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NIJS FAN DOARPSBELANG
“Stilte, opname… ennnn… actie!!…”. Wordt 
ons eigen Holwerd het nieuwe Hollywood?? 
Je zou het haast denken want afgelopen 23 
en 24 mei werd er flink gefilmd in en rondom 
Hotel De Gouden Klok en een deel van de 
Foarstrjitte en de Hegebuorren. De Gouden 
Klok was van binnen en buiten tot filmset op-
getoverd. In opdracht van de VPRO werden 
er door het filmbedrijf Topkapi uit Amsterdam 
opnames gemaakt voor een heuse bioscoop-
film. Deze film, genaamd “De wederopstanding 
van een klootzak” met in de hoofdrol Yorick 
van Wageningen, gaat over een crimineel die 
bijna omkomt bij een moordaanslag  waardoor 
hij met aangescherpte zintuigen terugkeert 
in het leven. Vanwege de opnamen was de 
omgeving afgesloten voor alle verkeer zodat 
acteurs en figuranten ongestoord over straat 
konden lopen om gefilmd te worden. Voor 
de opnamen werden er ook figuranten uit 
ons dorp gevraagd mee te doen en een 39-tal 
dorpsgenoten heeft zich hiervoor aangemeld. 
Van de figuranten werd bij de opnames veel 
geduld gevraagd. Als dank voor hun inzet heeft 
de filmmaatschappij aan het belang van ons 
dorp € 10,00 per figurant overgemaakt. In 
2013 zal de film in de bioscopen te zien zijn. 
We zijn zeer benieuwd naar het eindresultaat.

Ledenvergadering
Op 27 maart jl. vond weer onze jaarlijkse le-
denbijeenkomst plaats. Deze vergadering was 
een speciale, want het was de vijftigste in 
het bestaan van onze vereniging. De voorzit-
ter kon zo’n 61 aanwezigen, waaronder ook 
mensen uit de gemeentelijke politiek, welkom 
heten. Onder het genot van koffie met oranje-
koek werd bij het  jubileum stil gestaan. Drie 
dorpsgenoten werden speciaal aangehaald en 
gefeliciteerd: Gert Anne van der Bos met zijn 
3e PC-overwinning op rij, Douwe Jan de Boer 
met het winnen van het nationaal kampioen-
schap schilderen en Hein Durk Vellema met 
zijn prestaties in de autocross. De notulen en 
de verschillende kassen van dorpsbelang, acti-
viteitencommissie en stichting Holwerter feest 

werden goedgekeurd. De activiteitencommissie 
werd bedankt voor het enthousiasme waarmee 
zij hun evenementen organiseren. Door de 
steeds hoger wordende kosten werd mede op 
advies van de kascommissie een contributie-
verhoging voorgesteld. Het voorstel is door de 
aanwezige leden aangenomen en met ingang 
van het jaar 2013 zal de contributie € 8,00 
gaan bedragen. Dirk Bergema en Sara Hofman 
namen afscheid van ons bestuur. Voor hun 
jarenlange inzet voor ons dorp werden zij door 
de voorzitter bedankt. Als nieuw bestuurslid 
werd Klaske Miedema-Jensma gekozen en naar 
een zevende bestuurslid wordt nog gezocht. 
Na de pauze werd verslag gedaan van het 
experiment duurzaam beschermde dorpsge-
zichten door Maeike Lok van Doarpswurk en 
Jan Rodenhuis van Partoer. Harm Kamstra deed 
verslag van de laatste stand van zaken rondom 
het MFA en tot slot werd de korte film “De dei 
nei doch it foar dyn doarp” vertoond.

Fonteinstrjitte en Stasjonswei
De herstratingswerkzaamheden aan de Fontein-
strjitte in opdracht van de gemeente zijn afge-
rond. De riolering is vernieuwd en de straat is 
voorzien van nieuwe klinkers. In het grasveld 
zijn een aantal bomen geplant en ook is er een 
spiksplinternieuwe zoutbak geplaatst. Tegelijk 
werd er in opdracht van de provincie gewerkt 
aan de verbetering  van het provinciale deel 
van de Stasjonswei. Dit werk is nu ook klaar 
en het resultaat mag er zijn. De straat is flink 
aangepakt waardoor de veiligheid is verbeterd. 
De Stasjonswei is nu weer zichtbaar één geheel 
met het dorp geworden. 
De werkzaamheden bestonden uit het ver-
smallen van de weg, de aanleg van parkeervak-
ken en bushalte, wijzigen en veiliger maken 
van de fietsoversteekplaats en het planten 
van bomen en heggen. Ook zijn er nieuwe 
straatlampen geplaatst. Er is daarbij gekozen 
voor moderne halogeenverlichting. Wij zeer 
tevreden met de uitgevoerde werkzaamheden 
die allemaal bijdragen aan de verbetering van 
de leefbaarheid in ons dorp.
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Experiment duurzaam beschermd 
dorpsgezicht
Op 15 mei werd de concept dorpsverkenning 
door de werkgroep, bestaande uit een paar 
bestuursleden van dorpsbelang en een aantal 
betrokken Holwerters, aan het dorp gepresen-
teerd. Helaas was de opkomst van zo’n 15 per-
sonen erg laag, maar dessalniettemin werd er 
door Klaske Miedema-Jensma en Rob van der 
Holst een enthousiaste presentatie gehouden 
aangevuld met foto’s van Jan van der Velde. Op 
de zes gebieden van wonen, economie/recre-
atie/toerisme, ontmoeten/jong/oud/meedoen, 
verkeer/vervoer/parkeren, duurzaamheid en 
openbare/particuliere ruimte zijn de ideeën die 
tijdens de werkgroepvergaderingen naar voren 
kwamen samen met al bestaande plannen ver-
werkt tot de dorpsverkenning. Met de dorps-
verkenning proberen we samen te werken aan 
kansrijke ontwikkelingen voor ons dorp. En 
samen betekent dorp, gemeente, provincie en 
andere betrokkenen. 
De opmerkingen en aanvullingen die uit deze 
bijeenkomst zijn gekomen worden verwerkt 
waarna de definitieve dorpsverkenning kan 
worden gemaakt. Deze wordt dan  samenge-
voegd met de cultuurhistorische verkenning, 
gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, en de bouwhistorische verkenning, 
gedaan door een historisch architect die alle 
oude huizen in ons beschermd dorpsgezicht 
op historische waarde heeft beschreven. De 
cultuurhistorische verkenning is via internet op 
www.holwerdonline.nl  te bekijken. Dit plan  
moet begin juli klaar zijn en is dan de basis voor 
de nog op te richten zogenaamde  dorpsont-
wikkelingsmaatschappij die dan na de zomerva-
kantie daadwerkelijk zaken kan gaan realiseren. 
Voor dit experiment is voor de vier bescherm-
de dorpsgezichten van Dongeradeel voor de 
komende drie jaar een fonds van meer dan één 
miljoen euro beschikbaar. 
We houden u op de hoogte van de verdere 
ontwikkelingen.

