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NIJS FAN DOARPSBELANG
En zo zijn we alweer in de laatste maand van 
het jaar aanbeland. Sint Nicolaas is richting 
Spanje vertrokken, de kerstdagen staan voor 
de deur en voordat je het weet is het dan oud 
en nieuw en hebben we weer een heel nieuw 
jaar voor de boeg. December is dan ook vaak 
een maand van achterom kijken op het jaar en 
oude tradities. Deze decemberuitgave van de 
doarpsbel is daarom dan ook weer traditie-
getrouw huisaanhuis verspreid zodat ook de 
niet-leden met onze vereniging kennis kunnen 
maken. En als je dan terugkijkt dan gebeurt er 
ook ontzettend veel in een jaar op allerlei ge-
bied. Zo zal een ieder daar zijn eigen gedachten 
bij hebben in voor- en tegenspoed, vreugde 
en verdriet. Wat de natuur aan gaat beleef-
den we recent nog de zwaarste storm die we 
sinds 1990 hebben gehad. Timmerlieden en 
andere vaklui zijn nog steeds bezig de schade 
van de storm, die op 28 oktober over ons land 
raasde met uitschieters tot windkracht 12, te 
herstellen. Zij hebben er de handen nog vol 
aan en dat betekent voor hen volop werk. Het 
hoogtepunt van de storm duurde hooguit een 
kleine drie kwartier, maar hij bracht enorm veel 
schade met zich mee. Overal vlogen dakpan-
nen in het rond . Zo hebben wij dan toch weer 
even de sterkte van de natuurkrachten kunnen 
ervaren.

De geldautomaat
Nadat de banken hun kantoren in de jaren 
90 in ons dorp al hebben gesloten zijn wij 
vanaf 1999 tot op heden voor het verkijgen 
van geld  aangewezen op de geldautomaat 
van de Friesland Bank. Deze automaat voor-
ziet in een duidelijke behoefte voor Holwerd 
en ruime omgeving en wij zijn hier ook zeer 
tevreden over. Maar helaas, de Friesland Bank 
is in 2012 overgenomen door de Rabobank en 
deze bank beslist anders. Het spijt ons dan ook 
te moeten melden dat wij van de Rabobank 
bericht hebben gekregen dat de geldautomaat 
aan de Waling Dykstrastrjitte gaat verdwijnen, 
dit om redenen van strengere veiligheidseisen, 
een verouderde computer in de automaat en 

er zouden te weinig geldopnames zijn. Dit laat-
ste ontkennen wij echter ten zeerste!! In ieder 
geval is het besluit genomen, onherroepelijk 
en er is geen discussie meer mogelijk…..maar 
gelukkig kunnen wij u meedelen dat er een 
nieuwe automaat van de Rabobank geplaatst 
gaat worden in de COOPwinkel van Verbeek 
aan de Fonteinstrjitte. Deze  automaat zal dan 
niet in de buitenmuur zitten, maar binnen in de 
winkel. Er kan dan niet meer zoals nu nog dag 
en nacht geld opgenomen worden, maar alleen 
op openingstijden van de COOP. Wij zijn erg 
verheugd dat Verbeek deze belangrijke voor-
ziening in zijn winkel wil opnemen. Hoewel het 
erg  jammer is dat we met het sluiten van de 
automaat weer een stukje levendigheid in de 
oude kern van ons dorp moeten inleveren blijft 
de mogelijkheid om geld te pinnen voor ons 
dorp behouden. Als alles volgens plan verloopt 
dan zal de nieuwe automaat op donderdag 9 
januari bij COOP Verbeek worden geïnstal-
leerd en zal tegelijkertijd de automaat aan de 
Waling Dykstrastrjitte worden afgesloten. Wat 
er met het gebouw gaat gebeuren is onbekend.

Extra ledenvergadering 
Op 13 december is er een extra ledenverga-
dering ingelast. Deze bijeenkomst is gewenst 
vanwege het benodigde overleg met de leden 
over het te nemen besluit tot samengaan van 
de Vereniging tot Nut van ’t Algemeen depar-
tement Holwerd met dorpsbelang. Het gaat 
dan met name om de overdracht van eigen-
dom van een stuk grond aan de Ljouwerterdyk. 
In dezelfde vergadering zal dan ons nieuwe be-
stuurslid  Arnoud Haitsma worden benoemd. 
Bij het schrijven van deze tekst moest de ver-
gadering nog plaatsvinden. Nadere informatie 
in de doarpsbel van maart 2014.

Gezondheidscentrum Holwerd
Op 26 september is het nieuwe gezondheids-
centrum aan de Elbasterwei 2 in het voormalige 
dienstencentum van de Nije Nijhof geopend. 
Één van de oudste inwoners van ons dorp, de 
heer Henk Plekkringa 90 jaar, verrichtte om 



4 • DOARPSBEL DECEMBER 2013

even na vieren de openingshandeling. Met dit 
centrum beschikt ons dorp nu over een mo-
dern pand waarin onder andere de huisarts, 
massagepraktijk Van Dijk, een sportcentrum, 
logopediepraktijk en de aula van de uitvaarver-
eniging zijn gehuisvest. Hiermee is het aantal 
voorzieningen in Holwerd zelfs toegenomen. 
Met deze nieuwe voorziening zijn we klaar 
voor de toekomst en kunnen we weer vele 
jaren vooruit.

Bestrijden van gladheid
De winterperiode staat weer voor de deur en 
daarmee een toenemende kans op gladde we-
gen. De gemeente strooit bij gladheid op vast-
gestelde routes en dus niet op alle wegen! De 
moeilijk begaanbare straten, steegjes en stoep-
jes bij ouderen zullen door bewoners zelf aan-
gepakt moeten worden. Daarvoor zijn er twee 
bakken waaruit zout gehaald kan worden. Het 
beheer van de zoutbak aan Achter de Hoven is 
in handen van de fam. Van Slooten (Opslach 2). 
De bak aan de Fonteinstrjitte wordt beheerd 
door de fam. Oevering (Fonteinstrjitte 58) en 
fam. Jager (Beyertstrjitte 60) . Let wel: het zout 
uit deze bakken is niet bedoeld voor particulier 
gebruik, maar voor de openbare weggedeelten.

Dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd 
(DOM)
Vanaf juni van dit jaar konden de aanvragen 
voor subsidies uit het fonds van het experi-
ment duurzaam beschermde dorpsgezichten 
Dongeradeel worden ingediend bij onze plaat-
selijke DOM Holwerd. Het gaat dan met name 
om een bijdrage in de aanpak van de gehele 
buitenschil van particuliere woningen binnen 
het beschermde dorpsgezicht. Dit zijn de zo-
genaamde aanzichtprojecten. Maar ook zijn er 
subsidies te verkrijgen voor publieke projecten 
en is er nog een kansenpot. Deze 3 potten 
worden per jaar naar rato gevuld met een be-
paald bedrag. Het project loopt vier jaar en zo 
was er dit eerste jaar voor de aangezichtspot 
voor Holwerd een bedrag beschikbaar van  
€ 32.550. De DOM Holwerd heeft na goed-
keuring in de  overkoepelende DOM be-
schikkingen kunnen verstrekken voor de pan-

den It Keechje 1, Waling Dykstrastrjitte 5, 
Hegebuorren 9, Bosma’s Plein 4, Ljouwerterdyk 
1, Foarstrjitte 24, Stasjonswei 19 en Radiostrjitte 
2. Het beschikbare geld voor 2013 is daarmee 
dan ook zo goed als op. De werkzaamheden 
aan deze panden zijn inmiddels in uitvoering 
of worden binnen de gestelde termijn van een 
jaar uitgevoerd. De panden zijn herkenbaar aan 
het speciale bord met de tekst “Hier werken 
wij aan het behoud van een mooie historische 
dorpskern” dat tijdens de werkzaamheden bij 
het project wordt geplaatst. In januari 2014 zal 
er na goedkeuring door de instanties weer een 
nieuw bedrag in de pot vloeien waarmee nieu-
we projecten die de woon- en leefomgeving in 
ons dorp versterken kunnen worden gesubsidi-
eerd. Het gaat hierbij dan om het gebruik van 
duurzame en authentieke materialen die het 
karakter van het beschermde dorpsgezicht ten 
goede komen. Kunststof kozijnen en dakgoten 
bijvoorbeeld komen dan ook niet voor een 
bijdrage uit het experiment in aanmerking. Ook 
isolatiematerialen zoals, dubbel glas en steen- 
of glaswol vallen niet onder de regeling. Wel 
is de Provinsje Fryslân onlangs gestart met een 
nieuwe subsidieregeling voor het isoleren van 
particuliere woningen. Voor informatie hier-
over verwijzen wij u naar de provincie. Heeft u 
plannen voor aanpak van uw woning of leefom-
geving binnen de kaders van het beschermde 
dorpsgezicht dan kunt u mailen naar dedom.
holwerd@gmail.com. Zie ook facebook: www.
facebook.com/DorpsontwikkelingDongeradeel. 
Durk Geertsma, Rob van der Holst, Jan Idsardi, 
Gerben Osinga en Henk Willemsen vormen 
samen de DOM Holwerd. Voor vragen kunt u 
natuurlijk ook bij hen terecht. 

Koart nijs
De Beyertstrjitte is altijd een straat geweest 
waarbij er voor gemotoriseerd verkeer gold 
dat er vanuit één richting de straat in mocht 
worden gereden. Met ingang  van oktober 
is dit echter gewijzigd. De gemeente heeft 
besloten de straat voor tweerichtingverkeer 
open te stellen. Onlangs zijn de verkeersbor-
den hierop aangepast. Op 1 oktober vond het 
tweejaarlijks werkbezoek tussen het college 
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van burgemeester en wethouders en dorps-
belang weer plaats. De bijeenkomst werd 
gehouden in “De Gouden Klok”. Verderop in 
dit blad treft u hiervan een verslag aan. Onlangs 
zijn er een aantal straten opengebroken en 
herstraat. Het gaat om de Hegebuorren, de 
Johannes Piersonstrjitte en een deel van de 
Hemmingawei. Hoewel een groot gedeelte 
van de werkzaamheden in het natte seizoen 
moest gebeuren en op sommige momenten bij 
omwonenden voor overlast heeft gezorgd ligt 
alles er nu weer keurig bij. Het wivekoar “De 
Seefûgeltsjes” houdt op te bestaan. Vele jaren 
gaf Lies Elzinga-van Hulst op haar geheel eigen 
manier leiding aan dit koor. Het gelegenheids-
koor dat oorspronkelijk eenmalig zou optreden 
tijdens het Holwerder feest heeft uiteindelijk 
vijftien jaar bestaan. De mestvergister op het 
HTO-terrein is op dit ogenblik niet meer in be-
drijf. Wanneer en of de vergister weer zal wor-
den opgestart is onduidelijk. Verantwoordelijk 
wethouder Van der Ploeg houdt de vinger 
aan de pols. Telefoonnummer milieu-inspectie 
gemeente 0519-298838. De verlichting in de 
bocht op het kruispunt in de Stasjonswei is 
aangepast. Voor een betere zichtbaarheid laat 
de Provinsje Fryslân ’s nachts de drie lichtmas-
ten op deze kruising branden. Het vreugde-
vuur dat op oudjaarsavond sinds jaren aan de 
Ternaarderdyk werd ontstoken zal vermoede-

lijk dit jaar geen doorgang meer vinden. Er is 
overleg geweest met de gemeente. Vanwege 
het ongeluk met dodelijke afloop dat vorig 
jaar in Raard is gebeurd zijn de regels strenger 
geworden. Vuur zal daarom niet meer worden 
gedoogd, maar er zal vergunning voor moeten 
worden aangevraagd waarbij men aan strenge 
regels zal moeten voldoen. In oktober/novem-
ber heeft een sociaal team in de Beyertstrjitte 
een enquete gehouden. Het sociaal team 
Dongeradeel bestaat uit verschillende hulp- 
en dienstverlenende organisaties en wil graag 
weten wat er leeft onder de bewoners. In de 
loop van 2014 zal de uitkomst van de enquete 
worden teruggekoppeld aan de bewoners. 
Onlangs stond er in de Leeuwarder Courant 
een futuristische tekening afgedrukt van de 
Fiskwei met daaraan gelegen een haven, veel 
water en boten. Deze tekening is afkomstig van 
het project Holwerd aan zee waarvan er op de 
ledenvergadering in april ook een presentatie is 
gegeven. Theo Broersma en Hessel Hiddema 
houden zich vanuit ons bestuur hier mee bezig. 
Zie voor meer informatie de website: holwer-
daanzee.nl. 

Dat wie it dan foar dit jier. Wy winskje eltse-
nien noflike krystdagen ta en in sûn en lokkich 
2014.

