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22.00 uur.

  JANUARI 2015

 7  Inzameling kerstbomen gemeente in 
  samenwerking met dorpsbelang, 
  13.00-16.00 uur.
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NIJS FAN DOARPSBELANG
Dat ik sei: ‘t rûkt hjir moassich’. Wat seist do 
dêr? Ik sei nochris fan moassich, in muffich 
luchtje, bedompt…. Ja, no snap ik it sei de oar. 
Hy wist net wat foar wurd at dit wie. Hy hie 
it nea earder heart. Raar, want is is dochs in 
geef Frysk wurd! Ik tink sels in wurd dat hjir yn 
Holwert en de Dongeradielen fan oarsprong 
thús heart. Sa binne der noch wol mear wur-
den dy’t stadichoan út ús taalgebrûk fuort 
reitsje. Tink marris oan muozzen, tjsinwurdich 
praat men hjir fan mûzen. Sa hie ús beppe it 
altyd oer in poatsje (útsprutsen as poeatsje)  
tsjin in glêzen potsje of blompot (blompoat). En 
wat te tinken fan oaremem en oareheit? (sprek 
út as oewarre) Dat wienen pake en beppe sa 
as dat hjir froeger sein waard. En sa bin der 
noch wol mear foarbylden te neamen: muoike 
(tante), Wy wjinnen doe dêr en dêr (Wy 
wienen…) en trèpoat (teepot). It soe wolris 
nijsgjirrich wêze kinne aldie âlde Holwerter 
wurden fêst te lizzen. Want taal is libjend en 
feroaret troch ynfloed fan bûten ôf. It Frysk 
globaliseert ek hieltyd mear sadat de regionale 
wurden ferflakke. Tiden bin tiden om it samar 
te sizzen….

Contributiebetaling 2014
Bij de doarpsbel van september heeft u als lid 
van onze vereniging een brief van de penning-
meester aangetroffen met het verzoek om zelf 
de contributiebijdrage à € 8,00 over te maken. 
Van de meesten van u is de contributie over 
2014 inmiddels ontvangen. Wij vragen diege-
nen die dit nog niet overgemaakt hebben dit 
alsnog zo spoedig mogelijk in orde te maken. 
Het rekeningnummer van dorpsbelang treft u 
op de eerste bladzijde aan.

ANWB-paal en verlichting
Op de rotonde in de Ljouwerterdyk stond tot 
voor kort een ANWB-richtingaanwijzer met 
daaraan verlichte armaturen. Vanwege bezui-
nigingen op onderhoud en electriciteitskosten 
heeft de Provinsje Fryslân deze paal afgelopen 
september vervangen door een paal met on-
verlichte reflecterende richtingborden. Door 

nieuwe reflectietechnieken is de tekst die door 
de eigen autolampen wordt verlicht in het 
donker toch goed af te lezen. Daarnaast heb-
ben we van de Provinsje bericht gekregen dat 
in het kader van duurzame openbare verlichting 
Fryslân nieuwe LED-armaturen op bestaande 
provinciale lantaarnpalen worden geplaatst en 
dat er ook behoorlijk wat lichtmasten zullen 
worden opgeruimd. Lichtmasten die verdwij-
nen zijn herkenbaar doordat ze met een rood 
kruis gemerkt zijn. Zo is onlangs de lichtmast bij 
het voormalige gebouw van The Sound aan de 
Fiskwei opgeruimd en is op de lichtmast op de 
driesprong van de Fiskwei met de Grândyk en 
op de Dokkumerdyk naar de Tonnebrêge een 
nieuw armatuur geplaatst. De LED verlichting 
geeft een heel ander maar wel helder licht. 
Voor vragen kunt u terecht bij de projectleider 
van de Provinsje, de heer J. Hiddenga op tele-
foonnummer 058-2925925 of via internet op  
www.fryslan.nl/verlichting.

Gebouw The Sound
Het jeugdhonk The Sound en de peuterspeel-
zaal hebben onlangs hun intrek genomen in 
de nieuwe behuizing in de Multifunctionele 
Accommodatie Holwerd aan De Morgenzon. 
Het gebouw aan de Fiskwei, dat eigendom is 
van de gemeente Dongeradeel, leeg komen 
te staan. Dorpsbelang is door de gemeente 
benaderd met de vraag wat met het gebouw 
te doen. Vanuit dorpsbelang hebben onze be-
stuursleden Hessel Hiddema en Theo Broersma 
zitting in het project Holwerd aan Zee (HAZ). 
Voor dit langlopende project zagen zij mogelijk-
heden om het gebouw te gebruiken voor het 
projectbureau Holwerd aan Zee. De gemeente 
heeft hierin toegestemd. Het gebouw blijft dus 
voorlopig staan en zal gebruikt worden als 
presentatieruimte voor Holwerd aan Zee en 
de ontvangst van gasten. Het gebouw zal wat 
kleine aanpassingen ondergaan en de gemeente 
heeft toegezegd de kosten voor voorzieningen 
voor haar rekening te willen nemen. Holwerd 
aan Zee gaat intussen gestaag verder met het 
uitwerken van de plannen.
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Multifunctionele accommodatie (MFA)
Op zaterdag 6 december is door burgemees-
ter Marga Waanders en wethouder Pytsje de 
Graaf de openingshandeling verricht van het 
MFA. Na jaren van bouwen was het dan ein-
delijk zover dat het grote gebouw kon worden 
opgeleverd. Om 14.00 uur was de officiële 
opening en van 15.00 tot 18.00 uur kon het 
gebouw van binnen worden bekeken. Bij het 
schrijven van dit stukje moest de opening nog 
plaatsvinden.

Waddeninformatiecentrum Holwerd (WICH)
De verbouw van de voormalige gereformeerde 
kerk aan de Elbasterwei is in december gestart. 
Samen met de bouwbedrijven Olivier en Van 
der Wielen zullen vrijwilligers deze klus ter 
hand nemen. In mei 2015 zal de verbouwing 
klaar moeten zijn. 

Huurwoningen Beyertstrjitte
Een aantal bewoners van huurwoningen in 
de Beyertstrjitte heeft deze zomer van de 
woningbouwcorporatie Thús Wonen een ver-
ontrustende brief ontvangen. In deze brief gaat 
de corporatie in op de plannen met de betref-
fende woning op de lange termijn. In de brief 
is sprake van afstoting van de woning uit het 
woningbestand. Dat betekent kortweg sloop of 
verkoop van de woning samen met andere wo-
ningen die aan elkaar gekoppeld zitten als een 
compleet blok. En dat in een tijdsbestek tussen 
vier en tien jaar vanaf juni 2014. Deze brief 
verbaast de huurders ten zeerste en zij hebben 
daar dorpsbelang van op de hoogte gesteld. 
Wij vinden het zeer onprofessioneel dat dorps-
belang van dit voornemen zelf niet door Thús 
Wonen in kennis is gesteld!! Navraag bij andere 
dorpsbelangen in Dongeradeel leert dat dit ook 
in andere dorpen speelt. Aangezien we uit het 
verleden slechte ervaringen hebben met sloop 
en nieuwbouwplannen van de woningbouw-
corporatie, getuige de nog steeds braakliggende 
grond bij de Nije Nijhof, gaan we samen met 
de andere dorpsbelangen actie richting de wo-
ningbouw en gemeente ondernemen. 

Dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd 
(DOM)
Het experiment duurzaam beschermde dorps-
gezichten Dongeradeel loopt ontzettend goed 
in ons dorp. Sinds juli 2013 kunnen eigenaren 
en bewoners van een pand dat binnen de vast-
gestelde grenzen van het beschermde dorpsge-
zicht van Holwerd ligt subsidie aanvragen voor 
40% van de bouwkosten (tot een maximum 
van € 5.000,-) voor werkzaamheden aan de 
buitenkant van de eigen woning. 

Subsidiabel is o.a. schilderwerk, vervangen van 
rotte houten onderdelen, nieuw voegwerk en 
zinkwerk in dakgoten met dien verstande dat 
er gebruik wordt gemaakt van originele materi-
alen die het beschermde karakter van Holwerd 
ten goede komen (gebruik van kunststof valt 
er dus niet onder). Ook de mogelijkheid van 
een lening via de DOM tot een maximum van 
€ 50.000,- tegen een rente die 3% lager ligt 
dan bij een reguliere geldverstrekker, is een  
mogelijkheid. De huizen die opgeknapt worden 
met steun van de DOM zijn herkenbaar aan de 
daarbij geplaatste reclameborden. Het mooie 
en unieke van dit experiment is dat het van 
onderop komt uit de eigen bevolking. 

