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Voorwoord van de redactie

Het najaar maakt plaats voor de winter. Dat is het moment om de derde Mied-
bringer van dit jaar 2021 uit te brengen, de winter-Miedbringer. Of het zo 
sneeuwwit wordt als op de prachtige middenpaginafoto van Gerrit Bart Volgers 
te zien is, is op dit moment natuurlijk niet te zeggen, dat wachten we af.
Een jaar geleden zette ik het volgende fragment in mijn voorwoord: 
“Nog steeds is het coronavirus onder ons. Ook op Terschelling. (...)  Het open-
bare leven wordt nog steeds beïnvloed door deze pandemie. (...) Dus nog steeds 
is het motto: voldoende afstand houden tot de medemens, goed ventileren van 
binnenruimtes en goede (hand-)hygiëne, plus het dragen van mondkapjes in 
openbare binnenruimtes, winkels en op de veerboten en in bussen.” Zo lijkt de 
tijd te hebben stil gestaan, want nog steeds heeft het coronavirus invloed op ons 
leven. 
Maar net als toen ontvangt u als donateur wederom, alsof er niks aan de hand 
is, een Miedbringer, de wintereditie. Daarin onder meer een verslag van de jaar-
lijkse donateursvergadering, die plaatsvond in  september in het dorpshuis ‘Ons 
Huis’ in de Torenstraat op West. Verder van de hand van onze voorzitter Jan 
Willem Spanjer en secretaris Jaap Smit ook in deze editie hun bijdragen.
Voor de actuele zaken kunt u onze website www.sos-terschellling.nl raadple-
gen. Via Twitter kunt u op de hoogte worden gehouden van verversing van 
bijdragen op deze site door SOS te volgen.
Veel leesplezier gewenst. Ik wens u toe een goed uiteinde van dit jaar 2021 en een 
goed en gezond 2022. 

Gerard Muiser, eindredacteur van De Miedbringer en bestuurslid van SOS
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Van de voorzitter

Wij zitten helaas weer volop in de coronacrisis, 
waardoor het bestuur dit jaar slechts eenmaal 
heeft kunnen vergaderen. Gelukkig kunnen we 
digitaal wel het nodige bestuurswerk doen maar 
liever kijken we elkaar eens in de ogen.
Bestuurlijk is er het nodige te doen geweest rond 
een publicatie in de Leeuwarder Courant van 10 
mei jl.  In genoemde publicatie over het Eilân Fes-
tival wordt de heer Simon namens de organisatie 
geciteerd die de contacten met SOS nu “goed en 
vriendelijk” noemde. Gerard Muiser schreef daar al een artikeltje over op onze 
website op 21 oktober jl.
Een rectificatie werd geweigerd omdat volgens de hoofdredacteur de heer Simon 
wel degelijk genoemde uitlating heeft gedaan. Dat kan zo zijn, maar er is geen 
enkel contact geweest met de organisator, dus is de uitlating van de heer Simon 
is pertinent onjuist. De weigering om te rectificeren, of een eerder ingezonden 
brief van S.OS. te publiceren zegt toch wel wat over de journalistieke kwaliteit 
van de Telegraaf, pardon, van de Leeuwarder Courant.
SOS is nog steeds tegen het festival en heeft inmiddels bezwaar aangetekend 
tegen de verleende omgevingsvergunning en ook beroep ingesteld tegen de 
provinciale ontheffing stiltegebied. Die ontheffing heeft wellicht gevolgen voor 
het motorcrossterrein en Oerol-activiteiten. Deze laatste activiteiten vinden ook 
plaats in het stiltegebied, maar daarvoor zijn geen ontheffingen verleend en dus 
feitelijk illegaal. Nu gaat het SOS niet om het verbieden van deze activiteiten, 
maar hun geluidsproductie had moeten meetellen bij afgifte van de ontheffing 
ten behoeve van het Eilân festival. Want wat betekent nu feitelijk de aanwijzing 
stiltegebied? Op Terschelling is dat kennelijk van nul en generlei waarde. Ik ben 
benieuwd hoe de bestuursrechter daar straks over denkt.

