
DOARPSBEL JUNI 2013 • 1

41e jaargang nr. 164 - juni 2013

De oude kazerne



2 • DOARPSBEL JUNI 2013

AGENDAINHOUDSOPGAVE

BESTUUR DORPSBELANG HOLWERD
Voorzitter: Hessel Hiddema, 
Mûnereed 6, tel. 561716.
Secretaris: Femke Meindertsma, 
Achter de Hoven 13.
Penningmeester: Klaske Miedema-Jensma, 
Grândyk 5, tel. 562172.

E-mail: info@dorpsbelangholwerd.nl

Postadres Dorpsbelang: 
Postbus 24, 9150 AA Holwerd.
SNS Regio Bank, nr. 69.40.53.961

Algemene bestuursleden:
-  Theo Broersma, Hemmingawei 1,  

tel. 561661.
-  Frans Fennema, Hegebuorren 1,  

tel. 06-50250771.
-  Henk Willemsen, Waling Dykstrastrjitte 5,  

tel. 561035.
- VACANT

Redactie Doarpsbel: Frans Fennema,  
Hegebuorren 1, 9151 HR Holwerd, tel. 06-
50250771, redactie@dorpsbelangholwerd.nl.

  JUNI 2013
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  JULI 2013
 6 juli t/m 14 september
   13.30 - 17.00 uur Tsjerkepaad 

Willibrorduskerk en Doopsgezinde kerk 
open voor bezichtiging

  SEPTEMBER 2013
 27  Theatergezelschap Teake v.d. Meer, 

Minze Dijksma en Griet Wiersma 
met ‘Moat it no sa’ om 20.00 uur in ‘t 
Sintrum
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NIJS FAN DOARPSBELANG
En dêr wie it dan alwer safier... wer in fearns-
jier om. Tiid foar in nije doarpsbel!! Dan ha je 
ek wer yn ‘e gaten hoe snel at de tiid foarby 
fleant. Der moat wer in boekje klear makke 
wurde mei in foarwurd nammens ús bestjoer. 
Mar wêr sil ik it dizze kear werris oer ha? Der 
bart fansels genôch yn ús doarp. Nim it mar op: 
MFA, WICH, DOM… It binne allegear ôfkoar-
tings fan projekten dy’t geregeld foarbykomme. 
Der giet wol wat frije tiid ynsitten om fan de 
ûnderwerpen in kreas ferhaal te meitsjen. Ik ha 
der aardichheid oan mar it is eltse trije moan-
nen op it lêste moment dat ik begjinne moat 
te skriuwen. It is nuver, mar dan wol it ek it 
bêste…  De keunst is it doarpsnijs sa lêsber en 
begryplik as mooglik is del te setten. It doel is 
jimme as lid fan ús feriening fan alle saken dy’t 
yn ús doarp spylje op ‘e hichte te bringen sadat 
jo as lêzer der ek nocht oan ha om dit blêd 
troch te nimmen. 

Drukbezochte ledenvergadering dorpsbelang
Op 2 april hebben we onze jaarlijkse ledenver-
gadering gehouden. Voorzitter Hessel Hiddema 
kon in It Sintrum ruim 80 aanwezigen, waaron-
der ook gemeenteraadsleden, welkom heten. 
De notulen van de ledenvergadering van 2012 
waren helaas niet in de doarpsbel van maart 
afgedrukt en werden beknopt voorgelezen. 
Verderop In deze doarpsbel zijn de volledige 
notulen daarom alsnog na te lezen. Het jaar-
verslag van dorpsbelang over 2012 was wel 
geplaatst. Notulen en jaarverslag werden goed-
gekeurd door de aanwezige leden. Meegedeeld 
werd dat Wetterskip Fryslân breed inzet bij de 
Provinsje Fryslân op de bouw van een gemaal 
bij Holwerd. Aaltje Rispens van het Wetterskip 
was in de zaal aanwezig en gaf nog enige toe-
lichting. IJsclub de Vrienschap gaf informatie 
over het mogelijk verplaatsen van de ijsbaan 
naar een plek achter de voetbalvelden. Slechts 
één vereniging heeft het in overweging geno-
men om eventueel vrijwilligers te leveren voor 
het Holwerter feest waarmee voor de clubkas 
geld kan worden verdiend. De kascommissie 
bestond uit Metske van der Ploeg en Jan van 

der Velde. Zij hadden de taak om de finan-
ciën van dorpsbelang, activiteitencommissie en 
stichting Holwerter feest te controleren. Ze 
werden alledrie goedbevonden. Metske was 
aftredend en Klaas Rozema werd als nieuw 
lid benoemd. De activiteitencommissie werd 
bedankt voor de vele activiteiten die zij iedere 
keer weer weet te organiseren. Namens de 
stichting recreatie en toerisme voerde Durk 
Geertsma het woord. Het dichtslibben van de 
vaart is de stichting nog immer een doorn in 
het oog. Er zijn ook weer obligaties uitgeloot. 
Theo Broersma hield namens de WICH een 
verhaal. Er wordt ingezet op de oude gerefor-
meerde kerk. Momenteel worden er fondsen 
gezocht om de kerk te verbouwen en aan te 
passen zodat het waddeninformatiecentrum 
hier voor een aantal jaren zijn intrek in zal kun-
nen nemen. Het oorspronkelijke plan om op 
de plek van de oude kassen het centrum neer 
te zetten is van de baan. De kassen worden 
momenteel gesloopt. Harm Kamstra namens 
de MFA. De nieuw- en verbouw van beide 
locaties vordert gestaag. De oplevering zal aan 
het begin van de zomer zijn. Harm bedankte 
de vele vrijwilligers die hier hun steentje aan 
bij dragen. Henk Willemsen deed verslag van 
het experiment beschermde dorpsgezichten 
Dongeradeel. Vanaf mei kunnen projecten 
voor het opknappen van particuliere woningen 
in het beschermde dorpsgebied van ons dorp 
bij de DOM (dorpsontwikkelingsmaatschap-
pij) Holwerd worden ingediend om voor een 
subsidiebedrag tot een maximum van € 5.000 
in aanmerking te kunnen komen. Dorpsbelang 
is nog op zoek naar een nieuw bestuurslid. 
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het 
bestuur. Na de pauze presenteerde Douwe 
Wierstra namens de pas opgerichte Stichting 
Veerdam Evenementen wat de plannen zijn. 
In deze stichting hebben Wagenborg, Land en 
Zeezicht en dorpsbelang zitting genomen met 
de bedoeling activiteiten op de pier te ontwik-
kelen. Er zal o.a. een drive-in bioscoopvoorstel-
ling worden georganiseerd en het Rotterdams 
Philharmonisch orkest zal in de nazomer een  
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optreden verzorgen. Meer plannen zijn in 
ontwikkeling. Daarna was het de beurt aan 
Harro de Jong die met zijn bedrijf buro harro 
uit Arnhem een prachtige presentatie over mo-
gelijke ontwikkelingen rond ons dorp liet zien.

Aanpassingen Stasjonswei
Omwonenden van de Stasjonswei nabij het 
kruispunt hebben sinds de aanpassingen die 
hier in 2012 aan de weg zijn gedaan last gehad 
van trillingen en geluid in de huizen. Vooral als 
er vrachtauto’s en trekkers met opleggers over 
de geplaatste basaltblokken reden. In eerste 
instantie heeft de Provinsje Fryslân dit even 
aangezien, maar na aanhoudende klachten is 
besloten de basaltblokken aan weerszijden van 
de weg weer te verwijderen en te vervangen 
door grastegels die geen trillingen verzoorza-
ken. In het midden van het kruispunt blijven 
de basaltblokken wel liggen. Om deze blokken 
in de donkere uren ook goed te kunnen zien 
zal nog bekeken worden of de lichtsterkte van 
de drie lichtmasten op de kruising kan worden 
opgeschroefd.

Veertig jaar doarspbel digitaal
Alle doarpsbellen en kontaktbladen voor 
Holwerd e.o. (zoals ons verenigingsblad vroe-
ger heette) zijn vorig jaar door Frans Fennema 
ingescand zodat ze via de computer geraad-
pleegd kunnen worden. Het heeft even ge-
duurd, maar vanaf nu zijn ze dan ook echt voor 
iedereen via internet beschikbaar. Een bron van 
informatie van wat er zich vanaf het jaar 1972 
in ons dorp heeft afgespeeld. Het is allemaal te 
vinden op holwerdonline.nl.

Dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd 
(DOM)
De gemeente is een project gestart voor het 
behouden en versterken van een aantrek-
kelijke duurzame woon- en leefomgeving in 
en rond de 4 beschermde dorpsgezichten in 
Dongeradeel. Onderdeel van dit zogenaamde 
experiment duurzaam beschermde dorpsge-
zichten Dongeradeel is een dorpsontwikke-
lingsmaatschappij waarbij dorpsbewoners zich 
inzetten voor ontwikkeling van hun dorp. In 

Holwerd wordt de DOM gevormd door Durk 
Geertsma, Rob van der Holst, Jan Idsardi, 
Gerben Osinga en Henk Willemsen. Er is voor 
dit experiment een bedrag van bijna 1,5 miljoen 
euro beschikbaar dat in de vorm van subsidies 
of leningen tegen zeer lage rente via de over-
heid kan worden verkregen. Heeft u een idee 
of project voor het beschermde dorpsgezicht 
dat te maken heeft met het opknappen van 
uw woning (bijv. nieuwe dakgoten, zinkwerk, 
schilderwerk en voegwerk), met het openbaar 
terrein, met toerisme of economie dan kunt 
u dat bij de DOM aanmelden. Dit kan via het 
emailadres: dedom.holwerd@gmail.com of u 
kaart het aan bij een van de DOM-leden. De 
DOM-Holwerd toetst het project aan de gel-
dende regels en bepaalt of het in aamerking 
komt voor subsidie of lening. Daarna wordt 
het project voorgedragen in de DOM-koepel. 

Hierin hebben de DOM-voorzitters uit de 4 
beschermde dorpsgezichten zitting  naast wet-
houders Boorsma, Van der Ploeg en nog een 
ambtenaar. Hier wordt uiteindelijk beslist over 
een financiële bijdrage. Het maximumbedrag 
dat per project aan subsidie gegeven kan wor-
den is € 5.000. In de vorige doarpsbel maak-
ten wij melding van een minimumbedrag van  
€ 500 aan te verkrijgen subsidie. Dat bedrag 
is niet meer juist, want het is verhoogd naar  
€ 1.000. Rekensommetje: u moet zelf dus min-
stens € 2.500 investeren om 40% vergoed te 
kunnen krijgen (40% van € 2.500 = € 1.000). 
Gemeld kan worden dat er op dit moment 
al 4 bouwprojecten van dorpsgenoten zijn 
voorgedragen bij de DOM-koepel. Er is een 
folder in de maak waar alles nog eens duidelijk 
wordt beschreven. Deze folder zal binnenkort 
bij de bezitters van panden in het beschermde 
dorpsgebied en andere belanghebbenden in de 
bus vallen of worden overhandigd. Het  project 
is zoals genoemd een experiment en heeft in 
ieder geval een looptijd van 2 jaar. Wij raden 
daarom een ieder die plannen heeft die binnen 
dit project passen hier niet mee te wachten, 
maar deze zo snel mogelijk bij de DOM te 
melden. Zie ook de facebookpagina: www.
facebook.com/DorpsontwikkelingDongeradeel.
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Wat jo ek noch witte moatte…
Sinds een paar jaar maakt de gemeentereiniging 
gebruik van vuilniswagens die twee containers 
tegelijk kunnen optillen en legen. Hierbij kan het 
gebeuren dat uw container beschadigd raakt. 
Bekend is ook dat het deksel van de container 
los kan schieten en dan in de vuilniswagen ver-
dwijnt. Wat te doen? In voorkomende gevallen 
kunt u contact opnemen met Gemeentewurk 
op telefoonnummer 298777 en uw grijze of 
groene container wordt kosteloos hersteld of 
bij zware beschadiging vervangen. 

Het eeuwige probleem hondenpoep op straat. 
Het blijft de gemoederen bezig houden, zelfs  
op holwerdonline wordt er over dit probleem 
flink geklaagd. Wij doen daarom nog maar een 
keer een beroep op hondenbezitters om de 
uitwerpselen van hun hond op te ruimen en 
Holwerd schoon te houden. 

Sinds kort zijn er in de gemeente Dongeradeel 
een aantal buitengewoon opsporingsambtena-
ren (BOA’s) benoemd. Zij zijn aangesteld om 
ondere andere dit soort overlast aan te pakken 
en mogen ook boetes uitschrijven. Op 5 april 
is er door The Sound in samenwerking met 
dorpsbelang een discussieavond georganiseerd 
vanwege aanhoudende overlast en vernielin-
gen. De avond werd druk bezocht en ieder 
kon zijn zegje doen. Ook de politie was hierbij 
aanwezig. Er zijn afspraken gemaakt de plannen 
verder uit te werken om vernielingen in de 
toekomst te voorkomen en er zal geprobeerd 
worden de daders alsnog te achterhalen. 

De Waddenfondsaanvraag voor het kwelder-
project “Naar buiten Holwerd” is gehonoreerd. 
Doel van dit project is om de kwelder ten 
oosten van de pier in zijn natuurlijke vorm te 
herstellen, waarbij de zee meer invloed krijgt 
en de mogelijkheden voor extensieve begrazing 
wordt verbeterd. Naast natuurverbetering is 
het doel om het gebied beter toegankelijk te 
maken voor recreatief gebruik door het aan-
leggen van een wandelpad en de aanleg van 
een vogelkijkhut. Het plan is in samenwerking 
met gemeente, Ecolana, dorpsbelang en het 

Programma naar een Rijke Waddenzee onder 
leiding van Staatsbosbeheer (SBB) opgesteld. 
Inmiddels is een verkennend gesprek gevoerd 
tussen gemeente en SBB over de benodigde 
vergunningen, zodat de eerste werkzaamheden 
nog dit jaar kunnen worden gestart. 

Over de mestvergister bereiken ons momen-
teel weinig klachten, maar er is af en toe zeker 
nog wel geuroverlast waar te nemen. De eige-
naren blijven werken aan verbetering en opti-
malisering van het vergistingsproces. Wij zijn in 
afwachting van de uitslag van de uitstootwaar-
den die volgens afspraak door de gemeente 
over een bepaalde periode worden gemeten. 
Meldingsnummer van de gemeentelijke milieu-
inspectie: 298838. 

Afgelopen winter zijn een aantal bomen aan 
het Keechterrein omgezaagd en gesnoeid. Hier 
komen straks ook weer nieuwe bomen, waar-
onder iepen, voor terug. Herplant zal in het 
komend plantseizoen, dat loopt van november 
2013 tot april 2014, plaatsvinden.

Oant oare kear, 

Dorpsbelang, Henk Willemsen
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DE NATOER YN EN OM HOLWERT
En dat wie dan in kjeldrekord dizze maitiid. Kâld 
en droech wie it. We moasten lang wachtsje op 
it wekker wurden fan de natoer.
It finen fan it earste ljipaai wie dan ek let. Op 
20 maart by Ede en yn Fryslân op 23 maart by 
Earnewâld.

Der binne no wol trije Roekenkoloanjes yn 
Holwert (In Roek is gjin Swarte Krie!). By de 
grutte tsjerke, oan de Fiskwei en efter de 
Beyertstrjitte. De fûgels meitsje in soad lawaai 
mar it is in aardichheit om nei se te sjen by 
har nêsten. Ein 
maart siet der 
in Hoarnûle 
(Ransuil) by 
Fokke Bouma 
yn it hok. It bist 
wie troch de 
kjeld fêst op syk nei iten.
It falt op dat it Ljurkje (Leeuwerik) sa stadich-
oan in seldsume fûgel oan it wurden is. Je 
sjogge en hearre him noch wol boppe de 
kwelders mar boppe de greide hast net mear. 
Oarsaak is gebrek oan briedgelegenheit. Gjin 
rûchten mear, allinne flakke griene greiden en 
in te min krûdig lân. Meastal om keninginnedei 
hinne komme de Toerswellen (Gierzwaluw) 
wer werom út it Suden. De fûgel is gjin lid fan 
de Swellefemylje mar wurdt sa neamd omdat 
de hy op in Swel liket. De Toersel docht alles 
útsein briede, op de wjokken. Ite, sliepe, pearje 
ens. Hy kin 320 km yn’t oere fleane.
It is in fantastysk gesicht as se foaral jûns, troch 
de strjitten fan stêden en doarpen jeie. Se brie-
de ûnder dakpannen (in rotsbrieder dus). Se 

briede ek byg. op de Griff. Tsjerke. Der fertelde 
my ien dat as je de leeftiid fan in Boekebeam 
(Beuk) witte wolle, jo de folgjende berekkening 
meitsje moatte: mjit de omfang fan de beam, 
diel dat troch 10 en doch dat kear 4. Dan moat 
dat de âldens fan de beam wêze. De Grutte 
Eksterspjocht (Grote Bonte Specht) sit wer 
te brieden yn deselde beam efter de COOP-
winkel, krekt sa as 
ferline jier. Se ha it 
gat yn ‘e beam wat 
opkreaze en no 
kin it wer wurde. 
By Harry Anjema 
oan de Ter-
naarderdyk fleach 
in Dominylyster 
him dea tsjin de ru-
ten. De fûgel hat in 
wite heale moanne 
op syn boarst en 
in skobbich fear-
renkleed en komt foar yn de Alpen, Pyreneeën 
en Noard Europa. Je wurde altyd wer bliid as je 
de Skries (Grutto) wer hearre en dat bart net 
safolle mear. Lêsten wie hy te hearren boppe 
Holwert. Meardere minsken hiene dat heart. 
Dan is it echt maitiid! 
By Griet Boomsma 
sitte no op 2 
plakken de Feale 
M i g g e s n a p p e r 
(Grauwe Vlie-
genvanger) te brie-
den. It is in brún 
fûgeltsje mei in spits snaffeltsje wert hy de 
ynsekten oan spietst.
No ein maaie begjint de Hagedoarn (Meidoorn) 
pas te bloeien, wol 2 wike letter as normaal.
Genietsje fan alles om jo hinne, der is safolle te 
belibjen dus earren en eagen 
iepen !