Bewoners kunnen de zaken regelen en bespre-
ken met Holwerders die in de DOM zitten en 
die de projecten volgens vastgestelde regels 
beoordelen en keuren voor het verdere ver-
loop in het traject. Maar zoals gezegd loopt het 
storm met de aanvragen. Voor Holwerd was 
een bedrag van € 96.000,- beschikbaar voor 
subsidieverlening. Daarvan is inmiddels al bijna 
€ 70.000,- aan subsidies toegekend. Dit wordt 
ook mede veroorzaakt doordat de BTW op 
arbeidsloon verlaagd is van 21 naar 6% wat een 
verbouwing extra aantrekkelijk maakt. Deze 
tijdelijke regeling duurt nog tot eind juni 2015. 
Dus heeft u nog plannen voor de aanpak van 
de buitenkant van uw eigen woning meld u dan 
bij de DOM en vraag naar de voorwaarden. 
Dit kan via dedom.holwerd@gmail.com of bij 
één van de DOM-leden: Durk Geertsma, Jan 
Idsardi, Gerben Osinga, Rob van der Holst of 
Henk Willemsen.
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It lêste nijs
Ook de Wilibrorduskerk is niet ontkomen aan 
koperdiefstal. Dieven sloegen half oktober hun 
slag en knipten de koperen bliksemafleiders tot 
op een hoogte van ruim 2 meter af en namen 
ze mee om als oud metaal te verkopen. Er 
is aangifte gedaan van diefstal en de eigenaar 
van het kerkgebouw, de Stichting Âlde Fryske 
Tsjerken, heeft de bliksembeveiliging zo snel 
mogelijk laten herstellen. Eind september heeft 
een fotograaf een flink aantal oude panden 
op de foto gezet voor de Waddentour. De 
Waddentour is een project van de gezamen-
lijke dorpsontwikkelingsmaatschappijen van Ee, 
Paesens-Moddergat, Metslawier en Holwerd en 
beoogt van uitgekozen panden de geschiedenis 
in woord en beeld straks via internet te laten 
leven. Ook zal er bij de panden een bordje met  
een oude foto en enige informatie verschijnen. 
De vier dorpen werken samen om het voor 
toeristen aantrekkelijk te maken een tour door 
de regio te maken tussen de genoemde 4 
dorpen onderling waarbij de geschiedenis een 
grote rol speelt. Rob van der Holst is vanuit de 
DOM Holwerd betrokken bij de Waddentour. 

Ook in deze donkere decemberdagen zijn de 
Willibrorduskerk en molen De Hoop weer ver-
licht door grote schijnwerpers. Hondenpoep, 
niet op de stoep !!! U riskeert een boete van 
130 euro!! Nieuwe inzameling van kerstbomen 
door gemeente in samenwerking met dorps-
belang. Op woensdag 7 januari kan ieder zijn/
haar kerstboom inleveren. De gemeente wil 
kinderen stimuleren om mee te doen met deze 
actie. Voor iedere ingeleverde boom krijgt men 
1 lootje en 1 waardebon van € 0,50. De waar-
debonnen kunnen tot 1 februari 2015 worden 
ingeleverd bij speelgoedzaak Top 1 Toys in 
Dokkum. De loten moeten bewaard worden 
en geven kans op drie te verloten geldprijzen 
van € 75,-, € 50,- of € 25,-. De plaats van 
inlevering van de kerstbomen is het parkeer-
terrein bij de COOP. Leden van dorpsbelang 
zullen de bomen in ontvangst nemen en de 
bonnetjes uitreiken. Nadere informatie via de 
gemeentelijke pagina in de huisaanhuis van de 
Nieuwe Dockumer Courant. 
Noflike krystdagen en in lokkich 2015 tawinske.

Dorpsbelang, Henk Willemsen

BIJ DE FOTO OP DE VOORZIJDE
Op het lege stuk grond naast hotel De Gouden 
Klok stond tot omstreeks 1970 dit oude 18e 
eeuwse pand. Van de vier jaartalmuurankers 
was alleen het derde cijfer, de 5, nog aanwezig. 
Jarenlang was hier de kapperszaak van Hemke 
Pieters Elzinga gevestigd. Op de foto is rechts 
op de gevel een uithangbord te zien met daar-
op de tekst: ‘dames en heeren kapper, aparte 
salons’. In die tijd lieten mannen zich bij de kap-
per scheren. Dat gebeurde meestal eenmaal in 
de week en vaak op zaterdag. Tot ‘s avonds laat 
zaten dan de Holwerder mannen te wachten 
op hun beurt onderwijl de laatste nieuwtjes uit-
wisselend. Tot een uur of tien was het dan een 
drukte van belang in de kapperszaak. Tussen dit 
pand en de Gouden Klok in was een steeg, de 
Kloksteech. Alleen het achterste deel daarvan is 
nog als steeg herkenbaar. Tussen de kappers-

winkel en het pand 
aan de andere kant 
van de steeg stond 
nog een huis. Hier 
woonden Wybren 
en Clara. Wybren 
was de zoon van 
kapper Elzinga. Zij 
ventten langs de 
deuren met groen-
ten. Er zal in hun 
huis niet veel lichtinval zijn geweest. Na kapper 
Elzinga heeft Ringnalda de zaak overgenomen. 
Als laatste kapper in dit pand was De Graaf 
er gevestigd waarna de beide panden zijn ge-
sloopt. Op de vrijgekomen ruimte heeft hotel 
De Gouden Klok er nu parkeergelegenheid 
voor haar gasten.
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(KLEIN)KINDEREN VAN ONDERDUIKERS BIJ ONS OP BEZOEK
Ten tijde van de tweede wereldoorlog woon-
de de familie Peenstra in ons huis aan de 
Foarstrjitte 20. 
Net als de familie Van der Velde later hadden 
ze een slagerij in het pand. De heer en me-
vrouw Peenstra boden onderduikers tijdens de 
oorlog een veilig onderdak, met alle risico’s van 
dien. Begin jaren negentig van de vorige eeuw 
werden de schuilplekken gewezen, ze waren 
grotendeels intact. Het maakte toen ook al in-
druk op mij. Ik kan mij voorstellen dat er angst 
en onzekerheid moet hebben geheerst en men 
niet zeker was de oorlog te overleven. 

De onderduikplekken zijn er niet meer, ver-
timmerd of weggestopt onder de grond. 
Weggestopt met het verleden waar niet graag 
over gesproken werd. We kennen de plekken, 
maar nog niet de verhalen van de mensen die 
hier tijdelijk woonden. Maar toen, medio ok-
tober van dit jaar kwam er een stukje historie 
naar de oppervlakte.

Op een avond in oktober werden we gebeld 
door Carolijn Visser uit Amsterdam met de 
vraag of ze samen met de (klein)kinderen van 
twee onderduikers een kijkje mocht komen 
nemen in het huis. Dinsdag 28 oktober was 
de afspraak en zo stond het gezelschap voor 
ons huis waar een foto van genomen werd. 
Later bleek dat Jan Van der Velde ook al be-
naderd was door Carolijn om één en ander te 
weten te komen over het huis en slaapkamer 
waar hij - net als onze Joris - geboren is. Het 
is overigens ook één van de kamers waar een 
schuilplaats was. 

Bij binnenkomst vertelden de kinderen Greta 
en Tseng Y mij hoe bijzonder ze het vonden in 
het huis te zijn waar hun moeder en opa een 
veilige plek hadden gevonden. Ik vond het ook 
een hele ervaring kan ik u zeggen om dit mee 
te mogen maken. Een stukje geschiedenis van 
een moeder en opa werd zichtbaar voor de 
kinderen. Ik was benieuwd naar hun verhaal en 
de rol van Carolijn hierin. 

De kinderen vertelden mij dat hun Joodse 
moeder Selma (toen 20 jaar) tijdens de tweede 
wereldoorlog samen met haar vader Max Vos 
moesten vluchten uit Terneuzen (Zeeland). Na 
een overnachting in Zaandam reisden ze ver-
der richting Holwerd, een lange reis in die tijd. 
Hoelang en waar ze precies gescholen hebben 
gezeten in ons huis wist men niet. Het zou zo 
maar kunnen dat ze via het luikje wat zich in de 
slagerij bevond naar boven vluchtten, in de kast 
boven (met dubbele achterwand) in de slaap-
kamer of onder de vloer in een andere kamer. 
Ondanks de verbouwingen kregen de beide 
kinderen van Selma een goede indruk van het 
huis met de vluchtmogelijkheden. Alleen al 
door er te zijn maakte een diepe indruk op hen.