Punthoofd

Een andere kwestie die ik zou willen bespreken is de ontwikkeling van het 
Punthoofd te Formerum. Het is goed dat er nu plannen liggen om de bouwval 
ter plaatse aan te pakken. Ik heb laatstelijk een gesprek gevoerd met de pro-
jectontwikkelaar, die de plannen heeft toegelicht. Deze plannen houden kort 
gezegd in dat een appartementenhotel zal worden gerealiseerd, geen extra 
parkeerterrein, de nabijgelegen bunkers worden deels  omgebouwd tot apparte-
menten, deels gerestaureerd  en er zal een fietspad in de zeereep naar Midsland 
aan Zee worden aangelegd, deels verzonken in het zand. Bij realisering van dit 
fietspad zal het zuidelijke fietspad worden opgeheven om daarmee een aanslui-

tend stuk natuurgebied te verkrijgen. De plannen zijn nog niet gepubliceerd 
en te zijner tijd zal SOS daarover een oordeel vellen. Wel is het van belang te 
melden, dat eindelijk iets gedaan wordt aan het Punthoofd.

Badhotel Midsland aan Zee en Manege hoorn

Een andere belangwekkende zaak die momenteel speelt, is het ontwerpbestem-
mingsplan Badhotel Midsland aan zee, dat ter inzage is gelegd. Wij zullen tijdig 
zienswijzen indienen tegen dit ontwerpbestemmingsplan. Ook speelt nog de 
Manege Hoorn. De twee aanvragen om een omgevingsvergunning zijn door het 
college geweigerd, maar de projectontwikkelaar heeft daartegen beroep inge-
steld bij de rechtbank. Wij houden de uitkomst nauwlettend in de gaten.
Zoals gezegd, wij hebben maar een keer kunnen vergaderen en dat terwijl SOS 
volgend jaar 60 jaar bestaat. Een heuglijke gebeurtenis die het bestuur niet 
ongemerkt aan zich voorbij wil laten gaan en in de eerstvolgende Miedbringer 
zal aan de viering aandacht worden besteed.
Rest mij u allen een zeer voorspoedig nieuwjaar te wensen, waarbij corona hope-
lijk een achtergrondverschijnsel zal zijn.

Jan Willem Spanjer
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Notulen 
Algemene Donateursvergadering 2021

De vergadering werd gehouden in het Ons Huis te West-Terschelling op vrijdag 
24 september 2021.  Aanwezig waren 26 donateurs en 7 bestuursleden. 

oPening

Om 19.35 uur opent de voorzitter de vergadering door een hartelijk welkom uit 
te spreken.  In het bijzonder verwelkomt hij ook diegenen vanaf de vaste wal die 
speciaal de moeite hebben genomen om deze vergadering bij te wonen.           
De voorzitter verzoekt vervolgens één minuut stilte wegens het overlijden van 
onze oud-voorzitter, Dhr. W. Spanjer.  Het betreft de vader van onze huidige 
voorzitter. Dhr. Spanjer was een vurig pleitbezorger voor SOS en een eilandlief-
hebber in hart en nieren.                                  

Mededelingen/ingekoMen stukken  
Ingekomen stukken zijn er niet. 
De secretaris leest de volgende verhinderingen voor:  Mevr. C. Jongedijk-de 
Weerdt; Dhr. H. van Tol;  Dhr. H. Schurink;  Mevr. T. Spanjer; Dhr. H. Hees; 
Dhr. H. Pals; Mevr. E. de Haan; Dhr. R. Yetzenga en dhr. J. W. Groeneveld.

notulen 58e donateursvergadering

Deze notulen hebben al onze donateurs kunnen lezen in de december-Mied-
bringer nr. 209. Vragen worden er niet over gesteld, waarna de notulen worden 
goedgekeurd.

Jaarverslag 2020  
Het jaarverslag heeft iedereen kunnen lezen in de Miedbringer nr. 210.  Vragen 
worden er niet over gesteld, zodat het jaarverslag wordt goedgekeurd.

financieel verslag 2020 en Begroting 2021   
Het financiële overzicht stond in het geheel afgedrukt in Miedbringer nr. 
211. De donaties zijn flink gestegen vanwege de ontvangst van een legaat ten 
bedrage van € 8.500,- . Voor dit legaat hebben we nog geen definitieve bestem-
ming gevonden.  Misschien kunnen we het gebruiken voor onderhoud van de 
Sjouw in Hoorn. Ook vieren we volgend jaar ons 60-jarig bestaan. 
Er worden verder geen vragen gesteld of opmerkingen geplaatst.

kascoMMissie  
De kascommissie bestond dit jaar uit Mevr. N. Zorgdrager en Dhr. W. J. Groe-
neveld. Beiden hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. Mevr. N. 
Zorgdrager doet hiervan verslag. 
Dhr. Groeneveld  is dit jaar aftredend. Tot nieuw lid van de kascommissie stelt 
zich beschikbaar: Dhr. C. Muijskens.
  
