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NIJS FAN DOARPSBELANG
We gaan richting eind van het jaar en zitten 
weer midden in de donkere dagen voor de 
kerst. Alle loofbomen zijn kaal geworden en 
bloemen en planten sterven af. De natuur gaat 
in rust. Alle oogst van de landerijen rond ons 
dorp is binnen gehaald en de kleigronden liggen 
er nu verlaten bij. Regen en wind slaan om het 
huis en alles buiten lijkt triest en troosteloos. 
We moeten het nu binnenshuis gezellig maken. 
Het is daarom zeer zeker ook dat in deze tijd 
de meeste tradities weer plaats vinden. Sint 
Maarten en Sinterklaas zijn inmiddels achter de 
rug, maar de kerstdagen en oudjaar hebben we 
nog te gaan. Een heleboel van onze dorpsge-
noten zijn in deze periode vrij van hun werk en 
hebben even tijd om bij te komen van het soms 
drukke en jachtige bestaan. Wat een geluk dat 
we dit jaar zelfs een dag extra hebben vanwege 
het schrikkeljaar.

Afsluiting wegwerkzaamheden
Op 4 oktober kwam gedeputeerde Sietske 
Poepjes naar ons dorp om de wegwerkzaam-
heden van de Provinsje Fryslân op feestelijke 
wijze af te sluiten. De afgelopen twee jaar is er 
een rotonde aangelegd en is een deel van de 
Stasjonswei flink opgeknapt en veiliger gemaakt. 
Dit werd gevierd door met omwonenden van 
de Stasjonswei en de kinderen van de beide 
basisscholen een grote buurtlunch te houden. 
Er kon genoten worden van patat, poffertjes 
en vis. De officiële openingshandeling bestond 
uit het uit elkaar trekken van een soort trek-
touwtje, wat een kleine knal geeft, door gede-
puteerde en schoolkinderen.

Mestvergister HTO-terrein
Zoals was afgesproken is er op 30 oktober jl. 
een tweede bijeenkomst gehouden over de 
stankoverlast van de mestvergistingsinstallatie. 
Een zestiental personen bestaande uit omwo-
nenden, belanghebbenden en een delegatie van 
ons bestuur was aanwezig. Wethouder Van der 
Ploeg vertegenwoordigde de gemeente. Ieder 
kreeg weer de gelegenheid zijn mening te ge-
ven. Duidelijk naar voren kwam dat de situatie 

de afgelopen drie maanden inderdaad is ver-
beterd, maar nog zeker niet optimaal. Gemeld 
werd dat een belangrijke verbeteringsslag is 
gemaakt bij het verminderen van de zwaveluit-
stoot, wat een rotte eieren lucht veroorzaakt, 
door het aanbrengen van nieuwe filters. Ook 
de overlast die afgelopen zomer is ontstaan 
door vervuiling van het omliggende opper-
vlaktewater moet nu opgelost zijn. Dit bleek 
te worden veroorzaakt door het wegstromen 
van lekvocht van rottende uien. Vader en zoon 
Boonstra gaan samen met deskundigen nog 
verder aan de slag met de optimalisering van 
het proces teneinde de geuroverlast tot een 
minimum te beperken. De gemeente zal er 
voor zorgen dat de uitstootwaarden gemeten 
gaan worden. Over een paar maanden zullen 
de nieuwe bevindingen via een brief bekend 
worden gemaakt. Meldingsnummer van de mi-
lieu-inspectie van de gemeente: 0519-298838.

Zoutbakken
De gemeente Dongeradeel strooit bij gladheid 
zout op vastgestelde routes. Dit zijn voorname-
lijk de doorgaande wegen, busroutes en wegen 
naar belangrijke voorzieningen zoals scholen. 
Er wordt dus niet op alle wegen gestrooid! Op 
moeilijk begaanbare straten, steegjes en bij se-
niorenwoningen kan door dorpsbewoners zelf 
gestrooid worden. Daarvoor heeft de gemeen-
te in ons dorp twee zoutbakken staan. Het 
beheer van de zoutbak aan Achter de Hoven is 
in handen van de fam. Van Slooten (Opslach 2). 
De bak aan de Fonteinstrjitte wordt beheerd 
door de fam. Oevering (Fonteinstrjitte 58) en 
fam. Jager (Beyertstrjitte 60). Het zout uit deze 
bakken is dus niet bedoeld voor particulier ge-
bruik, maar voor de openbare wegen.  

Straatverlichting
Had u het al opgemerkt? Sinds 1 augustus 
brandt de openbare straatverlichting in het 
kader van duurzaamheid en kostenbesparing 
’s avonds minder. De nachtlantaarns branden 
tot half elf en gaan dan op halve kracht. De 
avondlantaarns gaan rond die tijd helemaal uit. 
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Voorheen ging dit om elf uur in. De lampen 
branden dus een half uur korter. Straatlamp 
kapot? Verzoek om dit te melden bij wijkbe-
heer en het wordt zo snel mogelijk hersteld. 
Voor telefoonnummer en mailadres zie achter 
in dit blad.

DOM
Onlangs viel bij u een mooi gekleurd en geïl-
lustreerd boekwerkje op de mat: “Experiment 
duurzaam beschermde dorpsgezichten Don-
geradeel, dorpsverkenning Holwerd”. In dit 
boekwerkje, gemaakt door een aantal en-
thousiaste Holwerders in samenwerking met 
dorpsbelang, gemeente, provincie, Doarpswurk 
en Partoer staan ideeën beschreven om een 
aantrekkelijk duurzaam woonmilieu in het be-
schermde dorpsgezicht van Holwerd te be-
houden en te versterken. Voor deze plannen 
(en voor die van de overige drie bescherm-
de dorpsgezichten in onze gemeente: Ee, 
Metslawier en Paesens/Moddergat) is een som 
geld van 1,5 miljoen euro beschikbaar. Deze 
gelden kunnen in de vorm van subsidies en 
goedkope leningen beschikbaar komen voor 
particuliere projecten binnen het beschermde 
dorpsgebied. Te denken valt daarbij aan het 
opknappen van een voorgevel, schilderwerk, de 
sociale omgeving, inrichting openbare ruimte 
enz. Om plannen te kunnen realiseren is 
hiervoor op 22 november jl. in Metslawier 
de Dorpsontwikkelingsmaatschappij (de DOM) 
officieel opgericht in Metslawier. Hier werd 
ook een filmpje vertoond dat een week eerder 
door de gemeente in de dorpen is gemaakt. 
Vertegenwoordigers van de vier dorpen moes-
ten als openingshandeling hun hand in nat 
cement afdrukken. In de DOM van ons dorp 
hebben in eerste instantie Rob van der Holst 
en Henk Willemsen zitting genomen. Dit jaar 
nog proberen wij de DOM compleet te maken 
en zullen we na de opstart, door Jan Rodenhuis 
van Partoer, in 2013 een begin maken met de 
selectie van realiseerbare projecten. Boven 
onze Holwerder maatschappij staat de centrale 
DOM-koepel. In deze koepel wordt uiteindelijk 
over de toedeling van de gelden beslist. Dit 
project biedt ons dorp de mogelijkheid om flink 

wat achterstand aan te pakken. Immers de be-
schermde dorpen Metslawier, Ee en Paesens/
Moddergat zijn in het verleden in tegenstelling 
tot ons dorp wel grondig opgeknapt. Wij zijn 
als dorpsbelang dan ook zeer tevreden over 
dit unieke experiment dat nog nooit eerder 
op deze manier is uitgevoerd. Denkt u zelf een 
plan te hebben dat in dit project zou passen 
dan kunt u dat bij ons melden. Voor meer 
informatie over de DOM en voor het filmpje 
verwijzen wij u naar www.holwerdonline.nl.

MFA
De bouw van de Multifunctionele Accom-
modatie (MFA) in en rondom de sporthal 
gaat gestaag door. Vanaf eind oktober is de 
aannemer, bouwgroep Dijkstra-Draisma, ook 
van start gegaan nadat vrijwilligers al het nodige 
voorwerk hebben gedaan. Aan de zijkant, bij 
de oude sportzaal, is men momenteel bezig 
een kelder te maken. Hierin zal jeugdhonk The 
Sound straks zijn nieuwe onderkomen krijgen. 
Ook de bouw en verbouw van het zorgcen-
trum bij de Nije Nijhof is begin november 
van start gegaan. Bouwbedrijf Van der Wielen 
neemt deze klus voor zijn rekening. Onder 
andere de huisartsenpraktijk, massagepraktijk 
Van Dijk, praktijk voor logopedie, pedicure 
Klompstra, fysiotherapie Dongeradeel, diëtiste, 
thuiszorg Het Friese Land en de aula’s zul-
len hier straks hun nieuwe onderdak krijgen. 
Verdere informatie is te vinden op www.mfa-
holwerd.nl.

