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NIEUWS VAN DORPSBELANG
Nulscenario
We zijn allereerst begonnen met het idee
wat er gebeurt als we niets doen. G.K.O.
Gewoon Keihard Ontkennen! Dat als het
ware in gedachten de regie in handen
wordt gegeven aan een stel nullen; Het
Nulscenario. Een kijkje in de toekomst
door de bol van de waarzegger (PRC
Arcadis) ingehuurd door Dongeradeel
schetst ons het volgende beeld:

Wist u dat?
De grootste plaag van het rijke westen
niet een of andere ziekte is maar verveling?
Gelukkig hoeven we ons als dorpsbelang
niet te vervelen.
Beste mensen,
Zoals u misschien weet zijn we als dorpsbelang continu bezig de belangen van ons
dorp te behartigen en waar mogelijk deze
te bevorderen. Hieronder volgt een verslagje van de meest actuele zaken. Voor de
fans van Klaske Elzinga is er een interview.
Onze actieve activiteitencommissie heeft
al weer een omvangrijk Koninginnedagprogramma in elkaar getimmerd. De reüniecommissie komt met belangrijk
nieuws. De uitvaartbranche (Laatste Eer)
spijkert ons bij met de nieuwste weetjes
op dit. Last but not least zijn de "wist u
datjes" weer terug van weggeweest. Dat alles en met nog veel meer wensen wij u veel
plezier met deze dorpsbel.

Op een termijn van twintig jaar zullen
alle voorzieningen hier zijn verdwenen.
Peutercrèche, jeugdwerk, de scholen, de
sporthal, de aula, het ouderenwerk, voetbal, dingen die nu zo vanzelfsprekend lijken horen tot het verleden. Dit zal het
dorp niet aantrekkelijker maken voor
mensen die hier eventueel willen wonen.
Op het gebied van woningen zal de verkrotting die we nu hebben dramatisch zijn
toegenomen. Dit zal weer een negatief effect hebben op de verkoopwaarde van de
woningen die nu nog in goede staat zijn.

Krimp, geen kramp
We zullen te maken krijgen met krimp
wat- om de woorden van onze burgemeester te citeren -betekent dat er tegenwoordig meer mensen overlijden dan dat
er geboren worden en de verwachting is
dat die tendens doorzet. Dit fenomeen
heeft zijn weerslag op de woningvoorraad
en dan met name in randgebieden als
Limburg, Zeeland en Noordoost Groningen. Denkt u maar aan het dorp en
Ganzedijk en wat ze daar hebben gedaan
om het dorp te behouden.

Dat betekent dat mensen vast kunnen komen te zitten in hun huis omdat het aan
de straatstenen niet gesleten kan worden.
Men (PRC Arcadis) spreekt over een
waardedaling van circa €24.000.000,voor het hele dorp tegen die tijd. Niet
best, vooral als je tegen de gepensioneerde
leeftijd aan loopt. Een bevolkingsterugloop van 500 mensen zal het aantal inwoners doen slinken tot onder de twaalfhonderd mensen. We kunnen als dorpsbelang kiezen voor het nulscenario, maar dat
doen we niet! Holwerd moet het grootste
dorp van Dongeradeel blijven.

Ook in Holwerd zien we her en der al de
gevolgen. Om te voorkomen dat de klap
al te hard aankomt zijn we de afgelopen
jaren regelmatig met hulp van onze gemeente, PRC Arcadis, de provincie
Friesland, de bond van Nederlandse
Architecten en doarpswurk bezig geweest
te bekijken waar onze kansen kunnen liggen. De zachte landing!

Aan het werk dorpsbelang!
Over al deze dingen is hard nagedacht,
uitgewerkt met het PRC Arcadis, gemeente Dongeradeel, woningcorporatie,
doarpswurk, stichting plattelandsprojecten, gedeputeerden van Provinciale staten.
Hieruit zijn vier scenario's ontstaan die
3
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Grien Links en ABD te kennen niet te komen in verband met drukte, presidia, nog
geen mening hebben over onderwerpen
etc. Het is allemaal niet het einde van de
wereld maar het was wel nieuwsgierig geweest wat deze avond voor de stembusopkomst had kunnen betekenen. Volgende
keer proberen we het gewoon weer.

handvaten kunnen zijn om goed om te
gaan met de gevolgen van krimp. Het resultaat, een omvangrijke boekwerk is onlangs te Buitenpost geschonken aan minister van der Laan op 8 januari van dit
jaar. Het rommelt nu door tot in de
hoogste regionen van Den Haag. Wie
weet kan het voordelig zijn, zo komen we
op het volgende onderwerp.

Bomenrij Keegje
Verder zijn we als dorpsbelang nog bezig
met wat laaghangend fruit (projecten die
in het kader van Fiersichten makkelijk en
snel gerealiseerd zouden kunnen worden).
In een vorige editie hadden we het al even
over een nieuwe aankleding van het mooie
oude dorp: De huidige bomenrij aan de
westkant van Holwerd die als een verzameling afgedankte oude bezems de mooie
dorpsrand ontsiert te vervangen door een
mooie gelijkmatige bomenrij. Dit plan
stuitte echter op weerstand bij gebruikers
en aanwonenden van de Kege.

Multifunctionele Accommodatie
(dorpshuis)
Op één gebied hebben we tegen vele verwachtingen in al een succes geboekt. De
gemeente gaf haar fiat voor de bouw van
de MFA! Dat houdt voor ons als werkgroep in dat het nu pas écht begint. We
hebben ons de afgelopen 2 jaren het vuur
uit de sloffen gelopen om het zover te krijgen: Naast alle organisatorische rompslomp zullen we weer een beroep moeten
gaan doen op de voorraad solidariteit die
er in Holwerd is. Met de ervaringen in het
verleden (bouw sporthal 1983 en de dreigende sluiting daarvan in 2007) hebben
we al laten zien in welke dingen wij kunnen samenwerken als de beste!

De tegenargumenten liepen uiteen van
wegwaaiende kaatsballen tot rondvliegende dakpannen tijdens een westerstorm en
ook waren mensen van mening dat de
huidige bomenrij de gevolgen van de verkrotting mooi zou toedekken. We zijn nu
in afwachting van Dhr. Yntema van
groenvoorziening Dongeradeel wat voor
mooie plannen hij met de bomen voorheeft.

Verkiezingsdebat
Intussen kwam er een briljant idee uit het
dorp met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen. "Breng de politiek
dichter bij de burger" hoor je vaak. In dit
geval zou de burger de politiek uitnodigen voor een debatavond in het Sintrum.
Een gratis podium voor alle partijen met
onderwerpen die specifiek voor Holwerd
zijn. Veel mensen hebben namelijk geen
idee waar ze op moeten stemmen, en met
dit initiatief zou er meer duidelijkheid
kunnen komen.

Zo bent u weer op de hoogte met waar wij
zoal mee bezig zijn en we zullen dat blijven doen. En inderdaad, vervelen hoeven
we ons niet. Rest ons nog u allen mooie
paas/pinksterdagen en een geslaagde koninginnendag toe te wensen. U hoort weer
van ons in juni!

In de gauwigheid werden uitnodigingen
verstuurd aan alle deelnemende politieke
partijen, de zaalruimte was geregeld, de
voorzitter, de financiën, de posters en
eventueel een geluidswagen door het
dorp. Maar wat schertst onze verbazing!
Na twee weken bedenktijd gaf het voltallige politieke circus met uitzondering van

Met vriendelijke groet,
Dorpsbelang Holwerd
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INTERVIEW MET KLASKE ELZINGA

van haar leven zal kleuren en bepalen. In
deze tijd leert ze Koos kennen. Koos was
de bink met het mooie pak en de snelle
BMW. Koos was al bekend met de familie
omdat hij eerst verkering had met Klaske
haar aangenomen zusje. Toen dat uitraakt
besloot Klaske "achter Koos aan te gaan" .
In de toenmalige discotheek De Halve
Maan te Dokkum heeft Koos haar pogingen beloond met een verbintenis die tot
op de dag van vandaag voortduurt. Ze zijn
getrouwd, gingen in de schilderzaak aan
de Klokstraat wonen tot het drama van
Koos zijn ziekte toesloeg.

