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NIJS FAN DOARPSBELANG
Wy hienen einlik net tocht dat ‘r noch komme 
soe, mar dochs wie it ynienen noch safier… 
ein jannewaris waard it winter… en dik ek! Gjin 
snie en net folle oerlêst fan glêde diken, mar 
sa’n twa wiken fûle kjeld mei temperatueren 
fan fier ûnder de min tsien graden. Dat wienen 
wy net mear went de lêste jierren. Wat wie it 
kâld…. 
Op tongersdei 2 febrewaris koe de iisbaan wer 
iepen gean. Elts hat wer moai reedride kint ek 
oer fearten, kanalen en oare befêzen wetters. It 
wie in geweldich moai winterskoft, mar sa snel 
at de winter kommen is is der ek wer fuort 
gien. En no mar op nei de maityd. De fûgels 
begjinne alwer te fluitsjen…..

Dorpsbelang vijftig jaar
Dit jaar wordt de mijlpaal van een halve 
eeuw bereikt. Door een aantal enthousiaste 
Holwerders, die met ons dorp begaan waren, 
is de vereniging van dorpsbelangen Holwerd in 
1962 opgericht. De exacte datum is helaas niet 
bekend. Tien jaar later, in 1972, begon men 
zelf ook een eigen dorpskrant uit te geven. Het 
blad heet tegenwoordig de doarpsbel, ligt voor 
u en gaat dit jaar haar veertigste jaargang in. 
Om deze twee heuglijke feiten niet ongemerkt 
voorbij te laten gaan heeft dorpsbelang beslo-
ten dit nummer huis-aan-huis te verspreiden. 
Op de ledenvergadering van 27 maart a.s. zal 
nadere aandacht aan ons vijftigjarig bestaan 
worden besteed.

Kassencomplex
Er lijkt toch een oplossing in zicht te komen 
voor de oude kassen aan de Elbasterwei. 
De kassen zijn al sinds 2004 onderwerp van 
gesprek. Er zijn toen door een projectontwik-
kelaar plannen voor woningbouw op de plek 
van het kassencomplex gemaakt. Deze bleken 
in strijd met het bestemmingsplan van de 
gemeente en sindsdien is men verwikkeld ge-
weest in verschillende rechtszaken. De eigenaar 
van het kassencomplex heeft onlangs bij de ge-
meente aangegeven dat er een gegadigde is om 
de kassen over te nemen en weer in gebruik 

te nemen voor kasteelt. Verdere maatregelen 
van de gemeente zijn daarom tot 1 september 
van dit jaar uitgesteld. Voor de zomer komt er 
een bedrijfsplan voor een nieuwe onderneming 
in het complex. We wachten verdere bericht-
geving af.

Herinrichting deel Fonteinstrjitte
Op maandag 5 maart zijn de werkzaamheden 
gestart op de Fonteinstrjitte tussen de Van 
Bongastritte en De Morgenzon. Aannemer 
Stienstra BV zal een regenwaterriool en nieuwe 
bestrating aanleggen. De werkzaamheden zul-
len zo’n acht weken gaan duren waarbij de 
weg wordt afgesloten. Voor vragen over de 
werkzaamheden kunt u contact opnemen met 
de heer Ten Berge van de gemeente via tele-
foonnummer 06-12911521.

Herinrichting deel Stasjonswei
Ook op 5 maart zijn de werkzaamheden ge-
start op het deel van de Stasjonswei dat bij de 
provinciale weg N356 hoort. Deze zullen duren 
tot 1 mei. De werkzaamheden bestaan uit het 
veiliger maken van de weg en het verbeteren 
van de leefbaarheid van ons dorp. Aannemer 
Oosterhof Holman uit Grijpskerk zal de weg, 
fietspad, stoep, parkeerplaatsen en kruispunten 
gaan aanpassen. Zoals het nu lijkt zal de weg 
eind april twee weken worden gestremd, maar 
dat kan in de tussentijd nog wijzigen. Voor 
vragen over de werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met de toezichthouder op de locatie, 
de heer Van Manen via telefoonnummer 058-
2925557.

Experiment duurzaam beschermd dorpsge-
zicht Holwerd
In opdracht van gemeente en provincie is er 
onder leiding van Maeike Lok van Doarpswurk 
uit Raerd en Jan Rodenhuis van Partoer uit 
Leeuwarden door dorpsbelang een werkgroep 
samengesteld van een paar van onze be-
stuursleden en een aantal dorpsgenoten. De 
naam zegt het al, het is een experiment, maar 
wat er gaat gebeuren is ongeveer als volgt.  
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Als eerste is er door de rijksdienst voor het 
cultureel erfgoed (voorheen de monumenten-
zorg) een zogenaamde cultuurhistorische ver-
kenning gemaakt van de oude dorpskern. Ten 
tweede wordt momenteel door een drietal 
bouwhistorici gewerkt aan een bouwhistori-
sche verkenning waarbij elk pand in onze oude 
dorpskern op zijn historische waarde (zowel 
van binnen als van buiten) wordt onderzocht. 
Als derde komt dan onze werkgroep om de 
hoek kijken met het maken van een dorps-
verkenning. Deze drie verkenningen worden 
uiteindelijk in elkaar gevoegd en dat zal dan 
straks rond september 2012 tot concrete en 
zichtbare resultaten  moeten leiden.

Mestvergister
Nog steeds ontvangen gemeente en dorpsbe-
lang klachten over flinke stankoverlast van de 
mestvergister op het voormalige HTO-terrein. 
Milieu-inspecteurs en toezichthouders zijn re-
gelmatig in en rondom ons dorp aanwezig 
om mogelijke geuroverlast vast te stellen. Met 
de eigenaren van de vergister zijn over de 
inperking van de overlast duidelijke afspraken 
gemaakt waar zij zich aan dienen te houden. 
Inspecteurs blijven de boel in de gaten houden 
en mocht u iets ruiken wat van de mestver-
gister afkomstig kan zijn dan vragen zij u dit 
te melden bij S. Bouma, milieu-inspecteur, via 
telefoonnummer 0519-298838.

Dan noch wat koart nijs
Op 3 januari is een delegatie van ons bestuur 
naar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Dongeradeel geweest. Kaatser Gert Anne van 
der Bos werd tijdens deze bijeenkomst we-
derom tot sportman van het jaar van onze 
gemeente gekozen. De bomenrij aan It Keechje 
is van slechte kwaliteit en is aan onderhoud toe. 

Eind vorig jaar heeft de gemeente daarvoor 
een snoei- en herplantplan opgesteld dat door 
dorpsbelang en Concordia (als gebruiker van 
het veld) mocht worden beoordeeld. We zijn 
aardig te spreken over het plan en we hebben 
daarom, met een paar kanttekeningen, een 
positief advies aan de gemeente uitgebracht. 

Daarna zou er een nader uitgewerkt en defi-
nitiever plan op tafel komen waarna de direct 
omwonenden konden worden geïnformeerd, 
maar helaas is er door ons tot op heden 
niets ontvangen. We houden u op de hoogte. 
Opnieuw bereiken ons weer veel klachten over 
de schrikbarende hoeveelheid hondenpoep 
die midden op de openbare weg wordt aan-
getroffen!! Wij wijzen de veroorzakers er nog 
maar een keer op dat het niet opruimen van 
uitwerpselen van hun huisdier zeer onsmakelijk 
en strafbaar is. Ook is dit natuurlijk geen visite-
kaartje voor ons dorp. Houd ons dorp schoon!!! 

Om een oplossing te bieden aan het probleem 
van rondhangende, verveelde jeugd is er de 
afgelopen winterperiode door opbouwwerker 
Rob van der Holst en het bestuur van jeugd-
honk The Sound veel tijd besteed om The 
Sound vaker open te stellen. De jeugd is in de 
vakantieperiodes een gevarieerd programma 
aangeboden. 

De herplaatsing van de zoutbak aan de 
Fonteinstrjitte, die vanwege de bouw van de 
vier seniorenwoningen verwijderd moest wor-
den, is niet door gegaan. De bak bleek lek en in 
zo’n slechte staat te verkeren dat hij niet meer 
gebruikt kon worden. Omdat een nieuwe zout-
bak zo snel niet voor handen was zijn de afge-
lopen winterperiode bij de families Oevering 
(Fonteinstrjitte 58) en Jager (Beyertstrjitte 60) 
door de gemeente enkele zakken zout afgele-
verd. Er zal door de gemeente een nieuwe bak 
worden besteld die in het groen tegenover de 
4 seniorenwoningen geplaatst gaat worden.

In protte lêswille mei dizze doarpsbel tawinske 
en graach oant sjen op ús fyftichjierrige jubi-
leumledegearkomst fan oansteande 27 maart.

Dorpsbelang, Henk Willemsen
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UIT HET VERLEDEN VAN HOLWERD

We vervolgen onze weg langs oude staten 
in en rondom ons dorp met de Jaersma 
State. Deze state, ook wel Jarichsma of Groot 
Jaarsma genoemd, lag ten zuiden van Holwerd 
en grensde aan de al eerder beschreven state 
Hania (zie doarpsbel nummer 157, juni 2011).
De stins is vermoedelijk in de 14e eeuw 
ontstaan. De familie Jaarsma te Holwerd gold 
als adellijk. Zij behoorde tot de kleine hoof-
delingen en stierf in de vroege 17e eeuw uit. 
Jaersma’s trouwden met partners uit andere 
families van kleine hoofdelingen, zoals Rinia 
en Hania van Holwerd. De state vererfde al 
eerder via de vrouwelijke lijn uit de familie. 
Jarichsma werd in 1390 genoemd als woon-
plaats van Riowrd Jarichsma, grietman over 
de beide Dongeradelen. Een akte betreffende 
jaarmarkten in 1452 werd mede bezegeld door 
Offa Jurgijsma. Omdat Lijef Larsma in 1453 
Binnert Haygha op Hania voor zich laat zegelen, 
woonde hij waarschijnlijk in Holwerd. In 1491 
sloot Take Jaersma zich aan bij het verbond 
met Groningen en in 1504 en 1505 wordt 
hij als edelman in Dongeradeel genoemd. In 
1511 was hij eigenaar en gebruiker van Jaarsma 
te Holwerd met 44 pondemaat binnendijks 
en 8 pondemaat buitendijks land. Zijn zoon 
Siuerdt schijnt enige tijd te Hantum en later in 
Holwerd te hebben gewoond. Hij was gehuwd 
met Popck Hoytsma of Tzyallinga. In 1526 
kregen zij van Lywe Hoytsma te Hantum, die 

Popck zijn nicht noemde, diens goederen. Een 
broer van Siuerdt Jaersma was Ritscke Jaersma, 
priester in Holwerd, die in 1539 testeerde 
en ondermeer rechten in het van zijn vader 
geërfde goed te Medwerd had. Een zuster 
van Siuerdt en heer Ritscke was non in het 
klooster Sion. Een dochter van Siuerdt Jaersma 
trouwde met Saecke Haringz Rinia, grietman 
van Westdongeradeel. Ook hun zoon Ritscke 
van Rinia was van 1586 tot 1618 grietman. Van 
de Rinia’s vererfde Jaersma via de vrouwelijke 
lijn op de Saeckema’s. Zowel van de Jaersma’s, 
als van Rinia’s en Saeckema’s zijn graven in de 
Holwerder kerk bewaard.
Op de kaarten van 1622 en 1664 wordt 
Jaersma nog een edele state genoemd, op 
die van 1718 niet meer. Rond 1785 meldt de 
“Tegenwoordige Staat” omtrent Hania State: 
“Deze plaats is merkwaardig wegens haare 
plantagie, welke ongeveer zeven morgen groot 
is, en ook een gedeelte beslaat van Jaersma 
State, waarvan byna niets dan de naam is over-
gebleeven”. Op het voormalige stinsterrein, 
links achter de huidige ijsbaan, staat vandaag 
de dag een negentiende eeuwse boerderij die 
ook nu nog binnen een ruime gracht gelegen is.
(Bronnen: Stinsen en States in Friesland, 
Monumenten van geschiedenis en kunst 
Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen en archief 
Jan Leemburg)

Henk Willemsen
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VERBOUWING DE TSJELKE

BREIEN VOOR ALBANIË

Aan de hand van een uitnodiging aan het 
adres van dorpsbelang heb ik samen met 
Femke Meindertsma de heropening van de 
Tsjelke bijgewoond op woensdag 8 februari. 
De aanleiding voor de verbouw was de wens 
tot functionele aanpassingen. Door en ver-
tegenwoordiger van het Onderwijsbureau te 
Meppel werden deze wensen geïnventariseerd. 
Architectenbureau Zijlstra heeft de wensen 
vervolgens omgezet in bouwkundige aanpas-
singen. 

