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NIEUWS VAN DORPSBELANG
sistorie was wat te zien, een heleboel huizen hadden hun geschiedenis op een bord
in de tuin staan, de kerken waren open en
………. kortom ………. te veel om op te
noemen. Voor herhaling vatbaar. Ook het
reünieboek “Werom yn Holwert” is een
plezier om te lezen (dit boek is overigens
nog steeds verkrijgbaar bij de COOP). Op
vrijdag 29 oktober a.s. wordt de DVD die
van Holwerd is gemaakt gepresenteerd in
de doopsgezinde kerk.

“Freonen en freondinnen fan de PC!! De
dei is begûn……“ Mei dizze wurden fan
de foarsitter begjint tradysjoneel de dei
fan ’e keatspartij ûnder de keatspartijen.
De fiifde woansdei nei tritich juny, dei fan
de PC yn Frjentsjer, keatshichtepunt fan it
jier. En wat wie it in geweldiche dei. Nee,
net fanwege it waar, dat wie yn jierren net
sa striemin west. De keatserij is sels noch
oardel oere stil lein trochdat it wetter mei
bakken út ‘e loft kaam. Mar wol troch ús
doarpsgenoat Gert Anne van der Bos. Hy
hat in prestaasje fan formaat delsetten
troch foar de twadde kear op rige dizze
wichtige keatspartij te winnen. Tegearre
mei syn maten Daniël Iseger en Taeke
Triemstra waard harren partoer de bêste
fan ‘e dei en waard Gert Anne ta kening
útroppen. Mear as tsientûzen minsken
wienen hjir tsûge fan. Gert Anne, do setst
dyn feriening Concordia en dêrmei ek ùs
doarp Holwert fantastysk op ‘e kaart! Tige
tank dêrfoar en fan herte lokwinske. Ek
mei al dyn oare oerwinnings fan ôfrûne
tiid.

Hoe nu verder met het dorpsfeest?
Voor de zomervakantie heeft dorpsbelang
overleg gehad met VVV Concordia,
Oranjevereniging, reüniecommissie en delegaties van de schoolbesturen van de
Ploos van Amstelschool en De Tsjelke. In
deze bijeenkomst is besloten om onder de
hoede van dorpsbelang een commissie op
te richten die in 2011 een driedaags gezamenlijk dorpsfeest gaat organiseren. Hoe
een en ander gestalte gaat krijgen zal in de
komende maanden duidelijk worden.
Vanuit dorpsbelang zullen Hessel
Hiddema en Theo Broersma in de commissie zitting nemen.

Terugblik dorpsreünie
Wat hebben we genoten afgelopen 26
juni. Na twee jaar voorbereiding was het
dan zover en we kunnen wel stellen dat
het een groot succes geworden is. Mede
door het fantastische weer met temperaturen van boven de 25 graden kon het al
niet meer stuk. In het Keechje en overal in
het dorp gonsde het van de activiteiten.
Bij de smederij van Durk Geertsma stond
een hele menigte te kijken hoe het paard
met nieuwe hoefijzers werd beslagen. Dat
zie je natuurlijk tegenwoordig ook niet
meer zo vaak. De oude timmermanswerkplaats van Johannes Walsma was te
bezichtigen, basisschool De Tsjelke vierde
haar 125-jarig bestaan en op het Bosma’s
Plein stond zowaar een ijscocar die met dit
warme weer goede zaken deed. In It
Sintrum waren diverse kraampjes ingericht met onderwerpen over de toekomst
van Holwerd. En in de Nijhof en de con-

Verpauperde panden
Afgelopen zomer heeft ondergetekende
samen met Maeike Lok van Doarpswurk
uit Raerd een gesprek gehad met de gemeente over de aanpak van de verpauperde panden in ons dorp. Zoals in de vorige
doarpsbel al is vermeld handhaaft de gemeente alleen op gevaar voor de omgeving
(denk aan bijvoorbeeld vallende dakpannen). Door dit beleid worden naar ons
idee de panden slechts provisorisch opgeknapt om het ergste te voorkomen. Maar
wij willen verder, de panden moeten echt
goed aangepakt en weer bewoonbaar gemaakt worden. Het gaat dan (in eerste instantie) om de panden Hegebuorren 8 en
It Keechje nummer 1 en 4. De ambtenaren lieten doorschemeren dat Dongeradeel waarschijnlijk van plan is om weer
een stichting stads- dorpsherstel in het le3
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voor een maximale multifunctionaliteit en
samenhang wat voor Holwerd en de regio
een grote uitdaging is en veel perspectief
biedt voor de toekomst van Holwerd.
De tekeningen zijn inmiddels definitief
gemaakt en binnenkort wordt de te volgen
procedure met de gemeente Dongeradeel
besproken.
Ook kunnen we dan alvast een start maken met de aanbesteding van het project.
Daarnaast is de werkgroep hard bezig met
het in kaart brengen van de inzet van vrijwilligers. Dit vraagt een grote inspanning
van de werkgroep omdat we alle inwoners
graag bij dit project willen betrekken.
De prognose was aanvankelijk dat de
(ver)bouw in oktober 2010 zou kunnen
starten. Uiteraard willen we eerst volledige
financiële dekking voordat we starten met
de bouw.
Naast de financiële toekenning door de
gemeente is het ook noodzakelijk dat we
zekerheid hebben over het te ontvangen
subsidiebedrag en de aanbesteding.
We hopen dat dit proces voorspoedig verloopt en begin 2011 een start kan worden
gemaakt.