Na de oorlog vertrok Selma met haar vader te-
rug naar het westen om uiteindelijk te gaan stu-
deren in Cambridge (Engeland). Ze ontmoette 
daar haar man Ri Chang Tsao, een Chinese 
promovendus. Daar is Tseng Y (in Cambridge) 
geboren. Het echtpaar verhuisde naar Hong 
Kong waar dochter Greta is geboren. In de 
loop van 1950 verhuisde het gezin naar Peking. 
Tseng Y en Greta verloren hun ouders tijdens 
de Culturele Revolutie. In 1979 kwamen zij met 
z’n tweetjes naar Nederland.

Het is de bedoeling dat het levensverhaal van 
Selma beschreven wordt in een boek. De 
schrijfster Carolijn heeft diverse boeken op 
haar naam staan waaronder een reisverhaal 
uit China met als titel ‘Buigend Bamboe’. Haar 
nieuwste boek ‘Argentijnse avonden’ vertelt 
het verhaal over een Nederlandse vader en 
zijn twee dochters die naar Argentinië emi-
greerden. 

In het nog te schrijven boek zal Holwerd zeker 
voorkomen, omdat het een belangrijke rol 
gespeeld heeft in het leven van Selma. Ik zal u 
op de hoogte houden wanneer het boek klaar 
is, waarin ik erg benieuwd ben naar het verhaal 
van de vluchtelingen die een veilige haven von-
den in ons huis. 
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Het houdt me bezig en ik ben ontzettend 
benieuwd naar de dhr. en mevr. Peenstra, wie 
waren deze mensen?  

Willem Willemsen heeft het echtpaar gekend, 
maar weet zich niet veel meer te herinneren 
van hen.
Dat ze onderduikers in huis hadden wist hij 
niet, omdat hij tewerkgesteld werd in de oor-
log. Wel wist dhr. Willemsen (sr) dat het gezin 
na de oorlog verhuisde naar Leeuwarden om 
daar een verhuurbedrijf voor wasmachines te 
beginnen. Volgens mijn eigen speurtocht zijn 
Dhr. en Mevr. Peenstra beiden overleden in de 
jaren zestig en zijn in Holwerd begraven. Weet 
u meer over dit kinderloze echtpaar die later 
het Joodse meisje Kitty adopteerden? 

Even terug komend op het bezoekje van Greta 
en Tseng Y: 
Ze vonden dat ons dorp zoveel goeds heeft ge-
daan en bedanken Holwerd, hét dorp wat zo-
veel betekend heeft voor hun moeder en opa.

Mooie woorden na een prachtige ontmoeting 
met ontzettend vriendelijke mensen! 

     

Hartelijke groet,
Marijke van der Laan

KERSTFEEST 
VOOR JONG EN OUD
Na het stoppen van de zondagschool met 
Pasen 2014 stopte ook het Kerstfeest van 
de zondagsschool. Wij zijn het er allemaal 
over eens dat het jammer zou zijn voor 
jonge en oudere gemeenteleden als er 
geen Kerstfeest gevierd werd.

De Kerstnachtdienst en Kerstmorgen is 
meer bedoeld voor volwassenen. Voor 
het dorp zou het een gemiste kans zijn als 
wij zouden breken met deze traditie.
Vandaar dat een aantal gemeenteleden de 
koppen bij elkaar heeft gestoken.

De oud-zondagsschool kinderen en jeugd 
ontvangen een uitnodiging. Maar de opzet 
is dat iedereen, hetzij alleen, komt maar 
ook de pake’s en beppe’s met de kleinkin-
deren de geboorte van Jezus mee willen 
vieren, welkom zijn.
Een ‘gewoon’ Kerstfeest zoals we dat 
gewend waren met een grote kerstboom, 
het kerstevangelie, een kerstverhaal, en na-
tuurlijk poeiermolke met traktatie en een 
sinaasappel. Jan Idsardi en Piet Miedema 
zorgen voor de muzikale begeleiding.
Kortom we hebben er zin in!

Riekje, Willie, Sieke, Nienke, 
Korneel en Jelske

Datum:  24 december 2014
Tijd:    19.00 uur
Waar:   DOOPSGEZINDE KERK
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BESTUUR DORPSBELANG
Beste dorpsgenoten van Holwerd,

Graag willen wij ons als bestuur van Dorpsbelang 
aan u voorstellen. Vorig jaar is Arnoud Haitsma 
het bestuur komen versterken en dit najaar 
kwamen daar Sija van der Wal-Boonstra en 
Marijke van der Laan-Heshof bij. Acht perso-
nen, mooi verdeeld qua aantal mannen/vrou-
wen en leeftijden. 

Voor de meesten van u zijn het bekende 
Holwerters, maar er zullen voor anderen ook 
nieuwe gezichten te vinden zijn. Daarom heb-
ben we besloten om ons persoonlijk aan u 
voor te stellen, mede door de wisseling in het 
bestuur.  We zullen u in de toekomst bij een 
bestuurswisseling het nieuwe bestuurslid aan u 
voorstellen, uiteraard met foto. 

We wensen u veel leesplezier met de Doarps-
bel (deze keer huis-aan-huis verspreid) 

Onder v.l.n.r.: Hessel, Sija, Femke, Klaske en  
Marijke. Boven v.l.n.r.: Arnoud, Theo en Henk.

Mijn naam is:

Sija van der Wal-Boonstra, sinds september 
van dit jaar ben ik, lid van het bestuur van 
Dorpsbelang. Geboren en getogen in Holwerd 
en erg nieuwsgierig naar alle ontwikkelingen 
om ons heen, maar vooral nieuwsgierig naar 
ontwikkelingen in én voor Holwerd.
De afgelopen jaren ben ik lid geweest van di-
verse besturen en ook nu nog bestuurslid van 

Stichting Holwerterfeest. Ik ben getrouwd met 
Rinze en moeder van drie mooie dochters.
Ik werk als secretaresse bij Talant, maar mijn 
hart ligt bij het koken en bakken van allerlei 
lekkere gerechten en mooie taarten. Samen 
met vriendin Mascha heb ik al heel wat hapjes 
en zo (Hapjs’nzo) gemaakt voor diverse feesten 
en partijen. Dat is mijn grootste hobby en als er 
dan naast al deze dingen nog wat tijd overblijft, 
dan wandel ik graag of lees een boek.

Femke Meindertsma, geboren en getogen in 
Holwerd en momenteel wonend op Achter 
de Hoven. Ik geef les op de ISK (Internationale 
Schakel Klassen) in Drachten, waar ik veel 
minderjarige vluchtelingen en asielzoekers 
Nederlandse les geef. In mijn vrije tijd sport 
ik graag bij Anneke’s Lifestylestudio, en in de 
zomermaanden kaats ik. Ook sta ik als vrijwil-
liger achter de bar in The Sound en het MFA. 
Er is zoveel te weten en te doen in Holwerd, 
waardoor het geen moment verveelt om in 
Dorpsbelang te zitten. In februari ga ik alweer 
het vijfde jaar in als bestuurslid en secretaresse 
van Dorpsbelang Holwerd.

Klaske Miedema-Jensma (34 jaar)
Getrouwd met Syds Miedema en moeder van 
Femke, Nynke en Anne Renske. We ‘buorkje’ 
op de boerderij aan de Grandijk, waar we aard-
appelen, bieten en granen verbouwen. Parttime 
ben ik werkzaam op het directiesecretariaat 
van Rabobank Noordoost Friesland. Binnen 
dorpsbelang Holwerd beheer ik de penningen.

Marijke van der Laan-Heshof, geboren in 
1961 te Rotterdam en woon sinds 1988 in 
Holwerd samen met man Harry en onze zoon 
Joris. Onze oudste zoon Jelle woont in Baflo 
-Groningen. Ik werk sinds 2001 bij de ING 
klantenservice in Leeuwarden en heb naast 
werk altijd vrijwilligerswerk gedaan, waar ik veel 
van geleerd heb en nog steeds bijleer. Sinds dit 
jaar zit ik in het bestuur van Dorpsbelang, wat 
ik ontzettend leuk vindt. De ontwikkelingen 
in en rondom Holwerd vind ik interessant en 
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hoop dan ook dat ik mijn steentje op één of 
andere manier kan bijdragen. In mijn vrije tijd 
wandel ik graag in en om Holwerd en langs de 
Waddendijk.

Arnoud Haitsma, sinds vorig jaar maak ik deel 
uit van het bestuur van dorpsbelang omdat 
het mooi is om iets voor het dorp te kun-
nen betekenen. Er gebeurt genoeg in en om 
Holwerd en een actief betrokken dorpsbelang 
hoort daarbij. 
We hebben een bestuur waar iedereen voor 
elkaar klaar staat en dat maakt het een sterk en 
plezierig geheel. Hiervoor heb ik in een aantal 
andere besturen gezeten. Ik ben geboren in 
1983 en ben getrouwd met Rineke en woon 
sinds 5 jaar op de Iest. Samen met mijn ouders 
en broer ben ik eigenaar van Bouwbedrijf Fa. S. 
v/d Wielen en Zonen. Een familiebedrijf wat al 
sinds 1914 gevestigd is in Holwerd.  