Mestvergister
De klachten over de ernstige stankoverlast van 
de mestvergister op het industrieterrein blijven 

aanhouden. Dorpsbelang houdt dit nauwlet-
tend in de gaten en wil de overlast tot een 
minimum beperken. Ook de milieu-inspecteur 
van de gemeente blijft het HTO-terrein en ons 
dorp bezoeken om mogelijke geurhinder vast 
te stellen. Mocht u hinderlijke geuren ruiken die 
van de mestvergister afkomstig zijn dan kunt u 
dit melden bij de inspecteur de heer S. Bouma 
op nummer 0519-298838.

Koarte nijtsjes
Op 28 april zijn vrijwilligers daadwerkelijk be-
gonnen met de ombouw van sporthal De Ynset 
tot multifunctionele accommodatie (MFA). Er is 
gestart met de eerste fase en die betreft het 
gedeelte van het parkeerterrein. Hier worden 
bergingen gemaakt met op de verdieping een 
tribune voor de sporthal en twee bestuurska-
mers. Op 11 mei werd voor het eerst sinds 
jaren weer het ringrijden georganiseerd. De ac-
tiviteitencommissie heeft dit evenement weer 
nieuw leven ingeblazen. Het was een succes en 
zeker voor herhaling vatbaar. Het “Kontaktblad 
voor Holwerd en omstreken”, later omgedoopt 
tot “De Doarspbel” verschijnt sinds 1972 vier 
maal per jaar. Frans Fennema heeft alle uitgaven 
gedigitaliseerd zodat ze binnenkort via internet 
op de website van holwerdonline te raadple-
gen zullen zijn. Het kassencomplex is voor een 
ieder tot verboden gebied verklaard. Bordjes 
geven dit ook ter plekke aan. Het is natuurlijk 
voor kinderen een mooie plek om te spelen en 
door de vernielde ruiten komt de jeugd ook 
makkelijk binnen. Door de aanwezigheid van 
asbest is het binnen zijn in het kassencomplex 
echter zeer gevaarlijk voor de gezondheid. Ook 
ligt er overal glas met kans op verwondingen. 
De politie gaat hier meer toezicht op houden 
en zal handhavend gaan optreden. 
Dan rest mij verder u nog een mooie zonnige 
zomer toe te wensen met veel sportieve hoog-
tepunten op voetbal - en Olympisch gebied en 
graag tot de volgende doarpsbel in september. 

Dorpsbelang, Henk Willemsen
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HONDERD JAAR FIETSELFSTEDENTOCHT
HENk VAN DUINEN 40 JAAR RAyONHOOFD IN HOLWERD

De Friese fietselfstedentocht bestaat honderd 
jaar. In 1912 werd de eerste editie verreden. 
Sinds 1972 is Henk van Duinen, eigenaar 
van hotel café restaurant “Het Amelander 
Veerhuis”, in Holwerd rayonhoofd. Dit jaar 
dus voor de 40e keer.  Een hele verantwoor-
delijkheid. Want net als bij de collega’s van de 
schaatstocht, waakt ook het rayonhoofd van 
het fietsevenement over het parcours en de 
veiligheid van de deelnemers. De voorberei-
ding begint dan ook ver voor pinkstermaandag, 
traditioneel de dag dat 15.000 fietsers vanaf 
Bolsward vertrekken voor de tocht der toch-
ten.

In honderd jaar is de fietselfstedentocht onge-
veer tachtig keer officieel georganiseerd. In de 
oorlogsjaren en tijdens de MKZ crisis (2001) 
kon niet worden gestart. Ooit werd de tocht 
als wedstrijd verreden. Maar door de hoge kos-
ten is uiteindelijk voor de toervariant gekozen. 
De belangstelling is in de loop der jaren enorm 
gegroeid. Het aantal van 15.000 deelnemers 
geldt als maximum voor een verantwoord en 
veilig evenement.
Voor de rayonhoofden is er een hoop werk 
te doen. Henk van Duinen is verantwoordelijk 
voor de route tussen Hantum en Holwerd. Hij 
geeft van tevoren het parcours een grondige 
inspectie en brengt de gele routepijlen op het 
wegdek aan. Ook logistiek komt er veel bij kij-
ken. De vele deelnemers moeten een stempel 
hebben en, als ze dat willen, even op adem 
komen. Je krijgt duizend en één vragen te ver-
werken. Om alles in goede banen te leiden, is 
dan ook volop assistentie op de been. Henk is 
‘grutsk’ op de trouwe ploeg vrijwilligers die al 
jaren zorgt voor een goed verloop. Het vele 
publiek en de muziek van de korpsen en een 
draaiorgel zorgen voor extra sfeer en gezellig-
heid.
Tot een jaar of twaalf geleden ging de tocht 
ook naar Brantgum. Maar door problemen 
met het wegdek moest een alternatieve route 

worden gezocht. Henk kwam met het voor-
stel om dwars door Holwerd richting Elba te 
rijden. Een schot in de roos. Want hoewel 
deze ‘omleiding’ eigenlijk eenmalig in de tocht 
was opgenomen, waren de reacties van de 
deelnemers zo enthousiast, dat de route niet 
meer is gewijzigd. Over zijn belevenissen kan 
hij een boek schrijven. Zo heeft hij beroemd-
heden als voormalig premier Van Agt en oud 
wielrenner Gerrie Kneteman ontvangen. Ook 
aan slecht weer tochten heeft Henk bijzondere 
herinneringen. Soms was het zo koud dat hij 
‘zijn’ vrijwilligers met een föhn op temperatuur 
moest houden.