WICH
Eind november hebben we in de media kunnen 
lezen dat er door Plattelânsprojecten Fryslân aan 
de initiatiefgroep Wadden Informatiecentrum 
Holwerd (WICH) een subsidie van € 90.000,- 
is toegekend. Het geld zal gebruikt worden om 
de start van een waddenbelevingscentrum in 
de oude gereformeerde kerk op te zetten. Het 
gebouw werd bedreigd met sloop en kan zo 
toch voor ons dorp worden behouden. Zodra 
ook andere subsidieverleners, waaronder het 
Waddenfonds, een bijdrage hebben toegezegd 
kan er met de verbouwing van het kerkgebouw 
worden begonnen. 
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Wij wensen de werkgroep veel succes bij de 
realisering van dit project.

Beyertstrjitte, van eenrichtings- naar twee-
richtingsverkeer
Van de afdeling ontwikkeling verkeer en ver-
voer van de gemeente ontvingen wij bericht 
over het voornemen om van de Beyertstrjitte 
tweerichtingsverkeer te maken. In 1968 is de 
huidige eenrichtingsweg ingesteld terwijl het 
normaal is dat er in een woonstraat sprake is 
van tweerichtingsverkeer. Er is nu dus sprake 
van een uitzonderlijke situatie. De straat is 
breed genoeg voor tweerichtingsverkeer en 
bovendien kan dat juist een positieve bijdrage 
leveren aan de verkeersveiligheid. In de huidige 
situatie hoeft men in principe geen rekening 
te houden met tegemoetkomend verkeer, dit 
kan uitnodigen tot sneller rijden. De gemeente 
heeft dit voorstel bij ons bestuur neergelegd. 
Aangezien er nu ook al veel van beide kanten 
door de straat wordt gereden en de politie 
geen prioriteit geeft aan handhaving hebben 
wij een positief advies afgegeven om van de 
Beyertstrjitte tweerichtingsverkeer te maken.

Ta einbeslút
Na meer dan veertig jaar houden Henk en Ida 
van hotel, café, restaurant “Het Amelander 
Veerhuis” er mee op. De pensioengerechtigde 
leeftijd is bereikt, een mooi moment om te 
stoppen. Maar helaas, in eerste instantie voor 
henzelf maar zeer zeker ook voor ons dorp, 
is er tot op heden geen overnamekandidaat 
gevonden om de horeca-activiteiten voort te 
zetten. Het zal een groot gemis zijn als straks 
de lampen niet meer aan gaan in dit eeuwen-
oude beeldbepalende etablissement aan de 
Ljouwerterdyk en er geen koffie en drankjes 
meer kunnen worden besteld..…Hoe dan ook, 
wij wensen hen het allerbeste toe en dat ze 
maar lang van hun pensioen kunnen genieten. 
We blijven positief over de toekomst en kan-
sen voor dit horecabedrijf. 
In de nacht van 17 op 18 november werden 
we opgeschrikt door vernielzuchtige jongeren 
die een spoor van vernielingen door ons dorp 
heeft getrokken. Ramen van een auto, een huis 

en bushokje werden daarbij ingegooid, spiegels 
van auto’s afgebroken, tuinmeubilair vernield 
en zwaar vuurwerk afgestoken met schade tot 
gevolg. Dit gedrag kan vanzelfsprekend niet 
worden getolereerd. De politie heeft de zaak 
in onderzoek. Nog steeds zijn er hondeneige-
naren die het nodig vinden hun huisdier op de 
openbare weg de behoefte te laten doen. Tot 
twee keer toe zelfs precies voor de pinauto-
maat. Ronduit asociaal gedrag!! Dat geldt ook 
voor de (bier)blikjes en plastic flesjes die we 
geregeld op straat en de natuur tegen komen. 
Het is toch een kleine moeite de eigen rommel 
mee te nemen en in de vuilnisbak te gooien. 
Houd Holwerd en omgeving schoon!! 

In september is Jan Willem Wierstra samen 
met een klasgenoot uit Burgum namens het 
Friesland College in Leeuwarden in Roemenië 
Europees kampioen geworden bij de kookwed-
strijd voor scholen. Er deden tien scholen uit 
zeven landen aan mee. De strijd was verdeeld 
over twee dagen. De eerste dag moest er een 
Roemeens menu worden bereid en de tweede 
dag een eigen menu. Jan Willem, gefeliciteerd 
met het behalen van deze titel. 

Met bouwbedrijf Botma uit Ferwert is contact 
opgenomen over de stand van zaken rond de 
nieuwbouw aan de Waling Dykstrastrjitte op 
de oude plek van het pand van Germeraad. 
Zoals het zich nu laat aanzien zal de bouw in 
het voorjaar van 2013 van start gaan. 

Dit decembernummer van de doarpsbel is 
een huisaanhuis-editie. Bent u nog geen lid van 
dorpsbelang? Meld u aan bij ondergetekende.

Dat wie it wer dizze kear. Ek yn 2013 is der 
wer genôch te dwaan foar alle frijwilligers en 
ferienings diet ús doarp ryk is. 

Goeie krystdagen tawinske 
en in goed begjin yn it nije jier

Dorpsbelang, Henk Willemsen
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WADDEN INFORMATIECENTRUM HOLWERD VAN START IN KERK
Op dinsdag 13 november heeft Plattelâns 
Projecten meer dan 90.000 euro beschikbaar 
gesteld voor de verbouw en inrichting van de 
voormalige Gereformeerde kerk tot Wadden 
Informatiecentrum.
 
De Gereformeerde kerk is gebouwd in 1933 
onder architectuur van de gebroeders P. en 
R. Offringa uit respectievelijk Haulerwijk en 
Groningen en is gebouwd door de lokale 
aannemer Van der Wielen. De bouwstijl is 
een noordelijke variant van de Amsterdamse 
School. Op zondag 13 mei 1934 werd de kerk 
feestelijk in gebruik genomen en heeft dan maar 
liefst 450 zitplaatsen. Nadat de PKN gemeente 
in Holwerd een feit was is de Willibrorduskerk 
overgegaan naar Stichting Alde Fryske Tsjerken 
en is ‘t Sintrum het kerkelijk centrum voor de 
PKN gemeente geworden. Vanaf 2010 verloor 
het Gereformeerde kerkgebouw zijn functie en 
staat sindsdien leeg. Mede door bemiddeling 
van het Deltaplan Fryske Tsjerken is het idee 
ontstaan om het Wadden informatiecentrum 
te vestigen in de kerk.
Na het maken van tekeningen en een project-
plan is het verwerven van subsidies en andere 

geldschieters begonnen. Op 13 november la-
gen de plannen ter beoordeling bij de Plattelâns 
Projecten Fryslân. Het idee is er zeer positief 
ontvangen, het juiste idee op de juiste plek aan 
het Wad. Het gehele bedrag van een dikke € 

90.000 is toegezegd voor de verbouw en her-
inrichting van de kerk. Na deze prachtige op-
steker waarmee wordt uitgedragen dat er alle 
vertrouwen in het plan is zien we de overige 
aanvragen met vertrouwen tegemoet. Zodra 
de overige gelden allemaal zijn toegezegd kun-
nen we los met de verbouwing van de kerk. 
Net als bij het MFA en de zorgtak in de Nije 
Nijhof hebben we een pot zelfwerkzaamheid. 
Hiervoor worden vrijwilligers gezocht die zich 
kunnen aanmelden bij Rense van Slooten.
Tevens is het WICH op zoek naar ervaren 
bestuurders en mensen die plaats willen ne-
men in een werkgroep. Te denken valt aan 
de werkgroepen: bouw, inrichting, pr, horeca, 
cultuur, excursies etc. Aanmelden kan bij Johan 
Lammering of Theo Broersma.
Voor meer informatie en de laatste ontwik-
kelingen, kijk dan op onze website: www.wad-
deninformatiecentrum.nl.

Groet, Theo
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OUDE HOLWERDER TRADITIES
De feestdagen staan weer voor de deur en 
deze staan bol van tradities. Hoe zit het met 
deze tradities in Holwerd was mijn gedachte. 
Uit mijn jeugdjaren herinner ik mij nog altijd 
het sinterklaasfeest op zaterdagmorgen op de 
openbare lagere school. We gingen ’s ochtends 
naar de kleuterschool en daar vierden we het 
feest. En na afloop met de Sint en Piet door het 
dorp. Voorop muziekvereniging Crescendo. En 
de Sint werd traditiegetrouw afgeleverd bij het 
“Amelander Veerhuis”.

Dat Holwerd al een lange intochttraditie heeft 
blijkt uit een krantenartikel uit 1929. “Ik vond 
deze dagen een misschien heel toepasselijke foto 
voor uw courant”, schrijft mevrouw E. Brijker-
de Bruin. “Hij is van 5 december 1929. De 
Sinterklaas is de heer Joute Jouta die dit jaren 
heeft mogen doen en de Zwarte Piet ben ik zelf.  
De intocht in Holwerd begon altijd in de 1e klas 
wachtkamer van het NS station en dan werd de  
kleuterschool bezocht en de 1e en 2e klas van de 
lagere school. Ook werden de zieke kinderen nog 
thuis bezocht.

