37e jaargang nr. 151 DECEMBER 2009

Fotograaf: Jan v.d. Velde

DORPSBELANG • december 2009

AGENDA

INHOUDSOPGAVE

Januari 2010
8 Pro Rege spilet
“Mei de Frânske slach” yn ‘t
Sintrum om 20.00 oer.
16 Open Huis ‘t Sintrum

PC Winnaars 2009 . . . . . . . . . . . . . .3
Mededelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Bibliotheek in de Nije Nijhôf . . . . . . .3
Interview met Liesje Elzinga . . . . . . .4
Nieuws van vogelwacht Holwerd e.o. .6
Burenhulpdienst Dongeradeel . . . . . .7
Wijkagent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Stichting Friese Draaiorgelvrienden . .8
AKO vertrekhal Holwerd pier . . . . . .8
Stichting Recreatie & Toerisme . . . . .9
Over bomenrij kaatsveld . . . . . . . . . .9
100ste Klant Massagepraktijk . . . . . .11
Mededelingen . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Reünie OBS De Tsjelke . . . . . . . . . .12
Oproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Holwerd kritisch . . . . . . . . . . . . . . .13
Uitvaartvereniging De Laatste Eer . .15
Kerkdiensten Holwerd . . . . . . . . . . .17
Mei de Frânske slach - ProRege . . . .18
Tweede Nieuwsbrief broodje kk . . . .19
Nieuws van de activiteitencommissie 21
126 jr. openbaar onderwijs Holwerd 22
Initiatiefgroep WICH . . . . . . . . . . .24
Socht: Allerhanne typkes en handige
persoanen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

17 Eerste kerkdienst van kerkelijk
centrum ‘t Sintrum
Maart 2010
7 Jubileumconcert van Stichting
Friese Draaiorgelvrienden in de
Grote Kerk. Aanvang: 15.00 u.
30 Algemene ledenvergadering
Dorpsbelang om 20.00 uur in het
Amelander Veerhuis te Holwerd.
31 Algemene ledenvergadering
Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Holwerd. Om 19.30 uur in het
Amelander Veerhuis te Holwerd.
Juni 2010
26 Reünie OBS “De Tsjelke”

Er worden geen
anonieme brieven gepubliceerd

BESTUUR
Leden:
- Frans Fennema, vertegenwoordiger
Stichting Recreatie en Toerisme
Hogebuurt 1, tel. 562315
- Hessel Hiddema, Mûnereed 6
- Henk Willemsen, Waling Dijkstrastraat
5, tel. 561035
- Anneke v.d. Weg,
Prof. Holwardastraat 10
Postadres Dorpsbelang:
Postbus 24, 9150 AA Holwerd.
Bankrel.: Regio Bank, nr. 694053961

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694
Penningm.: Dirk Bergema
Pôlewei 2, tel. 561423
Secretaris: E. Davids
Tsjerkestrjitte 2

E-mail: db@holwerd.nl
Redactie: Frans Fennema,
Hogebuurt 1, 9151 HR Holwerd
fransmfennema@gmail.com
2

DORPSBELANG • december 2009

PC WINNAARS 2009
prijswinnaars op de PC 2009. Want ook
Rudolf Soepboer en Jan Dirk de Groot
beiden lid van VVV Concordia wonnen
een derde prijs op de PC 2009. Dit is natuurlijk een prachtig resultaat dat niet onvermeld mag blijven.
Ook in 1947 wonnen drie leden van VVV
Concordia op één dag een prijs op de PC.
Pieter en Hiele de Haan wonnen de tweede prijs en Lammert Heeringa won de
derde prijs.
Jan van der Velde

Gert Anne van der Bos kening PC Frjentsjer 2009 stond er te lezen voorop de
Doarpsbel van september.
Dit was voor Gert Anne en de VVV
Concordia natuurlijk een prachtig resultaat. En dit is 29 juli dan ook uitbundig
gevierd in het Amelander Veerhuis en zondag 15 november in de feesttent op het industrieterrein. Maar was deze verslaglegging niet wat te kort door de bocht. Had
hier niet bij moeten staan VVV
Concordia viert uitbundig feest met 3

MEDEDELINGEN
Uitvaartvereniging
“DE LAATSTE EER”, Holwerd

Prinses Beatrixfonds 23-09-09
De opbrengst van het Prinses Beatrixfonds
heeft in Holwerd € 420,- opgebracht.
Bedankt voor het ophalen en het geven,
Holwerd!

Algemene Ledenvergadering op woensdag
31 maart 2010, ‘s avonds om 19.30 uur in
het “Amelander Veerhuis” te Holwerd.

Gr. Sytske van der Ploeg-Schukking
Gastspreker is de heer Leo Fijen bekend
van het televisieprogramma “Kruispunt”.
Onderwerpen zijn: Het sterven van ouders, naar zijn boek “Het jaar dat mijn vader stierf ”en verder wil hij in gaan op het
thema “Leven zonder je kind”, zoals beschreven in zijn boek over de ouders van
Volendam.

KWF kankerfonds bracht op:
Waaxens
152,00
Elba
33,25
Foudgum
60,80
Brantgum
147,81
Holwerd
1023,75
Totaal

1810,00

Na de officiële vergadering om 20.30 uur
zijn ook niet-leden welkom bij de lezing
maar… VOL = VOL!

Namens de vrijwilligers van harte bedankt!

BIBLIOTHEEK IN DE NIJE NIJHÔF
ze mogen 4 weken worden gehouden. Er
is een ruime sortering, ook groot letterboeken en boeken in de friese taal. Er zijn
geen kinderboeken. Tot ziens!
De vrijwilligers

Wist u dat er in de Nije Nijhôf in
Holwerd een bibliotheek is?
Iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot
10.45 uur worden er boeken uitgeleend.
Voor 4 boeken betaald u maar € 0.35 en
3
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INTERVIEW MET LIESJE ELZINGA
Terwijl elders in een onmetelijk universum
sterren zoals onze zon geboren worden en
ook weer sterven, in een eeuwigdurend kosmisch vuurwerk dat al zo’n dertien miljard
jaar bezig is: Terwijl nieuwe planeten ontstaan en weer afsterven en bij toeval en grote uitzondering een bakermat zijn voor leven
waaronder ook weer puur toevallig zoiets als
een mensensoort kan ontstaan: Terwijl kometen en ander ruimtepuin rakelings onze
planeet voorbijschieten en net niet met 1
klap alles op deze aarde vernietigen, stap ik
op de fiets richting Holwardastraat- met het
stellige voornemen deze megalomane zin als
opmaat voor het interview te schrappenvoor een gesprekje met de volgende gegadigde in het ketting-interview: Lies Elzinga.
Maar ik vergeet nog wel eens dingen.

De huishouding bestaat uit 3 broers en 3
zussen en allemaal helpen ze mee in de
zaak. Als in 1955 de moeder op 49 jarige
leeftijd komt te overlijden gaat vader van
Hulst nog een tijd met de zaak door tot hij
besluit dat het genoeg is geweest. Dan besluit Lies samen met haar verloofde
Wouter Elzinga de winkel te gaan runnen.
Ze doen dit twee jaar; in die tijd verbouwen ze de winkel tot een moderne zelfbedieningzaak en verkopen deze vervolgens
weer na ongeveer twee jaar; het kruidenierschap ligt Wouter niet zo, hij kan veel
beter met de verfkwast overweg.
Wouter en Lies treffen elkaar op het buorrenblok, de toenmalige huwelijksmarkt
(misschien kunnen we dat weer als toeristisch item opnieuw leven inblazen?).
Zoals met de meeste liefdesverbanden uit
Holwerd ging dat in die tijd doordat men
rondjes liep om het buorrenblok. De jongens liepen dan zondagsmiddags rechtsom
en de meisjes gingen daar weer tegenin, tenminste als het niet te hard waaide en de
dakpannen bij bosjes stuk vielen op straat,
wat niet ongebruikelijk was in die tijd -.
Als de groepen elkaar dan ontmoetten
ontstonden hier en daar wat overslaande
vonken en ging men getweeën voor een
andere route om zich even af te zonderen.
Je kan je voorstellen wat voor een drukte
het in het oude dorp was destijds. De vrijgezellen bleven achter in de portiek van de
winkel van van Hulst, de laatste roddeltjes uitwisselen. Lies haar slaapkamer was
pal boven de portiek, als meisje kon ze van
alle verhalen meegenieten. Naast de holwerder huwelijksmarkt ging de jeugd wekelijks uit dansen naar Zalen Schaaf te
Leeuwarden, zomers zat de jeugd op de
zeedijk te genieten van zelfgemaakte
melkijslollies van Thomas van Duinen.
Uiteindelijk heeft Wouter Lies gevraagd
voor een laatste dans en dat heeft geresulteerd in een huwelijk op haar 23ste met
vier kinderen dat nog steeds met verliefdheid stand houdt.