ven te roepen. Deze stichting zou dan de
panden kunnen aankopen, restaureren en
weer verkopen. Doarpswurk wil de gemeente met mankracht helpen om beleid
te maken op het handhaven van de welstand van een pand voor de omgeving. Dit
houdt in dat een “suterich” pand de hele
buurt kan ontsieren en dat heeft zijn weerslag op diegenen die hun huis wel goed
onderhouden. Deze huizen worden ook
minder waard. De gemeentelijke politiek
is nu aan zet.
Nieuwbouw Fonteinstrjitte
Na gesprekken met dorpsbelang is woningbouwcorporatie Thùs Wonen toch
akkoord gegaan met de bouw van 4 levensloopbestendige woningen. Eerder gaf
men aan vanwege de economische crisis
alle bouwactiviteiten op een zacht pitje te
zetten. Wij hebben de corporatie er op gewezen dat er met ons dorp in het verleden
afspraken zijn gemaakt over een sloop- en
bouwplan en dat men hier niet onder uit
kan. De tekeningen moeten her en der
wat worden aangepast en als alles goed is
zal in november met de bouw worden begonnen.

Nieuwe brievenbussen
Van de gemeente hebben wij bericht ontvangen dat de bekende rode brievenbussen van TNT post dit najaar zullen worden vervangen door nieuwe modellen.
Deze zijn oranje van kleur en hebben een
moderne, eigentijdse vormgeving.
Voordelen zijn verder dat ze beter bestand
zijn tegen vandalisme, er meer post in kan
en dat het tijdstip van buslichting duidelijker is aangegeven.

MFA
De werkgroep is momenteel druk bezig
met de benadering en benoeming van
Bestuursleden voor de Stichting in oprichting MFA Holwerd. Daarbij hoort ook de
aanstelling van een projectleider. We
hopen u binnenkort een nieuw bestuur en
een projectleider te kunnen presenteren.
Inmiddels zijn de verschillende subsidie
aanvragen de deur uit. Hieraan is vaak een
inschrijvingsperiode gekoppeld (tender).
Harm Kamstra en Siem Vellinga zijn namens de werkgroep de afgelopen tijd druk
bezig geweest met Het schrijven van een
vernieuwd projectplan welke nodig was
voor de aanvraag van subsidie.
De plannen voor realisatie van een nieuw
MFA op twee locaties in Holwerd (sporthal en Nije Nijhof ) is zeer positief ontvangen op het Provinciehuis. Met name
het combineren van veel disciplines zorgt

Nieuwe secretaresse
Esther Davids heeft ons bestuur tussentijds verlaten en daarmee is ook de functie
van secretaresse vacant gekomen. Ons bestuurslid Femke Meindertsma heeft deze
taak nu op zich genomen.
Oant oare kear, Henk Willemsen

4
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INTERVIEW WILMA BRANDER
de brouwerij brengt en zo is er nog zo veel
meer waar we trots op zijn!

In het vorige interview met Klaske Elzinga
had zij Wilma Brander aangegeven als
nieuwe gegadigde omdat Klaske in haar
functie als begrafenisonderneemster al
veel met Wilma te maken heeft gehad.
Wilma, oudste dochter van Anne en
Pietsje Brander, bekend van voormalig
speelgoed en elektrozaak Brander hier in
Holwerd is een Friezin in hart en nieren.
De mentaliteit waar de meeste Friezen
zich terecht of niet terecht op bogen van
niet zeuren, hard werken (gas is alles!) is
ook haar mentaliteit.
Na de lagere school gaat ze naar het MBO
en daarna de hogere hotelvakschool. Ze is
nu bezig met het laatste jaar. Voorlopig
heeft ze wel het idee dat Friesland haar
standplaats zal blijven al heeft ze wat van
de wereld gezien. Onlangs is ze voor het
eerst op de PC geweest en dat was al een
bijzondere ervaring. “Holwert komt sa wol
efkes moai op de kaart te stean!” En zo
neemt het gesprek een wending die de
huidige wederwaardigheden van ons dorp
even onder de loep neemt. Trots zijn we
op ons dorp dat na jarenlang gewoon
langs de vaart der volkeren heen sloop
plotseling ontwaakt en begint te gonzen
van een ondernemerszin die voorlopig de
laatste adem nog niet heeft uitgeblazen.
We gaan het rijtje nog even langs en noemen als eerste het fantastisch geslaagde
reüniefeest, ten tweede de belangrijkste
drempels die genomen zijn om het eerste
gezamenlijke Holwerder feest voor volgend jaar gestalte te laten krijgen, ten derde de groep mensen die enthousiast bezig
is de toeristische mogelijkheden van ons
dorp op poten te krijgen middels de realisatie van een Wadden Informatie
Centrum ten vierde de werkgroep MFA
die zich met succes inzet om alle voorzieningen die we rijk zijn voor een lange periode gegarandeerd te behouden, ten vierde de promotie van Holwerd als wadloopdorp en wie weet wat er nog meer op til
staat, ten vierde onze actieve activiteitencommissie die op tijd het nodige leven in