Ook de zakenclub “Holwerd Moet Vooruit” 
besteedde veel aandacht aan de Sinterklaastijd. 
Er werd huis aan huis een actiekrant bezorgd. 
Bij elke contante besteding van een bepaald be-
drag in de deelnemende winkels ontving men 
een bon. Hierop vulde men zijn naam en adres 
in en kon deze inleveren bij de deelnemende 
winkeliers. Daarna werden uit deze bonnen 
de prijzen verloot. Ook organiseerde men een 
kinder Sint en Piet feest. De jeugd van Holwerd 
kon zich verkleden als hulp Sint en Piet en kwa-
men dan bij elkaar in het café. Hier werd dan 
de mooist verklede Sint en Piet uitgekozen. En 
in de feestelijk aangeklede etalages waren let-
ters verstopt. De jeugd moest deze opsporen 
en van de gevonden letters een woord maken. 
En men verzorgde de intocht van Sinterklaas en 
zijn Pieten voor het dorp.

Maar ook in het verre verleden speelde sin-
terklaas al een belangrijke rol in de Holwerder 

gemeenschap. Jeltsje de Beer-Dijkstra schrijft 
hier over in haar boekje “Út myn bernetiid” 
zo rond 1880. “Mei Sinterklaes dan waerden 
der ek hiele greate taeiwiven forlotte en fan to 
foaren rounen der dan minsken by de doarren 
lâns om lotten to forkeapjen, foar in dûbeltsje 
it stik. Ús mem naem ienkear twa fan Keesse 
Jikke, en doe skreau Jikke yn har boekje: “Frouw 
Waling nog een en nog een”. 

Sinterklaesjoun wie ’t ek lotsjen mei ien of twa 
sinten yn ‘e bak. En de greate prizen waerden 
ek forlotte. Op Sinterklaesjoun forklaeiden de 
jonges, dy ’t greach lotterssinten ha woene 
harren, sadré ’t tsjuster waerd, as Sinterklaes. 
De iene wie gâns moaijer as de oare, mar ’t 
wie allegearre om ‘e sinten to dwaen. Dêrfoar 
moasten hja earst by de bakkers lâns en ’t 
forhael dwaen fan harren “reis út Spanje”; as 
lean dêrfoar krigen ja pipernuten. Dêrnei nei 
de huzen, hwer’t lytse bern wiene; hja stoepen 
sûnder freegjen de wenkeamer yn en struiden 
pipernuten. ’t Wie in aventûrlik spul, hwant as 
de bern bang waerden en begounnen to gûlen, 
dan waerd de Sinterklaes frij ûnsêft de doar 
útjage”.
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Met de kerstdagen en jaarwisselingen denken 
we  tegenwoordig vaak aan lekker eten, vuur-
werk en oliebollen. In het verleden was het so-
ber gesteld met eten en drinken. En er knalden 
alleen maar carbidbussen in het dorp. En wie 
herinnert zich niet de oudejaarsbranden op de 
hoek bij Bron. Het vuur laaide huizenhoog op 
en veroorzaakte een levensgevaarlijke situatie. 
En een zwart geblakerd pand van Bron. Het 
hele dorp kwam hier samen om elkaar een 
goed nieuwjaar te wensen. 

We worden al 60 jaar op eerste kerstochtend 
gewekt door de muziekvereniging “de Bazuin”. 
Om half zeven gaat een groep vrijwilligers door 
het dorp om op een geschikte plek onder 
een lantaarnpaal kerstliederen te spelen. De 
muzikanten van de Bazuin hopen deze traditie 
nog lang voort te zetten lazen we begin dit 
jaar in een artikel in de Dockumer Courant. En 
gezien de vele warme reacties uit het dorp zal 
dit wel lukken schrijven ze. Het geluid draagt 
in de vroege ochtend ver en hierdoor zijn de 
liederen in de wijde omtrek te horen, her en 
der gaan lichten branden en verschijnen er ge-
zichten voor de slaapkamerramen, een enkeling 
staat zachtjes meezingend in de deuropening.

Tot slot nog een anekdote uit het prille begin 
van de kerstochtend-rondgang: Het zal de 
eerste keer zijn geweest dat het korps op kers-
tochtend “troch de buorren” toog en men was 
in de buurt van “de grutte tsjerke”. Vlakbij de 
gernierswoning van een bejaard echtpaar wat in 

de bedstee lag te slapen zette de Bazuin in met 
een kerstlied. Bij het horen van dit prachtige lied 
ontwaakte het bejaarde echtpaar en de heer des 
huizes rees overeind in de bedstee, strekte z’n 
armen omhoog en sprak zachtjes en vol verwon-
dering: “Och heden, no binne we yn de hemel”.

Een traditie die is verdwenen is dat muziek-
vereniging “Crescendo” op nieuwjaarsdag een 
rondgang door het dorp maakte. In 1929 is 
men hier mee gestart staat in het jubileum-
boekje van Crescendo: “Toch wordt met frisse 
moed in het nieuwe jaar 1929 ingeluid door een 
rondgang te maken door het dorp. Een traditie is 
geboren” staat er geschreven. Wanneer deze 
traditie is geëindigd is niet geheel duidelijk. Maar 
in 1936 schrijft men dat de rondgang door het 
dorp op nieuwjaarsdag weer veel belangstelling 
trekt. Tijdens het 100-jarig jubileum in 1996 
werd het idee geopperd de rondgang weer 
nieuw leven in te blazen. Een aantal jaren trok 
Crescendo op nieuwjaarsdag weer door het 
dorp maar dit hield al snel weer op. 

Dit zijn enkele verhalen over tradities in het 
dorp Holwerd. Er zijn zeker veel meer van dit 
soort tradities en verhalen. Het zou heel leuk 
zijn dit een vervolg te geven in 2013. Wie heeft 
nog ideeën en verhalen? Ik denk aan de 1 mei 
optochten, de paaskoe, huwelijken en begrafe-
nissen. Laat het me weten en we maken er een 
mooi verhaal van. 

Jan van der Velde
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IJSKOUD AVONTUUR VAN PASTOOR WESTERS
Het volgende ingezonden stuk publiceerde 
pastoor Westers in de Leeuwarder Courant 
van 19 februari 1850. Hij reageerde daarmee 
op een ander ingezonden stuk van grietman 
D.W. Crommelin baron van Heeckeren. In dit 
stuk deed de pastoor verslag van het drie da-
gen durende avontuur op een ijsschots. Deze 
spannende gebeurtenissen begonnen op 26 
januari 1850:

Ameland, den 7 Februarij

Wil men gebeurtenissen in dagbladen vermelden 
en neemt men daarbij de vrijheid, de personen, 
met welke de gebeurtenissen hebben plaats ge-
had, bij name en qualiteit te noemen, dan is het 
pligt, zich stiptelijk aan de waarheid te houden en 
loze geruchten daar te laten. Dit is echter in deze 
niet in acht genomen door de inzender van het 
stuk, geplaatst onder de rubriek: “Ameland den 
20 Januarij” in de Leeuw. Courant van Dingsdag 
den 5 Febr. 1850, zoo als blijken zal uit het vol-
gend naauwkeurig verslag van het voorgevallene 
met de vier personen, die in de namiddag van den 
26 Januarij jl., den oversteek van Holwerd naar 
Ameland ondernomen hebben.

Nadat wij reeds drie dagen, wegens den inge-
vallen dooi en dikken mist, vruchteloos op eene 
goede gelegenheid gewacht hadden, om van 
Holwerd naar Ameland over te steken, klaarde 
de lucht eindelijk des Zaterdags tegen den  mid-
dag op. Dit deed ons (den inzender dezes, die 
zijne tegenwoordigheid noodzakelijk achtte, en 
drie jonge zeelieden) besluiten om den overtogt 
’s middags ten één ure, alzoo één uur vóór laag 
water te beproeven. Dat wij niet een zeer ge-
makkelijke reis zouden hebben, begrepen wij ligt; 
maar op het “gevaarlijke en gewaagde” daarvan, 
waarvan de berigtgever spreekt, valt nog al vrij 
wat af te dingen bij ieder die weet, dat bij laag 
water in den koers van Holwerd naar Ameland bij 
gewone getijen op de laagste plaatsen niet meer 
dan ½ voet water staat. Alles ging dan ook, zelfs 
boven verwachting, wel en vrij voorspoedig, tot 
dat wij, omstreeks twintig à vijfentwintig minuten 

nog van de Amelander wal verwijderd (niet door 
mist maar) door sneeuwjacht overvallen werden, 
zoodat wij de plaats van bestemming niet meer 
konden zien en onze rigting alleen naar het kom-
pas nemen moesten. Terwijl het ijs hier zwakker 
begon te worden en wij naar de sterkste plaatsen 
zochten, ving het water al meer en meer aan 
te vloeijen, en wij peilden reeds 2½ à 3 voeten 
diepte. Dit een en ander deed bij ons de vrees 
ontstaan van, met verder te gaan, te westelijk, of 
te oostelijk  te zullen afdwalen, en besluiten om 
eene veilige plaats te zoeken, ten einde daar tot 
laag water (den afloop der eb) te vertoeven, om 
dan droogvoets naar huis te kunnen gaan.
Doch wat wij voor het veiligste hadden geacht 
en gekozen, werd juist geheel onvoorziens ons 
ongeluk. Hadden wij dat voorzien, dan gewis zou-
den wij de reis naar den Amelander wal moedig 
hebben voortgezet. Trouwens ’s avonds, toen de 
lucht ophelderde, konden wij duidelijk de lichten 
der huizen van Buren en Nes onderscheiden, en 
bevonden alzoo dat wij den koers goed hadden. 
Omstreeks acht uur scheurde ten Oosten van ons 
het ijs, en dreven wij zonder het aanvankelijk te 
bemerken Westwaarts, tot dat wij het dorp Nes 
Noord ten Oosten van ons kregen. Nu ontwaar-
den wij eerst dat wij weggedreven waren, en 
dat het ondoenlijk zoude wezen met laag water 
van het ijs te komen wegens de diepten die hier 
ondoorwaadbaar zijn. Dat wij gedurig verder 
westwaarts dreven, konden wij ons volstrekt niet 
voorstellen, eer wij in het zeegat ten Westen van 
Ameland de deining der Noordzee gevoelden en 
de kapen van Terschelling ons nabij kwamen - én 
hier brak onze groote ijsschots in vier stukken! 
Gelukkig dat juist de vloed inbrak, anders zouden 
wij de Noordzee ingedreven zijn!