Oant in oare kear.
Sara Hofman, 785049
sarahofman@gmail.com
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012
Notulen van de algemene ledenvergadering 
2012 van de vereniging van dorpsbelangen 
Holwerd gehouden op 27 maart 2012 in het 
Amelander Veerhuis

Vanuit de Dongeradeelse gemeenteraad zijn 
aanwezig: Jurjen van der Meer (CDA), Wies 
Boonstra-Reinders (CDA), Klaas Fokkinga 
(FNP), Cootje Klinkenberg-Franken (PVDA), 
Greet Rubertus (VVD) Alma Klaassens-
Fennema (CU) en Pieter Braaksma (ABD)

Genodigden: Maeike Lok (Doarpswurk), Jan 
Rodenhuis (Partoer) en Harm Kamstra (MFA)
 
Bestuur dorpsbelang (DB): Hessel Hiddema, 
Theo Broersma, Dirk Bergema, Frans Fennema, 
Sara Hofman en Henk Willemsen

Aanwezige leden: 45

Afwezig met kennisgeving: Femke Meindertsma 
(DB)

***************************************

1. Opening
Even over half acht opent voorzitter Hessel 
Hiddema de vergadering met de mededeling 
dat er 2x koffie/thee wordt geschonken op 
kosten van de vereniging. Omdat dorpsbelang 
in 1962 is opgericht, en dit jaar dus vijftig jaar 
bestaat, wordt er ook getrakteerd op oran-
jekoek.  Vanwege afwezigheid van Femke 
Meindertsma, die aan een trektocht door Azië 
bezig is, zal Henk Willemsen de notulen maken. 
De tulpen op tafel zijn van Marten Slager.

De Doarpsbel (eerder contactblad voor 
Holwerd en omgeving geheten) bestaat dit jaar 
veertig jaar. Complimenten voor de diverse 
redacties die het blad door de jaren heen heb-
ben gemaakt.. Frans Fennema heeft alle uitga-
ven vanaf 1972 bij elkaar gezocht en ingescand 
zodat ze straks via de computer te raadplegen 
zullen zijn via holwerdonline.

De voorzitter kijkt weer vooruit in het jaar 
2012. Van de gemeente is bericht ontvan-
gen dat uit bezuinigingsoogpunt plantsoenen 
voortaan minder vaak zullen worden gemaaid 
en onderhouden. De Provinsje Fryslân zal dit 
voorjaar de Stasjonswei veiliger maken en de 
gemeente is al bezig met de herstrating van 
een deel van de Fonteinstrjitte bij de vier nieuw 
gebouwde levensloopbestendige woningen.

Dan worden de toppers uit ons dorp nog 
even genoemd: Douwe Jan de Boer, nationaal 
kampioen schilderen in Ahoy Rotterdam, Hein 
Durk Vellema, overwinningen in de autocross 
en Gert Anne van der Bos vanwege zijn top-
prestaties op kaatsgebied.

2. Notulen jaarvergadering 2011
Germ Patrouilje merkt op dat hij in de rond-
vraag heeft bedoeld dat het toeristisch fiets- en 
voetpad van de Theebus naar Elba niet goed 
wordt onderhouden. De gemeente heeft toe-
gezegd om de schelpen aan te vullen. 

3. Ingekomen stukken
Er is een uitnodiging ontvangen voor de open 
dag van de mestvergisters op Lands Welvaren 
en bij Antonides op 6 april 2012. Een tweede 
ingekomen stuk is een niet ondertekende brief 
van een verontruste eierzoeker over de mest-
vergistingsinstallaties.

4. Mededelingen
Waddeninformatiecentrum Howerd. Het 
woord is aan Theo Broersma. De gemeente 
vindt dat het WICH de pijlen te veel op het 
kassenterrein heeft gericht. Er is een onderzoek 
geweest naar mogelijke andere vestigingsplaat-
sen en daar is met wethouders De Graaf en 
Van der Ploeg over gesproken.. Er is nu wel 
duidelijk geworden dat het kassenterrein uit-
gesloten is. De gemeente geeft aan dat er op 
de plek van jeugdhonk The Sound of het oude 
Radekocomplex ook goede mogelijkheden zijn. 
Omdat het WICH zo langzamerhand van start 
wil gaan loopt er momenteel een onderzoek 
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om de oude gereformeerde kerk te verbou-
wen tot een tijdelijke locatie. Chris Dijkstra wil 
graag weten wat er dan met de kassen gaat 
gebeuren als daar geen informatiecentrum mag 
komen. Er schijnt zich bij de gemeente een on-
dernemer te hebben gemeld die de kassen wil 
gaan gebruiken om er cranberries te gaan telen. 

Henk Willemsen vertelt over de stand van 
zaken rond het experiment beschermde dorps-
gezichten Dongeradeel. Onze gemeente telt 
vier beschermde dorpsgezichten waarvan ons 
dorp er één is. Inwonersaantallen lopen terug 
(krimp) en om de dorpen nu en in de toekomst 
leefbaar te houden heeft de gemeente samen 
met provincie en rijk dit experiment uitgedacht. 
Er zullen gelden beschikbaar worden gesteld 
voor het opknappen van het aangezicht van het 
beschermde dorpsgebied. Diegenen die hun 
pand willen opknappen moeten aan bepaalde 
voorwaarden voldoen om voor subsidies of 
laagrentende leningen in aanmerking te komen. 
Om een breed draagvlak onder de bevolking 
te krijgen zullen de projecten door de inwo-
ners zelf worden geselecteerd en aangedragen. 
Daarvoor zal er na de zomervakantie een 
dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) in elk 
van de vier beschermde dorpsgezichten (Ee, 
Metslawier, Paesens-Moddergat en Holwerd) 
worden opgericht. Deze zal bestaan uit dorps-
genoten die daar in zitting willen nemen. Op 
dit moment is een werkgoep bezig om een 
dorpsverkenning van ons dorp op te stel-
len. Bouwhistorische architecten gaan in het 
voorjaar aan de slag om een bouwhistorische 
verkenning per pand in het beschermde dorps-
gebied te maken en in november 2011 is al 
door de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 
(voorheen de monumentenzorg) een cultuur-
historische verkenning van ons dorp opgesteld. 
Deze drie verkenningen samen vormen de 
basis voor de op te richten DOM Holwerd 
die in september 2012 zal worden opgericht 
en daarna aan de slag kan gaan. Zo’n opzet 
als deze is nog nooit eerder uitgevoerd en is 
daarom ook een experiment. Het wordt vanuit 
de Provinsje Fryslân en vanuit Den Haag dan 
ook nauwlettend gevolgd.

Aanpak verkrotting en verpaupering. Henk 
Willemsen kan vanuit deze werkgroep melden 
dat de gemeente toestemming heeft gekregen 
om een aantal verkrotte panden vanuit dit 
provinciale project aan te pakken. Het meest 
in het oog springende verkrotte pand is It 
Keechje nummer 4. Eigenaren van de panden 
in dit project worden via een nieuw opgezet 
handhavingsbeleid en op straffe van dwang-
sommen aangespoord om de situatie van 
hun verpauperde eigendommen te verbeteren. 
Dorpsbelang, Doarpswurk en gemeente wer-
ken hier in samen.

Frans Fennema kan meedelen dat Staats-
bosbeheer ons heeft benaderd om het voor 
recreatie beschikbaar gaan maken van het bui-
tendijkse kweldergebied. Dit project wordt het 
laarzenpad genoemd. De bedoeling is om de 
routes te laten aansluiten op de al bestaande 
wandelroutes van Ecolana. In dit project is ook 
de realisatie van een vogelkijkhut opgenomen. 
Rense van Slooten loopt al vaak buitendijks. Hij 
zou graag de route via de Pûndyk weer terug 
willen hebben. Germ Patrouilje vraagt of de 
zomerpolder dan ook in weer in ere wordt 
hersteld. De voorzitter antwoordt dat dit juist 
andersom is. Het gebied wordt verder verkwel-
derd, dus eb en vloed hebben vrij spel. 

Vanuit de buurt rondom de speeltuin aan De 
Kamp en bij de Nije Nijhof zijn veel klach-
ten gekomen over rondhangende en vernie-
lende jeugd. Vanuit ons bestuur heeft Henk 
Willemsen een aantal vergaderingen georga-
niseerd samen met de buurtagent en Rob van 
der Holst. Het doel hiervan was de problemen 
in kaart te brengen en oplossingen te zoe-
ken om een eind aan de overlast te maken.. 
Volgens Dirkje Bierma is het bij de Nije Nijhof 
nog steeds een grote troep verzoorzaakt door 
hangjongeren.