Een paar wensen die leefden voordat vorig jaar 
februari definitief de schop de grond in ging 
waren:
•  Een open verbinding van alle ruimtes naar 

een centraal hart dat als het nodig is ook 
gesloten kan worden. Zowel het open als het 
gesloten hart kan voor alles ingezet worden. 
(multidisciplinair is het jargon dat tegenwoor-
dig veel gebezigd wordt in deze context).

•  De berging verplaatsen naar de zolder.
•  Een verbeterde garderobe
•  Betere werkruimtes voor personeel en di-

rectie
•  Een goede keuken/koffiezetruimte die ook 

geschikt is voor kleine groepjes kinderen.
•  Een werkplek voor de ouders.

Met deze wensenlijst als basis voor het bestek 
is de bouw van start gegaan. Terwijl het onder-
wijs door moest gaan raakten ze de gemeen-
schapsruimte, de personeelskamer, de keuken, 
en zelfs de wc kwijt. Her en der verdwenen 
er muren en verschenen weer op een andere 

plek. Tegelijkertijd werd er op vijf verschillende 
plekken beton gestort, bleef de administratie 
verhuizen, waren de mensen als het ware 
vreemden in het eigen schoolgebouw maar…
het was het allemaal waard. Ze hebben er een 
prachtige school voor terug gekregen.
De Tsjelke is na deze update namelijk in het 
trotse bezit van:
•  Energiekolompalen: de balken in de voor-

malige gang zijn veranderd van obstakels 
naar plekken met een meerwaarde voor wat 
betreft het gebruik van ruimte, aansluitpunten 
voor pc’s en laptoppen.

•  Een gemeenschapsruimte die afgesloten kan 
worden, geschikt voor grotere groepen men-
sen, als leslokaal en erg handig gelegen naast 
de keuken.

•  Afzonderlijke entrees voor kleuters en bo-
venbouwers, met kapstokken die staan waar 
ze horen, dus niet meer in de klas zelf…. 
Ruimte…!

•  Een nieuwe kwekplek waar ouders hun kin-
deren kunnen opwachten. 

•  Last but not least, de nieuwe sfeerbepalende 
kleurstelling:  De voormalige donkere kleu-
ren hebben plaats gemaakt voor een lichte 
kleurstelling dat ruimte creëert. In dat licht 
kan ik me voorstellen is het aangenaam leren 
en wordt de trek in nieuwe ontdekkingen 
optimaal geprikkeld . Aan  dit frisse open 
interieur kleeft de belofte aan een school die 
twee keer zo ruim en tien keer zo lekker in 
het vel zit en kan zo weer jaren mee. Zet em 
op Tsjelke.

Frans Fennema

Beste mensen van Holwerd,

Wij zijn een clubje die breien voor Albanië. 
Heeft u thuis nog breigaren liggen die niet 
meer gebruikt, dan zouden wij dit graag willen 
hebben. 

Ook zijn wij op zoek naar dames die gezellig 
samen met ons willen breien voor het goede 
doel. Heeft u interesse bel dan naar 561889 of 
562644. Bij voorbaat dank.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG HOLWERD
29-03-2011 in ‘het Amelander Veerhuis’
1. Opening
  Hessel heet iedereen welkom en opent de 

vergadering, en heet speciaal de mensen 
van de politieke fracties en de sprekers 
welkom.

  Hessel blikt terug op de Dorpsreünie, de 
4 nieuwe nog te bouwen woningen in  de 
Fonteinstraat, de PC-koning en de beste 
reclame van Jelmer Grijpstra. Ook ‘Doch 
it foar dyn doarp’ wordt genoemd, evenals 
het vertrek van Radeko uit het dorp. De 
Rondweg die wordt opgeknapt dit jaar en 
de aanleg van de rotonde. Allerlei lopende 
zaken, waar even extra de nadruk op 
wordt gelegd langs deze weg.

2. Notulen jaarvergadering 2010
  Opmerking: vraag over vorig jaar over 

de informatieborden aan de rand van 
het dorp. Die staan er nog steeds, Johan 
Lammering reageert hierop dat er een 
toeristisch bord wordt ontwikkeld wat op 
de plaats van de oude borden komen.

3. Ingekomen stukken
  Van de gemeente: Grasbakken op de 

Hemmingawei en Theebus. Even een extra 
opmerking: dit is bestemd voor alleen gras, 
anders worden ze weer weggehaald.

4. Mededelingen
  SRTH zoekt nieuwe bestuursleden, en als 

men hier zich toe geroepen voelt kan men 
zich aanmelden bij D. Geertsma.

5. Jaarverslag 2010
 Geen opmerkingen
6. Financieel verslag
  Opmerking D. Geertsma: wat is de post 

diversen en de inkomsten e.d. zijn achteruit 
gegaan, is het een idee om de contributie 
omhoog te doen? Diversen: ophalen con-
tributie door M. Grevink, maaien speeltuin 
door D.Botma, eenmalige post voor inter-
net (e-mailadressen e.d.), podium aange-
kocht voor 30 april en waar stallingshuur 
voor wordt betaald aan Vrieswijk, verze-
kering. Geertsma suggereert dat het mis-
schien wat meer uitgebreid kan worden 

weergegeven.
  Bestuurskosten zijn hoger, door eigen ver-

gaderingen, jaarvergadering, vergaderingen 
feestcommissie, activiteitencommissie. 

  Opmerking: betaling contributie automa-
tisch, maar de penningmeester ziet meer 
in persoonlijk contact om de contributie 
op te halen en zo leden te binden. Aantal 
leden gaat richting 500. 

  Klaas Rozema: heeft een paar opmerkingen 
over de nieuwsbrief in combinatie met de 
Doarpsbel, degenen die lid zijn van dorps-
belang e.d. betalen dus voor het hele dorp. 
Als het nieuws in de nieuwsbrief wordt 
gezet, waar is de bel dan nog voor nodig? 
Hessel en Dirk reageren dat deze clubs 
die de nieuwsbrief puur is, om tussendoor 
nieuws te brengen aan de hand van de 
vragen uit het dorp.

7. Verslag activiteitencommissie
  Compliment van de voorzitter richting acti-

viteitencommissie voor alle georganiseerde 
activiteiten.

8. Financieel verslag activiteitencommissie
9. Verslag van de kascommissie
  Richard Rintjema: bij penningmeesters 

Bergema en Barendsen geweest. Geen 
vreemdigheden aangetroffen. Compliment 
aan de activiteitencommissie, omdat ze 
met zo weinig geld zoveel dingen organi-
seren. Suggestie aan dorpsbelang om de 
contributie omhoog te doen.

10. Benoeming nieuw lid kascommissie
  Metske van der Ploeg neemt de plaats van 

Richard Rintjema in.
11. Stand van zaken Stichting Holwerter Feest
  Tijdens de evaluatie van de dorpsreünie 

bleek dat dit erg goed was bevallen. Als 
er een feest zou worden georganiseerd 
kon worden wat op deze reünie lijkt, kan 
dit zeker gerealiseerd worden. De neuzen 
staan nog steeds dezelfde kant op, en de 
tijd van het feest komt er aan.

12. Rondvraag
  Vraag Douwe Wierstra: laatste nieuws-

brief die in het dorp is verspreid over het 
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opzeggen van Concordia van vertrouwen 
van leden van het bestuur van de feest-
commissie. Volgens Douwe waren er geen 
problemen met de bestuursleden, maar 
met de procedure. Stond het hele bestuur 
achter deze nieuwsbrief? Hessel antwoord 
dat dit het geval was. 

  Rintjema en Rozema reageren hier op en 
ook Wierstra reageert. M. van de Ploeg 
reageert nog dat we hier niet te lang bij 
moeten stil staan en verder moeten kijken, 
en krijgt van de hele zaal een applaus. 
Wierstra hoopt wel dat hier een les uit 
wordt getrokken, en ook dat de andere 
verenigingen die met hun logo’s boven de 
brief staan er niet van op de hoogte wa-
ren. Van der Ploeg zegt dat we beter met 
elkaar in discussie kunnen gaan, en niet op 
papier met elkaar communiceren waar-
door er alleen maar misverstanden kunnen 
zijn. Rintjema maakt nog een opmerking. 
Hessel sluit af met de opmerking dat we nu 
gelukkig al veel verder zijn en ook verder 
moeten gaan.

  Opmerking G. Patrouille: landbouwpaden 
die niet erg goed worden onderhouden 
door de gemeente, en hij vraagt ook of 
de landbouwers hier wat beter rekening 
mee kunnen houden omdat ze al in slechte 
staat zijn. Misschien kan Dorpsbelang hier 
ook nog wat betekenen. J. van der Velde 
voegt er aan toe dat Holwerd zich richt 
op toerisme, en dat het beeld bij deze 
fietspaden wel eens iets mooier mag wor-
den gemaakt; dus geen trekkerbanden en 
plastic en rotzooi in het zicht langs deze 
paden. Dorpsbelang kan hier wellicht ook 
nog wat in betekenen. 

PAUZE

20.45 uur - Holwerter Fiersichten, de stand 
van zaken
 Femke vertelt aan de hand van de gemaakte 
‘paraplu’ wat Fiersichten inhoudt. Hessel haakt 
hier nog even op in met de reactie die van-
middag vanuit de gemeente gekomen is; een 
vreemde reactie van de gemeente over de as-

best in het kassencomplex. Henk gaat nog even 
in op de verpauperde panden en het komende 
beleid daarop.
 Theo vertelt nog iets over ‘Doch it foar dyn 
doarp’. Live televisie op één locatie in een week 
van mei. Vraag richting dorp: ideeën worden 
verzameld, is ruimte voor meer. Holwerd 
positief neerzetten, maak het informatief en 
hilarisch. Ideeën kunnen nog steeds wor-
den doorgegeven. Volop in voorbereidingen.  
Promo-filmpje wordt 2 mei opgenomen door 
het dorp. Tijdens live-uitzendingen (16.30-
17.00) ook aanwezig zijn, zodat het leuk ‘oogt’. 
Reclame-mogelijkheden zijn er ook voor de 
ondernemers. ‘De politiek’ geeft nog wel even 
aan dat zij hier alleen zijn om te luisteren, en 
kunnen hier niet namens de gemeente spreken. 
Ze kunnen wel dingen meenemen. Als we de 
raad iets duidelijk willen maken, zullen we ook 
ons schrijven aan hen moeten richten.

21.00 uur - Harm Kamstra met verslag vor-
ming Multifunctionele Accommodatie (MFA) 
rondom sporthal ‘De Ynset’ en zorgcentrum 
‘Nije Nijhof’
 Bouw MFA is helaas nog niet gestart, door 
vertragingen met aanvragen van vergunningen, 
subsidies en wijzigingen van het bestemmings-
plan. Start aanbesteding met een paar weken, 
waarbij de plaatselijke ondernemers ook zeker 
niet vergeten of overgeslagen worden.
Communicatie richting dorp d.m.v. digitale 
nieuwsbrief, sms, en sociale netwerken.
Financiën zijn rond, met wel een bijdrage van 
vrijwilligers van 250.000 euro. Maar de finan-
ciën zijn verder rond. Start bouw is afhankelijk 
van de loop van de procedures. Zorgcentrum 
bij Nije Nijhof heeft luxeprobleem, meer aan-
bieders dan ruimte, dus er moet nog wat bij 
gebouwd worden voor alle zorgaanbieders. 

21.15 uur - Harm de Kroon van de Heidemij 
met verslag  over Wadden Informatiecentrum 
Holwerd (WICH)
Heide Mij geeft tips en adviezen aan WICH, en 
neemt geld mee. WICH wordt opgehoogd tot 
Holwerd aan ’t Wad. Er wordt een locatieon-
derzoek gedaan, een ondernemingsplan opge-
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zet en een bidbook gemaakt. De verwachting 
is dat binnen jaar duidelijk is of WICH een plan 
heeft. Heide Mij zal helpen die verwachting te 
realiseren en is pas tevreden als die verwach-
ting uitkomt. Volgens Heide Mij wordt de leef-
baarheid bepaald door de maatschappelijke en 
sociale betrokkenheid. 

21.30 uur - Sluiting
Hessel sluit de vergadering met de opmer-
kingen dat er veel gebeurt in Holwerd en dat 
mensen die mee willen doen en helpen zich 
vooral moeten melden. Iedereen is nodig om 
er voor te zorgen dat alles een succes wordt, 
het Holwerterfeest, het MFA en Doch it foar 
dyn dorp.

ADVERTEERDERS DOARPSBEL
Beste adverteerders,
Hartelijk dank voor jullie bijdrage en steun aan 
de dorpsbel. Mede dankzij jullie was/ en is het 
mogelijk de dorpsbel de afgelopen veertig jaar 
elk kwartaal te bezorgen bij onze leden. 

