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tel. 561035.
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50250771, redactie@dorpsbelangholwerd.nl.

  MAART 2014
 15  Jubileumconcert The Messengers.
 22  Spelletjesavond Activiteitencommissie, 

20.00 uur in ‘t Sintrum.

  APRIL 2014
 1  Algemene ledenvergadering Dorpsbelang 

in het MFA om 19.30 uur.
 4  Tryater met ‘De Emigrant’ om 20.00 uur 

in het MFA.
 9  450 jaar Doopsgezinden in Holwerd, 

19.45 uur in de Vermaning.
 13  Tsjochkonsert met ‘t Wâldfolk en Twirre 

om 15.00 uur in de Willibrorduskerk.
 21  Paaseieren zoeken, georganiseerd door 

de Activiteitencommissie.

  MEI 2014
 16  Activiteitencommissie organiseert om 

18.30 uur Ringrijderij op de Elbasterwei.

  JULI 2014
 5  Beachvolleybal Holwerd van 9.00-17.00 

uur.
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NIJS FAN DOARPSBELANG
En dan komt de maitiid, maitiid yn it lân… Je 
sjogge de natuer wer ûntwaken út ‘e winter-
rêst. Alles begjint wer ta libben te kommen. 
Mar de ôfrûne winter kinne we einliks gjin win-
ter nimme. Want wat wiene de temperatueren 
dik boppe de nul graden. It woe mar net frieze. 
De wyn kaam hieltyd út ‘e de ferkearde hoeke. 
Wol spitich foar de iisbaan en foar de leafhaw-
wers fan reedriden dat der fan it jier net riden 
wurde koe op natueriis. It iisbaanbestjoer hat 
yn elts gefal syn bêst dien om de baan klear te 
meitsjen, der hat it net oan lein. De fervente 
reedrider moast him behelpe op ‘e binnenba-
nen fan Ljouwert as It Hearrenfean. 

Ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van 
dorpsbelang zal op dinsdag 1 april a.s. worden 
gehouden. De locatie is de nieuwe multifunctio-
nele accommodatie (MFA) aan de Morgenzon. 
De convocatie voor de tweeenvijftigste verga-
dering zult u binnenkort ontvangen. Als lid van 
dorpsbelang bent u van harte uitgenodigd deze 
vergadering bij te wonen.

Nieuwe geldautomaat Rabobank
Zoals in de vorige doarpsbel al was aangekon-
digd is de geldautomaat van de Friesland Bank 
aan de Waling Dykstrastrjitte inmiddels opge-
heven. Op 20 januari ging het licht uit en een 
paar dagen later werd de automaat gedemon-
teerd en afgevoerd. De resterende openingen 
in de muur zijn eerst provisorisch met platen 
hout gedicht. Wat er met het speciaal voor de 
automaat in 1999 gemaakte gebouwtje moet 
gebeuren is nog niet bekend. Dorpsbelang is 
hiervoor in overleg met de nieuwe eigenaar, 
de Rabobank. Een nieuw kleiner model geld-
automaat is inmiddels bij Verbeek binnen in de 
COOP geplaatst. Hij staat bij binnenkomst di-
rect aan de rechterzijde voor in de winkel. We 
zijn zeer tevreden dat daarmee deze belang-
rijke voorziening voor de opname van contante 
geldbedragen voor ons dorp en omstreken is 
behouden. We hopen dan ook dat er blijvend 
veel gebruik van zal worden gemaakt.

MFA
De multifunctionele accommodatie aan De 
Morgenzon nadert langzaam maar zeker zijn 
voltooiing. Er moet echter nog wel veel gebeu-
ren voor het daadwerkelijk helemaal klaar zal 
zijn. Maar ook rondom het MFA moeten er nog 
vele straatstenen gelegd worden, lantaarnpalen 
geplaatst en bomen en struiken gepland. Een 
van de eerste evenementen die in het nieuwe 
gebouw in de planning staat is op vrijdag 4 april 
a.s. de theatervoorstelling ‘De Emigrant’ van 
Tryater. Wij wensen de aannemer en de vele 
vrijwilligers nog veel succes toe met de afwer-
king van het gehele complex en terrein.

Extra ledenvergadering gehouden op 
13 december
Het voorstel tot samengaan van de Maatschappij 
tot Nut van ’t Algemeen departement Holwerd 
en de daarmee gepaard gaande overdracht 
van een perceel landbouwgrond van het Nut 
naar dorpsbelang noopte ons tot een extra 
ledenvergadering. Voor de overdracht was 
namelijk een standpunt en formeel besluit 
van de leden van dorpsbelang vereist. Klaske 
Miedema-Jensma voerde namens haar vader 
en bestuurslid van het Nut, Hessel Jensma, 
het woord. De Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen, voor het eerst als zodanig erkend 
in 1820, heeft voor Holwerd veel betekend. 
Als voorbeeld wordt genoemd het oprichten 
van de Nutsbibliotheek en de Nutsspaarbank. 
Bij vele veertigplussers onder ons vast nog 
wel bekend. In de zeventiger jaren is de 
Nutsspaarbank opgegaan in de Friesland Bank 
en daarmee ook de eigendommen waaronder 
het perceel landbouwgrond, groot 2.32.60 
hectare aan de Ljouwerterdyk 16A. Er is sprake 
van ‘eeuwigdurend gebruiksrecht / vruchtge-
bruik ten behoeve van het Nut’. Het Nut heeft 
in 1988 haar laatste algemene ledenvergadering 
gehouden waarbij is besloten de vereniging een 
slapende vereniging te laten worden en dat 
de leden geen contributie meer betalen. De 
huidige bestuursleden, Hessel Jensma en Anke 
Brouwers-Willemsen, hebben het beheer over 
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de volkstuintjes aan de Ljouwerterdyk en de 
Elbasterwei waar nog 5 actieve tuinders gebruik 
van maken. Door opgaan van de Friesland 
Bank in de Rabobank heeft de Friesland Bank 
aangegeven de grond aan de Ljouwerterdyk 
terug te willen geven aan het Nut. Hierdoor 
zou het Nut echter weer een actieve vereni-
ging moeten worden met leden en statuten. 
Het Nutsbestuur heeft er voor gekozen dit 
niet te doen, maar op te gaan in dorpsbelang. 
Dorpsbelang verbindt zich bij opheffing van 
het Nut ten aanzien van de huurders van de 
volkstuintjes in de plaats van het Nut te treden, 
zolang voor het huren van de ‘feantsjes’ vol-
doende belangstelling bestaat. Indien er geen 
belangstelling meer is heeft dorpsbelang het 
recht de mogelijkheid het perceel anderszins te 
verhuren. Voor de huur van een ‘feantsje’ kan 
men dus voortaan bij dorpsbelang terecht. De 
opbrengsten uit verhuur dienen ten goede te 
komen aan het algemeen belang van Holwerd. 
Er is geen winstoogmerk. Voor de grond aan 
de Elbasterwei wordt pacht betaald aan de 
doopsgezinde gemeente Holwerd. Daarnaast 
zijn er nog vaste lasten zoals sloot hekkelen 
en het Wetterskip Fryslân. Aan de aanwezige 
leden van dorpsbelang wordt gevraagd goed-
keuring aan dit voorstel te verlenen. Deze 
wordt unaniem gegeven. Van deze vergadering 
zijn notulen gemaakt die namens de leden door 
Dirk Bergema en Durk Geertsma akkoord zijn 
bevonden. Het verdere vervolg is dat de nota-
riële akte kan worden opgemaakt waarna de 
overdracht voor het symbolische bedrag van  
€ 1,00 een feit zal zijn.

Benoeming nieuw bestuurslid
In dezelfde ledenvergadering van december 
2013 werd tevens Arnoud Haitsma als nieuw 
bestuurslid benoemd. Arnoud vult de vacante 
plaats in zodat ons bestuur nu weer compleet 
is.

WICH
Het Waddeninformatiecentrum heeft afgelo-
pen december bericht gekregen dat er vanuit 
het Waddenfonds een subsidie van € 99.250 is 
toegekend voor de inrichting van de voormalige 

gereformeerde kerk aan de Elbasterwei. Samen 
met de reeds eerder toegekende bijdragen 
van andere instanties kan na het verkrijgen van 
de benodigde vergunningen nu dan eindelijk 
begonnen worden met de realisering van het 
informatiecentrum. Plaatselijke ondernemers 
zullen hier nauw bij betrokken worden. De be-
doeling is zo snel mogelijk met de verbouw van 
de kerk te beginnen en het informatiecentrum 
dit jaar in gebruik te nemen.

Dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd
De DOM Holwerd heeft na goedkeuring in 
de overkoepelende DOM tot nu toe al aan 
12 particuliere eigenaren van woningen in 
ons beschermde dorpsgezicht een toeken-
ning voor een subsidiebedrag van 40% van de 
kosten voor onderhoud en verbouw aan de 
zogenaamde buitenschil van de woning kun-
nen verstrekken. Een aantal van hen zijn al met 
de uitvoering begonnen of zullen straks in het 
voorjaar van start gaan. Zoals inmiddels bekend 
zal zijn gaat het daarbij om het behouden, 
versterken en bevorderen van de leefbaarheid 
van ons dorp. 
Het project ‘Duurzaam beschermde dorps-
gezichten Dongeradeel’ richt zich alleen op 
projecten binnen het beschermde dorpsge-
zicht. Dit kan bijvoorbeeld zijn het schilderen 
van de woning, vervanging van dakgoten, ver-
vanging rotte onderdelen,vervanging kozijnen, 
voegwerk of lood- en zinkwerk. Wel met die 
voorwaarde dat er authentieke materialen 
worden gebruikt. Dus geen kunststof mate-
rialen. En het geldt alleen voor aanpak van 
de buitenkant van de woning. Dit valt onder 
de private aanzichten. Daarnaast is er vanuit 
het project geld beschikbaar voor publieke 
projecten, bijv. speeltuintje of een bankje op 
het plein. En dan is er nog de kansenpot van 
waaruit geld beschikbaar is voor projecten ter 
stimulering van toerisme en economie. Nieuw 
dit jaar is een stimuleringslening. Met een lening 
die via gemeente en provincie loopt kan er  
tegen een rentetarief dat 3% lager ligt dan een 
reguliere lening tot een maximumbedrag van  
€ 50.000 geleend worden. Met de lening kan 
een grootschalige ingreep aan de (buitenzijde) 
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van de eigen woning worden gefinancierd. 
Hebt u plannen die binnen de kaders van dit 
project passen dan kunt u zich melden bij de 
DOM via dedom.holwerd@gmail.com of bij 
Henk Willemsen (voorzitter DOM).
 
Beyertstrjitte
Eind 2013 is er in de Beyertstrjitte huis-aan-huis 
een enquête gehouden over de leefbaarheid 
in deze straat. Onder andere de mate van 
tevredenheid over het wonen en gevoel van 
veiligheid kwam daarbij aan de orde. Het on-
derzoek is uitgevoerd door het zogenaamde 
Sociaal Team Dongeradeel. In dit team zitten 
mensen van verslavingszorg, ZIENN (opvang & 
ondersteuning), MEE (ondersteuning bij leven 
met een beperking), maatschappelijk werk, 
GGZ (geestelijke gezondheidszorg), jongeren-
werk en politie. 
Op 20 februari vond in de Stelp een bijeen-
komst plaats waarbij een twintigtal bewoners 
aanwezig was. Namens ons bestuur woonden 
Arnoud Haitsma en Frans Fennema de bij-
eenkomst bij. Door het sociaal team werd de 
conclusie getrokken dat er vorig jaar met ver-
schillende zaken toch vooruitgang is geboekt. 
Bewoners waarderen het dat er uitgebreid 
aandacht aan de buurt en de problemen die 
er zijn wordt geschonken. Het team zou graag 
zien dat er een buurtvereniging in het leven 
wordt geroepen. Een buurtvereniging kan veel 
betekenen voor de saamhorigheid in de straat. 
Met kleine ingrepen zou de straat een mooier 
aanzien kunnen krijgen. Men wil in ieder geval 
graag af zien te komen van het negatieve beeld 
dat er van de Beyertstrjitte leeft en weer een 
toonbeeld van een levendige en keurige beurt 
worden. In de loop van het voorjaar komt er 
een vervolgbijeenkomst.

Ringrijden
Na het succes in 2012 heeft de activiteiten-
commissie besloten om dit jaar weer een ring-
rijderij te organiseren. Deze zal op vrijdagavond 
16 mei a.s. op de Elbasterwei worden verreden 
en de aanvangstijd is 18.30 uur (onder voorbe-
houd). Hopelijk zullen er weer vele aanspannin-
gen en ruiters aan de start verschijnen. 

Yn it koart dan noch
Over de stand van zaken rondom de  mestver-
gistingsinstallatie op het HTO-terrein is geen 
nieuws te melden. De installatie is al geruime 
tijd stuk en niet meer in bedrijf. Maar of de 
boel hersteld en weer opgestart wordt is ook 
bij de gemeente onbekend. Samen met wet-
houder Van der Ploeg houden we de situatie 
in de gaten. 

En nog steeds zijn er veel ergernissen door hon-
denpoep op de openbare weg. Hondenbezitters 
wordt verzocht de uitwerpselen op te ruimen 
en Holwerd schoon te houden. Bovendien is 
het strafbaar om dit niet te doen! 

Aan It Keechje zal er dit voorjaar begonnen 
worden met de eerste fase van herplant van 
bomen. De aanplant is over een periode van 3 
jaar uitgesmeerd. 

Het schelpenpad bij de oude spoarbrêge is 
verzakt. De schelpen tegen de brug zijn weg-
gespoeld zodat fietsers tegen het ijzerwerk aan-
botsen. Het houtwerk dat de schelpen keerde 
is vergaan. De gemeente is benaderd en er is 
toegezegd dat het probleem wordt opgelost.

Sa binne jo wer aardich op ‘e hichte brocht fan 
wat er spilet yn ús doarp.

Dorpsbelang, Henk Willemsen
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VERSLAG WERKBEZOEK HOLWERD 1 OKTOBER 2013
Aanwezig namens dorpsbelang:  
 - dhr. H. Hiddema (voorzitter)
 - dhr. H. Willemsen
 - dhr. Th. Broersma
 - dhr. F. Fennema
 - mw. K. Miedema
Afwezig van dorpsbelang:  
 - mw. F. Meindertsma (secretaris)
Aanwezig namens OVH:   
 - dhr. J. Lammering
Aanwezig namens gemeente:  
 - burgemeester M.J.M. Waanders 
 - wethouder P. de Graaf
 - wethouder A. van der Ploeg
 - wethouder S. Boorsma
 - dhr. L.J.M. Pasveer (senior Infra en Beheer)
 -  notulist mw. I. Witteveen (dorpen-/ 

wijkencoördinator)

Herstratingsplan
Het bestuur heeft dit jaar een lijstje ontvangen 
van de gemeente met het herstratingsplan voor 
2013. Zij waren hier zeer blij mee. Op zich 
zou de informatie op deze lijst wel iets anders 
mogen. Er staat nu informatie op, die niet echt 
duidelijk is voor mensen die niet bekend zijn 
op dit terrein. Dit aandachtspunt zal volgend jaar 
meegenomen worden (actie: Openbare Werken). 
De vraag van het bestuur is of het dorp ook 
advies mag/kan geven op wat wel of niet nood-
zakelijk herstraat moet worden? Hoe komt de 
gemeente tot deze beslissingen?

De gemeente inspecteert jaarlijks alle gemeen-
telijke verhardingen. Aanwezige schadebeel-
den worden beoordeeld en vastgelegd naar 
aard, ernst en omvang. Naar aanleiding van 
de inspectieresultaten worden eerst concept 
onderhoudslijsten opgesteld, waarin alle uit te 
voeren (herstel)maatregelen zijn opgenomen, 
zogenaamde groslijsten. De financiële som van 
alle te nemen maatregelen is groter dan het 
jaarlijks beschikbare budget, daarom moeten er 
prioriteiten worden gesteld. Bij de prioritering 
van de definitieve onderhoudslijsten wordt ge-
keken naar de meest ernstige schadebeelden, 

naar verkeersfunctie en naar verkeersintensi-
teiten. Er is derhalve geen sprake (meer) van 
periodiek onderhoud eens in de zoveel jaar. 
Op dit moment wordt er nieuw beleid ge-
schreven om de gemeentelijke kapitaalgoe-
deren in kaart te brengen. De gemeenteraad 
maakt keuzes over de gewenste kwaliteits-
niveaus. Vervolgens worden er beheersplannen 
opgesteld over de diverse kapitaaldisciplines; 
dit vertaalt zich uiteindelijk weer in keuzes voor 
onderhoudslocaties en onderhoudsmaatrege-
len. 

Eind dit jaar wordt het nieuwe VGRP (Verbreed 
Gemeentelijk Riolerings Plan) vastgesteld. In de 
VGRP is voor de komende jaren vastgesteld 
waar en welke rioolmaatregelen worden ge-
troffen. Dit heeft invloed op locaties voor 
wegenonderhoud de komende jaren, omdat 
er bij voorkeur werk met werk gemaakt gaat 
worden.