BestuursverkieZing  
Dit jaar zijn aftredend Dhrn. J. van der Zee en secretaris J. A. Smit.  Beiden stel-
len zich weer herkiesbaar, waarbij de secretaris opmerkt op zoek te zijn naar een 
vervanger.  Na meer dan twintig jaar secretaris te zijn geweest, vindt hij het wel 
genoeg geweest. 
Dhr. M. Rinders heeft zich bereid verklaard deel uit  te maken van het algemeen 
bestuur.  Hij stelt zichzelf voor. Hij heeft een weg- en  waterbouwkundige 
achtergrond.  De morfologie rond ons eiland boeit hem zeer. De afslag van de 
Boschplaat heeft zijn aandacht.  De Stuifdijk kent zowel voor- als nadelen.  
Hij wordt vervolgens per acclamatie benoemd.
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MiedBringer/weBsite/donateurswerving  
Ons mededelingenblad de Miedbringer wordt alom zeer gewaardeerd en  daar 
gaan we voorlopig mee door.  De website ziet er eveneens goed uit.  We moeten 
in het vervolg wel de uitnodiging  met de agenda  op de site plaatsen, tezamen 
met alle relevante informatie en stukken.
We wisten tijdens de jaarlijkse Beestemerk in Midsland altijd wel wat nieuwe 
donateurs warm te krijgen voor S.O.S.  Jammer genoeg werd de Beestemerk dit 
jaar al voor de tweede maal afgezegd i.v.m. Covid-19 (Corona).  Het donateurs-
bestand bestaat thans uit 464 betalende donateurs. Dit aantal blijft vrij stabiel, 
maar er zouden zich best wat jongeren  mogen aandienen, zo is onze mening. 
Mevr. Fries-Buren raadt ons aan contact op te nemen met de Terschellinger 
Ondernemers Vereniging  teneinde meer naamsbekendheid op ons eiland te 
verkrijgen.

actuele onderwerPen

Van oost naar west gaande beginnen we met de Grië.  We konden onlangs lezen 
dat er subsidie was verleend door het ‘Iepen mienskip Fonds’ om ten zuiden 
van de eendenkooien een wandelpad aan te leggen.  Reden voor ons om per 
brief naar de Provincie en de Gemeente onze zorgen te uiten omtrent datgene 
wat ons in dat gebied zorgen baart.  Zo wordt regelmatig gekampeerd nabij de 

Wierschuur; slootjes zijn sinds de laatste herstelwerkzaamheden illegaal dicht 
gegooid; en de natuurwaarden worden niet meer gerespecteerd.
Dhr. Doeksen zegt dat door te snelle afwatering het hele gebied te snel ver-
droogt, met als gevolg botulisme in de eendenkooien.  Het plan om de Bloed-
sloot te verondiepen noemt hij rampzalig.  Nabij de derde kooi bloeit op de 
enige groeiplek in Nederland de ‘Engelse Allant’.  Door overbemesting groeit 
dit plantje alleen nog in de slootwal en tussen het riet. De Verfbrem is geheel 
verdwenen.  Dhr. Zwart zegt dat het ‘HerstelPlan’ was bedoeld om de situatie 
uit de jaren 1930 te herstellen. Door toenemend agrarisch gebruik lijkt de Grië 
steeds meer op een echte polder.  Hij vindt de hydrologie van het gebied echter 
wat lastiger. En zo zijn er nog wel wat punten te noemen.

Hierna wordt het tijd voor een tweede kopje koffie of thee  en lassen we een 10 
minuten durende pauze in.

Hierna gaat het gesprek over de ontstane situatie van de Manege te Hoorn. Het 
College wilde een coördinatieregeling in het leven roepen. Dit is gunstig voor de 
Gemeente want de projectontwikkelaar mag vervolgens zijn gang gaan.  Beroep 
is dan alleen nog mogelijk bij de Raad van State.  Gelukkig is de coördinatiere-
geling door de gemeenteraad tijdig verworpen. De projectontwikkelaar heeft 
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ons uitgenodigd voor een gesprek. Wij zijn hier niet op ingegaan, omdat we dan 
ook bij de planvorming worden betrokken en dat willen we niet.  Tot op heden 
zijn de precieze plannen onbekend. De focus zal niet liggen op een manege, 
maar wel op appartementen met een enkel paard in de achtertuin, zo vermoe-
den we. We blijven de zaak nauwlettend volgen.