Theo Broersma, in 1968 in Holwerd geboren 
en als enige uit mijn lagere schoolklas blijven 
wonen in Holwerd. In 1991 begonnen als che-
misch laborant bij de Keuringsdienst van Waren 
in Leeuwarden en nu Inspecteur Chemische 
Productveiligheid bij die zelfde dienst, al is de 
naam inmiddels veranderd naar Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit. Nu nog wonend 
aan de Hemmingaweg maar in de schaarse 
vrije tijd aan het klussen in De Roode Schuur 
aan de Medwerterwei. Naast het Dorpsbelang 
hou ik me bezig met Holwerd beachvolley en 
Holwerd aan Zee.

Henk Willemsen, geboren en getogen in 1966 
in Holwerd in het huis waar ik nog steeds 
in woon. Ik werk bij het Friesland College in 
Leeuwarden op de centrale studentenadmini-
stratie. Sinds 2008 maak ik deel van het bestuur 
van dorpsbelang omdat het leuk is iets voor 
de gemeenschap te kunnen doen. Vooral het 
oude Holwerd heeft mijn aandacht. Daarom 
vind ik het ook van belang dat ik met behulp 
van de DOM en gemeente mee kan helpen 
om het opknappen van de oude dorpskern te 
stimuleren met subsidies en leningen vanuit het 
experiment duurzaam beschermde dorpsge-

zichten Dongeradeel. Dit komt de leefbaarheid 
van het gehele dorp ten goede.

Hessel Hiddema, op de vraag van een nieuw 
bestuurslid binnen het dorpsbestuur, of die zich 
ook even moet voorstellen in het dorpskrantje, 
hebben we moeten antwoorden dat dit geen 
gewoonte is. Doch na enige overleg besloten 
om het dan meteen maar allemaal te doen. Het 
schijnt namelijk zo te zijn, dat er mensen in het 
dorp wonen die geen weet hebben van wie er 
nou eigenlijk in het bestuur van dorpsbelang 
Holwert zitting hebben. Laat staan dat men 
weet wat voor functie men binnen dat bestuur 
bekleed. 
Dus bij deze, ik ben Hessel Hiddema geboren 
en getogen Holwerter - 48jaar - gehuwd met 
Renny en heit van 3 kinderen. Ik ben boer in 
het gebied rond Holwert. Ik heb geen hobby’s 
of misschien toch wel, iets met besturen trekt 
mij aan. De drijfveer voor mij is toch met 
elkaar nieuwe dingen uitvinden, aantrekken of 
uit proberen om op die manier een bestuur of 
organisatie vooruit te krijgen. Ik doe dit al vanaf 
mijn 20e jaar, bij verschillende besturen en ook 
in verschillende functies. Zo ben ik in 2009 als 
voorzitter van dorpsbelang Holwert aangetre-
den, ik doe dit met veel plezier. Mede door een 
prachtig team van enthousiast mensen hebben 
we al heel wat dingen in het dorp kunnen doen. 
Ik ben er dan ook best trots op om met zo’n 
team, wat door de jaren heen ook altijd wisselt, 
in goede harmonie dorpszaken te behartigen. 
We hebben afgelopen jaren als Holwert best 
veel opgebouwd, de voorbeelden liggen om 
ons heen. Natuurlijk naar de toekomst toe lig-
gen er nog zeer veel uitdagingen die we zeker 
niet uit de weg gaan. En met de wetenschap 
dat er een actief dorp in alle facetten achter 
de verschillende besturen staan, doet je zeker 
weten dat wat we met elkaar oppakken ook 
kan slagen. 

Ik wens u allen namens dorpsbelang Holwert 
prettige kerstdagen en een goed, gezond en 
actief 2015 toe!!!!!
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IDESTA GESTART MET DE DORPSVOORZIENING ‘LYTSE BIEB’
Er zijn inmiddels voldoende (tweedehands) 
boeken ingezameld om in MFA Holwerd van 
starten te gaan met de uitleen van boeken 
voor 55+ers. 

In december zijn we gestart met de uitleen. U 
bent van harte welkom om een blik te werpen 
in onze boekenkasten. 
U wordt wekelijks, op donderdagochtend van 
10.00-11.00 uur, in de gelegenheid gesteld om 
boeken te lenen. 

Boeken kunnen, tegen een schappelijk  tarief 
van € 0,50 per boek, door u worden geleend.
Onze vrijwilligers Guus en/ of Conny Winkeler 
zitten voor u klaar.
Uiteraard nemen we ook de tijd voor een 
praatje en de kofje stjit klear!
Ook liggen hier folders klaar indien u meer 
informatie wilt over Idesta zorggroep.

U kunt tevens een kijkje nemen op onze web-
site: www.idesta.nl .
 
Mocht u nog nette boeken thuis hebben lig-
gen dan houden we ons aanbevolen (o.a. 
grootletter, romans, gedichtenbundels, frysk, 
koningshuis).
 
Voor meer informatie of een antwoord op uw 
vragen, kunt u contact opnemen met Jolanda 
Heeringa, coördinator Idesta, tel: 06-20177896 
/ jheeringa@idesta.nl
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DE NATOER YN EN OM HOLWERT

Wist u dat een inwoner van Holwerd drie bijnamen kent?

En ek de hjerst wie moai mei te hege tempera-
tueren. Tagelyk tink je dan oan de opwaarming 
fan de ierde en dan is je plesier even fuort. It 
wie ek in jier mei hiel folle boekenútsjes en 
kastanjes en fruchten ensafuorthinne. 
In oantal fûgels begûnen yn de hjerst wer te 
sjongen. It binne de jonge fûgels dy’t fêst oe-
fenje foar it oare foarjier. It readboarst (rood-
borstje) kin der wat fan. Se sjongt in heech 
triljend gelûd heech yn ‘e beammen.
Yn oktober kamen de guozzen wer werom út 
it hege Noarden. Foaral de paugoes (brand-
gans) sjochst hjir it meast. Je binne altyd wer 
bliid as je har gak-gak wer hearre.

Fazant

As it kâlder wurdt, sjogge je hieltyd faker de 
fazanten tichter by de huzen en boskjes kom-
men. By gefaar besykje se earst om dravend 
fuort te kommen. Mar dan fleane se op mei in 
bulte lawaai en roppe derby in lûde en rauwe 
skreau. Efkes letter strike se wer del. De fazant 
is wierskynlik troch de Romeinen hjir hinne 

brocht en hat sich yn de koloaniale tiid mei 
oare soarten krúst. It is dus in saneamde exoot. 
De fazant wurdt ek wol yn foliêres holden mei 
in 6-tal wyfkes. Yn tsjinstelling mei it mantsje 
binne de wyfkes gewoan brún, in goeie kamû-
flaazje. Sûnt 1993 meie der gjin bisten mear 
útset wurde foar de jacht en mei der net mear 
op jage wurde.

Sniefink

Yn septimber seachen wy op it bûtendykse lân 
boppe Ferwert in troep sniefinken (sneeuw-
gors) It is in wyt fûgeltsje mei donkere flerkjes 
en koarte poatsjes. Se drave oer de grûn en 
fleane golfjend. It binne fûgeltsjes fan de toen-
dra’s, strânen en heechlânfeanen. Bysûnder om 
te sjen.

Oant in oare kear.

Novimber 2014
Sara Hofman

• Roeken (zwarte kraaien): waarschijnlijk omdat er vroeger zoveel roeken nabij de kerk leefden;
• Roekefretters: omdat Holwerters ze zelfs aten;
•  Fammebroeiers: vrijlustige jongemannen, die moeilijk afscheid konden nemen van hun geliefde. Het 

werd dus altijd laat.

(bron: boekje: Schimpnamen van Friesland door Dirk van der Heide)

Met dank aan Cathrinus van der Meij die mij het mogelijke antwoord op de vraag in het vorige boekje 
waarom een Holwerter de bijnaam Roek geeft.
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VAN DE RAZENDE REPORTER: INTERVIEW HENK PLEKKRINGA
Regelmatig vraag ik dorpsbewoners over de 
plannen van Holwerd aan Zee. Naast vele 
positieve reacties heb ik geprobeerd iemand te 
vinden die dit niet is, wat niet echt mee valt. De 
meeste mensen die ik sprak waren enthousiast 
over de toekomst van ons dorp met de huidige 
plannen. Wat ik wel hoorde was dat men zich 
afvraagt of de plannen te realiseren zijn qua 
financiën. Ten tijde dat ik de vraag stelde ( sep-
tember/oktober ) was er nog niets concreets 
bekend over Holwerd aan Zee. 