Tussen het hondenweer wat deze novemberweken teistert is het net even droog en
verschijnt er zelfs een waterig zonnetje als
ik aan haar deurbel bel. Lies doet open en
gaat mij voor de kamer in terwijl ik mijn
jas ophang. Voor mij is Lies een soort oerHolwerder, je hoort het begrip Wouter en
Lies al vanaf je vroegste jeugd door de
buorren echoën, maar toch zijn ze hier
beide niet geboren.
Lies is geboren in Hattem Gelderland.
Haar vader had daar een betrekking als
chef kruidenier. Na de oorlog in 1946 verhuist het gezin van Hulst naar Holwerd en
neemt haar vader de kruidenier - galanterieënwinkel over van toenmalig eigenaar
Chris Bijlstra. Het pand staat nu nog leeg
maar we hebben het over de voormalige
Coöp/Kopak/Spar die er heden ten dage
in de Voorstraat niet erg fraai voorstaat.
In die tijd was het geen zelfbediening: je
vertelde de man/vrouw achter de toonbank wat je wilde kopen en die pakte het
dan voor je uit de schappen. Er was van alles te koop van drogisterijen tot speelgoed,
een beetje als de nering van Jantje Thys
maar dan groter.
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naar. Op deze functie heeft ze gesolliciteerd nadat toenmalig collega Froukje
Walsma ermee gestopt was. Zodoende bezoekt ze mensen, of krijgt ze over de vloer,
die willen trouwen en waarmee ze een
praatje maakt om vervolgens een mooie
trouwtoespraak te kunnen houden in het
gemeentehuis of op de Engelsmanplaat
(het is maar net wat je wilt!) Omdat een
trouwerij een feestelijke gebeurtenis is
mag haar toespraak natuurlijk geen droge
en saaie kost wezen: er moet humor bij.
De gelegenheden lopen nogal uiteen; De
ene keer heb je een zaal vol met Harley
Davidson Freaks, de andere keer moet je
een Solex hobbyclub herbergen waarvoor
de zaal te klein blijkt. Dan weer tref je het
fenomeen van de gescheiden ouders van
het bruidspaar, er zijn dan acht ouders
aanwezig. Een enkele keer wil men in een
middeleeuwse stijl trouwen, met ridders
en jonkvrouwen, heksen, herauten, schout
bij nachten behangen met sabels, goedendags, hellebaarden, handbogen, knotsen,
de strijdvlegel, de morgenster en natuurlijk niet te vergeten de piek. Op de vraag
“mogen we de sabel meenemen?” antwoordt Liesje dat dat goed is, zolang men
er maar niet mee gaat steken. Van al deze
gebeurtenissen houdt ze plakboeken bij.
Ze heeft ongeveer zo’n driehonderd huwelijken gedaan. Veel ervan staan nog recht
overeind, maar aan een enkele komt al na
drie maanden een eind! Ook doet ze sinds
drie jaar “In Memoriams”. Een toespraak
waarin het leven van de overledene centraal staat en herdacht wordt.
Verder woont ze met veel plezier aan de
Holwardastraat met een mooi uitzicht,
een lieve man die ze in de goede zin van
het woord vrij laat, en hij haar! Veel goede
contacten met familie en dorp, het goede
leven waarvan genoten zolang dat is gegeven en een gezonde instelling om tegenslagen tegemoet te treden! Deze dingen bij
elkaar vormen een prima uitgangspunt
voor haar om de tijd door te komen.

Muziek is een rode draad in het leven van
Lies. Het begon met de pianolessen die ze
als vergoeding kreeg voor het bezorgen
van boodschappen aan dirigent Dien
Visser die in het oude postkantoor woonde. Lies mocht zo vaak oefenen als ze wilde, het huis stond altijd voor haar open.
Uiteindelijk koopt vader voor haar een
piano en het instrument is sindsdien nooit
meer uit haar leven geweken. In die tijd
zat ze op het meisjeskoor de Ljurkjes (verderop in deze dorpsbel nog eens vermeld) en
had een prachtige kindertijd. Op negentienjarige leeftijd werd ze altsaxofoniste bij
Crescendo. Ze had geen les maar kreeg het
instrument zonder problemen onder de
knie.
Vanaf haar twintigste is ze actief in de
Sneintejounsploeg en heeft dit ongeveer
dertig jaar volgehouden. De ploeg is nu
ter ziele: in de veranderde tijdgeest was
geen plaats meer voor dit initiatief, hoewel
ze deze tijd ook mooi vind. Voor
Concordia heeft ze twintig jaar lang de
bunte middei voor de jeugd georganiseerd, daarnaast zat ze in het schoolbestuur en Crescendo. Je kan je voorstellen
dat ze rond de Concordiafeesten een ungetiid beleefde met een enorme drukte:
Spelen met Crescendo, de Sneintejounsploeg, de bunte middei, de feestwagens en
alles moest tegelijk.
In de jaren negentig neemt ze het
Brantgumer en het Ferwerder koor over
van Froukje Walsma. Tegenwoordig doet
ze het koor De Seefugeltjes wat ze 12 jaar
geleden heeft opgericht voor een eenmalige gebeurtenis. Dit was alleen zo’n succes
dat ze thans overal gevraagd worden, het
zingen is ook nog uitgebreid met een
steeds wisselende thematiek: De ene keer
doen ze het op z’n Tirools, dan weer als
matroos of op z’n Grieks en voor Russisch
draaien ze de mouw ook al niet om.
Goede wijn behoeft geen krans, zonder reclame zijn deze verklede keelklanken wijd
en zijd bekend geworden.
Naast deze muzikale bezigheden is Liesje
BABS:
Buitengewoon
Ambtenaar
Burgerlijke Stand oftewel trouwambte-

Volgende gegadigde: Klaske Elzinga
Interview: Frans Fennema
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NIEUWS VAN VOGELWACHT HOLWERD E.O.
Nog een paar leuke waarnemingen uit de
natuur. Begin november zag ik wel een
40-tal Staartmezen in Sleedoornstruiken
in het Teebusbosk. Het zijn zulke leuke
vogels, net kleine roze balletjes met een
staartje eraan. Die Sleedoornstruiken zijn
te herkennen aan de mooie blauwe bessen
en de doornen aan de punt van een tak.
Je kon dit najaar ook weer genieten van
zingende Roodborsten. Een van de weinige vogels die in de herfst zingen; een hoog
iel gezang. Wist u dat je vogelzang heel gemakkelijk op internet kunt vinden?
Geregeld wordt er ook de Grote bonte
specht waargenomen in Holwerd.
Voor leuke natuurberichten is deze rubriek ook een goede plaats. Een mooi
winterseizoen toegewenst ,

Van Vogelwacht Holwerd heeft u vast wel
eens gehoord of iets van meegemaakt.
De activiteiten van de Vogelwacht bestaan
vooral uit het melden van het eerste kievitsei en het uitreiken van de prijs daarvoor en het organiseren van de nazorg
voor weidevogels.
Er zijn weinig actieve leden en er wordt
veel minder ‘aaisocht’ dan voorheen.
Dat betekent dat er ook minder mensen
‘neisoargje’. Dat betekent, de nesten van
weidevogels aanmerken
zodat boeren de nesten herkennen en ze
kunnen sparen. Misschien zou je als
Vogelwachtclub je doelen iets moeten verleggen. Bijv. meer doen aan voorlichting/
activiteiten voor de jeugd. Het organiseren van excursies is ook een mogelijkheid.
Kortom genoeg mogelijkheden. Maar dan
moeten er wel meer actieve (bestuurs) leden komen.

Sara Hofman (voorzitter)
sarahofman@gmail.com
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VRAGEN OMTRENT DE BURENHULPDIENST DONGERADEEL
Hoe kan ik hulp vragen?
Door te bellen naar de BurenHulpDienst:
0519-29222.

gers die ingeschreven staan
BurenHulpDienst Dongeradeel.

bij

Wat kost Burenhulp?
Burenhulp zelf is gratis. De vrijwilligers
worden niet betaald. Voor rekening van
úw portemonnee komen eventuele materiaalkosten en vervoerskosten van uw eigen huis naar uw bestemming.

Voor wie is BurenHulp?
BurenHulpDienst is voor alle inwoners in
de dorpen van de gemeente Dongeradeel
die om de een of andere reden (tijdelijk)
geen beroep kunnen doen op buren, kinderen, vrienden, ouders of kennissen.

Kan ik zelf ook vrijwilliger worden?
Als u zelf met Burenhulp ook iets voor een
ander wilt betekenen neemt u contact op
met BurenHulpDienst 0519-292223.

Waar kan ik de BurenHulpDienst vinden?
Burenhulp is een vrijwilligersdienst in de
gemeente Dongeradeel. U moet inwoner
zijn van deze gemeente om een hulpvraag
te kunnen indienen. Dokkum valt nog
niet onder deze dienst.