Dorpsbelang, Henk Willemsen

MUZIEKVER. CRESCENDO BEGINT 2014 MET EEN NIEUWJAARSCONCERT
Toen bekend werd dat de Kerst Sing-in niet 
doorging, besloot Crescendo om  dit concert 
te geven. Dirigent Durk Krol kwam met de sug-
gestie om melodisch slagwerker Wim Houtsma 
te vragen om als solist hierbij op te treden. 
Wim Houtsma heeft aan het conservatorium 
van Groningen in 1991 het diploma Docerend 
Musicus Slagwerk behaald. Naast het opleiden 
van slagwerkers bij meerdere korpsen (o.a 
Joure, Heerenveen, Akkrum en Stiens) heeft 
hij ook drumbandinstructie gegeven bij muziek-
vereniging De Harmonie in Sint Nicolaasga. Als 
solist treedt Wim Houtsma  regelmatig op  met 
als doel: het spelenderwijs promoten (en sti-

muleren) van melodisch slagwerk als xylofoon, 
vibrafoon en marimba. Deze drie instrumenten 
zal hij ook bespelen tijdens het concert, solis-
tisch maar ook samen met Crescendo zal hij 
van zich laten horen. 

Het repertoire van Crescendo is in de stijl van 
het Nieuwjaarsconcert van Wenen: veel wal-
sen, een polka maar ook een concertstuk en 
een Oosterse dans zullen niet ontbreken. 

Wij hebben er zin in en we hopen dat u komt 
meegenieten op zaterdagavond 18 januari om 
20.00 uur in de Doopsgezinde Kerk.
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DE NATOER YN EN OM HOLWERT
Op 29 oktober wie der in koarte mar swiere 
stoarm mei wynsjitten fan wol 150 meter yn 
‘oere. De dakpannen fleachen je om ‘e ear-
ren. Der wie in protte skea oan huzen en 
gebouwen. Der binne ek hiel wat beammen 
omwaaid of stikken waaid. Byg. De moaie din-

nebeam by de gerif-
formeerde tsjerke 
waaide om en der 
is yn elts gefal ien 
Hoarnûle (Ransuil) 
by omkommen. In 

pear bêrn wiisden my derop. It bistke lei ûnder 
de takken. In tryst gesicht.

Gouzzen 
Sa begjin oktober komme stadichoan de gouz-
zen wer werom út har briedgebieten. Je binne 
altyd wer bliid as je it GAK, GAK wer hearre. 

De meat foarkommende goazzen dy ‘t by ús 
oerwinterje binne: de Paugoes (Brandgans), 
de Swartbúkrotgoes (Rotgans) en de Blesgoes 
(Kolgans). De earste beiden briede yn Groen-
land, Siberië en Spitsbergen. De Blesgoes mear 
yn Rusland. Yn april, maaie sette se har wer ôf 
nei har brietgebieten.

Sparwer (Sperwer) 
As je in fûgel mei in feart 
troch de beammen flea-
nen sjoche mei in protte 
lawaai fan oare fûgels dan 
ha je grutte kâns dat dat 
in Sparwer (Sperwer) is. It 
is net sa ’n grutte rôffûgel 
mei strepen op it boarst 
en giele poatten. Hy jaait 
op lytse sjongfûgels oant 
Lysters ta. 

Dwergmuis 
By it meannen rûn it 
foatbalfjild, fûn Rutger 
Kuipers in moai bolfoar-
mich nestke fan reit mak-
ke hingjend oan it reit. 
Der sieten twa iepenin-
gen yn. Nei sykjen blykte 
dit fan in Dwerg-muis 
te wêzen. It is it lytste 
mûske en hat in lange 

sturt en fierder in sierlik bistke .

Lytse Swan (Kleine Zwaan) of Kloekswan 
(Wilde Zwaan) 
Neist de Knobbelswan dy’t hjir it hiele jier is, 
komt mei de neijierstrek ek de Lytse swan en 
de Kloekswan hjir foar. It meast opfallende is 
dat dizze swannen har hals rjochtop hâlde en 
se yn grutte groepen fleane en sitte. Je sjogge 
se faak op boulannen wert noch resten fan 
ierappels of mais lizze. Se hawwe in moaie giele 
snaffel en ha gjin knobbel boppe de noas sa as 
de Knobbelswan.

Sa, dat wie it wer, sels yn de hjerst en winter is 
der in soart te belibjen yn de 
natoer. En no mar hoopje op 
in lekker kâlde winter!

Sara Hofman
sarahofman@gmail.com
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NOG GEEN LID VAN DORPSBELANG?

Inwoners van Holwerd,

Idesta Zorggroep is een erkende zorginstelling 
voor het platteland en investeert in Zorg en 
Leefbaarheid. Onze doelstelling is dat ouderen, 
maar ook andere zorgbehoevenden, zo lang 
mogelijk in eigen dorp kunnen blijven wonen. 
Idesta streeft er naar om samen met de in-
woners van het dorp te kijken naar de moge-
lijkheden om de leefbaarheid in eigen dorp te 
bevorderen

Idesta wil dorpsbewoners bij staan om zo lang 
mogelijk thuis te blijven wonen. Als dat niet 
meer mogelijk is, is er de gelegenheid om een 
appartement in het “Doarpshiem” te betrek-
ken; een kleinschalige woonvorm binnen de 
eigen vertrouwde gemeenschap met behulp 
van 24-uurszorg. Idesta is in gesprek met een 
aantal partijen over een geschikte, bestaande, 
locatie in Holwerd. 

Naast dagbesteding en het Doarpshiem biedt 
Idesta ook thuiszorg, buurthulp en dorpsvoor-
zieningen  naar behoefte.

Idesta Zorggroep treft voorbereidingen om in 
het 1e kwartaal van 2014 te starten met dagbe-
steding voor ouderen. U kunt hier terecht met 
of zonder indicatie, één of meerdere dagen per 
week en er zullen diverse activiteiten aangebo-
den worden.De dagbesteding zal plaats vinden 
in een ruimte van het MFA. We onderzoeken 
op het moment of we de dagbesteding tijdelijk 
elders kunnen huisvesten. 