5. Jaarverslag 2011
Het jaarverslag, dat door onze secretaresse 
Femke Meindertsma is gemaakt, wordt door 
Sara Hofman voorgelezen. Siem Vellinga merkt 
op dat de datum van de PC in Franeker niet 
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klopt. Dit is niet de 5e woensdag van augustus, 
maar de 5e woensdag van juli.
 
6. Financieel verslag
Jan van der Velde vraagt of het grote bedrag 
aan subsidies dat op de jaarrekening staat 
eenmalig is. Penningmeester Dirk Bergema 
antwoordt bevestigend. Er is van de gemeente 
een aardig bedrag aan subsidie ontvangen als 
bijdrage in de onkosten voor de opnamen van 
“Doch it foar dyn doarp” van Omrop Fryslân. 
Richard Rintjema vindt de vergaderkosten ook 
nu weer erg hoog. 
Dirk legt uit dat dit door de vele vergaderingen 
komt die buiten de normale bestuursvergade-
ringen zijn gehouden. DB wordt bij steeds meer 
dingen betrokken en dat vergt ook steeds meer 
overleg. Denk daarbij aan de vergadering in het 
kader van het werkbezoek van burgemeester 
en wethouders aan Holwerd en de extra ver-
gaderingen met dorpsbewoners over baldadige 
jeugd. 
Pieter Braaksma (ABD) mist de post bankkos-
ten op het overzicht. “Dat klopt”, aldus de pen-
ningmeester. We bankieren bij de Regiobank 
en die rekent geen bankkosten. Siem Vellinga 
vraagt waar de schenking van € 1.000 van het 
Nut voor is bedoeld. Dit is om “iets” te doen 
voor ons dorp.

7. Verslag activiteitencommissie
Deze was te lezen in de Doarpsbel. Er zijn geen 
vragen..

8. Financieel verslag activiteitencommissie
Ook te lezen in de Doarpsbel, geen op- of 
aanmerkingen.

9. Verslag Stichting Holwerter Feest
Hessel Hiddema deelt mee dat het feest in 
2011 goed bevallen is. Klaske Miedema leest 
het verslag voor. Opvallend is dat er in 2011 
maar liefst 23 versierde wagens aan de op-
tocht meededen. Voor het komende feest is 
besloten de catering in handen te geven van 
de plaatselijke horeca. Rense van Slooten van 
café/snackbar De Steeg is hier samen met Jelle 
Auke Vrieswijk van café Het Hoekje in Hantum 

in gesprongen. Na het feest zal er worden 
geëvalueerd. Klaske Miedema-Jensma leest het 
verslag voor. 

10. Financieel verslag Stichting Holwerter Feest
Ronald de Boer is van deze stichting de pen-
ningmeester. Bij gebrek aan kopies om uit te 
delen worden de financiën mondeling mee-
gedeeld en besproken. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen.

11. Verslag van de kascommissie
De commissie bestaat uit Metske van der Ploeg 
en Anneke Hartmans. Helaas is Anneke niet 
aanwezig zodat Metske het woord alleen moet 
voeren. Hij wist van tevoren niet dat er drie 
jaarrekeningen gecontroleerd moesten wor-
den. En ook nog op verschillende manieren ge-
maakt; handmatig en op de computer. Ze zien 
er allemaal keurig uit en zijn akkoord bevonden. 
Metske vraagt om een speciaal applaus voor 
het vele werk dat de activiteitencommissie 
heeft gedaan om het plezier en de leefbaarheid 
in Holwerd te bevorderen.

12. Benoeming nieuw lid kascommissie
Als nieuw lid wordt Jan van der Velde be-
noemd. Samen met Metske zal hij volgend jaar 
de boeken controleren.

13. Verslag Stichting Recreatie en Toerisme 
Holwerd (SRTH)
Durk Geertsma doet verslag. In 1993 is de 
stichting opgericht door een groep enthousi-
aste bootbezitters. Om het haventerrein aan 
de rondweg te kunnen opknappen zijn er 
destijds obligaties uitgegeven. De stichting heeft 
dringend behoefte aan een paar nieuwe be-
stuursleden. Zoals bekend zijn er problemen 
met het op diepte brengen van de Holwerder 
vaart. ’s Zomers groeit het water dicht met 
waterplanten. 
Voorheen werd er door het Wetterskip onder 
water gemaaid, maar de laatste jaren is dat niet 
meer gedaan. De diepte is nu gemiddeld 85 
cm. Voor een goede vaarroute zou dat eigen-
lijk 1.30 m moeten zijn. De stichting is over de 
vooruitzichten somber gesteld, want uitbagge-
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ren zit er voorlopig niet in. 
Douwe Dijkstra vraagt of er een overloop 
op de grote rioolbuis naar de waterzuivering 
in Burdaard zit. Als dat zo is dan zou dat een 
argument voor uitbaggeren kunnen zijn. Want 
als de buis zou overlopen dan moet het vuile 
water dat dan vrijkomt zo snel mogelijk worden 
afgevoerd door de vaart. Rense van Slooten 
vraagt of er ook weer obligaties worden uitge-
loot. Durk deelt mee dat er binnenkort weer 
berichten worden verzonden naar diegenen die 
daarbij zitten en waarvan het adres bekend is.

14. Voorstel tot contributieverhoging
Vanuit de ledenvergadering is al vaker het idee 
geopperd om de contributie te verhogen om-
dat de uitgaven steeds hoger worden. De ver-
eniging krijgt steeds meer voor zijn kiezen en 
daardoor ook hogere kosten. Het bestuur stelt 
daarom voor om de jaarlijkse contributie te 
verhogen naar € 8,00. Met instemming van de 
aanwezigen wordt het voorstel aangenomen. 
In 2013 zal de verhoging worden doorgevoerd.

15. Bestuursverkiezing
Voor de aftredende bestuursleden Sara Hofman 
en Dirk Bergema heeft de voorzitter lovende 
woorden. Dirk heeft ruim 25 jaar in het bestuur 
gezeten en heeft jarenlang de kas beheerd. Sara 
is 14 jaar bestuurslid geweest waarvan een tijd 
lang voorzitter. Beiden worden bedankt voor 
hun jarenlange inzet en krijgen een bos bloe-
men en waardebonnen overhandigd. 

Nu er twee bestuursleden aftreden en niet 
herkiesbaar zijn moeten er nieuwe leden wor-
den gekozen. Klaske Miedema-Jensma heeft 
zich kandidaat gesteld en wordt benoemd. Een 
tweede bestuurslid dient zich helaas niet aan. 
Het bestuur zal op zoek naar een geschikte 
kandidaat.

16. Rondvraag
Harm van der Ploeg vraagt wat de bedoeling 
is in de tuin bij Beyertstrjitte 1, het lijkt wel 
een autosloperij. Komt daar een bedrijf? Het 
bestuur antwoordt dat dit een kwestie is tussen 
de gemeente en de eigenaar. Hij moet net als 

iedereen aan wettelijke eisen voldoen.
Klaas Herder wil graag weten waarom de 
procedure voor het bestemmingsplan van de 
voormalige consistorie van de hervomde kerk 
zo veel voeten in de aarde heeft. Dit werkt 
frusterend voor de jonge mensen die graag aan 
de slag willen. Pieter Braaksma van Algemeen 
Belang Dongeradeel geeft als antwoord dat dat 
nu eenmaal zo werkt bij gemeentelijke proce-
dures, het kan gewoon niet sneller. In oktober 
zal de definitieve wijziging van het bestem-
mingsplan voor dit pand in de gemeenteraad 
kunnen worden besproken.

Marten Slager is van mening dat de mestver-
gister op het HTO-terrein niet alleen maar het 
probleem is van de buurtbewoners maar van 
het hele dorp. De vergunning die hiervoor is 
verleend is op basis van aanvaardbare geur-
hinder afgegeven. Maar de geur overstijgt het 
aanvaardbare ruimschoots. Dat is, afhankelijk 
van de wind, ook zeker in het dorp te merken 
en het lijkt hem voor de camping ook niet erg 
gunstig. Gasten vertrekken of komen niet meer 
terug vanwege de stankoverlast. 

Douwe Dijkstra vraagt of dorpsbelang hier 
ook een visie op heeft. Metske van der Ploeg 
zegt dat iedereen destijds bij de vergunning-
aanvraag bezwaar had kunnen indienen bij de 
gemeente. Zo’n mestvergister heeft natuurlijk 
ook een functie, namelijk het verwerken van 
natuurlijk afval uit de agrarische sector. Wopkje 
Bergmans is van mening dat we zelf het num-
mer van de milieu-inspectie, dat in de doarps-
bel geregeld wordt genoemd, moeten bellen bij 
voortdurende overlast. Dan krijgt de gemeente 
er ook zicht op.