Hartelijk bedankt! 
Frans Fennema

OPROEP! WINTER
Ons dorp doet mee aan het project De Schatten 
van Fryslân. De dorpswebsite is gekoppeld 
aan de database van FrieslandWonderland. 
Daardoor is een schat aan informatie over ons 
dorp en de omgeving toegevoegd aan de web-
site. Het materiaal van FrieslandWonderland  
vindt u onder (…menuknop…). 
De makers van Friesland Wonderland zijn op 
zoek naar nog veel meer interessant materiaal 
over ons dorp. Oude foto’s en filmpjes, verha-
len, anekdotes, schimpnamen, informatie m.b.t. 
karakteristieke en beroemde (ex-)inwoners, 
informatie over en foto’s van karakteristieke 
gebouwen, kunstwerken en bezienswaardighe-
den, etc. etc.
Hebt u interessant materiaal  over het dorp 
en wilt u dat beschikbaar stellen? Of wilt u dat 
gaan maken of verzamelen? Stuur een mailtje 
aan info@frieslandwonderland.nl. Grote kans 
dat het in FrieslandWonderland opgenomen 
kan worden en op die manier via tal van web-
sites verspreid wordt! 

It iis leit oeral yn ‘e sleatten
De wyn waait oer it fjild
Dit wiene wy noch net fergetten
Dy strange winterkjeld
It brune reit dat yn ‘e wâl stiet
Wiuwt rûzjend troch de wyn
In fûgel dy’t stadich foarby glydt
En dan fergoed ferdwynt
Refrein:  Fryslân, myn wetterlân
 Do hast altyd myn hert al hân
 Do bist it streamen fan myn dreamen
 Do draachst myn wêzen oan

De redens skerp, der giet it hinne ,
’k hear streekjen op it iis
It giet ús wier net om te winnen
Mar jouwe nea belies
Mei bûgde rêchen yn in rige
Gean w’oer de glêde flier
De gong deryn, dat leit ús tige
De kimen lizze fier 
Refrein

De lytse doarpkes yn ‘e fierte
Der ride wy bylâns
Wy rêste even by in hikke
Yn it stiif befêzen lân
Dit betsjut foar ús de fryheit
Der bin’gjin grinzen mear
Op dizze moaie wite iisdei
Docht nimmen ús noch sear
Refrein

Bewurke troch Sara Hofman op it liet fan Bennie 
Huisman: Simmer
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SLOTLEANE FEN “TSJESSENS “BY HOLWERT

Van Jan van der Velde ontvingen wij bijgaand 
nieuwsgierig stukje van de hand van de bekende 
kunstenaar Ids Wiersma uit Brantgum over het 
bos dat ooit tussen Holwerd en Waaxens lag 
geschreven in oud Fries taalgebruik en verschenen 
in het blad “Sljucht en rjucht”in de jaren twintig 
van de vorige eeuw.
It Waeksumer bosk. Ja! Sa neamden wy it hout 
om dy âlde hearlikheit twisken Holwert en 
Waeksens, de poarte foar Sjuxma-state wier 
de Waeksumer poarte; wûnderlik, mar poarte. 
Waeksumer toer, -terp ensfh. en dochs folle 
better fen klank, fen tongfal as by hwennear men 
sizze scoe Waeksenser poarte., Waeksenser 
toer, -terp ensfh. En dêrom Waeksumer bosk! 
howol geografysk ta Holwert hearrend; en dat 
lêste feit stiek ús, Waeksumers en Brantgumers 
altyd min ef mear, alteast ús as jonges; howol 
my en myn broerren wer for de helt minder 
as folle oaren, omdet ús mem fen Holwert 
geboartich wier; hwent hwer Brantgum en 
Waeksens ien tsjerkelike gemeinte binne en 
Waeksens syn legere-skoalle-studinten de lêste 
70 jier nei Brantgumstjûre moast, sa hawwe 

de doarpsljue fen beide geaën hjarren altyd 
ien field ûnder- en mei-elkoarren; mei de 
bern fen de boer op ‘e boskpleats oan ‘e oare 
kant fen ‘e púndyk flak tsjinoer de yngong fen 
“Tsjessens” wisten wy den ek, net ho wy der 
mei oan moasten eft wy hjarren ta Holwert ef 
ta Waeksens rekkenje moasten; omdat hja nea 
net lyk as de measte Holwerter jonges fijâns-
skip toanden oan ús, rekkenen wy hjarren ta de 
lêsten howol hja, as ik net mis bin, to Holwert 
op skoalle gyngen. It bosk! Minsken, hwet laei 
der hwet aparts yn det wird for bern út sa’n 
iepene bouhoeke, hwer oars al eltse beam om 
pleats en hûs troch de seldsumheit in monu-
mint is, in libben monumint foaral yn jonges-
eagen; it Waeksumer bosk! troch de homeije 
earst dy steatlike linebeam-leane hwer’t men 
op ’t ein efter twigen en blêdden in hûs twin-
keljen seach, it slot, hwer jonker Pyt yn wenne 
folgens âldere minsken. Hwa wier jonker Pyt? 
Wy wisten it net; ’t wier for ús in legendarysk 
persoan, in man út in boek, út in mearke, mar 
det der den nea oer in jonkfrou praten waerd, 
dat koene wy net goed krije; en yn ‘e groun 
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biklagen wy him; hwent in jonker moast dochs 
ek syn wiet en droech hawwe op syn tiid, en 
det moast ek sean en birêdden wirde, syn klean 
moasten wosken wirde; fij ju, sa’n jonker dêr al-
linne, to sizzen der wier ek in túnman dy wenne 
tichte tsjin it slot oan en fensels der wier fortier 
genôch mei bistegûd, fûgels yn ’t wyld en jonker 
wier dêr fensels baes oer alles, mocht safolle 
roekenêsten leech helje as hy woe en net al-
linne roekenêsten en fen rjue oare wylde fûgels, 
né, der nestelen ek ielreagers, ‘k wit net hofolle 
wol, de beamtoppen seagen sa’n hiel jier troch, 
binammen wintertiid en yn ‘e iere maitiid en 
lette hjerst as de blêdden it sicht dêrop net 
binammen, swart fen nêsten, it meast fen roe-
ken det wier my dêr al den dei fen moarns as 
’t bigoun to daegjen ta de joune as it tsjuster 
waerd in geswaei en gewjukkel, in getsier en 
geraes det yen hearren en sjen forgyng; mar yn 
jonges-each en geast sa moai en geweldich om 
nea wer te forjitten syn libben lang, en, hwet 
yen ek altyd bybliuwt, der wiernen bihalven de 
kinkhoarnen dy’t wy ek sochten yn rûge sleats-
wâllen mei beamgewas op alle oare plakken 
yn ús gea, der wiernen yn ’t bosk folle greater 
soart, egael brún fen kleur (al moai sekuer de 
wyngaerdslak) séraesders neamden wy se, to 
finen; det wier den ek meastentiids it boads-
kip, det wy dêr yn ef ljeaver oan ‘e kant fen ’t 
bosk yn ‘e sleatswâllen hienen; séraesders siikje 
en dêr de slakken mei in greate poppespjeld 
bihindich útwippe, det joech sa’n moaije fari-
aesje yn ús ponkje fol kleurige kinkhoarntsjes 
dy’t wy ûnderfordielden al nei det teikening en 
kleur wiernen yn: siden-himkes, kofjemountsjes, 
skoarstienmantels, skieppegrouwen en rèdtsjes. 
Mar ek de “tsjust’re” kant oangeande it bosk 

bliuwt it hiele libben by; det wier as wy noch 
hiel lyts mei heit en mem, mar letter as jonges 
mei elkoar, jouns fen Holwertermerke yn tsjus-
tere Septimbertiid ek lâns it bosk moasten; ‘k 
wit net, mar den wier ’t krekt as hûsmanne der 
noch hiel; hwet oars as âlde roeken en hjarren.
Mar fierders stiet my der net folle mear fen by; 
lyk as det hûs, wier ‘t wol in slot noch? Hwent 
my tinkt, as det der hiel oars útsjoen hie as in 
boarger- ef hearehûs, him dit wol yn myn 5 ef 
6-jierrich brein fêstsetten hie sa skimerich wei 
in kromke, mar niks dêrfen, howol ik ‘r is mei 
in maet fen ek dy jierren yn dy leanen foar dy 
grêften en foar det hûs stien ha to digerjen; 
wier ’t yn ‘e winter ef yn ‘e simmer - yn dy jier-
ren is it altyd foarjiersdrang en simmerwille - ‘k 
wit it net; hie myn maet der boadskip, moast hy 
nei de jonker ef nei de túnman to nij-jierjen ef 
wier ’t sa mar in avontuerlike ûndernimming; in 
minske kin op dy leeftiid sims ûntsettend dryste 
dingen úthelje……. ik tink it lêste scil wol ’t 
gefal wêze; wy hawwe ’t mar ris weage, der is 
ús neat fen oerkomd en sadwaende is der niks 
fen hingjen bleaun, hwent as der in stik koeke 
ef in par ef appel mei gemoeid west hie, leau 
mar fêst, det der den mear fen sitten bleaun 
wier. Wol fertelden âlderen, as der wer ris for 
in inkelde kear blaespoepen yn it doarp wier-
nen, det dy wol in aardich dofke binnen hawwe 
scoenen alfêst fen jonker Pyt; dêr moasten hja 
altyd in skoft spylje; nou det koenen wy ús al 
hiel skoan yntinke; sa’n jonker, ûnmjittelik ryk 
fensels en dêr altyd sa iensum, allinnich, dy 
mocht wol ris in forsetsje hawwe.
’t Scil no sahwet 10 jier forlyn wêze, det ik wer 
ris út Hollân wei, to Holwert út it “lokaeltsje” 
stapte…. en…. ‘k wist net ho ‘k it hie: dêr oan 
‘e kimen, hwer it bosk de eachweide binaem 
op Waeksens en Brantgum, dêr like wol in hiel 
ljochte damp te hingjen,’t wier al hwet skime-
rich en sjoch dêr, neijer by kommend, laei dêr 
Waeksens en dêr efter Brantgum; ‘t bosk wier 
foetsy! en de roeken en ielreagers mei hjarren 
lawaei fensels ek; in stikmennich “bisten” fen ‘e 
boer fen ‘e slotpleats hiennen it plak ynnomd, 
in stikje histoarje wier wer útroege.

A’dam, Dec. 1928. IDS WIERSMA



12 • DOARPSBEL MAART 2012

EUROPA KINDERHULP ZOEKT GASTVRIJE GEZINNEN
‘Wij hebben ieder jaar minimaal vijftig vakan-
tiegastouders nodig’

Ieder jaar heeft Europa Kinderhulp alleen al in 
de provincie Friesland minimaal vijftig nieuwe 
vakantiegastouders nodig om aan de vraag 
te voldoen. Minimaal, want het aanbod van 
vakantiekinderen voor wie een vakantie be-
paald geen overbodige luxe is, is vele malen 
groter. Het wordt echter steeds moeilijker om 
nieuwe gastouders te vinden. De sinds enige 
jaren afnemende animo om vakantiegastouder 
te worden baart Henk Jaap Bakker, voorzitter 
Europa Kinderhulp Friesland, ernstig zorgen. Hij 
weet als geen ander hoe hoog de nood is bij 
de kinderen. Al vele jaren is hij als vrijwilliger 
aan Europa Kinderhulp verbonden. Hij heeft in 
de loop der jaren talloze verhalen gehoord van 
mensen die huisbezoeken bij vakantiekinderen 
hebben gedaan. Hartverscheurende verhalen 
over veel te kleine behuizing, emotionele en 
lichamelijke verwaarlozing en armoede. Bakker: 
“Die verhalen gaan je echt aan het hart en 
dat maakt dat ik na al die jaren nog steeds de 
motivatie heb om me in te zetten voor Europa 

Kinderhulp. Dit werk blijft erg noodzakelijk! 
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe gastouders 
die een kind de vakantie van hun leven willen 
bieden. En hoe eerder gastgezinnen zich aan-
melden, hoe beter.”

De kwetsbare kinderen zijn afkomstig uit 
Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Door 
uitzendende organisaties als het Rode Kruis en 
Jeugdzorg worden kinderen geselecteerd die 
een vakantie echt nodig hebben. Ruim twee 
weken in de zomervakantie verblijven zij bij 
Friese gastgezinnen waar ze de kans krijgen 
onbezorgd kind te kunnen zijn. Meer informatie 
op www.europakinderhulp.nl of bel met Joke 
de Vries op 058-2573612 of mail naar fries-
land@europakinderhulp.nl.  