Waling Dijkstrastrjitte: bij de geldautomaat lig-
gen de klinkers er niet goed in en zorgen bij 
regenbuien voor wateroverlast. Hier zal naar 
gekeken worden (actie: Openbare Werken).
Op de ledenvergadering zijn klachten binnen-
gekomen over de Tsjerkestrjitte. Voor 2013 is 
het onderhoudsbudget op. In 2014 zal hiernaar 
gekeken worden. (actie: Openbare Werken).

Eventuele verplaatsing ijsbaan naar de 
Morgenzon
De ijsvereniging in Holwerd bestaat in 2019 
100 jaar. Er is onlangs een gesprek geweest met 
de wethouders De Graaf en Van der Ploeg. 
De wensen zijn hier kenbaar gemaakt. De 
huidige locatie van de ijsbaan is niet de meest 
veilige. De baan ligt aan de openbare weg (80 
km-weg). Kinderen moeten hier oversteken. 
Het mooiste zou zijn om een nieuwe baan te 
creëren bij het MFA, op een stuk asfalt.
In de zomer kan deze dan gebruikt worden als 
skeelerbaan. Verder zou je de baan bij grotere 
evenementen kunnen gebruiken als parkeer-
plek. De gemeente heeft al aangegeven dat er 
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geen financiële middelen zijn voor de aanleg. 
Zij wil wel ondersteunen in faciliterende zin. 
Planologisch ligt hier nu een woonbestemming. 
Dit zal moeten worden aangepast. Via grond-
ruil liggen er misschien mogelijkheden. Een 
mooie uitdaging voor het dorp om dit voor 
2019 te realiseren!

DOM-project
Dhr. Willemsen laat een bord zien wat straks 
bij de huizen wordt geplaatst, die meedoen 
aan dit project. Het dorp is zeer tevreden. Het 
werkt aanstekelijk; als er één begint, gaan meer 
mensen in de straat aan de gang met hun wo-
ning. Ook levert het werk op aan plaatselijke 
ondernemers. Er wordt voorgesteld om dit 
vast te leggen (voor en na het project), bv. via 
een filmpje op de site. Frans Fennema zal hier 
naar kijken. Ook zou je via Omrop Fryslân hier 
aandacht aan kunnen geven.
Verder komen er informatiebordjes in het dorp 
voor toeristen. Wethouder De Graaf adviseert 
het bestuur om in Oosternijkerk te kijken hoe 
zij dit hebben opgepakt. Het zou mooi zijn als 
dit soort informatieborden uniform zijn binnen 
de gemeente.
Het project ‘Rotte kiezen’ verloopt helaas wei-
nig succesvol.

Holwerd aan Zee
Het plan is vorige week donderdag gepresen-
teerd in de raad. Veel partijen zijn enthousiast 
over dit plan. Het bestuur wil het proces 
eerst behouden in de projectgroep. In deze 
projectgroep zitten op dit moment: Theo 
Broersma, Hessel Hiddema, Frans Antonides, 
Harm Kamstra, Marco Verbeek, Kobus Walsma 
en Sylvester Adema.
De Provincie is in dit verhaal een belangrijke 
speler. Dit is wel een langdurig proces! Het 
mooie van dit verhaal is dat het plan van on-
deruit komt! Het college complementeert het 
bestuur met hun aanpak van dit project.

Holwerter Feart
In het plan ‘Holwerd aan Zee’ speelt ook de 
Holwerter Feart een grote rol. De vaart ligt gun-
stig voor een doorsteek naar de Waddenzee. 

Het Wetterskip ziet de voordelen van het 
plaatsen van een kleiner gemaal hier.
Maar zover is het nog lang niet. Dorpsbelang  
vindt het jammer dat hier niet gebaggerd 
wordt.
Het onderhoud van de vaart ligt bij het 
Wetterskip. Voor het Wetterskip is voldoende 
doorstroming belangrijk en dat is hier het geval. 
De waterafvoer in de vaart is goed geregeld. 
De algengroei veroorzaakt wel overlast voor 
bootjes. Dorpsbelang zal contact opnemen met 
het Wetterskip over de aanpak van de algengroei.

Mestvergister
Er is destijds afgesproken dat de uitstootwaar-
den zouden worden gemeten. Dit is niet ge-
beurd, omdat na die tijd de mestvergister nooit 
meer op vol gas heeft gedraaid. Dit is noodza-
kelijk om te kunnen meten. Op dit moment ligt 
de vergister stil.

Zonnepanelen
Het college vraagt zich af of er ook gekeken 
wordt om zonnepanelen te plaatsen op het 
MFA. Men is bezig met dit onderzoek. De 
NAM geeft soms subsidies voor dit soort 
projecten.

Kassencomplex
Er wordt op aangestuurd dat de bestemming 
van het gebied momenteel niet gewijzigd 
wordt. Ook wordt er gekeken of het gedeelte 
waar het woonhuis op staat bestemd kan 
worden voor bewoning met of zonder bedrijf-
bestemming. Door de schrale woningmarkt en 
omdat er in het dorp zelf ook nogal wat te 
koop staat is de gemeente niet genegen het 
gebied te bestemmen voor woonprojecten.

Gebouw van de Sound
De jongeren hebben straks een ruimte in het 
MFA. De Sound wordt dan niet meer gebruikt.
Heeft het dorp wensen t.a.v. het gebouw? Er zit 
nu een maatschappelijke functie op.
De gemeente geeft de voorkeur aan slopen, 
maar wil graag eerst de mening van het dorp 
horen. Dorpsbelang wil dit in het bestuur be-
spreken en komt hierop terug.
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Bespreekpunt ondernemersvereniging:
Toeristenbelasting
Dit jaar is de toeristenbelasting fors verhoogd. 
Komt dit volgend jaar weer aan de orde? Het 
college geeft aan dat er volgend jaar geen ver-
hoging zal plaatsvinden. 

Deregulering standplaatsvergunningen
De ondernemer uit zijn ongenoegen over deze 
regeling. Dit heeft hem twee arbeidsplaatsen 
gekost. Het college betreurt dit. Dit proces is 
drie jaar geleden opgestart. Er komen ook posi-
tieve geluiden binnen. Mocht uiteindelijk blijken 
dat er teveel klachten binnenkomen, dan kan er 
altijd opnieuw naar gekeken worden. 

Vreugdevuren
De burgemeester vertelt dat straks weer de 
gespreksrondes in de dorpen starten over de 
Oud- en Nieuwviering. Dit jaar is besloten dat 
er weer een ontheffing voor de vreugdevuren 
aangevraagd moet worden. Binnenkort ont-
vangen de dorpsbelangen nadere informatie 
hierover.

Veranderingen op het gebied van het sociaal 
domein
Wethouder Boorsma vertelt hier in het kort 
iets over. Er is destijds een avond georganiseerd 
voor alle dorpen, waarin dit onderwerp ook 
aan de orde is geweest. Het zal de komende 
jaren een belangrijk punt op de agenda worden 
van de gesprekken tussen gemeente en de 
dorpen. Er gaat veel veranderen. De belang-
rijkste zijn de drie decentralisaties, die gaan 
plaatsvinden op het gebied van de jeugdzorg, 
de participatiewetgeving en de AWBZ/WMO. 
Op dit moment is de gemeente gestart in het 
Fûgellân met de Kanteling (andere manier van 
werken bij WMO: meer vraaggericht i.p.v. aan-
bodsgericht).

Opening zorgcentrum
Het bestuur vertelt dat onlangs het zorgcen-
trum is geopend. De Idesta zorggroep was 
hier ook aanwezig. Er zal gekeken worden hoe 
we in dit proces t.a.v. de communicatie als ge-
meente hier inhoud aan gaan geven. 

GASTGEZINNEN GEZOCHT VOOR KANSARME KINDEREN
Nederlandse kinderen zijn volgens onderzoek 
de gelukkigste kinderen ter wereld. Niet ver-
wonderlijk: de meeste kinderen groeien op 
in een financieel welvarende omgeving, met  
ouders die hen meer dan voldoende aandacht 
en liefde schenken. Helaas zijn er nog heel 
veel  kinderen in de rest van de wereld,  maar 
ook in Nederland voor wie dat allemaal niet 
vanzelfsprekend is. Al meer dan 50 jaar richt 
Europa Kinderhulp zich op deze categorie 
kinderen. Iedere zomer brengen ca.1.500 kin-
deren uit binnen- en buitenland dankzij onze 
stichting een onvergetelijke vakantie door bij 
een Nederlands vakantiegastgezin. Een jaarlijks 
hoogtepunt in het weinig rooskleurige bestaan 
van deze kinderen. Ook dit jaar zijn we in de 
regio Friesland op zoek naar mensen die graag 
tweeënhalve week een Frans, Duits, Belgisch of 
Nederlands kind bij hen thuis willen laten loge-
ren. Om het kind een fijne vakantie te geven 
hoeft u beslist geen buitengewone dingen te 

ondernemen. Het gaat vooral om rust en regel-
maat, om liefde en aandacht. Denkt u daarom 
bij het plannen van de komende zomervakantie 
eens aan de mogelijkheid een kind dat het niet 
zo goed heeft als uw eigen kinderen, de vakan-
tie van zijn leven te geven. 