Henk van Duinen gaat binnenkort met pen-
sioen. Zijn prachtige hotel café restaurant “Het 
Amelander Veerhuis” aan de Ljouwerterdyk 
in Holwerd staat te koop. Hij heeft in eigen 
kring niemand om zijn bedrijf voort te zetten 
en hoopt dan ook iemand van buiten te vinden 
die met evenveel enthousiasme het hotel wil 
runnen. En wie weet, kan de nieuwe eigenaar 
hem straks ook opvolgen als rayonhoofd van 
de fietselfstedentocht.

Rob van der Holst
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8X BEACHVOLLEyBAL OP HOLWERDBEACH

Op zaterdag 7 juli wordt alweer de achtste 
editie van het beachvolleybaltoernooi gehou-
den om de Open Dongeradeel Beach Bokaal. 
Dit unieke evenement voor Holwerd en 
omstreken gaat weer plaatsvinden op de kop 
van de pier, 2 km in zee op een zelf aangelegd 
strand. Dit evenement wordt georganiseerd 
door volleybalvereniging De Roeken-DVC, 
in samenwerking met hoofdsponsor ASD 
Automaterialen uit Dokkum en Restaurant 
Land en Zeezicht.
 
Ook dit jaar zal er weer worden gestreden in 
twee klassen, Dames en Heren laag (t/m 2e 
klasse = 4 tegen 4) en Dames en Heren hoog 
(vanaf 1e klasse = 2 tegen 2). De wedstrijden 
voor alle teams beginnen om 9.00 uur en we 
proberen alle finales te spelen tussen 15.00 
en 16.00 uur, waarna er een huldiging der 
kampioenen zal zijn en men nog heerlijk kan 
na genieten onder het genot van een hapje en 
een drankje.

Dit jaar begroeten we op Holwerdbeach 2 
speciale gasten die een volleybalclinic gaan 
geven aan de jeugd (12 t/m 16 jaar) van vol-
leybal vereniging De Roeken-DVC. Het zijn 

ex-olympiër en speelster van Oranje Marrit 
Leenstra en coach Jeugd Oranje Beach Margo 
Wiltens. Margo is geen onbekende gast op 
de pier van Holwerd. In 2007 was ze ook op 
Holwerdbeach aanwezig en heeft ze samen 
met Kim Renkema een beachclinic gegeven aan 
de deelnemers van het toernooi.

Tussen 12.30 en 13.00 uur gaan Marrit en 
Margo aan de slag met de jeugd om ook hen 
de fijne kneepjes van het beachvolleybal bij te 
brengen. Als alles meezit, spelen de dames aan 
het einde van het toernooi nog tegen de win-
nende finalisten, dus volop extra actie!

Al met al belooft het weer een prachtige dag te 
gaan worden met hopelijk ook prachtig weer. 
Iedereen is dan ook weer van harte welkom 
om een kijkje te gaan nemen op Holwerdbeach. 
Natuurlijk is de beachbar van Land & Zeezicht 
de hele dag weer open zodat het aan een hapje 
en drankje niet zal ontbreken. Ook de kids zijn 
we niet vergeten en speciaal voor hen zal er 
de hele dag een springkasteel staan opgesteld.
In verband met dit toernooi is de kop van de 
pier vanaf donderdagavond 5 juli om 20:00 uur 
afgesloten voor alle verkeer.
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UITVAARTVERENIGING ‘DE LAATSTE EER’ HOLWERD
Secretariaat:
Gama 3, 9151 HL Holwerd. 0519-562421
www.uitvaartvereniging-de-laatste-eer-hol-
werd.nl
Correspondentieadres:
Postbus 3, 9150 AA Holwerd
Aangesloten bij de Federatie van Uitvaart-
verenigingen Friesland.

In het vorige stukje hebben we een kijkje in 
de keuken van onze uitvaartvereniging kunnen 
nemen.
Hier werd de algemene ledenvergadering ook 
genoemd. Deze ligt al weer een paar maanden 
achter ons. De ledenvergadering werd door 
zo’n 34 personen bezocht. Naast de reguliere 
agendapunten, herdenken we ook ieder jaar 
weer de leden van onze vereniging die het 
afgelopen jaar zijn overleden. Ze worden ieder 
genoemd en hierna wordt er een minuut stilte 
in acht genomen. Wetende dat achter ieder 
sterfgeval een groot verdriet en gemis schuilt.

Jan Deelstra, als vrijwilliger werkzaam voor het 
Humanistisch verbond, vertelde deze avond 
boeiend over zijn belevenissen als spreker bij 
uitvaartceremonies. Hij helpt ook bij het vorm-
geven van een uitvaartdienst. In één of meer 
gesprekken wordt het unieke en bijzondere van 
een overledene naar voren gehaald om herin-
neringen levend te maken.  De toespraak is 
dan ook het allerbelangrijkste. Hij benoemd en 

benadrukt hoe bijzonder het is wat nabestaan-
den aan een “vreemdeling” vertellen. Toch is 
afstand nemen, belangrijk. Wie uitvaartbegelei-
der bij het Humanistisch verbond wil worden, 
krijgt een korte maar gedegen opleiding.

Dit jaar konden we tot grote vreugde consta-
teren dat ons dragers arsenaal goed op peil 
is. Na het vertrek van Hein Boonstra hebben 
zich twee nieuwe dragers gemeld, waaronder 
iemand in de leeftijd van 26 jaar. Wij vinden 
het geweldig om te zien dat ook jongeren de 
Laatste Eer in Holwerd een warm hart toe-
dragen.

Ons bestuur blijft dit jaar nog in de huidige 
samenstelling. Volgend jaar treedt Jan Idsardi 
af en hij stelt zich na vele jaren inzet niet 
herkiesbaar. Binnenkort gaan we dus binnen 
ons ledenbestand naar geschikte kandidaten 
zoeken. Stiekem hopen we dat er na het lezen 
van dit stukje, de kandidaten spontaan op de 
stoep staan. ;-)
Kijk eens op onze website om te zien wie er al-
lemaal in het bestuur zitten. Het is een gezellige 
ploeg, die dus gezellige en enthousiaste mensen 
kan gebruiken. 