Nu vleiden wij ons met de hoop van omstreeks 
naar dezelfde plaats te zullen terugdrijven van 
waar wij gekomen waren, maar, hélaas, bij het 
opkomen der zon ontwaarden wij een gezigt ver 
èn van Ameland èn van den vasten wal èn van 
Terschelling verwijderd te zijn, en dat wij naar 
Harlingen voortdreven! Juist dreef naast onze 
schots eene veel grootere dan de onze en wij 
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besloten gemakshalve op dezelve over te gaan. 
Eenigen tijd later geraakten wij aan den grond 
en tegen den middag, toen het water was weg-
gevallen, bespeurden wij dat we aan de kant 
van een diep vaarwater op eene zandplaat 
zaten. Werwaarts wij ook onze blikken wendden, 
nergens daagde redding voor ons op! Nergens 
vooruitzigt op behoud! Evenwel verlieten wij onze 
schots en wilden het beproeven om zoo mogelijk 
Terschelling te bereiken. Doch vruchteloos! Pas 
waren wij ½ uur gegaan, of alweêr diepte, die 
ons noodzaakte terug te keeren. Nog geen moed 
verloren, - nog eens een uitweg naar de vasten 
wal gezocht! Doch ook die uitweg was er niet! 
- Er bleef ons dus niets anders over dan weder 
naar onze schots terug te gaan en ons in de 
bescherming der Voorzienigheid aan te bevelen. 
Intusschen begon ons de honger te prikkelen, 
vermits de weinige voorraad, dien wij mede ge-
nomen hadden, den vorigen avond reeds gebruikt 
was - en dit bragt ons op de gedachte om mossels 
te gaan zoeken, welke de Algoede Voorzienigheid 
ons ook beschikte en gretig en smakelijk verslon-
den werden. Dien avond en ook den volgenden 
dag bleef onze schots vlotteloos zitten terwijl wij 
ons onledig hielden bij tusschenpoozen op dezelve 
heen en weder te wandelen. Des nachts begon 
de wind zich zoodanig te verheffen, dat wij ons 
niet dan met groote inspanning op het ijs konden 
staande houden, en wat onzen toestand nog ha-
gchelijker maakte, was de nijpende koude en de 
eene sneeuwbui na de andere welke ons schier 
geheel het gezigt benamen. - Aldus aan koude en 
dorst prijs gegeven het niet lang kunnende uithou-
den hoopten wij den volgende dag met den Eb 
naar ‘t Ameland af te drijven en dan eene sjouw 
op te steken. Doch de goede God had het anders 
beschikt en beter met ons voor. ’s Avonds omtrent 
9 uur was onze schots vlot en begonnen wij weder 
Westwaarts te drijven; eb en wind voerden ons 
echter terug en bragten ons eerder weêr in het 
zeegat, dan wij zulks hadden vermoed. Dezelfde 
deining had wederom dezelfde uitwerking; onze 
schots brak weer in drie stukken, en thans vrees-
den wij het ergste, te meer daar de wind uit Z. 
Westen (en niet uit het N. Westen) ons naar de 
Noordzee voortstuwde. Reeds waren wij half weg 
in het zeegat op, toen tot ons geluk de vloed 

weder inbrak en het ijs van buiten naar binnen 
terug dreef. Dit had het gelukkig gevolg dat de Z. 
Westewind en de vloed uit de Noordzee zoodanig 
het ijs ineenschoven, dat het als ’t ware een ijsveld 
scheen te zijn. En juist, toen onze toestand het 
ergste, toen ons gevaar het grootste scheen te zijn, 
was onze redding juist het naaste bij.

Het was 5 uur des morgens. De maan scheen 
helder. - Omstreeks 8 à 10 minuten gaans in 
het zeegat van den westwal van Ameland ver-
wijderd kwam bij ons allen schier gelijktijdig als 
werd zij ons ingegeven, de gedachte op, om nu 
te beproeven den wal te bereiken… Het weinige 
dat wij hadden werd ingepakt, moedig onder 
inroeping van den Goddelijken bijstand de togt 
ondernomen en zonder groote moeijlijkheid vol-
bragt! - Zoo bereikten wij dan na drie volle dagen 
en nachten op ijsschotsen, met koude, harden 
wind, sneeuw, regen, honger en dorst worstelende 
te hebben doorgebragt, den vasten grond. Onder 
een herhaald: God zij geloofd en gedankt voor de 
gelukkige redding! drukten wij alkander blijmoedig 
de hand, God steeds dankende voor zijne hier 
gewis zigtbare bescherming. Naauwelijks aan de 
wal zijnde, begaven wij ons ijlings naar het ¾ uur 
van daar gelegen dorp Hollum, waar wij liefderijk 
werden ontvangen en ons met deelneming het be-
nodigde verschaft werd. - Inzender dezes bevindt 
zich, God zij dank, zeer wel. Slechts een teen van 
zijn regtervoet en zijn regterhand zijn een weinig 
door de vorst aangedaan geweest, maar thans 
nagenoeg weder hersteld. Ook ten aanzien zijner 
drie togtgenooten bestaat, dankzij der zorgvuldige 
behandeling van den Geneesheer en der deel-
nemende en liefderijke zorge van velen, die zich 
geheel belangloos tot hunne verpleging hebben 
aangeboden, het gegronde vooruitzigt van weldra 
geheel hersteld te zijn.

W……

Het bovenstaande verhaal werd eerder ge-
publiceerd onder de titel “Een ijsavontuur” in 
ingezonden stukken in Pôllepraat nr. 51, orgaan 
van Stichting De Ouwe Pôlle op Ameland.

Groeten Rense van Slooten
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DIENSTEN GEZAMENLIJKE KERK HOLWERD IN DECEMBER 2012
Protestantse Gemeente
Adres: Elbasterwei 1A

I.K.O.  24 december 22.00 uur  Mw. K. Roosma-de Vries m.m.v Muziekvereniging  
Cresendo in de Willibrorduskerk

 25 december 9.30 uur   Ds. R. de Pee m.m.v. Chr. Muziekvereniging De Bazuin 
in ‘t Sintrum

 26 december 9.30 uur  Dhr. G. Riemersma in de Willibrordus kerk
 30 december 9.30 uur  Ds. J. de Gier in ‘t Sintrum
 31 december 19.30 uur  Dhr. J.Y. van der Wal in ‘t Sintrum
Info: www.pkn.nl  plaatselijke gemeenten

Doopsgezinde Gemeente
Adres: Stationsweg

Gezamelijke Kerstviering van de Vrouwen verenigingen  17 december om 15.30 uur
I.K.O. 19 december  19.30 uur Dhr. G. Riemersma Vesper
 24 december  19.00 uur Kerstfeest met de zondagschool
I.K.O. 24 december 22.00 uur  Mw. K.Roosma-de Vries m.m.v. Muziekvereniging  

Cresendo in de Willibrorduskerk       
 25 december  10.00 uur Mw. K. Roosma-de Vries m.m.v . het Willibrordus koor
 30 december 16.00 uur Mw. K. Roosma-de Vries
 31 december is er geen dienst
Info: www.dgholwerd@doopsgezind.nl

De collecten tijdens de I.K.O. diensten zijn bestemd voor Het Leger des Heils.
Beide gemeenten nodigen u allen van harte uit.

BEDRIUWSBEEINIGING
Hjirby ynfoarmearje wy jo dat, mei it berikken 
fan de leeftyd fan 65 jier en spitigernôch sûnder 
oernamekandidaten, wy besletten ha om op 1 
jannewaris 2013 mei de aktiviteiten fan ús be-
driuw “Het Amelander Veerhuis” op te hâlden. 
Foar al ús kunde en relaasjes ha wy op 1 jan-
newaris 2013 de tapkraan foar it lêst iepen. 
Fan 17.00 oere oant 23.00 oere binne jim fan 
herte wolkom foar in drankje en in hapke. Rom 
fiertich jier ha wy mei in soad nocht en wille ús 
berop útfierd. 
Wy tankje jim foar it fertrouwen dat jim al dy 
jierren yn ús steld ha. Wy sille it nea ferjitte.