Data kinderreizen Friesland
-  Franse kinderen: 7 juli-27 juli, 21 juli-11 au-

gustus
-  Duitse kinderen: 23 jul-10 augustus, 30 juli-17 

augustus
- Nederlandse kinderen: 23 juli-10 augustus
- Belgische kinderen: 9 juli-27 juli

RODE ROOS
Op donderdag 19 januari jl. kwam ik thuis van 
mijn werk en zette zoals altijd mijn auto aan de 
Waling Dykstrastrjitte bij mijzelf voor de deur. 
Bij het uitstappen viel mijn oog vrijwel direct 
op een reflecterend stuk plastic dat tegen het 
oorlogsmonument naast mijn huis was geplakt. 
In de avondschemering zag ik dat het een ver-
pakking was met daarin een rode roos. Ik dacht 
nog wie hangt daar nu zo midden in de winter 
een rode roos buiten aan de muur? Die is in de 
kou geen lang leven beschoren en nam hem 
mee naar binnen. Eenmaal binnen zag ik dat er 
een kaartje aan de roos bevestigd was met de 
volgende tekst: 

Holwerd, bedankt voor onderdak en voedsel 
en goede zorgen. In het bijzonder de familie 
Hiddema. Dank van een kind uit Diemen, honger-
winter 1944/1945.

Helaas ontbrak de naam van een afzender op 
dit kaartje, dus het is niet te achterhalen van 
wie het afkomstig is. 

Mocht iemand meer weten welke familie 
Hiddema dit betreft en wie de afzender zou 
kunnen zijn dan hoor ik dat graag.

Henk Willemsen
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AANVULLINGEN OP HET VERHAAL VAN SJOERD SJOERDS POSTHUMA
Naar aanleiding van mijn stukje in de vorige 
doarpsbel over de tekst op de grafsteen van 
Sjoerd Sjoerds Posthuma kreeg ik van dorps-
genoot Wop van Duinen nog wat nieuwe 
wetenswaardigheden over deze persoon aan-
geleverd, waarvoor mijn dank. De tekst luidt 
als volgt:

“Den 15de Febr. 1859, No. 66 onderwerp Justitie

Ik heb de eer Uw Achtbare onder geleide de-
zes in te zenden een Proces Verbaal ten laste 
van Sjoerd Sjoerds Posthuma Sr. Landbouwer 
te Holwerd, die door op zijner last de dorps-
school en het Schoolhuis te doen digtspijke-
ren den toegang tot die gebouwen aan het 
Gemeente Bestuur, den Heer Schoolopziener 
mitsgaders de Plaatselijke Schoolcommissie 
heeft getracht te beletten, en die verschillende 
autoriteiten in de uitoefening hunner functiën 
heeft belemmerd. De School is aangerand door 
Posthuma volgens gerucht in zijne kwaliteit als 
kerkvoogd, doch volgens verklaring van veld-
wachters is die kwaliteit niet door de laatst 
hebbenden opgegeven.

Den Heer Officier bij de Arrondissements 
De Burgemeester van West-Dongeradeel 
Regtbankt te Leeuwarden. get. als voren.”

In het boekje Hervormd Holwerd is nog het 
volgende  te lezen wat wel eens met boven-
staand verhaal verband zou kunnen houden: 
”Uit het floreenregister van 1700: het per-
ceel “de schoolmeesterskamp” die door Anne 

Bergmans wordt gebruikt, wordt met één 
floreen bezwaard. Volgens het floreenregister 
uit 1856 is de school eigenaar van dat perceel, 
wat ongeveer 4 pondematen groot is en ka-
dastraal bekend als Holwerd B nr. 150. Maar 
bij raadsbesluit van 18 jan. 1861 besliste de 
raad van West Dongeradeel dat het beheer 
voortaan aan de gemeente moest komen. Dat 
gaf een meningsverschil tussen de kerk en de 
gemeente, en ook de gedeputeerde staten 
van Friesland  keurden 5 febr. 1861 het besluit 
goed. Dit tegen het zere been van de kerk-
voogden, wat uit monde op een rechtszaak. 
Op 24 febr. 1863 bij het gerecht trad burge-
meester Jilles Klaasesz als gemeente eiser op, 
en Jan Klazes de Vries, Binnert Arjens Jonker en 
Sjoerd Sjoerds Posthuma vertegenwoordigden 
de kerk. De arrondissementsrechtbank deed 
toen geen uitspraak, maar later werden de 
kerkvoogden in het gelijk gesteld en blijft de 
schoolmeesterskamp in handen van de kerk.”
Tenslotte ben ik zelf nog naar de boerderij aan 
de Kasernestrjitte geweest waar nu de familie 
Rozema hun bedrijf uitoefent, maar waar vroe-
ger de Posthuma’s hebben geboerd, om de 
gevelsteen in de achtermuur te bekijken. De 
tekst hiervan luidt als volgt: Anno 1862 is de eer-
ste steen gelegd door Sjoerd en Goffe zonen van 
Sjoerd S. Posthuma Jantje G. Terpstra. Deze tekst 
roept weer een nieuwe vraag op. Wie was 
Jantje G. Terpstra? Op de grafsteen stond im-
mers vermeld dat Sjoerd getrouwd is geweest 
met Trijntje P. Hofman en Aukje P. Dijkstra.

Henk Willemsen

RINGRIJDEN HOLWERD VRIJDAGAVOND 11 MEI
Als Activiteiten Commissie Holwerd (ACH) 
proberen we het ringrijden weer op te pak-
ken. Op vrijdag avond 11 mei hopen we zo’n 
20 aanspanningen te kunnen verwelkomen. 
Daarnaast is het ook mogelijk om onder het 
zadel te ringsteken. Aan de inwoners van 

Holwerd via deze weg alvast de kans om zich 
hiervoor op te geven. Dit kan door een e-mail 
te sturen naar acholwerd@hotmail.com of te-
lefonisch bij Tineke Hoekstra (06-20750887). 
Wees er snel bij, want vol is vol!
Nadere informatie volgt.
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DOLLE PRET BIJ IJSCLUB ‘VRIENDSCHAP’

We beleefden met z’n allen weer veel 
schaatsplezier gedurende 11 dagen op de 
Holwerder IJsbaan. Donderdag 2 februari gin-
gen we open en het bestuur had direct al-
les goed voor elkaar. Al snel kwam er het 
veegmachientje, via Ger Vink en was er een 
sneeuwschuiver aanwezig, in elkaar geknutseld 
door Leo Smit. Omdat het ook zo maar weer 
voorbij kan zijn werd er haast gemaakt met 
allerlei activiteiten. De iismeesters witte bet-
ter, iis is sa mar wer wetter. Maandags werden 
er wedstrijden georganiseerd voor de beide 
scholen en dinsdag 7 februari kwam Bornwird 
op bezoek voor de wedstrijden. Er werden 
voor iedere groep lange baan afvalwedstrijden 
georganiseerd met leuke prijzen en foto’s op 
het erepodium. Alles viel zeer in de smaak tot 
en met de waarme poeiermolke. Vrijdag 10 
februari stond in het teken van de lange baan 
afvalwedstrijden voor jeugd heren en dames. 
De prijzen en kransen werden verzorgd door 
Rinse en Margreet v. Slooten. 

Het prachtige winterweer zorgde ervoor dat 
de baan steeds goed bezet was, ook ’s avonds. 
De koek en soopie was ook goed verzorgd van 
poffertjes t’m warme worst. 
Toen de horeca op een gegeven moment lucht 
kreeg van de grote omzet, was het Douwe 
Wierstra die met een bod kwam om de zaak 
over te nemen, want zoals hij op de site had 
gezet was het IJsbaanhokje de beste stille kroeg 
van Holwerd. Er gebeurde weer van alles op 
de baan, en gelukkig weinig ongelukken op één 
gebroken pols na. 

Dankzij de vele vrijwilligers zag de baan er 
steeds goed verzorgd uit. Zelfs Doortje (76) 
kwam in actie toen de IJsmeester haar achter 
de veegmachine zette en zij niet wist hoe ze 
moest stoppen. Toen de ijsmeester hierop 
geattendeerd werd zei hij dat ze maar door 
moest blijven draaien tot de baan schoon was!
Naast de IJsbaan verzorgden de beide ijsmees-
ters ook nog de Holwerder vaart, want op 
zondag 5 februari werd er een prachtige baan 
geveegd tot de Dokkummer Ee. De gehele 
operatie werd vastgelegd door Aryette, die 
volop foto’s maakte die terug te vinden zijn 
op Holwerd-online. De ijspret werd in stijl 
afgesloten op zondag 12 februari met prachtige 
religieuze orgelmuziek op de baan. Al met al 
was het weer een prachtig ijsbaanwintertje 
vooral voor de nieuwe bestuursleden, Douwe 
en Neeltje, die nu 4 jaar achter elkaar, de baan 
open hebben zien gaan. Vooral Neeltje heeft 
hieraan een grote bijdrage geleverd.
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HOLWERD
Een groot oud dorp, voorzien met eene groote 
binnenbuurt en windmolen, als ook eene fraaie 
kerk, versierd met een spitsen toren, gebouwd 
in 1661. Sommigen leiden den naam deezes 
dorps af van zekeren Holle, wanneer dezelve 
zo veel zou betekenen als Holleswaard of 
weerd. Doch met meer waarschynelykheid 
wordt dezelve afgeleid van hollig, dat by de 
oude Friezen, even gelyk nog hedendaags holy 
by de Engelschen, heilig betekende, en dan zegt 
deeze naam zo veel als heilige weerd. Sommige 
oude Kronykschryvers verhalen, dat hier ter 
plaatse, in het begin van de verkondiginge des 
Christendoms, door den heiligen Ludgerus, een 
blinde, op eene wonderdaadige wyze, ziende 
zou gemaakt zyn. Ten opzigte van dit dorp is 
aanmerkenswaardig, dat de toren, die anders-
zins altyd aan den westkant der kerken staat, in 
dit dorpaan den oostkant afzonderlyk gesticht 
is. Ondertuschen verstrekt dezelve tot eene 
voortreffelyke baken in zee. Ook is de kerk 
voor weinige jaaren geheel vernieuwd, en met 
den toren vereenigd. 
Men vindt hier veele voortreffelyke Adelyke 
plaatsen, of ten minsten derzelver overblyfse-
len, als Brandstede of Aylva state, in ’t begin 
der voorige eeuw herbouwd en met een 
zwaaren toren versierd, door den Baron Hessel 
Meckema van Burmania, in leeven Kollonel 
van een Regement te voet : deeze was de 
geboorteplaats van den Heere Hans Willem 
van Aylva, Luitenant Generaal der Vereenigde 
Nederlanden, Luitenant Admiraal van Friesland 
en Gouverneur van Koeverden; een man van 
groote bekwaamheid en heldenmoed, die den 
lande, in den bloedigen oorlog van 1672, en-
volgende jaaren, uitmuntende diensten heeft 
gedaan. In den jaare 1572 stond hier nog een 
trots gebouw, ’t welk bewoond werd door 
den Heer Rioerd Roorda, die in dat jaar op last 
van Billy, werd in hechtenis genomen, en weg-
gevoerd. Ondertusschen is deeze aanzienlyke 
plaats in ’t jaar 1735, door den Grietman Unia, 
geheel afgebroken. Voorts komt in aanmer-
king Hania, nog in weezen, en de woonplaats 
van den tegenwoordige Grietman, Jr Sikko 

Douwe van Aylva, een groot Voorstander 
der Friesche vryheid en zynen Voorouderen 
waardig. Deeze Grieteny is in dit Geslagt ge-
weest van de Reformatie af tot aan den laatst 
overleeden Jr. Hessel D.E.van Aylva, een man 
van uitmuntende hoedanigheden en een groot 
voorstander der geleerdheid, door wien deeze 
Grieteny werd overgedragen aan den Heer E. 
de Wendt; doch na den dood  van deezen 
weder in handen van de oude familie gekomen. 