Data van de verschillende kinderreizen in 
Friesland:
·  Franse kinderen: 5 juli - 25 juli en 19 juli - 7 

augustus 
·  Duitse kinderen: 21 juli - 8 augustus, 1 - 18 

augustus, 4 - 22 augustus
·  Belgische kinderen: 14 juli - 1 augustus
·  Nederlandse kinderen: 21 juli - 8 augustus

Meer informatie op www.europakinderhulp.nl 
of stuur een e-mail naar friesland@europakin-
derhulp.nl. Voor telefonische informatie kunt 
u contact opnemen met Joke de Vries, 058-
2573612 of Henk Jaap Bakker, 0511-424725.
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AAN TAFEL MET VAN SMAAK

‘Wij geven met onze warme maaltijden oude-
ren hun glimlach weer terug. Ze denken weer 
even aan vroeger, aan de authentieke gehaktbal 
of de ‘Giele Wâldbeantsjes’’, vertelt Marrit de 
Vries, Marketing Manager bij Van Smaak. 

Als gevolg van lichamelijke beperkingen heb-
ben steeds meer ouderen hulp nodig bij hun 
dagelijkse bezigheden. Mede dankzij de warme 
maaltijden van Van Smaak slagen ouderen erin 
om zelfstandig te blijven wonen. 

Warme maaltijdservice nu ook in Dokkum
De warme maaltijdservice van Van Smaak is nu 
ook in Dokkum gestart, in samenwerking met 
Werk- en leerbedrijf NEF uit Dokkum. Marrit 
de Vries: ‘Onze koks starten ‘s ochtends vroeg 
met het bereiden van de maaltijden. Hierdoor 
kunnen we verse, voedzame en smaakvolle 
maaltijden warm afleveren. De tafel dekken en 
aan tafel gaan, is het enige wat ouderen hoeven 
te doen.’

Speciale wensen?
Geen zout, minder vet of een speciaal dieet? 
‘Geen probleem’, vertelt Marrit de Vries. ‘Het 

voordeel van een warme maaltijd is dat deze 
kan worden aangepast aan de wensen van de 
klant. 

Elke week ontvangt de klant van onze maaltijd-
bezorger een menukaart, waarop de klant een 
keuze kan invullen en bij de volgende bezorging 
weer aan de maaltijdbezorger mee kan geven. 
Dat ouderen tevreden zijn en kunnen genieten 
van hun warme maaltijd: dat vinden wij het al-
lerbelangrijkste.’ 

Een vertrouwd gezicht
De warme maaltijden van Van Smaak worden 
bezorgd door een vaste maaltijdbezorger met 
een vaste route. Marrit de Vries: ‘Wanneer 
Van Smaak voor de deur stopt en onze maal-
tijdbezorger de warme maaltijd komt brengen, 
maken zij altijd even een praatje met de klant. 

Wij merken dat ouderen naar dit moment 
uitkijken. Bovendien kijken onze maaltijdbe-
zorgers er ook op toe dat de klant in goede 
gezondheid verkeerd. Wanneer een oudere 
bijvoorbeeld verward overkomt, neemt onze 
maaltijdbezorger contact op met de familie.’
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TSJOCHKONSERT WILLIBRORDUSKERK

Voor de tweede maal dit jaar hebben wij een 
Tsjochkonsert op ons programma staan. Op 
zondag 13 april staan Folkkoar ‘It Wâldfolk’ en 
‘Twirre’ voor u klaar. Tsjoch is een vereniging 
van ‘Fryske Folksmuzikanten’ en betekent mu-
ziek voor jong en oud. Tsjoch biedt beginnende 
en ervaren artiesten een podium en put daarbij 
uit een netwerk van artiesten dat bij hen is 
aangesloten. In samenwerking met plaatselijke 
verenigingen en commissies organiseren zij ge-
durende het seizoen op diverse podia in de 
provincie concerten met meerdere groepen 
en solisten.

Folkkoar ‘It Wâldfolk’ bestaat uit een 20-tal  
enthousiaste zangers en een aantal muzikanten 
uit de regio Achtkarspelen. Met Henk Siekman 
als muzikaal leider wordt er elke maandagavond 
geoefend in het dorpshuis in Boelenslaan. Het 
reportoire bestaat voornamelijk uit Ierse en 
Schotse folkmuziek, maar ook Amerikaanse en 
Friese folkmuziek staan op hun lijstje. De naam 
‘It Wâldfolk’ is splinternieuw, maar het koor be-
staat al meer dan 15 jaar; eerst onder de naam 
‘Shantykoor De Wâldsilers’ en later als ‘Folk- en 

Shantykoor De Wâldsilers’. Met de nieuwe 
naam is het koor definitief de folkrichting in-
geslagen. De band Twirre bestaat sinds 2009. 
Roelof Koopmans is zanger en gitarist. Hij trad 
eerst alleen op. Roelof heeft de afgelopen jaren 
twee bandleden ‘opgezogen’ in zijn Twirre. 
Eerst Tim Kuilman en later Han Boonstra. 
Twirre brengt covers, maar voornamelijk eigen 
werk, met teksten uit het leven gegrepen die 
met gevoel worden gebracht. Zowel in het 
Fries als in het Engels. De nummers worden 
door Roelof geschreven en samen met Han 
(percussion) en Tim (toetsen) in een muzikaal 
jasje gestoken. Met teksten recht uit het hart 
en drie enthiousiaste jonge muzikanten is het 
zeker de moeite waard om naar deze muziek 
te komen luisteren! Voor meer informatie zie 
internet: waldfolk.nl of twirremuzyk.nl.

Oordeelt u zelf op zondagmiddag 13 april 2014 
om 15.00 uur in de Willibrorduskerk. De en-
tree bedraagt € 7,00 (koffie/thee inbegrepen). 
U bent van harte welkom. Graag tot ziens.

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

Ineke Veening en Henk Willemsen
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG 2013
De Vereniging van Dorpsbelangen Holwerd 
in Zalencentrum ’t Sintrum, Elbasterwei 3 te 
Holwerd

1.  Opening
Hessel Hiddema opent de vergadering om 
19.40 uur en heet iedereen welkom, met name 
de leden van de politieke partijen. Jan Visser 
van de FNP heeft zich afgemeld. Marten Slager 
heeft de tulpen geleverd die op de tafels zijn.
Voor het eerst niet meer in het Amelander 
Veerhuis, nu in ’t Sintrum. Hessel vermeldt dat 
er twee bakjes koffie van Dorpsbelang zijn.
Hessel heet de twee gastsprekers van de avond 
welkom: Harro de Jong vergezeld door Peter 
de Ruyter en Douwe Wierstra.

2.  Notulen jaarvergadering 2012
Notulen van vorig jaar zijn niet in de Doarpsbel 
gepubliceerd. Klaske Miedema bespreekt de 
notulen. Volgende keer worden de notulen 
weer gepubliceerd in de Doarpsbel. Geen op-
merkingen n.a.v. de notulen.

3.  Ingekomen stukken
a.    Afmelding Durk en Tineke Veldema incl. 

suggesties voor route naar het kerkhof. 
Hessel geeft aan dat het bestuur dit mee-
neemt richting de gemeente. Daarnaast 
suggereren zij een verbetering van de 
strooiroute. Hessel weet te vertellen dat 
hier het een en ander al wordt besproken, 
dat de route verlegd wordt richting de 
winkel. De oude strooiroute ligt namelijk.

4.  Mededelingen
a.   The Sound is dicht. De jeugd zorgt helaas 

na gezellige avondjes in The Sound voor 
een spoor van vernielingen in het dorp. Op 
5 april a.s. is er een informatieavond/discus-
sieavond waar jeugd, ouders en dorpsge-
noten van harte uitgenodigd zijn.

b.    Himmeldei gehad in Holwerd. Leerlingen 
van de basisscholen hebben het dorp 
schoongemaakt na een les op school.

c.    QR-huizenroute. Bordjes in het dorp 

in de trant van de bordjes tijdens de 
Dorpsreünie. Beeldbepalende panden in 
Holwerd worden beschreven, samen met 
een QR-code die verwijst naar een site 
waarop meer informatie is te vinden dan 
op het bordje zelf.

d.    Gemaal bij Holwerd. In de media een 
gemaal bij Holwerd van ’t Wetterskip. 
Dorpsbelang is erg ingenomen met de 
plannen, hoewel er in de plannen zelf nog 
niet specifiek over Holwerd wordt bespro-
ken. Harro de Jong geeft een opzetje van 
plannen die kunnen worden gekoppeld en 
die hierbij kunnen horen.

e.   IJsbaanbestuur voor een nieuwe ijsbaan. 
Wordt later op de avond besproken.

f.    De Fûgelwacht heeft een boekje uitge-
bracht. Er is weer nieuw leven geblazen in 
de Fûgelwacht, Hessel is hier erg blij me.