Wilma doet in haar tienerjaren haar eerste
horeca-ervaring op bij het Amelander
Veerhuis en werkt dan een flinke periode
bij Land en Zeezicht waar gas álles is,
vooral in de zomerperiode. Van afwashulp
werkt ze zich op tot keukenprinses. Ze
woont nog thuis bij haar ouders maar is
elk vrij moment ergens anders. Ver weg
van Holwerd bij vriendinnen om van de
dingen te genieten die haar leeftijd biedt
en die ze terecht beslist mee wil nemen.
Een man met kinderen sluit ze niet uit
maar het moet op je pad komen.
Momenteel is dat pad flink dichtgetimmerd met alle werkzaamheden die het
runnen van ’t Sintrum zoal inhouden, de
school en de muzikale activiteiten waarover later meer.
Tijdens de studie aan de hogere hotelschool doet ze ervaringen op in het buitenland. Friesland is mooi en het woont
hier prachtig maar de wereld is groter en
als je de kans krijgt om je blik te verruimen kan je als je Wilma heet eigenlijk alleen maar hartgrondig ja zeggen. Zo vertrekt ze eerst voor een half jaar naar
Ierland en verblijft die periode in het pittoreske stadje Killkenny, Een prachtervaring op het eiland dat de meeste schakeringen groen ter wereld heeft en waar een
melancholieke bevolking zich uitdrukt in
goede muziek en literatuur, waar miljonair
en armoezaaier gebroederlijk naast elkaar
zitten te drinken in het lokale café. Daar
heeft ze een heel mooie tijd gehad.
Na Ierland gaat ze voor een half jaar werken in een sterrenrestaurant te Heerlen.
Niet echt buitenland, hoewel voor de
meeste Friezen ook niet echt thuis. Deze
periode was er een waar ze niet met het
meeste plezier op terugkijkt, de mentaliteit was haar vreemd. Elk lepeltje en
vorkje moest apart geserveerd worden en
dan ook nog op zo en zoveel centimeter
5
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ken theorie (mensenrechten) en de volgende tien weken praktijk heeft ze in het
kader van die praktijk met een paar andere studentes de actie Fryslân Yn It Spier
Foar Hongarije op touw gezet. In de voormalige discotheek Ringo te Veenklooster
hebben ze zowel nieuw als gebruikt speelgoed verzameld, daarmee hebben ze
binnen tien weken een bedrag van
€5.000,- opgehaald. Daarnaast hebben ze
een benefietavond georganiseerd met Piter
Wilkes, Gurbe Douwstra en de Galgenlatters. Vervolgens zijn ze voor een week
vertrokken naar Hongarije om de goede
gaven aan de veelgeplaagde bevolking te
overhandigen! Vooral in het oosten van
Hongarije vlakbij de Roemeense grens
vind je een stuitende armoede onder de zigeuner en andere bevolkingsgroepen: discriminatie troef en niet alleen daar. Het
oprukkende populisme en nationalistisch
egoïsme grijpt overal om zich heen en
vormt een bedreiging voor de vrede1* Dit
project heeft ongetwijfeld een toegevoegde waarde aan haar levenservaring hebben
gegeven en zal mogelijk van invloed zijn
op de keuzes die ze zal gaan maken.

van het bord. De taal, de bevolking. Niks
voor haar. Elk moment dat ze vrij was
ging ze terug naar Holwerd om maar zo
weinig mogelijk in dat landschap hoeven
te verkeren.
De hogere hotelschool doet ook uitwisselingsprogramma’s met andere landen, de
studenten kunnen dan een module of
twee ruilen van land en zo komt Wilma in
Zuid-Afrika terecht voor een periode van
een half jaar. “Dat wie it! Der hie ik nooit
wer wei wollen”! spreekt ze haar waardering uit. Ze zat in Port Alfred, een stadje
in de provincie Oostkaap met zo’n 19.000
inwoners. Van maandag tot en met vrijdag
gaat ze alleen ’s middags naar school en in
het weekend huurt ze met wat vriendinnen een auto en dan feestvieren maar. Het
leven is niet duur, het eten op de campus
niet geweldig maar je kan voor vijf euro
per dag genoeg goed eten kopen in een
restaurant. En dat in een land met een
prachtige weelderige natuur, eindeloze hagelwitte zandstranden; Tel uit uw winst.
Zuid-Afrika is zoals bekend ook een land
met enorme tegenstellingen, overal waar
je komt en dus ook in Port Alfred geldt
hoe dichter je bij de kust komt hoe groter
de villa’s en de muren om die villa’s heen
en hoe stiller het op straat is. Maar als je
bijvoorbeeld vanaf de White beach drive
de dure villawijk met aangelegde golfbaan
verlaat en in noordelijk richting de van
der Rietstraat oprijdt dan rechtsaf slaat op
de Mainstreet brug over de Kowie rivier,
vervolgens linksaf op de Bank LN
Warfstraat kom je na een kilometer aan bij
het naburige Nkwenkwezi. Een township
dat zich kenmerkt door veelkleurige kleine haveloze gebouwtjes met daken van
plaatwerk omheind door armoedig prikkeldraad waar gezinnen wonen die vaak in
een kleine ruimte hun leven leiden, waar
je veel puin en afval langs de kant van de
wegen ziet maar waar je ook veel meer
mensen op straat ziet is het meteen duidelijk hoeveel verschil er is in dit toch zeer
rijke land.
Na een paar modules op school over humanitair werk waarvan de eerste tien we-

Sinds twee jaar runt Wilma in Holwerd ’t
Sintrum en dat gaat haar goed af. Ze zou
dit nog wel een tijd kunnen doen, maar ze
zoekt uitdagingen. Wat die precies in zullen houden weet ze niet. Eerst moet de
opleiding klaar. Vijf jaar geleden had ze
ook niet gedacht dat ze een functie als beheerder in Holwerd zou gaan bekleden zoals dat vaker gaat in het leven. Meestal
weet je niet wat er op je af zal komen maar
als je overal voor open staat weet men je
wel te vinden.
Ook speelt Wilma al zo’n tien jaar altsaxofoon. Ze is er als lyts famke mee begonnen
en speelde als zodanig al bij de Bazuin.
Daarna is ze er een periode mee gestopt
maar is nu al weer zeven jaar actief bij het
korps. Ze houdt over het algemeen van
wat stevigere muziek en tegenwoordig kan
ze bij de Bazuin wat dat betreft goed haar
ei kwijt. Ook zit ze in het bestuur van deze
vereniging en kan haar organisatorische
6
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Iedereen is dan welkom, er volgen nog
meer mededelingen. Een ding is zeker, van
Wilma zullen we nog meer goede dingen
horen.

