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Jaaroverzicht 2022:  
Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen 
 
Inleiding 
Op dinsdagavond 10 mei 2022 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden van de 
vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum en Kortehemmen. Sinds die bijeenkomst is de 
samenstelling van het bestuur als volgt: 
 

 Voorzitter:    Hans Nater 
 Secretaris:    Anne Meijer  
 Penningmeester:   Geeske Oostenbrug 
 Algemene bestuursleden:  Willem Veenstra, Louise Schaafsma, Froukje Bergsma 

en Anneke Wels 
 
Anneke Wels heeft in december 2022 in verband met gezondheidsredenen aangegeven te 
stoppen als bestuurslid van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen. 
Anneke Wels blijft wel beschikbaar bij het ondersteunen van activiteiten en projecten.  
 
Bijeenkomsten en overleggen 
Wij hebben de onderstaande vergaderingen georganiseerd/ bijgewoond: 
 

 9 bestuursvergaderingen; 
 Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen op 10 mei 2022;  
 Deelnemen en organiseren bezoek burgemeester Rijpstra op 12 januari 2022; 
 Deelnemen aan interview weekkrant Sa op 3 februari 2022;  
 Bijwonen informatieavond Doarpen yn ’t Grien in De Wilgen op 8 maart 2022;  
 Bijwonen algemene ledenvergadering SC Boornbergum ’80 op 6 april 2022;  
 Aanleveren dorp informatie voor de tentoonstelling Stroomopwaarts en het bijwonen 

van de opening daarvan op 14 april 2022;  
 Bijwonen algemene ledenvergadering pl. Belang De Wilgen op 19 april 2022; 
 Deelname aan de pubquiz bij het dorpsfeest op 16 juni 2022;  
 Deelname aan de optocht praalwagens tijdens het dorpsfeest op 18 juni 2022; 
 Deelnemen aan startbijeenkomst Open Drachten op 23 juni 2022; 
 Deelnemen en organiseren Simmer yn Fryslân op 19 augustus 2022; 
 Deelnemen voorbereidende overleggen Cultuurkaravaan op 3 september 2022; 
 Deelnemen aan bijeenkomst Open Drachten op 13 september 2022; 
 Opening Kleurrijke Kunst van Kunst Collectief Tegendraads op 7 oktober 2022;  
 Deelnemen bijeenkomst “Samenwerken tegen Armoede” op 12 oktober 2022;  
 Deelnemen evaluatie Crisisnoodopvang in FPCD op 26 oktober 2022;  
 Bezoek college van B&W Smallingerland in dorpshuis ’t Bynt op 1 december 2022. 
 

Toekennen dorpsbudget  
 Een subsidie van € 125,- verleend aan het Spikerfestival 2022 (i.p.v. 2020);  
 Een subsidie van € 200,- verleend aan de gezamenlijke sportdag van de basisscholen 

(Koningsspelen); 
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 Een subsidie van € 250,- verleend aan het donateurs- en jubileumconcert (i.c.m. Iris 
Kroes) van Looft den Heer;  

 Een bijdrage van € 50,- verleend aan de activiteitencommissie voor de Winterborrel. 
 
Toekennen buurtbudget  

 Een bedrag van € 2.145,- voor het plaatsen van plantenbakken bij dorpshuis ’t Bynt. 
Deze aanvraag is gedaan door het bestuur van dorpshuis ’t Bynt en is ondersteund 
door de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen.    

 
De buurtbudgetaanvraag voor de herinrichting van de groenstrook aan de Tymen de Boerwei 
is afgewezen.  
 
Gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement  
Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen heeft op haar 
bestuursvergadering van 5 april 2022 ingestemd met de gewijzigde statuten en het gewijzigde 
huishoudelijk reglement en heeft deze wijzigingen ter goedkeuring aan de leden voorgelegd 
tijdens de algemene ledenvergadering van 10 mei 2022. De wijziging van de statuten was 
nodig vanwege de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Naast  
de statuten is ook het Huishoudelijk reglement, geactualiseerd. In de nieuwe statuten is daarbij 
ook opgenomen dat Dorpsbelang Boornbergum al opgericht is op 13 januari 1900. 
 