Holwerd, juni 2012

Willie Boonstra, secretaresse 
uitvaartvereniging de Laatste Eer Holwerd

 Er wordt door B.J. Visser Zand- en Grindhandel 
uit Dokkum 175 m3 zand naar toe gereden om 
er een echt strand aan te leggen. Kraanbedrijf 
Vrieswijk zorgt weer voor een perfect afge-
werkte zandvloer. We hopen net als vorig 
jaar op mooi weer, sportieve prestaties en de 
banken vol toeschouwers. 

Voor teams die nog mee willen doen op 
Holwerdbeach, er zijn nog enkele plekken 
vrij. Ben je 16 of ouder en heb je zin om met 

je straat of vrienden mee te doen op het 
strand, schrijf je dan nu nog in. Gemengde 
teams worden automatisch ingeschreven in 
de Heren-Laag poule.

Voor meer informatie en het inschrijfformulier 
ga je naar de website www.holwerdbeachvol-
ley.tk

Namens de Holwerdbeachcommissie
Theo Broersma
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Naar aanleiding van mijn twee stukken in de 
doarpsbel van december 2011 en maart 2012 
over het militaire leven in het Napoleontisch 
leger van Sjoerd Sjoerds Posthuma ontving  ik 
van oud-Holwerter Meindert Geertsma een 
andere kijk en aanvullingen op deze historie. 
Hierbij zijn relaas:

De grêfstien fan Sjoerd Sjoerds Posthuma, de 
‘gewond strijder in den veldtocht van 1815’. Alle 
kearen as ik op it tsjerkhôf dy tekst lies tocht ik: 
hoe slim soe it mei dy wûnen west ha dat dy 
krapoan sechstich jier letter op de stien noch 
neamd wurde moasten? In earm ôfsketten? In 
stive skonk? In feech mei in sabel oer it wang? 
Blyn oan ien each? We sille it net mear te wit-
ten komme. Mar grif hat de man sels grutsk 
west op syn status fan ‘gewond strijder’.
Ik leau der dan ek neat fan dat hy soldaat west 
hat yn it Frânske leger en oan dy kant meifoch-
ten hat yn de slach by Waterloo.

It moat krektoarsom west ha.

Doe’t Napoleon begjin 1815 útpykt wie fan 
Elba nei Paris en dêrwei mei in grut Frânsk 
leger yn de rjuchting fan België optriek, doe 
wiene der yn dat leger, meie we dochs oan-
nimme, gjin of suver gjin Nederlânske soldaten. 
Wêrom soenen dy der ek west ha? Napoleon 
wie ommers al yn 1813 ferslein. Nederlân wie 
doe, sa’t men wol sei, ‘bevrijd van het Fransche 
juk’ en wie tegearre mei België in selsstandich 
lân wurden, it ‘Koningrijk der Nederlanden’. It 
hie in eigen leger, de Nationale Militie, en wa’t 
net frylotte wie moast yn tsjinst. 

Sa sil it ek wol gien wêze mei loteling Sjoerd 
Sjoerds Posthuma út Holwert. Hy wie, sa’sto 
skriuwst, korporaal fan it 1e bataljon Infanterie 
Nationale Militie. Dat bataljon bestie út 591 
man, allegear Friezen. Se binne lykwols net by 
Quatrebras op it slachfjild ynset en ek net twa 
dagen letter by Waterloo. Se waarden om 
strategyske redenen as reserve achter de hân 
hâlden. ‘Deze werkeloosheid was voor al de 

officieren en soldaten zeer onaangenaam’ want 
oare minsken ‘behaalden eer en roem’ skriuwt 
Wopke Eekhoff yn syn boek Friesland in 1815.  
Dat wol ik wol leauwe. Jo eigen kant wint de 
slach, jo binne sels noch yn libben en hawwe 
gjin skramke oprûn, en dochs kinne jo net sizze: 
it is oan my te tankjen dat Napoleon ferslein is. 
Foar minsken dy’t der sa oer tochten wie it mar 
moai dat se in dei nei de slach by Waterloo, op 
19 juny 1815, dochs noch kâns krigen op eare 
en rom. Se krigen doe it befel om nei it suden 
op te trekken. Se namen in pear lytse plakjes 
yn en begûnen doe oan de belegering fan de 
Noard-Frânse steden Valenciennes en Condé. 
Dat wienen sterke festingen en it duorre wol 
trije wike eardat se dy ynnommen hienen. 
Dêrby sneuvelen in stik as wat Friezen, ‘terwijl 
de korporaal Sjoerd Sjoerds Posthuma van 
Holwerd onder de geblesseerden was’ skriuwt 
Eekhoff.

Dat is alles wat ik fine kinnen ha oer ús ‘gewond 
strijder in den veldtocht van 1815’

No is it bekend dat men de prins van Oranje, 
de lettere koaning Willem II, yn Waterloo mei 
wûnen oan it skouder fan it slachfjild ôffiere 
moatten hat, en mei om dy reden neamde 
men him letter wol ‘de held van Waterloo’. 
Soe Sjoerd Posthuma himsels achternei ek in 
bytsje held field ha? Ik slach no fansels oan it 
fantasearjen, mar soe it wêze kinne dat er op 
syn âlde dei hyltyd mar wer de ferhalen fer-
telde oer de gloarjedagen út syn jeugd, doe’t 
er meiholpen hie om dy ferskriklike Frânsen te 
ferslaan? En dat er dat bekeapje moatten hie 
mei wûnen?
Dat kin sa west ha.

En stel dy no ris foar dat Posthuma yn 1815, 
dat wol sizze twa jier neidat de Frânsken út 
Nederlân weitrokken wienen, noch oan de 
Frânske kant meifochten hie, sa’sto skriuwst. 
Dat er sa te sizzen ‘fout’ west hie. Soenen syn 
bern en bernsbern dat dan anno 1874 op dy 
grêfstien mar net leaver ferswije wollen ha? 