kwaliteiten hier mooi in kwijt. Samen met
andere bestuursleden/vuurvreters hebben
ze de Bazuin een vet jaar bezorgd: Het organiseren van de Bazuin Fair eerder dit
jaar heeft het korps boven alle verwachting geen windeieren gelegd en was ook
een prachtig evenement om mee te maken. Voor eind november staat er weer iets
nieuws op het programma. Geïnspireerd
door het tv-programma Holland Got
Talent organiseren ze Holwerd Got
Talent. Er schijnt nogal veel talent in
Holwerd rond te zweven en het idee is
om dit een podium te bieden. Meer is er
nog niet bekend, behalve de datum die op
27 november van dit jaar is gepland.

Volgende gegadigde: Eibert Boonstra
* Onwillekeurig schiet mij het lied “Het
rijke westen” te binnen van Jeroen van
Merwijk waarvan ik hier een stukje weergeef: “Wij zijn het rijke westen, wij hebben
alles en de rest heeft lekker niets. Elk dorp
heeft bij ons vijf blaasorkesten en de rest
heeft met het hele dorp nauwelijks een fiets”
Op vrolijke toon voor het rijke publiek
(wij) uitgevoerd.
1

GYMNASTIEKVERENIGING CHARIËTTO
OPGERICHT 1889
De gymlessen zijn op woensdagmiddag in de gymzaal van
Holwerd en de tijden zijn als volgt:
Kleuters (vanaf 3½ jaar en kinderen van groep 1 en 2):
14.15 - 15.00 uur
Recreatie I (kinderen groep 3 en 4):
15.00 - 16.00 uur
Recreatie II (kinderen groep 5, 6, 7 en 8):
16.00 - 17.00 uur
Selectie: 16.45 - 18.15 uur
Iedereen is van harte welkom!!!

EPILEPSIECOLLECTE

BEDANKT

De epilepsiecollecte heeft in Holwerd en
omgeving € 591,85 opgebracht.

Bêste ynwenners fan Holwert,
Hiel hertlik bedankt foar it prachtige ôfskiedskado! We ha der in steigerhouten
túnset mei kjessens en in parasol foar
kocht. Dizze simmer ha we der al in protte wille fan hawn en sa ha we in moai oantinken oan jim!

Hartelijk bedankt hiervoor! Collectanten
ook bedankt voor jullie inzet!
M. Postma v.d. Berg

Leo en Gea Maltha
7
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HAPJS 'NZO MET SIJA VAN DER WAL EN MASCHA RAAP
Afgelopen maand kwam Mascha Raap bij
mij thuis met de vraag of ik nog in dorpsbelang zat. Ik antwoordde ja en vroeg haar
wat de boodschap was. De boodschap was
geen boodschap maar de vraag of ik haar
en Sija wou interviewen in verband met
het plan dat de meiden hebben opgevat
om in het klein een catering service te beginnen. Ik heb even nagedacht, of deze
gang van zaken in het belang van het dorp
zou kunnen zijn en kwam tot de conclusie
dat deze dit belang op zijn minst niet belemmert. Sterker nog, elke bedrijvigheid
extra in en om ons dorp is mooi meegenomen en ik ging akkoord. De volgende
avond kwam ik bij huize Raap en in de
keuken zaten ze me al op te wachten, vergezeld van een schaaltje homemade minitaartjes waarop een puddinkje getooid
met een aardbei prijkte. Het belang van
het dorp indachtig met een glas rode wijn
erbij legde ik mijn oor te luister.
Beide hebben ze een passie voor koken.
Daaruit ontstond de inspiratie om ooit
nog eens iets voor henzelf te beginnen.
Dat idee begon vaste vorm aan te nemen
toen een dorpsgenote hen tipte dat een
bekende schoonheidssalon in Ternaard
nog een cateraar zocht voor de opening
van haar nieuwe bedrijf. Aangemoedigd
door deze gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende mond op mond reclame kwam
er al gauw een tweede order uit Ternaard.
Uiteraard vloeit hier logischerwijs de wens
ook de Holwerder markt als uitbreiding
van hun initiatief aan te boren uit voort,
het zou immers zonde zijn deze slechts tot
Ternaard te beperken daarom willen ze u
wat meer informatie geven.
Het idee is het leveren van Culinaire hapjes op locatie aan mensen die de verjaardag op een andere manier willen vieren dan de standaard -boterhamworst met
augurk- doorspekte gezelligheid. Het is bij
iedereen bekend dat er op landelijk niveau
een augurken met boterhamworstmoeheid heeft toegeslagen die zijn wiedeweerga niet kent daar waar het het organiseren