Ik zal wat reacties op een rijtje zetten:
-  ‘Als het plan echt doorgaat denk ik erover na 

te investeren in het dorp’;
-  ‘Het idee alleen al van Holwerd aan zee 

maakt het dorp levendiger, mensen praten 
erover  en dat is goed’;

-  ‘Ik denk dat er meer winkeltjes geopend gaan 
worden en dat zal het ook gezelliger maken 
in de Buorren’;

-  ‘Leuk hoor, meer toeristen in het dorp in 
plaats dat ze alleen maar voorbijrijden naar 
Ameland’;

-  ‘De laatste tijd is Holwerd positief in het 
nieuws’;

-  ‘Ik denk dat de huizenprijzen zullen stijgen als 
het plan doorgaat.’

De nazomer was heerlijk! Tot medio oktober 
waren er regelmatig heerlijke - bijna zomerse 
- dagen.  Nog even heerlijk eropuit gaan,  een 
wandeling maken in of rond het dorp of een 
stukje fietsen ’s avonds na het eten. Even op de 
dijk staan en uitzien over het Wad. Wat wonen 
we toch op een bijzondere plek, zo dichtbij 
Unesco Werelderfgoed. Op zo’n mooie dag in 
het najaar kwam ik tijdens een wandeling Dhr. 
Plekkringa tegen. We maakten een praatje en 
hadden het over het weer en koetjes en kalfjes.  
Ik maakte van de gelegenheid gebruik en vroeg 
Henk Plekkringa of ik een interview mocht 
houden. En ja hoor, alweer een dorpsgenoot 
waar ik welkom was. Ik wens u veel leesplezier. 

Hartelijke groet van 
De razende reporter van Holwerd!

Interview met Henk Plekkringa

Wat fijn dat ik u mag interviewen. U bent 
inmiddels een bijna bekende persoonlijkheid, 
ik zag u in de krant en u was ook nog op tv 
bij Omrop Fryslân. 
Ja dat klopt. Ik werd gevraagd om bij de ope-
ning van het Gezondheidscentrum-Holwerd 
het lintje door te knippen. Dit omdat ik één 
van de oudste bewoners ben van het dorp. Ik 
ben geboren op 5 november 1923 in Holwerd.  
Er wonen nog vier 90+ers, dat zijn: Willem 
Willemsen, Jan Veldema, Riem Bierma en 
Pietsje Jansma. Dus ik ben niet dé, maar één 
van de oudste inwoners. Ik kwam op tv omdat 
de school waar ik 40 jaar heb gewerkt 125 
jaar bestond en dit vierde met een reünie. De 
viering was op een mooie zonnige dag en ‘mijn 
privéchauffeur’ Durk Wassenaar heeft me er in 
mijn auto heengereden. Na afloop zijn we ge-
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zellig een visje gaan eten op Lauwersoog. Ik ben 
trouwens ontzettend blij dat Durk mij zo nu 
en dan helpt. Dat is het fijne van een dorp en 
de ‘mienskip’ die voor je klaar staat daar waar 
nodig. Over mijn eigen chauffeur is natuurlijk 
maar een grapje.

Heeft u altijd al aan de Foarstrjitte gewoond?
Nee, ik ben geboren aan de (toenmalige) 
Blokstraat. Dit is het stukje straat waar vroeger 
de Coop zat aan de Waling Dykstrastrjitte.  
De foto van mijn geboortehuis stond in het 
september nummer van de Doarpsbel op de 
voorpagina, wat ik erg leuk vond. Jaren ervoor 
zat er de herberg ‘het Graauwe Paard’ in. Mijn 
vader en moeder verhuisden van Sneek naar 
Holwerd en begonnen een winkel met onder 
andere tabaksartikelen, parfums en andere 
luxe spullen. Helaas moest het pand gesloopt 
worden, enerzijds omdat er geen stoep voor 
de deur was en anderzijds omdat het gebouw 
in zeer slechte staat verkeerde. Wij verhuisden 
hierdoor eind jaren zestig naar de Foarstrjitte, 
waar mijn vader de winkel voortzette. Mijn va-
der was ook kapper en we hadden het eerste 
VVV-punt in Holwerd. 

Hoe waren uw jeugdjaren?
Ik heb geen mooie jeugd gehad. Helaas werd 
mijn moeder - toen ik een klein kind was - ziek 
en kon niet meer voor ons zorgen. Ze moest 
uit huis geplaatst worden. Mijn zus Romkje en 
ik zijn door een zeer strenge huishoudster uit 
Wierum opgevoed. Ik weet nog dat ik regel-
matig straf kreeg van Ankje (de huishoudster) 
omdat mijn sokken vies waren van de modder. 
Zo kreeg ik van haar na schooltijd huisarrest 
opgelegd. En die vieze sokken moest ik zater-
dags weer aan, wat ik zo vies vond. In de jaren 
dertig was het de tijd van paard en wagen, waar 
de straten vaak smerig waren. Mijn zus heeft de 
taak van huishoudster op haar vijftiende over-
genomen, omdat Ankje ziek werd. De herin-
neringen aan mijn moeder zijn dat we haar om 
de drie weken in de weekenden bezochten. 
Eerst in Groot Lankum (Franeker) en later in 
Toutenburg (Noordbergum). Mijn vader was 
altijd druk in de winkel en alles wat daarbij 

kwam kijken en had niet zoveel tijd voor ons, 
maar was een lieve en zorgzame vader. Na het 
overlijden van mijn ouders bleef ik met mijn zus 
wonen aan de Foarstrjitte. Van mijn moeder 
heb ik nog een prachtig door haar geweven 
kleedje, wat ik koester. Mijn zus en ik hebben 
nog hele mooie jaren gehad. Helaas moest ik 
ook van haar afscheid nemen, ze overleed eind 
1993 twee dagen na kerst.

Had u vrienden in Holwerd en daarbuiten in 
uw jeugd?
Jazeker, gelukkig wel. Eén daarvan was Hein 
Boonstra, ik zat naast hem in de klas en we 
hebben een levenslange vriendschap opge-
bouwd. Zo was ik ook bevriend met Tjeerd 
Andringa, Jan Banga en Jaap Hoekstra. Ik 
zat trouwens het eerste jaar van de lagere 
school op de Openbare School. De Ploos van 
Amstelskoalle was in het begin alleen voor 
Gereformeerde kinderen. Later kon ik daar 
terecht, omdat de Hervormden en andere 
geloven ook welkom waren.  Later raakte ik 
bevriend met Jan Huizinga die net als ik onder-
wijzer was. We fietsten veel en maakten mooie 
tochtjes naar Leeuwarden, Heerenveen en 
andere plaatsen in de provincie. Zo hebben we 
samen een fietsvakantie gevierd naar Nijverdal 
en sliepen de eerste nacht in een kippenhok. 
Het was een ontzettend leuke tijd, waarin we 
veel leeftijdsgenoten ontmoetten.

Wat ging u doen na de lagere school?
Na de Mulo in Dokkum heb ik een jaar op 
het land gewerkt van de familie Knol, ik had 
hiervoor landbouwverlof gekregen zoals dat 
genoemd werd. In 1942 heb ik de Kweekschool 
in Dokkum gedaan, om te leren voor onder-
wijzer. Het was een spannende tijd, de 2de 
wereldoorlog was in volle gang. Elke dag fietste 
ik van Holwerd naar Dokkum. 
Ik werd van school gestuurd en thuisgebracht, 
omdat men bang was dat ik opgepakt zou 
worden om tewerkgesteld te worden. Zo 
dook ik onder bij ons thuis, maar ook op an-
dere plekken heb ik gescholen als er razzia’s en 
huiszoekingen waren. Het was een zeer zware 
tijd, maar heb door thuisstudie mijn diploma 
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gehaald. Na de oorlog heb ik mijn hoofd-
akte en de akte voor bijbelonderwijs gehaald 
in Leeuwarden. 