Piet Hiemstra geeft het bestuur mee dat bij een 
eventuele nieuwe ingebruikstelling van het kas-
sencomplex aan de eigen inwoners moet wor-
den gedacht gelet op de werkgelegenheid. Er 
moeten dus geen Polen aan het werk komen.
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Na de pauze:

Experiment beschermde dorpsgezichten 
Dongeradeel
Maeike Lok werkt bij Doarpswurk in Raerd en 
Jan Rodenhuis bij Partoer in Leeuwarden. Dit 
zijn beide organisaties om de leefbaarheid en 
“it wolwêzen fan doarpen op it Fryske plat-
telân” te bevorderen. Ze begeleiden ons bij het 
maken van de dorpsverkenning en geven uitleg. 
Het is een experiment in de vier beschermde 
dorpsgezichten van Dongeradeel. Noordoost-
Fryslân is een anticipeerregio op de krimp. 

Doel is het versterken en aantrekkelijk maken 
van duurzame woonmilieus. Hiervoor is op dit 
moment ruim 1,2 miljoen euro beschikbaar 
voor een periode van 2 jaar waarin het project 
loopt en voor de 4 beschermde dorpsgezich-
ten (Ee, Paesens-Moddergat, Metslawier en 
Holwerd). Met dit geld kunnen o.a. particuliere 
woningen worden opgeknapt. 

Om voor een bijdrage in aanmerking te kunnen 
komen zal een eigenaar zelf met een plan moe-
ten komen en een aanvraag kunnen indienen 
bij de (nog op te richten) dorpsontwikkelings-
maatschappij (DOM). Deze maatschappij, die 
bestaat uit eigen dorpsbewoners, geeft een 
oordeel en vervolgens gaat dat oordeel naar 
de centrale DOMkoepel waar uiteindelijk een 
beslissing wordt genomen. Maar eerst moet 
de dorpsverkenning en de bouwhistorische 
verkenning klaar zijn. De dorpsverkenning zal 
op 15 mei aan het dorp worden gepresen-
teerd. De informatie zal ook via holwerdonline 
beschikbaar komen. Jan en Maeike worden 
bedankt voor de uitleg.

Multifunctionele Accommodatie (MFA)
Harm Kamstra geeft als voorzitter van het 
MFA uitleg over de stand van zaken. De inzet 
is om de sporthal te behouden en antwoord 
te geven op de krimp. De verwachting was 
om eind  2011 met de bouw te beginnen, 
maar dat is vertraagd tot aankomend voor-
jaar. Dit had met de aanbesteding te maken. 
Bouwbedrijf Dijkstra-Draisma is de aannemer 

geworden. Holwerd moet voor € 250.000 aan 
zelfwerkzaamheid uitvoeren. Dit is op papier 
allemaal rond. Ook de verdere financiering is 
nagenoeg rond. Er zijn flinke bijdragen van het 
Prins Bernhardfonds, Anjerfonds en VSB-fonds 
toegezegd. 

De inrichting van het terrein rondom de sport-
hal wordt gedaan door de gemeente. Er zullen 
92 parkeervakken worden gerealiseerd. Start 
van de bouw is nu gepland op 2 april. Dan 
zal begonnen worden met de tribune en de 
berging. De voorbereidingen voor verbouw 
van het zorgcentrum Nije Nijhof zijn nog in 
volle gang. 

Onder andere de huisarts zal er onderdak krij-
gen evenals logopedie, pedicure, bloedafname, 
buurtzorg en de aula’s. De procedure voor de 
aanbesteding voor het zorgcentrum moet nog 
worden opgestart. Hierbij zal er voorrang wor-
den verleend aan lokale ondernemers. Voor 
de zomervakantie hoopt men de aanbesteding 
rond te hebben. 

Fokke Bouma houdt zich met een team druk 
bezig met het werven van vrijwilligers. Hiervoor 
zijn er huisaanhuis vragenformulieren verspreid. 
Harm wordt bedankt voor de uitleg.

Film
Theo Broersma vertoont de korte film ”De dei 
nei doch it foar dyn doarp”.

17. Sluting
De voorzitter sluit om 22.40 uur de vergade-
ring, bedankt iedereen voor de aanwezigheid 
en wenst allen wel thuis.
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GROOTSCHALIGHEID EN NATUURBEHEER

EXCURSIE KWELDER HOLWERD-OOST
Op zondag 16 juni a.s. organiseert Staats-
bosbeheer in samenwerking met Dorpsbelang 
Holwerd en agrarische natuurvereniging Ecolana 
een excursie naar de kwelder Holwerd-Oost. 
Deze excursie vindt plaats in het kader van 
het Werelderfgoedweekend. De excursie be-
gint om 13.30 uur en het verzamelpunt is de 
parkeerplaats bij Restaurant Land en Zeezicht 
aan de Grandyk (nabij het veer naar Ameland).
In het buitendijkse kweldergebied ten oos-
ten van de Veerdam in Holwerd, in Noord-
Friesland, werkt Staatsbosbeheer aan het pro-
ject ‘Naar Buiten Holwerd’. Doel is om de 
natuurlijke dynamiek die zo kenmerkend is 
voor de Waddenzee in dit gebied terug te 
brengen, door de getijdewerking en het aan-

slibben van grond nieuwe impulsen te geven. 
Staatsbosbeheer doet dit samen met Plaatselijk 
Belang Holwerd, de gemeente Dongeradeel en 
de Agrarische Natuurvereniging. Niet alleen de 
natuur profiteert van dit project: in het plan is 
tevens een struinpad en observatiepunt opge-
nomen, waardoor het gebied beleefbaar wordt 
voor wandelaars. Het project is in december 
door de Waddenvereniging gehonoreerd met 
subsidie en op dit moment is het plan volop in 
voorbereiding. 
Tijdens deze excursie geeft de boswachter 
uitleg over de natuur in dit gebied, het project 
‘Naar Buiten Holwerd’ en kunt u genieten van 
de planten en dieren die op de kwelder voor-
komen. De excursie duurt ongeveer 2 uur.

FIETS- EN WANDELTOCHTEN
Op zaterdag 15 juni worden er in Holwerd een 
fietstocht en twee wandelingen georganiseerd. 
De route van de fietstocht begint in Holwerd 
en gaat langs Blije en Ternaard. U krijgt een 
boekje met de routebeschrijving en informatie 
over de verschillende bezienswaardigheden. 
De wandelingen worden geleid door Jan van 
der Velde en Ecolana. Jan van der Velde neemt 
u mee door Holwerd en laat u een aantal 
bijzondere plekken in het dorp zien. De leden 
van Ecolana nemen u mee naar het buitenge-

bied van Holwerd en weten hier veel over te 
vertellen. Zowel de fietstocht als de wandelin-
gen starten in de Doopsgezinde Kerk aan de 
Stasjonswei. De fietstocht begint om 13.00 uur 
en de wandelingen beginnen om 14.00 uur. 
De middag wordt afgesloten met koffie en wat 
lekkers in de Vermaning van Holwerd. U bent 
van harte welkom.

Sieke Olivier (tel. 561317) 
Nienke Antonides (tel. 561928)

Als je momenteel door het Friese weideland-
schap fietst krijg je toch de tranen in je ogen als 
je ziet dat in een paar dagen alles platgemaaid 
wordt en de meeste jonge vogels, die nog niet 
uit kunnen vliegen een vroege dood sterven. 
Moeten we nu alle boeren die hieraan mee-
doen aanklagen of moeten we naar een oplos-
sing zoeken. We weten allemaal dat de huidige 
grootschaligheid in de landbouw niet samen 
kan gaan met natuurbeheer. Laten we daarom 
met z’n allen kiezen voor een radicale oplossing 

en dat is: EEN VERBOD OP MAAIEN VOOR 
15 JUNI!!. Compenseer de boeren voor de 
latere eerste snee met een subsidie en schaf 
alle andere subsidies af, zoals het registeren van 
nesten! We draaien al jaren met z’n allen om de 
hete brei heen en ook als lid van de vogelwacht 
en nazorger wordt je er moedeloos van.

Douwe Kuipers
De Morgenzon 12, 9151 KM Holwerd.

Tel. 0519-785049
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OER BRIEVEGAARDERS EN POSTSKIPPERS

Neidat der yn de Doarpsbel fan desimber 
2012 in stikje fan my opnommen wie oer it 
âlde doktershûs dat yn 1917 ta postkantoar 
ferboud waard, frege Henk Willemsen oft ik ek 
wat skriuwe koe oer de post yn Holwert foár 
dat jier 1917. Ik bin bang dat dat der foarlopich 
net fan komt, mar ik wol wol wat fertelle oer 
in pear foarfallen dy’t sydlings wat te meitsjen 
ha mei de postbesoarging yn Holwert. It giet 
oer twa Holwerter manlju út de twadde helte 
fan de 19e ieu, Andries Sybes Vellema en syn 
soan Sybe Andries Vellema. Beide hawwe se 
jierrenlang foar de Posterijen wurke en beide 
binne yn de Ljouwerter krante neamd fanwege 
in kwestje oer of mei Amelanner postskippers.