Als ik arriveer aan het adres van de
Elzingas valt me op dat de sleutel gewoon
in de voordeur steekt. "Een handigheidje"
vertelt Koos, "zo hoef ik niet naar de deur
te lopen, mensen kunnen zo binnen komen; Mocht iemand menen dat ie het
recht heeft om dingen mee te nemen dan
moet ie zijn gang maar gaan, hij kan zo
naar binnen lopen en hoeft ie geen dingen
kapot te maken!" Praktische mensen!
Klaskes jeugd speelt zich af in Oosternijkerk. Ze maakt onderdeel uit van een gezin met acht eigen en twee aangenomen
kinderen. Haar vader was boer, haar jeugd
was gelukkig en nog steeds zijn de
Dijkstra's erg close met elkaar.

Koos kreeg wat heden ten dage bekend
staat als O.P.S. oftewel schilderziekte en
raakte daardoor arbeidsongeschikt. De
ziekte was destijds niet bekend en
daardoor ook niet erkend. Dit hield in dat
hij geen aanspraak kon maken op de wet
op arbeidsongeschiktheid. Ze gingen hierdoor verhuizen naar het Brégelân en
Klaske werd noodgedwongen in rol van
kostwinner geplaatst. Sindsdien heeft ze
verschillende banen gehad die soms door
elkaar heen liepen.

Op school kan ze waarschijnlijk haar draai
niet vinden omdat ze op haar vijftiende
besluit ermee te stoppen en aan het werk
te gaan. Ouders zijn er uiteraard niet blij
mee maar Klaske vindt werk in Anjum in
het Bumahûs, een armenhuis waar mensen van alle leeftijden een onderdak hebben. Hier doet zij haar eerste ervaring met
de dood op. Ze krijgt als vijftienjarig meisje de verzorging op zich van een honderdjarige overleden man. Hoewel dit niet meteen resulteert in haar huidige werk als
bode, is het wel een ervaring die de rest

Zo was ze eerst winkeljuffrouw in de schilderzaak. Na Koos zijn ziekte is ze werk5
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Dan het zakelijke gedeelte, de kaarten, de
opdrachtformulieren, de doodsverklaring,
wanneer de begrafenis plaatsvindt - de wet
op de lijkbezorging bepaald dat er na zes
dagen begraven wordt- (dat waren er ooit
vijf ), de advertenties, de bloemen en het
uitschrijven uit het persoonsregister.
Verder bezoekt ze de nabestaanden alle dagen tussen overlijden en begrafenis.

zaam geweest als bloemiste, taxichauffeur,
patatbakster/sociaal werkster voor adolescente jongens wier verkering net uit was,
burenhulp en ten slotte het werk wat ze
nu verricht als bode.
In die laatste functie kom ik haar nogal
eens tegen als ze een begrafenisstoet leidt.
Ik zou dan kunnen denken dat dit het
werk is van de bode: Je leidt een stoet naar
de begrafenis/crematie maar dan schiet ik
behoorlijk kort door de bocht. Er komt
heel wat bij kijken en het leiden van de
stoet blijkt het topje van de ijsberg te zijn.
Op mijn vraag om in het kort te schetsen
wat het werk van een bode zoal behelst
komt een opsomming van dingen die je
zelf had kunnen bedenken als je ze achteraf hoort maar die behoorlijk ingrijpend
zijn. Je moet gewoon sterk zijn in dit vak,
je moet in dingen beharden, je moet het
werk vooral niet meenemen en je kan over
deze dingen niet zomaar met iedereen praten, er zit een stukje eenzaamheid in voor
wat betreft het verwerken van de dingen
die je soms meemaakt. Vervolgens begint
ze met het omschrijven van de dingen die
moeten gebeuren wanneer iemand is overleden.

Over het regelen van dragers kan ze nog
een boek schrijven maar om de dorpsbellezers niet te zeer te vermoeien met deze
wederwaardigheden volsta ik met de opmerking dat dit niet zelden vlekkeloos verloopt. Vervolgens wordt bepaald waar de
begrafenis/crematie moet worden gehouden en als laatste volgt de hele administratie van het gebeuren. Na een jaar stuurt
Klaske de mensen nog een kaartje, dat is
haar eigen visitekaartje die ze als stempel
op dit beroep drukt, niet verplicht, wel attent!
Als bode heb je te maken verschillende
kerkelijke instituties die allemaal een eigen interpretatie op na houden, hoe je
moet leven en hoe om te gaan met het leven na de dood. Het ene genootschap
hanteert daarbij dogma's die weer haaks
staan op die van het andere. Sommige kerken zijn noodgedwongen door kostenbesparing samen te werken met andere kerken en dat leidt nog wel eens tot taferelen.

Als eerste word iemands dood geconstateerd door een arts.
Ten tweede volgt er een telefoontje naar
het adres van de bode, overdag of midden
in de nacht, dat maakt niet uit want als
bode ben je vierentwintig uur per dag beschikbaar.

Als twee kerkgenootschappen met uiteenlopende perspectieven op de "waarheid"
hetzelfde gebouw delen waarbij genootschap A meent te moeten geloven dat de
bijbel bloemen verbiedt tijdens een uitvaart en de andere niet kan je wel eens als
buitenstaander getuige zijn van een ware
intocht aan bloemen die weer resulteert in
een zelfde uittocht van diezelfde bloemen
in omgekeerde richting op dezelfde dag:
men gelooft daarbij wel in een en dezelfde

Allereerst wordt er tijd geruimd voor een
praatje met de nabestaanden, men wil
meestal graag het verhaal kwijt en de bode
is de aangewezen persoon.
Vervolgens gaat de bode aan de slag en
word de overledene afgelegd, samen met
de familie of alleen dat is afhankelijk van
de situatie.
6
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Als Klaske door een nabestaande wordt
gebeld omdat vader overleden is, pakt ze
haar spullen, rijdt naar het adres van de
overledene, wordt doorverwezen naar de
slaapkamer van de dode en daar ligt de
man inderdaad, hoofd achterover, mond
half geopend in een rare grimas. De man
had een lange ziekte geschiedenis achter
de rug en is in die zin eindelijk uit zijn lijden verlost. Maar de man opent zijn ogen
plotseling en zegt: "Frou Elzinga, wat dogge jo hjir?"

ene God. Interessante vraag hierbij is wie
er nou gelijk heeft, maar dat zou wel eens
voor alle geloven op planeet Aarde kunnen gelden. Er zijn zelfs verschillen per
dorp in hoe je een uitvaart uitvoert.
Over het algemeen is het een beroep dat
niet in de koude kleren gaat zitten, er gebeuren gelukkig dingen die het beroep
dragelijk maken. Komische anekdotes, de
steun die je van collega's hebt, en er wordt
af en toe ontzettend gelachen om dingen
die op het moment dat ze gebeuren niet
meteen de lachspieren in beweging zetten.
Een drager in functie met een wesp onder
de hoed, wat doe je dan?

Over de vergoeding die een bode krijgt
kan je zeggen dat die per vereniging
enorm kan verschillen. Soms tot meer dan
€1000, per begrafenis. Ook voor de koop
van een graf gelden dergelijk gigantische
prijsverschillen. Wat Klaske betreft hoeven al die kosten niet als haar tijd er op zit,
gewoon zo eenvoudig mogelijk wil ze het
tijdelijke met het eeuwige verwisselen.