5.  Jaarverslag 2012
Iedereen heeft dit kunnen lezen in de Doarpsbel. 
Geen op- of aanmerkingen. 

6. Financieel verslag
Henk deelt de financiële verslagen uit aan de 
vergadering zodat de financiën kunnen wor-
den besproken. De financiële verslagen van 
Dorpsbelang, Stichting Holwerterfeest en de 
activiteitencommissie worden besproken.

7.    Verslag van de kascommissie: Jan v.d. 
Velde en Metske van der Ploeg.

Jan v.d. Velde neemt het woord. Arjan Barend-
sen was aanwezig tijdens de kascontrole, net 
als Roland de Boer. De kas van de ACH ziet er 
keurig uit, alleen OVH heeft nog geen betaling 
gedaan. Ook het financieel verslag van Stichting 
Holwerterfeest ziet er goed uit. De jaarreke-
ning van Dorpsbelang ziet er goed uit. Voor de 
laatste keer kas opgemaakt door Dirk Bergema. 
Dhr. Vellinga geeft aan dat het verlenen van 
décharge niet te doen is door de kascommissie, 
maar dat de vergadering dit kan doen door het 
bestuur décharge te verlenen. Daarbij wordt 
dat gedaan. Applaus voor alle penningmeesters.
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8.  Benoeming nieuw lid kascommissie
Jan van der Velde blijft nog een jaar in de kas-
commissie. Klaas Rozema biedt zich aan om de 
plek van Metske van der Ploeg in te nemen. 

9.  Verslag deelcommissies
a.  Activiteitencommissie
  Hessel geeft aan dat er een groot en di-

vers programma is opgezet door de ACH. 
Applaus door de vergadering

b.  Stichting Holwerter Feest
  De loting voor de vereniging van de vrij-

willigersbijdrage is enigszins teleurstellend. 
Er is een aanmelding van de BeachVolley 
Holwerd, onder voorbehoud.

c.  WICH
  Theo Broersma neemt het woord. Al een 

aantal jaren wordt de vergadering op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen 
rond het WICH. Er zijn geen eigen financi-
ele middelen, waardoor men afhankelijk is 
van externe geldbronnen. Echter, afgelopen 
jaar heeft de initiatiefgroep niet stil gezeten. 
Het grote geheel, het ideaalbeeld, is nog 
te hoog gegrepen. In overleg met Fryske 
Tsjerken is een traject gestart om met het 
WICH, het waddenbelevingscentrum, te 
starten in de Gereformeerde Kerk. 

  Er is een eerste plan geschreven, in sa-
menwerking met Administratiekantoor 
Rintjema. Plattelandsprojecten heeft een 
eerste subsidiebedrag gereserveerd. Het 
Waddenfonds is nu bezig met het beoor-
delen van de aanvraag. Dit is het oordeel 
waarop de initiatiefgroep wacht. Op de 
achtergrond, is er een inrichtingscommissie 
opgestart. 

  De voorzitter maakt de koppeling naar het 
eerste plan om met het WICH te starten 
op het Kassencomplex. Hij geeft aan dat er 
nog weinig duidelijk is. Duidelijk is wel dat 
het kassencomplex wordt gesaneerd en 
gesloopt. 

d.  MFA
  Zorgcentrum: druk bezig. Momenteel zit-

ten ze in de afbouwfase. Hopelijk in mei 
open. Later in het jaar zal de parkeergele-
genheid aangelegd worden. 

  Sporthal: planning Dijkstra Draaisma loopt 
uit, evenals die van de vrijwilligers. Dit ligt 
aan de aanhoudende winter. Vanaf de 
Ternaarderdyk is e.e.a. al zichtbaar wat er 
wordt gebouwd. Vrijwilligers zijn erg fana-
tiek en zijn dagelijks aanwezig voor zowel 
de sporthal als het zorgcentrum. Dijkstra 
Draaisma bouwt aan de noordkant, de 
vrijwilligers werken aan de bergingen.

  Binnenkort wordt er gestart met de bouw 
van de voetbalboxen, het parkeerterrein en 
de omzetting tussen de sporthal, Anneke’s 
lifestyle en de theaterzaal.

  Zonnepanelen zijn ook een grote wens van 
de stichting, Financiering is nog niet rond, 
wordt a.s. zomer actie voor gevoerd. Ook 
Kabel Noord is benaderd voor een glasve-
zelkabel voor internetverbinding e.d. 

  Harm Kamstra sluit af met een bedankje 
richting alle vrijwilligers.

e.  Experiment beschermd dorpsgezicht
  Henk Willemsen spreekt de vergadering 

toe. Vanuit krimp is dit experiment ont-
staan. Gemeente Dongeradeel en Provinsje 
Fryslân hebben opdracht gekregen iets te-
gen de krimp te doen, dat is dit experiment 
geworden. Cultuurhistorische verkenning, 
Bouwhistorische verkenning en …  zijn als 
rapport verschenen. E.e.a. zal ook terug te 
lezen zijn op Holwerdonline. 

  DOM, dorpsontwikkelmaatschappij, in 
Holwerd bestaat uit Jan Idsardi, Henk 
Willemsen, Germ Osinga. Er kunnen pro-
jecten worden ingediend die in de strekking 
passen om het dorpsgezicht te bescher-
men. Hiervoor is subsidie te krijgen. Henk 
geeft aan dat er nu al 3 projecten zijn inge-
diend. In Dokkum zit een overkoepelende 
DOM die ingediende projecten beoor-
deelt en subsidie toekent. Mooie kans om 
Holwerd op te knappen. Er is een pot van 
zo’n 1,5 mln die kansen biedt. 

  Opmerking van mevr. Baggelaar is dat zij 
de indruk had gekregen dat dit niet per se 
voor particulieren zou zijn. Henk geeft aan 
dat dit wel op particulieren gericht is, maar 
dat er wellicht meer mogelijk is omdat het 
een experiment is. Hessel komt hier later 
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op terug dat het de bedoeling is dat de 
individuele bewoner initiatief neemt, maar 
dat het ook als straat kan worden gedaan.

  Sara Hofman vraagt naar de grenzen van 
het beschermd dorpsgezicht. Henk geeft 
aan dat er nog  gewerkt wordt aan 
een duidelijke kaart, die te zijner tijd op 
Holwerdonline wordt geplaatst.

  Metske vraagt naar de mogelijkheden voor 
plaatselijke ondernemers om deel te ne-
men in de projecten. Henk geeft aan dat dit 
wel gestimuleerd wordt. Regionaal en zelfs 
uit het eigen dorp is het mooist.

f.  Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd
  Durk Geertsma neemt het woord. Dirk 

Bergema en Sara Hofman zijn na de vorige 
ledenvergadering toegetreden tot het be-
stuur. Minder goed nieuws is de Holwerter 
Feart. De diepte van de vaart laat te wen-
sen over, waardoor het bootverkeer nog 
meer terugloopt. Bij de haven wordt het 
nodige onderhoud gedaan.

  Obligaties zijn er uitgegeven, zo’n 450 
stuks. 3445 obligaties waren er in de hoog-
tijdagen. 

  Germ Patrouille vraagt wanneer de 
Mercedes van het haventerrein wordt ver-
wijderd. Durk antwoordt dat de auto mo-
menteel niet rijdt, waardoor dit nog even 
duurt. Metske vraagt naar de takken die in 
vaart belanden tijdens het snoeien. Durk 
geeft aan dat degene die snoeit zal worden 
aangespoord de boel op te ruimen.

  Dhr. Dijkstra spreekt over de overloop 
in bezinkselbassin. Uit oogpunt van de 
volksgezondheid, moet hier een goede 
doorstroom zijn. De Holwerter Feart is 
deze afvoer. Wellicht is hier nog wat mo-
gelijk om zo druk op ’t Wetterskip uit te 
oefenen. Vorig jaar suggestie al gedaan, niks 
mee gedaan door Dorpsbelang of SRTH.

g.  Ondernemersvereniging Holwerd
 Geen bijdrage
h.  Naar Buiten Holwerd
  Frans Fennema krijgt het woord. 