Vervolgens bespreken we de situatie rond de Zelfpluktuin. De eigenaren wilden 
een woonhuis met schuur bouwen, waar wij op tegen waren.  Eerst werden de 
plannen door de Raad van State afgekeurd; in een later stadium hebben ze er 
toch weer mee ingestemd.  Er komt nu een agrarisch bedrijf dat hooguit twee 
tot drie maanden per jaar geopend zal zijn

Dorpshuis “De Stoek” te Hoorn is een multifunctioneel gebouw voor heel oost-
Terschelling, waarin diverse verenigingen hun vaste plek hebben  gevonden.  
Het College vindt het echter ook een prima locatie voor woningbouw.  Dit zou 
alleen maar kapitaalvernietiging betekenen. Wij vinden dat eerst overleg moet 
plaatsvinden met de buurtschappen van de vier oosterse dorpen. De sloop- en 
bouwplannen moeten eerst grondig worden doorgenomen en besproken met 
alle betrokkenen, waarbij de verkeerssituatie ook mee moet worden genomen, 
zo vinden we.

Dit voorjaar wisten toch een stelletje kauwtjes de hijsbal van de Sjouw te kraken 
om er vervolgens nestgelegenheid in te vinden.  De gevlochten wilgentenen 
waren ook al niet in al te beste staat. Om de Sjouw te strijken moesten we eerst 
wachten tot het einde van het broedseizoen. Maar daarna werd het nabij gele-
gen pand gerenoveerd en stond steigerbouw in de weg. Nu is de Sjouw eindelijk 
gestreken en wordt de bal in Friesland van nieuw vlechtwerk voorzien. Naar 
verwachting staat de Sjouw in de herfst weer overeind.

Bij het Punthoofd/Gavere te Formerum aan Zee staan ook nieuwe ontwikkelin-
gen  aan te komen.  Het oude gebouw bevindt zich in deplorabele staat en moet 
hoog nodig gerenoveerd worden.  De eigenaar wil ook diverse bunkers gereed 
maken voor bewoning in recreatieve sfeer. En er is sprake van om het tracé van 
het huidige fietspad te verleggen.  Dhr. Zwart zegt dat dit nodig is omdat de 
recreatiedruk in het gebied toeneemt en dit gaat ten koste van de vogelstand. 
Dhr. Bakker ziet de drukte bij de strandovergang Midsland aan Zee enorm toe-
nemen, waarin we hem volkomen gelijk geven.

De voorgenomen bouw van een Badhotel te Midsland aan Zee wordt vervolgens 
besproken.  Voor de tweede wereldoorlog stond er al een badhotel, dat op last 
van de bezetter in 1943 moest worden afgebroken. Via een nog vigerend bestem-
mingsplan uit het jaar 1986 en 76 jaar na be-eindiging van de tweede wereldoor-
log vindt de eigenaar dat er toch weer een badhotel moet komen.   Onlangs heeft 
de gemeenteraad een ontwerp-bestemmingsplan goedgekeurd.  De Raad van 
State heeft in deze al een uitspraak gedaan.  In het kleinschalige hotel mogen 
23 appartementen komen met in totaal 40 gasten. Het gebouw komt bovenop 
de zeereep te staan en met een nokhoogte van 12,5 mtr. zal het rondom en over 
het gehele eiland te zien zijn, zo vermoeden we.  Dhr. Muijskens is de mening 
toegedaan dat gezien de hoeveelheid gasten er best een hele verdieping af kan. 
Dhr. Bakker voorziet chaotische toestanden nabij de overgang i.v.m wandelaars, 
strandgangers, fietsers, bussen, auto’s, etc.
Wij zullen proberen een mogelijkheid te vinden om de bouw tegen te houden.