Een horloge dat per ongeluk in het graf
valt, wat doen we dan? Al dat zwart dat tijdens een uitvaart gedragen word leidt nog
wel eens tot verwarring. Klaske constateerde ooit eens dat haar jas ineens zo krap
zat, kan gebeuren zul je zeggen, vrouwen
zijn immers mysterieuze wezens.
Het mysterie werd ontrafeld toen bleek
dat een van de aanwezige vrouwen opmerkte dat haar jas ineens bijzonder ruim
bleek te zitten.

Op de vraag of zij denkt dat het een hiernamaals bestaat antwoord ze dat haar dat
zeer onwaarschijnlijk lijkt. Haar directe
omgang met de dood heeft ondanks een
christelijke opvoeding bij haar het idee
postgevat dat deze definitief is, iedereen
mag er uiteraard zijn eigen idee op na
houden, we leven in een vrij land.

Of men stelt haar de vraag of haar ondergoed ook zwart is, hetgeen resulteert in
een lingerieparty voor alle genodigden bij
Klaske thuis, een vol huis met een plotseling feest tot diep in de nacht, een kapstokje fungeert hierbij als uitstalling voor
het nieuwsgierig makende ondergoed.

Mocht er, als slag om de arm toch iets zijn,
dan hoopt ze te mogen reïncarneren in
een poes, zo'n beest kan lekker luieren op
de bank. Klaske moet in dit leven vierentwintig uur beschikbaar zijn op de gekste
uren, vakantie is er vaak niet bij en het is
vooral in deze winterperiode hard aanpoten! Zo’n poes als vooruitzicht is zo gek
nog niet.

Vooraf aan een uitvaart wordt er ook nog
al eens gelachen, dit is vaak als uitlaatklep
voor de spanning en sfeer die rond uitvaarten kunnen hangen. Als een collega
van Klaske net twee minuten voor de uitvaart een net iets te goede mop vertelt,
heeft ze een probleem. Soms is het zo gezellig dat men de begrafenis op een haar
na mist.

Volgende gegadigde: Wilma Brander.
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BERJOCHT FAN FÛGELWACHT HOLWERT
De zanglijster (bûnte lyster) is ek al te
hearren. Je kinne it ferskil goed hearre mei
de merel; de zanglijster sjongt in tal deselde gelûden 3 à 4 kear en dan wer hiele
oare gelûden, tige lûd.
As jo yn de buert fan in elzebeam wenje,
tink der ris om dat der wolris putters yn
sitte meast yn de winter. Se ite de siedsjes
ut de elzeproppen .
Putters binne lytser as in mosk en ha
prachtiche giele fearkes op har flerken.
De mantsjes ha in read kopke .
Fan Gerrit Tamminga hearde ik dat hy ferline jier sa no en dan in ijsvogel (iisfûgel)
by de haven seach as hy der oan it fiskjen
wie.
Jow jim natoerwaarnimmingen troch oan
Sara Hofman, till. 561694.

It wie in lange kâlde winter ek foar de fûgels.
Dat wie te sjen yn en om Holwert. De
wettersnippen (waarlamke) hiene it
dreech. Se sieten faak ticht by de huzen en
sommigen wien der net bêst oan ta .
Je seachen ek faak kramsvogels (fjildlyster)
yn it doarp. Oan de râne fan it doarp op
de hage fan frou v.d Woude sieten soms
wolris 100 kramsvogels, se binne femylje
fan de merel (lyster) en binne griis en
brún.
Mar it earste sang fan de merel is alwer te
hearren, it jowt altyd in moai gefoel. Yn it
Teebusbosk seach ik 2 grote bonte spechten (grutte ekstersjocht) meiinnoar boartsjen. Soe der bret wurde troch dizze fûgel?
Dat soe unyk wêze foar dizze kontreien
want spechten briede meast yn boskgebieten .

Fûgelwacht Holwert e.o.

DE WINTER VAN IJSCLUB “VRIENDSCHAP”
Er zijn wedstrijden gehouden en scholen
uitgenodigd. En omdat de ijsclub zich het
lot aantrekt van dorpen die geen ijsbaan
hebben, zijn de scholen uit Brantgum en
Borwird ook uitgenodigd.
De weergoden waren ons tijdens de
schooldagen goed gezind.
Een drukte van jewelste op de mooiste ijsbaan van Holwerd en omstreken
Nu de lente weer in aantocht is hebben de
vele vrijwilligers weer even rust,
maar…………

Vorig jaar kon een generatie kinderen voor
het eerst na lange tijd van natuurijs genieten. Het bestuur wenste zichzelf een herhaling van vorig jaar. En deze wens is meer
dan uitgekomen! 34 dagen is de baan
open geweest.We wensten ijs, maar kregen
er gratis (te)veel sneeuw bij!
Met man en macht is er door het bestuur
en de vele vrijwilligers sneeuwgeruimd. Er
zijn mechanische hulpmiddelen ingezet
om voor de rijders steeds een mooie
schaatsbaan te maken. Dat alles was niet
zonder gevaar:direct in het nieuwe jaar
ging de ijsmeester over een nacht ijs en
zakte er met trekker en al doorheen. Hij
heeft hiervan geleerd: het is niet meer gebeurd!Maar het moge duidelijk zijn: elke
keer als er weer een dikke laag sneeuw lag,
werd de baan opnieuw geprepareerd zodat
de baan alle beschikbare dagen open kon
zijn!

Er zijn voor volgend jaar al weer plannen
om ervoor te zorgen dat ijsclub
“Vriendschap” de goedkoopste en beste
ijsclub van Friesland blijft.
We zijn er klaar voor en als je vriend van
ijsclub “Vriendschap” wilt worden, meld
je aan bij H.Boltjes, Stationsweg 8. Zoveel
vrienden heb je nog nooit gehad.
8
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4 MAAIE - BETINKING OARLOCHSSLACHTOFFERS HOLWERT
Der is ek mooglikheid -foar wa’t dat wolom sels blommen te lizzen.
Meiwurkers by de aktiviteiten binne
trommelslaggers, Auke Douwes op trompet en de heechste groepen fan de Tsjelke
en de Ploos van Amstelskoalle. Yn de
Grutte tsjerke sil it programma fersoarge
wurde troch it Holwerter Keamerkoar. De
hear Tjeerd Jager sil koart sprekke yn ferbân mei it tema.
Nei ôfrin is der yn de tsjerke kofje en tee
en in beheinde útstalling oer wat de
Twadde wrâldoarloch yn Holwert betsjut
hat.
De aktiviteiten binne frij tagonklik. Wês
allegear tige wolkom!

Omdat it dit jier 65 jier nei de Twadde
Wrâldoarloch is, sille wy ek yn eigen
doarp de oarlochsslachtoffers betinke. It
programma is:
• 19.00 oere krânslizzing by monumint
op de seedyk (tagonklik fia Grandyk,
dan de seedyk del yn eastlike rjochting)
• 19.40 fersammelje op Bosma’s plein foar
stille tocht
• 20.00 stilte en krânslizzing by oarlochsgrêven op it tsjerkhof
Oanslútend in gearkomst yn de Grutte
tsjerke mei wurden en musyk.
Elk is tige wolkom om de aktiviteiten mei
te belibjen. Mei-elkoar betinke wy wat oaren opoffere ha foar ús frijheid, ek yn
Holwert. Wy slute oan by it tema fan de
lanlike betinking: ‘Vrijheid Wereldwijd’.

Ut namme fan it 4 maaie-kommitee
Holwert,
Oane Reitsma

ZE KOMEN WEER NAAR HOLWERD!