Andries Vellema.
 Yn Holwert stienen yn de 19e ieu fjouwer 
herbergen. Trije dêrfan bestienen al fier foar 
1800. It binne De Witte Zwaan, De Gouden 
Klok en Het Grauw Paard. Yn de tritiger jierren 
kaam der oan it begjin fan de Ljouwerterdyk 
in fjirden ien by: it ‘Wapen van Vriesland’. Wy 
kenne it no al heel lang as ‘Het Amelander 
Veerhuis’. Yn 1842 biedt eigener en brûker 
Gerrit A. Willemsen dizze herberch, dy’t ‘voor 
kort nieuw gebouwd’ wie, te keap oan. Yn 
1844 is in sekere Andries Sybes Vellema hjir 
de kastlein. It is my net dúdlik oft hy ek de 
eigener is of dat er de boel hiert. Yn 1864 
komt Vellema te ferstjerren, goed 60 jier âld. 
Neffens in kranteberjucht wie hy ‘in leven 
Logementhouder en Brievengaarder’.
 Dêr hawwe wy dan dat moaie wurd ‘brie-
vengaarder’ dat ek yn de titel boppe dit stik 

foarkomt. Wat wurdt dêrmei bedoeld? Yn heel 
Nederlân hie men yn dy tiid postkantoaren 
en hulppostkantoaren. Gruttere plakken lykas 
Ljouwert en Dokkum hienen in postkantoar, 
mar lytsere plakken, lykas Holwert, hienen al-
linne in hulppostkantoar. De behearder fan sa’n 
hulppostkantoar neamde men brievegaarder. 
Dy soarge foar it ynnimmen en ferstjoeren fan 
de post. 
 Andries Vellema wie dus behalve kastlein 
fan it Wapen van Vriesland ek brievegaarder. 
Dat sil yn dy tiid noch wol net sa’n drokke 
baan west ha, hy koe it der wol by dwaan. En 
miskien moást hy it der ek wol by dwaan, want 
fjouwer herbergen yn ien doarp is wat ryklik. 
De konkurrinsje is grut. 

 Dêrmei komme we op de kwestje dêr’t it 
my yn dit ferhaal oer Andries om giet: konkur-
rinsje. Yn 1859 komt der yn herberch De Klok 
in nije kastlein, Hendrikus Joekes Heep. Dizze 
Heep makket op 10-5-1859 yn de Leeuwarder 
Courant it folgjende bekend:
  Daar ik Ondergeteekende met den 12 Mei 

het LOGEMENT de Gouden Klok aanvaar, 
tevens het Amelander Veerhuis, zoo beveel 
ik mij bij voortduring minzaam bij het rei-
zend publiek en bij mijne geëerde Land- en 
Dorpsgenooten aan, belovende een zinde-
lijke, prompte en soliede bediening.

 Holwerd, Mei 1859. H. J. HEEP.
Ta goed begryp: it wurd ‘tevens’ wol net sizze 
dat Heep twa loazjeminten oernimt, De Klok 
en it Amelander Veerhuis, mar dat ien loazje-
mint hjir tagelyk as De Klok en as Amelander 
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Veerhuis oantsjut wurdt. Dat wie trouwens 
neat nijs. Doe’t De Klok yn 1841 ris te keap 
oanbean waard, wie de omskriuwing al: ‘door 
deszelfs gewone bestemming als Amelander 
Veerhuis en anderzins welgesitueerd ‘. 

 Wat docht Andries Vellema as hy dizze ad-
vertinsje fan syn nije kollega en konkurrint lêst? 
Hy stint der blykber in pear wike op om en lit 
dan yn de LC fan 31-5-1859 dit berjucht sette:
  Verandering van Veerhuis. De Onder-

geteekende maakt aan het reizend Publiek 
bekend, dat de POSTSCHIPPERS van 
AMELAND zich hebben veranderd van 
Veerhuis; en wel naar den Logement- en 
Stalhouder A. S. Vellema te Holwerd; - te-
vens beveelt de Ondergeteekende zich aan 
om Goederen te bergen en Bestellingen 
waar te nemen; brieven franco; belovende 
eene nette en goede bediening.

 Holwerd, Mei 1859. A.S. VELLEMA.
It wurdt de lêzer no wol dúdlik wat dy namme 
Amelander Veerhuis eigenlik ynhâldt. It is it 
fêste adres yn Holwert foar de Amelanner 
postskippers. Dêr bringt en hellet men fracht. 
Dêr kin ek it ien en oar tydlik opslein wurde.
 Mar wienen dy postskippers wol werklik fan 
adres feroare? Sa’t ik sei,Vellema wie brieve-
gaarder en allinne al dêrom kaam der alle dagen 
ien fan de postskippers by him oan de doar om 
de Amelanner post te heljen en te bringen. Hat 
Vellema yn dy dagen tocht dat as dy skippers 
toch yn it Wapen van Vriesland kamen, dat syn 
herberch foar har dan tenei likegoed it Veerhuis 
wurde koe? Hat hy dêr yn dy geast mei ien fan 
de skippers oer praat en hawwe sy inoar doe 
net goed begrepen? Hat Vellema op grûn fan in 
misferstân dizze advertinsje yn de krante set? 
 Wy witte it net. Mar kollega Heep is duvels. 
In wike letter set er frijwol deselde advertinsje 
as dy fan 10 maaie noch ris yn de krante en 
foeget der dan dit oan ta:
  NB. Tot zijne groote bevreemding gelezen 

hebbende de Advertentie van den Kastelein 
Vellema, dat de Postschippers van Ameland 
zich zouden hebben veranderd naar zijne 
Herberg, meent de Ondergeteekende te-
vens bij deze te moeten opmerkzaam 

maken, dat dit berigt van allen grond is ont-
bloot, als wordende, als van ouds, PAKKEN 
en BOODSCHAPPEN dagelijks in de Klok 
bezorgd en aldaar geregeld afgehaald en 
besteld.

 Holwerd, den 5 Junij 1859. H.J. HEEP.
Sa, dêr kin Vellema it mar mei dwaan. 

 Mar wa fan de twa krige by einbeslút de 
klandizy fan de postskippers en wa koe dus syn 
herberch it Amelander Veerhuis neame? Ik tink 
Hindrik Heep fan De Klok. 
 Ut berjuchten yn de Ljouwerter krante fan 
de folgjende jierren meitsje ik it folgjende op.
As Andries Vellema yn 1864 ‘na eene langdu-
rige ongesteldheid’ stjert, dan folget de âldste 
soan Sybe syn heit op as brievegaarder. Antje, 
de widdo fan Andries, hâldt as ‘kasteleinsche’ 
de herberch noch in jier as wat oan. Yn 1871 
docht se it Wapen van Friesland (sa wurdt dy 
namme dan skreaun) oer oan de nije kastlein 
Klaas de Kuur, dy’t yngeand oan it brekken en 
ferbouwen giet.
 Oer in Amelander Veerhuis lêst men dan 
net earder wer wat as yn desimber 1880. Dan 
stiet der yn de Leeuwarder Courant dizze ad-
vertinsje:  
  De Ondergeteekenden, Postschippers van 

Ameland op Holwerd v.-v., maken door deze 
bekend, dat zij hun VEERHUIS hebben 
ten huize van den Logementhouder K. de 
KUUR te Holwerd, die zich gaarne belast 
met het aannemen van Boodschappen en 
Bestellingen.

  Nes op Ameland, Dec. 1880.    G. J. 
TOREN.   K. COLMER

Men soe dus konkludearje kinne dat oan dy tiid 
ta noch altyd De Klok it Amelander Veerhuis 
wie. Mar wat kin no dan de reden west ha om 
te feroarjen? Hindrik Heep wie yn 1878, koart 
nei it ferstjerren fan syn frou, ophâlden as kast-
lein fan De Klok. Syn opfolger wie in B. Walta. 
Dy waard in jier letter al wer opfolge troch 
in J. L. de Jong. Dy hâldde it ek net langer as 
ien jier fol en miskien hawwe de postskippers 
Gerben Jans Toren en Klaas Colmer doe wol 
har nocht krigen fan al dat gewiksel. Tenei krige 
Klaas de Kuur de geunst. De namme Wapen 
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van Friesland rekke hoe langer hoe mear yn 
ûnbrûk en in jier as wat nei 1900 neamden 
de opfolgers fan De Kuur har loazjemint ‘Het 
Amelander Veerhuis’.

 En no’t we it toch oer dy namme ha is it 
miskien wol aardich om derby te setten dat 
Roel Dijkstra, de kastlein fan De Klok, yn de 
jierren fyftich fan de foarige ieu oan wjerskan-
ten fan syn hotel ûnder de namme ‘De Gouden 
Klok’ yn lytsere letters as twadde namme fervje 
liet: ‘Het Amelander Veerhuis’. Woe Dijkstra 
syn kollega fan it ‘echte’ Amelander Veerhuis 
wat pleagje? Wa’t hjir foto’s fan sjen wol kin 
terjuchte by it Fries Fotoarchief op de site fan 
Tresoar.