Kan ik hulp vragen en tegelijkertijd
vrijwilliger zijn?
Dat kan zeker. Ieder mens heeft wel eens
hulp van anderen nodig en heeft zelf ook
talenten. Bel met BurenHulpDienst
0519-292223.

Van wie krijg ik hulp?
Burenhulp wordt verleend door vrijwilli-

WIJKAGENT
politie en de wijkagent de boel onder controle. De wijkagent zorgt ervoor dat er veilig gewoond kan worden.

Beste inwoners van Holwerd. De meeste
mensen willen weten wat een wijkagent is.
Een wijkagent is iemand die de wijk in de
gaten houd. Dat wil zeggen, opletten in de
wijk zodat er niets vernield wordt.

Ook samen met de politie controleert de
wijkagent ook snelheidsovertreders, rijden
ze te hard, dan krijgen ze boetes.
Wijkagent is heel leuk werk. Ik doe dit in
mijn vrije tijd.

Dit betekent dat een wijkagent alert is.
Een wijkagent heeft dan ook veel controle. Er word controle gehouden over de
jeugd. Een wijkagent waarschuwt de
jeugd dat zij niets mogen vernielen, en
ook geen vuurwerk aansteken. Als deze
dingen gebeuren schakelt de wijkagent
onmiddellijk de politie in, en samen met
wijkbewoners gaat praten.

Zo nu weten jullie allemaal wat een wijkagent doet. Het zou in Holwerd ook zo
moeten zijn Dit was het verhaal.
Groeten van Wijkagent
Albert de Jong uit Dokkum

Ook deelt de politie forse boetes uit. De
wijkagent moet het rapporteren en samen
met de politie onderzoeken. Zo krijgen de

7
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STICHTING FRIESE DRAAIORGELVRIENDEN
Holwerd, 13 oktober 2009
Het Tsjochconcert wat op 11oktober in de
DG kerk werd gehouden was weer een
succes. Het aanwezige publiek heeft kunnen genieten van de klanken van het duo
Bauke en Greetje en van de 7 mans formatie Gerard & Compagnie. Het bestuur
van de Stichting Friese Draaiorgelvrienden heeft dan ook besloten om ook voor
volgend jaar weer een Tsjochconcert te
plannen, dan uiteraard weer met andere
artiesten.

praktisch ieder Nederlands draaiorgel is
en wel de Gouden Hart serenade van Carl
Frei. Dit stuk is jaren geleden speciaal
voor onze Stichting gearrangeerd voor
kerkorgel door de welbekende mr. Romke
de Waard en al met veel succes uitgevoerd
in Franeker door Theo Jellema en in
Dokkum door Auke de Boer. In Holwerd
zal het stuk worden gespeeld door Simon
Bouma, de dirigent van het koor Different
Sound die ook een begenadigd organist is.

Het jaar 2010 is voor de stichting een bijzonder jaar: Het is dan 25 jaar geleden dat
de stichting werd opgericht. Dit feit laten
wij niet ongemerkt voorbij gaan. Op 30
en 31 juli 2010 word tijdens het jaarlijkse
draaiorgelfestival in Dokkum-Drachten
extra aandacht aan dit feit geschonken en
ook is in Dokkum op 30 juli een concert
met verschillende draaiorgels in de St.
Martinuskerk. Omdat het toch allemaal
ooit in Holwer is begonnen, willen we natuurlijk ook hier wat doen.

Wij beloven u een afwisselend muzikaal
programma en hopen op een volle kerk.
Het concert is op zondag 7 maart 2010 in
de grote kerk. Aanvangstijd is 15.00 uur.

DE TOEGANG VOOR
DIT JUBILEUMSCONCERT
IS GEHEEL GRATIS!!!

Op zondag 7 maart zal in de Grote kerk
een jubileumconcert worden gegeven.
Voor dit concert is een aantal bekende
Friese artiesten uitgenodigd: O.a. het bekende duo Nanne & Ankie en het dameskoor Different Sound. Draaiorgels zult u
deze middag niet horen, wel zal op het
kerkorgel 1 stuk worden gespeeld wat bij

Wel is er na afloop een collecte bij de uitgang, uiteraard zijn uw giften geheel vrijwillig.
Met vriendelijke groet,
Stichting Friese Draaiorgelvrienden

AKO VERTREKHAL DE PIER IN DE WACHTRUIMTE
Wij verkopen: actuele boeken; tijdschriften; rookwaren; bioscoopbonnen; boekenbonnen;
tijdschriftenbonnen; decemberzegels.
Door de week geopend van 8.30 tot 13.30 uur, op vrijdags tot 17.30 en op zaterdags tot
13.30. Kom gerust eens een kijkje nemen.
De Ako medewerkers, Alvast bedankt, Tiny Tadema
8
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STICHTING RECREATIE & TOERISME HOLWERD
deeld dat er geen geld meer wordt gestoken in het maaien van de vaart (dient 2x
per jaar te gebeuren).
Voor de boten die er nu nog komen is dit
maaien noodzakelijk omdat anders de waterplanten zo hoog groeien dat deze in de
schroef en de koeling komen waardoor er
niet meer gevaren kan worden.
Het waterschap wil alleen nog maar maaien als de waterhuishouding, bv als boeren
geen water meer kunnen oppompen, in
gevaar komt. Dit alles is zeer teleurstellend! Niet alleen voor ons, maar zeker ook
voor vele van u die zich hebben ingezet
voor de totstandkoming van de haven.
Wij zijn niet van plan om alles zo maar op
te geven, en hebben de gemeente nogmaals gevraagd om de vaart bevaarbaar te
houden en te maken.
Verder is het waterschap aansprakelijk gesteld voor enkele drempels in de vaart die
zijn ontstaan toen er z.g. kikkerplaatsen
zijn aangelegd.
Misschien heeft u nog ideeen of wilt u actief meewerken dan horen wij dat graag!

Beste Dorpsgenoten,
Het bestuur van de SRTH heeft zich de
laatste 2 jaar extra ingespannen om de haven bereikbaar en in stand te houden.
Zoals u wellicht bekend, zijn de problemen in en rond de haven meermalen in de
pers geweest. Zijn er gesprekken geweest
met de gemeente en het waterschap, is er
juridisch onderzoek geweest, zijn er kontakten met de provincie en anderen die
misschien een bijdrage kunnen leveren
aan het uitdiepen en open houden van de
Holwerder Vaart. Volgens de gemeente
kost het baggeren van de vaart 750.000
euro. Omdat wij dat wel erg veel geld vonden hebben wij een baggeraar gevraagd
om ook een kostenraming te maken.
Deze raming kwam beduidend lager uit,
100.000 euro, dit is wel exclusief kosten
van onderzoek en vergunningen. Hierover
zijn wij in gesprek geweest met de gemeente, Wethouder Boersma en Dhr
Pasveer. Dit was een kort maar duidelijk
gesprek, de gemeente wil geen enkele euro
besteden aan de Holwerder Vaart omdat
dit nu geen "politieke" prioriteit heeft!
Tijdens dit gesprek is ons ook medege-

Namens het bestuur,
J. Lammering (voorz.)

OVER DE BOMENRIJ AAN HET KAATSVELD
de gemeente samen te vatten als, het rooien van de bestaande bomen om daarna
over te kunnen gaan tot herbeplanting van
een dichte windkering van ongeveer 2/2,5
meter en die ook zo te onderhouden. Dit
alles als windkering. Het is de bedoeling
dat er met de tijd een schets wordt gemaakt met een onderhoudsplan, deze zal
als eerste aan het dorp ter inzage worden
gegeven voor er wordt overgegaan tot kappen van de huidige bomenrij. Hoop u bij
deze eerst voldoende te hebben geïnformeerd.