Drie jaar geleden heeft Harley-Davidsonclub ‘t Centrum haar jaarlijkse ledenweekend in
Holwerd gehouden. Op de prachtige camping de Dobbe is er stevig gefeest. Maar ook de
horeca liet men niet links liggen:motorrijders zijn dorstig en hongerig! Er was van alles georganiseerd:kaatsen bij Concordia,wadlopen enz.
Alles heeft toen zoveel indruk gemaakt, dat heel veel leden nog een keer naar Holwerd toe
wilden. En het bestuur is daar mee akkoord gegaan. Op 13 t/m 16 mei zal het weer druk
zijn op de camping. Alle bewoners van Holwerd zijn van harte uitgenodigd om daar naar
de motoren te komen kijken. Als het mag van Germ natuurlijk. Om in de sfeer te komen
kun je kijken op www.hdc-centrum.nl
En mocht je nog meer willen weten: vraag het aan de friese leden van ‘t Centrum: Hans&
Marian van Gorsel
9
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JAARVERSLAG ACTIVITEITEN COMMISSIE 2009
Wandeltocht
Het jaar 2009 begon traditioneel met de
wandeltocht. De deelnemers konden weer
kiezen uit twee routes. Eéntje van 7 en één
van 12 km. Onderweg stond een”koek en
zopie auto” waar de deelnemers getrakteerd werden op wat lekkers zodat zij hun
reis weer met nieuwe energie konden
voortzetten! Het eindpunt was in de
Gouden Klok waar Wytze en Hannie weer
klaar stonden met een heerlijk kopke sop!!

uitgezet wat voor jong en oud ontzettend
leuk was om aan mee te doen of naar te
kijken!
Snuffelroute
Er waren weer zo’n 50 deelnemers die de
zolder hadden opgeruimd en de boel gezellig hadden uitgestald. De koopjes jagers
waren er weer als de kippen bij om hun
slag te slaan. Er was voor ieder wel wat te
vinden en het geeft het dorp een gezellige
uitstraling!

Pasen
Tweede paasdag kwamen alle kinderen
van Holwerd weer gezellig paaseitjes zoeken in het theebusbosk, altijd leuk en er
waren weer veel kinderen.

Tentendorp
Het tentendorp zou i.s.m. de voetbalvereniging worden georganiseerd maar is helaas afgelast vanwege te weinig opgave, en
er geen passend programma was gemaakt
voor weinig kinderen. We hadden namelijk op heel veel kinderen gerekend.

Viswedstrijd
De hele week rond de viswedstrijd was het
met het weer bar en boos!
Hevige buien en stormachtige wind! Maar
een uurtje voor de viswedstrijd klaarde het
wonder boven wonder op, de wind ging
liggen de zon kwam er ook nog even bij,
kortom een heerlijke zomeravond!! We
zullen het wel verdient hebben denken we
dan maar!
Er kwamen weer heel veel kinderen vissen
die de strijd met elkaar aangingen, maar
ook over het aantal deelnemers bij de ouderen hadden we niet te klagen. Er komen
steeds meer en dat is alleen maar heel erg
leuk! De vangst viel ietsjes tegen, het waren vooral hele kleine visjes,maar dat
mocht de pret niet drukken, het blijft een
hele gezellige avond!

Maar omdat het toch wel heel leuk is en
blijft hebben we het tentendorp dit jaar
toch weer op de agenda gezet en willen we
een programma maken waarmee het niet
uitmaakt hoeveel deelnemers er zijn, dat
het zowieso door zal gaan!
Greppeltocht
I.s.m. The Sound werd er in oktober een
greppeltocht georganiseerd, maar dat de
greppeltocht zo’n succes zou worden hadden we niet verwacht!! Alle deelnemers
waren vol lof en kunnen niet wachten op
een vervolg! Het was wederom prachtig
rustig herfst weer, niks niet koud en super
spannend!! De volgende staat alweer geplant voor eind september, begin oktober!!

Koninginnedag
Vanuit de Koninginnedag commissie was
ons gevraagd of wij als activiteiten commissie het middag programma wilden organiseren, wat volgens ons zeer geslaagd
was. We hadden een leuk spellenparcours

Sinterklaas
Menig kinderhartje gaat weer sneller kloppen in November! Het blijft altijd weer de
vraag, of de goed heiligman weer veilig
10
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gesprekje in de Coop ook nog maar op het
idee het Moonlight Shopping in de Coop
wat op te vrolijken met een leuke kerstmarkt! En we weten nog niet waar we het
aan hebben verdiend, maar hoe kan een
kerstmarkt nou mooier dan met echte
sneeuw!! Er was een sneeuwmachine besteld, er waren wieltjes onder de sleeën gezet, maar het was helemaal niet nodig!!
Geweldig wat een sfeervolle avond!! De
kinderen konden mee met een ritje op de
pony kar, er was een levende kerststal, de
dames van de Seefûgeltjes hebben heerlijke appelflappen gebakken en stonden
klaar met de warme chocomelk en glühwein! Er waren nog een paar kraampjes
waar wat werd verkocht, en men kon gezellig rond de vuurtonnen zitten.

aankomt in Holwerd. Dit jaar moesten de
kinderen zich verzamelen op het Bosma’s
plein, maar al wat er kwam het was
Sinterklaas niet!! heel even dachten we dat
hij Holwerd zou vergeten maar gelukkig
kwamen er al twee zwarte pieten aan met
de mededeling dat Sinterklaas met het
vliegtuig ergens anders was geland en dat
er een paar Pieten met parachutes alvast
uit het vliegtuig waren gesprongen om de
kinderen op de hoogte te brengen. Nadat
we in de stoet met de korpsen voorop naar
Sinterklaas op zoek waren kwamen we
hem tegen bij het kaatsveld. Toen
Sinterklaas zijn pieten telde, bleken er een
paar te missen.
Gelukkig waren die snel gevonden er hingen nog twee in de bomen op de camping,
klein inschatting foutje bij het springen??
De ene was er maar moeilijk uit te krijgen,
zijn parachute zat wel heel erg vast! Maar
gelukkig is het uiteindelijk wel gelukt!
Ook waren er nog wat pieten in het dorp
geland, maar die dankzij een paar oplettende kinderen snel gevonden waren. Zo
kon het hele complete gezelschap toch
mee naar het Sintrum waar nog een hele
gezellige middag volgde.

Volgende keer hopen we dat er wat meer
kraampjes bij komen, maar we hadden
maar anderhalve week om dit te organiseren, en we vonden dat het best wel heel
erg geslaagd was!
Al met al was 2009 weer een jaar om met
veel plezier op terug te kijken! En in eerste
plaats doen we het voor het dorp, we proberen ook voor elke leeftijds categorie iets
te bedenken, maar we vinden het ook als
bestuur echt heel erg leuk om al deze activiteiten te organiseren.

40+ reisje
Begin december hadden we nog het idee
dat het wel leuk zo zijn om met een bus
vol naar een Duitse kerstmarkt af te reizen. Maar helaas waren er te weinig opgaven en is de hele boel afgelast! Volgende
keer beter, denken we dan maar weer. Het
was ook wel een beetje laat op poten gezet,
maar dat is dan ook weer een les voor de
volgende keer! Zowieso is december toch
een hele drukke tijd voor iedereen, dus
proberen we het dit jaar gewoon weer
rond mei en dan weer met alleen de 55+
ers. Dus let op uw brievenbus!!

Gelukkig kunnen we ook altijd weer op
heel veel vrijwilligers rekenen die ons helpen om er een succes van te maken!!
Dikke pluim dames en heren vrijwilligers!!
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen:
Jullie hulp is echt nodig, wij kunnen er
niet zonder! En ook alle bedrijven die regelmatig sponsoren, Heel erg bedankt!
Mede dankzij de giften die we elk jaar van
Dorpsbelang en de O.V.H. krijgen, kunnen we u/jullie als Holwerters ieder jaar
weer voorzien van leuke activiteiten!