De (aanwezige) leden van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen 
hebben unaniem ingestemd met de statutenwijziging en het gewijzigd huishoudelijk 
regelement, waarmee de voorgestelde wijzigingen zijn goedgekeurd. De gewijzigde statuten 
van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen zijn op donderdag 16 
juni vastgelegd bij Notaris Kooi. Het gewijzigde huishoudelijk reglement is op de website 
www.boarnburgum.nl geplaatst.  
 
Himmeldei 8 april 2022 
Na twee Himmel-vrije jaren, kon het bestuur van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen 
in 2022 weer een Himmeldei organiseren. Tijdens de Himmeldei helpen de kinderen uit onze 
dorpen om Boornbergum en Kortehemmen afvalvrij te maken. Op deze manier leren de 
kinderen dat ze geen afval op straat of in de berm moeten gooien. Daarnaast is het niet alleen 
leerzaam, maar ook erg leuk om met elkaar de handen uit de mouwen te steken. Het was een 
geslaagde middag met meer dan 30 kinderen en hun begeleiders. Wat is er een troep van 
onze straten, uit de bosjes en langs de sloten opgeruimd. Bijna een hele afvalcontainer vol.  
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Tentoonstelling Stroomopwaarts  
De tentoonstelling Stroomopwaarts ‘Van plaggenhut tot Papegaaienbuurt’ was van 15 april tot 
en met 26 juni 2022 te bezoeken in Museum Dr8888. De tentoonstelling ging over de 
geschiedenis van de dorpen in Smallingerland. Vanuit onze Vereniging van Dorpsbelangen 
hebben we veel (tekst)materiaal aangeleverd over specifieke kenmerken van Boornbergum 
en Kortehemmen, maar helaas kon niet alles worden tentoongesteld. Jochum Dijkstra heeft 
ons daarbij goed geholpen met zijn historische kennis en beschikbare materiaal. Verder zijn 
er enkele voorwerpen tentoongesteld welke gebruikt werden ten tijde van de laagveen 
vervening. Deze zijn op ons verzoek door It Damshûs tijdelijk beschikbaar gesteld aan 
Museum Dr8888. Daarnaast heeft dorpsgenoot Sijmon de Boer mooie foto’s van 
karakteristieke locaties in Boornbergum en Kortehemmen gemaakt. Wij hebben in 2022 
diverse onderwerpen gedeeld in de Boarnhimster Bining, zodat we alle informatie voor de 
tentoonstelling niet voor niets hebben verzameld.  
 