Sybe Vellema
 Hoe gie it fierder mei Andries syn soan 
Sybe? Hy wie yn 1864 as jongeman fan 23 jier 
brievegaarder wurden en soe dat oan 1899 ta 
bliuwe. Doe’t er yn dat jier earfol ûntslach krige 
kaam der in stikje yn de krante mei loovjende 
wurden oer syn ‘vriendelijkheid, bereidwil-
ligheid, dienstvaardigheid en dienstijver’. Dy 
loovjende wurden sil Vellema wol fertsjinne ha, 
mar hoe soe de Amelanner postskipper Klaas 
Colmer dêr oer tocht ha? Want krekt fanwege 
dy ‘dienstijver’ hawwe beide mannen in kear op 
in ûnnoazele manier spul mei inoar krigen en 
dat einige by de rjuchtbank yn Ljouwert.

 Dat kaam sa. Op moandei 20 september 
1886 wie Klaas Colmer, lykas altyd, mei syn 
skip oerstutsen nei Holwert om de post op te 
heljen en fracht of reizgers mei te nimmen. It 
is krekt de lêste dei fan de Holwerter merke. 
Yn de buorren steane noch kreamen, diskes, 
in draaimûne, der is folk op ’e dyk en yn de 
herbergen, en as Colmer yn dy feestdrokte 
telânne komt krijt hy ferlet fan in slokje. Hy 
keapet ien, en noch ien, en .… ja, hoefolle dat 
witte we net. Ut de herberch wei giet er nei 
brievegaarder Vellema om it pakket post op te 
heljen. Vellema sjucht dat Colmer wat read om 
de holle is en tinkt dat dy tefolle drank hân hat. 
Sels is hy in sekuer man mei in grut plichtsbesef 
en hy twifelt der oan oft Colmer yn dizze tastân 

wol genôch noed stean sil foar dy skoandere 
post. Oan sa’n ien wol er de fracht net ôfjaan. 
Colmer wurdt lulk, hy brûkt ‘zware vloekwoor-
den’ en easket dat Vellema him it pak oerjout. 
Toe man, sjit op! De see wachtet net! Aansen 
is it leech wetter! Mar dizze brievegaarder hat 
in hege opfetting fan syn amt by de Koninklijke 
Posterijen en betrout de post net ta oan in ‘on-
bekwaam’ persoan. Dan bringt er noch leaver 
sels it pak nei de boat ta.

 Dat is ek bard, en ik besykje my op grûn fan 
kranteberjuchten foar te stellen hoe’t dat om 
en ta gien is. Wêr’t Sybe Vellema doedestiids 
wenne wit ik net, mar yn gedachten sjuch ik him 
de Hegebuorren del stappen, achter de tsjerke 
lâns, de noch ûnferhurde Grândyk del en sa nei 
de seedyk ta. It pak brieven hat er stiif ûnder de 
earm en de lulke Colmer mei syn reade holle 
folget him, lûdop fûterjend of yn stilte stúmjend, 
mar yn alle gefallen hoe langer hoe lulker op dy 
ferhipte kearel dy’t him de post net tabetrout. 
No moat men witte dat Vellema frijwat min 
op de gong wie. Wat der mei him krekt mis 
wie bin ik net gewaar wurden, mar der wurdt 
skreaun dat er ‘zeer zwak ter been’ wie en ‘slap 
ter been’ en ‘moeilijk op den gang’. En dan dy 
hele Grândyk del knoffelje. It hyt dat de beide 
mannen der in healoere oer dien ha om by de 
seedyk te kommen. Underwilens baarnde it 
Colmer fansels yn fanwege it ôfgeand tij. Boppe 
op de dyk kin er syn argewaasje net langer de 
baas. Hy lûkt Vellema oan de jas en jout him in 
dúst. Dy stiet net stevich op de fuotten, falt om 
en trûzelt by de dyk del. Colmer nimt him it pak 
brieven ôf en en stapt op syn skip.

 In pear moanne letter moat Klaas Colmer 
yn Ljouwert foar de rjuchter ferskine, op oan-
klacht fan mishanneling. Neffens syn advokaat 
hie de hele oanklacht wol neatich ferklearre 
wurde kinnen omdat der in fout yn de dagvaar-
ding siet (in foarmflater soe men no sizze), mar 
Colmer woe just dat de saak wól behannele 
wurde soe, ‘want dat zij de quaestie van zijn 
bestaan was’.
 De offisier fan justysje is fan miening dat it 
bewezen is dat Colmer Vellema ‘opzettelijk en 
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gewelddadig heeft aangegrepen’ sadat dy op de 
grûn foel, mar hy ‘wil niet beweren, dat hij het 
deed met de opzet om hem bij den dijk neer 
te werpen’. Eigenlik is de offisier frij myld oer 
Colmer. Dat dy Vellema beetpakt hie en hinne 
en wer skodde, nou nee, dat hied er fansels net 
dwaan moatten. Mar oan de oare kant begrypt 
de offisier ek wol dat Colmer, dy’t noch wat 
oerallich wie troch syn útstapke oer de merke, 
him yn syn eare oantaast fielde doe’t Vellema 
him net bekwaam fûn om de brieven te ferfie-
ren. Yn de gefangenis hoecht Colmer fan de 
offisier net, mar hy easket wol in boete fan 25 
gûne.
 De advokaat fan Colmer fynt it hele foarfal 
eigenlik net de muoite wurdich. Wa’t op de  
merke ris yn in herberch oanstekt krijt nei fer-
rin fan tiid soms wat mear kleur as oars, dat is 
no ien kear sa. Mar dat betsjut noch net dat 
men dan ek te fólle dronken hat. De beklage 
persoan stiet trouwens net bekend as in sûper. 
En mishanneling? Welnee. Colmer hat Vellema 
beetpakt om him de brieven ôf te nimmen mar 
dat is neffens it Wetboek gjin mishanneling. 
De advokaat ken Colmer al fan jongs ôf en hy 

neamt him in man mei in goeie namme, dy’t 
by de minsken heech oanskreaun stiet. Dat er 
‘een daad van eigen richting deed, omdat de 
tijd van vertrek verliep’, dat weaget eigenlik ek 
wol op tsjin wat de brievegaarder die, doe’t dy 
inkeld en allinne fanwege de reade kleur fan de 
postskipper wegere om him de brieven oer te 
jaan. De advokaat pleitet foar frijspraak.
 Dêrnei beslist de rjuchtbank. It draait út op 
in boete fan 10 gûne foar Klaas Colmer. Dat 
liket no miskien net in soad, mar foar dizze 
skipper mei syn lyts ynkommen en hege lêsten 
wie it dat wol. 

 Men freget jin ôf hoe’t it nei dit akkefytsje 
fierder gien is mei de beide mannen. As brie-
vegaarder en as postskipper hienen se noch 
jierrenlang mei inoar te meitsjen. Miskien dat 
de ‘vriendelijkheid en bereidwilligheid’ dêr’t 
Sybe Vellema yn 1899 om priizge waard der ta 
bydroegen hat dat it postwurk sûnder fierdere 
insidinten ferrûn is.

Delfzijl, maaie 2013          Meindert Geertsma
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HET HUIS VAN DE DICHTER
Misschien is deze afgelopen winter wel een 
winter die ons wat wilde leren. Want veel was 
er niet te zien of te doen. Ook hier in Holwerd 
kon je in ieder geval op ieder uur van de dag 
makkelijk een kanon afschieten zonder iets 
of iemand wezenlijk te raken. Maar voor een 
schrijver, schilder of navelstaarder daarentegen 
was het natuurlijk weer heel bevorderlijk. 

Alles heeft inderdaad zo zijn voor en z’n na. 
En wat is het toch mooi in Holwerd in alle 
jaargetijden. Als ik mijn leven opnieuw over 
zou mogen doen, zie ik het hier best wel zitten. 
Wat een paradijs van een dorp en hoe dicht bij 
is alles op de fiets of met de boot. Het licht hier 
is ook onbeschrijfelijk prachtig en nu de lente 
echt weer is aangebroken, heeft alles opnieuw 
een zilveren randje gekregen. 

Ik ben dan ook zolang als het kan, echt van plan 
veel te gaan wandelen. De lammeren op de 
dijk ontroeren en inspireren me. Onschuldiger 
is er immers niet en laten we maar hopen dat 
ze gewoon niet verder kunnen denken dan al-
leen maar eten en drinken en dat is het dan. En 
daarom wilde ik in ons krantje ook een van de 
kleinste en misschien onnozelste gedichtjes die 
ik ooit gemaakt heb plaatsen, onder de eenvou-
dige titel van Schaap... 

Maar dit stukje moet ook eigenlijk over het 
Huis van de Dichter in Hantum gaan. 
Op zondag 9 juni heb ik aldaar een optreden 
met de muzikale medewerking van Anna van 
der Galiën op accordeon gegeven. 