Jolanda Heeringa is contactpersoon van Idesta 
in Holwerd en omgeving. Een omgeving die zij 
goed kent omdat ze er zelf woont. Heeft u, of 
iemand in uw naaste omgeving 24-uurs zorg, 
thuiszorg, dagbesteding of buurthulp nodig en 
zoekt u een aanspreekpunt, neem dan contact 
op met  Jolanda Heeringa via 06-20177896 of 
jheeringa@idesta.nl. Kijkt u ook eens op onze 
website: www.idesta.nl

Idesta Zorggroep wenst u prettige feestdagen en 
een goed 2014 toe.  

Bent u nog geen lid van dorpsbelang maar u wilt dat wel worden? Graag zelfs, want dorpsbelang is 
een belangrijke schakel tussen gemeentelijke en provinciale overheid en dorp en levert een grote 
bijdrage aan de leefbaarheid van uw omgeving voor nu en in de toekomst. En om dat mogelijk te 
maken is alle steun hard nodig. Lever daarvoor onderstaand strookje ingevuld in bij Henk Willemsen 
(Waling Dykstrastrjitte 5) en voor slechts € 8,00 per jaar bent u lid van onze vereniging. U ontvangt 
dan 4x per jaar ons blad “de Doarpsbel” en u steunt het werken aan en het verbeteren van het 
welzijn van Holwerd.

Ondergetekende :

Adres  :

Wil graag lid worden van dorpsbelang Holwerd voor een bedrag van € 8,00 per jaar. 

   handtekening:

✂
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STORM

800 EURO VOOR HET GOEDE DOEL

Lieve zeventien! Het gaat mal! 
Het waait dat het rookt en heel 
Nederland is er glad mee aan. We 
mogen allemaal wel stenen in de 
buise doen! Ik fietse zonet buiten-
uit en echt, ik zou het niet bezoe-
ken als ik jou was. De buurman 
vroeg nog of het me in de plas was 
geslagen. Met boodschappen en al 
waaide ik om. Het regende... dat 
het plaste, de appels rolden over 
de dijk en mijn boodschappentas is 

helemaal stukken. Mijn armtakken 
zijn open en ik ben zuiver achter 
de puist. Maar nu ben ik weer te 
plek. Al zijgt het hier wel wat in 
huis door die windpuisten. Wat 
mij aanbelangt ga ik me even neer-
geven met een beker poeiermelk 
met slagroom en wacht rustig af 
tot de storm is bekomen.

Foto’s: G.G. Patouilje

Ieder jaar vraagt Stichting Holwerterfeest een 
vereniging uit Holwerd mee te helpen en 
werken tijdens het feestweekend en daarmee 
de eigen clubkas te spekken. 80 uren werken 
voor 10 euro per uur! Op een leuke, feeste-
lijke manier geld verdienen voor je club én 
een bijdrage leveren aan het Holwerterfeest. 
Een echte win-win. Afgelopen jaar hebben wij 
ons als Holwerdbeachvolley hiervoor inge-
schreven en we waren uitgeloot. Wij wilden 
graag het geld doneren aan een goed doel. 
We hebben daarom de samenwerking met 
Stichting Nachtkus gezocht.  Samen hebben 
we mensen uit Holwerd en omgeving bena-
derd met de vraag of zij zich voor een paar 

uurtjes (minimaal  2 uur) voor het goede doel 
én het Holwerterfeest wilden inzetten. Binnen 
no time hadden we een grote groep van 20 
vrijwilligers die allemaal een paar uren voor hun 
rekening hebben genomen. Iedere vrijwilliger 
kon zelf aangeven op welke dag en tijdstip hij/
zij aan het werk wilde voor het goede doel. 
Het werk bestond vooral uit bardiensten en 
kassawerkzaamheden. Erg leuk om het dorps-
feest eens van de andere kant van ‘de plank’ 
mee te maken. Vele handen maken licht werk. 
De verdiende 800 euro is gedoneerd aan 
Stichting Nachtkus. Wij helpen 47 ouderen in 
Moldavië. Deze ouderen hebben wij in mei 
2013 in Moldavië ontmoet. Zij leven in werke-
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HORINEES

lijk dramatische omstandigheden. Ze wonen in 
eenzaamheid in koude, uitgeleefde kamers en 
huizen. Voor eten, medische hulp en brandhout 
zijn ze volledig afhankelijk van anderen. Hulp 
uit eigen land is een utopie. Weeskinderen en 
ouderen tellen daar niet mee. De 800 euro is 
rechtstreeks naar deze ouderen gegaan zodat 

ze een maand lang iedere dag een warme 
maaltijd kunnen krijgen. 

Holwerdbeachvolley en Stichting Nachtkus wil-
len alle 20 vrijwilligers bedanken voor hun ge-
weldige inzet! En Stichting Holwerterfeest voor 
de mogelijkheid. 

Ik ben een Horinees en dat is logisch. Geboren 
en opgegroeid in Hoorn geeft me deze geu-
zennaam. Zo voel ik het ook: een naam die 
meer zegt als alleen geboren en opgegroeid. 
Zo voelen Holwerders zich ook. In de eerste 
plaats Holwerd en alles wat daar voor staat.  
En ook dat is logisch.Maar hoe is het dan als 
zo’n Horinees zich tussen Holwerders begeeft? 
Lid wordt van een korps dat vertaald uit het 
Italiaans de naam groeien betekent? Hij ont-
moet Holwerders en voelt zich thuis. Waarom? 
Mogelijk karaktertrekken die overeen komen. 
Herkenning zoals trots op je afkomst. Maar 
ook de deling van het dorp in Christelijk en 
Algemeen. 2 Dorpsfeesten toen ik er kwam 
wonen…..2 muziekkorpsen….2 lagere scho-
len…. Ach wat… toen ik opgroeide in Hoorn 
waren er ook zo veel hokjes. Komend uit een 
katholiek nest ging ik naar een katholieke voet-
balvereniging; deden we boodschappen bij de 
katholieke bakker en katholieke slager. Was 
Simon de Wit ook niet katholiek? We had-
den wel 4 muziekkorpsen: Apolo (katholiek); 
Kunst na arbeid of kracht? (De rooien); Sappho 
(Christelijk) etc. In de jaren 70 en 80, toen 
die muren tussen de verschillende groepen 
geslecht werden, was fusie aan de orde van de 
dag. Wat de korpsen betreft bleef er een slap 
fusieaftreksel over. Zielloos; geen eigenheid, 
geen historie en dan ook geen toekomst. Het 
fusiekorps bestaat nog maar leidt een bestaan 
in de marge.Ik herken mijn eigen hoornse ge-
schiedenis in Holwerd. De twee dorpsfeesten 
zijn al een geworden. Dat is een succes maar 
anders staat het met de 2 muziekkorpsen.
De Bazuin Christelijk, verankerd in dat ene 
deel van het dorp. De laatste jaren met hun 