Eilân festival.  Zoals U allen wel bekend zal zijn is ‘Chasing the Hihat’ voorne-
mens een festival te organiseren nabij het Duinmeertje van Hee en de voorma-
lige vuilstortplaats Nollekes. Het zal een vierdaags festival zijn met te beginnen 
6.000 festivalgangers.  Het eerste festival zal plaats moeten vinden in het jaar 
2022 en de aanvraag is voor een periode van vier jaar met een toename van het 
aantal bezoekers tot 12.000.
De Provincie Friesland verleende reeds een vergunnig op de wet Natuurbescher-
ming. Tezamen met de ‘groep van 12’ en de Buren van Hee loopt nog een proce-
dure. Ook is een ontheffing op de Provinciale Milieuheffing nodig, waartegen 
wij eveneens bezwaar zullen aantekenen.
Van het stiltegebied maakt ook Oerol gebruik en er is een crossbaan gesitueerd. 
Deze zullen eveneens een ontheffing moeten hebben. Daar dit al bestaand 
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gebruik is, zullen wij hiermee geen moeite hebben. De Gemeente moet een 
omgevings- en een evenementenvergunning afgeven. Onze Gemeente heeft dit 
voorjaar een enquête onder de burgers laten houden om tot een goed evenemen-
tenbeleid te komen.
Van een evenementenbeleid is voorlopig nog niets terecht gekomen.
Toevallig kwam de gemeente Texel deze week in het nieuws. De inwoners 
vinden dat het eiland leefbaar moet blijven. Met 4,3 miljoen overnachtingen 
vindt men de grens bereikt.  De kernwaarden rust en ruimte moeten bewaard 
blijven, zo is de mening van de Texelse bevolking.  
Dhr. Muijskens weet te melden dat in de zoneringskaart van SBB de omgeving 
van het Duinmeertje aangewezen is tot evenemententerrein. Dit was eerst niet 
zo.  Kunnen zij dit zomaar veranderen?  

Vervolgens komt het mountainbiken ter sprake.  Wij hebben dit schriftelijk 
per brief aangekaart bij Staatsbosbeheer. Zij staan fietsen op onverharde paden 
toe, op paden breder dan 50 cm. En dit gebeurt met crossfietsen. fatbikes, etc. 
De Gemeente voert overleg met SBB omtrent dit probleem. Door de corona zijn 
veel meer toeristen naar ons eiland gekomen met navenant meer fietsers.  Maar 
ze scheuren dwars door alles heen, waarbij veel natuur vernield wordt.  Dhrn. 
Gorter en Doeksen vertellen een dergelijk verhaal. Dhr. Zwart zegt het een com-
plex probleem te vinden, maar regulering is toch wel nodig, zo zegt hij.
Het toenemende autoverkeer op ons eiland baart ons ook zorgen. Steeds meer 

toeristen nemen hun auto mee en de stroom auto’s kan ons eiland nog maar 
nauwelijks verwerken. Op West is tijdens de zomermaanden bijna geen parkeer-
plek te vinden.  We beseffen echter wel dat dit een complex probleem is, dat niet 
zomaar op te lossen is.

Het fietspad door de polder komt vervolgens ter sprake. De oostzijde is gereed; 
de westzijde moet nog gedaan worden. Dit omdat SOS, tezamen met de Vogel-
wacht en de Natuurvereniging, bezwaar heeft gemaakt tegen de verbreding 
van het fietspad. Oorspronkelijk was het fietspad twee meter breed. Thans zijn 
enkele gedeeltes 3 mtr. breed en dit lokt sluipverkeer met auto’s door de polder 
uit!  Dhr. Doeksen zegt dat de Vogelwacht heeft opgemerkt dat het aantal broe-
dende weidevogels nabij het fietspad reeds aan het afnemen is. 

externe ontwikkelingen, etc.  
We beginnen met de aanpak van het stikstofprobleem. Daar dit echter een lan-
delijk probleem is en niet van SOS, zijn we hierover snel uitgepraat.
Dhr. Gorter benadrukt dat Terschelling te vol wordt met gasten, zodat we 
moeten gaan nadenken over reguleren.  
Op Texel is de bevolking de drukte zat en de veerboten van TESO gaan minder 
afvaarten maken. De horecagelegenheden op ons eiland sluiten ook al één of 
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twee keer per week de deuren vanwege gebrek aan personeel en drukte. Dit kan 
zo niet doorgaan, vindt hij.  We zouden er volgend jaar voor de gemeenteraads-
verkiezingen over na kunnen denken een stemadvies te publiceren met als argu-
ment:  behoud van het Terschellinger eigene.  Als voorbeeld wordt het Duitse 
schiereiland Sylt genoemd. De oorspronkelijke bewoners zijn bijna allemaal ver-
dwenen en de huidige bewoners zijn nu alleen nog maar mensen van buiten af. 