Kerstmarkt
Alsof we nog niet genoeg hadden gedaan
het afgelopen jaar kwamen we tijdens een

En ook de extra gift van de jongens en
meiden van de Buizerd kunnen we goed
gebruiken! Het is toch wel ontzettend
11
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voor de activiteiten commissie!! We zullen
haar missen!! Arjan Barendsen neemt de
penningen van haar over.

leuk dat jullie ons financieel hebben gesteund!! Grandioos!!
Want ondanks dat we alles op een zo
goedkoop mogelijke manier proberen te
organiseren, door vooral veel zelf te maken, blijven er toch activiteiten bij zitten
die meer kosten dan ze opleveren. Maar
met de steun vanuit het dorp komen we
elk jaar er financieel toch knap doorheen!

Het huidige bestuur bestaat uit: Arjan
Barendsen, Anyta Veenema, Johan
Grevink, Hennie De Boer, Chris Dijkstra
en Nina de Jong.

Lees op uw/je gemak ook onze jaarrekening even door en als er vragen en/of opmerkingen zijn kunt u /je die gerust stellen op de jaarvergadering a.s. 30 maart
van Dorpsbelang Holwerd.

Een vervanger voor Tina is er nog niet gevonden, we zijn nog zoekende.
Geïnteresseerden kunnen zich nog altijd
aanmelden bij één van de bestuursleden!
Dus denk je dat je de A - factor hebt, aarzel dan niet en meld je aan, want het is
echt heel erg leuk!!

Langs deze weg willen we ook Tina de
Hoop heel erg bedanken voor haar inzet

Vr. gr. Activiteiten Commissie Holwerd!

JAARREKENING ACTIVITEITEN COMMISSIE HOLWERD 2009
Saldo kas
Saldo bank
Wandeltocht
Pasen
Viswedstrijd
Snuffelroute
"Gift ""Buizerd"""
verhuur Pietenpak
Kerstmarkt
"Gift ""OVH"""
Greppeltocht
Sinterklaas 2008 (verwerkt in boekjaar 2009)
Sinterklaas 2009
Tentendorp
40+ reisje
"Gift ""Dorpsbelang"""
Bankkosten (wereldpas en abonnement)

Inkomsten
7,73
721,03
168,00
0,00
35,00
141,90
200,00
10,00
353,65
350,00
59,75
11,45
350,00

Saldo kas
Saldo bank

Uitgaven
0,00
0,00
106,90
156,75
67,90
126,93
0,00
0,00
148,87
0,00
0,00
151,68
525,05
5,00
30,50
0,00
48,61
302,25
738,07

Saldi 2009

€2.408,51
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JAARVERSLAG
Nieuwe burgemeester
Vorig jaar 3 april hebben we kennis gemaakt met onze nieuwe burgemeester M.
Waanders en haar middels een rondgang
kennis laten maken met het dorp en de
verschillende bestuursleden.

als secretaresse. Esther Davids neemt het
stokje van haar over.
N356 verkeersveiligheid project
Holwerd
7 december hebben we overleg gehad met
de afd. nieuwe werken Provincie Friesland
over de verbetering van de verkeersituatie
van de N 356.

Presentatie Fiersichtenrapportage:
23 juni Raportpresentatie Holwerter
Fiersichten in 't Sintrum aan gedeputeerde H. Konst door wethouder Boersma in
aanwezigheid van de holwerder bevolking,
de politiek en dorpsbelang.

Holwerdervaart
Na talloze pogingen van de kant van
SRTH is ons duidelijk geworden dat de
Gemeente Dongeradeel haar meewerking
niet zal verlenen aan het uitbaggeren van
de Holwerder vaart, zelfs niet met een
aanzienlijk subsidiebedrag.

Elbastertuinen
Brief naar de gemeente met het dringend
verzoek de bestemming op de
Elbastertuinen open te houden voor bijv.
toeristische mogelijkheden

Verkrotting
In het kader van de verkrotting zijn we als
dorpsbelang begonnen met het sturen van
handhavingsverzoeken naar de gemeente
ten einde haar aan te sporen de huiseigenaren te manen hun eigendommen in betere condities te brengen. De gemeente
heeft op dit punt geen beleid, maar het
zou niet verkeerd zijn over een dergelijk
beleid na te gaan denken.

Overleg met gedeputeerde P. Adema
Op 25 juni hebben we met een delegatie
van dorpsbelang, gemeente Dongeradeel,
Benjo Verberkt en gedeputeerde Adema
van provinciale staten de problemen besproken die hier zullen gaan spelen (hieronder volgt een uiteenzetting). De onderwerpen waren de krimp, het MFA en de
ontwikkeling van het toerisme in en om
Holwerd.

Eindrapportage Holwerder Fiersichten
Op 6 januari is het eindrapport door wethouder R. Boersma aan minister van der
Laan overhandigd in aanwezigheid van
dorpsbelang.

WICH
18 november: Bijwonen informatieavond
van het nieuwe holwerder initiatief: Het
Wadden Informatiecentrum Holwerd.
Een uitleg over een toeristisch initiatief op
de Elbastertuinen. Meer hierover op de
ALV van dorpsbelang.

MFA
De gemeenteraad heeft op 18 februari
unaniem haar fiat gegeven voor de bouw
van de multifunctionele accommodatie.

Holwerder feest
De leden van l de Oranjevereniging en
Concordia zijn na een enquête unaniem
voorstander van 1 gezamenlijk feest.
Functiewissel bestuur
Anneke van der Weg heeft aangegeven te
willen stoppen met haar werkzaamheden
13
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JAARREKENING DORPSBELANG 2009
Saldo bank
Contributie
Diversen + rente
Subsidie
Fiersichten
Advertenties dorpsbel
Ansichtkaarten Holwerd

Inkomsten

Uitgaven

€ 1.173,12
2544,40
123,21
250,00
1450,00
1628,00
47,50

Saldo
Dorpsbel
Drukwerk
Div. lidmaatschappen
Activiteitencommissie
Diversen
TPG postbus
K.J. Keegstra
Vergaderkosten
Saldo kas
Saldo Bank

7216,23

35,49
2284,68
160,65
130,14
350,00
848,05
148,75
200,00
929,40
65,60
2063,47
7216,23