EEN ANDERE kIJk OP HET VERHAAL VAN SJOERD SJOERDS POSTHUMA
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Ferjit net, yn 1863 hat men yn in soad plakken 
yn Nederlân feestlik betocht dat 50 jier earder 
Nederlân fan de Frânsken befrijd wie. Ek yn 
Holwert hat men dat fierd. Dat wie op tiisdei 
17 novimber 1863. Op de ‘boppekeamer’ fan 
herberch ’t Graauw Paard, by kastlein Hindrik 
Bosma, is doe foardroegen en songen, Waling 
Dijkstra lies in stik foar oer ‘de Frânske tiden’ 
dat er apart foar dy gelegenheit skreaun hie en 
nim mar oan dat it foaral de Holwerter nota-
belen wienen dy’t dêr oanwêzich wienen want 
de kantonrjuchter P. A. V. baron van Harinxma 
thoe Slooten (fan Tsjessens) hie it feest mei 
organisearre en der ek flink ta betelle.

Ik stel my sa foar dat ek Sjoerd Posthuma hjir 
oanwêzich west hat. Dizze ‘landbouwer’ sa’t er 
op syn grêfstien hyt, sil wol in ‘geseten’ boer 
west ha en ien fan de doarpsnotabelen. In jier 
earder, yn 1862,  wie der op de hoeke fan de 
Fiskwei en de Kasernestrjitte (dy’t doe fansels 
noch net sa hiet) in foarse pleats boud. Yn de 
achtergevel sit noch altyd  in stien mei dizze 
tekst:

Anno 1862
is de eerste steen

gelegd door
SJOERD en GOFFE

zonen van
Sjoerd S. Posthuma

en
Jantje G. Terpstra

Dizze Sjoerd en Goffe, jonges fan in jier as 
alve, tolve, binne pakesizzers fan de ‘gewond 
strijder’. Op de site fan Tresoar is it wat lêstich 
om te finen, mar de Sjoerd S. Posthuma fan 
dizze stien moat deselde wêze as de Sjoerd 
Postuma dy’t neffens de boargerlike stân op 
13-3-1818 berne waard as soan fan Sjoerd 
Sjoerds Postuma en Trijntje Pieters Hofma. Sa 
steane dy nammen skreaun. It is in tiezeboel 
mei dy Posthuma’s en Postuma’s en Hofman 
en Hofma, en de chaos wurdt noch grutter 
ast sjuchst dat Sjoerd Sjoerds yn 1811 neffens 
it Repertorium van Familienamen de namme 
Posthumus oannommen hat. Mar it giet hyltyd 
om ien en deselde famylje.

De âlde Sjoerd Sjoerds sil der dus yn ’t Graauw 
Paard wol by west ha en miskien hat hy dêr as 
âld strider wol wat ekstra yn de belangstelling 
stien. Dat sil him dan wol goed dien ha. En 
doe kaam der twa jier letter ek noch ris dat 
boek Friesland in 1815 fan Eekhoff út. Dêr stie 
swart op wyt dat de Holwerter Sjoerd Sjoerds 
Posthuma ferwûne rekke wie. Soks moast yn 
1874 op de grêfstien!

Wat yn ferbân mei dy pleats op de hoeke fan 
de Fiskwei en de Kasernestrjitte ek aardich is, 
dat is wat Jeltsje Walings Dijkstra op side 57/58 
skriuwt yn har “Út myn bernetiid”. Sy moast as 
jong famke foar har âldere suster mei in boad-
skipke nei Sjoerd Postma (sa stiet it der, dit is 
al de fjirde fariant) en giet dan ‘de hegebuor-
ren del, rjuchtsom, in pear huzen foarby, dêr 
stiet de moaije boerehuzing, mei de side tsjin 
’t paed oan’. Ensafuorthinne. Der is blykber in 
lytse poppe yn hûs, in famke, en dat moat dan 
in dochter wêze fan de Sjoerd Sjoerds dy’t hjir 
boppe as earste-stien-lizzer neamd wurdt.
Dizze pleats is dus yn 1862 boud. Mar wêr 
wennen de Posthuma’s foar dy tiid? Op de 
kadastrale kaart fan 1832 kin ik gjin Posthuma 
as eigener fan in pleats yn Holwerd fine. Wie 
hy doe noch hierboer? Oan de Fiskwei wie doe 
op de kaart wol in grutte skuorre yntekene, 
eigendom fan de fuorman Tjeerd Jeppes de 
Boer. It sil wol in âld spul west ha dat yn 1862 
delhelle is.

Oant safier mar. In oare kear mear, want der is 
noch wol it ien en oar.

Meindert Geertsma
Delfzijl, 19 maart 2012

Henk Willemsen
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FIETS/MOTOR/WANDELTOCHT VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE HOLWERD
Op zondagmiddag 14.00 uur starten we vanuit 
de Gouden Klok voor een prachtige fietstocht 
van 25 km. De Holwerder activiteiten com-
missie had er weer alles aan gedaan om er 
een succes van te maken.Het weer hield zich 
goed en met de elektrische fietsen voorop 
ging het via de Holwerder Mieden richting 
Lichtaard.Gelukkig was het tempo niet te 
hoog met standje 1 op de trapondersteuning.
De Holwerder vaart lag er prachtig bij tussen 
het hoge riet en na Lichtaard ging het over 
het fietspad richting hoge brug langs de vaart 
waarin de gele plomp bloeide.In het weiland 
waren volop vogels waaronder de Karrekiet.
Bij de Dokkummer Ee aangekomen ging het 
richting Birdaard langs het fietstpad langs de 
Ee.In de weilanden om ons heen liepen gelukkig 
veel koeien,wat altijd een prachtig gezicht is. Er 
zijn dus nog boeren die hun vee liever buiten 
hebben lopen op een apotheek met vers gras 
en kruiden, dan met z’n allen binnen staan 
in grote stallen met een dikke hypotheek! In 
Burdaard aangekomen konden een aantal fiet-
sers de verleiding niet weerstaan om even in 
het cafe te duiken. Het sportieve gedeelte ging 

richting MFA met zwembad en sportvelden 
voor slechts 30 miljoen. Het was er ijselijk stil 
met een voor de 2e maal omgeploegd sport-
veld. Leuke vooruitzichten dus na de gemeen-
telijke herindeling, waarin Dongeradeel mee 
mag betalen aan de kosten. We gingen maar 
weer snel richting Flierterpen waar alles er nog 
kleinschalig bij lag. Via Jislum en Ginnum ging 
her richting Farebuorren en vervolgens richting 
Fam. Bob Meyer, waar onze 1e pitstop was 
gepland. We werden geweldig ontvangen in 
de prachtige theetuin met koffie en gebak. Dat 
de beide Meyers groene vingers hebben bleek 
wel uit het weeldig bloeiende vingerkruid. Dat 
onze oud nieuwslezer en E.O. man Bob met z’n 
tijd is meegegaan bleek wel uit het feit dat er 
op de zolder een soort koopzondag was geor-
ganiseerd voor de fietsende dames. Hierdoor 
werd de tocht aanmerkelijk vertraagd en be-
landen we ver achter op het schema weer in 
de Klok. Hierna was het nog heel gezellig met 
de aangekomen wandelaars en motormuizen! 
Commissie proficiat en tot een volgende keer!!