Mei freonlike groetnis, Hendrik & Ida van Duinen

KERSTCONCERT
Zondag 16 december om 16.00 uur organiseert 
de Doopsgezinde gemeente Holwerd-Blija-
Ternaard in de vermaning aan de Stationswei 
een kerstconcert.

Dit jaar werken mee het koor FromUs uit 
Dronrijp. Een koperkwintet o.l.v Auke Douwes. 
Aan het orgel Jan Idsardi. En Hanneke Hiddema-
Wijnja zal het kerstverhaal vertellen.

En na afloop een gezellige nazit met poeier-
molke en krystbôle. 

U bent van harte uitgenodigd en neem vrien-
den en bekenden mee.
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GLADHEIDSBESTRIJDING
Gladheid als gevolg van 
sneeuw of ijzel komt 
over het algemeen 
voor in de periode van 
15 november tot 15 
april. Om de veiligheid 
te bevorderen regelt 
de gemeente gladheid-
bestrijding op wegen 
en fietspaden. 

Gemeentelijke wegen
In de dorpen wor-
den de wegen door 
medewerkers van 
Gemeentewurk ge-
strooid. Dit gebeurt 
na melding via het ge-
meentelijk gladheid sy-
steem.  

Voetpaden
De bestrijding van gladheid op voetpaden blijft 
beperkt tot die bij openbare gebouwen tijdens 
de normale werktijden. Wij wijzen er op dat 
dit niet betekent dat altijd alles sneeuw- of 
ijsvrij kan zijn. U heeft daarin zelf als bewoner 
ook een verantwoordelijkheid. Wij doen dan 
ook een dringend beroep op alle bewoners 
om gladheid op voetpaden grenzend aan uw 
perceel zelf schoon te maken.

Voor gladheid en of sneeuwvrij houden van de 
trottoirs hebben bewoners de beschikking over 
het zout uit de zoutbak. Dit zout is uitsluitend 
bestemd voor het openbare trottoir en niet 
voor eigen gebruik.. Het is het vaak maar een 
kleine moeite om deze service te verlenen aan 
de ouderen en minder validen, zodat ook zij 
gebruik kunnen blijven maken van schoonge-
maakte trottoirs tijdens de winterperiode.

Rij voorzichtig
Ondanks alle zorg die uw dorpsgenoten, de 
gemeente en de provincie besteden aan het 
voorkomen c.q. beperken van gladheid op de 
wegen blijft het voor de weggebruiker van 
groot belang om de rijstijl en de rijsnelheid aan 
te passen op de weersomstandigheden. 

Ook op gestrooide wegen kan het voorkomen 
dat er toch nog gladde plekken zijn. Verder zal 
men altijd alert moeten zijn op (plaatselijke) 
gladheid tijdens het opvriezen van wegen.

Meer informatie
Voor informatie over de gladheidbestrijding 
kunt u terecht op de website van de gemeente 
Dongeradeel www.dongeradeel.nl. 

Voor meldingen van gladheid kunt u tijdens 
werkdagen contact opnemen met de meld-
desk van Dongeradeel telefoonnummer 0519-
298777.
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NIJS UT DE NATOER YN EN OM HOLWERT
Wat sa aardich is yn de hjerst, is de saneamde 
hjerstsang fan in tal fûgels sa as de Readboarst 

(Roodborst) en 
ek it Tomke 
(Winterkoning) 
en de Tsjiftsjaf 
(Tjiftjaf). Foaral 
op in sinnige 
hjerstdei kin 

it Readboarst 
prachtich sjon-
ge, in heech 
en peareljend 
sankje. Ik mail 
myn waarnim-
mingen ek wol 
troch oan Jan de Jong fan de Ljouwerter Krante 
en dy seit dat sa’n hjerstsang in ‘zachte prelude 
‘is dus in tarieding op de maitiid .

De fûgeltrek 
is altyd in 
moai barren 
om dizze tiid 
Je sjoche op 
fjilden mei 
beammen yn 

‘e buurt kloften mei de Fjildlyster (Kramsvogel) 
yndied femylje fan de Lystereftigen. Mei har tsjak.. 
tsjak, in apart gelûd en har hippende spronkjes 
is it in bysûndere fûgel en ek in echte trekfûgel  
út it Noarden wei. Ek de guozzen kamen yn 
oktober wer werom út har briedgebieten. By 
ús sjochst foaral de Paugoes (Brandgans) en de 
Swartbúkrotgoes 
(Rotgans) yn de 
winter en mai- 
tiid. Dernei flea-
ne se wer nei har 
briedgebieten.
Berend de Graaf 
seach yn novimber yn it Iisbaanbosk wol in 20-
tal Goudtûfkes (Goud-haan) ús lytste sanfûgel-
tsje. It bistke hat in moai giel streepke oer de 
lengte fan syn kopke .
It is ek aardich, ast in foerplak yn ‘e tún hast,  
om it ferskil tusken de Blokmies (Koolmees) 

en de Blaumies (Pimpelmees) te sjen. De Blok-
mies hat dúdlik wyt en swart op syn kopke en 
de Blaumies hat in blau dakje mei in swarte 
eachstreep. Japke en Gerrit Kamma hiene by 
har foerkrâns 2 Blauspjochten (Boomklever), 
in lytse fûgel  mei in griis/blauwe rêch en fan 
únderen beige-eftich. Hy krûpt nei boppe yn 
‘e beam mar ek nei ûnderen, dermei is hy it 
ienichste fúgeltsje yn Europa dy’t dat kin.
Auke Postma frege my nei de swarte kloft fûgels 
dy’t altyd boppe Holwert fleane. Dat is de Ka 
(Kauw). Net betiizje mei de Roek en de Swarte 

Krie (Zwart Kraai). 
Se meie graach 
yn grutte groepen 
libje en nestelje 
yn skoarstiennen, 
beammen en tsjer-
ken. Jûns sykje se 
har sliepplak op, 

dan fleane se yn grutte kloften nei in beam. Sa 
hat elk doarp/stêd har eigen kloft(en)Kaen. De 
Ka hat in griziche 
kop en is fierder 
Swart. Ferline 
wike seach ik 
ynienen in 10-
tal Side-sturten 
(Pest-vogels). Se 
sieten by de kassen yn de baaienbeammen. 
De Sidesurt is in saneamde ynfaazjefûgel. As 
der temin iten yn byg. Skandinavië is, komme 
se hjirhinne. Men ferlike de fûgel mei de Pest, 
dy’t samar ynienen ynfalle koe. It is in prachtige 
fûgel mei in kúfke en giel/read/swart/wyt oan 
syn flerk. Jan de Jong seit dat der yn Fryslân 
no 20 waarnimmingen binne fan de sidesturt 
dizze hjerst. Se komme hjirhinne as der yn it 
Noarden net genôch iten te fynen is. Ik wie bliid 
dat ik se wer ris seach. Oant safier it hjerstnijs.

3 desimber 2012
Sara Hofman

0519 785049
sarahofman@gmail.com
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TOANIELFERIENING PRO REGE HOLWERT
Toanielferiening Pro Rege Holwert spilet freed 
4 jannewaris foar jim: “Gjin bern ha wolle, mar 
wol krije”
Oanfang 20.00 yn ‘t Sintrum te Holwert
 
It stik yn it koart: 
It bin drege tiden foar boargemaster Titus. Hy 
hat de grutste muoite om te foldwaan oan de 
hege easken dy’t syn bazige mem oan him stelt. 
Sy hat allinich each foar harsels en foar de kar-
riêre fan har soan, derfoar moat alles wike!
Yn sa’n sitewaasje is it hiel lestich as jo frou 
ynienen thús komt mei in ferkearde tas, dêr’t ek 
noch in lytse poppe yn blykt te sitten. 
De plysje giet by de fermissing fan de poppe 
fuortendalik út fan in misdiedige ûntfiering. 
Hjirtroch moat Titus him yn allegear bochten 
wringe om te foarkommen dat plysje Bos de 
lytse poppe ûntdekt. Syn mem sil ek net bliid 
wêze mei dizze nije lytse pjut. 
Natuerlik docht dizze lytste bewenner op 
meast minne mominten syn mûle yn it wiidst ie-
pen, wêrtroch hiele lêstige sitewaasjes ûntstean. 
En as is dit noch net moai genôch: de boar-

gemaster kriget boppedat te meitsjen mei de 
tûke swalker Koert dy’t krekt op dit momint om 
de hoeke komt en buorfrou Sien, dy’t rabjen 
as hobby hat. Heakje hjir mar ris de brutale 
Berend oan ta, dy’t in taakstraf útfiere moat 
yn de gemeente, dan wurdt it dúdlik dat Titus 
hyltyd fierder yn de problemen komt. 
Kin Titus him út dizze sitewaasje rêde sûnder 
dat syn takomstige beneaming as Kommissaris 
fan’e Keninginne yn gefaar komt?