Saldo 31-12-2008
Saldo 31-12-2009
verschil

1173,12
2129,07
955,95

WIST U DAT?
De naam Februari afkomstig is uit het Latijn? Daar heette het mensis februarius wat reinigingsmaand betekent. Ooit hadden de romeinen maar tien maanden en een periode van
zestig dagen die de winter genoemd werd maar waarvoor ze nog geen maanden hadden,
zodoende hebben ze januari en februari toegevoegd aan het jaar. Februari is dan ook de
laatste maand van het jaar. Ze voegden schrikkeldagen toe wat wij nog steeds doen en hielden dan reinigingsoffers voor de goden. Zo konden ze het nieuwe jaar weer schoon beginnen.
De oudste vermelding van de maand in de Nederlandse taal komt van 1287 uit een encyclopedie van de wereld om ons heen. Het Nederlands had tot die tijd een andere naam
voor die maand, namelijk sprokkelmaand. Nou lijkt februari niet de meest geschikte
maand om veel te gaan sprokkelen en het blijkt ook helemaal niks met sprokkelen te maken te hebben. Het is volksetymologie: mensen dachten dat het met sprokkelen te maken
had en zijn het toen maar zo gaan beschouwen. Sprokkelmaand is eigenlijk een variant op
sporkelmaand, en sporkelmaand gaat eigenlijk terug op de latijnse naam spurcalia, een afleiding van spurgus wat onzedig betekent. De kerk beschouwde namelijk deze feesten als
weerzinwekkend en onzedig en de maand waarin deze feesten gehouden werd, werd door
de kerk dus spurcalia genoemd. Die naam werd in het Nederlands overgenomen, die werd
vervormd door sporkle of sporkel en dat ontwikkelde zich dan tot sprokkel, want die r kan
heen en weer springen. Dat woord werd dan weer verbasterd tot sprokkelen (hout verzamelen) Omdat ze niet meer wisten van die Latijnse naam voor de feesten die ze hier voor
de kerstening vierden hebben ze sprokkelmaand geassocieerd met zoiets als sprokkelen.
Bron: Tanneke Schoonheim, instituut van de Nederlandse lexicologie.
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Programma:
9.15 uur: Verzamelen bij de sporthal
9.30 uur: Start Koninginnedag 2010 met het Wilhelmus
Hierna optocht door het dorp o.l.v. beide korpsen
Met als thema: De Hoeden Parade!!
Wie komt met de mooiste hoed en wint een leuke prijs??
Misschien wel weer met bekende gasten??????

10.30 tot 12.00 uur: Vrijmarkt bij de sporthal
Opgave bij Anyta Veenema tel: 561420

13.30 uur: Dé strijd om de “Oranjebowl”
Na het succes van vorig jaar wordt de strijd dit jaar nog feller!!
Welke ploeg neemt de, o zo gewilde oranje bowl dit jaar mee naar huis??
Een superleuk spellenparcours voor jong en oud
Dit wil je niet missen!! Geweldig om aan mee te doen of om naar te kijken!!
Opgeven per team, en met een 50+ coach!!
van ongeveer 6 tot 8 pers. Vanaf 14 jaar. Er kunnen maar 10 teams mee doen!!
Dus geef je snel per team op bij Nina de Jong tel: 561565 of 06-27265472
Ook aan de oudere jeugd vanaf 7 jaar is dit jaar extra gedacht!
Met o.a. een rodeo paard en nog veel meer!!
En ook onze kleinste dorpsbewoners hoeven zich niet te vervelen.
Voor hen zijn er een springkussen en loopautootjes.

21.00: “Koninginnebal” met de topband OFF LIMITS
Dus doe je mooiste pak aan!! Entree: € 10,- p.p.
Zaal open v.a. 20.30 uur.

!! LET OP !! In de kleine gymzaal dus vol=vol !!
Bij mooi weer zijn alle activiteiten buiten en met
slecht weer gaan we gezellig naar binnen!!
En voor alle activiteiten: Deelname op eigen risico!!!

U/Jij komt toch ook???
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DORPSREÜNIE HOLWERD 2010
HOLWERD, WOL NO RIS BRÛZE EN SIEDE!
Tot nu toe heeft u als
inwoners
van
Holwerd ons enorm
gesteund in uw bijdragen en enthousiasme, daarom hopen we ook bij het versieren van ons dorp op uw steun.

Versiering van het dorp tijdens het reünieweekend: In de afgelopen weken heeft iedere inwoner van Holwerd en iedere deelnemer aan de Dorpsreünie een flyer met
aanvullende
informatie
over
de
Dorpsreünie Holwerd 2010 op zaterdag
26 juni ontvangen.

Entree/toegang avondprogramma zaterdag 26 juni:
Er zijn in de afgelopen dagen een aantal
vragen gekomen over de toegang/entree
voor de band ‘Hollywood Boulevard’ vanaf ± 22.00 uur.

In deze flyer stond een kort stukje over de
versiering van Holwerd gedurende het
weekend van de dorpsreünie. Graag willen
we hierover enige aanvullende informatie
geven. Aangegeven is dat het terugkomende thema in de diverse evenementen en
publicaties zal zijn: “Verleden, heden en
toekomst”.
Het lijkt ons een enorme verrijking voor
de Dorpsreünie én dus voor de vele deelnemers wanneer dit thema ook terugkomt
in de versiering(en) van woning, straten
en buurten.
Te denken valt aan verwijzingen naar
vroegere functie van woningen en/of winkels of verwijzingen naar namen van gebouwen, straten of vroegere bewoners.
Kortom, er is voor elke woning, straat of
buurt en originele versiering te bedenken.

Dit is voor iedereen - dus deelnemer aan
de reünie, niet-deelnemer aan de reünie,
Holwerder én niet-Holwerder - toegankelijk. Alleen deelnemers aan het dagprogramma kunnen via de organisatie van de
Dorpsreünie Holwerd 2010 een toegangskaart kopen. Voor alle andere feestvierders
komt er nog een voorverkoop in het dorp
en tevens kunnen er kaarten aan de tent
worden gekocht.
Bestuur
“Stichting Dorpsreünie Holwerd 2010”

UIT DE OUDE DOOS
Ingezonden door Henk Willemsen
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UIT DE OUDE DOOS
Ingezonden door Henk Willemsen

HANGPLEK?
We hebben het de jongeren volstrekt duidelijk gemaakt (en dat gaan we niet nog
eens doen), dat we die plek netjes willen
houden. Ze hebben het in eigen hand om
die plek voor hun sociale contacten te behouden. Daar moeten ze echter wel wat
voor doen! Afspraken maken met elkaar
en je eraan houden. Enkelen kunnen het
bederven voor een hele groep.

Al een aantal jaren zoeken groepjes jongeren elkaar op bij het dienstencentrum
"Nije Nijhof". Vooral in de zomertijd is
het een ideaal plekje voor een goed gesprek. Daarbij wordt ook van een natje en
een droogje genoten. Daar hebben we
niets op tegen. Wat achter blijft is minder
fraai.
In het voorjaar van 2009, aan het begin
van het 'vergaderseizoen' hebben we drie
volle vuilniszakken 'ongerechtigheden'
bijeen geraapt. Dat was mede te wijten
aan het feit dat er geen voorziening was
om het afval te verzamelen. (We steken de
hand ook in eigen boezem). Na gesprekken met verschillende jongeren is afgesproken dat zij de plek netjes zouden houden. Wij hebben gezorgd voor een afvalemmer. De hele zomer leek het allemaal
prima te verlopen. De plek bleef netjes;
geen rondslingerend afval. Totdat in de
herfst de bladeren van de bomen vielen;
ook die van de struiken rond deze hangplek. Wat een troep!!! (zie foto's) Een
groot deel van het afval dat onder het bladerdak van de struiken aan het zicht onttrokken was, werd nu zichtbaar. Dat was
niet de afspraak.

We zullen het afval niet laten liggen, maar
als we dat wel zouden doen dan zou het
20 jaar duren voordat kauwgom was vergaan en een blikje 50 jaar. Zodra de struiken gesnoeid zijn ruimen we alles op en
zorgen ervoor dat alles er weer netje bij
staat. En we rekenen er op dat de jongeren
het daarna netjes houden.
Het is een koud kunstje om de banken te
verwijderen en de gehele plek te beplanten. Dan is het over en uit! Dat is op dit
moment echter niet onze eerste optie.
Die is: de jongeren nog een kans geven
zich te verbeteren. Aan hen de keuze!
Het bestuur Stichting 'Nije Nijhof'
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DORPSBELANG HOLWERD
GEHOUDEN OP DINSDAG 17 MAART 2009 IN HET AMELANDER VEERHUIS
uit zou moeten zien. Volgens Eibert geeft
een dergelijke enquete uitgebreide informatie. Deze informatie wordt dan de leidraad voor de organisatie van 1
Dorpsfeest. De eerste reacties lopen uiteen
van “overbodig” tot “toch goed om 1 overkoepelende enquete te houden”.
Gerrit Bilker: “Deze enquete zal voor ons
weinig toevoegen. De enquete die wij onder onze leden hebben gehouden gaf een
duidelijk beeld.”
Hessel vd Bos: “Het loopt nu allemaal
goed. Voorlopig geen nieuwe enquête.
Eerst de ontwikkelingen afwachten.”

