de noordzijde
van de straat ter hoogte van huisnummers 53 t/m 57
willen we de parkeerdruk voor het dorpshuis verminderen.
Voor de veiligheid van voetgangers vragen we voor de
stoepkant om een parkeerverbod. We slaan zo meerdere
vliegen in een klap: voldoende parkeergelegenheid, ruimte
voor doorstroming van het (landbouw-) verkeer en ruimte
op de stoep voor voetgangers en het toenemend aantal
rollatorgebruikers.
Paden Addingapark
Het tweede voorstel gaat over het verbeteren van de
toegankelijkheid van het Addingapark. De huidige
verharding van de paden voldoet niet. Ze groeien dicht
met gras en onkruid en zijn hierdoor glad en en gevaarlijk.
Het plan is om in plaats hiervan een harde, onkruidvrije
en onderhoudsarme bestrating aan te leggen. Vooral

Uit meester Meurs verteld: Een hoogtepunt in het
schooljaar was het meerdaagse schoolreisje dat we
invoerden. Naar Noordlaren, Drouwenerzand, Spier.
Het maakte weinig uit. Op de fiets er naar toe en drie
dagen (twee nachten!!) dikke pret. Deze foto is van een
schoolreisje in 1962.
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Westernieland in Beeld

westernielandrun rent nu zelf ook

Zevenheuvelenloop

Twee jaar geleden zijn we gestart met
het project Westernieland in Beeld. Net
als in 1985 wilden we zo veel mogelijk
TAKE
activiteiten die in het dorp plaats vonden
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filmen en in een film vastleggen.
In 1985 ging dat nog met een ouderwets
filmtoestel, filmrolletjes en een grote projector om de
film te vertonen. De tijden zijn veranderd. Tegenwoordig
kan iedereen filmpjes maken, bijvoorbeeld op een eigen
fototoestel of op een iPhone.
Het idee ontstond, dat we als filmwerkgroep niet zelf
zouden gaan filmen, maar dorpsgenoten zouden vragen
filmpjes te maken van de activiteiten en die bij ons in te
leveren, zodat wij er een documentaire of dorpsfilm van
zouden kunnen maken. Dit gedurende het jaar 2016.
We gingen enthousiast van start met een behoorlijk aantal
deelnemers. Gaande weg het jaar liep de belangstelling
wat terug. Desondanks werden er toch nog heel wat
filmpjes ingeleverd. Daarnaast hebben we zelf ook diverse
filmpjes gemaakt. Al met al gaat het om ongeveer zeventig
filmpjes die te zien zijn op www.westernielandweb.nl de
nieuwe website van dorpsbelangen die in 2016 ontwikkeld
is.
We zijn een groot deel van dit jaar bezig geweest om van
het ingeleverde filmmateriaal een film te maken van
ongeveer vijfenveertig minuten, waarin te zien is wat er in
2016 in Westernieland gebeurd is. Er is in de film ook een
vergelijking gemaakt met activiteiten in 1985 door gebruik
te maken van beelden uit dat jaar.
We hebben het resultaat met een kleine groep deelnemers
bekeken. Binnenkort bieden we dezelfde gelegenheid aan
alle inwoners.

Met veel plezier hebben vijf Westernielanders op zondag
19 november de heuvels rondom Nijmegen bedwongen.
Roelof Kadijk als lid van Loopgroep Kameleon, Karel
Spruit, Jean Pierre Komans, Peter Gidding en Wouter
Wieringa als Westernielandrunners.
De Zevenheuvelenloop staat bekend als een pittige run
over vijftien kilometer, met veel lastige klimmers en
afdalingen, geen tocht voor watjes dus. ‘s Morgens om
half negen gingen we op pad, om half twee startte voor
ons de run die door zo’n 35.000 lopers bezocht werd. Na
een kilometer of tien besloten de jongste twee om het
tempo wat op te schroeven, zij finishten uiteindelijk zo’n
tien minuten vóór de wat oudere heren, die het met 1:39
ook bepaald goed deden. De dag werd afgerond met een
lekkere hamburger (ook vegan te verkrijgen) in Groningen.
De medailles worden met trots gedragen!

Wouter Wieringa

Filmwerkgroep Westernieland in Beeld,
Koos Eising, Wiebe Zorge en Theo Wijma.

Fleur de Ville project en de verkeerssituatie
Het Fleur de Ville projectplan B begint ondertussen
meer vorm te krijgen. In oktober zijn de 4 bloembakken
weer teruggeplaatst bij de dorpsentree’s. Deze keer met
beplanting. Er zijn nog wat problemen met de waterafvoer
in de bakken waardoor er te veel water in blijft staan na
de overtollige regen van de afgelopen tijd. De drainage
zal binnenkort worden verbeterd. Uit voorzorg zijn van 2
bakken de planten zolang elders in de volle grond gestopt.
Een volgende snelheidsbeperkende maatregel is de
aanschaf van een eigen snelheidsdisplay. We hebben
hiervoor een offerte ontvangen. Een
aanvraag bij Loket Leefbaarheid voor de
aanschaf hiervan is helaas afgewezen.
Nu wordt getracht om deze display
onder te brengen bij het Werken aan de
Dorpen project.