Hoe’t dit allegear ôfrinne sil? Yn dizze klucht fol 
tûkelteammen wurdt antwurd op dizze fraach 
jûn.
Pro Rege winsket jimme in tige noflike foar-
stelling! Kaartferkeap: Foarferkeapkaarten bin 
te krijen, nei de krystdagen, by de Coop yn 
Holwert, € 7,50 en bern € 5,00. Let op: kaarts-
jes fan de foarferkeap bin foarsjoen fan in nû-
mer, dizze kaarten wurde brûkt foar in aparte 
priis by de ferlottery. Oan de seal € 10,00 en 
bern € 6,00. Yn it skoft sil der in ferlotting hâl-
den wurden mei moaie prizen.
Kom allegear nei dizze gesellige jûn!
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BERICHT BETREFFENDE DE BEGRAAFPLAATS TE HOLWERD

In week 49 zijn we van plan om op de begraaf-
plaats een Columbarium te plaatsen.
Dit geeft ruimte voor het bijzetten van 32 
urnen. Per nis kunnen er 2 urnen geplaatst 
worden.  
De plaats waar het columbarium komt te staan 
is tussen het oude kerkhof en het nieuwe ge-
deelte in. De belettering komt op de zwarte 
locker voor de nis. Dit wordt  verzorgd door 
Steenhouwerij Hutting B.V. in Leeuwarden. 
Informatie omtrent het Columbarium is te ver-
krijgen bij de beheerder van de Bergraafplaats.

Vragen omtrent graven op het oude kerkhof
Er komen regelmatig  vragen  over graven die 
in ” bezit ” zijn van een familie, als er een sterf-
geval is meent men heel vaak dat er graven zijn 
die gebruikt kunnen worden. Vooral graven op 
het oude gedeelte rond de kerk. Het begraven 
op het oude gedeelte is beperkt tot de eerste 
graad. Dan speelt ook nog mee of er ruimte 
genoeg is, want de graven zijn tegenwoordig  

groter dan vroeger. Zowel in de breedte als in 
de lengte. Op veel plaatsen is te weinig ruimte 
voor huidige afmeting van grafkisten. Er worden 
ook geen nieuwe graven uitgegeven op het 
oude kerkhof. Graven van grootouders kunnen 
ook niet gebruikt worden, omdat u dan 2de  
graad bent. Er wordt vaak gedacht dat men 
eigenaar is van  graven.

U krijgt een grafbewijs als er betaald is voor een 
of meerdere graven. U bent dan een gebrui-
ker en geen eigenaar, want als de ruimte zou 
worden gekocht, zou er een notaris bij moeten 
komen voor de  grond overdracht.

Als er een grafbewijs wordt afgegeven, en u 
heeft de nota’s betaald zoals afgesproken, huurt  
u het recht tot begraven voor een periode van 
minimaal 20 jaar. Die 20 jaar staan  voor de 
grafrust die op de graven gelden. En grafrust 
betekent dat er binnen die 20 jaar niet herbe-
graven mag worden. 
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Kop in het Vakblad Uitvaart van okto-
ber 2012: ‘Er wordt in de uitvaartbran-
che steeds beter geluisterd naar het 
individu........’

De buitenwereld ziet de uitvaartbranche niet altijd 
als een innoverende sector. Toch zorgen individu-
ele wensen en behoeftes van de nabestaanden 
voor bijzondere initiatieven bij ondernemers.
Wat te zeggen van Rouwkoe Leentje, een heuse 
koe die kan komen opdraven bij een uitvaart van 
overledenen die iets met koeien hadden. Leentjes 
baasje heeft een kar gemaakt waarop de kist van 
de overledene kan worden geplaatst en Leentje 
trekt de kar naar de laatste rustplaats. Bijzonder!

Vertrouwd
Veel mensen kiezen bij een afscheid nog vaak 
voor het vertrouwde. Uitvaartvereniging de 
Laatste Eer van Holwerd is al jaren vertrouwd 
met Holwerd en zijn inwoners. Maar soms lijkt 
het werk wat er verricht wordt onzichtbaar 
voor de Holwerters. Ja... behalve wanneer de 
donkere klokken van de Willibrordus kerk een 
begrafenis aankondigen en een begrafenisstoet 
door de straten van Holwerd naar de begraaf-
plaats trekt, dan staan de meeste Holwerters 
uit respect even stil. 

Individueel
Sta ook eens even stil bij je eigen uitvaart of 
bij die van degenen die je lief zijn. Praat erover 
met elkaar en leg individuele wensen vast. Wie 
weet, wil je vader ook zijn kist voortgetrokken 
zien door rouwkoe Leentje.

Kostbaar
Zijn deze wensen uitgesproken en/of vastge-
legd, dan heeft de uitvaartleider, als het zover 
is, duidelijke handvaten voor de invulling van de 
uitvaart. Want hoe vaak komt het niet voor dat 
alles in de dagen voor de uitvaartplechtigheid 
nog uitgezocht moet worden. Dit neemt veel 
kostbare tijd in beslag. Niet weggenomen dat 
de uitvaartleider alles zal doen wat in haar/zijn 
vermogen ligt.

Toekomst
Onze wereld is een snelle, bol van informatie 
die soms niet bij te houden lijkt. Wij van de 
Laatste Eer Holwerd willen openheid en toe-
gankelijkheid creëren om onze leden en ook 
toekomstige leden aan ons te binden. Hiervoor 
hebben we al een tijdje een website, waar in 
deze snelle digitale tijd, rustig alle informatie kan 
worden nagelezen. 
Kortom, we gaan met onze tijd mee. Onze 
website ondergaat binnenkort een metamor-
fose. Houd het dus in de gaten!
Wij zijn aangesloten bij de Friese Federatie van 
uitvaartverenigingen. Deze hebben hun web-
site recent ook helemaal opgefrist. Op www.
uitvaartfederatie.nl kun je heel veel nuttige 
informatie vinden.

Openheid 
Wij van Uitvaartvereniging de Laatste Eer 
Holwerd staan sinds jaar en dag klaar voor 
onze leden. Dit lijkt onzichtbaar te gebeuren. 
Maar wie van onze diensten gebruik heeft ge-
maakt weet dat onze vereniging tracht zoveel 
mogelijk tegemoet te komen aan de wensen 
van de nabestaanden. Juist bij een gebeurtenis 
als het overlijden, is een persoonlijke benade-
ring noodzakelijk.

Wij staan voor je klaar!

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” 
Holwerd
Secretariaat: Gama 3, 9151 HL Holwerd, 
0519-562421
www.uitvaartvereniging-de-laatste-eer-
holwerd.nl
Correspondentieadres: 
Postbus 3, 9150 AA Holwerd.
Aangesloten bij de Federatie van 
Uitvaartverenigingen Friesland.
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1) Fan doktershûs nei postkantoar.
Wannear is it âlde doktershûs oan de Foarstrjitte 
ferboud ta postkantoar? Wie dat yn 1907? 
Herma M. van den Berg skriuwt dat op side 
101-103 fan har boek Noordelijk Oostergo, 
De Dongeradelen. Se hat yn dat boek ek 
tekeningen opnommen fan it ‘Plan voor ver-
bouwing perceel Meinesz te Holwerd tot Post 
en Telegraafgebouw’. Henk Willemsen hat yn 
in stikje yn de Doarpsbel fan juni 2012 de ge-
gevens fan Van den Berg yn goed fertrouwen 
oernommen en iksels bin der ek jierren lang fan 
útgien dat wat sy skriuwt wol kloppe soe, mar 
sûnt in pear jier bin ik der wis fan dat dat jiertal 
1907 net doocht. Net doge kín. It moat 1917 
wêze. Of miskien al 1916. Myn redenearing is 
dizze. De dokter Meinesz fan wa’t de namme 
op dy tekeningen neamd wurdt, moat de lêste 
dokter west ha dy’t noch yn dit hûs wenne. Is 
it nei te gean wannear’t Meinesz yn Holwert 
dokter wie? Rûchwei wol.

Yn de jiergongen 1901 oant 1939 fan de 
Provinciale Almanak van Friesland stean foar 
Holwert dizze dokters neamd:

1901    L. Feenstra
1902    L. Feenstra en W.H. Kuipers
1903-1914  W.H. Kuipers
1915-1916  H. Meinesz
1917   W.R. van Haga
1918-1922  K.M. Knip
1923-1938  C.A. Kruik
1939   E.H. Eppens

It is wol dúdlik, Meinesz wenne yn 1907 noch 
net yn Holwert. Wannear dan wol? De krekte 
data haw ik net, en de ynformaasje fan sokke 
almanakken rint per definysje achter de feiten 
oan. Mar neffens de Leeuwarder Courant fan 
22 desimber 1915 hat de gemeenterie fan 
Westdongeradeel besletten om ‘de jaarwedde 
van den heer H. Meinesz, arts te Holwerd, 
als gemeente-geneesheer belast met de ar-
menpractijk, te verhogen tot ƒ1000.’ En yn 
de Leeuwarder Courant fan 1 augustus 1916 

meitsje ‘Coba J. Schoon, den Haag, en W. 
Reinout van Haga, arts, Holwerd’ bekend dat se 
ûndertroud binne. (Even tusken heakjes: men 
komt yn de boargerlike stân de achternamme 
ek wol tsjin as Reinouts Van Haga.) De kon-
klúzje moat wêze dat Meinesz tusken desimber 
1915 en augustus 1916 syn praktyk oerdien 
hat oan Van Haga. Mar dat grutte hûs oan de 
Foarstrjitte hat Van Haga blykber net oernim-
me wollen. Gelokkich foar Meinesz makke de 
PTT der wol gading oan. It pand sil wol yn 1916 
of 1917 ferkocht en ferboud wêze. Herma van 
den Berg moat har fersind hawwe. It jier 1907 
moat 1917 wêze.