Douwe Kuipers

OPBRENGST COLLECTE kINDERHULP
De opbrengst van de collecte Nationaal Fonds 
Kinderhulp heeft dit jaar in Holwerd en omstre-
ken het bedrag van € 426,87 opgebracht. Hier 
hebben 12 collectanten zich voor ingezet die 
we langs deze weg nog eens graag van harte 
willen danken. Niet in de laatste plaats geldt 
deze dank voor alle mensen in en om Holwerd 
die graag bereid waren voor dit doel hun por-
temonnee  trekken en te doneren.

Voor meer informatie kunt u bellen met B. 
Vellinga, tel. 0519562298
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NIJS UT DE NATOER RUN HOLWERT
Wat is der in soad te beleven yn de natoer as 
it maitiid is! Der is net in fûgel dy’t itselde sankje 
sjongt. De Tsjiftsjaf (Tjiftjaf) ropt syn eigen nam-
me en sa lûd foar sa’n lyts fûgeltsje! Sa ek it Tomke 

(Winterkoning). In 
koarte strofe en dan 
in lange triller en ein-
digt sa ’t er begjint. 
De Skelfink (Vink) ek 
lûd, eindicht mei in 
soart slach, hiel koar-
tôf. De Braamsluiper 

(ik wit net de Fryske namme) begjint krektsa as 
de Skelfink mar eindigt sûnder dy slach. It earste 
Ljipaai waard fûn op 10 maart by Aldehakse. 
Fierder wie it tige min mei de Ljippen yn it lân. 
Wy fersuchtten wolris: it is stil boppe de grei-
den en ikkers, tige stil… It kaam fan de droech-
te dit jier mar ek de yntinsive lânbou is der skul-
dich oan. Tidens in aaisykjen seach ik boppe de 
FerwerTer kwelder 
in Fjildoele (Velduil) 
fleanen. De ien-
nichste ûlen dy’t 
ek oerdei warber 
binne op jacht nei 
mûzen. Dizze fûgel 
briedt hast allinne mar mear op de waadeilan-
nen .

Yfke Hoekstra belle my om te fertellen dat der 
tusken de Hegebourren en de Fiskwei in oantal 
Roeken oan it nesteljen wiene. It is in moai 
gesicht om dizze bisten dwaande te sjen, alhoe-
wol se in protte lawaai meitsje. Helje de Roek 
net trochinnoar mei de Swarte Krie (Zwarte 
Kraai). De Roek hat in griize snaffel en is in bes-
kerme fûgel dy’t rûpen ensa yt, yn tsjinstelling ta 
de Swarte Krie dy’t ek jonge fûgeltsjes yt.
De Boereswel 
(Boerenzwaluw) kaam 
ûng. midden april wer 
werom ut Súdelik 
Afrika. It giet net goed 
mei dizze fûgel. Men 

is oan it ûn-
dersykjen wat 
de oarsaak is. 
Minder briedge-
legenheit hjir of 
der is yn Afrika 
wat oan de hân. 
Foaral boeren 
melde dat de 
Swellen net 
werom komme 
op har bried-
plakken .

Arjen Veldema ferlelde 
my dat hy by de Coop-
winkel yn in beam in 
gat mei deryn de Lytse 
Eksterspjocht (Kleine 
Bonte Specht) sjoen 
hie. En yndie, it fûgel-

tsje hie in prachtich rûn gat makke, it wie der 
besaaid mei houtskaafsel, en hy kipe der mei 
it kopke út. Letter ha wy it bist minder sjoen. 
Der is fêst war bart mei it briedsel. Yn it 
Lauwersmar bloeit de Orchis no massaal. Dizze 
orchidee, de Rietorchis, is pears en se steane 
mei tûzenden byinnoar, in prachtich gesicht!

Oan de Dokkumerdyk lâns de feart hat in 
Swannepear bred . Der sit altyd in Skiere Goes 
(Grauwe Gans) by, ticht yn ‘e buurt. Ik ha my 
fertelle litten dat der in kear in aai fan in Skiere 
Goes by it legsel fan de Swan lein is en neidat 
de aaien útkommen binne it Goesejong mei de 
oare swannen opgroeid is. Soe samar kinne! 
Ik soe noch wol mear fertelle kinne mar hâldt 
no mar op. Jim waarnimmingen binne altyd 
wolkom .

1 juny 2012
Sara Hofman

sarahofman@gmail.com
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MIENT GERARD JACOB VAN DER MEULEN (1934)
Mient Gerard 
Jacob van der 
Meulen (1934) 
heeft toch nog 
even met ande-
ren overwogen 
of hij dit stukje 
met mij wel aan 
wilde gaan, en 
daarom heb ik 
met de hand op 
mijn hart beloofd 
het eerst aan 
hem voor te le-
zen. Ik hoop dus 

echt op een goede afloop, want onze ontmoe-
ting is en blijft voor mij een prettige verrassing.
Ik had trouwens al zo’n voorgevoel dat wij 
meer met elkaar gemeen zouden hebben dan 
dat wat onmiddellijk in het oog springt. Het was 
vooral het alpino petje van Mient wat me op 
weg naar de Coop aan een Baskische oud-strij-
der deed denken en nieuwsgierig maakte. Die 
streken van het Iberische eiland ken ik namelijk 
beter dan mijn eigen vaderland. Geef me de 
kaart van Spanje maar en ik rij u zonder twijfel 
naar de plaats van bestemming. Daarentegen 
moet ik met een zekere schaamte bekennen 
dat ik nog steeds geen flauw idee heb waar 
Breda of Appingedam ligt.
En om nog even terug te komen op het petje 
van Mient, ik geloof echt dat hij, al opperde ik 
wel wat over koude winters, ijsmutsen en der-
gelijke, er nog steeds versteld van staat dat niet 
iedereen er mee rond loopt.
Misschien heeft reïncarnatie, oftewel de leer 
van de zielsverhuizing, er iets mee te maken. 
Mient’s moeder had daar wel wat begrip voor 
en voor die tijd was dat best heel ruimden-
kend en bijzonder. Net als ik heeft Mient zijn 
eerste naam pas op latere leeftijd echt leren 
waarderen en heeft hij zich als kleine jongen en 
enig kind behoorlijk eenzaam gevoeld. Jammer 
genoeg ontbrak het in zijn buurt aan kinderen 
van zijn leeftijd en tot de dag van vandaag vindt 
hij dat nog heel erg jammer.