Wat een spannende tijd moet u doorstaan 
hebben. Bent u als ik het zo mag noemen 
door het oog van de naald gekropen tijdens 
de oorlog?
Ik heb gewoon elke keer geluk gehad. Natuurlijk 
vonden er bij ons ook huiszoekingen plaats. Die 
keer dat ze bij ons kwamen kon ik ternauwer-
nood naar boven rennen en me verstoppen.  
Gelukkig bleef de zoektocht beperkt tot de 
benedenverdieping. Zo heb ik ook gescholen 
bij de buren achter een luikje onder de dak-
pannen, in een hooiberg, bij de turfboer (in het 
huis waar nu familie Haitsma aan de Foarstrjitte 
woont) en ook nachten doorgebracht in de 
weilanden. 
Ja, de oorlog was écht een angstige tijd, voor 
iedereen in Holwerd en natuurlijk daarbuiten. 
Zo weet ik me nog te herinneren dat er twee 
Duitse officieren onze winkel bezochten. Ik 
was alleen thuis en hoorde de deurbel, tot 
mijn schrik kwam ik oog in oog te staan met 
de mannen. 
Ze vroegen of ik een ‘ausweis’* had, waarop ik 
heldhaftig antwoordde dat ik deze natuurlijk in 
mijn bezit had. Gelukkig vroegen ze niet verder 
en waren ze voor de rest vriendelijk. Nadat 
ze tandpasta hadden gekocht verlieten ze de 
winkel. 
Een aantal weken later was er wel weer een 
razzia en moest ik voor de zoveelste keer on-
derduiken. Wat ik mij ook nog herinner is dat 
in de laatste twee weken van de oorlog een 
officier tegen mijn vader zei dat hij zijn zoon - ik 
- nog wel goed moest verstoppen, want je wist 
maar nooit wat er nog kon gebeuren. 
* Een ausweis is een soort werkvergunning 
die door de Duitse bezetter tijdens de Tweede 
Wereldoorlog  werd ingevoerd.

Wat bijzonder dat u hier iets over wilde ver-
tellen, een periode waar je niet zo makkelijk 
over praat lijkt mij. Ontzettend bedankt, het 
is toch een stuk geschiedenis van uw leven 
wat een hele grote impact heeft gehad.

U heeft een aantal decennia meegemaakt met 
al zijn veranderingen. Waar ging u werken na-
dat u uw papieren voor onderwijzer haalde?
Ik ben in Ternaard gaan werken op de school 
“it Harspit”, waar ik 40 jaar met heel veel ple-
zier gewerkt heb. Vorig jaar was er de reünie in 
juni waar ik veel oud leerlingen ontmoet heb. 
Ik kwam ook nog op het nieuws bij Omrop 
Fryslân.

Dat heb ik gezien. Het viel mij op dat een oud 
leerlinge héle goede herinneringen aan u had.
Ja……ik was een beetje té goed, maar daar-
door heb ik altijd wel een hele fijne band gehad 
met mijn leerlingen. In 1986 ging ik met pensi-
oen wat in het begin wel wennen was, maar 
had nu overal tijd voor. Zo hadden mijn zus en 
ik meer tijd voor uitstapjes met de auto naar 
familie in Voorschoten en Groningen. 

Had u naast uw werk nog andere bezigheden?
Ik heb negen jaar in het bestuur van dorpsbe-
lang gezeten. Het was toen anders dan nu, het 
was een beetje een officieel gebeuren. We 
hielden ons bezig met zaken zoals straatverlich-
ting en onder andere behoud van de molen. 
Sinds 1962 ben ik lid van het Hervormde 
Willibrorduskoor, waar ik na veertig jaar erelid 
van werd. Voor de PCOB en de CHU* was 
ik jarenlang penningmeester. In rekenen was 
ik goed en dat is kennelijk opgemerkt. Ik heb 
jarenlang in de kerkenraad gezeten en gaf  cate-
chisatie aan de jeugd en jong volwassenen. De 
jeugd bestond uit jongens in de leeftijd tussen 
de 12 en 16 jaar, ze werden jeugdknapen ge-
noemd. Ik was ook voorzitter van de federatie 
van zangkoren van Westdongeradeel, zat in de 
commissie van toezicht van de Boerenleenbank 
en was toezichthouder bij het Wadlopen.
* CHU staat voor Christelijke Historische Unie op-
gericht in 1908 en in 1980 opgegaan in het CDA.

U heeft naast uw werk en later niet stilgeze-
ten, wat een indrukwekkende lijst! 
Dat is inderdaad zo, maar mijn zus en vader 
waren thuis die voor alles zorgden. Zo kon ik 
deze taken erbij doen en ik heb er mooie jaren 
aan beleefd.
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Wat deed u zoal als toezichthouder bij het 
Wadlopen?
Ik stond met een walkie talkie klaar op de pier 
als er een groep met gidsen aan het Wadlopen 
was naar Ameland. Omdat we met het getij te 
maken hadden, kon het weleens voorkomen 
dat je er al om vier uur ’s morgens stond. 
Het was in ieder geval een hele mooie periode 
waarin ik verschillende avonturen heb beleefd. 
Zoals die keer dat er een Leeuwarder meeliep 
die alleen een dun jasje aan had. 
Om warm te worden dronk hij een halve liter 
Beerenburg voordat de groep het Wad op 
ging. Nog geen kilometer van Ameland zakte 
de man van vermoeidheid en onderkoeling in 
elkaar. 
Van de lange stokken en een kleed die de gid-
sen mee hadden werd een brancard gemaakt 
en zo vervoerd naar de wal. Ik was na de 
noodoproep via de walkie talkie gaan bellen 
voor hulp op Ameland. 
Gelukkig is dit goed afgelopen en stond de 
dokter op het eiland gereed om de patiënt 
op te vangen. Zo heb ik nog meer avonturen 
beleefd, waarvan ik hele mooie herinneringen 
heb. De keer echter dat een loper overleed 
was een zeer schokkende ervaring, die ik ook 
nooit zal vergeten. 

Ik zie achter u een orgel staan, speelt u hier 
nog op?
Nee, helaas lukt het me niet meer, dit komt 
door mijn stramme vingers. Tot mijn 85ste heb 
ik het orgel bespeeld, het was een hobby die 
ik met veel plezier heb beoefend. Jaren na mijn 
pensionering heb ik les genomen, wat men niet 
echt wilde geloven dat ik op hoge leeftijd nog 
een cursus ging volgen. 

We hebben heel wat uitstapjes gemaakt uit 
uw leven. De overstap naar het heden is dan 
ook best een grote stap, toch wil ik hier ook 
wat vragen over stellen. Wat vindt u van het 
Holwerd van tegenwoordig?
 Ik vind het dorp de laatste tijd netter geworden. 
De huizen worden opgeknapt en de leegstand 
neemt wat af. Het winkeltje van Geertsma vind 
ik ook zo leuk en gezellig. Het MFA is prachtig 
geworden en het Gezondheidscentrum is ook 
een aanwinst voor het dorp. 

En hoe vindt u de plannen voor Holwerd aan 
Zee?
Ik zou het prachtig vinden. Alleen vraag ik me 
echt af of het ook uitvoerbaar is, dit vanwege 
de kosten. Maar nogmaals als het ervan komt, 
dan is het mooi voor het dorp. Ik ben zeer 
benieuwd en volg het op de voet.

Wat vindt u van de Doarpsbel?
 Het blad vind ik ontzettend leuk om te lezen en 
zie er elke keer weer naar uit.  Het is toch leuk 
om de geschiedenis en alle verhalen te lezen en 
zo blijf ik ook bij wat er voor ontwikkelingen er 
zijn in het dorp. Dat ons huis van vroeger op 
de voorkant van het vorige blad stond vond ik 
ook héél verrassend.  

Hoe vond u het om een deel van uw levens-
verhaal te vertellen?
 Heel leuk, er kwamen herinneringen naar bo-
ven en het was mooi om erover te vertellen. Ik 
vond het ontzettend leuk en ik ben benieuwd 
wat je ervan gaat maken.

We namen afscheid en ik bedankte Henk 
Plekkringa voor zijn indrukwekkende verhaal 
en zijn tijd. Natuurlijk met een kleinigheidje 
achterlatend.
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KLOKSTRJITTE I (SLOT)

Yn it septembernûmer fan de Doarpsbel haw 
ik skreaun dat oan 1913 ta de famyljes Van 
Duinen en Koopmans yn dit hûs by it Bosma’s 
plein in ‘lapkewinkel’ hienen en dat se yn dat 
jier de ‘zaak in manufacturen, garen, band, 
gemaakte goederen enz.’ ferkocht ha oan G. 
E. Feringa. Yn it hûs wie in ‘ruime winkel met 
paskamertje, voor- en achterkamer, werkplaats, 
ruime zolder, enz.’ Foar dit ferhaal gean ik hjir 
fierder by Feringa yn it jier 1913.