Van de politieke partijen Dongeradeel zijn
aanwezig: Dhr. van Dellen ABD, D van
der Meulen CU, H. Aartsma PVDA,
J. Visser FNP, MAM Rubertus VVD,
G. Schoorstra CDA, P. de Graaf CDA.
Genodigde: Mevr. L. Lammers van de
WCD.
1. Opening
Sara opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een bijzonder welkom is er
voor de jeugd die in groten getale aanwezig is. Een speciaal welkom voor mevr.
Lammers van de WCD. Zij onderhoudt
het contact tussen huurders en verhuurder
bij de WCD. Bij de rondvraag zal zij vragen beantwoorden. De bloemen op de tafels zijn verzorgd door Marten Slager.

4. Mededelingen
Door ziekte van Benjo Verberkt is er vertraging ontstaan bij de ontwikkeling van
de Holwerder Fiersichten. In week 11 is er
een tussenrapportage geweest met de partijen in Holwerd. Eind maart begin april
komt er een nieuwsbrief en een tussendocument op internet. In juni is er een feestelijke aanbieding van de HF aan de inwoners van Holwerd.

Er is een aanpassing van de agenda.
a. Uitloten obligaties van de SRTH aan
het begin van de pauze.
b. Na punt 11 van de agenda komt de
jeugd van de Buizerd aan het woord.

Binnenkort is er overleg met de wethouders over het uitbaggeren van de
Holwerder Vaart.

DB is zeer ingenomen met het initiatief
van de Oranjevereniging en Concordia
om samen om de tafel te gaan om in 2010
1 Dorpsfeest te organiseren. Ook is DB
zeer positief over het initiatief van de
Dorpsreünie.
Bovendien zou het mooi zijn als alle
Holwerders achter het plan van het MFC
staan voor het behoud van alle voorzieningen in Holwerd.

Op de Grândyk zal de riolering, het asfalt
en de bewegwijzering worden aangepast.
5. Jaarverslag
Het jaarverslag stond deze keer in de
Doarpsbel, zodat iedereen het van te voren kon lezen. De reacties hierop zijn positief.

2. Notulen Jaarvergadering 2008
De notulen worden voorgelezen. Er zijn
geen op- of aanmerkingen.

6. Financieel verslag.
Ook dit verslag stond in de Doarpsbel. Er
zijn dit jaar veel vergaderkosten. Dit komt
door het vele vergaderingen m.b.t. de
Holwerder Fiersichten. Er is wel toegezegd dat de Provincie deze kosten zal betalen. Dirk zal hierover actie ondernemen.

3. Ingekomen stukken.
Eibert Boonstra heeft een enquete gemaakt om te peilen wat de mening is van
de Holwerders over het houden van 1
Dorpsfeest en hoe zo’n feest er inhoudelijk
18
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7. Verslag kascommissie
Theun Miedema en Jan Visser hebben de
verslagen goedgekeurd.

Het ABD is graag bereid om met de jeugd
te praten en nodigt ze uit om met een
voorstel te komen.
Afgesproken wordt dat de jeugd, DB en
de gemeente binnenkort met elkaar om de
tafel gaan.

8. Benoeming nieuw lid kascommissie
Richard Rintjema wordt benoemd als
nieuw lid van de kascommissie.

13. MFC
Harm Kamstra doet mondeling verslag
van de stand van zaken wat betreft het
MFC. In 2007 is begonnen met het maken van plannen. Na onderzoek bleek de
Ynset een goede locatie, ook wat betreft de
infrastructuur. Er is overleg geweest met
de horecaondernemers, er is een tekening
gemaakt en in juni 2008 is het plan voor
de eerste keer gepresenteerd aan de wethouders. Het dekkingsplan is ondertussen
rond en de exploitatie moet op termijn
zelfvoorzienend zijn.

9. Verslagen Activiteitencommissie en
SRTH
Er zijn geen vragen over deze
verslagen.Applaus voor de Activiteitencommissie. De SRTH zoekt een nieuw
bestuurslid omdat Renze er mee ophoudt.
10. Verslag Reüniecommissie door
Richard Rintjema
In juni 2008 is er begonnen met de voorbereidingen voor een Dorpsreünie. Er
kwam informatie op de website van
Holwerd en in de Doarpsbel. Het blijkt
dat er veel animo is voor zo’n reünie. In
eerste instantie zou de reünie op 1 dag gehouden worden, maar de commissie werd
benaderd door Concordia en de Oranjevereniging om het programma uit te breiden tot eventueel drie dagen. Er is inmiddels al een voorlopig programma gemaakt. Met dank van de Reüniecommissie aan de besturen van Concordia en de
Oranjevereniging voor hun hulp en medewerking.

14. WCD
Leonie Lammers neemt namens de WCD
het woord. De bouw van de seniorenwoningen ligt op schema. In 2009 nog zal
worden begonnen met de tweede fase.
Wie belangstelling heeft kan zich inschrijven bij de WCD.
Er komen drie kavels voor de verkoop.
Meintje Boonstra wil graag weten waarom
zij geen seniorenwoning heeft gekregen.
Ze stond al 14 jaar ingeschreven en iemand die 10 ingeschreven stond, kreeg de
woning. Leonie Lammers zal dit uitzoeken en zal Meintje hierop later antwoord
geven.
De Nije Nijhof gaat voorlopig niet
weg.De WCD heeft een ander doel met
de grond.

11. Bestuursverkiezing
Tineke Veldema treedt na 12 jaar af.
Esther Davids wordt met algemene stemmen gekozen als nieuw bestuurslid.
12. De Buizerd.
Per 1 januari 2010 wordt de Buizerd gesloten.De jeugd wil af van het imago dat
zij niks anders doen dan in hun keet zitten
en zuipen.Ze zetten zich in voor het dorp
en helpen met verscheidene activiteiten
die in het dorp georganiseerd worden.

15. Rondvraag
Het oude informatiebord aan de
Leeuwarderweg is van de OVH.
Piet Hiemstra vindt dat er voor de echte
kleintjes in de speeltuin weinig is te doen.
Antw. Pytsje de Graaf: Dorpsbelang kon
kiezen uit een aantal inrichtingen voor de
speeltuin voor een bepaald budget en ze
hebben hiervoor gekozen.

Pytsje de Graaf van de FNP: Het is vastgesteld beleid van de gemeente dat alle keten gesloten en opgeruimd worden.
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Jan Visser van de FNP vindt dat
Dorpsbelang duidelijk moet aangeven
welke problematiek er heerst in Holwerd
en welke maatregelen er getroffen moeten
worden.

“Daar is geen hulpdienst voor nodig”, aldus Tineke. Mevrouw Hes besluit met te
zeggen dat de burenhulpdienst gewoon
opgezet is om vraag en aanbod samen te
brengen.

Rozema wil weten waarom alleen Pytsje
de Graaf iets heeft gezegd over het jeugdbeleid. Het ABD antwoordt hier op dat de
Graag het beleid van de hele politiek/gemeenteraad verwoordt.

Lindaproject
Jenny en Aldert Vlieg houden een presentatie over het Lindaproject. Dit project is
een christelijke stichting met als doel het
verbeteren van de levensomstandigheden
van weeskinderen in het noorden van
Oeganda.

Hessel vd Bosch vindt dat Holwerd wat
betreft de trottoirs en straten er niet mooi
bijligt. Dit moet voor de reünie van volgend jaar zijn opgeknapt. Dit kan worden
doorgegeven aan wijkbeheer.