rondvraag

Dhr. Du Bois vindt het een goed idee om vóór de raadsverkiezingen van volgend 
jaar maart een ingezonden brief in de Terschellinger te plaatsen met erin een 
soort van stemadvies.
Mevr. Fries-Buren benadrukt nogmaals op de website van SOS de uitnodiging 
voor de algemene donateursvergadering te plaatsen; met eveneens de agenda.  
De notulen van het voorgaande jaar horen hier dan ook bij,  We nemen dit ter 
harte.
Dhr. Gorter zegt nogmaals dat we willen wonen en werken op een fatsoenlijk 
eiland, alwaar voor ondernemers een goede boterham te verdienen valt.  Daar 
zijn we het helemaal mee eens.
De secretaris vraagt aan de vergadering om een goed idee teneinde volgend jaar 
ons 60-jarig bestaan te vieren.  Misschien is het organiseren van een barbecue 
een optie?  Een tocht naar Griend is wel leuk, maar is lastig te organiseren. Een 
vaartocht met de voormalige zeesleepboot Holland is ook een optie.  We zullen 
hier in het bestuur nader nog eens over nadenken.

Het is ondertussen 21.35 uur geworden. Vragen worden niet meer gesteld. We 
gaan even tien minuten pauseren.

Hierna houdt ons algemeen bestuurslid, Dhr. J. van der Zee, met behulp van 
lichtbeelden een heel mooi verhaal over ons eiland met foto’s van de rijke 
natuur, gedichten, etc. Het hele eiland komt aan bod vanaf de Noordsvaarder 
tot en met de Boschplaat.

Om 22.20 uur komt hier ook een einde aan.  Dhr. J. van der Zee wordt een pre-
sentje voor de moeite aangeboden.  De voorzitter bedankt iedereen voor haar/
zijn opkomst en inbreng en wenst iedereen een wel thuis toe.
Tot slot zingen we onder begeleiding van accordeonmuziek van de secretaris het 
eerste en het laatste couplet van het Terschellinger volkslied. 
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Kwartaaljournaal 
tot en Met noveMBer 2021

Het goede nieuws is dat er dit jaar een overvloedige oogst aan cranberries is 
geplukt.  We weten dat de cranberry veel van water houdt en met het koude en 
natte voorjaar was dit het geval.  Zowel de pachter als ook de particuliere pluk-
kers kwamen ruimschoots aan hun trekken.
Het slechte nieuws is dat corona toch weer de kop opsteekt.  Men had er eigen-
lijk op gerekend dat aan het einde van dit jaar het virus onder controle zou zijn. 
Niets blijkt minder waar; het aantal besmettingen neemt nog dagelijks toe en 
de regering kan niet anders dan diverse verruimde maatregelen weer terug-
draaien.  Zullen we ooit nog afkomen van corona, zo vraag ik mij af ? We moeten 
het maar lijdzaam ondergaan. Hier volgt mijn kwartaaljournaal.     

 Na het zomerreces komt de gemeenteraad 25 augustus weer bijeen voor een 
raadscommissievergadering. De veerhaven en de jachthaven fungeren apart van 
elkaar in het gemeentelijk budget. Er wordt nu over gediscussiëerd om beide 
havens samen te voegen. De jachthaven schrijft jaarlijks zwarte cijfers terwijl de 
veerhaven jaarlijks rode cijfers laat zien.
Vervolgens komt de bouw van een badhotel op de zeereep te Midsland aan Zee 
aan de orde. Tijdens de oorlogsjaren stond hier ook een badhotel dat echter op 
last van de bezetter moest worden afgebroken. En nu - 76 jaar na beëindiging 
van de oorlog - wil de grondeigenaar er wederom een badhotel oprichten. 
Het badhotel wordt een groot gebouw met een nokhoogte van 12,5 mtr. 
Het vigerende bestemmingsplan uit 1986 staat de bouw ervan toe.
Daarna wordt de bouw besproken van schuilgelegenheden voor dieren van 
hobbyboeren.  De raad bepaalt wel dat de schuilstallen weer verwijderd moeten 
worden zodra de hobbyboer met zijn werkzaamheden stopt.
Het strandpaviljoen ‘ZandZeeBar’ te Formerum aan Zee werd gedurende de 
wintermaanden altijd afgebroken. De eigenaar wil het gebouw thans op palen 
plaatsen en tevens het hele jaar rond laten staan. De raad heeft er geen moeite 
mee.
  Op 7 september zijn we aanwezig in het Provinciehuis te Leeuwarden voor een 
hoorzitting omtrent het Eilân Festival.
  Op 14 september hebben we overleg met leden van de Provincie vanwege de Grië.  
Natuurwaarden gaan achteruit; er zijn slootjes gedempt en men wil de Grië  
beter toegankelijk maken voor wandelaars.  Ook moet materiaal, afkomstig uit 
de derde kooi, worden opgeruimd, zo zijn de bezwaren.