Feringa
Gerard Evert Feringa (1889-1960) en syn frou 
Eelkje Hiemstra (1891-1986) kamen beide fan 
Hjerbeam. Se binne yn 1913 troud en de tûke 
sakeman (en keatser!) Feringa wist tegearre 
mei syn frou it bedriuw yn Holwert stadichoan 
út te wreidzjen. Seis jier hat de famylje oan it 
Bosma’s plein wenne en de âldste fan de twa 
bern, Gerrit, is dêr yn 1915 berne. Fan him 
wurdt ferteld dat er as lyts jonkje wol ris in 
skoftsje bûtendoar delset waard yn de lytse 
romte achter it stekje lyk neist de foardoar. 
Dan koed er net fuortrinne. Dat stekje is der 
noch. Yn it foarige nûmer fan de Doarpsbel hat 
de redaksje in prachtige foto opnommen fan it 

Bosma’s plein yn dy jierren. Oan de gevel fan it 
hûs fan Feringa is oer de hele breedte in boerd 
fêstmakke. Dêr stiet wat op, mar de foto is 
no te bleek om de letters lêze te kinnen. Wit 
ien wat dêr stien hat? Yn 1919 sette kastlein 
Willem van der Weg syn loazjemint ‘De Witte 
Zwaan’ oan de Foarstrjitte te keap. Der wie net 
in nije kastlein te finen dy’t dêr brea yn seach en 
doe hat Feringa dit âlde en grutte gebou kocht. 
It wie in stik rommer as it hûs oan it Bosma’s 
plein en it lei op in gaadlik plak. De manufak-
turewinkel fan de famylje Feringa hat hjir noch 
in lange rige fan jierren festige west. De saak 
krige de namme Magazijn “De Zwaan”. Mar wa 
kaam doe yn de winkel oan it Bosma’s-plein?

Bijlstra
Alheel wis bin ik der net fan, mar ik tink dat 
it Geert Geerts Bijlstra jr. wie dy’t dat hûs yn 
1919 fan Feringa kocht hat. En as it net yn 1919 
wie, dan hat der even in oare eigener west en 
hat Bijlstra it in pear jier letter kocht.
De skuonmakkerssoan Geert Bijlstra (1876-
1943) wie fan berop ‘postbode’, mar syn frou 
Aaltje Jouta (1878-1924) waard by har ferstjer-
ren ‘winkelierster’ neamd. Net sa frjemd dat se 
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in hûs kocht ha dêr’t romte wie foar in winkel. 
Trouwens, ek Aaltsje har mem, de widdo 
Berber (Beike) Jouta-Bilker, hat jierrenlang in 
krudenierswinkel yn Holwert hân, en Aaltsje 
har beppe fan heitekant, IJtje Oberman, hie in 
‘galanteriewinkel’ yn De Opslach. 
En no’t we it toch oer winkellju ha: de soan fan 
Geert Bijlstra, Christiaan, hat midden jierren ’20 
in grutte nije winkel bouwe litten op de trijes-
prong midden yn de Foarstrjitte. Boppe de iene 
etalaazje stie GALANTERIËN en boppe de 
oare KRUIDENIERSWAREN. Dy twa wurden 
binne noch altyd te lêzen. As Geert Bijlstra ta 
de foardoar útstapte en de Klokstrjitte oerstiek, 
dan stie er by syn soan yn de tún achter it hûs. 
Aldere Holwerters hawwe Christiaan (Christ) 
Bijlstra (1902-1992) noch wol goed kennen. 
Is it net as winkelman, dan wol as de kundige 
dirigent fan Crescendo en fan in soad oare 
korpsen.
Yn 1932 hie G. G. Bijlstra jr. syn hûs oan it 
Bosma’s plein te keap. Hy wie in pear jier 
earder wer troud, en miskien woenen hy en 
syn frou wol út Holwert wei. Mar it slagge net 
om it hûs gaadlik te ferkeapjen. Twa jier letter 
besocht er it noch in kear. Doe hie er mear 
sukses. De keaper wie in Braaksma. Bijlstra en 
de frou binne wierskynlik nei Ljouwert ferhuze. 
Doe’t hy yn 1943 stoar wennen se dêr.

Braaksma
Fan de Braaksma dy’t yn 1934 it hûs kocht wit 
ik oars neat as syn foarnamme, Emmerikus, en 
syn berop, bakker. Miskien wied er bakkers-
knecht by Excelsior, of yn de beskútfabryk, of 
yn noch in oare bakkerij. Hy is yn maaie 1939 
út Holwert wei gien. As ien wat mear oer him 
sizze kin dan hear ik dat graach. 

De famylje Geertsma
Begjin 1939 kocht de smid Durk Martens 
Geertsma, ús pake, dit hûs fan Braaksma. Hy sil 
dat wol dien ha mei it idee dat syn âldste soan 
Marten dêr meidertiid, as hy troud wie, wenje 
koe. Sa is it ek gien, mar earst hat it hûs noch 
in jier ferhierd west oan in sekere Zoethout. Al 
wer ien dêr’t ik suver oars neat fan wit as de 
namme. Doe’t dat jier om wie moast Zoethout 

der út, want sa wie it ôfpraat, mar hy wóe der 
net út. Heel ferfelend. Der soe in rjuchtsaak fan 
makke wurde, mar foardat it safier kaam hie 
Zoethout ynienen toch oar ûnderdak.
Yn augustus 1940 is Marten troud mei Joukje 
Slager. Se hawwe krapoan fiif jier, sawat like 
lang as de oarloch duorre, yn dit hûs wenne en 
dêr trije bern krigen: Durk, Meindert en Marijke.
Der moatte begjin 1945 al plannen makke 
wêze dat Marten en Joukje nei de smidte 
ferhúzje soenen en Durk Geertsma mei syn 
húshâlding nei it Bosma’splein. Allinne, dy 
húshâlding wie fiersten te grut om yn dat hûs 
fan Marten en Joukje te passen. Dêrom wie 
it it plan om it hûs dêrneist, op de hoeke fan 
de Radiostrjitte te hieren, want dat stie sûnt 
in pear moanne leech. En dan koe it hûs fan 
Marten en Joukje wol in skoftsje oan in oar 
ferhierd wurde. Ein maart 1945 hat Oege fan 
Kees Oeges Hiddema, dy’t trouwe woe en in 
hûs socht, noch mei de Geertsma’s oerlein oer 
it hieren fan dat hûs.
Op 28 maart 1945 stoar pake Durk Geertsma 
ûnferwacht. Doe is yn in lyts skoftsje tiid hastich 
útfierd wat earst letter wêze sillen hie. Marten 
en Joukje nei de smidte, en beppe Froukje 
Geertsma-Kijlstra mei de húshâlding nei it 
Bosma’splein. Sa goed as ik wit wie al foar de 
befrijing, heal april, alles oer mar op papier is de 
offisjele ferhúsdatum 12 maaie (‘âlde maaie’). 

Oege en Sjoukje binne letter yn dat jier troud 
en kamen yn it hûs dêr’t Marten en Joukje út 
gien wienen. Yn 1946 hie Marten dat hûs sels 
wer noadich. Der moast in knecht yn wenje. 
Dat hat oan 1950 ta duorre. Doe kocht Marten 
foar syn knecht in hûs op Alewâl en koe beppe 
Froukje Geertsma mei har húshâlding, dy’t doe 
noch mar út trije persoanen bestie, nei it hûs 
op Klokstrjitte 1, dat ommers har eigen wie. 
Se hat dêr noch krapoan 30 jier wenne. Har 
dochter Gearte is stoarn yn 1990 en yn 2013 is 
Tine ferhuze nei Dokkum. Yn augustus 2014 is 
it hûs, dat 75 jier yn de famylje Geertsma west 
hat, ferkocht oan de famylje Kits út Ljouwert.

Delfzijl, novimber 2014
Meindert Geertsma
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UITVAARTVERENIGING ‘DE LAATSTE EER’ HOLWERD
Secretariaat:
Gama 3, 9151 HL Holwerd
0519-562421
www.dleh.nl

Correspondentieadres:
Postbus 3, 9150 AA Holwerd
e-mail: info@dleh.nl
Aangesloten bij de Federatie van 
Uitvaartverenigingen Friesland.

Op pad
De Laatste Eer heeft 7 bestuursleden en 
13 personeelsleden. Een hechte, gezellige 
groep mensen, die het warme hart van onze 
Uitvaartvereniging zijn.  Eén keer per jaar ver-
gaderen we met de hele ploeg. Hier worden 
praktische en andere zaken besproken. Tijdens 
zo’n vergadering kwamen we op het idee eens 
een keer met z’n allen er op uit te gaan en 
wel naar de grafkistenfabriek van Kaspersma in 
Dokkum.