Zij proberen hiervoor geld in te zamelen.
Beiden hebben ze hun baan opgezegd en
binnenkort vertrekken ze voor een jaar
naar Oeganda om daar aan de slag te gaan.

16. SRTH
De SRTH loot 220 obligaties uit. De eerste 10 hiervan worden nu uitgeloot door
een paar bestuursleden van DB. De rest
volgt morgen.
PAUZE
Reina Hes is opbouwwerker en doet haar
verhaal. In Metslawier is de burenhulp
destijds begonnen met als doel de leefbaarheid op het platteland te vergroten.
Wat houdt dit in? Mensen kunnen met
allerlei hulpvragen zoals bijvoorbeeld op
het gebied van vervoer, klusjes in en rond
het huis, oppas kinderen/huisdieren bij de
burenhulp terecht.

UIT DE OUDE DOOS
Ingezonden door Henk Willemsen

Daarvoor kan een centraal nummer in
Dokkum gebeld worden. Door de hulpdienst worden er dan in het eigen dorp
vrijwilligers gezocht die deze klusjes willen
klaren. Deze hulp is van tijdelijke aard!!
Klaas Rozema stelt de vraag of dit geen
concurrentievervalsing is. Volgens mevrouw Hes is dat niet zo en is het gewoon
een normale burendienst. Tineke van
Slooten vindt het vanzelfsprekend dat je je
behoeftige familieleden en buren helpt.
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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

nieuw invoeren. Verkeersveiligheid, handhaafbaarheid en aansprakelijkheid zijn van
belang bij het zo zorgvuldig mogelijk invoeren van het verbod. In overleg met de
uitvaartbranche is een aantal afspraken gemaakt over de herinvoering.

De vereniging
Onze vereniging is vanaf 1 januari 2010
premieplichtig voor onze uitvaartverzorger. De belastingdienst stelt zich op het
standpunt dat het beroep uitvaartverzorger een specialistisch beroep is. De beloning dient daarom betrokken te worden
in de loonheffing en heffing sociale lasten.

Zo is een goede herkenbaarheid van de
rouwstoet cruciaal voor het invoeren van
het verbod. Door het sterk verminderde
gebruik van zwarte volgauto’s was de
rouwstoet veel minder herkenbaar. Dat
was in 1990 reden om het verbod te
schrappen.
Bij de herinvoering zullen alle voertuigen
van de rouwstoet daarom een zelfde herkenningsteken moeten voeren. Dit herkenningsteken moet bepaalde afmetingen
hebben, voor alle verkeersdeelnemers duidelijk en makkelijk herkenbaar zijn, van
alle kanten goed zichtbaar (ook bij slecht
weer) en mag het zicht vanuit de auto niet
belemmeren. Hiervoor zijn enkele herkenningstekens ontworpen die eerst getest
zullen worden voordat een definitieve
keuze wordt gemaakt.

De verenigingen die gebruik maken van
een eigen bode jonger dan 65 jaar en aan
wie netto uitgekeerd wordt, vallen onder
de nieuwe sector indeling. Naar aanleiding hiervan is in overleg besloten, dat
onze uitvaartverzorger mevr. Klaske
Elzinga-Dijkstra per 1 januari 2010 doorgaat als ZZP-er (zelfstandige zonder personeel).
Een gevolg hiervan is dat zij de bruto-vergoeding voor haar werkzaamheden declareert bij de vereniging en zelf de loonheffing afdraagt. Als zelfstandig ondernemer
is zij niet premieplichtig voor de sociale
verzekeringen, zodat de hoogte van haar
vergoeding vrijwel op hetzelfde niveau
blijft.

Om de verkeersveiligheid niet in gevaar te
brengen is met de uitvaartbranche afgesproken dat de volgauto’s van een rouwstoet niet door rood licht mogen rijden,
ook niet als het eerste voertuig door groen
is gereden.

De Algemene Ledenvergadering
is op woensdag 31 maart 2010 om
19.30 uur in het Amelander Veerhuis
te Holwerd. Gastspreker ??
(de heer Leo Fijen is verhinderd )

NB. Het doorkruisverbod van de rouwstoet gaat alleen gelden op kruispunten
zonder verkeerslichten. Om mee te rijden
in een officiële rouwstoet moet een motorvoertuig links en rechts een vlag voeren. Het herkenningsteken voor de rouwstoet is een zwarte vlag met witte reflecterende strepen. De vlaggen moeten, op de
plek waar ze geplaatst zijn, geheel boven
het voertuig uitsteken en zowel rijdend als
stilstaand goed zichtbaar zijn. Het nieuwe
herkenningsteken moet deugdelijk be-

Mededelingen
Naar verwachting geldt vanaf medio 2010
weer het verbod op het doorsnijden van
een rouwstoet. Minister Eurlings van
Verkeer en Waterstaat gaat het verbod op
het doorsnijden van een rouwstoet op21
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Hij laat zien hoe het werkt. Een vierkante
plaat vangt zonlicht en een ingebouwde
accu en tijdklok zorgen ervoor dat het gedenkteken op de gewenste tijden verlicht
is.

vestigd worden, bijvoorbeeld met een
zuignap. Met deze gegevens kunnen de
vlaggenleveranciers aan de slag. Het concept besluit Herkenningsteken uitvaartstoet is na te lezen op www.uitvaartmedia.com bij Dossiers-Wetgeving-27-01-10

De steen kan verlicht worden door een
lampje, maar hij ontwerpt ook wel ‘stenen’
van acrylaat, een kunststofproduct dat
roze, wit of blauw kan opschijnen. ”Je
kunt er ook voor kiezen om alleen de
naam, of een ander deel van de tekst te laten opschijnen”, vertelt hij enthousiast.
Marten bedacht zijn uitvinding ongeveer
een jaar geleden. “Of iemand is helemaal
lyrisch, of hij vindt het verschrikkelijk.
Een tussenweg is er eigenlijk niet”. Willen
de nabestaanden na vijf jaar nog steeds dat
het graf verlicht is, dan moet tegen die tijd
de accu vervangen worden.

De Wet op de Lijkbezorging
Met uitzondering van de artikelen die betrekking hebben op de procedure ‘nader
onderzoek doodsoorzaak bij onverklaard
overlijden van minderjarigen’ gaat de
nieuwe Wet op de lijkbezorging op 1 januari 2010 in, aldus een woordvoerder
van het ministerie van Binnenlandse
Zaken.
Begraafplaatsen: Fakkels, kaarsen en
Led- lampjes
Aangezien ik wel eens geraadpleegd ben
over eventuele verlichting op een graf leek
het mij wel zinvol om onderstaande informatie aan u door te geven. Licht is van alle
tijden, ook op kerkhoven. Licht speelt een
rol bij rituelen maar biedt ook troost.
Onze voorouders maakten al vuren en staken fakkels aan op de graven van hun
overleden dierbaren. Tegenwoordig kun je
een graf zelfs verlichten met LED- lampjes
op zonne-energie.

En natuurlijk zijn er ook andere manieren
om een graf dagelijks te verlichten. De firma Bolsius, bijvoorbeeld, heeft graflichten
voor achttien uur, twee dagen of drie dagen. Het bedrijf Nicodomus verkoopt
zelfs eeuwig brandende lantaarns!
Bron: Vakblad Uitvaart
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.

Dat licht iets doet met mensen en hun
emoties realiseerde ook Marten Molenaar,
eigenaar van steenhouwerij Van Wijk in
Sneek zich. Om de verlichting praktisch
mogelijk te maken ontwierp hij een
systeem waarbij LED- lampjes branden op
zonne-energie.

Margit
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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
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