uitvoeringen zich richtend op een avond “to-
taal entertainment”. Crescendo, verankerd in 
dat andere deel van het dorp. De laatste jaren 
gedurfde concerten gevend  met buitenge-
wone musici, groepen of koren en zich vooral 
richtend op muzikaal entertainment. Beiden 
historie, visie, een eigen sfeer. Als het je aan-
spreekt, en je speelt een instrument, dan voel je 
je thuis. Maar ……! je voelt je thuis bij de een 
of bij de ander. Ik voel me thuis bij Crescendo 
en dat is logisch. Maar ondanks dat Crescendo 
groeit in muzikaliteit (Bv. de beker die we vorig 
jaar wonnen op Schiermonnikoog), gaan we in 
ledental achteruit. Fusie is geen optie als we 
leren van de (Hoornse) geschiedenis. Groeien, 
maar niet alleen in muzikaliteit,  betekent dus 
dat er ook in ledental weer groei moet komen. 
Crescendo kan leden gebruiken die de bugel 
spelen of vroeger bespeeld hebben en die er 
dan voor voelen hun slapende hobby weer 
wakker te maken.. Ook de trombonesectie 
en de saxofoons kunnen versterking gebrui-
ken. Om Crescendo weer te beleven en te 
beluisteren is er in januari een goede gelegen-
heid. Crescendo geeft dan weer een gedurfd 
concert.  Over de solist die dan zal optreden, 
een tip van de sluier over het repertoire, kunt 
u meer lezen in een ander artikel in deze 
Doarpsbel.

Dick Peereboom
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Op de Praatstoel - 2
Verhalen uit Noordoost-Friesland

In oktober 2013 verscheen in het kader van het 
25-jarig bestaan van de Historische Vereniging 
Noordoost-Friesland het boek:
“Op de Praatstoel - 2. Verhalen uit Noord-
oost-Friesland vanaf 1850”. 

In 2008 verscheen het eerste deel. Ondanks 
een herdruk was dat snel uitverkocht, maar 
bleef de vraag erom bestaan. Deel 2 bevat 31 
verhalen met meer dan 400 pagina’s leesplezier!
Naast verhalen uit Dongeradeel, zoals in het 
eerste deel, staan er nu ook verhalen in van 
personen uit Kollumerland en uit Dantumadeel. 

Naast de interviews zijn er ook twee egodocu-
menten opgenomen. Deze verhalen van vader 
en zoon Van Klaarbergen, maken deel uit van 
een vierluik over de houthandel in Dokkum.

Voor het boek werden o.a. geïnterviewd: 
Meindert Meindersma, karrider, Mitselwier, 
Klaas Elzinga, wegenbouwer, Dokkum, Jantje 
Visser, houthandel Oberman, Dokkum, Klaas 
Baarsma, manufacturier, De Westereen, 
Ljibbe Rekker, beheerder Fogelsangh State, 
Veenklooster , Oeds Bartel Radema, juwelier 
in Kollum, Andries Meinema, doodgraver te 
Nes en Former Idsardi, boer op Uilsmahorn, 
Holwerd

Waar is het boek verkrijgbaar?
Op de Praatstoel - 2 kost slechts 20 euro en 
is verkrijgbaar bij de Historische Vereniging 
Noordoost Friesland door een email te sturen 
naar info@hvnf.nl. 
Het is tegen contante betaling ook op te halen 
bij: 
•  Jan de Jager, Kouwe 9 te Dokkum (0519-

220135)
•  Reinder Tolsma, De Lyts Ein 16 te 

Oosternijkerk (0519-241593) 

Het boek is ook verkrijgbaar bij de boekhandels 
in Dokkum en Kollum.

HISTORISCHE VERENIGING NOORDOOST FRIESLAND 
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ANDERE TIJDEN, ANDERS BANKIEREN

TSJOCHKONSERT WILLIBRORDUSKERK

Het gebruik en de mogelijkheden van de fi-
nanciële dienstverlening zijn de afgelopen jaren 
fors veranderd. De behoeften van klanten zijn 
veranderd. Voor de dagelijkse bankzaken ma-
ken klanten steeds meer gebruik van telefoon, 
e-mail, internet en betaalautomaat.
Als gevolg van deze gewijzigde behoeften 
neemt het aantal bankfilialen af en sinds 2008 
daalt ook het aantal geldautomaten. Steeds 
meer inwoners van kleine kernen moeten hier-
door naar een naburig dorp uitwijken. 
In Holwert komt binnenkort de geldautomaat 
van de Friesland Bank te vervallen. Rabobank 
Noordoost Friesland vindt behoud van leef-
baarheid in de dorpen belangrijk en is met dhr. 

Verbeek overeengekomen dat er een instore 
geldautomaat wordt geplaatst in zijn super-
markt Coop, in de Fonteinstrjitte. 
Wij zijn en blijven de bank waar u terecht kunt 
voor vragen en persoonlijk advies en vertrou-
wen erop dat wij onze dienstverlening Holwert 
en omstreken op een goed niveau kunnen 
voortzetten. Heeft u vragen of opmerkingen? 
Aarzel dan niet om contact op te nemen met 
één van onze medewerkers. Het centrale tele-
foonnummer is 0511- 42 63 33. Of stuur een 
mail naar info@noordoostfriesland.rabobank.nl