 Op 15 september wordt (digitaal)  de Lutineprijs uitgereikt aan Jan Heuff voor het 
schrijven van een boek over het reddingswezen op ons eiland en met name de 
reddingboot Brandaris.
 Op 15 september vindt een raadsvergadering plaats. Het plan wordt besproken 
om dorpshuis ‘De Stoek’ te slopen om er huizenbouw mogelijk te maken. Een 
nieuw dorpshuis zou dan moeten komen in de buurt van obs/cbs ‘t Jok.  Ver-
volgens wordt het ontwerp bestemmingsplan Badhotel te Midsland aan Zee 
aangenomen. Het zal een groot gebouw worden, dat op ruime afstand rondom 
op ons eiland te zien zal zijn.
Het strandpaviljoen Zandzeebar te Formerum aan Zee mag van de raad het 
gehele jaar door blijven staan.
En de schuilgelegenheid voor dieren van hobbyboeren mag van start.
Vervolgens discussiëert de raad over het afgekondigde ‘Rook- en Stook’ verbod 
in de natuur.  Dit werd reeds in het voorjaar afgekondigd met als gevolg dat in 
de volkstuintjes te West en achter de Dwarsdijk nergens meer een BBQ mocht 
worden aangestoken en  gebruikt. Dit betekent toch wel een enorme beperking 
voor de burger. 
 Op 22 september vindt een raadscommissievergadering plaats, waarbij eerst de 
vernieuwde APV  aan de orde komt. Vooral surfscholen hebben moeite met de 
bestaande en de nieuwe regels. 
Vervolgens komt de verhoging van de koopprijsgrens van woningen op ons 
eiland aan de orde. De raad vindt dat deze opgetrokken zou moeten worden 
naar € 511.000,- per woning.
Vervolgens wordt de aanleg van een voerplaats voor paarden in de polder vlakbij 
de bebouwde kom te Hoorn besproken.  Er wordt gezegd dat de gemeente heeft 
nagelaten een goede controle uit te voeren en nu moet de raad er een besluit over 
nemen, zo konden we vernemen.
 Op 24 september belegt SOS haar jaarlijkse algemene donateursvergadering.
 Op 13 oktober vindt een raadsvergadering plaats.  Na een lange periode van 
digitale vergaderingen wegens corona wordt nu weer publiek toegestaan op de 
publieke tribune. Als eerste beslist de raad dat op het voormalige Klu-terrein te 
West-Terschelling 19 woningen kunnen worden gebouwd.  Ook vernemen we 
dat voor het bouwen van woningen op de plaats van de voormalige dancing Del-
lewal een prijsvraag voor het juiste ontwerp zal worden uitgeschreven.
De voerplek voor paarden in de polder te Hoorn wordt door de raad toegestaan.
De APV  (Algemene Plaatselijke Verordening) wordt aangenomen.   En de koop-
prijsgrens voor woningen (Huisvestingsverordening) wordt opgetrokken van
€ 511.000,- naar € 600.000,- .
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 Op 19 oktober worden de resultaten bekend gemaakt van de enquête omtrent het 
houden van het Eilân festival  door onderzoeksburo ZKA vanuit ‘De Bras’ via  
Terschelling TV. Aan deze enquête hebben 1625 eilanders meegedaan van 16 jaar 
en ouder.  De resultaten zijn als volgt:
Het initiatief voor de organisatie van een evenement hoort bij een eilander inge-
zetene te liggen. Er hoort respect voor de eilander cultuur bij en beslist géén 
schade aan de natuur. Er hoort spreiding in tijd bij voor alle evenementen op ons 
eiland.  De bestaande “klassieke” evenementen moeten blijven bestaan. Ruimte 
voor nieuw te organiseren evenementen moeten beperkt zijn in ruimte en tijd.  
Op 20 oktober vindt een (openbare) raadscommissievergadering plaats met als 
enig onderwerp: de begroting voor het jaar 2022.  We konden vernemen dat het 
resultaat voor dat jaar zal zijn: € 425.000,- negatief.
Ook konden we vernemen dat voor het gemeentehuis een ‘eco plant’ is geplaatst, 
ofwel een zonnepalm. Deze wekt stroom op die gebruikt kan worden voor het 
opladen van een elektrische auto, elektrische fiets of een mobiele telefoon. 
 Op 10 november vindt een raadsvergadering plaats. Allereerst komt aan de 
orde de begroting van 2020/2022.  Het is de raad opgevallen dat gemeentelijke 
woningen op ons eiland soms voor langere tijd leeg staan, juist nu er zoveel 
woningnood heerst.  De gemeente Terschelling is al sinds enige tijd koploper 
van heel Nederland wat betreft het heffen van bouwleges. De raad vindt dit een 
ongezonde situatie en vraagt om maatregelen om dit terug te draaien.
Vervolgens wordt de toeristenbelasting, de forensenbelasting en de waterbelas-
ting verhoogd met de landelijk geldende indexering.
We zijn ook getuige van het feit dat Colin de Beer het raadswerk niet meer kan 
combineren met zijn overige werkzaamheden. Hij zegt derhalve zijn raadslid-
maatschap op. Als nieuw lid van de raad wordt in zijn plaats benoemd: Henk 
van Deelen. (Beiden lid van de PvdA).