Timmeren?
Zo kwam het dat een delegatie van het bestuur 
en personeel van de laatste Eer uit Holwerd op 
vrijdagavond 31 oktober naar Dokkum togen 
om eens te kijken hoe grafkisten tegenwoordig 
worden gemaakt. Waar vroeger de plaatse-
lijke timmerman een grafkist maakte, is het in 
Dokkum groot, groter, grootst geworden. Toch 
moet er op de kleintjes worden gelet omdat 
er tegenwoordig minder sterfgevallen zijn.  Het 
hout wordt o.a. in de Oekraïne door Peter 
Kaspersma zelf ingekocht. Hier worden panelen 
van verlijmt en na een heel productieproces 
wat grotendeels geautomatiseerd is, kunnen er 
diverse soorten kisten van worden gemaakt.
Peter vertelde ons vol enthousiasme over 
het proces en  vertelde ook dat er niet meer 
zoveel kisten op voorraad staan als voorheen. 
Uitvaarten worden steeds persoonlijker en 
nabestaanden willen ook vaker een kist die niet 
“standaard” is. Dus veel kisten kant en klaar 
hebben staan is niet lonend.

Kijken
We mochten ook even in de showroom kijken 
en daar stonden de zeer uiteenlopende eind-
producten uitgestald. Van dure mahoniehou-
ten, steigerhouten kisten tot populieren varian-
ten, van kisten voor  overledenen met ernstig 
overgewicht tot piepkleine (indrukwekkende) 
babykistjes/mandjes... Die dan weer bekleed 
kunnen worden met vele verschillende soorten 
en kwaliteiten stof.

Kortom... een grafkist kan aangeleverd worden 
naar ieders smaak.
Wij waren er allemaal behoorlijk van onder de 
indruk..... onder de indruk van ‘de laatste jas’.

November 2014

Willie Boonstra, secretaresse 
Uitvaartvereniging de Laatste Eer Holwerd. 

Lid zijn van Uitvaartvereniging de Laatste Eer 
van Holwerd, heeft zo zijn voordelen; wij 
nemen uw/jouw nabestaanden veel praktische 
zorgen uit handen.

Bent u/je nog geen lid? Meld je aan via boven-
staande contactgegevens.
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START BOUW WADDENBELEVINGSCENTRUM HOLWERD
Begin december gaat de verbouw van start 
van de oude Gereformeerde kerk in Holwerd 
tot een Waddenbelevingscentrum. Het 
Waddenbelevingscentrum is een onderdeel van 
de Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd.
De enthousiaste initiatiefnemers uit Holwerd 
zijn al jaren bezig om dit project van de grond 
te krijgen, de subsidie is deels binnen, maar de 
middelen zijn te beperkt om alles te realiseren 
wat  de inrichtingsgroep zou willen laten zien, 
naar aanvullende subsidie en sponsors wordt 
nog gezocht. In het Belevingscentrum komt een 
groot diorama van de kwelder en het wad, er 
komt een winkeltje met o.a. waddensouvenirs 
en streekproducten ,  een koffiehoek en een 
galerie met waddenkunst van plaatselijke kun-
stenaars. Het bedoeling dat er echt wat te be-
leven valt in het centrum, er komen zeeaquaria, 
met een belevingsbak, de informatie over de 
flora en fauna van wad en kwelder zal op een 
interactieve manier worden uitgelegd, tevens 
komt er informatie over de landaanwinning.
We gaan van uit het centrum wad- en kwel-
derexcursies organiseren voor groot en klein.
Het centrum richt zich op gezinnen, school-
kinderen, toeristen en wadlopers. Voor de 
website, vormgeving en de PR gaan  studenten 
van Hogeschool Stenden assisteren en voor  
de inrichting op het gebied van natuur- en 
milieu-educatie worden studenten voor Kust 
en Zee-management van Hogeschool Van 

Hal-Larenstein ingeschakeld. Het Wadden-
belevingscentrum wil gaan samen werken 
met diverse organisaties op het gebied van 
Natuur-en Milieu o.a de Waddenvereniging, 
NME- centrum de Klyster en met diverse regi-
onale musea zoals museum het `t Fiskershúske, 
Natuurmuseum Leeuwarden, Natuurmuseum 
Ameland en Natuurmuseum Bruinenberg in 
Zwaagwesteinde en met diverse wadlooporga-
nisaties. Het Waddenbelevingscentrum hoopt 
voor Holwerd een centrum te worden van en 
voor het dorp, zodat er in het dorp echt iets te 
beleven valt. Het is de bedoeling om op 1 mei 
2015 open te gaan, maar voor die tijd moet 
er nog een berg werk worden verzet door de 
vrijwilligers. Er zijn nog een veel spullen nodig 
voor de keukeninrichting, de koffiehoek, we 
zoeken ook nog naar opgezette (wad)vogels, 
wad-vondsten en oude visnetten en fuiken.
We zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers die 
ons kunnen helpen met de verbouw, inrichting 
en naar mensen die ons kunnen helpen met 
de financiële administratie, met het onderhoud 
van de zeeaquaria, mensen die mooie verhalen 
kunnen vertellen, rondleidingen kunnen geven, 
wadgidsen enz. Wie een steentje wil bijdragen 
aan dit mooie project in Holwerd kan zich aan-
melden bij Maja Geluk 06-30715361.
Meer informatie is te vinden op onze Facebook 
pagina “waddenbelevingscentrum Holwerd”en 
op Holwerd Online.

HULP GEZOCHT
De commissie Âlde Fryske Tsjerke Holwerd 
bestaat uit Germ en Alie Patrouilje, Magda 
Rintjema-Kruize, Ineke Veening, Gerrie Vellema 
en Henk Willemsen. In de zomer van 2015 staat 
weer de deelname aan de Tsjerkepaadroute op 
het programma. In deze periode van 4 juli tot 
en met 12 september is de Willibrorduskerk ie-
dere zaterdag middag geopend voor bezichting. 
Voor de ontvangst van de bezoekers kunnen 
we nog wel wat hulp gebruiken. Het gaat dan 

bij de bezoekers meestal om het beantwoor-
den van vragen, een stukje kerkgeschiedenis en 
het vertellen over ons dorp. Bovendien heeft 
de stichting Âlde Fryske Tsjerken in 2015 haar 
jubileumjaar en staan ook extra activieiten in 
het kerkgebouw op de agenda. 
Lijkt het u leuk om ook eens een middagje 
mee te draaien en de stichting en ons dorp te 
promoten geef dat dan aan ons door en neem 
even met één van ons contact op. 
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NOG GEEN LID VAN DORPSBELANG?
De doarpsbel van december is huisaanhuis verspreid. Hierdoor kunnen ook de niet-leden kennisma-
ken met onze vereniging die er in het belang van Holwerd en omgeving is. Wij zijn er dus ook voor 
u! Bent u nog geen lid van dorpsbelang? 

Dan willen wij u vragen dat te worden, want dorpsbelang is een belangrijke schakel tussen gemeen-
telijke 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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FEESTELIJKE OPENING MFA-HOLWERD

Zaterdagmiddag 6 december was het dan zo-
ver, het MFA (multifunctionele accommodatie)  
werd officieel geopend door burgemeester 
Marga Waanders (links) en wethouder Pytsje 
de Graaf (rechts) van Dongeradeel. 
In 2007 stond de sporthal de Ynset op een lijst 
met bezuinigingen van de gemeente. Dit lieten 
onze bewoners niet toe en kwamen in actie…. 
en met succes!! Er werd bekeken of er een 
betere invulling van de sporthal te realiseren 
zou zijn. Eind 2010 werden de plannen voor 
een multifunctioneel centrum aan de bewoners 
gepresenteerd. 
Aan de bouw (die bijna 2,5 jaar duurde) hiel-
pen 225 vrijwilligers, goed voor ruim 26.000 

uren. Zij werden terecht in het zonnetje gezet 
door de sprekers en zal er als dank een gezel-
lige avond voor hen georganiseerd worden.
Het MFA van nu is een gebouw met waarin 
sport, cultuur en welzijn zijn ondergebracht. In 
het gebouw zijn de sporthal met tien kleedka-
mers, een kantine & bar, jeugdwerk de Sound, 
een theater met vierhonderd zitplaatsen, drie 
dorpshuiszalen, een kinderdagverblijf, peuter-
speelzaal Us Earste Begin en Anneke’s lifestyle 
studio gehuisvest.

Na het officiële gedeelte was er gelegenheid 
het gebouw te bezichtigen onder het genot van 
een hapje en drankje.

Dorpsbelang heeft grond te huur

Heeft u belangstelling voor 
een volkstuintje, een “feantsje”?

Dan kunt u contact opnemen 
met onze penningmeester:
Klaske Miedema-Jensma, tel. 562172
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Huisartsenpraktijk Holwerd
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel. 
561301, Elbasterwei 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, Elbasterwei 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.

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
13 januari ■  10 februari ■  10 maart
Iedere 2e dinsdag van de maand

Oud papier wordt opgehaald door 
De Tsjelke en de Bazuin
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