Het is ter sprake gekomen tijdens de vergaderingen over de Holwerter Fiersichten.
Een plan dat wordt aangestuurd door gemeente, provincie en dorp. Tijdens een
van deze bijeenkomsten is naar voren gebracht dat het goed zou zijn voor het dorp
om zich beter te laten zien (de gordijnen
opentrekken). Het gaat hier in het bijzonder om de oude dorpskern. De typisch
voor Holwerd, dubbele terp van het dorp
en die van de Willibrorduskerk.
Deze bomenrij is vroeger aangeplant als
heg en als zodanig onderhouden, maar later simpelweg doorgeschoten tot een bomenrij. Het plan is in samenwerking met

Dorpsbelang Holwerd
9
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HONDERDSTE KLANT IN MASSAGEPRAKTIJK HOLWERD
In augustus 2007 ben ik begonnen met
mijn massagepraktijk in Holwerd. Iets
meer dan twee jaar later, in september,
mocht ik de honderdste klant inschrijven. Dit was Betty Drost uit Holwerd,
de gelukkige winnares van een
Hotstone massage!
Hebt u last van stress? Nek-, schouder-,
of rugklachten? Stofwisselingsproblemen? Misschien kan ik u helpen om een
stap verder te komen door een Shiatsuof Voetreflex behandeling.
Ook kunt u bij mij terecht om lekker te
ontspannen met een Hotstonemassage,
Vunkuwa (Afrikaanse)massage, Voetmassage of Shiatsu.
Bel snel voor een afspraak:
Tel. 0625-147889
Massagepraktijk Aafke van Dijk
www.massagepraktijk@aafkevandijk.nl

MEDEDELINGEN
De obligaties van de SRTH
In “De Doarpsbel” juni j.l. maakten we de nummers bekend van de uitgelote obligaties.
Van 222 obligaties zijn er tot nu (30nov.) 87 uitbetaald en 19 geschonken. Van de overige 116 obligaties hebben we dus tot nog toe niks gehoord! Obligaties kunnen tot 5 jaar
na de trekkingsdatum worden ingeleverd,daarna vervallen deze aan de SRTH. Bovendien
zijn er na de laatste trekking nog 83 obligaties extra geschonken, waarvoor nogmaals onze
hartelijke dank.
Namens de Sticht. Recreatie en Toerisme Holwerd, Durk Geertsma
Algemene ledenvergadering Dorpsbelang
Dinsdag 30 maart Amelander Veerhuis 20.00 uur. Hessel Hiddema is nu voorzitter van
Dorpsbelang, Sara Hofman gaat naar de functie van vice-voorzitter.

11
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REÜNIE OBS “DE TSJELKE”

OPROEP!!

Zoals velen van u waarschijnlijk wel weten, wordt op zaterdag 26 juni 2010 een
dorpsreünie georganiseerd. Ook “de
Tsjelke” zal op die dag haar deuren openstellen.

Wij zoeken een oude grote stoel die
we kunnen omtoveren tot een heuse
Sinterklazen stoel.
En we zijn ook nog op zoek naar rode
velours gordijnen die we kunnen gebruiken om de stoel mee op te knappen, dus het maakt niet uit hoe de stof
van de stoel eruit ziet!

Dit is voor de school een extra feestelijke
dag, omdat dan ook gevierd wordt, dat
het openbaar onderwijs in Holwerd 125
jaar bestaat. Oud-leerlingen, oud-personeelsleden en andere belangstellenden zijn
die dag van harte welkom om een kijkje in
school te komen nemen en herinneringen
op te halen.

Weet u/jij iemand die ons hiermee
kan helpen dan zouden we daar ontzettend blij mee zijn!!
Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met:
Nina de Jong 06-27265472

We willen die dag een tentoonstelling inrichten en daarvoor kunnen we een heleboel materiaal gebruiken; we denken bijv.
aan: rapporten, leesboekjes, wandkaarten, schriften, poëzie-albums, werkjes gemaakt bij handwerken en/of handenarbeid, spelletjes, schoolbanken, enz. Als u
spullen heeft die u in bruikleen wilt geven
voor deze gelegenheid, dan kunt u contact
opnemen met Akke Jager-Kooistra, tel.:
561645.

Vr. gr. Activiteiten
commissie Holwerd

Voor deze dag kunnen we natuurlijk ook
veel foto’s gebruiken, liefst met namen
van de leerlingen en leerkrachten erbij.
Heeft u fotomateriaal (voorzien van uw
eigen naam en adres) dat u beschikbaar
wilt stellen voor deze dag, dan is JanHarm van der Meij hiervoor de contactpersoon, tel.: 561751.
Alvast heel hartelijk bedankt en graag tot
ziens op 26 juni.
De reüniecommissie van “de Tsjelke”

12
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HOLWERD KRITISCH
sen links en rechts, tussen de protestantschristelijken en de anderen is waarschijnlijk nergens zo scherp als hier. Holwerd is
het dorp met de twee feesten, die door waterdichte schotten van elkaar gescheiden
zijn. In de zomer is daar het driedaagse
“Holwerter feest” met kaatsen, een programma “Troch Holwert foar Holwert”
met ledenkaatsen op zondagmiddag (als
uitzondering) en een matinee op maandagmorgen (overigens een vreemde tijd
om te dansen) en als besluit Tetman de
Vries. Maar in de nazomer viert de rechterzijde zijn al even sectarisch Oranjefeest.
Zo heeft elke groep zijn eigen feest en het
wordt door beide partijen iemand zwaar
aangerekend als hij zich naar het feest van
de “oaren” begeeft. Daarom trok er bij de
tienjarige herdenking van de bevrijding
ook eerst één korps door het dorp en later
het tweede, dat Holwerd rijk is.
Ja, het ligt in het dorp van Waling Dykstra
allemaal niet zo eenvoudig. En toch zouden de Holwerders best wat meer samenwerking en saamhorigheid kunnen gebruiken. Want ook economisch zit men er
niet zonder problemen. Ook Holwerd
ondervindt de invloed van de ontvolking,
al schijnt er wat verhuizing plaats te vinden van het oosten der Dongeradelen uit,
waarbij het “slyk” (de landaanwinning)
een grote trekpleister is. Er werkt een klein
carrosseriebedrijf, maar een beschuitfabriek rolde zijn matten op en toen de wegwerker H. Dijkema in 1957 terugverende
bermpaaltjes van plastic uitvond, was er
wel even sprake van fabricage in eigen
dorp, maar het is Groningen geworden en
Dijkema zelf is ook al lang geen
Holwerder meer. En wat moeten de jongelui, die het diploma van ulo of hbs op
zak hebben? Zij zullen het eigen dorp onherroepelijk moeten verlaten.
Bij sommigen is er de trek naar de zee,
misschien nog de late invloed van voorouders, die nog op de Noordzee visten? Want
voor velen betekent de zee nog wel wat,

Dat mensen die wat negatief van aard zijn
denken dat het met Holwerd de verkeerde
kant op gaat is niet nieuw getuige onderstaand krantenartikel uit de rubriek sneon
en snein van de Leeuwarder Courant van
vijftig jaar geleden met als titel:
Als “it slyk” wordt ingedijkt zou het
dorp beslist opfleuren
Dit alles is het oude Holwerd. Het nieuwe
is bezig te vormen aan de oostkant, waar
historici associaties aan Napoleon krijgen
als ze de fraaie naam “Elbastraat”op de
bordjes zien staan. Zouden de Holwerters
het ook zo uitspreken? Die maken van de
Aylvawâl ook al een Alewâl en houden er
nog meer onofficiële namen op na zoals
Bosma’s Plein, de Sek en het Blok. Dat
Blok is de Nieuwestad van het dorp. Daar
maken de feinten en de fammen op zondagmiddag en –avond hun vierkantjes
(natuurlijk tegen elkaar in). Alleen op
zondagavond tegen half negen verplaatst
de drukte zich even naar het begin van de
Leeuwarderweg, waar voor het Amelander
Veerhuis dan de belangstelling uitgaat
naar het afscheid van de “pearkes”en op
welke wijze zich dat voltrekt.
Een graag genoten tijdspassering is ook de
aankomst van de Amelander boot. Boot,
Blok en bus zijn voor de jongeren van
rechtsen huize de enige manier om de
zondag door te brengen op een wijze die
in deze rechtse gemeente geen aanstoot
geeft. De rest van het “jongfolk” zoekt zijn
vertier buiten Holwerd, omdat er in eigen
dorp op zondag niks mag. Want Holwerd
is (met Brantgum en Waaxens) wel links
of vrijzinnig - met een behoorlijke inslag
ook van onkerkelijken - maar in Ternaard
wordt gewaakt voor de zondagsrust van
àlle dorpen. Wat de jongelui van de rust
terecht brengen is vers twee.
Jeugdwerk in de geest van een instuif of
zo? Dat kan in Holwerd niet. Men zou er
nooit voor kunnen rekenen op de medewerking van allen. Want de scheiding tus13
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Holwerd met de mensen spreekt, wordt er
zich van bewust, dat er vele en grote problemen liggen. Maar hoe zou men die in
de zo nodige gezamenlijke arbeid kunnen
oplossen, als men niet eens gezamenlijk
kan feestvieren?”
*****
Tot zover deze toch wel kritische spiegel
die ons als dorpelingen door de
Leeuwarder Courant van 21 maart 1959
werd voorgehouden. Dat de schouders er
nu onder moeten is duidelijk! We gaan nu
op naar 2010 en zijn in het kader van de
Holwerter Fiersichten druk bezig om het
tij te keren en Holwerd leefbaar te houden
voor de toekomst. In samenwerking met
de gemeente Dongeradeel, Provinsje
Fryslân, dorpsbelang en de inwoners van
Holwerd worden er op dit moment op het
gebied van recreatie en toerisme, ondernemen/werkgelegenheid, wonen, voorzieningen en jeugdbeleid plannen gemaakt.
Dit moet tot goede resultaten leiden waarvan wij u op de hoogte houden.