Kweldergebied beter laten doorstromen, 
wandelroutes laten aansluiten op het 
Ommetje van Ecolana. Het laarzenpad 

wordt ontwikkeld, samen met een vo-
gelkijkhut waar ook de werking van de 
getijden kan worden gezien. Waddenfonds 
heeft  subsidie toegezegd.

  Germ Patrouille neemt het woord namens 
Fûgelwacht. In het kort gezegd is hij het niet 
eens met de plannen om in dit kwelderge-
bied zout water weer binnen te laten en 
meer invloed te geven.

i.  Plannen voor nieuwe ijsbaan.
  Jaap Dijkstra neemt het woord. Veiligheid 

is belangrijk. De rondweg heeft voor veel 
onveilige situaties gezorgd. Willen graag 
verplaatsen van Leeuwarderweg naar voet-
balvelden. Bestuur wil graag dat een toe-
gevoegde waarde krijgt. Skeelerbaan met 
voorzieningen. Jaap zou graag een combi-
natie maken met het MFA. Het bestuur van 
de IJsclub wil graag samen met Dorpsbelang 
dit plan indienen bij gemeente.

10.  Bestuursverkiezing
 Sinds Algemene Ledenvergadering van 2012 
vacantie functie.

11. Rondvraag
a.  Jaap Dijkstra geeft aan dat er in de 

Beyertstrjitte veel roekennesten zitten. 
Zorgen ook voor overlast. Roek is be-
schermd, hier kan weinig tegen worden 
gedaan. Germ Patrouille geeft aan dat het 
enige wat je mag doen, is dat je ze verjaagt.

b.  Renze van Slooten. Agendapunt OVH is 
niet besproken. Hessel geeft aan dat voor-
zitter OVH niet aanwezig is, waardoor het 
punt van de agenda is gehaald.

c.  Alie Patrouille. Eenrichtingsverkeer eerst 
helft Beyertstrjitte. Heeft met komst MFA 
en evt. nieuwe schaatsbaan niet gewenst 
effect. Femke reageert dat er in eerste in-
stantie door Dorpsbelang is ingestemd met 
tweerichtingen, maar dat wij graag moge-
lijkheid willen houden om weer eenrichting 
te maken. Gemeente heeft al besloten 
twee richtingen toe te staan.

d.  Dhr. Dijkstra. Bocht in Stationswei. Niet erg 
duidelijk dat er nieuwe steentjes in liggen. 
Idee om dit met kattenogen of reflectoren 
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duidelijk te maken. Dorpsbelang neemt dit 
mee richting Provinsje.

e.  Mevr. Van der Ploeg. Bocht Piersonstrjitte, 
is haaks in tegenstelling tot andere ron-
de bochten. Ronde bochten zijn veili-
ger. Dorpsbelang neemt dit mee richting 
Provinsje.

f.  Piet Hiemstra. Kassencomplex. Graag meer 
info. Theo geeft aan dat eigenaar aangeeft 
dat alles opgeruimd wordt. Wordt in prin-
cipe klaar gemaakt voor bouwgrond.

 
12. PAUZE

Hessel wil graag de leden van het bestuur van 
Dorpsbelang bedanken voor de inzet. Ook de 
redactie van de Dorpsbel wordt extra bedankt.
•  Presentatie door Douwe Wierstra: Stijlvolle 

activiteiten op de veerdam van Holwerd
•  Presentatie door Harro de Jong: ‘Holwerd 

aan Zee’

13. Sluiting
Hessel bedankt Douwe en Harro met een klein 
presentje. Ook de aanwezigen worden hartelijk 
bedankt. De vergadering wordt afgesloten om 
22.15 uur.

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

Correspondentieadres:
Postbus 3, 9150 AA Holwerd
Aangesloten bij de Federatie van Uitvaart-
verenigingen Friesland.

Holwerd, Maart 2014

We zijn al weer 3 maanden met het jaar 2014 
bezig. Maart is voor veel verenigingen de 
maand van terug blikken en vooruit kijken, dit 
geldt ook voor de Laatste Eer van Holwerd.

Samen met onze leden willen we op dinsdag 
25 maart a.s. terug kijken op het jaar 2013 en 
uiteraard onze toekomstplannen aan ze voor-
leggen. Dit op de algemene ledenvergadering 
van 2014. Vanaf 19:30 uur zijn alle leden van 
harte uitgenodigd in de Multifunctionele ac-
commodatie aan de Morgenzon. 
In de vergadering herdenken we de leden die 
ons in het jaar wat achter ons ligt, zijn ontval-
len. We nemen afscheid van Jan Stielstra als 
bestuurslid en zijn verheugd met de komst van 
Joeke Willem Vellema als nieuw lid van het 
bestuur van de Laatste Eer. Onze leden krijgen 

de agenda van deze avond toegestuurd. Ben je 
nog geen lid en wil je dit graag worden, meld 
je dan bij het secretariaat of kijk eens op onze 
vernieuwde website, wat ook een nieuw adres 
heeft gekregen; www.dleh.nl

Na de pauze is er een gastspreker. Dit keer is 
het Jan Willem Uringa. Hij werkt in het MCL 
als hoofd geestelijke verzorging en heeft in zijn 
functie veel met trauma, rouwprocessen en 
rouwverwerking te maken. Hij zal hier vast zeer 
boeiend over kunnen vertellen. 

Jan Willem Uringa 
(hoofd geestelijke verzorging MCL)

Willie Boonstra 
(Secretaresse Laatste Eer Holwerd)
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DE NATOER YN EN OM HOLWERT

Maitiidsblommen
Wol leuk om Fryske nammen fan maitiids-
blommen te neamen. Se steane yn it Frysk 
wurdboek. Winterakoniet is: Ayttablomke.  
Sneeuwklokje is: Liderke (nei it lieden fan de 
klok). Narcis is: Titelroas. Krokus is: Krookje. Je 
kinne se wer rûnom sjen foaral no ’t wy in sêfte 
winter hân ha.

Sêfte winter
Troch sa’n sêfte winter is alles yn de natoer 
folle earder as oare jierren. Yn desimber koest 
al de Blokfink (Koolmees) slaan hearre. Dan 
begjinne se al om har territorium te bepalen.  
Spitich dat we net reedride koene, ek foar de 
bern dy’t it learre moatte. Wy libje yn in lân mei 
in soad sleatten, slenken, kanalen, marren en 
rivieren. Sadwaande ha wy in tradysje fa reed-
riden. Elk bern leart hast wol riden. Wy binne 
net foar neat de bêste reedriders fan ‘e wrâld!  
De Ljippen (Kieviten) binne net sa lang fuort 
west. De noardelike ljippen bin der alwer in 

skoftke en it sil net lang dourje of it earste ljipaai 
wurdt fûn.
Japke Kamma seach yn desimber yn har tún 
in groepke Sturtmiezen (Staartmees). It binne 
lytse roze/griize boltsjes mei in lang sturtsje der-
oan. In prachtich bistke. Se meitsje fan dy fine 
fi-fi of tsjerr-gelûdsjes.

Bûnte Lyster (Zanglijster)
Al in wike hear ik de Bûnte lyster sjongen. Hy 
werhellet koarte strofen trije oant fjouwer kear, 
folge troch in oare rige fan strofen; de sang 
komt ritmysk oer. De Bûnte Lyster hat in ljocht-
roze ûnderkant mei flekjes en de boppeside is 
brún. It biske sit ek foaral yn ‘e bourren yn hege 
beammen te sjongen. It is in hiele aardichheid, 
hy jout in echt konsert.  Fannemoarn hearde ik 
de Tsjiftsjaf (Tjiftjaf) (it fûgeltsje ropt syn eigen 
namme), wol 4 wike earder dan ferline jier. 
Echt in teken dat it gjin kâlde winter wie, hjir 
en yn de sudelike lannen. No mar hoopje dat 
der gjin kâlde perioade komt. It soe foar flinters 
ensf. hiel min útkomme. Folle plesier tawinske 
de kommende maitiid!

Snein 2 maart 
Sara Hofman

sarahofman@gmail.com
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450 JAAR DOOPSGEZINDEN IN HOLWERD EN OMGEVING

PEUTERSPEELZAAL US EARSTE BEGJIN

De oudste vermeldingen over Doopsgezinden 
in Holwerd en omgeving dateren uit het jaar 
1563. Ene Leenaerd Bouwens - door Menno 
Simons destijds in Emden aangesteld als oudste 
- doopte in dat jaar 67 broeders en zusters in 
Holwerd. Menno Simons is dan al overleden 
(1561). Later is Leenaerd Bouwens nog eens 
teruggekeerd naar Holwerd, want tussen 1568 
en 1582 doopt hij hier nog eens 167 mensen.

