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Dat de klimaatsferoaring ek yn ús omkri-
ten ynfloed hat die bliken doe’t ik in plant
fûn dy’t tusken de stiennen fan de
Holwerter pier stiet. It is Zeevenkel, in
plant dy’t smakket nei venkel en zeekraal
en nei asperges. De plant is ek te iten en
wurdt ek wol derfoar kweekt. Ik joech de
fynst troch oan it Floron, in tsjinst dy’t
planten yn Nederlân ynventarisearet. 

De man fertelde my dat de plant wol oan
de Afslutdyk fûn wie mar noch net yn de
Waadsé. Dus in primeur foar Holwert. De
plant komt wol foar yn Sélân. Japke
Kamma fertelde my dat se op de kamping
yn Súd-Frankryk in Hop sjoen hie. De fû-

gel is oranje-read mei in swart-wyt streep-
te sturt en mei in gekke waaierfoarmige
kuif. Yn Nederlân komt de Hop allinne as
dwaalgast foar. Sa dat wiene wat nijsgjirri-
ge dingen út de natoer fan dizze simmer. 

Der stiet hiel wat te dwaan foar Holwert
de kommende tiid, dat kin jim fierder yn
de Doarpsbel lêze. We hoopje dat de ynset
fan doarpsbewenners grut wêze sil en der
positive reaksjes komme. Wy sille ús bêst
dwaan om goeie plannen foar it doarp te
meitsjen. Der ha wy wol de meiwurking
fan jim foar nedich!

Sara Hofman

NIJS FAN DOARPSBELANG

De toestellen zijn geplaatst. De rubberen
tegels moeten nog gelegd worden en het
terrein afgewerkt en ingezaaid worden.
Gezien de periode zal het gras veel tijd no-
dig hebben om zich tot een goede zode te
kunnen ontwikkelen. Het terrein zal dan
voor een langere periode afgesloten moe-
ten worden. Een alternatief zou zijn om
grasmatten te plaatsen. 

Er zijn opmerkingen over de glijbaan.
Deze is hoog en moeilijk te beklimmen
voor de allerjongsten. Bij de keuze van in-
richting is als uitgangspunt genomen dat
het een speelplaats op buurtniveau (kinde-

ren 6 t/m 12 jaar) betreft. Er is bij de aan-
schaf van deze glijbaan de keuze gemaakt
voor een glijbaan 5 - 12 jaar en gecombi-
neerd met klimmogelijkheden. De combi-
natie met klimmen geeft meer uitdaging
voor de kinderen en maakt het toestel ook
multifunctioneel. 

Bovendien kunnen er meerdere kinderen
gelijktijdig gebruik van maken. Elders in
de gemeente zijn soortgelijke toestellen
toegepast en met succes. Hoewel het toe-
stel voor de jongste gebruikers misschien
te uitdagend wordt ervaren, is het voor de
oudere kinderen juist aantrekkelijk.

SPEELTERREIN

Geachte dorpsgenoten. Na vele jaren de
collecte’s georganiseerd te hebben van het
Epileptiefonds, neemt Martje Postma-v.d.
Berg Beyertstr. 19 het nu van mij over. En
de collecte voor het Epileptiefonds van dit

jaar heeft in ons dorp € 608,31 opgebracht.
Alle collectanten en gulle gevers hartelijk
bedankt voor Uw hulp.

Vriendelijke groeten, 
Martje Postma en Meintje Boonstra

EPILEPSIEFONDS
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Jitze Jan is op 25 maart 1992 geboren in
het ziekenhuis te Dokkum, zijn ouders
woonden destijds in de Prof. Holwarda-
straat en zijn verhuisd naar de Fontein-
straat toen hij vier jaar was. Van deze peri-
ode weet hij zich weinig te herinneren be-
halve dat ie wel eens schaatste op een
slootje achter hun huis.”Als ik zestig ben”,
zo redeneert Jitze Jan” komen die vroege
jeugdherinneringen weer boven” en er
wordt onder voorbehoud door ons beslo-
ten het interview tegen die tijd nog eens te
houden om de zaken compleet te krijgen.
we zijn dan 2052.  Ik ben dan zelf 94 en
zal tegen die tijd nóg meer vrije tijd heb-
ben om dit soort varkentjes te wassen.Zijn
vader werkt als ICTer 2 dagen per week en
als schoolmeester drie dagen op de basis-
school Harspit in Ternaard. Moeder is op-
pasmoeder en daardoor hebben ze veel
kinderen over de vloer, wat Jitze Jan gezel-
lig vindt. Twee zusjes heeft ie: Tineke 18
jaar jong , tevens zijn collega bij de plaat-
selijke buurtsuper en Agatha. Als ik vraag
naar de leeftijd van Agatha weet ie het niet
en moet naar huis bellen, pakt zijn mobiel
en ik kan door de speaker “13 jier Grutte
Sufferd” meegenieten. 
Tot zijn vierde jaar heeft Mem op hem ge-
past,  daarna  geeft ze een deel van de op-
voeding uit handen door hem naar de
Ploos van Amstel kleuterschool te sturen,
moeder is in die tijd fulltime huishoud-
ster. Juf Sijke neemt dat deel van de op-
voeding over wat vader en moeder
Hoekstra uit handen geven en Jitze Jan be-
landt in een wereld van Poppehoekjes,
Wetterhoekjes, hand in hand versjes zin-
gen net zolang tot juf tevreden was (dat
kon soms wel even duren), knutselhoekjes
en ook nog een knus keukentje. Om van
dit alles uit te rusten was er ook nog de
speelpauze. Het woord zegt het al, hier
konden ze even bijkomen van de serieuze
dingen die de kleuterperiode vergt  en kon
je eindelijk gewoon even spelen. 
Groep 3 en 4: Na twee jaar in dit speelpa-
radijs is het tijd voor het basisonderwijs.
Andermaal belandt hij op de Ploos van

Amstelschool in groep 3 en 4. Aan de
hand van de avonturen van een poes en
het aap noot mies leert hij lezen en schrij-
ven. Hij is dan al een druk baasje volgens
zijn omgeving en zit graag in zijn hoofd
zoals hij dat zelf stelt. Tot zijn verdriet
moest groep 4 worden overgedaan, daar
was hij niet erg blij mee maar het moest
nou eenmaal.
Van groep 5 herinnert hij zich vooral de
kuif van meester van der Veen die tijdens
de gym bij het rondjes lopen op en neer
beweegt op het ritme van de looppas (ting
ting ting). Slagbal, sporten en knutselen
allemaal prachtig , maar rekenen,  taal en
meer van die schoolse dingen konden hem
niet bekoren.
In groep 6 staat het schoolzwemmen hem
het meeste bij. Dit was los van de reis in
de bus naar Dokkum waarbij de chauffeur
zijn handen niet alleen vol had aan het
stuur,  een drama totdat een kordate bad-
meester hem bij de lurven pakte en hem
in het water smeet. Toen was het hele dra-
ma ineens voorbij. Heden ten dage zwemt
hij als een waterrat. 
Groep 7: Weer slagbal als mooiste herin-
nering. In deze groep moesten ze ineens
weer van Juf Evelien aan elkaar schrijven.
Alweer een drama; Deed je het verkeerd?
Dan scheurde ze je noeste arbeid aan flar-
den en moest je overnieuw beginnen.
Sommigen deden het dermate vaak fout
dat ze nog steeds bezig zijn in groep 7. 
Het zingen van christelijke liederen was
echter altijd een bron van vreugde in de
klas. De klas mocht dan bijvoorbeeld zelf
een lied uitzoeken en koos om een of an-
dere reden dan steevast voor gezang 477.
Vervolgens schreeuwden de kelen  alsof
het prille leven er van af hing uit alle
macht “GEEST VAN HIERBOVEN,
LEER ONS GELOVEN”. Zoveel toewij-
ding kon juf niet verdragen en liet vervol-
gens alleen de meisjes zingen. Op mijn
verzoek zingt Jitze Jan het gewraakte lied
en bij mij komt meteen de melodie weer
boven. Voordat ik zelf  helemaal terug
schiet in een Ploos van Amstel trip schiet