2) De Feenstra’s
Nóch sa’n fersin fan dyselde Herma van den 
Berg. Sy skriuwt oer it âlde postkantoar: ‘In 
1831 was het huis eigendom van heelmeester 
Teenstra, telg van een ondernemend Gronings 
geslacht uit Oldenhove.’ Wie dy heelmeester 
wol in Grinslanner en hiet er wol fan Teenstra? 
Welnee, it wie in Fries en syn namme wie 
Feenstra. Wepko Pieters Feenstra wie op 26 
september 1798 berne yn Snits as soan fan 
de meniste dûmny Pieter Wepkes Feenstra. 
Dy hie fan 1792 oant 1797 dûmny west yn 
Holwert en wie dêr yn 1796 troud mei de 
Holwerter boeredochter Anna Hiddema. Soan 
Wepko learde ta dokter en festige him op 14 
novimber 1821 yn Holwert. 

Yn in kranteadvertinsje út 1825 neamde hy 
himsels ‘Genees-, Heel- en Vroedmeester’. 
Wêr yn Holwert kaam er te wenjen? Stie doe 
oan de Foarstrjitte, op it âlde plak fan ‘de Stins 
yn de buorren’, dat grutte kastiel der al en hat 
de jonge Wepko dat doe kocht? Of hat hy sels 
dy âld ‘Stins’ kocht, ôfbrekke litten, en dêrfoar 
yn it plak dit gebou sette litten? En wannear 
dan? Fuort al yn 1821/1822? Of wie it in pear 
jier letter, nei syn trouwen op 11 juli 1825 mei 
Minke Kijlstra út Drachten? Ik wit it net. 
Mar neffens it kadaster stiet it fêst dat it hûs der 
al yn 1832 stie en dat Wepko Feenstra doe de 
eigener wie. 

OER ‘IT ALDE POSTKANTOAR’ EN OER DE FAMYLJE FEENSTRA
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Doe’t er 50 jier dokter west hie waard dat jubi-
leum feestlik fierd yn it ‘Nutsgebouw’. 
Dat wie de eardere Fermanje oan de 
Koaningstrjitte. Wy kenne it no better as de 
âlde bewaarskoalle. De Leeuwarder Courant 
fan 26-11-1871 naam dêrfan dit ferslach op:

HOLWERD, 20 November. Dingsdag ll. was 
het feest in deze gemeente, feest voor oud 
en jong, arm en rijk. De heer W. P. Feenstra, 
sinds den 14 November 1821 arts ter dezer 
plaatse, vierde zijn 50jarig jubilé. Zelden zag 
men zooveel deelneming, en was men getuige 
van zooveel blijdschap over het zeldzame voor-
regt dezen braven en kundigen man te beurt 
gevallen. 

Des maandags waren de behoeftigen door 
den jubilaris bedacht, opdat ook zij op den dag 
van het feest een goed maal mochten hebben. 
Dingsdag morgen wapperden reeds vroegtijdig 
de vlaggen en den ganschen dag door juichte 
en zong de vrolijke jeugd ter eere van den 
doctor. 

Des avonds vereenigden zich een groot aantal 
dorpsgenooten en belangstellende vrienden 
uit omliggende plaatsen op de zaal van het 
Nutsgebouw, om den jubilaris hun feestgroet 
te brengen. Behalve vele andere geschenken, 
ontving hij van de ingezetenen eenige prachtige 
cadeaux in zilver, die hem bij monde van den 
heer E. Meijer, notaris te Holwerd, werden 
aangeboden. 

Moge het den waardigen man, die vijftig jaren 
lang met den meesten ijver zijne betrekking 
waarnam, die èn door zijne kunde èn door zijn 
deelnemend en menschlievend hart, aller ach-
ting en liefde won, gegeven worden nog menig 
jaar zijn heerlijk ambt waar te nemen!

Wepko stoar op 31-5-1884 te Holwert. Hy 
wie doe al jierren widner en de erfenis moast 
oer sân bern ferparte wurde. 

Yn oktober 1884 waarden der advertinsjes yn 
de Leeuwarder Courant set: VERKOOPING 

VAN 2 HEERENHUIZEN EN VERDERE 
GEBOUWEN TE HOLWERD. 
It gie om it eigenlike doktershûs (no Foarstrjitte 
7), ‘door wijlen den Heer W. P. Feenstra met 
den dood ontruimd, bevattende beneden: rui-
me welingerichte Apotheek, 3 Kamers, Keuken, 
ruimen Kelder, Stalling, Wagenhuis, Koehuis 
en Turfhok, boven: 5 Kamers met ruimen 
Zolder, benevens Zolder over het geheele 
Huis’. Fierder waard te keap oanbean ‘een 
Heerenhuis met tuin naast het vorige perceel 
(…) bewoond door den Heer Dr. L. Feenstra’ 
(no Foarstrjitte 9), en ek noch trije wenten 
fierderop yn de buorren, dêr’t meiinoar op syn 
minst fiif húshâldingen yn wennen, mar mooglik 
wol mear.

De dr. L. Feenstra dy’t hjir boppe neamd wurdt 
wie Libbe, de middelste fan de sân bern fan 
Wepko en Minke. Hy wurke doe al mear as 20 
jier as dokter yn Holwert. Earst tegearre mei 
syn heit, doe in jier as wat tagelyk mei dokter 
Bokke Bokma de Boer, en letter allinne. 

Libbe wie yn 1833 yn Holwert berne, wie yn 
1863 yn Grins promovearre ta doctor yn de 
medisinen, yn 1866 ek nochris ta doctor yn de 
ferloskunde, en dat liet er yn it Latyn op syn 
rekkentsjes ek witte: ‘L. Feenstra, Med. et Art. 
Obstr. Doctor.’ Hy wie ek warber as foarsitter 
fan it Holwerter Nutsdepartement, as gemeen-
teriedslid en as polderbestjoerder. 

Yn 1902 die Libbe Feenstra de praktyk oer oan 
dokter W. H. Kuipers. Hy bleau net yn Holwert 
wenjen, mar ferhuze nei Grins. Dêr is hy yn 
1910 stoarn. Yn de stêd Grins wennen ien of 
twa susters fan him, en in pear fan syn bern. En 
syn frou wie fan Grinslanner komôf.
De tekst fan de advertinsje hjirboppe út 1884 
ropt fragen op. Op it earste gesicht liket it alle-
gear sa simpel en oannimlik: Feenstra sr. wenne 
sa te sjen yn 1884 noch yn syn âlde doktershûs 
en Feenstra jr. wenne dêr lyk neist, mar sil doe 
wol gebrûk makke ha fan de praktykrûmte fan 
heit (sprekkeamer, apotheek) en fan dy syn 
weinhûs. Dat klinkt heel oannimlik. Mar der is 
in probleem.
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Want hoe moatte we dit kombinearje mei wat 
Jeltsje Walings Dykstra skriuwt op side 63 fan 
har Ut myn bernetiid? Jeltsje boarte as skoal-
famke wol mei Froukje en Minke Feenstra, de 
jongste dochters fan dokter Libbe, en kaam dêr 
sa no en dan oer de flier. 
Sy jout in beskriuwing fan in hûs dat nei myn 
idee oars net wêze kin as it eigenlike dok-
tershûs (siz mar it âlde postkantoar). Se hat 
it oer in kelderskeamer. Wolno, men kin de 
keldersruten yn de súdmuorre hjoed de dei 
noch wol sitten sjen, en út de ferbouwings-
tekening fan 1917 kin men opmeitsje dat der 
boppe dy kelder in keamer wie. Dat sil dan de 
‘kelderskeamer’ west ha. Se neamt in romme 
keuken oan de kant fan de tún - dy stiet ek op 
de tekening. 
Se skriuwt oer in gong mei wyt-marmeren 
stiennen dy’t foar útkaam op de apotheek, en 
efter wie der in doar nei de tún mei glês yn 
allerhande kleuren. Wyt-marmeren stiennen? 
Wêr docht dat oan tinken? 

Men nimt oan dat de saneamde ‘Stins in de 
buiren’ earder op dit plak stien hat. Yn de 
Leeuwarder Courant waard dy yn 1784 te keap 
oanbean, en ek wer yn 1804. Beide kearen 
wurdt der dan skreaun oer ‘een Kamer met 
een schone Zweedse Vloer met wit Albast 
Steen beperkt’. Hat men, doe’t dy âld stins 
ôfbrutsen waard, de geve (en kostbere) wite 
albasten fliertegels net by it oare pún smiten 
mar se op ’e nij brûkt yn de gong fan it nij 
boude hûs? 

Dat leit wol yn ’e reden. Jeltsje neamt ek de 
wenkeamer oan de kant fan de Foarstrjitte: 
‘Och! hwat foun ik dat in moaije keamer, mei 
al dy famylje-portretten boppe de kanapé en 
“juffrou” mei in swart tulen kapke op ’e holle, 
by de glêdwreaune roune tafel, dêr’t in théblêd 
yn ’e midden op stie, mei in trekpot en stoofke 
en théguod, alles wyt.’ 