Deeze plaats is merkwaardig wegens haare 
plantagie, welke ongeveer zeven morgen groot 
is, en ook een gedeelte beslaat van Jaarsma 
state, waarvan byna niets  dan de naam is 
overgebleeven, schoon op dezelve weleer ten 
minsten twee Grietsleden hebben gewwond, 
met naame Sake Ringie, getrouwd met Romck 
Jaarsma 1560, en Ritske Ringie. Tjessen is ook 
eene zeer schoone plaats op welke in 1722, de 
toenmaalige Grietman H.W. van Aylva is over-
leeden : thans wordt dezelve bewoond door 
den Gneraal Majoor Jr. J. van Harinxma thoe 
Sloten. Voorts werden hier weleer nog gevon-
den Bonga, Tsigera, Jaarsma en andere Adelyke 
staten, die alle reeds voor lang zyn afgebroken.
 De landeryen rondsom Holwerd zyn meeren-
deels zeer vruchtbaare bouwlanden, kunnende 
de vruchten, op dezelve gewonnen, door eene 
Ee vaart naar de Dokkumer, en van daar  ver-
der worden vervoerd. In ’t jaar 1421, werd dir 
dorp door brand byna geheel verslonden; ook 
onderging hetzelvde in 1515, een diergelyk lot, 
door den moedwil van de Leeuwarder Burgery, 
en van twee daarop uitgezonden Vaandalen 
Soldaaten, dewyl Syds Bonga, toen der tyd de 
voornaamste in dit dorp, een yverig voorvech-
ter der Geldersche party was. 
Behalven den landbouw was de vischery hier 
voorheen een der voornaamste neeringen, 
hebbende hier een groot aantal vischers ge-
woond, die door de nabuurige zeegaten ras 
in de Noordzee konden komen; doch sedert 
een geruimen tyd heeft deeze tak van neeringe 
zodanig afgenomen, dat het getal der vischers 
hier thans zeer gering is. Holwerd bevat 47 
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stemmende plaatsen. De dorpen Holwerd, 
Waaxens, Brantgum, Foudgum, Bornwerd en 
Raard, werden by ouds de Holwerder zes ge-
noemd, en komen ook met dien naam voor in 
de oude reglementen aangaande de betaaling 
van het slatten der Ee.   

Bronvermelding: Hedendaagsche Historie of te-
genwoordige staat van Friesland: tweede deel 
1786. Schrijvers: P Schouten, J de Groot, G 
Warnars, S en J Luchtmans, A en P Blusse en V 
van der Plaats.

NIJS UT DE NATOER RUN HOLWERT
2 maart

Juster hearde ik de Klyster (Merel) alwer sjon-
gen. De earste sang yn de maitiid docht je altyd 
wer goed, fyn ik. 
Nei in sêfte winter, we hiene de ljippen 
alwer sjoen en sommige knoppen wiene 
al oan it útrinnen, foel ynienen de winter 
yn. De Blokmies (Koolmees) en Blaumies 
(Pimpelmees) lutsen har der net folle fan oan 
en bliuwen trochsjongen .
Mei troch de winter seachst no ek fûgels dy ’t je 
oars net faak sjoche, sa as de Kreaklyster (Grote 
Lijster) en in kloften Fjildlysters (Kramsvogels).
By de Pier, de waadsé lei fol mei iisskossen, 
sieten wol tûzend Strânljippen (Scholeksters) 
en Stienpikkers (Steenlopers) en oare waad-
fûgels. Hja hiene it hiel dreech, der wie te min 
iten troch it iis. Der binne doe ek nochal wat 
fûgels deagien. Yn it Iisbaanbosk fûn Berend de 
Graaf in deade Steenmarter, in bist dat je net 

faak tsjin komme sille, se litte har net gau sjen. It 
binne rôvers dy’t op ‘e grûn jeie, leafst ’s nachts 
en alles pakke wat se krije kinne: aaien, muzen, 
wjirms en sels hinnen en kninen.
No ’t it wer sêfter waar wurdt, hearre je ek 
oare fûgels sjongen sa as de Bunte Lyster 
(Zanglijster) dy’t  3-4 kear syn sang werhellet. 
Ik hearde de Graupiper (Heggemus) sjongen, in 
hege frij skelle sang. 
Harry Anjema seach in Grutte Wite Reager 
(Grote Zilverreiger) oan ‘e súdkant fan Holwert. 
Dizze fûgels komme hietyd faker foar, ek yn ús 
omkriten.
Sjoche jo wat bisûnders of moais yn de natoer, 
jow it troch dan kin ik it hjir neame. Witte jo 
fryske nammen fan blommen, planten en fûgels 
dat wol ik dat ek graach neame.
Oant in oare kear,

Sara Hofman
sarahofman@gmail.com
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VEERTIG JAAR DOARPSBEL
Van Durk Geertsma, onze laatste overgebleven 
smid en ambachtsman heb ik op een enkel mis-
send exemplaar na het hele archief gekregen 
van onze dorpskrant. Het lijkt me een leuk idee 
om hier een klein verslagje te doen over wat er 
in het eerste jaar speelde.

De eerste editie van de dorpsbel verschijnt in 
maart 1972. Het blad heet dan Kontaktblad 
voor Holwerd e.o. en met een fotootje van 
korenmolen De Hoop op de voorpagina valt 
het meteen met de deur in huis. 

Het eerste artikel kopt met IEDEREEN TELT 
MEE en dat men naar aanleiding van een be-
stuursvergadering, voorlopig viermaal per jaar, en 
wel eens in de 3 maanden, het geluid van haar 
doen en laten kenbaar te maken. Zodoende kan 
men kennis maken met het eerste no. Van onze 
dorpskrant, althans zo hopen wij. Men realiseert 
zich dat de opzet niet definitief is en dat wij 
gaarne reacties c.q. suggesties ontvangen, inge-
zonden artikelen zouden wij zeer op prijs stellen, 
om samen gestalte te geven aan de leefbaarheid 
van ons dorp en omstreken. Het aantal leden is 
dan 450.

Voor de naam van het blad looft men een 
prijs uit die al klaar ligt en inderdaad verschijnt 
het kontaktblad dan eindelijk onder de naam 
Dorpsbel. Een nieuwe poging uit juni 1997 
daartoe resulteert = uiteindelijk in de naam 
die het blad nu nog voert, de Dorpsbel. M. de 
Boer, die ook regelmatig gedichten instuurt, uit 
de Beyertstraat is de bedenker en de prijs die 
al vijfentwintig jaar lag te wachten- een cadeau-
bon ter waarde van vijfentwintig gulden- wordt 
op de jaarvergadering. Het is dan maart 1998. 
In december 93 Wordt de voorpagina een 
echte voorpagina d.w.z. men valt sinds die tijd 
niet meer met de deur in huis door middel van 
een hele lap tekst maar het blaadje wordt vanaf 
dan opgesierd met een voorblad die elke drie 
maanden een andere foto of illustratie toont. 
Terug naar maart 1972: Net als nu speelt ook 
in deze periode  de schijnbaar onophoudelijke 

zorg over de leefbaarheid. Een grote stimulans 
daartoe zal de bouw van het jarenlang beloofde 
Holwerder zwembad betekenen-deze kwestie 
is met de nodige “zorg” omringd. Er is alleen 
nog het tekort van 25.000 gulden waar de ge-
meente op hamert, maar die komt er wel, aldus 
het bestuur. De middenstandsvereniging (HMV) 
deed al een toezegging van F 400,- - dankzij de 
opbrengst voor de gehouden St, Nicolaasactie en 
als klap op de vuurpijl werd door de NV RADEKO 
Holwerd een toezegging gedaan groot F 5.000,- - 
ten behoeve van het zwembad. Dorpsbelangen 
van Brantgum-Foudgum, Ternaard, Hantum 
Nes, Raard en Blija zijn er ook bij betrokken.

Een andere zorg voor dorp en bestuur is 
het verlies van de brandweer. De raad is van 
mening dat er drastische saneringen moeten 
worden doorgevoerd. Voor de tweede editie 
(juni 1972) heeft dorpsbelang Burgemeester 
Pool  bereid gevonden een stuk te schrijven en 
hij wil dat graag. Het stuk kopt met BOUWEN  
AAN DE TOEKOMST.

Aan de sfeer van het stuk zou je denken dat 
je in de crisis van de jaren tachtig bent beland 
maar de gemeente  was ook in 1972 “arm” had 
de artikel 12 status - en viel onder financieel 
toezicht van het rijk. Dan volgt een uiteenzet-
ting over het beloofde holwerder zwembad die 
al meteen een exploitatietekort laat zien van 
F117.000,- de verwarming nog niet meegere-
kend. Zelfs al werd het zwembad geschonken 
zou er nog een jaarlijks tekort overblijven van 
f34.000, Na deze sombere uiteenzetting komt 
er ook goed nieuws: 

Bij de raad is een krediet van ruim drie en een 
halve ton aangevraagd voor het bouwrijp maken 
van gronden in het bestemmingsplan achter 
de Beyertstraat en rond de “Woeste Hoeve”. 
Hier wordt dan de gelegenheid geschapen, 67 
eengezinswoningen en 10 bejaardenwoningen te 
bouwen. 

Was getekend De Burgemeester M.K. Pool.
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Het dorpskrantje wordt ook ingezet voor de 
bestrijding van klein leed: 
Verzoek aan autobezitters die in straten met 
parkeerhavens of - stroken, om daar de auto te 
parkeren. En…
Er worden hier en daar in Holwerd bloemen uit 
de tuintjes ontvreemd. Dat is natuurlijk niet zo fair. 
DAAROM EEN VRAAG: Laat een anders man 
spullen met rust, of koop anders een bosje tulpen.
BIJ VOORBAAT DANK!
Editie nummer vier ontbreekt maar die bestond 
door ziekte bij een lid van het dorpsbelangbe-
stuur enkel en alleen maar uit advertenties.

In de uitgave van de derde editie (september) 
klungelt de zwembadsoap verder.  Naar ver-
luidt speelt dit verhaal al sinds 1963. Zo lang 
heeft men zich hier verlekkerd op de bouw 
ervan. Uiteindelijk is er  een actiecomité ge-
vormd in samenwerking met dorpsbelang dat 
op het gemeentehuis te Ternaard tijdens een 
activering demonstratie zich “niet onbetuigd liet 
op de bewuste avond…” 

Tijdens deze vergadering komt bij monde 
van burgemeester Pool de zeer deprime-
rende verklaring dat “Het zwembad door de 
Friese plancommissie was afgevoerd ten gunste 
van de Centrale Friese Plattelandsbibliotheek 
te Leeuwarden. De zaak begint als de Friese 
plancommissie in april 1967 een bouwaanvraag 
stuurt naar het ministerie van cultuur, recreatie 
en maatschappelijk werk voor het zwembad. 
Op 9 december van dat jaar ontvangt CRM 
van dezelfde afzender een aanvraag om de 
aanvraag “af te voeren ten gunste van eerder ge-
noemde bibliotheek te Leeuwarden” Op 12 de-
cember van dat jaar valt het besluit ten gunste 

van de bibliotheek. De gemeente is hiervan niet 
op de hoogte gebracht, althans de bewuste brief is 
ten kantore van het gemeentehuis Ternaard niet 
bekend en zo is men jarenlang aan het lijntje ge-
houden. Wat er met de door het dorp gecol-
lecteerde gelden is gebeurd is mij niet duidelijk. 
 
In die tijd heeft dorpsbelang in verband met de 
leegloop in ons dorp, het plan opgevat om een 
welstandscommissie op te richten ter verho-
ging van het inwonertal. Naast het zwembad-
debacle  en andere zaken springt in die tijd  het 
vooruitstrevende en kritische karakter van het 
dorpsbelangbestuur erg in het oog. 
Zo vindt men dat de situatie van de twee 
dorpsfeesten die “het dorp opdelen in twee blok-
ken niet langer verantwoord is voor een gezonde 
en harmonische ontwikkeling in de toekomst. 
Zowel uit sociaal en uit cultureel oogpunt zullen 
we moeten komen tot andere verhoudingen... Op 
een voorstel van dorpsbelang aan Concordia 
en de Oranjevereniging wordt door beide ver-
enigingen niet gereageerd. 
Het zal nog decennia duren, om precies te 
zijn 38 jaar eer er uit een volgende generatie 
voldoende moed en doorzettingsvermogen is 
opgestaan om aan deze situatie een einde te 
maken. Hulde daarvoor. 

Bij wijze van verjaardagcadeau heb ik voor 
zover mogelijk alle dorpskrantjes gedigitaliseerd 
zodat iedere geïnteresseerde zich binnenkort 
kan verbazen over veertig jaar Holwerder wel 
en wee. Meer hierover kunt u in de nabije 
toekomst lezen op onze website holwerdon-
line. Dorpsbel, gefeliciteerd met je veertigjarige 
jubileum!!!

Frans Fennema
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JAARVERSLAG 2011
2011 ligt al weer achter ons, en voor u het 
verslag van een druk jaar, met veel vernieuwing 
en primeurs voor ons dorp.