INTERVIEW MET JITZE JAN HOEKSTRA
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concentreer ik me weer op het interview.
In de pauze tikkertje spelen en altijd de-
zelfde te pakken nemen was ook nog een
vast onderdeel van het groep 7 program-
ma.
Groep 8: Het mooie van groep 8 was voor
Jitze Jan dat hij nu de oudste was van de
school. De straffen staan hem bij:
Nablijven in de lerarenkamer en dingen
honderd(en)  keer moeten overschrijven
(Ik mag niet zus.. Ik mag niet zo) was niet
zo erg als het leek . Je gooide een papiertje
op de scanner en het ding maakte jouw
strafwerk zodat er tijd over was om met je
medegedetineerden kaart te spelen en sui-
kerklontjes te consumeren. Ook kon je
daar werkstukken gewoon downloaden in
plaats van je handen te vernielen aan dat
monnikenwerk. De sportdag in Hantum
was altijd prachtig. Jitze Jan was goed in
estafette en slagbal. Na het basisonderwijs
genoten te hebben promoveert Jitze Jan
naar het Leerweg Ondersteunend
Onderwijs in Ferwerd. Op zich was dat
wel een leuke tijd zegt hij maar er was veel
te veel theorie, terwijl hij liever met de
handen werkt. Nu zit hij in Dokkum op
het VWO Bouw waar hij zestien uur per
week praktijk opdoet en de rest nog door-
komt met zaken als taal en rekenen. Hij
heeft het wel naar zijn zin. Over het exa-
menjaar zegt hij dat het helemaal goed
komt. Zijn baan bij de COOP in
Holwerd vindt hij goed (“het is werk, het
gaat wel door”) Leuke omgeving (meisjes!)
om te werken! Als hobby’s heeft Jitze Jan
drummen (Majestic) en voetballen (Ajax)
Hij krijgt les op de muziekschool in
Dokkum en heeft daar een gezellige leraar.
In Holwerd drumt hij bij muziekvereni-
ging de Bazuin (allemaal dingen die hij
met mij gemeen heeft).  Dat vindt hij op

de koralen na ook erg leuk om te doen.
De nieuwe dirigent is een aanwinst vindt
hij;  hij laat namelijk ruimte over voor im-
provisatie en dat geeft lucht. Iets minder
leuk  in deze periode is dat hij al drie keer
zakte  voor zijn brommerrijbewijs (Balen
Met De Brommer In Het Hok!) Op mijn
vraag hoe hij zijn toekomst ziet schetst hij
een beeld van zichzelf als iemand die op
de motor bij zijn zusjes langs gaat die dan
getrouwd zijn en kinderen hebben, dat al-
les pais en vree is  en dat hij  (ome Jitze
Jan) dan met die kinderen op de motor zal
gaan toeren. Kijk, dat zijn nog eens per-
spectieven! Zelf heeft hij ook een vriendin
en ze heet Fleur, al weet hij niet waar ze
woont maar dat gaat hij uitzoeken en re-
ken maar dat hij haar gaat vinden en dat
ze ook in Holwerd gaat komen. Pa en Ma
hebben hem in elk geval voldoende voor-
gelicht stelt hij. Als ik Jitze Jan vraag of hij
op de hoogte is van de plannen die dorps-
belang heeft voor de ontwikkeling van
Holwerd kijkt hij me verbaasd aan en zegt
van niets te weten. Op mijn vraag of hij
denkt dat andere jeugdigen in Holwerd er
iets van afweten zegt hij weer dat volgens
hem niemand daarvan op de hoogte is.
Nadat ik hem het een en ander uitleg
raakt hij al enthousiast en vindt dat de
jeugd er zeker bij betrokken moet worden
omdat zo zegt hij “Wij over twintig jaar
hier in de besturen zitten, dus hoe eerder je
ons er bij betrekt hoe beter, wij hebben ge-
noeg ideeën!” Daar kan ik het alleen maar
hartgrondig mee eens zijn. Dit interview
is dan ook nog een oproep aan alle jeugd
in Holwerd om op 1 oktober om half acht
te verschijnen in ‘t Sintrum waar een pre-
sentatie zal zijn voor het hele dorp.

Volgende gegadigde. L. Maltha.

HOLWERT (HOLEUURT) YN ‘E ACHTSTE IEU
We sprekke fan Holwert (Holeuurt) yn e
achtste ieuw. Twa wichtige mannen, een
sekere Redbaph of Redbaf en  Ridzart
Rienks fen Holeuurt oant Paesens  ût dy
tiid hâlde elkoar op e hichte fia skriuwen. 

Op de âlde Holwerter terp wurd it libben
sa at se it koenen ferstoard. Wiert
Langskonk hat de runen goait en der is
sprake  dat de roomske ynvloed ek hjir
hinne komt. Dat kinne we net samar oer



DORPSBELANG • september 2008

6

ús komme litte. Dêrneist moatte de goa-
den ek nog tefreden hâlde wurde foar
goeie rispingen en is it bier fan Frethorick
net mear te sûpen.

Achte Redbaph,
Ik haw yndied nijs foar dy:Doe't ik fan e
moarn by Frethorick oankaem en him
konfronteare mei dyn reaksje op syn foar-
sizzing, waard er sa lilk as in seage. Hy
skuorde syn baargelearen skelk omheech
en liet de gloarje by syn smoarge skonken
del rinne: wylst er dat die raasde er dat de
duvel dy helje soe asto dyn wurden net
werom nimst. Ik haw him mar wat del-
bêdde en sein dasto it ek net helpe koest
om’tst lêsten by de fergearing fan thorpen-
bilang út e alde iik mytere bist mei dyn
kop op ‘e útleine runesteannen en datst
dér nogal wat skea fan oprûn hast..

Hjir waerd de sfear in stik better fan en hy
woe my in krúk fan syn bier ta hawwe mar
om't it residu ûnderyn e krûk mei net
oanstie haw ik der mar foar betanke; dit
hie ik better net dwaen kind want hy ke-
arde my syn grouwe kont ta en liet in ûn-
huerich smoarge skeet die't my it hier ut e
skieding raemde; wylst er dat die sloech de
bliksem yn op e noardike thorp wer’t ‘ûs
hillige ald iik en ús hillige Fana steane.
Frethorick seach op en hy raasde dat op
dat plak wer’t sa krekt de bliksem ynslein
wie een sekere Willibrord syn tsjerke bou-
we soe! Ik bin mar fuort gien want ik wie
súver kjel fan de stank die't der by
Frethorick yn e hut hong. 