De bedoeling is dat deze mobiele display op verschillende
plekken in het dorp ingezet gaat worden.
De maatregelen zullen begin 2018 worden geëvalueerd in
een bewonersbijeenkomst.
Voor Kaakhorn en Schaapweg staat nog een aparte
bijeenkomst gepland om de situatie daar met bewoners en
agrariërs te bespreken.
Inzake de Schaapweg is er momenteel overleg met de
gemeente over de aanpak van de weg en het voetpad.
De parkeersituatie in de Dirk Wierengastraat wordt in het
plan Werken aan de Dorpen aangepakt.
Ten slotte hopen we in het voorjaar ook meer aan een
fleurige aankleding van het dorp te kunnen werken en
Fleur de Ville meer gestalte te kunnen geven.

Gerben Edens, namens de verkeerswerkgoep.
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Kloksmeren
Op 31 december, weer als
vanouds, Kloksmeren in ons
kerkje. Gedurende een uur (van
0.00 - 1.00 uur) wordt de kerkklok
geluid ter inleiding van het nieuwe
jaar.

Dorpskerstviering

Elke bewoner die komt, mag ook
klokluiden en krijgt een drankje aangeboden.

Op zondagmiddag 17 december is er weer een dorps
kerstfeest. De viering vindt, net als voorgaande jaren,
plaats in en bij de kerk. Vanwege het feit dat de kerstvloed
dit jaar precies 300 jaar geleden heeft plaatsgevonden zal
ook hier aandacht aan worden besteed.

Van harte welkom!
De culturele commissie

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:
Vanaf 15.30 uur klinkt er kerstmuziek bij de kerk,
gespeeld door een blazersensemble.
Om 15.45 uur zullen Joep Hiep en Evelien Sybrandi
een poppenspel opvoeren waarin de kerstvloed wordt
verbeeld. Dit poppenspel wordt in de buitenlucht, naast de
kerk, opgevoerd.
Om 16.00 uur wordt het programma vervolgd in de warme
kerk met een kerstspel door de kinderen en veel bekende
kerstliederen. Na afloop is er warme chocolademelk en
glühwein.

Brandplaats oudjaar
Er wordt met oudjaar geen brandcontainer in
Westernieland geplaatst.
De gemeente stelt dat Dorpsbelangen mede organisator
van dit “evenement” zou zijn en daarom toezicht zou
moet houden en bovendien verantwoordelijk is of er
wel of niet schoon hout wordt aangeleverd. Het bestuur
van Dorpsbelangen stelt echter dat zij hiervoor geen
verantwoording wil dragen. De afgelopen jaren hebben
we de gemeente gevraagd om een brandcontainer ter
beschikking te stellen omdat wij wilden voorkomen dat
zaken uit de hand kunnen lopen. Wij als bestuur maakten
ons zorgen over mogelijke schade aan omliggende
woningen, de nieuwe speeltuin en het Addingapark. Het
is dankzij de gunstige wind van de laatste jaren dat het
gelukkig nog enigszins binnen de perken is gebleven, al
hebben we wel jaarlijkse schade aan het park.
Nu vragen wij de gemeente elk jaar weer om hier rekening
mee te houden en hiervoor maatregelen te treffen.

Van harte welkom!
De voorbereidingsgroep dorpskerstfeest Westernieland

Toneelvereniging

Er is dit jaar door de gemeente geen plaats aangewezen
voor een vuur en daarom willen we alle bewoners en
agrariërs met klem erop wijzen dit jaar geen materialen
aan te voeren. Schade zal door de gemeente worden
verhaald op de veroorzakers.
Overtollig huisrraad en afvalmateriaal kan men naar de
stort in Usquert brengen.

Oliebollenactie
Toneelvereniging Democritus bakt ook dit jaar weer
oliebollen en appelflappen op oudjaarsdag. Voorafgaand
wordt er weer een lijst bij iedereen bezorgd waarmee u
de bollen met en zonder rozijnen en flappen voor oudjaar
kunt bestellen. Deze lijst graag tijdig inleveren bij Janet
Willemsen (Addingalaan 23) dan wordt uw bestelling
oudjaarsdag bij u in Westernieland afgeleverd.

Het bestuur van Dorpsbelangen
Westernieland wenst iedereen
een fijne jaarwisseling
en een heel goed nieuw jaar!
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