Geboren uit een Groningse moeder en een 
vader wiens familie oorspronkelijk uit Ternaard 
en omstreken komt, studeerde Mient na de 
lagere en middelbare school af aan de universi-
teit voor kandidaat notaris in zijn geboortestad 
Groningen. Al spoedig kwam hij vanwege 
zijn eerste baan in Heerenveen en later in 
Leeuwarden terecht en wanneer er weer  een 
opvolger voor notaris gezocht werd, stond hij, 
zolang nodig, alltijd klaar om deze  te vervan-
gen. 
Mient woont nu al 28 jaar in Holwerd naar 
genoegen. Maar zo langzamerhand valt het 
hem echter wel wat moeilijker auto te rijden, 
en daarom neemt hij nu af en toe gewoon de 
bus of een taxi. Gelukkig vindt hij lopen ook 
heerlijk. ”Want dan glijdt alles wat zwaar lijkt 
langzaam van je af en zie je weer hoe mooi de 
natuur kan zijn”.
Omdat Mients vader mede eigenaar was van 
een vrachtschip, kan Mient je nog steeds veel 
vertellen over varen op zee want hij heeft veel 
landen aangedaan en havens bewonderd. 

Al op zijn negentiende mocht hij mee op een 
kustvaarder naar het zuiden en aangekomen in 
de haven van Bayonne werd hij op zijn verjaar-
dag tot zijn grote verbazing feestelijk verrast en 
ontving het koperen bakje, wat tot op heden 
nog bij hem aan de muur hangt. En wanneer 
je goed kijkt, zie je een stoere stierenvechter 
compleet met zwaard, capote, stier en al. 
En opeens komt dan ook dat alpino petje 
ergens weer een beetje om het hoekje kijken. 
Mient heeft trouwens ook spannende avon-
turen beleefd. Zelfs gevaarlijke zeerovers, die 
Mient samen met een vriend tegen kwam in 
de haven van Tanger, hebben nog geprobeerd 
ze te overtuigen mee te doen met hun zoge-
naamde onschuldige avonturen, op weg naar 
Marseille. 
Maar als ze dat hadden gedaan, lagen ze 
nu waarschijnlijk nog op de bodem van de 
Middellandse zee. Want later stond de schiet-
partij van die boeven in geuren en kleuren 
levensgroot in de krant. 
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En ja, Mient heeft veel meer landen gezien dan 
velen van ons. Rusland, Noorwegen, Zweden 
en Engeland, noem het maar op. Maar de al-
lermooiste en vriendelijkste vindt hij toch de 
Baltische landen. 
En nu hij toch wat meer gebonden is aan huis 
en haard, kijkt hij graag wat televisie of leest de 
Telegraaf en wat financiële tijdschriften.

Mient houdt van witte orchideën en paarse 
gladiolen, maar blauw is toch wel zijn lieve-
lingkleur. 
In de kast staat een levensgrote bijbel, want 
voor Mient is God toch echt wel almachtig.

Marja van der Veen

SFEERBEELDEN 100 JAAR FIETSELFSTEDENTOCHT DOOR HOLWERD
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UIT HET VERLEDEN VAN HOLWERD
Deze keer komen we bij een stins die binnen 
de bebouwde kom heeft gestaan. De stins 
heeft niet echt een naam, maar wordt vaak 
aangeduid als “Stins in ’t gebuirte”. Over het 
ontstaan van deze stins is niet veel bekend. In 
de buorren van Holwerd lagen enkele huizen 
die als “stins” worden aangeduid. In hoeverre 
het om middeleeuwse gebouwen gaat is on-
bekend. Wel is duidelijk dat het ten tijde van 
de vaststelling van het stemcohier in 1640 aan-
zienlijke huizen waren want er was stemrecht 
aan verbonden.

In 1640 was de grietenijsecretaris dr. Cornelius 
Vermees eigenaar en bewoner. Hij had dit 
“stens huys ende langhuys, boomen ende plan-
tagie, stecken mitsgaders leedighe plaetse  inde 
gebuirte van Holwert, strekkende van de strate 
tot achter aende schipvaert” in 1631 gekocht 
van de erfgenamen van jonker Worp van 
Tjessens en diens vrouw Ursel van Scheltema. 

Ook de opvolgende secretarissen Zacharias 
Huber, Gerlacus van Scheltinga en in de 18e 
eeuw Claes Jilles Hulshuijs woonden er. In 1640 
was er reeds een “olde huijsinge ten westen 
van de stins” bijgekocht en in 1647 kocht 
Huber een “hoff, tuin, bomen en plantagie” 
ten zuiden van zijn huis, ten noorden begrensd 
door eigendom van Hessel van Meckema. Bij 
de koop van het huis in 1645 was dit om-
schreven als “seeckere stins en huijsinge, sampt 
koecken terzijde met de plaets ende hovinge 
daer bij zijnde” en aandeel aan de “put ende 
steige”. 