Durk Mous,
Directievoorzitter

Op de tweede dag van februari 2014 staat 
er weer een Tsjochkonsert op het program-
ma. Tsjoch is een vereniging van “Fryske 
Folksmuzikanten” en betekent muziek voor 
jong en oud. Tsjoch biedt een podium voor 
beginnende en ervaren artiesten en kan daarbij 
putten uit een eigen netwerk van bij hen aange-
sloten artiesten. In samenwerking met plaatse-
lijke verenigingen en commissies organiseren zij 
gedurende het seizoen op diverse podia in de 
provincie concerten met meerdere groepen en 
solisten. Zo was er afgelopen zondag 27 okto-
ber ook een Tsjochkonsert met optredens van 
GeDoBr, zeer bekend van het liedje “Sjauffeur 
fan it buske fan de baas” en de solist Onno 
sjongt. Hoewel het een erg leuke en gezellige 
middag was konden wij slechts 4 bezoekers!! 
verwelkomen. Voor de optredende artiesten 
en ons als organisatie is zo’n lage opkomst na-
tuurlijk erg frustrerend. U zult begrijpen dat dit 
aantal bezoekers ook veel te weinig is om een 
concert rendabel te kunnen maken…. Maar wij 
blijven positief gestemd en hopen dat we op 2 
februari a.s. een grote schare belangstellenden 
tegemoet kunnen zien..
Voor u zal dan optreden Ad Dost en Op 
Streek. Ad Dost is als net gepensioneerd jour-

nalist begonnen als tekstschrijver en ook met 
het schrijven van liedjes. Met een aantal goede 
muzikanten zoals Sietze Bouma (gitaar, dobro, 
banjo en basgitaar), Cees Bouma (accordeon) 
en Kristian Dijkstra (udu) is zo een cd met 
een aantal eigen Nederlandstalige nummers 
ontstaan. Op Streek is een 7-koppig orkest. 
Zij spelen wereldmuziek uit voornamelijk de 
Balkan en Oost-Europese landen maar ook 
uit Nederland, Israël, Ierland en Zuid-Amerika. 
Hoewel de muziek bij de volksdansen in de 
betreffende landen gebruikt wordt is het re-
pertoire ook zeer geschikt als luistermuziek. 
De naam Op Streek is ontleend aan het paar-
rijden bij schoonrijden op de schaats. Ook 
in de dansmuziek moet men heel goed “op 
streek” zijn. Dat wil zeggen in hetzelfde ritme 
en in hetzelfde tempo. En natuurlijk moet men 
ook goed met elkaar overweg kunnen. En dat 
kunnen ze…
Oordeelt u zelf op zondagmiddag 2 februari 
2014 om 16.00 uur in de Willibrorduskerk. 
De entree bedraagt € 7,00 (incl. koffie/thee). 
Graag tot ziens.

De commissie Âlde Fryske Tsjerke Holwerd, 
Germ en Alie Patrouilje, Magda Rintjema-Kruize, 

Ineke Veening en Henk Willemsen
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UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER HOLWERD
Secretariaat:
Gama 3, 9151 HL Holwerd. 0519-562421
www.uitvaartvereniging-de-laatste-eer-
holwerd.nl
Correspondentieadres:
Postbus 3, 9150 AA Holwerd
Aangesloten bij de Federatie van Uitvaart-
verenigingen Friesland.

Sterven hoort bij het leven. Dat ondervinden da-
gelijks vele mensen. Mensen sterven soms na een 
lang ziekteproces maar helaas ook vaak volkomen 
onverwacht. Vaak komt men er in de onverwachte 
situaties achter dat veel zaken rondom sterven 
en de uitvaart onbesproken zijn gebleven. Dat 
kan pijnlijke situaties opleveren maar ook neemt 
het veel tijd en energie van de nabestaanden en 
de uitvaartverzorger. Wie weet heb jij een briefje 
in je kluis of kast liggen waar alles op staat, hoe 
jij het rond je ziek/sterfbed, overlijden en uitvaart 
geregeld wil hebben... Handig én een hele zorg 
minder voor je nabestaanden. Maar heb je dan 
wel iemand ingelicht over dat briefje én heeft 
diegene de code van de kluis? 

Vertel!
Het onderwerp bespreekbaar maken is het 
mooiste. Dit kunnen diepgaande, vertrouwe-
lijke, onvergetelijke gesprekken worden. Vertel 
elkaar hoe je het rond je sterven en uitvaart 
zou willen en niet zou willen. Je weet nooit 
wanneer het moment daar is......

Wensen
Voor als je niet zo’n prater bent, is er sinds 1 
juli van dit jaar een internetsite die zich met dit 
onderwerp bezig houdt. www.nwr.nl Het is een 
initiatief van Erik Jan Verhulst. Hij wil van dit ini-
tiatief een nationaal systeem maken. Het geeft 
nabestaanden en uitvaartondernemers duide-
lijkheid over de wensen van de overledene.
Het gaat om een online wilsbeschikkings-
register. Consumenten kunnen zich via de 
website aanmelden voor het register en naast 
hun uitvaartwensen ook aangeven of er sprake 
is van bijvoorbeeld orgaandonatie of van een 

testament. Het wilsbeschikkingsregister gaat 
veel breder in op alle wensen die bestaan; 
“Wat gebeurd er bijvoorbeeld met mij op het 
internet?” “Wie zorgt er voor mijn kat?” Zo zijn 
er tal van zaken die allemaal verzameld worden 
op één plek.
Klanten van deze site kunnen thuis achter de 
computer bijvoorbeeld een ander liedje voor 
de begrafenis doorgeven. De klant wijst zelf 
enkele gemachtigden aan. Op het moment 
dat het er toe doet, krijgen zij toegang tot de 
wensen.

Kosten
Voor de meeste geïnteresseerden zal het 
aanmelden alleen particulier kunnen. Dit kost  
€ 45,- per drie jaar. Er zijn landelijk al uitvaart-
ondernemers en verzekeringen die dit initia-
tief als service binnen hun pakket aanbieden. 
(Check eventueel uw uitvaartverzekering).
Bijkomend voordeel van NWR is, dat er ook 
wordt gekeken naar de juridische rechtsgeldig-
heid. NWR geeft duidelijke richtlijnen wat wel 
en niet rechtsgeldig is.

Het Wilsbeschikkingsregister bundelt zaken 
als:
• Boodschappen voor nabestaanden
• Wensen voor het levenseinde
• Orgaandonatie
• Uitvaartwensen
• Executeur/Boedelgevolmachtigde
• Testament
• Kinderen en voogdij
• Meubels, sieraden, huisdieren
• Nalatenschap op het internet
• Praktische zaken.
(Bron: Vakblad Uitvaart nr. 8 september 2013)

Wordt lid van Uitvaartvereniging De Laatste 
Eer Holwerd! Meld je bij het secretariaat. 
(contactgegevens staan bovenaan)