Om't ik nei myn bisite oan Frethorick
nogal fan slach wie bin ik earst mar by ús
druïde Langskonk oan west om in elixer
en doe't hy my in pear hûnestangen yn e
earen treauwn hie fielde ik my wer aardich
better. Nei't ik heard haw is in sekere
Willibror-dus op it Amelân oan lân gien
en in man die’t himself Liudger neamt is
op Skylge oankaem. De Amelâners mo-
asten neat fan Willibrord hawwe want hy
woe dat se harren harren snorren ôfskear-
den mar dat ferpoften se; om ’t  se op

Ambla dêr een bytsje oars oer tinke as de
roomske pylgers hawwe se him earst bêst
oan e nobel setten en dêrnei mei syn skip
fol folgelingen de waadsee wer op stjoerd,
it skynt dat se der no doelleas om dobber-
je en allegear rare roomske dingen dogge.
Die oare pylger, Liudger hat it minder
troffen. Doe't hy op Skylge oankaem lei it
strân dêr fol mei griene bananen die’t
troch de stoarm fan lesten oanspielt wie-
ne, hy is doe stroffele oer  disse griene bru-
ten en hat  syn skonk brutsen; De pleatse-
like druïde hat him holpen en ferfolgens
hawwe disse frjemde, wrede eilânbewen-
ners ek dizze hillige wer op syn skip set
mei it boadskip dat de holeuurters fést
mear ferlet fan it roomske geswets as de ei-
lânbewenners. Beste Redbaphf, tiid dus
foar us om op ús iepenst te wêzen en om
in gearkomste te belizzen, dit kear mar
ûnder de ald iik tinkt my. Fierders oant no
ta gjin nijs fan myn kant.

Groetnis, Ridzarth Rienks fan Holeuurt
oant Paessens

Achte Redbaph,
Nei’t ik heart haw swalket Willbrord nog
hieltyd op see om en it skynt dat ien fan
syn mannen in fust nobel meismokkele
hat fan ’t Amelân en neffens ferskate fis-
kers sûpe se it as wie it papewyn. At dit
nog lang sa oanhâld tink ik dat syn pyl-
gerreis op neat útrint en dat derfandinne
Frethorick syn foarsizzing ek net alhiel út-
komme sil.Liudger hat in moai protsje ba-
nanen meismokkele fan it eilân ôf en sit
no te wachtsjen oant dy kringen ryp bin-
ne, spytigernoch miene de seefûgels dat
die bulte griene dingen fisken binne dat
die skyte de hiele brut der dér under.

Ik haw bygelyks fan ús bard Sjouke
Klaproas heard dat Stefanus de tredde ,
paap fan Rome  in kamp útroppen hat ûn-
der de kandidaat- hilligen mei ’t doel sa
folle mooglik Fryske skiepkes te winnen
foar de roomske saak. It skynt dat der in
moai pôlle folgelingen oan disse striid
meidogge en op ‘e oseanen en seeën om-
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dobberje en dat de Paap in moai slompe
jild set hat op in knaap die’t Bonifasius
hjit. Disse selde Bonifasius is ek al sjoen
foarby it Teutoburger Wâld en it sit der
dik yn dat hy as earste ús Fryske thorpen
berikke sil; Willibrord is ommers nog wol
efkes dwaande mei syn fust nobel en die
besketen bananen fan Liudger binne fuort
ék nog net ryp. 

Ik bin efkes by Frethorick west om syn rie
mar disse hie tefolle fan syn goare welbier
hân en lei as in heale wiize my de tûme yn
e muolle op syn striesek te balten; Doe’t ik
him freege nei disse Bonifasius begûn er
mei de eagen te draaien en âwle dat
Bonfasius in naieve drol wie die’t op ‘e
Fryske groun neat berikke soe mar dat we
die Willibrord yn e gaten hâlde moasten.
Nei disse wiize wurden begûn ús foarsizzer
sa bot te snoarkjen dat ik der kjel fan
waard en bin mar fuortslûpt, ik betwiifel-
je de wearde fan Frethorick syn rie en sil
mar ris sjen hoe’t it lyket mei de ald iik op
e noarder thorp, sa te sjen hat er in beste
opdonder hân troch die bliksemynslach
fan lesten.

Groetnis, Ridzart fan Holeuurt Thoe
Paessens

Goeie Ridzarth,
It skynt dat Bonifasius by Kollum oan lân
kaem is en dat de Kollumers der net sa
wiis mei wiene.  Neidat disse roomske gast
bewearde dat it Walhalla net bestean soe
en dat ús  alde goaden fersinsels wêze soe-
ne út in fier ferlyne wiene de Kollumers
gau beret. Bonifasius soe nog wat foarlêze
út in grou en tsjok boek wat neffens him
Biblia hjitte, mar de Kollumers, misledige
troch de ferskrrikkelike wurden fan
Bonifasius hiene skjin harren nocht fan
disse frjemde gast en hawwe him en syn
gefolg mei lichte twang wer op syn skip set
mei it boadskip om foaral nét werom te
kommen. Ús freon Aldgisl hat de
Kollumers derby holpen en hat my dit nijs
brocht. Nei it hearen fan dit nijs hawwe
we Grouwe Geale ús tempelwachter/
priester/ skerprjochter dit ferhaal foarlein

en disse sei dat er bewiize soe dat de be-
weringen fan Bonifasius lyke folle wearde
hiene as de wjirmen yn it baargefleis fan
ús fleishouwer. Grouwe Geale sei dat er  it
gréf fan syn oerpake útgrave soe om oan te
toanen dat dizze ald kriichsman dy’t mei
hynder en hûn bedobbe wie en mei liif en
siel no feest oan it fieren is yn it Walhalla.
Hy stiek syn lodde yn e groun en doe’t er
it gat op djipte hie waerd er der wyt fan
om e holle; ûnder yn it gat leine de bon-
ken fan wa’t der eartiids bedobbe wiene,
oerpake en syn bisten wiene net oergien
nei it Walhalla. Grouwe Geale wie ten ein-
de ried en eamele mei in grouwe reade
holle dat der nog wat mear tiid oerhinne
gean moast mar we koene allegear sjen dat
er der glêd mei oan wie. Eltsenien op ús
Holueerter thorpen hat it nijs al heart en
e hiele Holueerter Clan is ûnwis oer de
dingen die’t barre sille. 

Wy liuwe dat de sketen fan Frethorick een
greatere foarsizzende wearde hawwe as it
geamel fan ús temperlwachter/priester/
skerprjochter Grouwe Geale, en de fraag
spylet dan ek wat dy Willibrord der misk-
jin foar rol yn hat. No sitte we mei syn al-
len yn e lytse loege omdat ûs alden ûs
miskjen altyd de ferkearde ferhalen ferteld
hawwe, en harren âlden en sa fierder.
Grouwe Geale is nei de gravery by it grêf
net wer by it Fanum wei west; hy is drok
dwaende de skea die’t troch de bliksem-
ynslach op e noarder Thorp oan it tem-
peldak ûntstien is te meitsjen. Foar de rest
wol er neat fan de roomske praatsjes wit-
te. Dat is dan ek de reden dat ik en de rest
fan it thorpenbilangbestjoer al dagen net
mear de doar ût doart te kommen. Wy
binne djip yn tinzen om ta betinken wat
we dwaan moatte. 

Do bist trouwes yn e war mei dat ferhaal
dat ik út e iik fallen wie op de runestienen.
Dat wie ik net mar dat wie Eabel thju
Bothk de foarsitter fan Thorpenpilang
Dockinga. Hy is ût e hillige iik dondere
doe't hy dwaande wie us gearkomste ôf te
lústerjen. Dat dit ferhaal omdraaid wur-
den is yn myn neidiel komt troch de oert-
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Vanaf oktober 2008 is er in Holwerd een
nieuw centrum voor creatief en intuïtief
werken, onder de naam M’ATELIER.
M’ATELIER is gevestigd aan de
Stationsweg 40. Na een ingrijpende ver-
bouwing staat er nu een heel nieuw, sfeer-
vol en modern atelier. Daarnaast beschikt
M’ATELIER ook over een unieke buiten-
locatie, met een prachtig en rustgevend
uitzicht.