Voor de mensen die nu leven, is het bijna 
niet voor te stellen hoe de situatie destijds in 
Holwerd en omgeving was. Wel weten wij dat 
de bijeenkomsten in een huis of schuur hebben 
plaatsgevonden.

Afgelopen jaar heeft de gemeente Holwerd-
Blija-Ternaard aan dit 450-jarig jubileum ruim 
(intern) aandacht besteed. Ook in 2014 staat 
de gemeente er bij stil. Maar nu voor iedereen 
die nieuwsgierig is naar de omstandigheden 
waaronder de mensen in Holwerd en omge-
ving zich aansloten bij een voor die tijd nieuwe 
beweging buiten de gevestigde kerk van Rome.

De gemeente heeft hiervoor mevrouw drs. 
Anna Voolstra uitgenodigd om een lezing te 
houden om die situatie in 1563 en later nader 
te belichten. 

Datum:  9 april 2014
Aanvang:  19.45 uur
Plaats:   De Vermaning aan de Stasjonswei 
 te Holwerd
Toegang: gratis

Anna Voolstra is voorzitter van de Doopsgezind 
Historische Kring en is werkzaam aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam als historica en 
promovenda op de geschiedenis van de doops-
gezinden in Amsterdam

Ter info: 
Wilt u meer informatie over de Doopsgezinde 
gemeente Holwerd-Blija-Ternaard of over de 
lezing, neem dan contact op met de heer Jan 
Idsardi. 
Telefonisch bereikbaar via 0519-561908 of via 
jidsardi@hetnet.nl.

Peuterspeelzaal Us Earste Begjin in Holwerd 
is onderdeel van de Stichting Peuterspeelzalen 
Dongeradeel met extra aandacht voor de 
Vroeg en Voorschoolse Educatie.

Is uw peuter 2 jaar of ouder, dan mag uw peu-
ter bij ons naar de Peuterspeelzaal.

Zingen, knutselen, voorlezen, delen en leren 
maar vooral samen spelen en dit allemaal met 
leeftijdsgenootjes.

Voor opgave en praktische informatie kunt u 
terecht bij: 

www.spd-dongeradeel.nl 
of ykjevanderwal@knid.nl (leidster).
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JUBILEUMCONCERT ‘THE MESSENGERS’

JAARREKENING A.C.H. 2013
  Inkomsten Uitgaven 
Saldo kas 150,10 0,00
Saldo bank 2.287,39 0,00
W.M.F. tocht 600,00 418,54
Pasen 0,00 124,29
Viswedstrijd 42,00 59,05
Spelletjesavond 99,00 134,07
Subsidie Ringrijden 2012 150,00 0,00
Gift ‘OVH’ (2012) 350,00 0,00
Spokentocht 250,00 56,25
Sinterklaas  0,00 840,11
Gift ‘Dorpsbelang’ (2013) 350,00 0,00
Overige kosten  377,15
Van Bank naar Kas 430,00 430,00
Bankkosten   112,67
Saldo kas  715,18
Saldo Friesland Bank  3,02
Saldo Rabobank  1.447,25
Rente  5,91 
Rente  3,18 

Saldi 2013 4.717,58 4.717,58

Gospelgroep ‘the Messengers’ 
uit Holwerd werd 15 septem-
ber 1993 opgericht.

Ter ere van het 20-jarig be-
staan van ons koor geven 
wij een jubileum concert op 
zaterdag 15 maart a.s. in ‘t 
Sintrum in Holwerd.

Onze gospelgroep o.l.v. Loekie 
Roosdorp bestaat uit 40 leden, 
een 5-koppig combo en eigen 
technici. Ook de band ‘Klaai-
lûd’ uit Reitsum o.l.v. Eelke de 
Jong, zal deze avond mede-
werking verlenen. 
Bij deze nodigen wij u van harte uit om dit 
jubileum met ons te vieren. De avond begint 
om 19.30 uur.

De toegang is gratis (er wordt een collecte 
gehouden ter bestrijding van de onkosten).
Graag tot ziens op 15 maart a.s.

Bestuur en leden Gospelgroep ‘the Messengers
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NOTULEN EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vereniging van Dorpsbelangen Holwerd
Postbus 24, 9150 AA HOLWERD
info@dorpsbelangHolwerd.nl
Regio Bank NL 37 RBRB 0694 053 961

Notulen van de extra Algemene Vergadering 
van de vereniging van dorpsbelangen Holwerd, 
gehouden op vrijdag 13 december 2013, om 
17.30 uur in het Zalencentrum ’t Sintrum, te 
Holwerd. 

Aanwezig:
Het bestuur van dorpsbelang Holwerd, de heer 
H. Jensma, bestuurslid Maatschappij tot het Nut 
van ’t Algemeen en 19 leden

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter, de heer H. Hiddema, heet de le-
den van harte welkom op deze extra algemene 
vergadering van het dorpsbelang. De voorzit-
ter geeft kort aan dat de overdracht van een 
perceel landbouwgrond van het Nut naar het 
dorpsbelang de aanleiding is voor deze extra 
vergadering, omdat daar een formeel besluit 
van de leden van het dorpsbelang voor vereist 
is. Naast dit formele agendapunt is er volop 
gelegenheid om met de bestuursleden van het 
dorpsbelang van gedachten te wisselen over 
alle ontwikkelingen in en rondom het dorp.

2. Aanwijzing door de algemene vergadering 
op voordracht van de voorzitter van twee 
leden voor het voorlopig vaststellen van de 
notulen van deze vergadering.
De voorzitter vraagt de heren Bergema en 
Geertsma voor het voorlopig vaststellen van de 
notulen van deze vergadering. De vergadering 
gaat akkoord met deze aanwijzing en genoem-
de personen aanvaarden hun benoeming.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

5. Voorstel tot opgaan van Maatschappij 
tot het Nut van ’t algemeen (departement 
Holwerd) en in het Dorpsbelang Holwerd.
De voorzitter geeft het woord aan K. Miedema 
die namens haar vader en bestuurslid van ‘het 
Nut’, de heer H. Jensma een toelichting geeft 
op het voorstel tot het samengaan van de 
Maatschappij tot het Nut van ’t algemeen en 
dorpsbelang Holwerd. 
De Maatschappij tot het Nut van ’t algemeen, 
voor het eerst als zodanig erkend in 1820 heeft 
in het verleden veel voor Holwerd betekend, 
bijvoorbeeld bij het oprichten en in stand hou-
den van de Nutsbibliotheek en de spaarkas, 
later de Nutsspaarbank. 
In de jaren 70 is de Nutsspaarbank opgegaan 
in de Friesland Bank. Daarbij zijn ook de ei-
gendommen van het Nut overgegaan naar 
de Friesland Bank, zoals een perceel land-
bouwgrond, groot 2.32.60 hectare, aan de 
Leeuwarderweg 16A. Waarbij sprake is van 
een eeuwig durende gebruiksrecht / vruchtge-
bruik ten behoeve van het Nut. 
Navraag bij de heer D. Geertsma heeft op-
geleverd dat in een 1988 de laatste algemene 
vergadering van het Nut heeft plaatsgevonden 
en besloten is dat de vereniging een slapende 
vereniging word en de leden geen contributie 
meer hoeven te betalen. 
Huidige bestuursleden zijn op dit moment 
nog dhr. H. Jensma, en mevr. A. Brouwers-
Willemsen, en hebben namens het Nut het be-
heer op dit moment over de volkstuintjes aan 
de Leeuwarderweg en Elbasterwei. Er zijn nog 
5 actieve tuinders die hiervan gebruik maken. 
Met de overdracht van de Friesland Bank naar 
De Rabobank heeft de Friesland Bank aange-
geven het stuk grond aan de Leeuwarderweg 
weer terug te willen geven aan het Nut. 
Het Nut heeft daarbij aangegeven dit mo-
ment ook aan te grijpen om op te gaan in 
het Dorpsbelang. Met de overdracht van de 
grond geeft dit ook enige voordelen daar nu 
gebruik kan worden gemaakt van de kamer van 
koophandel inschrijving van het dorpsbelang 
e.d. en niet opnieuw het Nut tot een actieve 
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vereniging hoeft te worden opgericht met een 
inschrijving en statuten e.d. 
Met de voorwaarde dat de grond niet voor de 
vrije verkoopwaarde mag worden verkocht en 
behoud van het vruchtgebruik als ‘feantsje’, is 
de grond vrijgesteld van overdrachtsbelasting 
en schenkingsrecht.
Het dorpsbelang verbindt zich bij opheffing van 
het Nut ten aanzien van de huurders van de 
volkstuintje in de plaats van het Nut te treden, 
zolang voor het huren van deze ‘feantjes’ vol-
doende belangstelling blijkt te bestaan. 
Indien er voor het huren van de ‘feantjes’ geen 
belangstelling meer is heeft het dorpsbelang 
de mogelijkheid het perceel anderszins te 
verhuren. 
Aan de leden van het dorpsbelang wordt goed-
keuring gevraagd voor deze gang van zaken. 
Vervolgens geeft de voorzitter gelegenheid tot 
het stellen van vragen; 
Desgevraagd geeft mevr. K. Miedema aan dat 
de revenuen uit verhuuropbrengsten ten goede 
dienen te komen aan het algemeen belang van 
Holwerd. Wel merkt zij op dat het niet gaat om 
1000 euro’s; de verhuurprijs van de ‘tuintjes’ is 
altijd laag gehouden. Er is geen winstoogmerk. 
Voor de grond aan de Elbasterwei wordt 
pacht betaald aan de doopsgezinde gemeente 
Holwerd. Het Nut heeft ook altijd een buffer 
aangehouden om deze schommelingen in de 
pachtprijzen te kunnen opvangen. Daarnaast 
zijn er natuurlijk ook nog de vaste lasten zoals, 
waterschapslasten, ruilverkavelingrente en sloot 
hekkelen die jaarlijks dienen te worden voldaan.
Desgevraagd bevestigt de heer H. Jensma dat 
het Nut met deze transactie wordt opgeheven. 
De bestuursleden van ’t Nut zijn de pensioen-
gerechtigde leeftijd ruim gepasseerd. 
De voorzitter van het Dorpsbelang geeft des-
gevraagd aan dat de statuten van het dorpsbe-
lang deze transactie toestaan, conform artikel 
10, lid 2 en 3.
De vergadering vraagt het bestuur nieuwe 
ruchtbaarheid te geven aan de mogelijkhe-
den voor het huren van een volkstuintje. De 
doarpsbel geeft daartoe voldoende mogelijk-
heden. De voorzitter stelt vervolgens de leden 
voor met het voorstel tot het verkrijging van 