December 2013.
Secretaresse de Laatste Eer Holwerd

Willie Boonstra
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CEES HIEP

Ik denk dat Cees Hiep niets echt ver of on-
mogelijk vindt en als geboren en getogen 
Amsterdammer geniet hij juist daarom ook zo 
intens van de pure zoute lucht van Holwerd, 
de wijde blik over het land en de zee. Maar 
bovenal is het toch de kostbare stilte die Cees 
hoort en inspireert. 
Zijn ouders speelden allebei piano en de lessen 
die hij als kleine jongen ontving maakten als 
vanzelf deel uit van zijn verdere leven. Naast 
zijn vrouw en kind is de muziek, en natuurlijk 
ook zijn eigen muziek de plaats waar hij zich 
het liefst bevindt. 
Een favoriet seizoen of lievelingskleur heeft hij 
eigenlijk niet. Hij beweegt zich in een ruimte 
van klank als in een reis door de tijd en door 
volkomen in de muziek op te gaan ontstaat er 
iets nieuws. Toveren en tegelijkertijd betoveren 
is voor hem de magie van het creëren.
Cees componeert, musiceert en begeleidt 
zangers en dichters en nog veel en veel meer. 
Sinds hij hier is komen wonen heeft hij letterlijk 
en figuurlijk zijn handen vol aan nieuwe op-
drachten en ook zijn vrouw, Anneke Hartmans, 
is druk in de weer met de vormgeving en com-
municatie van alle bezigheden. 
Met hun sportieve zoon Geronimo wonen 
zij in een oud gezellig wijnrood huis in de 
Foarstrjitte vlak bij mij in de buurt en van de 
grote storm een week of wat geleden hebben 
zij gelukkig weinig gemerkt. Ook het konijn en 
de lieve oude poes halen makkelijk een gelukkig 
Nieuwjaar. 
Hun huis wordt langzamerhand gerenoveerd 

naar behoefte, eigen smaak en eerbied voor 
de mooie oude balken en de tegels in de lange 
gang. Vooral de ouderwetse schouw in de 
eetkamer trok mijn aandacht en deed me een 
beetje denken aan een van mijn lievelingslan-
den: Zweden. 
In de muziekkamer van Cees hangen een vrolijk 
kleurrijk schilderij en wat mooie tekeningen. 
Een grote hoeveelheid boeken, cd’s en gram-
mofoonplaten maakt het een warme werkplek. 
Op weg naar huis zag ik aan de overkant bij de 
Hieps ook een stelletje mooie kerstboompjes 
staan die verschrikkelijk lekker roken toen ik er 
langs liep op weg naar huis.

Gedicht

er is geen verschil
tussen licht en donker

tussen jou en mij
of wist je dat niet

men zegt er is 
zelfs geen verdriet

er is alleen
een komen en gaan

tussen hemel en aarde

en misschien
een streepje licht

in een sterrennacht 

Marja van der Veen
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Geachte verenigingen van Holwerd,

Ook voor het komende feest vragen we de 
hulp van de verenigingen. Dit jaar is de cate-
ring weer in handen van de lokale horeca en 
werken we veel met vrijwilligers. We willen 
elke vereniging de mogelijkheid geven om hun 
steentje bij te dragen en de lokale horeca zet 
hier een financiële vergoeding tegenover van 
€ 800,-. Leuk voor elke vereniging om bijvoor-
beeld nieuwe instrumenten te kopen, nieuwe 
trainingspakken, turntoestellen, etc.

Hoe gaat dit in zijn werk? Elke vereniging van 
Holwerd krijgt de gelegenheid kenbaar te ma-
ken of ze vrijwilligers beschikbaar stellen om 
het weekend van 27, 28 en 29 juni 2014 vrijwil-
ligerswerk willen doen.
Alle verenigingen die zich aanmelden komen in 
de “hoge hoed” en de Stichting Holwerterfeest 
trekt hier één vereniging uit. Deze vereniging 
levert genoeg vrijwilligers om het hele feest-
weekend vrijwilligerswerk te doen. Dit vrijwilli-
gerswerk bestaat uit o.a. het terrein klaarmaken, 
spullen klaarzetten voor de diverse activiteiten, 
de tent klaarmaken voor alle activiteiten, het 
terrein en de tent opruimen, de kassa beman-

nen, koffie schenken op de zondagochtend, 
meehelpen met het bijhouden van de score 
van de activiteiten etc. etc. 
Wij vragen; vrijwilligers die ouder zijn dan 16 
jaar, genoeg vrijwilligers voor het hele feest-
weekend, beginnend op donderdag 26 juni t/m 
maandag 30 juni.
Voor het feestweekend komen we een keer bij 
elkaar om het programma en draaiboek door 
te nemen en de taken te verdelen.
Wil je als vereniging meedoen, meld je dan 
voor 1 april 2014 aan bij Sija van der Wal, 
Van Aylvawal 11 te Holwerd, sija.vd.wal@knid.
nl. Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang 
wordt de vereniging welke is uitgeloot, bekend 
gemaakt. 
Let wel; De vereniging die is uitgeloot, mag de 
eerstkomende jaren niet weer meedoen, dit 
om elke vereniging een kans te geven.  Stichting 
Holwerterfeest behoudt het recht om met 
deze mogelijkheid te stoppen en de benodigde 
vrijwilligers op een andere manier te werven.
We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet, 
aanmeldingen die na 1 april 2014 binnenkomen 
doen niet meer mee.

Met feestelijke groet,
Bestuur Stichting Holwerterfeest

Zodra er een ideaal evenwicht bestaat tussen 
lichaam en geest, is een mens kerngezond en 
staat hij of zij vrolijk in het leven. Dit ideaalbeeld 
willen wij toch allemaal graag bereiken? Er zijn 
heel veel massagemethoden en combinaties 
mogelijk, waardoor er voor iedereen een be-
handeling op maat is samen te stellen. Door 
het geven van deze behandelingen, hoop ik 
voor iedereen te bevorderen, dat men meer in 
balans wordt gebracht en daardoor soepeler in 
het leven komt te staan.

Ik ben Aafke van Dijk en ben sinds 1 augustus 
2007 actief als erkend massagetherapeut. Mijn 
praktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum 
Holwerd.

Al vele jaren ben ik in het bezit van het diploma 
sportmassage en -verzorging. Ik heb oplei-
dingen gevolgd bij DBA, omdat ik mij verder 
wilde specialiseren in het masseren. Inmiddels 
ben ik in het bezit van het diploma Manueel 
Praktizijn en Massagetherapeut. Tegelijkertijd 

MASSAGEPRAKTIJK AAFKE VAN DIJK
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heb ik een opleiding gevolgd tot Holistisch 
Energetisch Therapeut en hierna de opleiding 
Power-Steering. Hierdoor heb ik veel inzicht 
gekregen in het effect, dat een energiebehan-
deling op mensen heeft. Als Manueel Praktizijn 
heb ik mij kunnen aansluiten als A-therapeut bij 
de beroeps-verenigingen SRBAG  en de NVST. 
Daarnaast ben ik als sportmasseur lid van de 
NGS. Deze verenigingen stellen stevige eisen 
aan de leden op het gebied van kennis, prak-
tijkvoering, gedrag en deskundigheid.