M’ATELIER is er voor volwassenen, jon-
geren en kinderen
Om te komen werken bij M’ATELIER
hoef je niet creatief te zijn. Het gaat niet
in eerste instantie om het resultaat maar
veel meer om wat je eraan beleeft. 
De beleving van innerlijke rust en stilte
waarbij je hoofd leeg wordt en je handen
het werk doen. Hierdoor kunnen  inzicht
en helderheid ontstaan.
M’ATELIER is een centrum voor creatief
en intuïtief werken, bijv:
• Met speksteen beeldhouwen
• Intuïtief schilderen
• Creatief schrijven
• Kleien
• Ook zijn er combinaties mogelijk met

stiltewandelingen aan het wad.

M’ATELIER organiseert hiervoor:
• Open atelier dagen
• 1 of 2 daagse workshops
• Cursussen van 5 à 6 bijeenkomsten 
• Themadagen op maat
• Creatieve verstillingsdagen: waarbij wer-

ken vanuit stilte en innerlijke rust cen-
traal staat.

Creatieve verstillingsdagen en/of thema-
dagen zijn ook zeer geschikt als perso-

neelsdagen, familiedagen, vriendinnend-
agen, ouder-kinddagen, parendagen, enz.
Incl. lunch is mogelijk.

M’ATELIER is tevens een plaats voor
creatief-rouwen
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met
periodes van rouw in zijn of haar leven.
We rouwen niet alleen om het verlies van
een dierbare, maar bijvoorbeeld ook om
het verlies van gezondheid, van een baan,
bij echtscheiding, bij een miskraam, bij
ongewenst kinderloos blijven enz. 

Tijdens een rouwproces kun je te maken
krijgen met een veelheid van gevoelens en
emoties in jezelf. Het is belangrijk om hier
uiting aan te geven, maar vaak schieten
woorden te kort. Bij M’ATELIER kan ik
je helpen hier een weg in te vinden door
middel van creatieve middelen. 

Op deze manier kan enige opluchting,
helderheid en troost ontstaan in een moei-
lijke situatie. Je kunt hiervoor individuele
afspraken maken of deelnemen aan een
creatieve rouwgroep. M’ATELIER is er
ook voor mensen, waarbij het verlies al
veel langer geleden is, maar het gemis en
verdriet nog steeds hun leven bepalen. 

In alle gevallen geldt dat een eerste ken-
nismakingsgesprek gratis is.

We bespreken dan waar je behoefte ligt en
wat ik te bieden heb. Meer informatie is te
vinden op: www.creatief-rouwen.nl

En natuurlijk kun je ook bellen met
Sjoukje Maria Kramer tel 0519-561997, 
of mailen, mateliersj@kpnplanet.nl.

M’ATELIER, EEN NIEUW CENTRUM IN HOLWERD.

sjoegende petearkeunst fan de heer du
Bothk. Wy hawwe mei thorpenbilang wol
ris oan it harsensskrabjen west om ta be-
tinken hoe at it Holeuurt fergien wie at
heer thu Bothk yn syn bernetiid yn een

grouwe earte bleaun wie...! Een hiel inte-
ressante oefening.

Wês waaksum, 
Een skitenbinaude Rethbaph
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1 OKTOBER STARTBIJEENKOMST IN ‘T SINTRUM: “HOLWERDER FIERSICHTEN”
“Hoe kunnen de kansen die het dorp en
haar omgeving biedt op het terrein van
toerisme en recreatie beter worden benut?’
‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in
het dorp wordt geïnvesteerd?’ ‘Hoe kun-
nen we ervoor zorgen dat het dorp zich in
economische zin en qua werkgelegenheid
goed ontwikkeld?’ En vooral: ‘Hoe kun-
nen we werken aan  een leefbaar dorp, met
goed wonen en goede voorzieningen ….
óók  in een krimpende woningmarkt?’ Dit
zijn een aantal vragen die het komende
halfjaar centraal zullen staan. 
In samenwerking met de gemeente en met
ondersteuning van de provincie wil
Dorpsbelang Holwerd het komende half-
jaar werken aan een goede ontwikkelings-
visie voor het dorp: “Op welke terreinen
kunnen we zélf de handen uit de mouwen

steken en waar hebben we een steuntje in
de rug nodig, opdat we als dorp weerbaar
de toekomst in kunnen’. Kortom: ‘hoe
werken we aan nieuwe Holwerder fiersich-
ten?’

Vooraankondiging
Op woensdagavond  1 oktober vindt in ’t
Sintrum de startbijeenkomst voor de ont-
wikkelingsvisie plaats. Op deze avond
wordt uitleg gegeven over hoe de visie tot
stand zal komen, op welke terreinen de vi-
sie betrekking zal hebben en welke rol
eenieder  kan spelen bij het ontwikkelen
van de visie. Alle Holwerders worden van
harte uitgenodigd om op deze avond aan-
wezig te zijn. Een uitnodiging zal huis-
aan-huis worden verspreid …. Noteert u
de datum alvast in uw agenda! 

16 September:  
- Knipcursus. Dhr.v.d.Wal, Frieschepalen. 

14 Oktober: 
- Israël en de Palestijnen. Ds. De Loor,

Kollum. 

18 November:
- De stillen op it lân. Dhr. Jongsma,

Burgum. It libben fan Amisch en
Mennoniten. 

15 December:
- Gezamelijke Kerstviering 

20 Januari:
- Sterke Jerke. Dhr. Sweigman, Leeuwar-

den. 2 Friese jongens opeen flot de
wereld zeeën over. 

17 Februari:
- Feestelijke jaarvergadering. 

Maart:
- Wereldgebedsdag. 

17 Maart:
- Trouwen in een andere cultuur. Dhr.

Jouke Tichelaar, Gorredijk. 

21 April:
- Dienen onder het hakenkruis.

Dhr.Keizer, Buitenpost 

Mei: 
- Reisje. 

De vergaderingen zijn in ‘t Sintrum en be-
ginnen om 19.30 uur tenzij anders ver-
meld 

Doel van Passage: Werken aan de vor-
ming en ontwikkeling van haar leden in
al  hun verscheidenheid op het brede ter-
rein van de internationale maatschappe-
lijke vraagstukken.

Grondslag: De vereniging gaat uit van de
overtuiging, dat Gods woord op elk le-
vensterrein en voor elke levensuiting toe-
tssteen en richtsnoer moet zijn. 

Meer informatie?
Froukje Hoekstra de Haan (secretariaat
De Passage)

PASSAGE AFDELING HOLWERD PROGRAMMA 2007/2008    

9
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LAST VAN:
Neem dan een vrijblijvend contact op met:

LIKDOORNS
EELT
KALKNAGELS
KLOVEN
INGEGROEIDE NAGELS

AANTEKENING DIABETISCHE VOET
Ringweg 34 - 9153 BL Brantgum - Tel. (0519) 56 15 94