Zo was er in mei ‘Doch it foar dyn doarp’, 
een serie van Omrop Fryslân waarin ook 
Holwerd vijf dagen lang de kans kreeg om zich 
op de kaart te zetten. En hoe! Een fantastisch 
programma werd in elkaar gezet, waarin alles 
aan bod kwam: leefbaarheid, toerisme, ge-
schiedenis, toekomst, ouderen, jeugd, en ga zo 
maar door. Met de inzet van een erg enthou-
siaste werkgroep, maar met name ook door 
alle vrijwilligers hebben we er voor gezorgd dat 
Holwerd goed voor het licht is gekomen.
Met de saamhorigheid in het dorp zit het wel 
goed, bleek al bij Doch it foar dyn doarp. Dat 
wij tot mooie dingen in staat zijn met zijn 
allen, bleek ook wel uit ons volgende feest: 
Holwerterfeest. In het laatste weekend van 
juni was er voor het eerst een gezamenlijk 
dorpsfeest. Drie dagen lang vol activiteiten voor 
jong en oud, met een prachtige grote optocht 
van versierde wagens en gezellige avonden die 
tot in de kleine uurtjes doorgingen.  Een hele 
opgave voor de feestcommissie van te voren, 
maar na veel en lang vergaderen een geweldige 
prestatie om zo’n feest neer te zetten.
In Holwerd wordt niet alleen maar gefeest, 
ook wordt er hard gewerkt aan de opbouw 
van een dorp wat ook in de toekomst goed op 
de kaart staat. Het uiterlijk wordt aan gewerkt 
met het project Beschermde dorpsgezichten, 
waardoor huiseigenaren van enkele ‘verpau-
perde panden’ in Holwerd en andere omlig-
gende dorpen een betere mogelijkheid krijgen 
om hun pand in oude glorie te herstellen. Maar 
ook het aangezicht van het dorp wordt onder 
handen genomen, er wordt aan een plan ge-
werkt door Dorpsbelang, V.v.V. Concordia en 
de gemeente Dongeradeel om de bomenrij 
langs het Keechje op te knappen zodat het de 
oude dorpskern zichtbaar wordt als men op 
Holwerd aan koerst. 
En om het voorzieningenniveau op peil te 
houden wordt er nog steeds hard gewerkt om 

de MultiFunctionele Accommodatie van de 
grond te krijgen. Bestemmingsplannen die moe-
ten worden gewijzigd, aanbestedingen worden 
gedaan en in de oorspronkelijke plannen moet 
worden gesneden om de begroting rond te 
krijgen, maar er zit vooruitgang in. Hoewel 
het niet in dit jaarverslag thuishoort, kan toch 
worden gemeld dat er in februari 2012 kan 
worden gestart met de eerste verbouwingen. 
Vrijwilligers worden nog altijd verzocht zich bij 
het MFA-bestuur aan te melden om hier en 
daar de helpende hand te bieden tijdens de 
verbouwing. 
Ook het toerisme heeft een boost nodig, 
zo vindt de organisatie van het WICH. Ook 
dit is een project wat niet in een sneltrein-
vaart loopt, maar wat gestaag vooruitgang 
boekt. Dorpsbelang hoopt dan ook dat het 
Waddeninformatiecentrum gauw zijn plaats kan 
krijgen in ons dorp, voor een geweldige impuls 
aan Holwerd.
In de Fonteinstrjitte zijn vier prachtige, energie-
zuinige huurhuizen verrezen in 2011, in eerste 
instantie gericht op bewoners boven de 55 
jaar. Ook voor de senioren is er dus voldoende 
plaats in Holwerd. Hopelijk wordt in de toe-
komst ook de rest van de Fonteinstrjitte en de 
Bongastrjitte bebouwd met woningen.
Nog een primeur voor Holwerd, dit maal 
op het gebied van verkeersveiligheid, een 
heuse rotonde. Op de kruising van de N357 
en N356 werd binnen slechts drie weken een 
prachtige rotonde opgeleverd, waardoor de 
doorstroom en veiligheid is verbeterd. Ook 
aan de Haniastrjitte is er een opmerkelijke 
verbetering geweest, een parkeerverbod die 
het aantal auto’s van Amelandgangers drastisch 
moet terugbrengen.

Er waren ook andere successen, zo wist Gert-
Anne van der Bos voor de derde achtereen-
volgende keer de PC te Franeker te winnen 
op de 5e woensdag van augustus. Hoewel er 
helaas geen Holwerter feestje achter vandaan 
kwam, is het toch een opmerkelijke prestatie! 
Ook werd hij aan het eind van 2011 verkozen 
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door Sportman van het jaar in de gemeente 
Dongeradeel. Gefeliciteerd Gert-Anne!
Een klein minpuntje dit jaar zijn de terugke-
rende klachten over rondhangende jeugd bij 
de Nije Nijhof en in de speeltuin. Veel vernie-
lingen en een ‘grutte bende’ is het afwisselend 
op deze plaatsen. Ook hier wordt in samen-
werking met de wijkagent, omwonenden en de 
werkgroep Jeugd onder leiding van Rob van der 
Holst hard aan gewerkt. 
Jeugdhonk The Sound en de werkgroep Jeugd 
werkt er hard aan om Holwerd ook voor de 

jongeren aantrekkelijk te houden en zo de 
verveling en vernieling tegen te gaan, met als 
afsluiting van het jaar een kerstvakantie vol ac-
tiviteiten aan de Fiskwei. Zoals u kunt lezen, is 
Holwerd een bruisend dorp, waar hard wordt 
gewerkt om Holwerd goed op de kaart te zet-
ten. Holwerd heeft de krimp achter zich gelaten 
en kijkt vooruit; niet naar moeilijkheden, maar 
naar mogelijkheden. Hopelijk wordt ook 2012 
een bijzonder en succesvol jaar. 2012 wordt 
in ieder geval bijzonder voor Dorpsbelang, we 
vieren ons vijftigjarig bestaan!

JAARVERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE HOLWERD 2011
Motor- & Wandeltocht
Het ACH-jaar 
ging dit jaar op 
27 maart van 
start met de mo-
tor- en wandel-
tocht. Bijzonder, 
want de motors 
deden dit jaar 
voor het eerst 
mee. En met succes, want zo’n 20 motorrijders 
hebben de tocht gereden. Het was zo in het 
begin van het jaar nog wel erg koud op de mo-
tor, maar de pitstop halverwege en de soep op 
het eind zorgde weer voor genoeg opwarming. 
De wandelaars konden kiezen uit 5 km en 10 
km. Zo’n 60 wandelaars hebben deze middag 
genoten van het geweldige weer en de prach-
tige Holwerder landschappen.  

Paaseieren zoeken
Op tweede paasdag had de paashaas het bos 
weer vol gelegd met eitjes. De kinderen van de 
basisscholen moesten goed hun best doen om 
hun zakken te vullen met de goed verstopte ei-
tjes. Veel kinderen deden mee. Wie zijn mandje 
vol had kon nog even met de paashaas op de 
foto en kreeg soms zelfs nog een extra eitjes.

Koninginnedag
Koninginnedag ging dit jaar weer flitsend van 
start met de K-rute. Een optocht waarbij veel 

kinderen verkleed waren als iets met de letter 
‘k’; kindersurprise, knalblauwe jongens, keuns-
wurken, Kerstmannen en vrouwen, K3, kowe-
jongen, kat, kip en de klusjesman. Een prachtige 
optocht dus. Na de optocht kon iedereen 
leuke goederen kopen op de vrijmarkt. ’s 
Middags werd er gestreden om de Oranjebowl. 
Het ging hard om hard op de survivalbaan 
onder het stralende zonnetje. Het team van 
Teake Minne is 
uiteindelijk met 
de Oranjebowl 
naar huis gegaan. 
Hopelijk komen 
ze volgend jaar 
hun titel weer 
verdedigen. 

Doch it foar dyn doarp
In mei stond Holwerd helemaal in het teken 
van ‘Docht it foar dyn doarp’. Voor de eer-
ste uitzending was er voor de kinderen een 
stoepkrijt-wedstrijd. Prachtige kunstwerken zijn 
er gemaakt op de Elbasterweg. De woensdags 
was er een straatspeelmiddag waarbij de kinde-
ren heerlijk konden de spelen op straat.

Viswedstrijd
In juni werd de jaarlijkse viswedstrijd weer 
georganiseerd. Achter het Theebusbos hebben 
vele deelnemers hun hengel uitgeworpen, de 
ene na de andere vis werd uit het water ge-
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haald. De prijzen 
gingen uiteinde-
lijk naar Egbert 
Dijkstra, Piter 
van der Ploeg en 
Patrick de Jong. 

Snuffelroute
De snuffelroute viel dit jaar helaas in het water. 
Veel Holwerders hadden zich opgegeven en 
hun oprit omgetoverd tot ware marktkraam-
pjes. Helaas kwam de regen met bakken naar 
beneden en was er weinig publiek. Hopelijk is 
een volgende keer het weer ons beter gezind. 

Friese Merentocht
Op vrijdag 16 sep-
tember was de 
Friese Merentocht. 
Met een goed ge-
vulde bus werd 
er afgereisd naar 
Galamadammen. 

Daar ging het hele gezelschap aan boord. De 
reis werd verder gezet over de Friese me-
ren richting Sloten. In Sloten werd de groep 
rondgeleid door een echte middeleeuwse 
Stadsomroeper. Daarna werd de terugreis 
weer ingezet richting Holwerd waar in het 
Amelander Veerhuis een heerlijk Bourgondisch 
stoofpottenbuffet klaar stond. In november 
konden we Sandra Varkevisser welkom heten 
in de ACH. We wensen haar veel plezier en 
succes met het organiseren van de activiteiten.
 
Sinterklaas
In november werd Holwerd weer verblijd met 
een bezoekje van Sinterklaas. Twee van zijn 
zwarte Pieten waren al veel langer in Holwerd. 
Omdat het pietenhuis vol zat, mochten twee 
pieten in Holwerd logeren. En wat hebben ze 
het daar fijn gehad, veel kinderen hebben goed 
op ze gepast en veel tekeningen gebracht. De 
pieten hadden het zelfs zo goed dat ze zich 
hadden verslapen tijdens de grootse intocht. 
Nadat Sinterklaas even goed met de pieten 
had gesproken kon de intocht beginnen. Na de 
intocht was het weer feest in ’t Sintrum. Veel 

kinderen hebben genoten van de poppenkast 
of enthousiast meegedaan aan de spelletjes. 

Kerst Sing-In
Op 10 december was het tijd voor een 
oude Holwerder traditie; de Kerst Sing-In. 
Gospelkoor ‘the Messengers’, Wivekoar ‘de 
Seefugeltsjes’, muziekvereniging ‘Crescendo’ en 
cmv ‘de Bazuin’ zorgden voor een prachtige 
muzikale avond. De Kerst Sing-In werd gepre-
senteerd door Aryette Anjema. De collecte was 
bestemd voor de voedselbank en bracht maar 
liefst € 665,- op! 
We willen ieder-
een bedanken 
die op wat voor 
manier dan ook 
heeft meegehol-
pen bij de ver-
schillende activiteiten. Zonder de vrijwilligers, 
de deelnemers en het publiek zou het ons niet 
lukken de activiteiten tot een succes te bren-
gen. Bedankt!!

Zo aan het begin van het nieuwe jaar mogen 
we nog een nieuw lid aan de activiteitencom-
missie toe voegen: Berber Meindertsma. Wij 
wensen ook haar heel veel plezier en succes bij 
de Activiteiten Commissie. 
Voor het komende jaar staan de volgende acti-
viteiten op het programma:
9 maart Spelletjesavond
9 april Paas eieren zoeken
30 april Koninginnedag
11 mei Ringrijden
3 juni Wandel, Motor en Fietstocht
Juni EK-festijn
7 juli Snuffelroute
15 juli Wadlopen 
12 sept. Viswedstrijd
6 okt. Greppeltocht
24 nov.  Sinterklaas
Hopelijk zien we u weer bij de activiteiten in 
2012!

Arjan Barendsen, Hennie de Boer, 
Chris Dijkstra, Johan Grevink, Tineke Hoekstra, 

Sandra Varkevisser, Berber Meindertsma 
en Wietske v.d. Weg
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JAARREKENING ACTIVITEITENCOMMISSIE HOLWERD 2011
 Inkomsten Uitgaven
   
Saldo kas per 1-1-2011 €  672,60 €  0,00
Saldo bank per 1-1-2011 €  741,03 €  0,00
Kerstmarkt 2010 (kosten betaald in 2011) €  0,00 €  530,45
Gift “OVH” (gift van 2010) €  350,00 €  0,00
Wandeltocht/motortocht €  392,00 €  263,34
Pasen €  0,00 €  141,79
Viswedstrijd €  56,00 €  42,55
Snuffelroute €  94,00 €  0,00
Koninginnedag €  254,00 € 111,15
Friese Merentocht €  0,00 €  211,25
Shirtjes A.C.H. €  0,00 € 80,00
Gift “Dorpsbelang” €  350,00 €  0,00
Gift “OVH” €  350,00 €  0,00
Sinterklaas  €  20,00 €  498,16
Sing-in €  3.129,00 €  2.489,31
Overige kosten €  0,00 €  70,61
Bankkosten (wereldpas en abonnement) €  0,00 €  144,70
Ringrijden betaald in 2011   €  35,25
   
Saldo kas   €  160,79
Saldo bank   € 1.629,28
   
Saldi 2011 €  6.408,63 €  6.408,63
   



24 • DOARPSBEL MAART 2012

UITVAARTVERENIGING ‘DE LAATSTE EER’ HOLWERD
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 
Uitvaartverenigingen Friesland.