Het huis van de dichter

Hier duik je als parelvisser
Door het oog van de dichter
In een kleurrijk gebied
Van woord en van lied
Hier zingt de wilde wind
Van het eenzame kind
Dat nog droomt
Van zijdezacht zand
Op een grenzeloos strand
Of kolkende golven
Als huilende wolven
Hier gaan de sluizen
Naarmate het licht
Gewoon helemaal open
En daarna weer dicht
Vandaag valt een sterrenregen
Over de akkers van Akke
En het huis van de dichter
Hier zie je ons gaan
Op reis in de tijd
De armen om elkaar
En geen moment van spijt

Schaap

Zo leeg en toch zo vol 
van lucht en al dat water

van stil voor zich uit
van laag en dan weer
langzaam overeind

van almaar verder
op die lange dijk
tot aan de einder

Marja van der Veen
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ONAFHANKELIJKHEIDSFEESTEN 29 JULI 1913
Ruige Russische Kozakken waren tweehonderd 
jaar geleden even de baas in Friesland. Ze 
verjoegen de troepen van Napoleon. Afgaande 
op wat er in naburige gemeenten is geschied, 
mogen wij wel aannemen, dat zo rond 25 
november 1813 de eerste Kozakken, mogelijk 
onder bevel van kapitein Garconcij Pruusakov, 
de bevrijder van Anjum, in Holwerd voor een 
kortstondig verblijf zijn gearriveerd. 
Aan de Franse overheersing is een einde 
gekomen en nieuwe buitenlandse bondge-
noten verwerven invloed. Daardoor ontstaat 
in Nederland een onduidelijke machtssituatie. 
Hieraan komt op 21 november 1813 een 
einde. Vanaf dan nemen Gijsbert Karel van 
Hogendorp en Frans-Adam van der Duyn van 
Maasdam het Algemeen Bestuur van Nederland 
voor hun rekening. 
Leopold van Limburg Stirum neemt de militaire 
leiding. Onder leiding van dit ’driemanschap’ 
verklaren de aanhangers van Oranje de onaf-
hankelijkheid in Nederland. 

Ook zorgen zij ervoor dat de zoon van voor-
malig stadhouder Willem V van Oranje-Nassau 
naar Nederland terugkeert. Op 30 november 
1813 komt  Willem Frederik Prins van Oranje 
Nassau op uitnodiging van het driemanschap 
bij Scheveningen aan land. Tot zover een stukje 
vaderlandse geschiedenis om het volgende te 
kunnen plaatsen.

Zoals ik de vorige keer al schreef trad de konin-
gin onder andere af vanwege het 200-jarig be-
staan van het Koninkrijk Nederland. Honderd 
jaar geleden, op dinsdag 29 juli 1913, hebben 
we dit gezamenlijk groots gevierd in Holwerd. 

“Geheel ons dorp was heden in feestdos ter ge-
legenheid van het onafhankelijkheidsfeest” stond 
er in de Leeuwarder Courant. Er waren zelfs 
heuse posters gemaakt voor dit gebeuren. Aan 
de hand hiervan, het krantenverslag en de toen 
gemaakte foto’s is er een mooi beeld te vor-
men van wat er die dag in Holwerd is gebeurd.

De Kinderspelen. Met voor het Comité. 
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Het feest duurde de gehele dag en begon 
’s morgens met de kinderfeesten. Om 9 uur 
kwamen de kinderen van de beide scholen 
en de bewaarschool samen op het plein van 
de Openbare School. En van half tien tot tien 
uur luidden de klokken. Onderwijl gingen de 
kinderen in optocht met het muziekkorps 
Crescendo voorop naar het feestterrein. Op 
het feestterrein werd de stoet ontbonden en 
de kinderen onthaald op chocolade en andere 
versnaperingen. Hier waren van 10 tot 12 uur 
de kinderspelen. 

Daarna was er pauze en kon een ieder naar 
huis om te eten. Om één uur werden de kin-
derspelen voortgezet en om half drie gingen 
de kinderen in optocht naar hun eigen school.

Om 3 uur werd het feest vervolgd met de 
Volksfeesten. Zie hiervoor onderstaand deel 
van het aanplakbiljet van het programma. Eerst 
was er een Groote Historische Optocht.
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De eerder genoemde hoogwaardigheidsbe-
kleders Van Limburg Stirum, Van Hogendorp 
en Van der Duyn van Maasdam zaten in de 
optocht. Maar ook de Kozakken, Napoleon, 
de Scheveningsche vissersvrouwen. En allemaal 
verkleed in een kostuum uit 1813.
 
Op deze foto genomen op de Hegebuorren is 
het begin van de optocht te zien zoals op de 
poster is aangegeven. Voorop het muziekkorps 
Crescendo. Dan een kolonel te paard en een 
adjudant te paard en 2 soldaten te voet. Dan 
het rijtuig met de hoogwaardigheidsbekleders 
en aan weerszijden een adjudant te paard. 
In optocht ging het naar de zeedijk, om de 
Prins van Oranje af te halen, die met een schip 
uit zee aan de dijk was gekomen. Nadat enige 
saluutschoten waren gelost, nam de Prins plaats 
in het voor hem bestemde rijtuig. Bij binnen-
komst in het dorp werden de klokken geluid. 
Intussen was Napoleon alhier in zijn vlucht ont-
dekt en werd door enige Kozakken gegrepen 
en naar Elba vervoerd. Hoe kon het toepas-
selijker in Holwerd. 

Om half zeven had de Prins plaats genomen op 
de tribune en hield een gepaste toespraak tot 
het talrijke publiek. En daarna was er een defilé 
voor de Prins, met een wedstrijd van groepen 
versierde rijtuigen, rijwielen enz. Hierna was het 
pauze en om 8 uur werd de optocht herhaald 
met fakkellicht en lampions. Het sluitstuk was 
’s avonds om 10 uur met een tableaux vivants 
(levend beeld door acteurs uitgebeeld) en 
vuurwerk.

Onderaan de poster stond het volgende:

Voorts wordt aan iedere inwoner van Holwerd ver-
zocht op den 29 juli 1913 door het uitsteken van 
vlaggen, het versieren en illumineeren (verlichten) 
van huizen enz., het feest op te luisteren. 
     
HET COMITÉ 

En zo is na honderd jaar de geschiedenis weer 
rond. 

Jan van der Velde

Jongen
Meisje

Hoofdstraat 35 Ferwert (0518) 411330 • bof@planet.nl

Wilt u een speciaal geboortekaartje voor uw baby?
Kijk op www.drukkerijbrandsma.nl
voor de mogelijkheden.

Natuurlijk hebben wij ook de nieuwste geboorteboeken 
voor uw klaar staan.
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THEATERGEZELSCHAP: 
TEAKE VAN DER MEER, MINZE DIJKSMA EN GRIET WIERSMA 
BRENGEN HUN SHOW ‘MOAT IT NO SA’
Op vrijdag 27 sept. 2013 ‘t 
Sintrum te Holwerd 20.00 uur. 
Onder de naam “Moat it no 
sa” staan de rasartiesten Teake 
van der Meer, Minze Dijksma 
en Griet Wiersma garant voor 
kolderieke sketches, hilarische 
goocheltrucs en gezellige zang 
en muziek. 

Teake v.d. Meer vermaakt het 
publiek met zijn conferen-
ces en prachtige typetjes. Hij 
wordt regelmatig ondersteund 
door Griet Wiersma, die als 
actrice een hilarische bijdrage 
levert. 

In de volksmond word zij 
al stiekem de Friese Tineke 
Schouten genoemd. Het 
geheel wordt door Minze 
Dijksma omlijst met gortdroge 
humor, magie en mysterie. 

Minze is ook de aangever bij 
de hilarische sketches in “Moat 
it no sa”. Natuurlijk kunt u ook 
volop genieten van de gezellige muziek van Griet Wiersma. Kortom, dit Friese toptrio is een garantie 
voor een avond topvermaak.

Kaarten á  €15,- zijn te verkrijgen bij:
 
- Coop Verbeek Tel. 0519 562243
- ‘t Sintrum Tel. 0519 561517
- Foekje Boonstra Tel. 0519 561325
 
Wees erbij….vol is vol….!!
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Huisartsenpraktijk Holwerd
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel. 
561301, Stasjonswei 25.
Uitsluitend bij spoedgevallen tel. 562255.
C.F. van der Lugt, tel. 571316.
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: tijdelijk in It Sintrum, iedere maandag-
morgen 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, 9151 KM 

Holwerd, tel. 562547, 06-10573613.

Massage
 Massagepraktijk A. van Dijk, Foarstrjitte 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. 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.

Storingnummer pinautomaat: 
058-2995599 (servicedesk Friesland Bank)

Alle nieuws over Holwerd op: 
WWW.HOLWERDONLINE.NL

OPHALEN OUD PAPIER
9 juli ■  13 augustus ■  10 september
Iedere 2e dinsdag van de maand

Oud papier wordt opgehaald door 
De Tsjelke en de Bazuin
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