
Op naar 2021!
 

Beste vesting bewoners,
Ik denk dat we 2020 snel willen vergeten. De coronacrisis heeft 
veel van ons verdriet, verlies, tegenslagen en  ook eenzaamheid 

gebracht. Toch hoop ik dat we tijdens deze Kerst kracht kunnen 
putten uit het (beperkt) samenzijn. 

Misschien heeft u ondanks alles ook mooie herinneringen 
aan 2020. Ikzelf heb genoten van het prachtige voorjaarsweer, 

de opbloeiende natuur en die strakblauwe luchten zonder 
vliegtuigstrepen. Ook de zomer was niet slecht met versoepelingen 

en best vaak mooi weer. Wat hebben we veel gezwommen en 
geluierd langs onze strandjes. 

Beproevingen zoals deze brengen veel moois in ons boven. 
Ook in Woerkum hielpen mensen elkaar, speelden musici voor 

ouderen en juichten we zorgpersoneel toe. De creatief bruisende 
buurtverenigingen hielpen ons op nieuw manieren samen te 

komen. We steunden onze lokale ondernemers.  
Dat de 5-mei vieringen ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding 

grotendeels in duigen vielen, was bijzonder triest. Maar de mooie 
ceremonie met herauten en trompettisten op de kerktoren staat 

in mijn geheugen gegrift en de messing struikelstenen voor de 
huizen van vestingbewoners die in de oorlogsjaren werden 
gedeporteerd, liggen er om nooit meer weg te gaan. Ook de 

verhalen in het Poortaol van mensen die oorlog en bevrijding in 
deze streek hebben meegemaakt  kwamen binnen.

Ik ben trots Woerkumer te zijn en ik wens iedereen een heel goed 
kerstfeest en een optimistisch 2021.

Jan Willem Den BesteJan Willem Den Beste
Vesting Gouverneur

De vesting telt in deze donkere dagen een record aantal kerstbomen, een gezamenlijk initiatief van de vier buurtverenigingen.De vesting telt in deze donkere dagen een record aantal kerstbomen, een gezamenlijk initiatief van de vier buurtverenigingen.
Zij wisten wat prijzen bij de lokale middenstand te verkrijgen die een deskundige jury zaterdag jl uitreikte. Zij wisten wat prijzen bij de lokale middenstand te verkrijgen die een deskundige jury zaterdag jl uitreikte. 

Omdat de eerst volgende gedrukte Poortaol pas weer in februari verschijnt deze ene keer een digiPOORtaol.Omdat de eerst volgende gedrukte Poortaol pas weer in februari verschijnt deze ene keer een digiPOORtaol.



Uit 175 versierde bomen zijn de volgende winnaars gekozen: Uit 175 versierde bomen zijn de volgende winnaars gekozen: 
Monique vd Ven “Allermooiste boom ook in kader van kerstgedachte”. Monique vd Ven “Allermooiste boom ook in kader van kerstgedachte”. 

Monique had de wensboom waarin een ieder een mooie wens kon Monique had de wensboom waarin een ieder een mooie wens kon 
hangen voor haar zieke buurman Hans Kant.hangen voor haar zieke buurman Hans Kant.

Sophie de Joode “Mooiste boom met allemaal zelfgemaakte Sophie de Joode “Mooiste boom met allemaal zelfgemaakte 
vetvormpjes en pindaslinger als voederboom”vetvormpjes en pindaslinger als voederboom”

Myra Oude Elferink & Leo Sluijmer “ Innovatiefste Boom met Myra Oude Elferink & Leo Sluijmer “ Innovatiefste Boom met 
slinger gemaakt van afval houtschroeven” in het kader van de slinger gemaakt van afval houtschroeven” in het kader van de 

verbouwing. verbouwing. 

Rebecca de Joode : “Lolligste boom, de Vaccinboom Rebecca de Joode : “Lolligste boom, de Vaccinboom 
voorzien van allemaal injectiespuiten en een mooie voorzien van allemaal injectiespuiten en een mooie 

vaccinpiek er bovenop.vaccinpiek er bovenop.