ook al ligt er tussen het wad en Holwerd
een grote polder, met daarbuiten nog weer
het “slyk”. Ja, als dáár nu eens een dijk
omheen werd gegooid, daar zou het dorp
van opfleuren. Dan kreeg het ook aan die
kant wat “achterland” en zou het voor een
groter gebied dan nu het geval is “it greate doarp” worden. Maar zoals de zaken nu
staan wordt Holwerd een dorp zonder een
reserve aan jonge krachten voor zijn verenigingsleven, zonder veel vernieuwende
invloeden ook. Want mevrouw F. WalsmaWestra mag dan met haar kinderkoor De
Ljurkjes veel succes hebben, en de drumband mag de jonge jeugd lokken, het
Kritekoar moest onlangs wegens bloedarmoede worden opgeheven, nadat het
Kritetoaniel al ter ziele was. En zou de nog
aanwezige jongerein zich wel thuisvoelen
in de samenkomsten van het Nut, dat niet
alleen in sociologisch opzicht een voortzetting van het verleden vormt, maar dat
met lange pauzes (voor de kastelein) en de
geslachten gescheiden in rijen ook sterk
traditioneel blijkt ingesteld? Nee, wie in

Henk Willemsen
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UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” HOLWERD
Ook wordt er vuurwerk afgestoken om de
demonen te verjagen.

Secretariaat:
Pôlewei 11, 9151 HX Holwerd;
tel. 0519 - 562086
Corresp.adres:
Postbus 3, 9150 AA Holwerd
Aangesloten bij de Federatie van
Uitvaartverenigingen in Friesland
Algemene Ledenvergadering woensdag
31 maart 2010 (zie agenda Doarpsbel)

Surinaamse uitvaart
Wanneer er iemand overlijdt, zijn het de
naaste familieleden die de begrafenis verzorgen. Nichten, neven, ooms en tantes.
Zij zorgen ervoor dat iedereen die de persoon heeft gekend, aanwezig is.
Rituelen rondom de bewassing.

Oude rituelen in hedendaagse
begrafenissen
In Nederland leven mensen van veel verschillende culturen. Andere culturen, andere gebruiken. Dat geldt bij leven en zeker ook bij sterven. Elke cultuur heeft
haar eigen zeden, gewoonten en begrafenissen.

In Suriname gaan de directe familieleden
voordat de bewassing plaatsvindt naar het
uitvaartcentrum om te praten met de
overledene, over hoe hij/zij zijn dood ervaart, wat voor persoon hij/zij was en hoe
ze samen in het leven hebben gestaan.
Men is er van overtuigd dat hij/zij hen
nog steeds kan horen.

De Chinese begrafenis
De begrafenis in China is van oorsprong
een uitbundige gebeurtenis. De rouwstoet
is kleurrijk. Hoe uitbundiger de rouwstoet, hoe meer geld de familie bezit.
Traditie is dat voor de kist met de overledene, iemand loopt die namaakgeld rondstrooit. De papieren munten en bankbiljetten zijn er om de boze geesten te verzoenen. Vooraan de stoet lopen familieleden die vlaggen dragen. Vaak wordt het
portret van de overledene getoond. Achter
de dragers met de kist volgen muzikanten.
Daarachter loopt de familie in drie groepen.

Men heeft vervolgens een kommetje met
een bodempje water, waarin men eerst de
handen moet natmaken en vervolgens,
staande achter zijn/haar hoofd de wangen
moet aanraken. Hierna moet men de handen weer in hetzelfde water wassen. Dit
aanraken kan, omdat de overledene nog
niet bewassen is. Bij het bewassen van de
overledene gebruikt men een mix van formaline, alcohol, glycerine en tabaksbladeren. Dit ritueel duurt anderhalf tot vijf
uur.
In de Creoolse cultuur zingt men voorafgaand aan de begrafenis rouwliederen tijdens een kerkdienst. Bij de begrafenis is
iedereen in het wit gekleed en de naaste
familie heeft een hoofddoek, een ”anjisa”
op. Bij de begrafenis gaat vaak een bazuinkoor of een trompettist voor. Veel
Surinamers geven tijdens het leven aan
dat zij dansend naar het graf gebracht willen worden. Het wordt gezien als een
troostgevende vorm van rouwverwerking.
De nabestaanden worden zo in beslag genomen door het dansen, dat ze het verdriet even vergeten.

De naaste familie heeft ongebleekt katoenen kleding aan. De familie (tweede
graad) loopt in het wit. De laatste groep
kleedt zich in het blauw. Naast het papieren geld dragen de rouwenden ook andere
papieren voorwerpen met zich mee zoals
een auto, huis, televisie en kleren. Als de
stoet bij het graf is gekomen verbranden
de familieleden deze voorwerpen. De as
van de verbrande voorwerpen stijgt op
naar de hemel, zodat de overledene in de
hemel over deze zaken kan beschikken.
15
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Djanazah gebed uitspreekt en eindigt met
een vredesgroet. Het is bij moslims gebruikelijk een overledene zo snel mogelijk
en bij voorkeur zonder kist te begraven.
Als het lichaam in het graf is gelegd, wordt
boven het hoofd met plankjes of met een
steen een afdakje gemaakt zodat het hoofd
niet direct met aarde wordt bedekt.
In oosterse landen is de begrafenis meestal binnen 24 uur, in Nederland moet er
minimaal 36 uur tussen het tijdstip van
overlijden en begraven liggen.

Hindoe uitvaart
Het hindoestaanse geloof heeft een zeer
oude traditie van uitvaartrituelen, gebaseerd op de Veda’s, de oudste religieuze geschriften. Alle Hindoestanen geloven in
reïncarnatie. Hindoestanen kiezen vrijwel
altijd voor een crematie omdat dit de snelste manier voor het lichaam is om terug te
keren tot de bron. Traditioneel sterft een
Hindoe thuis, omringd door nabestaanden en meestal in aanwezigheid van de
pandit, de priester. Van de zestien overgangsrituelen binnen het hindoeïsme,de
sanskara’s, is er één belangrijk als overlijdensritueel.

De overledene moet zo snel mogelijk worden begraven, omdat een dode lijdt zolang
hij tussen de levenden is. De mannen uit
de familie dragen het lijk op een baar of in
een kist naar de begraafplaats. Volgens traditie dragen zoveel mogelijk mannen uit
de gemeenschap het lichaam allemaal een
klein stukje richting graf. Bij het graf aangekomen wordt het lichaam uit de kist getild en in een graf gelegd met het gezicht
richting Mekka. De lijkwade wordt aan
het hoofd- en voeteneind losgemaakt.
Vervolgens strooien alle aanwezigen drie
handen met aarde in het graf terwijl ze een
bede uitspreken.

Een mannelijke nabestaande, bij voorkeur
de oudste zoon, giet een druppel heilig
water in de mond van de stervende. Dit
water is symbool van leven, vergankelijkheid en oneindigheid. Na het overlijden
legt de familie de overledene bij de ingang
van het huis, het hoofd naar het zuiden
gericht. Dit symboliseert het terugkeren
in de schoot van Moeder Aarde. Men wast
en versiert de overledene volgens oude tradities. Traditioneel is een overleden man
in een speciale doek gekleed, maar tegenwoordig ook wel in een pak. Een vrouw
krijgt een sari aan. De pandit leidt een
dienst met rituele offeringen, mantra’s en
gebeden.

Oorspronkelijk zijn vrouwen uitgesloten
van deelname aan een begrafenis, maar zeker in Nederland zijn bij meer liberale
moslims vrouwen wel welkom. Samen
met de kinderen staan ze op afstand toe te
kijken, hoe de mannen de overledene begraven.

De aanwezigen lopen na de dienst langs
de open kist en leggen er bloemen, bloemblaadjes of rijstballetjes in. De oudste
zoon van de overledene voert een ‘doodskus’ uit, om het lichaam symbolisch in
brand te steken. Dit doet hij door vijf
maal met een brandende diya (lampje) de
mond van de overledene aan te raken, terwijl hij om de kist loopt. (Gewoonlijk
blijven alleen mannelijke directe nabestaanden achter om de verbranding op rituele wijze in gang te zetten)

Wy winskje eltsenien
Noflike Krystdagen en in sûn 2010 ta
Lidmaatschap:
Wilt u meer weten over het lidmaatschap
en het werk van onze vereniging dan kunt
u contact opnemen met de secretaris M.
Dijkman-Elzinga, Pôlewei 11, (0519562086). Zij zal u graag informeren over
de mogelijkheden.