Een kijkje in de keuken van uitvaartvereniging 
de Laatste Eer Holwerd
In deze editie van de Doarpsbel willen we u als 
lezer deelgenoot maken van de activiteiten van 
het bestuur van de Laatste Eer. 
Al doet een uitvaartvereniging anders vermoeden, 
saai en stoffig is het besturen van een uitvaart-
vereniging niet. Met 5 man en 2 “vrouw” in de 
gelederen is het vaak gezellig tijdens de bestuurs-
vergaderingen die beurtelings bij de bestuursleden 
wordt gehouden. 
Toch is het besturen ook een serieuze zaak. Wij 
zijn hier in Holwerd een vereniging met zo’n 1600 
leden, dat zegt genoeg.
De taken rond de uitvaart hoeven wij als be-
stuur niet uit te voeren, hier hebben we “onze” 
uitvaartleidster Klaske Elzinga voor. Wel doen 
sommige bestuurleden hand- en spandiensten op 
de achtergrond, bijvoorbeeld het plaatsen van de 
geluidsinstallatie op de begraafplaats. 

Krachten bundelen
Wij als uitvaartvereniging zijn lid van de 
Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland 
en als er rayonvergaderingen of een algemene 
ledenvergadering gepland staan, gaat er een 
delegatie van ons team  naar toe. Ook zijn 
we lid van een kleinere kring; een cluster van 
uitvaartverenigingen, hier uit de regio. Ook hier 
komen we 1x per jaar bij elkaar om ervaringen 
uit te wisselen.

Voor onze leden
Zoals u waarschijnlijk weet hebben we 1x 
per jaar de algemene ledenvergadering. Hier 

worden onze leden voor uitgenodigd zodat 
ze mee kunnen beslissen over lopende zaken. 
Vaak hebben we na de pauze een spreker. 
Afgelopen jaar jaar was het Leo Fijen, bekend 
van KRO/RKK, die alle aanwezigen aan zijn lip-
pen had hangen. Sinds jaar en dag wordt deze 
jaarvergadering in Het Amelander Veerhuis 
gehouden. Na deze vergadering is het voor het 
bestuur en personeel nog even gezellig nazit-
ten onder het genot van een borreltje/frisje. 
Traditioneel wordt door Henkie een overheer-
lijke, joekel van een gehaktbal geserveerd. Als 
die verorbert is kun je met een voldaan gevoel 
richting huis (rollen). Dit jaar hebben wij het ge-
pland op woensdag 21 maart a.s. 19:30 u. Na 
de vergadering zal gastspreker dhr. Jan Deelstra 
aan het woord komen. 
Jan Deelstra uit Franeker, die sinds 1993 werkt 
als humanistisch spreker bij uitvaarten, legt 
uit wat een humanistisch uitvaart voor hem 
betekent.

‘Wat is een humanistische uitvaart? Nabe-
staanden in de gelegenheid stellen om waardig 
afscheid te nemen en de overledene een waardig 
afscheid te geven. Het is dus een afscheid, waarin 
het mens zijn centraal staat’.

Het is voor een humanistische spreker belang-
rijk, dat hij afstand kan nemen na het begelei-
den van een uitvaart - maar vooral ook, dat hij 
zich inleeft in de gevoelens van de nabestaan-
den. Daarom laten alle uitvaarten een diepe 
indruk achter.

Trots op ons personeel
Ook is er één keer per jaar een vergadering 
van bestuur en personeel. Onder het perso-
neelsbestand behoren onze dragers en ook 
uitvaartleidster Klaske Elzinga is hier aanwezig. 
Op een avond als deze zie je hoe belangrijk het 
is de koppen bij elkaar te steken en ervaringen 
met elkaar te delen. 
Dit jaar voor het eerst; een instructieavond 
voor de dragers; We hebben een paar nieuwe 
dragers binnen onze gelederen die totaal geen 



DOARPSBEL MAART 2012 • 25

ervaring hadden op dit ge-
bied. “Hoe loop je met een 
kist?” “Wanneer zet je de 
hoed op of af?” “Hoe laat 
je de kist met behulp van 
touwen zakken?” Allemaal 
praktische zaken die deze 
avond naar voren kwamen 
en eerlijk is eerlijk; geklun-
gel, of nog erger, fouten 
maken, dat kan niet. Klaske 
had het vuur er dan ook 
goed onder, soms proes-
tend van de lach. Onze 
voorzitter had een ech-
te kist bij Kaspersma uit 
Dokkum gehaald (in zijn 
privéauto...) Dit maakte 
de instructie erg realistisch 
maar ook humoristisch. Tja......een lege kist 
dragen is een peulenschil maar hoe pak je die 
op als er iemand  met het nodige aan gewicht 
in ligt? U raadt het al...één van de dragers ging 
in de kist liggen om de ‘groentjes’ even te laten 
zweten.

Evaluerend tijdens de vergadering die achter 
de instructieavond was gepland, vonden alle 
aanwezigen dat dit voor herhaling vatbaar was. 
In februari 2012 zal er weer flink geoefend 
moeten worden want er hebben zich weer 2 
nieuwe dragers bij onze vereniging aangemeld, 
waaronder één van 25 jaar oud of eigenlijk, 
jong. Fijn om als uitvaartvereniging de Laatste 
Eer van Holwerd te merken dat klaarstaan voor 
je naasten, je dorpsgenoten in dit dorp bij veel 
mensen nog belangrijk is. 
De tekst op onze website sluit hier naadloos 
op aan: 

…...”De Laatste Eer” is begin vorige eeuw ont-
staan uit burenplicht. In de loop der jaren is er veel 
veranderd. Wat altijd is gebleven is de verzorging 
van een uitvaart op de meest waardige wijze; in 
overeenstemming met de wensen van de overle-
dene of de nabestaanden. Zonder winstoogmerk. 
Wij verdienen niet aan onze leden. 
Vanaf de oprichting is het doel van “De Laatste 

Eer” haar leden op eerbiedwaardige wijze naar 
hun laatste rustplaats te brengen. Zonder winst-
oogmerk. Een taak waarvan het huidige en de 
voorgaande besturen zich altijd met zorg hebben 
gekweten. Uit reacties van nabestaanden weten 
we dat dit zeer wordt gewaardeerd. Vooral het 
“eigene en vertrouwde” op verdrietige momenten 
als bij een overlijden worden veelal genoemd. Niet 
in de laatste plaats is dat een verdienste van uit-
vaartleidster Klaske Elzinga-Dijkstra.”.......... 

Kom erbij
Op onze website kunt u zien wie in het bestuur 
zitten, waar we voor staan, wanneer de alge-
mene ledenvergadering wordt gehouden, han-
dige links en een aanmeldingsformulier, want 
om onze uitvaartvereniging levend te houden 
zijn nieuwe leden uiteraard van harte welkom. 
www.uitvaartvereniging-de-laatste-eer-hol-
werd.nl

Holwerd, maart 2012  

Willie Boonstra, secretaresse 
uitvaartvereniging de Laatste Eer Holwerd
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING ‘DE LAATSTE EER’
Uitvaartvereniging “DE LAATSTE EER”, Holwerd
www.uitvaartvereniging-de-laatste-eer-holwerd.nl
Secretariaat: Gama 3, 9151 HL  Holwerd; tel. 0519 - 562421
Correspondentieadres: Postbus 3, 9150 AA  Holwerd
Opgericht: 8 december 1904
       
UITNODIGING   
voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 21 maart 2012, ‘s avonds om 
19.30 uur in hotel “Het Amelander Veerhuis” te Holwerd

AGENDA 

1. Opening
2. Gedenken van hen die ons in het jaar 2011 zijn ontvallen
3.   Mededelingen en ingekomen stukken
4.   Notulen van de ledenvergadering d.d. 22 maart 2011
5.   Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2011
6.   Verslag van de controlecommissie en benoeming nieuw commissielid
7.   Financieel verslag van de penningmeester over het jaar 2011
8.   a. Voorstel om de ledenkorting voor het jaar 2012 te handhaven op € 850,- per sterfgeval
 b.  Voorstel om de contributie voor het jaar 2012 ongewijzigd vast te stellen op € 20,00 per 

persoon per jaar vanaf de 18-jarige leeftijd
9.  Mededelingen door de beheerder van de begraafplaats van de Protestantse Gemeente Holwerd
10. Bestuursverkiezing: Dit jaar geen bestuurswijzigingen                                                                   
  H.E. Boonstra neemt afscheid als drager bij onze vereniging
11. Rondvraag   

PAUZE

Gastspreker: de heer Jan Deelstra uit Franeker, die sinds 1993 werkt als humanistisch spreker 
bij uitvaarten, legt uit hoe aan een uitvaart vorm kan worden gegeven en wat een humanistische 
uitvaart voor hem betekent.

12. Gelegenheid tot vragenstellen.
13. Sluiting 
      W. Boonstra-Boonstra, secretaris
                       
Melden van een sterfgeval bij de uitvaartleider K. Elzinga-Dijkstra, Achter de Hoven 8, 9151 HJ  
Holwerd; tel. 0519-561374; mobiel: 06-20620647.

Wanneer u een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven dan wordt de contributie voor 
het jaar 2012 eind mei van uw rekening afgeschreven.
U ontvangt per postcodeadres één exemplaar van deze agenda, geadresseerd aan de hoofdbewoner 
(m/v).



DOARPSBEL MAART 2012 • 27

WMO BURGERPLATFORM DANTUMADIEL EN DONGERADEEL
Jaarverslag 2011

Het WMO Burgerplatform DanDon is 
het inspraakorgaan voor alle inwoners uit 
Dantumadiel en Dongeradeel en geeft aan 
beide colleges gevraagd en ongevraagd advies. 
De leden van het platform zijn burgers uit de 
gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel die 
zich betrokken voelen bij de WMO. De taak 
van het platform is om overleg en samenwer-
king te bevorderen tussen organisaties, instel-
lingen, groeperingen en personen die te maken 
krijgen met maatschappelijke ondersteuning. 
We vinden het belangrijk dat burgers kunnen 
meepraten over zaken die hen aangaan. Als 
vragen en behoeften van mensen beter bekend 
zijn, dan kan het beleid dat gemaakt wordt daar 
beter op worden afgestemd. 

Wat hebben we in 2011 gedaan? 
De leden van het platform hebben in 2011 elf 
keer vergaderd. Met de commissie Samenleving 
van de gemeente Dongeradeel is twee keer 
overleg geweest. Het platform is aanwezig 
geweest bij een Rondetafelgesprek van de 
gemeente Dantumadiel over de notitie “Fan 
pjut nei grut” en enkele leden van het platform 
hebben een gesprek gehad met een wethouder 
en medewerker van de gemeente Dantumadiel 
over het strooibeleid in de gemeente. Als 
gevolg hiervan is een oproep geplaatst in de 
krant aan burgers om de eigen stoep schoon 
te houden. In november 2011 hebben bijeen-
komsten plaatsgevonden met bij de WMO 
betrokken organisaties, één in Damwâld en één 
in Dokkum. Tijdens deze bijeenkomsten is er 
onder andere in de vorm van speeddaten een 
aantal vragen gesteld aan de aanwezige orga-
nisaties. De verslagen van deze bijeenkomsten 
staan op onze website.

Mevrouw T. Rekker heeft afscheid genomen 
van het platform. Er zijn drie nieuwe leden 
benoemd: de heer S. Visser uit Dokkum, 
mevrouw S. Klein-Kok uit Feanwâlden en me-
vrouw E. Soepboer uit De Westereen.

De leden van het Platform hebben o.a. gespro-
ken over:
•  Het conceptbeleidsplan WMO, deze eerste 

aanzet van het beleidsplan is besproken en 
positief ontvangen door het platform. Wel 
heeft het platform gevraagd extra aandacht 
te besteden aan de rol van de mantelzorger. 

•  Een regelmatig terugkerend onderwerp is 
“De Kanteling”: in elke individuele situatie 
moet de meest adequate oplossing wordt 
getroffen. Dit vraagt een kanteling in het 
denken. 

Informatie is er tijdens de vergaderingen gege-
ven door:
•  Mevrouw Meuleman, MEE Fryslân over de 

bezuinigingen bij de AWBZ. MEE heeft in een 
aantal gemeenten onderzoek gedaan naar de 
gevolgen van de AWBZ maatregel en me-
vrouw Meuleman heeft hier een toelichting 
op gegeven.

•  Mevrouw Koldenhof, gemeente Dantumadiel 
over de notitie “Fan pjut nei grut” over het 
jeugdbeleid van de gemeente. Het jeugdbe-
leid is gericht op kinderen en jongeren van -9 
maanden tot en met 23 jaar.