Ik moet daarom ook regelmatig bij- en na-
scholingen volgen. Zo blijf ik mij verdiepen en 
leer er steeds nieuwe technieken en methodes 
bij. Mede hierdoor vergoeden vele zorgver-
zekeraars (geheel of gedeeltelijk) de kosten, 
die gemaakt worden voor een behandeling. 
Informeer bij uw verzekering voor welke ver-
goeding u in aanmerking komt .
Massagetherapie kan toegepast worden bij o.a.:
Hoofdpijn, nek-, schouder- en rugklachten, 
spier- en gewrichtsklachten, slapeloosheid, 
spanning en stress, depressie, burnout, ver-
moeidheid, menstruatieklachten, klachten ten 
gevolge van weerstandsvermindering, fibromy-
algie, reuma, lymfoedeem enz.

Shiatsu:
Shiatsu is geschikt voor iedereen. Het is ont-
spannend, het heeft een diephelende werking, 
het helpt je om je krachten weer terug te 
vinden en het brengt je dichter bij jezelf. Als er 
een lichamelijke klacht is ontstaan, is het even-
wicht tussen lichaam en geest verstoord. Door 
middel van Shiatsu kun je dit evenwicht weer 

herstellen en wordt het lichaam gestimuleerd in 
het zelfhelend vermogen. 

Voetreflexologie:
De voeten kun je zien als de spiegels van je 
lichaam. Organen, klieren en andere delen van 
het lichaam kunnen worden beïnvloed door 
de specifieke reflexgebieden op de voeten te 
bewerken.

Hotstone Massage:
Een massage kan worden gegeven met warme 
basaltstenen. De invloed van de warme stenen 
op het lichaam is intens en verrassend en werkt 
zowel ontspannend als therapeutisch. 

Sportmassage:
Dit is een vorm van massage, waarbij het li-
chaam wordt voorbereid op een (sportieve) 
prestatie. Zowel na een blessure als ter voor-
koming hiervan, is het voor iedere sporter aan 
te raden zich voor een training of een wedstrijd 
te laten behandelen.

Segmentale Massagetechniek:
Deze methode is gebaseerd op de segmentale 
relaties, dat wil zeggen de verbindingen van de 
verschillende onderdelen van een metameer.
Als bijvoorbeeld een orgaan verstoord is, dan 
kun je dit vaak in de desbetreffende huidzone 
waarnemen. Het is een therapie, waarbij het 
accent ligt op het behandelen van de huidzones 
op de rug, met name de lange rugspier en het 
lage ruggedeelte.

Cupping:
Cupping is een intensieve manier om spierkno-
pen te ontspannen. Bovenop en rondom de 
pijnlijke spier wordt de huid en het bindweef-
sel stevig gestimuleerd door middel van het 
vacuümtrekken van de cup. Het onderliggende 
gebied wordt extreem goed doorbloed en 
door reflexwerking komt het onderliggende 
spiergebied tot ontspanning en komen afval-
stoffen naar de oppervlakte.
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Wij van Uitvaart Frysân begrijpen wat het betekent 
wanneer er iemand overlijdt.

In de dagen van sterven tot uitvaart moeten veel praktische 
handelingen worden verricht en emotionele beslissingen 
worden genomen.

Wij willen u daarin begeleiden met empathie, kennis, 
inzicht en creativiteit.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar 
op telefoonnummer 06 - 45463538

Met vriendelijke groet,

Marijke Heshof
Anne Joosse
Clary Leegstra

Manuele Lymfedrainage:
Dit is een zacht pulserende massage waarbij je 
meegaat met de stroming van het lymfevocht. 
Lymfe haalt niet alleen ziektekiemen en afval-
stoffen, maar ook spanningen en emoties uit 
je lichaam. 

Afrikaanse Massage:
Een Afrikaanse Massage begint met schuddin-
gen op het ritme van de ademhaling en daarna 
volgt de opwarming van de spieren. Hierdoor 
treedt ontspanning op, wordt de bloedcircula-
tie gestimuleerd en heft het blokkades op. 

Klassieke Massage:
Massage is een prettige manier om lichamelijk 
en geestelijk tot ontspanning te komen en heeft 
een krachtige uitwerking op het algehele gevoel 
van welbevinden.

Voeding alleen is niet genoeg!
Naast genoemde therapieën geef ik voedings-
advies op basis van orthomoleculaire
principes.

Massagepraktijk Aafke van Dijk
Elbasterwei 2
9151 KP Holwerd

Carolinenburg 15
8925 CA  Leeuwearden
06-25147889
info@aafkevandijk.nl
www.aafkevandijk.nl  
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Huisartsenpraktijk Holwerd
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel. 
561301, Elbasterweg 2.
Uitsluitend bij spoedgevallen tel. 562255.
Dokterswacht, uw huisarts bij spoedeisende 
hulp buiten kantoortijden: 0900-1127112.

Apotheek
Open van 8.00 tot 10.30 uur en van 13.00 tot 
17.30 uur.
Bestellen medicijnen: 8.00 - 10.0 0 uur.
Afhalen: 16.30 - 17.30 uur.
Telefoon: 562845 (dag en nacht bereikbaar)

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

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

Huisartsenlaboratorium
 Plaats: Gezondheidscentrum, Elbasterweg 2, 
iedere maandagmorgen van 10.00 - 10.15 uur.

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

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

tel. 561594.
■   T. Klompstra, De Morgenzon 3, tel. 562547, 

06-10573613.

Massage
 Massagepraktijk A. van Dijk, 
Gezondheidscentrum, Elbasterweg 2. 
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.

Uitvaart Fryslân: 
06-45463538, www.uitvaartfryslân.nl.

Meldpunt gemeentewurk
Voor vragen over uw afval of containers,  
tel. 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. 298777 of mailen: wijkbe-
heer@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.

Alle nieuws over Holwerd op: 
WWW.HOLWERDONLINE.NL

OPHALEN OUD PAPIER
14 januari ■  11 februari ■  11 maart
Iedere 2e dinsdag van de maand

Oud papier wordt opgehaald door 
De Tsjelke en de Bazuin
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