Islamitische uitvaart
Na het wassen wordt het lichaam naar de
moskee overgebracht waar de voorganger
staand voor het opgebaarde lichaam het

Holwerd, 25 oktober 2009
Margit
16
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DIENSTEN IN HOLWERD IN DECEMBER 2009
Protestantse gemeente i.w.
I.K.O.

24 dec. 22.00 uur

Eerste kerstdag

25 dec. 10.00 uur
27 dec.

9.30 uur

31 dec. 19.30 uur

Ds. E. Jongstra m.m.v. De Bazuin in
de Willibrordus Kerk
Kerstviering met de Kindernevendienst in de Gereformeerde kerk
H.F. de Vries m.m.v. De Bazuin
in de Willibrordus Kerk
Dhr.G.Riemersma. in de
Gereformeerde kerk

Doopsgezinde Gemeente
I.K.O.
I.K.O.

09 dec. 19.30 uur
16 dec. 19.30 uur
24 dec. 19.00 uur

Dhr. G. Riemersma, Vesper
Da. K. Roosma-de Vries, Vesper
Kerstfeest met de Zondagschool

eerste kerstdag

25 dec. 10.00 uur

Da. K. Roosma-de Vries
m.m.v. Willibrordus koor
Da. K. Roosma-de Vries

31 dec. 17.00 uur

Voor informatie over de Doopsgezinde Gemeente: www.dgholwerd.doopsgezind.nl
Gezamelijke Vrouwen Verenigingen
Kerstviering
14 dec. 15.30 uur

in het gebouw aan het Bosma's plein

Beide gemeenten nodigen u allen van harte uit.
De collecten tijdens de I.K.O. diensten zijn bestemd voor het Linda Project waar Jenny
Bron en Albert Vlieg zich voor inzetten.

LAST VAN:
LIKDOORNS
EELT
KALKNAGELS
KLOVEN
INGEGROEIDE NAGELS

Neem dan een vrijblijvend contact op met:

E L IS A B E T H B ROE RS M A
gediplomeerd pedicure

A A NT E KE NI NG DI A B E T I S CH E VOE T
Ringweg 34 - 9153 BL Brantgum - Tel. (0519) 56 15 94
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“MEI DE FRÂNSKE SLACH”
Cynthia noch net oer binne. En wat is d’r
dochs mei de Frânske taal? Bob akseptearret it út noch yn net dat d’r ek mar ien
wurd Frânsk sprutsen wurdt en dat bringt
it bretale tsjinstfanke Marije no krekt wer
yn swierrichheden. Swierrichheden hat
Bob ek, en wol mei syn nije baas wêrby hy
perfoarst in goede yndruk efter litte wol.

Freed 8 jannewaris 20.00 oere spilet
Pro Rege yn ’t Sintrum te Holwert “Mei
de Frânske slach”
Blijspul yn trije bedriuwen fan Ine
Assinck Fryske oersetting Foppe Kielstra.
Wy belibje de jierdei fan Bob. It liket in
moai feest te wurden. Ynienen komt

De skrik slacht him
om it hert as dizze
baas ûnferwachts mei
syn optarre frou op ’e
stoepe stiet foar it
jierdeisfeest, dêr’t de
stimming al om te
snijen is. Lokkich binne de memmen fan
Bob en Els d’r noch
om te help te kommen, mar as jo dêr no
wol sa bliid mei wêze
moatte ......
Pro Rege set mar leafst
9 spilers op it toaniel
om dit fleurige stik fol
ferwikkelingen en benearjende situaasjes sa goed mooglik foar
jo del te setten.

Cynthia, Bob syn earste frou, del út Parys.
Sy hat har sels útnoege en dan docht bliken dat Bob har noch ferhipte graach lije
mei. Foar Els, de frou wêr’t Bob no mei
troud is, is dat net te akseptearjen, omdat
sy wit dat de gefoelens fan Bob foar

Foarferkeap: COOP supermerk
Tagongspriis € 7,50
Bern € 5,Oan ’e seal: € 10,Bern € 6,-
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TWEEDE NIEUWSBRIEF BROODJE KK
doen u één keer per maand iets “lekkers”
aan te bieden.

December 2009
Broodje KK.
Bij velen al bekend in Dongeradeel.

Met vr. gr. Alie Linker, Judith Ariëns
Kappers, Frans Bakker, Jan Wieldraaijer en
Jan Zoodsma

Beste mensen,
Bijna een jaar geleden werd door een
groepje mensen het initiatief genomen om
in Dokkum een lunchpauze-programma
te organiseren.
Best spannend om zoiets te starten. In de
eerste plaats om een aantrekkelijk programma samen te stellen en in de tweede
plaats vraag je je af: “Komen er wel mensen op af?”
Wat dat laatste betreft, heeft u ons niet teleurgesteld. Beide keren was de zaal goed
gevuld, maar het belangrijkste was dat
men enthousiast reageerde. Velen die er in
oktober waren, kwamen in november
weer terug.
U weet toch wel dat een keer komen tot
niets verplicht? Voor € 10,- wordt koffie/thee aangeboden, dan het hoofdmenu
en daarna een lunch. Wat het “hoofdmenu” betreft kunt u hieronder zien wat de
komende maanden wordt aangeboden.
Alles speelt zich af in hotel De Posthoorn
in Dokkum tussen 11.30 uur en 14.00
uur iedere tweede woensdag in de maand.
Intussen heeft zich al een vriendenclub gevormd omdat het initiatief wordt gewaardeerd en omdat een ieder wel begrijpt
dat we zonder sponsors niet kunnen functioneren.
Voor het geval u ons financieel wilt steunen(minimale bijdrage € 10,-) komt hier
het bank-rekeningnummer 146182618
t.n.v. Jan Wieldraaijer o.v.v. Broodje KK.
Wanneer u deze brief onder ogen krijgt
hebben we het optreden van La Strada (9
december) ook al weer achter de rug en
komen de feestdagen steeds dichter bij.
Ons rest dan ook u en de uwen een goede
decembermaand toe te wensen en een
goede start in het nieuwe jaar. Wij als leden van de werkgroep zullen ons best

Woensdag 13 januari 2010, Ihno Dragt,
directeur-conservator
van
het
Admiraliteitshuis en ’t Fiskershùske
Hij studeerde kunstgeschiedenis en archeologie en heeft al heel wat publicaties, alleen of in samenwerking met anderen, op
zijn naam staan. Velen kennen vast wel het
standaardwerk
“Geschiedenis
van
Dokkum”, waaraan hij ook heeft meegewerkt. Door de jaren heen heeft hij samen
met de medewerkers van beide musea vele
exposities georganiseerd o.a. in 1997 over
de begrafenisgewoonten in Friesland. Dit
zal ook het onderwerp van deze bijeenkomst zijn: Begrafenisrituelen in Noord
Oost Friesland.
Woensdag 9 februari 2010, Peter Danz,
nieuwe ontwikkelingen in familieonderzoek Genealogisch onderzoek is niet meer
wat het geweest is, maar opent ongekende
nieuwe perspectieven. Naast het oude
speurwerk in archieven kunnen we nu gebruik maken van de zegeningen van het
internet en de mogelijkheden van het
DNA-onderzoek.
Onze voorouders zijn te traceren tot
60.000 jaar geleden in Afrika. We kunnen
de reis volgen die zij maakten over de
aardbol om uiteindelijk in Nederland terecht te komen.
Woensdag 10 maart 2010 Gerrit
Breteler, een Friese kunstenaar geboren
in Twente nu wonend in Nes(D)
Deze kunstenaar houdt zich niet alleen
bezig met schilderen, maar schrijft ook toneelstukken, gedichten, is musicus en een
niet onverdienstelijke zanger. Als zanger
trekt Breteler niet alleen in de provincie
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de uiteindelijke redactionele keuzes. Met
journalistieke voorbeelden uit de praktijk
en interactie met de aanwezigen.

Fryslân veel publiek, maar ook via radio
en tv hebben velen buiten de provinciegrenzen kennis met hem kunnen maken.
Als toneelschrijver is hij vooral bekend
van het toneelstuk Katarsis. Een kroegtheaterstuk wat zich afspeelt in café De
Bûnte Bok in Lioessens. In de Schierstins
in Veenwouden is in november een overzichtstentoonstelling van zijn schilderwerk te zien geweest. Ook hier heeft
Breteler een concert gegeven. Wanneer u
op zijn website zijn agenda bekijkt dan
kan de werkgroep Broodje KK zich gelukkig prijzen dat er nog een plekje kon worden gevonden om in Dokkum "op te treden" Wat dit optreden betreft zal het voor
iedereen een verrassing zijn, maar wie
Gerrit Breteler kent weet wel, dat het iets
bijzonders zal worden.