•  Mevrouw Hes, SWD Het Bolwerk over 
de Burenhulpdienst die wordt opgezet in 
De Westereen. De Burenhulpdienst gaat 
tijdelijke hulp geven waarin de professionele 
hulpverlening (nog) niet kan voorzien.

•  Mevrouw K. van Dijk, gemeente Dantumadiel 
over de visie op het Sportbeleid van de 
gemeente Dantumadiel. De gemeente heeft 
bij het opstellen van de visie nauw overleg 
gehad met de sportverenigingen. De leden 
van het platform zijn positief over de opge-
stelde visie.

Daarnaast hebben de leden van het platform 
regelmatig bijeenkomsten van andere organi-
saties bijgewoond om geïnformeerd te wor-
den over de verschillende onderdelen van de 
WMO. 



28 • DOARPSBEL MAART 2012

Adviezen aan de colleges zijn gegeven over:
•  Het Persoonsgebonden Budget (PGB), hierin 

is voorgesteld dat de gemeenten de loon-
stroken van de Sociale Verzekeringsbank 
betalen.

•  Aanpassing van het reglement WMO 
Burgerplatform Dantumadiel/Dongeradeel 

•  De startnotitie pakketmaatregel AWBZ, 
“WMO in beweging”. Het platform is zeer 
positief over het feit dat de gemeenten zich 
samen met een aantal organisaties voor-
bereidt op de overheveling van een aantal 
AWBZ voorzieningen naar de WMO.

•  De voorgestelde bezuinigingen op het ge-
bied van de WMO door de gemeente 
Dongeradeel, gevraagd is geen besluiten te 
nemen zonder dat het platform hierover is 
gehoord.

•  De notitie “Fan pjut nei grut”, het platform 
heeft positief geadviseerd over deze notitie .

Wat gaan we doen?
•  Het WMO platform gaat ook in de toekomst 

regelmatig bijeenkomsten houden met be-
trokken organisaties. 

•  Enkele leden zijn betrokken bij de werkgroe-
pen die zijn ingesteld naar aanleiding van de 

startnotitie “WMO in beweging”.
•  Het Mantelzorgcafé wordt regelmatig be-

zocht door leden van het platform.

Voor vragen en problemen die te maken heb-
ben met uw persoonlijke situatie kunt u con-
tact opnemen met het WMO-loket 14-0511. 
Voor onderwerpen die gelden voor een gro-
tere groep mensen kunt u contact opnemen 
met het WMO-Burgerplatform Dantumadiel/
Dongeradeel.

De vergaderingen van het platform zijn open-
baar. Een overzicht van de vergaderdata staat 
op onze website.

Wilt u met ons meedenken of meepraten, dan 
kunt u ons bellen, tel: 0511-449527 (de heer 
Winfried van Stijn, voorzitter) of tel: 0511-
426114 (Lineke de Vries, ambtelijk secretaris) 
of mailen, LdeVries@Dantumadiel.eu. 
Ons postadres is: Burgerplatform WMO 
DanDon, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld.

Alle informatie over het WMO Burgerplatform 
Dantumadiel en Dongeradeel is te vinden 
op www.dantumadiel.eu/Zorg-welzijn-en-
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FEMKE YN SUD EAST AZIE
Ja, minsken, jim hiene it miskien al heard.. De 
sekretaresse fan doarpsbelang is nei ‘het verre 
oosten’ en hat yn Holwert de boel de boel 
litten. It like us leuk ta om jim lans dizze wei 
op de hichte te halden. Om it foar eltsenien 
lesber te halden, ga ik nu even verder in het 
Nederlands.
 
Sinds twee weken zitten Tineke Reitsma en ik 
(jim witte wol, fan Binne en Nel ut Blije) in het 
verre Vietnam. Nu kan ik jullie vertellen wat wij 
van dag tot dag hebben gedaan, dat we van 
Hanoi naar Ho Chi Minh City (voor de oudere 
garde bekend als Saigon) zijn gereisd, maar 
eigenlijk is dat helemaal niet interessant. Veel 
interessanter is het, volgens mij, om jullie een 
indruk te geven van het leven hier.
 
Het is hier nogal druk, om daar maar mee te 
beginnen. In Vietnam wonen zo’n 86 miljoen 
mensen, waarvan volgens mij het grootste deel 
in de steden Hanoi, Hue en HCMC. En dat is te 
merken. Alles is vol gebouwd en de steden zijn 
erg in ontwikkeling. Het eerste wat in het oog 
springt hier, is het verkeer. Zo zijn de wegen 
overvol, voornamelijk gevuld met scooters en 
brommers. Op deze brommers vervoert men 
van alles. Van meerdere mensen (gezin van 4? 
Makje!) tot mandarijnbomen en van pakken 
met linnen tot kratten en kooien vol kippen. 
Wie heeft er nog een auto nodig?! 

Nou, toch blijkbaar wel veel mensen, want ook 
auto’s en vrachtauto’s vullen de wegen. En hoe 
men hier rijdt, tsja, dat gaat even anders als bij 
ons. Men houdt zich hier over het algemeen 
keurig aan de snelheid, maar neemt het niet zo 
nauw met doorgetrokken strepen en dergelijke. 
Als iemand te langzaam rijdt, haalt men in. Geen 
probleem, zelfs niet als er een tegenligger aan 
komt, want dan rijdt men gewoon even met 
zijn drieen naast elkaar. In het begin zat ik met 
kromme tenen in de schoenen, maar inmiddels 
is dat verminderd tot de wel heel hachelijke 
situaties waarbij alles weer net goed gaat.
 

De mensen zelf zijn over het algemeen erg 
vriendelijk en behulpzaam. Vooral als ze iets 
aan je menen te kunnen slijten. Als dat niet het 
geval is, is het in 3 van de 4 gevallen gauw over 
met de vriendelijkheid. Het meest gebruikte 
zinnetje van Tineke en mij is dan ook ‘no thank 
you’, om een verzoek om een broodje, massa-
ge of boek te kopen of ergens te komen eten, 
af te wimpelen. Vietnamezen hebben trouwens 
een opmerkelijke manier om hier ontspannen 
houding aan te nemen, als ze aan het werk zijn 
of gewoon langs de kant van de weg zitten te 
niksen. Men zit hier namelijk op hun hurken, 
maar dan met de voetzolen plat op de grond. 
Probeer het maar eens, ‘it falt net ta’! Het heeft 
wel wat van een poephouding, om het eens 
anders uit te drukken.
 
Mensen leven hier over het algemeen van en 
met weinig. Zo zie je op het platteland vooral 
mensen die in kleine huisjes leven en ook in 
de stad zijn de woningen niet groot. Vaak zijn 
de huizen erg smal en wordt er veel in de 
hoogte gebouwd. De meeste huizen zijn wel 
van beton, maar een enkele ook van golfplaten. 
Vietnamezen leven over het algemeen van 
toerisme en van landbouw, voor zover wij 
dat hebben kunnen zien. Die landbouw is wel 
iets anders dan wij gewend zijn. In plaats van 
aardappelen, bloemkool en uien verbouwen 
zij bananen, aloe vera en rijst. En eigenlijk alles 
wordt met de hand gedaan, er komen weinig 
trekkers en rooiers aan te pas. Mensen werken 
echt met hun handen en lopen op oudere leef-
tijd dan ook vaak letterlijk krom van het zware 
werk wat ze jarenlang hebben gedaan.
 
Op deze manier heb ik een beeld proberen 
te schetsen, maar er zullen vast nog veel meer 
dingen te vertellen zijn. Ik wilde het hier maar 
bij laten. Vanaf begin maart zitten Tineke en 
ik in Cambodja, en volgen Laos en Thailand 
nog. In april kunnen jullie mij terug verwachten, 
ongetwijfeld vol verhalen en hopelijk met een 
lekker bruin kleurtje! Oan’t dan..
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NIEUWS DORPSVERKENNING HOLWERD
Onder regie van Dorpsbelang wordt ge-
werkt aan de dorpsverkenning voor Holwerd. 
Deze dorpsverkenning is onderdeel van 
het Experiment Duurzame Beschermde 
Dorpsgezichten Dongeradeel. Het experiment 
wil bereiken dat ook in een veranderende we-
reld de leefbaarheid in dorpskernen behouden 
en waar mogelijk versterkt kan worden.
De 4 dorpen met een beschermd dorpsge-
zicht Ee, Metslawier, Holwerd en Paesens- 
Moddergat zijn binnen de gemeente koplopers. 
Het is de bedoeling dat de werkwijze van het 
experiment een voorbeeld zal zijn voor de 
andere dorpen in Dongeradeel.
Voor dit experiment is de komende drie jaar 
een fonds van meer dan een miljoen euro be-
schikbaar. Dat geeft meteen aan dat het in deze 
tijd toch wel een bijzonder project is en dat er 
kansen voor de dorpen liggen. 
Met de dorpsverkenning proberen we samen 
te werken aan kansrijke ontwikkelingen voor 
het dorp. Samen betekent: dorp, gemeente, 
provincie en andere betrokkenen. 
De bedoeling en de werkwijze van de dorps-
verkenning is de afgelopen maanden met 
dorpsbelang en een opgerichte werkgroep 
besproken en toegelicht. 
In de algemene ledenvergadering van Dorps-
belang op 27 maart a.s. wordt het experiment 
aan de inwoners van het dorp gepresenteerd.
Voor de beschermde dorpsgezichten is een 
cultuurhistorische verkenning gemaakt. Een link 
naar deze verkenning is opgenomen op de 
website van Holwerd.  
Daarnaast hebben inmiddels verschillende in-
woners en eigenaren van bijzondere panden 
een brief ontvangen over het maken van een 
bouwhistorische verkenning per pand in het 
beschermde dorpsgezicht.
Deze drie verkenningen zullen worden samen-
gevoegd tot een totaal integraal plan voor het 
dorp Holwerd. Officieel heet dat het “ontwik-
kelingsperspectief”. Het is een document dat 
aangeeft in welke richting het dorp zich kan 
ontwikkelen. Als het plan er in juni 2012 ligt, is 
het de bedoeling daadwerkelijk zaken te reali-

seren. Daarvoor wordt de Dorps Ontwikkeling 
Maatschappij (de DOM) opgericht. Daarin 
nemen inwoners van het dorp zitting. 
De DOM gaat inwoners begeleiden om het 
“ontwikkelingsperspectief” om te zetten in 
uitvoeringsprojecten: wat moet er gebeuren 
om het doel te bereiken, hoe gaat dat gebeu-
ren, wat gaat het kosten en hoe wordt het 
gefinancierd. De uitvoeringsprojecten kunnen 
(mede) gefinancierd worden met leningen en/
of subsidies uit het genoemde dorpen-fonds. 
Daarnaast kan de DOM ook zelf initiatief ne-
men tot het opstellen van een projectplan voor 
bijvoorbeeld grotere projecten die meer dan 
één woning omvatten. 
De dorpsverkenning kent zes thema’s: wo-
nen, economie/recreatie/toerisme, ontmoeten/
jong/oud/meedoen, verkeer/vervoer/parkeren, 
duurzaamheid en openbare/particuliere ruimte. 
Voor Holwerd is de afgelopen jaren een schat 
aan ideeën, opmerkingen en plannen over alle 
zes thema’s door het dorp en anderen naar vo-
ren gebracht die zijn vastgelegd in documenten. 
De werkgroep is onder regie van Dorpsbelang 
nu aan de slag met het verzamelen en rubri-
ceren hiervan in de thema’s om te komen tot 
een eerste concept dorpsverkenning. Daarbij 
worden ook de ideeën van de jeugd betrokken. 
Vervolgens worden nog een aantal inwoners 
gevraagd dit concept aan te vullen. Het proces 
wordt ondersteund en gefaciliteerd door on-
dergetekenden. 
De concept dorpsverkenning van Dorpsbelang/
werkgroep wordt op een dorpsavond in mei 
gepresenteerd aan de inwoners van het dorp. 
Zij kunnen op de avond zelf en de week daarna 
hun reacties kwijt aan dorpsbelang via een reac-
tie formulier. Deze reacties zullen indien nodig 
worden verwerkt en daarna is de dorpsverken-
ning gereed.

Wij vinden het een boeiend en bijzonder pro-
ject waar wij graag onze bijdrage aan leveren.

Maeike Lok, Doarpswurk
Jan Rodenhuis, Partoer
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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.

Buurtagent
J. Kroes, team noordoost, bureau Dokkum. Tel. 
0900-8844.

Storingnummer pinautomaat: 
058-2995599 (servicedesk Friesland Bank)

Alle nieuws over Holwerd op: 
WWW.HOLWERDONLINE.NL OPHALEN OUD PAPIER

10 april ■  8 mei ■  12 juni
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