van feestjes betreft. Hapjs'nzo kan voor
feestjes en partijen in overleg de gewenste
(borrel) hapjes op locatie bezorgen en nadien de schalen ophalen. Ideaal voor mensen die geen zin hebben in de drukte en
stress die met boodschappen doen, eten
klaarmaken en afwas gepaard gaat.
De redenen om hen in te schakelen zijn
heel divers: denk aan verjaardagen, bruiloften, picknicken, examenfeestjes, jubilea, kinderpartijtjes, reünies, tupperwarepartys, buurtfeesten, dorpsfeesten, stadsfeesten, sinterklaasfeesten, braderieën,
kermissen, eigenlijk op alle plekken waar
mensen in een vrolijke ongedwongen sfeer
samen komen en de lekkere “honger” toe
begint te slaan. Ook bezorgen ze ontbijt,
high tea en brunch. Als eventuele uitbreiding op dit gebeuren is het goed mogelijk
de werkzaamheden aan te vullen met het
verzorgen van culinaire verwennerij bij arrangementen, wandeltochten, voor de
(camping) gasten die in Holwerd hun vakantie vieren, kookclinics in het nieuwe
MFA of voor de kinderen op school. Er
zijn tal van mogelijkheden, maar eerst willen ze een goede verkenning maken in
hoeverre er animo is voor hun initiatief.
Bent u nieuwsgierig geworden dan kunt u
reserveren bij Mascha Raap. Telefoon
0519-561142 mobiel:06-43277214 of email: mascha.raap@live.com
Frans Fennema
9
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“HET DORP HEEFT ZICH GEWELDIG GEPRESENTEERD”
“Wat hebben de dorpsgenoten veel werk verzet”
“De tranen hebben mij afgelopen weekend in de ogen gestaan….echt genieten zo
met z’n allen, één gezamenlijk feest”
“Dit is it begjin fan de bloei fan Holwert”
“Wat geweldig dat er zoveel jonge medewerkers zijn in Holwerd”
“Wat in onze schooltijd niet kon hebben jullie heel gewoon gevonden”
(gezamenlijk op de schoolfoto)
“Hoe hebben jullie het dorp zo aangespoord tot zoveel gezamenlijke activiteit”
“Aan jullie de taak de klus af te maken….”
Het is dus ook niet de vraag óf er één
dorpsfeest moet komen, maar hóe we dat
gaan organiseren. Aan ons vanavond de
eervolle taak om daar een belangrijke stap
in te zetten. En laten we dan ook maar
meteen afstappen van de term ‘één dorpsfeest’, alsof dat zo bijzonder is….!?!?! De
pers werpt zich graag op dit soort opmerkingen en laten we er vanaf vandaag voor
zorgen dat dit onderwerp als zodanig de
krant niet weer haalt, want een gezamenlijk dorpsfeest is iets waar we naar buiten
toe helemaal niet zo trots op hoeven te
zijn, die trots houden we lekker voor onszelf!

Zomaar wat kreten uit de vele reacties die
we als reüniecommissie mochten ontvangen. Hartverwarmend. Opbeurend. Maar
ook met een duidelijke boodschap.
En laten we eerlijk zijn, het dorp heeft nog
nooit zoveel eensgezindheid uitgestraald
als in het afgelopen reünieweekend. Dat
viel heel erg op. De week voor het reünieweekend kwam het dorp ineens zichtbaar
in beweging. Onkruid werd tussen de tegels vandaan gehaald, de heg werd geknipt, het gras gemaaid en de ramen nog
eens extra gewassen. Iedereen wilde dat alles er tiptop uitzag.

Het reünieweekend was een groot succes,
maar succes is niet vanzelfsprekend en zeker niet te kopiëren, dat moet actief gestimuleerd worden. Het vizier naar de toekomst en niet naar het verleden. Tradities
zijn leuk voor een foto-album, maar niet
om een toekomst op te bouwen. De bereidheid om er iets van te maken is groot,
de handschoen ligt er, laten we die oppakken.

De voorbereidde straatversiering werd in
sommige straten aan het begin van de
week al opgebouwd, men kon zich niet
langer inhouden. Andere straten waar nog
niets was voorbereid kwamen in allerijl bij
elkaar om er toch nog iets van te maken,
in één geval werd op de laatste donderdag
nog versiering gehuurd.
En daar is niet eens zoveel aansporing
voor nodig geweest, dit is allemaal min of
meer spontaan ontstaan. Een duidelijker
signaal dat het dorp er iets van wilde maken en klaar is voor de gezamenlijke toekomst kunnen we niet krijgen.

Als laatste nog de opmerking die we vanuit de gemeentelijke politiek hebben meegekregen.
10
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In een verdeeld dorp is het voor de politiek erg eenvoudig om belangrijke beslissingen voor zich uit te schuiven of, erger
nog, helemaal geen beslissing te nemen.
Dat betekent dat, bij voortdurende verdeeldheid, de ontwikkelingen in een dorp
als Holwerd ernstig belemmerd worden.
Met de ingeslagen weg kunnen we de politiek laten zien dat ze niet om het grootste dorp uit de gemeente heen kunnen.

zwaai moet de generatie die na ons komt
maar bepalen. Vast staat wel dat de stappen die we nu moeten nemen voor erg
veel positieve uitstraling zorgen en laten
we hopen dat men later zegt:

Of we vandaag geschiedenis schrijven en
daadwerkelijk aanzet geven tot een omme-

Namens de reüniecommissie
Auke Douwes

“2010 wie it begjin fan de bloei
fan Holwert”
Dat is iets om oprecht trots op te zijn