Woensdag 12 mei 2010 Frank van Dijk,
grafisch vormgever, interieurontwerper.
Bekend onder de naam byfrank.
Ieder die wel eens door de Kleine
Oosterstraat in Dokkum loopt moet beslist zijn "etalage"hebben gezien. Een etalage betekent oorspronkelijk uitstalkast,
maar Frank etaleert zijn ideeën wel, maar
dan wel op een hele originele manier.
Niet alleen in Dokkum heeft hij zijn sporen nagelaten, een recent voorbeeld is de
verbouwing van de zaak Schoenmode
Woudstra, maar landelijk is hij ook al bekend. In het tv programma "Per seconde
wijzer" werd ook een portret van koningin
Beatrix getoond, gemaakt door Frank.
Soms blijkt Nederland te klein om mensen te vinden die zijn ideeën kunnen uitwerken. In dat geval worden zelfs Chinese
kunstenaars ingeschakeld.
Schilderijen van deze kunstenaars hangen
of staan ook regelmatig aan het pand in de
Kl. Oosterstraat.

Woensdag 7 april 2010 René Koster,
Omrop Fryslân
Oud-Dokkumer René Koster is sinds
2000 aan Omrop Fryslân verbonden als
redacteur/verslaggever bij de radio. Hij
vertelt over zijn werk, de aanpak en de
voorbereiding. Maar ook de dilemma's en
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NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE!
Nou waren er wat leden van de Oudejaars
ploeg en Buizerd die zich “het lot” van de
Activiteiten commissie aantrokken en na
overleg met de andere bestuursleden hebben ze besloten dat de opbrengst van “de
goede doelen pot” (die ieder jaar bij het
Oudjaars feest staat) dit jaar naar de
Activiteiten commissie gaat!!
Dit is echt fantastisch!!!!

Ieder jaar proberen wij van de Activiteiten
commissie een leuk jaar programma te
maken om het iedereen naar de zin te maken in ons mooie dorp.
De ene keer wordt het beter bezocht dan
de andere keer wat dus ook inhoudt dat
we er financieel de ene keer ook beter uitspringen dan de andere keer.
Afgelopen jaar was er een waarin we het financieel een beetje krapjes hadden wat
heel erg jammer is omdat we dan ook
minder risico’s kunnen nemen. Het blijft
dan bij de vaste activiteiten en moeten we
onze creatieve breinen hevig pijnigen om
toch nog wat leuks op het programma te
zetten wat zo weinig mogelijk kost!

We hopen natuurlijk op een gulle donatie
van alle bezoekers van het Oud en Nieuw
feest dat dit jaar overigens niet in The
Sound maar… in de Sporthal is en ook
nog eens met een geweldige coverband erbij!! Dus komt allen na middernacht naar
de sporthal voor een onvergetelijk en spectaculair Oud en Nieuw feest! En LET
OP!! De entree is GRATIS!!!!!!!

De ene keer lukt dat beter dan de andere
keer maar tot nu toe hebben we er altijd
nog wat leuks van geprobeerd te maken.
En gezien de enthousiaste reacties gaat het
nog steeds heel goed!

Maar dit is nog niet alles..…,
Ook de Buizerd heeft besloten de
Activiteiten commissie dit jaar financieel
een extraatje te schenken!!

Gelukkig staan de O.V.H. en Dorpsbelang ieder jaar garant voor de intocht van
Sinterklaas! Zonder hun bijdrage zou het
echt onmogelijk zijn dat Sinterklaas ons
prachtige dorpje aan de zee ieder jaar weer
kan bezoeken. Want het bedrag wat hier
mee gemoeid is kunnen wij echt niet bij
elkaar sprokkelen gedurende het jaar.
Dus bij deze aan alle leden hiervan: Heel
erg bedankt namens alle kinderen en ouders van Holwerd!

Iedereen snapt dat we met dit initiatief
meer dan blij zijn!! En we willen hen hiervoor alvast ook hartelijk bedanken!
Hiermee kunnen we het jaar 2010 weer
enthousiast tegemoet zien en vol goede
moed een planning maken voor de activiteiten in het nieuwe jaar!
Verder wensen wij iedereen alvast hele gezellige feestdagen toe en een goede jaarwisseling.

Maar ook de bestuursleden van de
Activiteiten commissie zijn echte Friezen
en we “eamelje” dan ook wel eens een héél
klein beetje om dat we soms wel eens “de
smoar yn ha!!”
We willen zoveel organiseren, maar vanwege de hoge kosten blijft het alleen maar
bij leuke ideeën!

En tot alle vrijwilligers die het afgelopen
jaar weer voor ons klaar hebben gestaan
willen we nog heel graag zeggen: Super,
Holwerd kan niet zonder mensen als jullie!!
Vr. gr. Activiteiten commissie Holwerd
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2009: 126 JAAR OPENBAAR ONDERWIJS IN HOLWERD
bruine kozijnen worden voorzien van een
lichtere kleur. Vòòr de dorpsreünie moet
alles gerealiseerd zijn.

Het 125-jarig jubileum van O.B.S. de
Tsjelke wordt gevierd in het 126ste jaar en
valt samen met de allereerste dorpsreünie
van Holwerd. Wij grijpen deze unieke gebeurtenis aan, om oud-leerlingen in de gelegenheid te stellen nog eenmaal de sfeer
van de schoolse jeugdjaren te proeven.
Herinneringen aan langvervlogen tijden
en verwondering over het heden zullen
ongetwijfeld de revue passeren. 125 jaar
openbaar onderwijs in Holwerd is een
mijlpaal, een feit om bij stil te staan.
Tijdens de dorpsreünie (voor reünisten)
en in de week daaraan voorafgaand [voor
de leerlingen] zal ‘125 jaar openbaar
onderwijs in Holwerd’ centraal staan.
Sinds 1884 is er openbaar onderwijs in
Holwerd. Het oude schoolgebouw aan de
Stationsweg, waarin de lagere school en de
nutskleuterschool waren gehuisvest, is in
1984 vervangen door het huidige gebouw.
In 2001 werd er een schitterend speellokaal aan toegevoegd.

- De Tsjelke is bekend
als een drietalige
school. Maar er gebeurt natuurlijk veel
meer. Rekenen, taal
en lezen zijn de
hoofdvakken. De inspectie heeft vastgesteld, dat de resultaten hiervan zonder meer goed zijn.
- Elk kind verdient die aandacht en aanpak, die voor hem/haar de beste resultaten opbrengt. Onderwijs op maat : sommige leerlingen wat méér en andere leerlingen wat ander werk, maar altijd gericht op het maximaal haalbare.
Belangrijk zijn bijvoorbeeld de leesvorderingen van een leerling. Voor dyslectische leerlingen heeft de school een speciaal computerprogramma aangeschaft,
waar deze leerlingen veel baat bij hebben.
Naast de belangrijke aandacht voor de
verschillende vakken worden er ook andere activiteiten georganiseerd.
Een kleine greep hieruit:
- De leerlingen uit de bovenbouwgroepen
nemen eens in de twee jaar deel aan de
Heart Dance Award, een dansfestijn
voor basisschoolleerlingen.
- Voor deze leerlingen staat ook deelname
aan het voetbal- en zaalvoetbaltoernooi ook vast op de agenda.
- De jongens en meisjes van de groepen 5
en 6 volgen (als voorbereiding op een
naderende winter) een vijftal schaatslessen in de IJshal te Leeuwarden. U ziet
het, een andere invulling van de gymnastiekuren.

De volgende verbouwing staat op stapel.
Met name garderobes, ingangen en de gemeenschapsruimte zullen wijzigingen
ondergaan. Ook de buitenkant wordt ‘gepimpd’. De in de jaren 80 nog moderne
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- Voor de leerlingen die zijn vertrokken
naar het voortgezet onderwijs is er een
‘terugkomdag’. In een gezellige ambiance (bowlingcentrum, pizzeria o.i.d.)
worden de ervaringen met het voortgezet
onderwijs onder de loep genomen.

- En in samenwerking met ‘Concordia’
wordt eens per jaar ‘de Tsjelke-kaatspartij’ voor basisschoolleerlingen georganiseerd.
- De denksporters kunnen zich in de
winterperiode (verder) bekwamen in de
schaaksport.

- Op de feestelijke ouderavond, die eens
per twee jaar wordt georganiseerd, worden vaak onbekende creatieve bronnen
aangeboord. Als volleerde acteurs brengen de leerlingen hun presentatie voor
het voetlicht.

- De groepen 1 t/m 4 gaan eenmaal per
een dag op schoolreis. Favoriete bestemmingen zijn Sanjesfertier, Aquazoo en
Ameland.
- Voor de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt jaarlijks een meerdaagsschoolreisje georganiseerd.

- De organisatie van de laatste schooldag
ligt voor een groot deel bij de leerlingen
van de bovenbouwgroepen. Ouders,
oud-leerlingen en andere belangstellenden zijn dan uitgenodigd om tijdens een
lunch de vakantie in te luiden.