ELISABETH BROERSMA
gediplomeerd pedicure

10

STOELSHIATSU
Beste mensen,
Graag laat ik u kennismaken met
STOELSHIATSU in eigen omgeving of
op de werkvloer. STOELSHIATSU is een
laagdrempelige behandelmethode op een
daarvoor speciaal ontwikkelde stoel om
een korte ontspannende en toch active-
rende behandeling te ondergaan. 
Door het aanbieden van een STOELSHI-
ATSU behandeling wordt het evenwicht
tussen spanning en ontspanning hersteld
en met aandacht voor nek, schouders, ar-
men en de rug waardoor men zich vaak na
de behandeling energieker en helder voelt.
Deze drukpuntmassage bevordert de
bloedcirculatie en zorgt ervoor dat li-
chaam en geest tot rust komen en spieren
zich kunnen ontspannen om zo pijnlijke
zones te verminderen of te laten verdwij-
nen en de vochthuishouding in balans te
brengen. Een behandeling duurt 20 à 30
minuten en wordt gekleed ondergaan, net
zoals de zenshiatsu. De herhalingstherapie
bepaalt het effect van de behandeling
maar hangt natuurlijk af van de huidige
gezondheid en/of werkbelasting. 
Voor het Bedrijf is STOELSHIATSU een
gezonde werkonderbreking welke uitein-
delijk preventief werkt voor zowel de
werknemer als werkgever door het bevor-
deren van de lichamelijke conditie met het
oog op het verkleinen van beroepsziekten
zoals o,a rugklachten, werkstress, burn-
out, of RSI. Verder geef ik in mijn praktijk
aan het Schoor 12 in Ternaard behalve

Stoel-Shiatsu ook Zen en Moderne
Shiatsu welke meer gericht is op uitgebrei-
de therapeutische behandelingen die meer
aandacht nodig hebben. Shiatsu is een vei-
lige en natuurlijke methode voor het be-
strijden van acute en chronische klachten,
van b,v het bewegingsapparaat, de spijs-
vertering, het zenuwstelsel en het geeste-
lijk functioneren. Deze vorm van manue-
le therapie heeft het karakter een natuur-
lijke druk te produceren, waarmee de the-
rapeut de capaciteit van het zelfherstellend
vermogen van de patient aanstuurt en op
die manier de gezondheid harmoniseert. 
Het doel is een genezingsproces op men-
taal, emotioneel en lichamelijk niveau tot
stand te brengen, waardoor het welbevin-
den van de cliënt in al zijn aspecten verbe-
tert. Shiatsutherapie heeft zich binnen de
Nederlandse gezondheidszorg een eigen-
plaats verworven en kan gerangschikt
worden bij de complementaire gezond-
heidszorg. Mijn lidmaatschap bij het
NVST valt onder het vergoedingssysteem
bij zorgverzekeraars mits aanvullend ver-
zekerd. 
Mocht u na het lezen van deze informatie
nog vragen hebben dan kunt u mij altijd
bellen. Voor diegene die geen vervoer heb-
ben of niet van huis kunnen behandel ik
aan huis. De eerste kennismakingsbehan-
deling voor StoelShiatsu is altijd koste-
loos. 

Met vriendelijke groet,
ALBERTIEN JONGMANS
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VERZOEK OM OPENHEID
Wie is de anonieme dreigbriefschrijver?
Dit voorjaar zat naaststaande brief bij ons
in de postbus, met de dreiging van de rij-
dende rechter. Deze hebben wij nog niet
gezien. Ik ben bij de bewoners van de
Beyertstraat van 73 tot het einde geweest.
Ook ben ik bij de Aletún en de Vellingen
geweest om te vragen of iemand last had
van ons windorgel. Op vrouw Soepboer
en Fam E. Visser na had niemand er last
van, en wist niemand van de brief af.
Dus briefschrijver, kom bij ons langs en
toon u een kerel of vrouw om dit uit te
praten want een dreigbrief zonder onder-
tekening is volgens ons waardeloos.
In afwachting Hein en Meintsje Boonstra
fan de de Fellingen, telefoon 562140.

En dan de dreigbrief:

Aan: H. Boonstra
De Fellingen 33
9151 KL Holwerd
Van: De bewoners van de Aletún, Beyert-
straat.
Betreft: geluid overlast wind orgel.

Na herhaalde klachten van geluidsoverlast
van het windorgel. Is er nog steeds niks
aan gedaan. En zien wij ons genoodzaakt
de rijdende rechter te informeren.
Hopelijk u voldoende te hebben ingelicht

De buurtbewoners, 
Aletún, Beyertstraat, Holwerd

Even voorstellen het nieuwe A-TEAM
(Activiteiten Team) van The Sound be-
staat uit de volgende personen; Geart de
Haan, Joeke van der Weg, Harnt Schaap,
Harmen Aagtjes, Douwe Jan de Boer,
Joeri Brander, Ryanna Venema en Jildou
van der Hoop. Met deze nieuwe ploeg
hopen we dit jaar een aantal dingen te or-
ganiseren. Onder andere een Open avond
zodat een ieder eens een kijkje kan nemen
in de Sound. Zowel ouders, pake’s en bep-
pe’s maar ook “jeugd” die het leuk lijkt om
op de vrijdag- en/of zaterdagavond eens in
de sound te komen. Ook wordt er
binnenkort een  cursus verantwoord alco-
hol gebruik (duurt +/- 1 uur) georgani-
seerd. De datum volgt nog. Hieronder de
dingen die gepland zijn tot de kerstvakan-
tie. Hopelijk lijkt het je wat. Dus kom ge-
rust langs.

Vrijdag 26 september:
OPEN AVOND vanaf 8 uur. Iedereen is
welkom om even een kijkje te nemen in
de sound en kan even darten, tafeltennis-
sen of even een praatje maken.

Vrijdag 17 oktober:
Het vorige POKERTOERNOOI was zeer
geslaagd, daarom waren wij van plan het
nog geslaagder te maken. Daar hebben wij
natuurlijk ook pokerspelers voor nodig, je
kan je opgeven via: geartdehaan@hot-
mail.com tot 18 jaar.

Vrijdag 21 november:
GAMEAVOND, er is o.a. playstation 3
aanwezig.

Herfstvakantie:
In de herfstvakantie waren wij van plan
om te gaan KARTEN/LASERGAMEN,
we moeten natuurlijk wel even kijken of
dat haalbaar is. Verdere informatie volgt.

Zaterdag 13 december:
THEMAFEEST, het vorige themafeest
was een groot succes. Dus waarom niet
nog één? 

Kijk ook op hyves en www.gozero.nl hier
vind je ook altijd het laatste nieuws.

Groetjes het A-TEAM

THE SOUND OPEN JONGERENWERK HOLWERD
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Aan alle Holwerders en oud-Holwerders,

Heeft u zich ook zo verbaasd over het oude manuscript uit de 8e eeuw na Christus. Dit
betekent dus dat er al meer dan 1300 jaar mensen in het oude dorp Holwerd aan de wad-
denkust wonen. En wat is er al deze jaren zo al gebeurd in ons dorp? 

Veel kunnen we tegenwoordig vanaf het internet halen. Van onder andere de website van
het archief van de Leeuwarder Courant.

Maar zijn niet al die kleine persoonlijke belevenissen te vinden die we in Holwerd hebben
meegemaakt. Bijvoorbeeld op school of in de kerk. Op het voetbalveld of kaatsveld. Bij de
muziekvereniging of het zangkoor. In de winkel of het café. 

Het lijkt ons een leuk idee om al deze mooie en minder mooie herinneringen weer eens
op te halen.

Wij willen dan ook in het jaar 2010 een grote dorpsreünie organiseren.

Maar wij kunnen dit natuurlijk niet alleen. Wij hebben daarbij uw medewerking nodig.
In eerste plaats als deelnemer aan deze dag. En in de tweede plaats om dit samen met ons
te organiseren. Wij hopen net als in 1992 (Open dag Dorpspomp) dat we met elkaar deze
dag kunnen organiseren en Holwerd weer van de goede kant kunnen laten zien. 

Het zou natuurlijk mooi zijn wanneer, naast alle inwoners en oud-inwoners, alle vereni-
gingen, kerken, scholen en andere organisaties deze dag meedoen om Holwerd te laten
zien in heden en verleden. 