It kin hast net oars as dit is it doktershûs, ek al 
omdat se skriuwt oer Keie Janke, de rinboade 
fan Blije, dy’t faak op de bank siet te wachtsjen 
op de medisinen.

En no it probleem. Jeltsje Dykstra wie berne 
op 2-1-1870. As dokter Libbe op 1 novimber 
1884 it hûs fan syn heit kocht hat en koart 
dêrnei ferhuze is, dan moat Jeltsje al 15 jier 
west ha eardat se dêr oer de flier kaam. Se 
skriuwt ‘út skoalle wei, of sa’ en ‘út it lêste skoft 
wei’. Mar 15 jier is te âld foar skoallebern. Ik soe 
sizze: ien fan twaen. Of Jeltsje hat op har âlde 
dei de bylden út har skoalletiid en dy fan let-
ter trochinoar helle, of we moatte de tekst fan 
dy advertinsje net al te letterlik nimme. Ik tink 
it lêste. Mooglik hienen heit en soan Feenstra 
om praktyske redenen al folle earder ruile fan 
wenning mar stie dat noch net sa yn de boeken. 
As in lêzer in oar en better idee hat, dan hear 
ik dat graach. 

Ta beslút noch in stikje út datselde boekje fan 
Jeltsje Walings. It jout in idee hoe’t sy as bern 
dokter Libbe Feenstra seach.

“Wy boartsje yn dokter Feenstra’s tún. Dokter 
leit op ’e knibbels foar syn grientebedtsje en 
sjongt: ‘Eet wat gaar is,
 Drink wat klaar is
 Spreek wat waar is.’

Dizze dokter is sa’n freonlike man, dy’t altiid 
mei ús praet en grapkes makket. En âlde dok-
ter De Boer is ek sa’n trochbêste man, mar dy 
sjucht net nei bern en seit neat tsjin harren. 
Nou, ik boartsje mei Froukje en ús Grytsje mei 
Minke. En as wy efter yn ’e tún yn’t prieeltsje 
oan’t fantasearjen binne, bringt Juffrou (dat sei-
nen wy doe) ús hwat to boartsjen en seit: wy 
meije Snein mei ús fjouweren nei Ternaerder-
merke en by dokter De Jager sjen. 

Dan moatte ús Grytsje en ik Sneinoerdei 3 ûre 
mar by Froukje en Minke oankomme, dan ha 
se it iten dien.”

Meindert Geertsma
Delfzijl, 1 novimber 2012
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Dat alles blijft

Ik kan de wind nog van het zuiden

naar het noorden horen gaan, zoals

het eeuwen geleden ook al was en

heeft gedaan. Ik zie de bomen krom,

de zee betrekken, het water kalm

en grijs als ijs. Dan trekken plotsklaps

scholen vissen op de golven

van mijn geest voorbij; en hoor ik

weer een stem die toen al zei

dat alles is geweest. 

Ook ‘t noorderlicht waar ik voor zwicht,

een stoppelveld dat wacht op

‘t vallen van de nacht en jij -

dat alles blijft en niets verloren gaat -

dat maakt me buitensporig blij.

Marja van der Veen, december 2012

Fûgelwacht Holwert e.o. heeft een nieuw be-
stuur bestaande uit de volgende personen en 
de bezetting ziet er als volgt uit.
Voorzitter: dhr. S.F. Antonides.
Secretaris: dhr. G.G. Patrouilje.
Penningmeester: dhr. H. Boltjes.
Bestuurslid: dhr. A. Castelein.
Bestuurslid: dhr. H. v.d. Boon.
Bestuurslid: dhr. K. Jellema.
Bestuurslid: dhr. Joh. de Jong.

Het lidmaatschap kost: tot 16 jaar € 3,00.
Vanaf 16 jaar tot 100+ € 5,00. 

Is voor iedereen toegankelijk, en dient voor het 
einde van het verenigingsjaar schriftelijk opge-
zegd te worden.

Contactadres van de vereniging is:
G.G. Patrouilje 
Beyertstraat 61, 9151 KE Holwerd
Telefoon: 0519-562124.

Nu heeft het bestuur de volgende vraag aan de 
inwoners van Holwert:
Wie heeft er zaken in zijn bezit die betrekking 
hebben op de Fugelwacht  Holwert e.o. wij 
denken aan: Wisselbeker vinder 1ste kievitsei, 
voorzittershamer, oude notulenboeken en der-
gelijke.
Graag zouden wij als bestuur dit weer in bezit 
krijgen. Ook krantenknipsels  zijn welkom.
Alvast hartelijk bedankt.

Het Bestuur
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ACTIVITEITEN WILLIBRORDUSKERK
Zondagmiddag 24 maart 2013, 
aanvang 16.00 uur, entree € 7,00.
Leticia Bal brengt een verrassend betoverend 
muzikaal programma op  marimba, lege flessen, 
roestige fruitschalen, latin percussie, loop stati-
on en ze gebruikt haar stem veelvuldig.  Leticia’s 
performance is niet uitlsuitend een concert; 
Leticia is ook een ervaren en goede performer.
Leticia: ‘Mijn eerste solo-album ‘LETICIA LIVE 
AT THE KROMHOUT’ met voornamelijk ei-
gen werk op marimba, latin percussie, vocalen, 
fruitschaaltjes en loopstation is onlangs zeer 
positief gerecenseerd. Ik ben in de eerste plaats 
muzikante/performing artist  maar mijn muziek 
heeft  veel theatrale elementen, met name 
door wat ik vertel en uitbeeld tussendoor, afge-
zien van het fascinerende van mijn instrumenta-
rium en speelwijze als soliste: marimba, loopsta-
tion, fruitschalen, flessenorgel, zang, (laagje voor 
laagje op elkaar gestapeld) en latin percussie. 
De cd die ik heb gemaakt en die dus zo positief 
wordt ontvangen is opgenomen tijdens 2 live-

concerten in de Kromhoutwerf te Amsterdam, 
mmv een paar gasten (Delia Gonzalez, Paul 
Weiling) in enkele nummers. Het betreft bijna 
uitsluitend eigen werk van mij. Ik heb als muzi-
kante altijd gezocht naar de niet-bewandelde 
paden die echter wel lekker moeten klinken en 
het moet er goed en fascinerend uitzien; ik kom 
op die manier, vanuit mij roots (latin muziek) 
terecht bij wat ik nu als soliste doe en wat op 
de cd te horen is. Eigen composities, sommige 
herkenbaar, andere weer volstrekt ‘weired’ 
maar alles klinkt lekker. Wij heten u graag van 
harte welkom in de Willibrorduskerk.

Plaatselijke commissie, 
Âlde Fryske Tsjerke Holwert
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Huisartsenpraktijk Holwerd
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel. 
561301, Stationsweg 25.
Uitsluitend bij spoedgevallen tel. 562255.
C.F. van der Lugt, tel. 0519-571316.
Dokterswacht, uw huisarts bij spoedeisende 
hulp buiten kantoortijden: 0900-1127112.

Apotheek
Open van 8.00 tot 10.30 uur.
‘s Middags van 13.00 tot 17.30 uur.
Bestellen medicijnen: 08.00 - 10.0 0 uur.
Afhalen: 16.30 - 17.30 uur.

Tandartspraktijk Holwerd
W. Roux, Beyertstraat 101, tel. 562300.

Fysiotherapie
 J.R. Moorman, Bloemsteeg 6 (ingang Pôlewei), 
tel. 562478/561876.

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

Pedicure
■   M. Rintjema-Kruize, De Morgenzon 10.  

 Behandeling op afspraak, tel. 561689.
■   E. Broersma, Ringweg 34, Brantgum,  

tel. 561594.
■   T. Klompstra, De Morgenzon 3, 9151 KM 

Holwerd, tel. 0519-562547, 06-10573613.

Massage
 Massagepraktijk A. van Dijk, Voorstraat 4, 
9151 HE Holwerd, tel. 06-25147889.

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.

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

Meldpunt gemeentewurk
Voor vragen over uw afval of containers,  
tel. 0519-298777.

Wijkbeheer
Heeft u een melding of een vraag over de 
inrichting en onderhoud van uw buurt? Dan 
kunt u contact opnemen met wijkbeheer 
Dongeradeel. Bijvoorbeeld de losliggende 
stoeptegels of kapotte straatlamp kunt u door-
geven op tel.nr. 0519-298777 of mailen: wijk-
beheer@dongeradeel.nl.

Wijkagent
J. Kroes, team noordoost, bureau Dokkum. 
Geen spoed, wel politie: Tel. 0900-8844.
Niet alleen bj levensbedreigende situaties belt 
u 112, maar ook direct als u getuige bent van 
een misdrijf.

Storingnummer pinautomaat: 
058-2995599 (servicedesk Friesland Bank)

Alle nieuws over Holwerd op: 
WWW.HOLWERDONLINE.NL

OPHALEN OUD PAPIER
8 januari ■  12 februari ■  12 maart
Iedere 2e dinsdag van de maand
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