 
Deelname optocht dorpsfeest  
Op zaterdag 18 juni heeft de Verenging van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen, 
zowel ‘s ochtends als ‘s avonds meegelopen in de praalwagen optocht door Kortehemmen en 
Boornbergum. We hebben met drie bestuursleden meegedaan. Ons doel was om meer 
bekendheid te geven aan de Vereniging van Dorpsbelangen middels het uitdelen van flyers.  
Van de organisatie mochten we aan het begin van de optocht lopen zodat we met onze 
kruiwagen en dorpsvlag meteen goed te zien waren. 
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3D-projecties op Nijewei in Boonbergum aangebracht  
In het weekend van 22 tot en met 24 juli 2022 zijn in opdracht van de gemeente Smallingerland 
door Aerosol Art Drachten twee 3D-projecties aangebracht op de Nijewei in Boornbergum. 
Vanwege het slechte weer was het aanbrengen al een paar keer uitgesteld. De projecties, 
waarop een ballon met twee overstekende kinderen staat afgebeeld, moet bijdragen aan de 
verkeersveiligheid in het dorp. De projecties zijn onderdeel van het project Feilich op 'e Dyk, 
dat startte in 2017. Samen met bewoners, jong en oud, zijn creatieve ideeën bedacht voor het 
verbeteren van de verkeersveiligheid. Eén van de ideeën die hieruit naar voren kwam, was het 
plaatsen van 3D-projecties op straat. Vanuit het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen 
heeft ons (oud) bestuurslid Brenda Kammeraad-Addison haar de afgelopen jaren ingezet voor 
de komst van deze projecties. Op 27 juli 2022 is door Omrop Fryslân aandacht besteed aan 
de 3D-projecties door middel van een interview met Dorpsbelang. Dit is in het programma 
“Hjoed” op 28 juli 2022 uitgezonden. 
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Simmer yn Fryslân 19 augustus in Boornbergum en Kortehemmen  
Omrop Fryslân (presentatrice Esther Dijkstra) was met het radioprogramma Simmer yn 
Fryslân op vrijdag 19 augustus 2022 in Boornbergum en Kortehemmen. Wij hebben vanuit de 
Vereniging van Dorpsbelangen namen, organisaties, verenigingen, etc. aangedragen over wie 
ze konden benaderen om een goed beeld van onze dorpen te krijgen. Wij waren blij dat 
mensen enthousiast reageerden om mee te werken. Omrop Fryslân heeft de keuze gemaakt 
over wie ze gedurende de dag gingen interviewen. Helaas kon niet iedereen worden 
geïnterviewd, die we hadden aangedragen.  
Er is onder andere gesproken met de Vereniging van Dorpsbelangen, Thea Grobben over haar 
landarbeidershuisje en de kabouters, Rolf Döderlein de Win over woodcarving (kettingzaag 
sculpturen). Ook is een bezoek gebracht aan de kloosterkerk in Kortehemmen, dorpshuis ‘t 
Bynt en Bij Buurman in Kortehemmen.  
 

 
 
Activiteit voor ouderen  
Op woensdagmiddag 31 augustus 2022 heeft van 14:30 – 16:30 uur in dorpshuis ’t Bynt de 
high tea voor ouderen plaatsgevonden. Vanuit het bestuur van Dorpsbelangen zijn we 
gevraagd om een activiteit voor de ouderen uit onze dorpen te organiseren. Dat wilden we 
graag doen en het leek ons mooi dat er ouderen vanuit het dorp met ons mee wilden denken 
en helpen. Er waren 5 dames die zich hadden aangemeld om te helpen. Deze activiteit was 
voor de deelnemers kosteloos en is geheel door de Dorpsbelangen uit eigen middelen 
bekostigd. 
 
De middag was een groot feest. Er waren zo’n 50 deelnemers en 8 vrijwilligers. Het was voor 
ons fijn om te zien en te horen dat iedereen het naar zijn zin heeft gehad en dat er wordt 
gehoopt op een vervolg. Het was voor de deelnemers fijn elkaar zo te ontmoeten.  
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Ledenwerfactie  
Wij hebben in het najaar van 2022 een ledenwerfactie gehouden voor de Vereniging van 
Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen. Er is huis-aan-huis aan niet leden een flyer 
bezorgd. Het resultaat is circa 15 nieuwe leden.   
 
Overige activiteiten 
Daarnaast hebben we ons in 2022 onder andere beziggehouden met:  

- Inschrijving in het UBO-register;  
- Kwaliteit van de verharding van de fiets- en wandelpaden omgeving De Middelgeast; 
- Het plaatsen van het bankje aan het fietspad langs het FPCD;    
- De ontwikkellocatie Titelroas;  
- De waterwinning van Vitens; 
- Een nieuw plexiglas in het publicatiebord bij dorpshuis ’t Bynt;  
- Het voorbereiden voor het plaatsen van informatieborden bij het zeilschip en het 

haventje van de Eagewyk;   
- Het verdiepen in bloeizone/ buitensport faciliteiten;  
- Het verzamelen van wensen voor de toekomstvisie van Boornbergum/ Kortehemmen; 
- Het mede-organiseren van de winterborrel.  

 
Anne Meijer 
Secretaris van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen 
 
Titelroas 18 
9212 RM  Boornbergum 
Tel: 06 – 5268 4439  
E-mail: dorpsbelang@boarnburgum.nl. 
 
Boornbergum, 7 februari 2023.  