Bespreek dit op de eerste bestuursvergadering van uw vereniging en reageer ook. Wij vra-
gen dan ook uw reactie of ons idee u aanspreekt. En of u bereid bent ons daarbij te hel-
pen. 

U kunt uw reactie doorgeven via het contactformulier op onze website: www.reunie-hol-
werd.nl of stuur een e-mail naar: info@reunie-holwerd.nl.

Daarnaast is het mogelijk onderstaand formulier in te vullen en in te leveren bij Richard
Rintjema, Van Bongastrjitte 1a te Holwerd of bij Jan van der Velde, De Morgenzon 1 te
Holwerd.

Reageer wel vóór 15 november 2008.

Voor degene die geen internet heeft, vraag de buren, kinderen of klein-kinderen. Dit moet
vast lukken. En geef ruim aandacht en ruchtbaarheid aan dit gebeuren in Holwerd bij fa-
milie, vrienden, bekenden en niet te vergeten bij oud-Holwerders. 

Mocht er voldoende draagvlak zijn, dan laten wij dit in de volgende Doarpsbel weten en
zullen wij u op de hoogte houden. 

Richard Rintjema en Jan van der Velde

DORPSREÜNIE HOLWERD 2010
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ANTWOORDFORMULIER DORPSRËUNIE

Naam: …………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Spreekt het idee van een dorpsreünie u aan?

ja / nee ………………………………………………………….

Wanneer er in 2010 een dorpsreünie wordt georganiseerd, zult u dan deel-
nemen aan deze dag?

ja / nee ……………………………………………………….....

Zou u willen deelnemen aan het organiseren van deze dorpsreünie?

ja / nee ………………………………………………………….

Heeft u ook suggesties of ideeën voor de organisatie?

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Reageer wel vóór 15 november 2008 door dit formulier
in te leveren bij Richard Rintjema of Jan van der Velde

✁
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PRAKTIJK VOOR ALTERNATIEVE MANUELE THERAPIE

Methode Zen/Moderne Shiatsu en Stoelbehandeling
Tevens behandeling aan huis.

VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Als complementaire hulpverlening binnen de gezondheidszorg.

Vergoeding mogelijk via aanvullende zorgverzekering
Info en afspraken graag tussen 7.00-8.30/19.00-20.30

0519 571737 / 0610090092 of a10jongmans@hetnet.nl

M’ATELIER
een plaats voor creatief-rouwen

individueel - groepen

workshops ................ open atelier dagen
cursussen  ................ beeldhouwen 
wandelen ................ aan het wad

Sjoukje Kramer
Stationsweg 40, Holwerd  0519-561997

materliersj@kpnplanet.nl   -   www.creatief-rouwen.nl
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Op woensdag 13 augustus zijn we bij
gymnastiekvereniging Chariëtto weer van
start gegaan met het nieuwe seizoen. Het
nieuwe seizoen staat weer volop in het te-
ken van lekker en actief bewegen! De tij-
den zien er op de woensdag als volgt uit:

Keep Fit ochtendgroep
9.00 - 10.00 uur

Kleutergroep
13.15 - 14.00 uur

Recreatie 1 (groep 3, 4, 5)
14.00 - 15.00 uur

Recreatie 2
(groep 6, 7, 8)
15.00 - 16.00 uur

Selectiegroep
16.00 - 17.30 uur

Heeft u vragen,  opmerkingen, suggesties?
Neem dan contact op met Sonja Land, tel:
562158.

Alle lessen vinden plaats in de gymzaal
van sporthal de Ynset in Holwerd. Kom
gerust een kijkje nemen of doe mee!

GYMNASTIEKVERENIGING CHARIËTTO 

TSJOCH CONCERT IN DOOPSGEZINDE KERK HOLWERD
Op zaterdag 11 oktober a.s. organiseert Stichting Friese
Draaiorgelvrienden evenals vorig jaar een z.g.Tsjochconcert.Voor
dit concert is een beroep gedaan op de vereniging van Friese
volksmuzikanten Tsjoch die de artiesten voor deze avond ver-

zorgt. De optre-
dende artiesten zijn: DIFFERENT
SOUND, een dameskoor van ongeveer
25 personen met een divers meerstemmig
repertoire. Naast deze groep DIFFE-
RENT SOUND is er ook nog trio DE
MARTINO’S onder de leiding van de
welbekende SIDO MARTENS. Het con-
cert is weer in de schitterend gerestaureer-
de Doopsgezinde Kerk aan de
Stationsweg te Holwerd. Alleen een be-
zoek aan deze kerk is de moeite al waard.
Wij als Stichting Friese Draaiorgelvrien-
den hopen dat de kerk vol is op 11 okto-
ber, zodat we dit soort concerten tot een
jaarlijks terugkerend evenement kunnen
maken.

TSJOCH-CONCERT 11 OKTOBER
DOOPSGEZINDE KERK HOLWERD

AANVANG 20.00 UUR
ENTREE 5 EURO

Telefonische reservering: Cor Anjema, tel.
561926 of Anke Hoekstra, tel. 562459.
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VOETBALVERENIGING HOLWERD OPGERICHT 21 MEI 1948

V.V. Holwerd, al sinds 1948 een bloeiende vereniging en actief bezig voor het
hele dorp.

Nieuwe leden (spelers en vrijwilligers) kunnen zich aanmelden bij de voetbalvereniging
door het -formulier ledenmutatie en opgave nieuwe leden - in te vullen en vervolgens in
te leveren bij de ledenadministratie. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de ledenadmi-
nistratie. Ook krijgt het nieuwe lid een machtigingsformulier mee om in te vullen. Van
nieuwe leden wordt verwacht dat zij minimaal één seizoen lid blijven van de vereniging.

Contributie: De vereniging hanteert de volgende tarieven:

Per maand  per kwartaal per half jaar per jaar
Senioren veld € 12,00 € 36,00 € 72,00 € 144,00
Senioren zaal: € 9,50 € 28,50 € 57,00 € 114,00
Senioren veld en zaal: € 17,00 € 51,00 € 102,00 € 204,00
Junioren veld: € 7,00 € 21,00 € 42,00 € 84,00
Steunende leden: € 2,50 € 7,50 € 15,00 € 30,00

Betaling van de contributie:
U/Je machtigt de v.v. Holwerd om de contributie per kwartaal van uw/jouw rekening af
te laten schrijven. Afschrijving vindt plaats aan het begin van elk kwartaal. (januari, april,
juli en oktober)

De ledenadministratie wordt beheerd door:
Foeke Talsma, Beijertstraat 73, 9151 KG Holwerd. Tel.nr. 06-46542073 
email: f.talsma@vvholwerd.nl.

Voor meer informatie zie onze website: www.vvholwerd.nl.

Bestuur vvHolwerd

UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER”, HOLWERD
Secretariaat: Pôlewei 11, 9151 HX
Holwerd; tel. 0519 - 562086.  
Corresp.adres: Postbus 3, 9150 AA
Holwerd. Aangesloten bij de Federatie van
Uitvaartverenigingen in Friesland.

De vereniging
Momenteel is er nog niet zo veel te mel-
den. Alhoewel we bij onze vereniging geen
rust- of vacantieperiode kennen. Wanneer
zich een sterfgeval aandient is de uitvaart-
leider bereikbaar om de familie bij te staan
om al het nodige te regelen. 

Tot op heden zijn elf leden overleden.