WIST U DAT
Het woord hufter is afkomstig van het werkwoord huften of hufteren wat zoveel als
rillen of huiveren betekent?
Het kan een NoordHollandse variant zijn van
het werkwoord huiveren wat
ons beter bekend in de oren
klinkt.
Een hufter is dus iemand die
het koud heeft: een koukleum. Al gauw begon het
daarna ook bangerik te worden. In de twintigste eeuw
betekent het vooral in het algemeen slecht mens en later
kwam ook de betekenis van
onbehouwen lomp persoon
op. Wat opvallend is is dat
het woord opduikt in allerlei
nieuwe woorden (neologismen en dat het dan vooral
gaat om mensen die zich asociaal gedragen, bijvoorbeeld in het verkeer. Zo heeft de politie bijvoorbeeld een
hufteraanpak; een speciale actie waarbij
notoire verkeersovertreders keihard worden aangepakt en sinds kort houdt ook de
politie in Noord Brabant een hufterindex
bij; dat is een speciaal puntensysteem
waarbij hufterigheid heel duidelijk in
kaart word gebracht. Ook mensen die zich

op een andere manier asociaal gedragen
worden hufters genoemd, die wonen in
hufterhuizen, dat zijn ongezellige containers of hokjes waar asociale gezinnen bij
wijze van straf moeten wonen. Gelukkig
wordt de samenleving steeds meer hufterproof gemaakt, veel zaken zijn nu bestand
tegen vandalisme, dus we zijn wel bezig
om ons te wapen tegen hufters.
11
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NIEUWS VAN THÚS WONEN
op dit moment nog in volle gang. Eind
oktober hopen wij dat er een besluit kan
worden genomen door de directie over de
ontwikkelingskosten van de multifunctionele woningen. Als dit besluit positief is,
dan hopen we nog dit jaar te starten met
de bouw. Is het besluit nog niet positief,
dan is op dit moment nog niet in te schatten welke consequenties dat heeft voor de
planning van de bouw.

Geachte inwoners van Holwerd,
Tijdens ons overleg met de Projectgroep
Herstructurering, in juni van dit jaar, is er
gevraagd of Thús Wonen een stukje wil
schrijven voor “de Doarpsbel” over de
stand van zaken met betrekking tot de
dorpsvernieuwing. Vanzelfsprekend werken waar hier graag aan mee.
Nieuwbouw 4 multifunctionele en
energiezuinige woningen aan de
Fonteinstrjitte
Zoals u weet is er een actieve Projectgroep
Herstructurering in Holwerd. In deze
groep zijn vertegenwoordigers van
Dorpsbelang, huurders van Thús Wonen,
leden van de Huurdersvereniging
Dongeradeel, een medewerker van de gemeente Dongeradeel en medewerkers van
Thús Wonen, in gesprek over de plannen
voor Holwerd.

Wonen aan de Fonteinstrjitte?
Heeft u belangstelling voor deze nog in
ontwikkeling zijnde nieuwe huurwoningen, dan is het een voorwaarde dat u ingeschreven staat als woningzoekende bij
Thús Wonen.
Als u nog niet ingeschreven staat, dan
kunt u dit alsnog heel eenvoudig, vanuit
huis, regelen via onze website www.thuswonen.nl. U kunt uiteraard ook langskomen op ons kantoor. Wij helpen u dan
graag met de inschrijving.

De ontwikkeling van de 4 multifunctionele woningen heeft u de afgelopen jaren
via de jaarvergaderingen van dorpsbelang
en de website kunnen volgen. Thús
Wonen wil u met dit artikel op de hoogte
brengen van de laatste stand van zaken.

Deze nieuwe woningen worden aangeboden onder de huurtoeslaggrens. Dat betekent dat als de huur te hoog is in verhouding tot uw inkomen, u via de
Belastingdienst huurtoeslag aan kunt vragen.

Projectontwikkelingen Thús Wonen
Via de diverse media heeft u kunnen lezen
en horen dat Thús Wonen een pas op de
plaats maakt met haar projectontwikkeling. Alle projecten, dus ook die van
Holwerd, zijn en worden opnieuw beoordeeld op een aantal aspecten waaronder:
de toekomstbestendigheid, de verwachte
vraag naar huurwoningen tussen nu en 30
jaar en op de kosten.

Heeft u hierbij hulp nodig, dan kunt u
een afspraak maken met een medewerker
van Thús Wonen via het gratis telefoonnummer 0800 5511 511.

Voor de 4 in ontwikkeling zijnde woningen in Holwerd geldt dat zij niet voldoen
aan de nieuwe eisen voor duurzaamheid
en energieverbruik. Het zorgvuldig doorrekenen van de extra kosten die deze energiemaatregelen met zich meebrengen, is
12
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INSPIRERENDE WANDELTOCHTEN
Op de zaterdagmiddagen van 2 oktober 2010 en 14 mei 2011 organiseert de
Doopsgezinde gemeente een inspirerende herfst- en voorjaarswandeltocht
rondom Holwerd.
Tijdens het wandelen zal o.a. uitleg worden gegeven over de te velde staande
gewassen en over de route zelf, die deels over boerenland loopt (totaal plm. 8
kilometer). De start is om 13.30 uur vanuit de Fermanje in Holwerd aan de
Stationsweg 3.
Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd. Deelname is gratis. Na afloop
staat koffie, thee en heerlijk zelfgemaakt gebak klaar.
Meer informatie: Wilma Frankema 06-51246528. Zie ook:
www.dgholwerd.doopsgezind.nl

13
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ONTSPANNINGS- EN BEWEGINGSACTIVITEITEN VOOR 55+
filmbeelden, foto's en muziek over de reizen die ze maakte naar IJsland. Uiteraard
kan ze er ook veel over vertellen. De middag wordt verder ingevuld met een “High
Tea”. Smullen van heerlijke hapjes onder
het genot van een kopje thee!
Kosten: € 6,-. Aanmelden kan tot 23 september, bij één van de LAC-leden.