Beste lezers, ik ben er weer doorheen.Op dit moment van schrijven zitten we in 
de ‘donkere dagen voor kerstmis’.  Het is ‘s middags vroeg donker en de nachten 
duren lang.  Bovendien zijn we met z’n allen  weer in een  coronacrisis  beland. 
Deze zou net voor Sinterklaas weer eindigen, maar ik zie gebeuren dat het 
traditionele Sunderum ook dit jaar weer geen doorgang kan vinden. En dat is 
toch wel erg jammer.  Het coronavirus blijkt ook voor de Terschellinger cultuur 
desastreus uit te pakken.  
Ik wens u en uw familie fijne feestdagen toe en bedenk: er is maar één manier 
om het coronavirus tegen te gaan en dat is je gewoon aan de regels te houden. 

November 2021/ Jaap Smit – secretaris



22 23

Onderhoud aan de Sjouw

Zoals ook voorgaande jaren al het geval was, hebben kauwtjes (een soort kleine 
kraai) ook dit jaar de bal van de Sjouw bij de kerk in Hoorn weer uitgekozen 
om er een nest in te bouwen om er vervolgens jongen in groot te brengen. Als 
dit gebeurt, hebben wij geen andere keuze dan het broedseizoen lijdzaam af te 
wachten, want het gaat tenslotte wel om een beschermde vogel.  

Toen dit uiteindelijk het geval was half augustus, stond het ernaast staande 
gebouw Ons Huis rondom in de steigers voor groot onderhoud. 

Om de Sjouw te strijken moet een shovel achter het Ons Huis langs rijden om de 
zware paal langzaam  neer te leggen, nadat de drie tuidraden zijn losgegooid. 
Dit is een behoorlijke operatie die voorzichtig moet worden uitgevoerd. Dit kon 
pas in september gedaan worden, toen alle stellingen waren opgeruimd.

Toen de Sjouw plat lag konden we zien dat de kauwtjes het vlechtwerk van de 
bal aan de bovenkant helemaal hadden weggehaald. Al het nestmateriaal kon 
toen verwijderd worden en dit was precies één groene container vol! Hierna kon 
de hijsbal worden afgenomen.

We hadden ondertussen al contact opgenomen met een eendenkorvenvlechter 
van Ambachtelijk Friesland te Elahuizen (Frl.).  Na enig aarzelen vonden we 
hem bereid om de bal opnieuw met wilgen tenen in te vlechten.
Op dit moment van schrijven is de hijsbal eerst naar een werkplaats  gebracht, 
alwaar met extra spijlen de ruimte onderling kleiner wordt gemaakt om de 
kauwtjes de doorgang te beletten. Hierna worden de wilgentenen ingevlochten 
en kan de hijsbal weer terugkomen.  

Nu de Sjouw toch gestreken was, werd van de gelegenheid gebruikt gemaakt om 
de paal schoon te maken en in de Ecoleum te zetten.
Het hijstouw  moet dan ook nog vernieuwd worden, maar daarna is de Sjouw 
weer gereed.  Ik schat in dat SOS er dan ca.  € 1500,- aan besteed zal hebben. 
Maar dan  kunnen we er de komende jaren weer mee vooruit!          
                                           

November 2021, Jaap Smit
      

Foto-bijschriften Sjouw
Foto linksboven: de bal is gereed om ingevlochten te worden.
Foto onder: de bal was gevuld met nestmateriaal ná het strijken.
Foto rechtsboven: de paal, in afwachting van de hijsbal.
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op de bres 
voor een 
bijzonder eiland!
U kunt ons helpen door 
donateur te worden 
voor minimaal 2 17,50 per jaar