Bestuurlijk hebben we een rustige periode
achter de rug. In de zomermaanden plan-
nen we geen vergaderingen. Mocht er
toch overleg nodig zijn dan roept de secre-
taris ons op en komen we bijeen of  over-
leggen we telefonisch met elkaar. Zo ook
deze zomer. In mijn vorige artikel maakte
ik melding van het feit dat we nog geen
nieuwe voorzitter hadden. Op de laatste
vergadering in het voorjaar hebben we
onszelf als opdracht gesteld een vervanger
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te vinden voor de afgetreden voorzitter
U.O. Hiddema. Dat is gelukt. 
O. Haitsma (Voorstraat 9) is bereid die
taak over te namen. Op de jaarvergadering
in maart 2009 zal hij worden voorgedra-
gen. In dat jaar is ook de penningmeester
aftredend en niet herkiesbaar. We zijn nog
op zoek naar een geschikte kandidaat.

Het bestuur bestaat momenteel uit de vol-
gende personen:
Voorzitter:

Vacant (candidaat O. Haitsma)
Secretaris:

M. Dijkman-Elzinga, Pôlewei 11
Penningmeester:

S. Vellinga, Foarstrjitte 3
Overige leden:

J. Idsardi, Ternaarderdyk 17
T. van der Ploeg-Hoekstra, Pôlewei 12
H. Kamstra, De Morgenzon 3
G. Faber, Tsjerkestrjitte 9

Rouwstoet
Voordat de Tweede Kamer met reces ging
nam de Kamer een motie van Sander de
Rouwe aan, waarin hij de regering vraagt
om de oude regeling over het onderbreken
van een rouwstoet in ere te herstellen. Hij
wil ook dat de stoet voorrang krijgt.
Veel uitvaartorganisaties vinden het ook
jammer dat de regel indertijd is afgeschaft.
Dat is gebeurd omdat men er toen van
uitging dat die overbodig was en dat het
wel geregeld werd. Maar in de praktijk
werkt het niet. Steeds vaker wordt er geen
voorrang gegeven ook al is het zichtbaar
dat het een rouwstoet is. Er is vaak ondui-
delijkheid over de status van de rouwstoet:
mag je die wel of niet doorkruisen?

Afgezien van het feit dat veel mensen het
niet respectvol vinden om een rouwstoet
te doorsnijden vindt De Rouwe dat niet
het enige argument. Een andere reden is
dat de doorstroming van het verkeer
wordt bemoeilijkt als er mensen tussen de
stoet gaan zitten. De stoet valt uit elkaar,
de achtersten gaan sneller rijden en de
voorsten langzamer. Dat leidt tot een on-

rustig verkeersbeeld. De minister, die De
Rouwe voor zijn motie aan zijn zijde
heeft, evenals ook de Tweede Kamer, is
een onderzoek gestart. Ik ben benieuwd
naar het resultaat.

Vijf of acht werkdagen?
De Tweede Kamer houdt zich wel bezig
met de uitvaartbranche. Bij de voorberei-
ding van de parlementaire behandeling
van de Wet op de lijkbezorging diende
Raymond Knops een amendement in.
Daarin vraagt hij om verlenging van de
wettelijke termijn van begraven of creme-
ren van vijf tot acht werkdagen. In het
voorstel van de regering is de termijn al
verlengd van vijf dagen naar vijf werkda-
gen. 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten
wil zelfs nog een langere termijn: acht
werkdagen. In de uitvaartbranche staat
men niet te juichen over deze wijziging.
De NUVU-voorzitter verzucht: "Het
wordt wel heel erg lang. Acht werkda-
gen…….in het ongunstigste geval komen
daar twee weekenden bij; straks staat ie-
mand twaalf dagen boven de aarde. Ik be-
twijfel of de nabestaanden daarmee ge-
diend zijn. De familie leeft naar het mo-
ment van de uitvaart toe. Dat is een lang-
durige, slopende periode. Voor veel men-
sen zal het aan het einde van die periode
wel erg zwaar zijn." De Wet op de lijkbe-
zorging wordt deze week (week 36) in de
Tweede Kamer behandeld.

Lidmaatschap
Wilt u informatie over onze vereniging,
neem dan contact op met onze secretaris
M. Dijkman-Elzinga, tel. 0519-562086 of
met penningmeester S. Vellinga, tel.
0519-561759. Zij informeren u graag
over de voordelen van het lidmaatschap
van onze vereniging.

Holwerd, september 2008, 
S. Vellinga

Bron: Uitvaart juli/augustus 2008
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V.V. BLIJA EN HOLWERD GAAN RECREATIEF SAMENWERKEN
Wil je wel voetballen maar niet elke
week, kom dan voetballen bij Blije-
Holwerd Combinatie
- Bij het recreatieve team senioren Blije-

Holwerd (lees BHC) zoeken wij nieuwe
spelers. 

- De formule van BHC is een leuk en ge-
zellig voetballend team. 

- De kracht van de formule is dat er reke-
ning kan worden gehouden met je be-
schikbaarheid om te spelen. 

- Wil je wat minder vaak voetballen, bij-
voorbeeld eenmaal in de 2 weken, dat
kan. 

- Wil je elke week spelen, kan dat ook.

Uitgangspunten Blije-Holwerd Combi-
natie
- Iedere speler wordt in principe inge-

pland om 2 zaterdagen per maand te
spelen.

- Iets meer of iets minder vaak spelen kan
ook.

- Per half jaar wordt een planning door de
leider(s) gemaakt.

- Je blijft lid van je eigen vereniging.
- Ben je verhinderd, zoek jezelf een ver-

vanger.
- Er is een vaste ‘vrijwillige “trainings-

avond” op dinsdagavond van 20.00 tot
21.00 uur in Holwerd. (partijtje, afwer-
ken op doel etc.)

- Het deelnemen aan de 3e helft is niet
verplicht.

- Initiatieven ne-
men en meeden-
ken t.a.v. andere
gezellige activiteiten, maar is geen ver-
plichting.

En hier gaat het om !!!!!
- Regelmatig op zaterdag vrij voor prive-

activiteiten en toch blijven voetballen,
dat kan bij BHC.

- Zelf bepalen wanneer je wilt voetballen
op zaterdag, dat kan bij BHC.

- Gezelligheid.
- Laagdrempelig sporten/voetballen.
- Niet verplicht maar wel verantwoorde-

lijkheid.
- Echtgenoot die af en toe op zaterdag

werkt, voetballen bij BHC is de uit-
komst.

- Af en toe een weekendje weg met de ca-
ravan, voetballen bij BHC is de uit-
komst.

- Nog wat klusjes te doen thuis op zater-
dag, maar toch graag willen blijven voet-
ballen, voetballen bij BHC is de uit-
komst.

- Hou je van gezelligheid en af en toe een
uitje? (niet verplicht, maar erg gezellig)
voetballen bij BHC is de uitkomst.

Namens het Bestuur van 
V.V. Blij en V.V. Holwerd. 

Plaatselijke commissie Alde Fryske tsjerken in oprichting 
zoekt bestuursleden en vrijwilligers
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Hallo inwoners van Holwerd en omstre-
ken. U had nog een paar  verslagen van
ons te goed, helaas was het er de vorige
keer niet van gekomen.. onze excuses hier-
voor!

26 April De Tulpentocht 2008
Na het vreselijke weer van de tocht in
2007, besloten we de wandeltocht iets la-
ter in het jaar te houden. En wel op 26
april 2008 was het zover, het was  schitte-
rend weer en de tulpen stonden in volle
bloei, dus dit was een prachtig gezicht! De
ongeveer 40 deelnemers gingen op pad en
genoten van de kleurrijke velden!
Nadien kon men aan tafel schuiven in De
Gouden Klok, waar iedereen een heerlijke
pannenkoek kreeg. Wytze en Hanny nog
hartelijk dank hiervoor! We hopen dat de
tocht in 2009 weer net zo mooi wordt!