In de Nije Nijhof is het al vaste prik: Op
dinsdagmiddag is er van 14.00 u. tot
16.30 u. klaverjassen voor 55+. Op donderdagmiddag zijn er verschillende vaste
activiteiten voor senioren en op de laatste
donderdag van de maand zijn er soms activiteiten van de Lokale Activiteiten
Commissie van Holwerd. Het wordt allemaal geregeld en uitgevoerd door vrijwilligers, ondersteund door Stichting Welzijn
'Het Bolwerk'. Bij de activiteiten is het
een gezellige boel. Natuurlijk is er ook tijd
voor een kopje koffie of thee en een praatje of een grapje.
De clubs beginnen in september weer.
Bij alle clubs is er op dit moment nog
ruimte voor nieuwe deelnemers. Of u nou
van sjoelen houdt of meer plezier beleeft
aan bingo, klaverjassen of een bewegingsactiviteit. Hebt u belangstelling kom dan
eens kijken bij een van de clubs! U kunt
daarna alsnog beslissen of u lid wilt worden.
Op de 1e donderdag van de maand:
Bingo van 14.30 u. tot 16.30 u.;
Op de 2e donderdag van de maand:
Sjoelen van 13.30 u. tot 16.30 u.;
Op de 3e donderdag van de maand:
Koersbal van 14.30 u. tot 16.30 u.

Op donderdag 7 oktober van 10.00 tot
12.00 uur kunt u Herfstkaarten maken,
onder de inspirerende leiding van Maya
Geluk. Maya brengt weer de nodige ideeën, knipvellen en materialen mee.
Iedereen kan meedoen!
Kosten: €5,- (incl. materiaal). Aanmelden
kan tot 1 oktober bij één van de LAC-leden.
Op de agenda:
- Donderdag 25 november van 14.30 u.
tot 16.30 u. Sinterklaasfeest. Meer informatie volgt nog op de affiches.
- Vrijdag 17 december van 14.30 u. tot
16.30 u. Kerstfeest
Let op de affiches voor meer informatie.
De LAC-leden waar u zich kunt aanmelden:
Anke Hoekstra, tel: 562459
Cor Anjema, tel: 561926
Alie Kooistra, tel: 561212

Fit door bewegen
Op dinsdagmorgen is er van 10:45 u. tot
12:00 u. gymnastiek in de Nije Nijhof.
Dinsdagsmiddags kunt u van 14:30 u. tot
16:00 u. gaan volksdansen in It Sintrum.

Neem ook contact met één van hen op als
u vrijwilliger wilt worden en als u suggesties, tips of ideeën hebt voor activiteiten.

De Lokale Activiteiten Commissie
(LAC) in Holwerd heeft voor dit najaar
i.s.m. Stichting Welzijn 'Het Bolwerk'
ook weer een aantal activiteiten op het
programma staan in de Nije Nijhof.

Contactpersoon bij Stichting Welzijn 'Het
Bolwerk” is voor de 55+ activiteiten en de
vrijwilligers in Holwerd: Luchien Huizing. Reina Hes kan er meer informatie
geven over de bewegingsactiviteiten.

De eerste keer zal dit seizoen op 30 september a.s. zijn, van 14.30 u. tot 16.30
uur.
Die middag houdt Nynke de Jong uit
Eastermar een presentatie met prachtige
14
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NON-STOP SPONSORCONCERT VAN DE BAZUIN EN CRESCENDO OP 10 JUNI
bracht en klimaatverandering in het dorp
dat een sponsorconcert van beide korpsen
mogelijk maakt. Muziek voor ieder wat
wils. Ernstig, goed in het gehoor en zelfs
dansbaar gezien de spontane wals die door
enkele leden van Crescendo werd uitgevoerd op muziek van de Bazuin.
Bijna jammer dat er alleen op tijd en dus
kwantiteit gesponsord kon worden.
Misschien kan er een volgende keer op volume van trombonesectie of een solo van
de bugels of het spelen van de lage A door
de baritons ingebracht worden als sponsorproject. Hierop ingetekend zou dit
voor de leden van beide korpsen een nog
persoonlijker project kunnen worden. Het
kan de sponsors nog meer binden en mogelijk ook overhalen om de korpsen samen te horen spelen; ook als het regent.
Nu was de opkomst van publiek matig
maar gelukkig hebben ook korpsleden belangstelling voor elkaar. Muziek dat op elkaars lessenaar verschijnt; de buitenjassen
die al bijna inwisselbaar zijn, maar natuurlijk het luisteren en spelen met elkaar
en de derde helft die met elkaar deze
avond werd doorgebracht.

Op 10 juni hadden de beide fanfarekorpsen van Holwerd een non-stop sponsorconcert in het Sintrum. In de brief aan de
bewoners van Holwerd werd voorgesteld
een non-stop concert te geven waarbij alle
mogelijkheden van beide korpsen ten gehore zouden komen. Een concert buiten
bij het Sintrum, een rondgang door het
dorp, een concert buiten bij het
Amelander Veerhuis. Dan ook nog met elkaar en apart. Er werd flink gedoneerd in
de dagen vooraf. Voorgesteld was om de
korpsen per half uur te doneren. Een
kwantitatieve donatie dus.
Wat jammer dat het weer niet mee deed.
Gehoopt werd op een grote opkomst van
publiek door zich zo op straat en in het
dorp te presenteren. Door de voortdurende regen werd uitgeweken binnen de muren van het Sintrum, de thuisbasis van de
‘Bazuin”. Leden van de Bazuin en
Crescendo hielden zich aan hun woord.
Er was een contract afgesloten met de
sponsors en daar moest voor gespeeld
worden. Met elkaar, afzonderlijk, weer
met elkaar, weer afzonderlijk en de loopmarsen nu zittend op de stoelen.
Het was alsof het zo moest zijn: klimaatverandering die op 10 juni zo’n regen