In 1784 verkocht een nazaat van Claes Jilles 
Hulshuijs de “stins inde buren” aan Jacob 
Reinders Bleinsma. Het huis werd toen om-
schreven als een schoone, stemgeregtigde en 
rojale huysinge, voorsien met drie onder en 
drie boven camers, waaronder een groot zaale 
en een vertrek met een schoonen Sweedse 
vloer van wit albasten steenen. 
Het huis was weelderig ingericht en verder 
voorzien van een keuken, paardenstal, wa-
genhuis, twee putten en een duiventil, een 
grote hovinge en tuinen die met een ringmuur 
beschut waren. Onder de Bleinsma’s is het 
gebouw in verval geraakt en gebruikt als jene-
verstokerij die in 1806 nog bestond. De aan-
duiding “met aandeel in de steeg en de put” en 
de omschrijving “met een keuken terzijde”geeft 
aanleiding te vermoeden dat de stins gestaan 
heeft op de plaats waar nu het pand Foarstrjitte 
nummer 7 staat en dat begin 19e eeuw moet 
zijn gebouwd. Dit grote gebouw is bij ouderen 
bekend als het oude postkantoor en bij vele 
jongeren nog als de voormalige discotheek 
“De Tapperij”. Dit gebouw heeft nog steeds 
een aanbouw terzijde. Deze aanbouw bevat 
grote toegangsdeuren want het deed vroeger 
dienst als koetshuis voor paard en wagen van 
de heelmeester die hier woonde. 
Voordat het in 1907 werd verbouwd tot post-
kantoor werd het bewoond door heelmeesters 
zoals de hedendaagse huisarts toen genoemd 
werd. 
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Van middeleeuwse funderingen zijn er op dit 
moment geen sporen zichtbaar. Het pand staat 
al een poos in de steigers en de eigenaar is 
bezig het pand langzaam maar zeker in oude 
staat te herstellen. De foto toont de situatie 
van rond 1965 toen het nog als postkantoor 
in gebruik was.

(bronnen: Stinsen en States in Friesland, 
Monumenten van geschiedenis en kunst Noordelijk 
Oostergo, De Dongeradelen)

Henk Willemsen

RAADSEL RODE ROOS OPGELOST
De rode roos met daaraan een bedankkaartje 
die ik afgelopen winter aantrof op het oor-
logsmonument aan de Waling Dykstrastrjitte is 
afkomstig van één van twee zussen uit Diemen.  
Ze kwamen in de hongerwinter van ‘44/’45  
met z’n tweeën aan bij de ouders van mevrouw 
Anneke van der Bos-Hiddema. Mevrouw Van 
der Bos woont nu aan de Teebus, maar destijds 
woonde zij thuis bij haar ouders in het huis op 
nummer 18, het huis waar haar zoon Hessel 

nu woont. Ze houdt altijd nog contact met één 
van die zussen.  Afgelopen winter is deze zus 
bij mevrouw Van der Bos op bezoek geweest 
en vertelde haar dat ze de roos aan het mo-
nument had geplakt. Ze heeft nog altijd zeer 
goede herinneringen aan ons dorp. Dankzij de 
hulp van Holwerters heeft zij de oorlogswinter 
kunnen overleven en daar is zij nog steeds 
dankbaar voor.

Henk Willemsen
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UIT DE OUDE DOOS

Ingezonden door Henk Willemsen
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CRESCENDO: BLOASMUzIEk: LOkkICH, FRIJ EN RIEk
In de jaren ’50 zong Tetman de Vries de vol-
gende regels: 
In doarp dat gjin korps hat, dat is net kompleet,
De fleur yn in doarp komt pas earst goed op 
gleed
As hoarnen en bugels muzykje.
In doarpskeatspartij heart wat blaasmuzyk by
Dan fielt men jin lokkich en frij.

In 2005 schreef Gé Reinders:
Gaef mich eine esbas veur ‘n sjtevig fundament
Gaef mich sjuve en die saxe veur de moere van 
dees muziektent
‘t Vergulde kaopere daak waert door de bugels 
en trompette gemaak
En dan heurs se: Blaosmeziek op eine sjone 
zondigmorge
Blaosmeziek bleust mich omver
Mit toeters en bellen ‘n sjoon verhaol vertelle
Zondigmorge blaosmuziek blaos mich riek

Beide teksten geven weer hoe belangrijk een 
fanfare is voor een dorp en voor een mens.

Muziekvereniging Crescendo is in 1896 opge-
richt en startte met 13 blazers. Nog geen jaar 
na oprichting was Crescendo present bij de 
kaatspartij van Concordia en dat is bijna altijd 
zo gebleven: de kaatspartij met blaasmuziek 
waar Tetman over zong.
Anno 2012 heeft Crescendo nog 35 leden. De 
jongste leden (Marijke, Hanneke en Mart) zijn 
12, het oudste lid (Hindrik de Haan) is 82 en 
de rest zit daar tussenin. 
Elke donderdagavond in het Amelander 
Veerhuis geeft ontspanning en saamhorigheid 
en na de derde helft is er steevast één lid die 
zegt: Bedankt foar it praatsje!

Wie Crescendo wil meemaken is welkom 
op donderdagavond om half acht. Omdat de 
trombonesectie al wat ouder wordt, zou daar 
verjonging welkom zijn, maar natuurlijk zijn ook 
andere blazers zoals bugels, hoorns en saxofo-
nisten welkom.  

Bloasmuziek: lokkich, frij en riek!

OPROEP BURENHULPDIENST
Regelmatig doen er mensen uit uw dorp een 
beroep op de BurenHulpDienst. Om deze 
mensen van dienst te kunnen zijn is het belang-
rijk om voldoende vrijwilligers te hebben.

Heeft u maandelijks eens een uurtje over 
en u wilt vrijwilligerswerk doen voor de 
BurenHulpDienst neem dan contact op met 
de projectcoördinator R. Hes, Stichting Welzijn 

het Bolwerk, tel. 0519-292223 of via de mail: 
r.hes@het-bolwerk.eu.

Het gaat voornamelijk om vervoer van en naar 
het ziekenhuis en klussen in en om het huis.

UITNODIGING: MUzIEk……zIT IN JEzELF!

Op zondag 24 juni is er een IKO-viering in de 
Willibrorduskerk. Deze dienst is staat in het 
teken van muziek vanwege het thema ‘Country 
en Western’ van de optocht. In deze viering 
zullen we allerlei soorten muziek horen die 

misschien iets in u wakker roepen. Voor elk wat 
wils hopen wij. Het begint om half tien en na 
afloop staat de koffie klaar in de tent. 

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!
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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

10 juli ■  14 augustus ■  11 september
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