21 mei 55+ reisje
De Activiteitencommissie Holwerd had
21 Mei een leuk reisje voor de 55+ ers  ge-
organiseerd. U denkt misschien, wie wa-
ren er ook al weer als commissie mee, dat
zal ik u nu nog even vertellen, dat hebben
wij toen niet gedaan. Door de zenuwen
zijn we dit toen vergeten…. en achja wij
als commissie  kennen elkaar wel.. haha.
De enige man die mee was heet Arjan
Barendse, en de andere dames zijn Nina
de Jong en Anyta Veenema. Hieronder
vind u een verslag van één van de reisge-
noten. De Activiteiten commissie
Holwerd had voor 21 Mei een gezellige
reis in gedachten en dat bleek een gouden
greep! Om 8.30 vertrokken ongeveer 45
Holwerders van 55+ in een Birwa tourbus
richting de Orchideeën hoeve. Na de kof-
fie en heerlijk gebak kon men van de
prachtige bloemen genieten en kopen na-
tuurlijk! Nieuw was dat er sinds april een
subtropische vlindertuin is geopend.
Daarna op naar Ossenzijl waar we met de
boot van de fam.Vaartjes een prachtige
rondvaart door de weerribben hadden.
Door het mooie weer konden we op het
terras van het bezoekerscentrum heerlijk

bijkomen met ijs en drinken. En zo vliegt
de tijd voor bij en gingen we weer richting
Holwerd. Thuis gekomen wachtte ons
nog een heerlijk “wolkom thús” menu bij
Henk en Ida en een lekker slokje! Een
groot compliment voor de commissie en
zekers voor herhaling vatbaar! Hier valt
niet veel meer aan toe te voegen lijkt
mij,wij als commissie vonden het ook een
zeer gezellige dag! En graag willen wij
Henk en Ida (Amelander veerhuis) ook
nog hartelijk bedanken voor het overheer-
lijk eten!

8 Augustus-Viswedstrijd
Vanwege de slechte vangst in 2007, beslo-
ten we de viswedstrijd wat later in het jaar
te houden. Nou dat hebben we geweten,
de wedstrijdleiding kon zo snel niet van de
een naar de ander komen. Zoveel vis werd
er deze keer gevangen! Tijd voor een koek-
je en wat fris hadden de kinderen bijna
niet! Dit jaar was de wedstrijd bij de haven
waarvoor wij de Stichting Recreatie en
Toerisme Holwerd nog hartelijk willen be-
danken! Er was genoeg plek en iedereen
had ruimte genoeg om zijn/haar hengeltje
uit te gooien. De vissen werden getrak-
teerd op maden, wormen en natuurlijk
brood! Ook het mooie weer hielp natuur-
lijk mee, op een geslaagde viswedstrijd! Bij
de kinderen werd in totaal 14 meter vis
gevangen.

1e Prijs - Pieter v.d. Ploeg, 2e Prijs -
Simon Boonstra, 3e Prijs - Siebren Dol

’s Avonds was er nog het “nacht”vissen.
Heel jammer dat er niet veel deelname
was, maar ondanks dit was het wel heel
gezellig. Bij het nachtvissen werd in totaal
3meter en 30 cm gevangen.

1e Prijs - Simon Boonstra, 2e Prijs - Jan
Ketzer, 3e Prijs - Nick Ketzer

We hopen dat er de volgende keer ook
weer zoveel deelnemers zijn!

Met vriendelijke groet,
De Activiteiten Commissie

DIVERSE REISJES VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
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HUISARTS
L.C. Maltha, spreekuur volgens 
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25.
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel.
561301.
Uitsluitend bij spoedgevallen tel. 562255.
C.F. van der Lugt, tel. 0519-571316.

APOTHEEK
Open van 8.00 tot 10.30 uur.
's Middags van 13.00 tot 17.30 uur.
Bestellen medicijnen    08.00 - 10.0 0 uur.
Afhalen 16.30 - 17.30 uur.

FRIESE LAND
Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer: 
- Verpleging en verzorging, 
- Kraamzorg
- Ouder- en kindzorg

Uitleen verpleegartikelen ma. t/m do.
9.00 - 17.30 uur en vrijdags van 9.00 -
14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderstraatweg 70.
Friese zorgwinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent
per min.) Archipelweg 109, 8921 TH
Leeuwarden, Postbus 417, Leeuwarden.
058-265 56 10. Geopend ma. t/m vrij.
8.30 tot 17.00 uur en zat. van 10.00 tot
17.00 uur.

CONTACTADRESSEN
Dienstencentrum: vacant
Uitvaartvereniging ”de Laatste Eer”:
Uitvaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele tel. 06-20620647
Bij diens afwezigheid: T. v.d. Woude-
Plantinga, De Teebus 8, tel. 562002.

FYSIOTHERAPIE
J.R. Moorman, praktijkadres: 
Bloemsteeg 6 (ingang âld Pôlewei), tel.
562478/561876.

HUISARTSENLABORATORIUM
Plaats: Nije Nijhof, maandagmorgen van
10.00 - 10.15 uur.

TANDARTS
Dhr. W. Roux, Beyertstraat 101, tel.
562300.

PEDICURE
M. Rintjema-Kruize, Morgenzon 10
Behandeling op afspraak, tel. 561689.
Elisabeth Broersma, Ringweg 34,
Brantgum, tel. 561594

WIJKBEHEER
Heeft u klachten, dan kunt u dit melden
op tel. nr. 0519-298777.

www.holwerd.nl

OUD PAPIER
Let op de aankondiging in 

de Dockumer Courant

INLEVEREN KOPIJ
Agenda data en kopij voor de eerste dins-
dag in maart, juni, september en de-
cember inleveren bij Frans Fennema,
Hogebuurt 1 te Holwerd. 
E-mail: fransmfennema@gmail.com

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/
jeugd: di. 16.00 - 16.30 u.

bij de Geref. kerk
OBS: di. 09.25 - 10.35 u.
CBS: di. 10.40 - 11.10 u.



Rabobank Hypotheek
u ontvangt eerlijk advies en bent goedkoper uit

Hypotheekadviesbureaus, makelaars en assurantietussenpersonen willen
graag een hypotheek voor u regelen! Voor die bemiddeling vragen zij van
de geldverstrekker een aanbreng- of bemiddelingsprovisie die kan op-
lopen tot wel 2% van het hypotheekbedrag.

De Rabobank betaalt geen aanbreng- en bemiddelingsprovisie aan boven-
genoemde adviserus. Door rechtstreeks met een hypotheekadviseur van de
Rabobank in contact te treden bent u dus vaak goedkoper uit!
Want u begrijpt ongetwijfeld dat de bemiddelingsprovisie uiteindelijk aan
u als  klant in de tarieven wordt doorberekend.

Kom daarom voor een goed advies en een scherpe rente rechtstreeks
naar de Rabobank of maak een afspraak met één van onze hypotheekadvi-
seurs.

Rabobank Noordoost Friesland
Vestigingen te: 
Anjum / Ee, Damwoude, Dokkum, Ferwert / Burdaard, 
Hollum, Nes (A), Schiermonnikoog, Ternaard, Oosternijkerk, 
Veenwouden en Zwaagwesteinde

Kantoor Ternaard:
Holwerterdyk 2
9145 RK TERNAARD
Telefoon: (0519) 57 12 92
Fax: (0519) 57 18 88

e-mail: info@noordoostfriesland.rabobank.nl
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