Dick Peereboom

TSJOCH-CONCERT
Op zondag 10 oktober om 16.00 uur organiseert de Stichting Friese Draaiorgelvrienden het jaarlijkse Tsjochconcert in de
Doopsgezinde Kerk te Holwerd. Ook dit
jaar is de Stichting er in geslaagd weer een
aantrekkelijk programma samen te stellen.
De groepen die zijn uitgenodigd:
- “Dixie Doodle” een viermansformatie
die voornamelijk bekende evergreens,
country en blue grass zingen en spelen.
- “Frjemd Folk” een groep die bestaat uit
14 personen. Zij brengen voornamelijk
Keltische en Ierse Folkmuziek
Bovenstaande artiesten zijn niet de eerste
de beste, zij bieden het publiek een aan-

trekkelijk programma. De stichting hoopt
dan ook op een volle kerk zodat dit evenement ook in de toekomst voor Holwerd
behouden mag blijven. Entree € 5,00
Reservering: Cor Anjema 0519-561926
Anke Hoekstra 0519-562459
15
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UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” HOLWERD
zijn weggerukt. Dit kan heftige gevoelens
van verontwaardiging oproepen. En juist
door die heftige verontwaardiging maakt
het niet uit of de overledene een onbekende is of niet. De herinnering aan overleden dierbaren en de eigen sterfelijkheid
voeden deze gevoelens.

Secretariaat:
Gama 3, 9151 HL Holwerd
0519-562421
Correspondentieadres:
Postbus 3, 9150 AA Holwerd
Aangesloten bij de Federatie
Uitvaartverenigingen Friesland.

van

Samen delen
Een stille tocht lopen om de aandacht te
vestigen op de zinloze dood van een overledene, een bericht achterlaten op een
condoleancesite, zijn tegenwoordig manieren om betrokkenheid te laten zien.
Samen lijden in een gemeenschap, daar is
veel behoefte aan. Het kan binnen de
kerk, de voetbalclub, een vriendengroep
of zelfs een natie zijn.

Publieke rouw, iets van deze tijd
U kent het wel, publieke rouw. Waar vroeger rouwen een ingetogen maar vooral een
privéaangelegenheid was, lijkt nu alles letterlijk op straat te liggen. Bij gevallen van
zinloos geweld, familiedrama’s, rampen. e.d.
zie je in de media de reactie hierop.
Bloemen, knuffels, briefjes met boodschappen worden, soms massaal, op de plek des
onheil achtergelaten, dikwijls door mensen
die de overledene niet eens persoonlijk hebben gekend.

Het maakt het leed draagbaar en brengt
de verzoening dichterbij. Die verzoening
schuilt in het voortbestaan van dat grotere
verband. “Want ook als ik doodga of mijn
lief sterft, leeft die ‘wij-groep’ voort.” Dat
de gemeenschap blijft voortbestaan, verzacht het sterven.

Uit de taboesfeer
Publieke rouw past in een bredere beweging om gevoelens rond dood en sterven
meer aandacht te geven. In de jaren 50
werd je nog geacht je verdriet voor je te
houden, treuren deed je maar thuis. In de
jaren 60 begint dat te veranderen. De provo’s hebben daar een rol in gespeeld.

Belangrijke rol voor digitale rouw
Je hoeft tegenwoordig niet eens de deur
meer uit om een condoleancebericht voor
een overledene achter te laten. Een mooi
voorbeeld hiervan is de site www.mensenlinq.nl. Je voert de naam van de overledene in en de datum van het overlijden. In
één oogopslag zie je alle rouwadvertenties
voor deze persoon.
Het maakt niet uit in welke krant deze geplaatst is. Onder deze advertentie is er
ruimte voor het plaatsen van een reactie of
een blijk van medeleven. Deze site is tevens een soort van startpagina voor diverse vragen waar je tegenaan loopt voor en
na een overlijden.

Zij, maar ook anderen riepen dat de dood
uit de taboesfeer moest komen en dat is
gebeurd: emoties rond dood en overlijden
zijn bespreekbaar geworden. Later, na de
dood van lady Di en van Meindert
Tjoelker in 1997, is de publieke rouw pas
echt op gang gekomen.
Gevoelens
De basis hiervan is een gevoel van ongemak over de eindigheid van het leven. Het
geloof in het hiernamaals mag dan zijn afgenomen, dat betekend niet dat de menselijke sterfelijkheid zomaar geaccepteerd
word. Vooral als het gaat om jongeren of
om mensen die door geweld uit het leven

Dichtbij huis
Hier in Holwerd hebben wij een uitvaartvereniging; De Laatste Eer. Een uitvaart16
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vereniging heeft geen commercieel doel,
maar is er om het belang van de leden te
behartigen. Uw belangen en die van de
nabestaanden. Een zorg minder…..
Wilt u meer weten over het lidmaatschap
en het werk van onze vereniging dan kunt
u contact opnemen met de secretaris
Willie Boonstra, Gama 3, Holwerd
(0519-562421). Zij zal u graag informeren over de mogelijkheden.
Holwerd, 8 september 2010
Willie Boonstra
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HUISARTSENPRAKTIJK HOLWERD

FYSIOTHERAPIE

F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel.
561301, Stationsweg 25.
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

TANDARTS

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

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.

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

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

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

CONTACTADRESSEN
Dienstencentrum: vacant
Uitvaartvereniging ”de Laatste Eer”:
Uitvaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374,
Mobiele tel. 06-20620647.

OUD PAPIER

Let op de aankondiging in
de Dockumer Courant

www.holwerd.nl
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