- Nu en dan zijn ook excursies aan de
orde. Zo bezoeken bijvoorbeeld de
hoogste groepen in het kader van geschiedenislessen Den Haag (Binnenhof,
Ridderzaal, Tweede Kamer, Gevangenpoort).

Ouderparticipatie is een belangrijk item.
Veel ouders assisteren bij diverse activiteiten. Deze hulp wordt bijzonder op prijs
gesteld.Tussen de middag kunnen de leerlingen gebruik maken van de Tussen
Schoolse Opvang [TSO]. Een enthousiaste groep ouders maakt deze belangrijke
voorziening mogelijk.De openbare school
is voor alle gezindten. Daarom biedt de
school lessen Godsdienstige vorming
(GVO) en Humanistische vorming
(HVO) aan. Het Godsdienst-onderwijs
wordt aangeboden vanuit de voormalige
Hervormde gemeente en de Doopsgezinde gemeente uit Holwerd. De lessen GVO
en HVO zijn voor de leerlingen facultatief, d.w.z. dat de ouders kiezen of hun
kind er aan deelneemt.

- Op de zaterdag op of voorafgaande aan 5
december wordt het Sinterklaasfeest gevierd op school. De Sint en zijn Pieten
worden om 9.00 uur ontvangen, waarna
de Sint zijn verjaardag viert met de leerlingen van de groepen 1 en 2. De hoofdpiet neemt voor de Sint de honneurs
waar in de groepen 3 en 4. De andere
leerlingen geven op eigen wijze inhoud
aan dit feestelijk gebeuren. Sint besluit
zijn bezoek met een rondrit op zijn
paard ‘Americo’ door Holwerd. Het vieren van het Sinterklaasfeest op zaterdag
stoelt op een jarenlange traditie.
- Een traditioneel heel gezellige activiteit
is de zogenaamde kerstmarkt. Op deze
vrijdagochtend vòòr de kerstvakantie
zijn de kinderen, onder leiding van een
groot aantal ouders, druk bezig met het
maken van kerststukjes.

Heeft u vragen, wilt u nog iets weten, of wilt
u een kijkje nemen in de school? Neem gerust
even contact op. We maken graag een afspraak.
O.B.S. de Tsjelke
Stationweg 12, 9151 JN Holwerd
Tel.: 0519 - 562481, Fax: 0519 - 561084
E-mail: de tsjelke@xs4all.nl
website: www.detsjelke.nl

- De jaarafsluiting staat voor een bijeenkomst met leerlingen en ouders in de
Doopsgezinde kerk, voorafgaande aan
de kerstvakantie.
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INITIATIEFGROEP WICH (WADDEN INFORMATIE CENTRUM HOLWERD)
sport en toerisme. Daarnaast trekken de
Waddeneilanden veel toeristen naar de
provincie. De gemeente Dongeradeel en
provincie onderschrijven in rapportages in
de lente van 2009 dat het terpdorp
Holwerd is aangewezen als het toeristisch
speerpunt van Noord Oost Friesland. De
plannen sluiten daar dan ook naadloos op
aan. De centrale ligging van Holwerd aan
de Wadden (het werelderfgoed) en het
toeristisch speerpunt op provinciaal niveau maakt daarom van Holwerd een
uitermate geschikte plaats.

Op maandag 9 november heeft de initiatiefgroep Wadden Informatie Centrum
Holwerd zijn plannen gepresenteerd
aan de Gemeente Dongeradeel en
Provinsje Fryslan. Daarnaast zijn ook
Dorpsbelang, de Ondernemers Vereniging Holwerd, Stichting Recreatie en
Toerisme Holwerd en andere genodigden op de hoogte gebracht van het
nieuw te realiseren gebouw aan de rand
van het dorp. Het gaat een informatiecentrum worden, ontworpen door
Architektenburo Bikker BV uit GrootAmmers, over het mooiste en grootste
stuk Wereld-erfgoed; De Wadden.

Het informatiecentrum is gelegen aan de
zuid-oostkant van Holwerd op de plaats
van het huidige niet passende, verpauperde kassencomplex. Op deze plaats zal een
centrum kunnen komen die door zijn
openheid en uitsraling aan het landschap
een passende invulling zal geven. Door
een rechtstreekse toegangsweg aan te
brengen vanaf de

Het idee voor dit project is ontstaan uit de
toenemende aandacht voor het natuurgebied in de Waddenzee. Met name de
plaatsing van de Waddenzee op de
Werelderfgoedlijst heeft deze aandacht
doen toenemen. Dit biedt kansen voor
Friese economie. Zorgvuldige, doordachte en duurzame benutting van deze
kansen legt een
direct verband
tussen de natuur
en de economie.
Het
Hunebedcentrum te Borger
is hier een goed
voorbeeld
van.
Door het toenemend aantal bezoekers kunnen er in
Borger (en de omliggende dorpen) meer activiteiten opgezet worden. De regionale economie wordt gestimuleerd door de status die het centrum
het dorp gegeven heeft. Daarnaast is er
extra draagvlak ontstaan voor investering
in het behoud van de monumenten;
Borger staat immers bekend als ‘hunebedhoofdstad’. In Friesland zijn naast de
Wadden ook de Waddenactiviteiten zeer
belangrijk. Het gebied biedt momenteel
tal van mogelijkheden voor recreatie,

Dokkumerweg
(N356) zal de omgeving geen
hinder ondervinden van het bezoekersverkeer. De exploitatie van de
Waddenzee (HET WERELD ERFGOED) samen met de kwaliteit en van
het Friese open landschap is een ongekende kans voor Noord Oost Friesland en
omgeving. In het waddeninformatiecentrum is bedacht onder te brengen: informatie over het waddengebied en het Friese
open landschap. Ook zullen onderwerpen
en acties de nodige aandacht krijgen zoals:
wadlopen (wadloopcentrum), economie,
zoutwinning, bodem en natuur schatten,
soorten energie, flora en fauna, visserij en
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de kansen keren en het terpdorp Holwerd
met omgeving vitaal te maken en op de
kaart te zetten. Vanaf dinsdag 10 november is het mogelijk voor een ieder om de
maquette van het Wadden Informatie
Centrum Holwerd te bewonderen. Deze
staat opgesteld in Cafe Snackbar "De
Steeg", Opslag 2, 9151 HH te Holwerd.
Tevens hangen daar de tekeningen met
beschrijvingen en zal ook het hele plan ter
inzage liggen. Het complete plan is ook na
te lezen op www.waddeninformatiecentrum.nl

een daaraan gerelateerd educatief centrum. Deze aspecten zullen worden belicht in perspectief van: verleden, heden
en toekomst. Daarnaast is gedacht aan het
completeren met een VVV, een restaurant
en een winkel met waddenproducten.
Gebruikmakend van:
Het speerpunt toerisme, de authenticiteit
van het terpdorp Holwerd met zijn omringende Friese landschap aan de
Waddenzee en het waddeninformatiecentrum met het unieke feit dat het grootste
wereld erfgoed in de achtertuin ligt zullen
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Voor al uw schilderwerk:
- Onderhoud
- Nieuwbouw
- Wandafwerking
- Dubbele beglazing

Tel: 0519 - 562068
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HUISARTSENPRAKTIJK HOLWERD

FYSIOTHERAPIE

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.
Dokterswacht voor spoedeisende gevallen:
0900-1127112

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

APOTHEEK

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

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

TANDARTS

Open van 8.00 tot 10.30 uur.
's Middags van 13.00 tot 17.30 uur.
Bestellen medicijnen 08.00 - 10.00 uur.
Afhalen
16.30 - 17.30 uur.

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

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

WIJKBEHEER
Heeft u klachten, dan kunt u dit melden
op tel. nr. 0519-298777.
E-mail: wijkbeheer@dongeradeel.nl

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.

INLEVEREN KOPIJ
Agenda data en kopij voor elke eerste
dinsdag in maart, juni, september en
december inleveren bij Frans Fennema,
Hogebuurt 1, 9151 HR Holwerd of via email: fransmfennema@gmail.com

DE BIBLIOBUS

Volwassenen/
jeugd:

CONTACTADRESSEN
Dienstencentrum: vacant
Uitvaartvereniging ”de Laatste Eer”:
Uitvaartleider K. Elzinga-Dijkstra, Achter
de Hoven 8, tel. 561374, Mobiele tel. 0620620647. Bij diens afwezigheid: T. v.d.
Woude-Plantinga, De Teebus 8, tel.
562002.

OBS:
CBS:

di. 16.00 - 16.30 u.
bij de Geref. kerk
di. 09.25 - 10.35 u.
di. 10.40 - 11.10 u.

OUD PAPIER

Let op de aankondiging in
de Dockumer Courant

www.holwerd.nl
27

DORPSBELANG • september 2009

28