het perceel landbouwgrond voor € 1,- en de 
verplichting ten aanzien van de huurders van de 
volkstuintjes in de plaats van het Nut te treden, 
akkoord te gaan. De aanwezige leden stemmen 
unaniem met dit voorstel in. 

6. Benoeming nieuw bestuurslid
Ter benoeming als nieuw lid van het dorps-
belang draagt het bestuur voor de heer A. 
(Arnoud) Haitsma, wonende te Holwerd. De 
Iest 5. Daarmee wordt de nog openstaande 
vacature ingevuld. Er hebben zich geen tegen-
kandidaten gemeld. De aanwezige leden stem-
men met dit voorstel in. 

7. Rondvraag
De voorzitter geeft de gelegenheid tot het 
stellen van vragen, o.a. komen aan de orde, de 
sluiting van de geldautomaat en plaatsing van 
een instore geldautomaat in de supermarkt; 
de voortgang in de bouw van het MFA; de 
ontwikkelingen rondom het kassencomplex; 
het Wadden Informatie Centrum Holwerd 
(WICH) en het experiment beschermd 
Dorpsgezicht. 
De vergadering vraagt aandacht voor het on-
derhoud van de schelpenpaadjes bij de spoor-
brug en theebus. 
Vervolgens geeft de voorzitter nog een toelich-
ting op de ontwikkelingen rondom Holwerd 
aan Zee. Vanuit de vergadering wordt positief 
gereageerd en wordt de tijd en inzet voor dit 
project van de diverse personen beloond met 
een applaus. 

8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18.30 
uur. 

Voorlopig vastgesteld door:
De heer D. Bergema

Holwerd, 16 december 2013

De heer D. Geertsma
Holwerd, 16 december 2013

Informeer naar de mogelijkheden voor de 
huur van een volkstuintje bij het dorpsbe-
lang, tel.nr. 0519-562172.
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GEZOCHT: OUDE FOTO’S & VERHALEN

Geachte redactie en bewoners van Holwerd,
 
Ik en mijn vader hebben vorig jaar (2013) een 
Deutz MTZ trekker gekocht bouwjaar 1931, 
die hebben we eindelijk kunnen kopen na 30 
jaar wachten, maar deze is nu inmiddels in onze 
oude Deutz trekker verzameling. De vorige ei-
genaar heeft deze trekker weten te redden uit 
het oude ijzer in Zwaagwesteinde! 1975
Er was bij de trekker bekend dat hij dus uit 
Holwerd vandaan kwam. Wat via het kenteken 
wat op de oude zwart/wit foto te zien is. 
B 18061, dit is ook weer terug te vinden op 
www.tresoar.nl
De trekker is dus nieuw gekocht door Yme de 
Haan uit Holwerd. Daarna is de Deutz trekker 
naar Ameland toe gegaan naar het loonbedrijf 
Jan Kiewiet. Daar is de zwart/wit foto gemaakt 
in de jaren ‘50. Toen de trekker niet meer 
wilde, is hij op de sloop beland, 1975. De 
vorige eigenaar heeft hem ongeveer 30 jaar in 
bezit gehad en wij hebben deze sinds 2013 in 
bezit. Hij heeft na 30 jaar ook weer gelopen en 

gereden. Ik ben al bij diverse mensen geweest 
in Holwerd, o.a. Wop van Duinen en Sieger 
Venema. Daar heb ik ook verhalen en wat 
andere dorsmachine/traktoren fotos opgedaan. 
Met mijn zoektocht naar verdere foto’s/verha-
len wil ik via deze weg aan inwoners vragen (nu 
het nog kan!) of er nog mensen zijn die in oude 
foto albums oude foto’s van deze trekker heb-
ben liggen? Of foto’s van de Familie/loonbedrijf  
Stielstra? Die heeft ook 2 van deze traktoren in 
het bezit gehad? Of verhalen die nog bekend 
zijn bij de mensen of die er misschien bij zijn ge-
weest als klein kind? En zijn er nog familieleden 
die er nog iets vanaf weten? Alles is welkom.
 

M.v.gr. Ate Hans Terpstra, Aldtsjerk

De trekker is de bewonderen op ons adres: 
Ate-Hans Terpstra
Eysingapad 14, 
9064 KJ Oudkerk
atehans@outlook.com
058-2562255
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JAARVERSLAG 2013 ACTIVITEITENCOMMISSIE HOLWERD
Spelletjesavond - zaterdag 16 maart 2013

Dit jaar besloot de Activiteiten Commissie 
Holwerd (ACH) om opnieuw een spelletjes-
avond te organiseren. Ten opzichte van vorig 
jaar was er dit jaar genoeg animo voor. De 
spelletjesavond werd gehouden in ‘t Sintrum. 
Iedereen mocht zijn/haar eigen spelletjes mee-
nemen, dus waren er diverse spelletjes die 
gespeeld konden worden. De avond begon 
met een heuse vliegtuigvouw-wedstrijd. Tevens 
werd er een bingo gehouden waarbij leuke 
prijzen te winnen waren. Het was een gezellige 
avond waarin zowel jong als oud zich heeft 
vermaakt. De spelletjesavond is zeker voor 
herhaling vatbaar! 

Paaseieren zoeken - maandag 1 april 2013 
Ook dit jaar was weer het 
traditionele paaseieren 
zoeken. In het bos waren 
meerdere gedeeltes af-
gezet, een gedeelte voor 
de kinderen van de on-
derbouw en een gedeelte 
voor de kinderen van de 
bovenbouw. Zoals ieder 
jaar, waren er tussen alle 

paaseieren twee gouden en twee zilveren ei-
eren verstopt en natuurlijk zijn deze ook weer 
gevonden!

Wandel-, Motor- en Fietstocht - zondag 21 
april 2013
Ook dit jaar was het weer prachtig weer tijdens 
de wandel-, motor- en fietstocht. Al met al 
meer dan 100 opgaves! De routes begonnen bij 

De Gouden Klok. De motortocht ging richting 
Drachten, daar werd onderweg even gepau-
zeerd onder het genot van een kopje koffie 
met gebak. Er waren meerdere wandelroutes, 
de 5 km en de 10 km. Dit waren beide mooie 
routes en daar werden ook de wandelaars on-
derweg opgewacht met een bakje koffie/thee 
of een slokje Berenburg met wat lekkers! Ook 
de fietsers werden natuurlijk niet overgeslagen. 
Bij de terugkomst in Holwerd stond er voor 
alle deelnemers een heerlijke kop champignon-
soep te wachten. 

55+ reisje
Helaas was er niet genoeg animo voor de 55+ 
reis en daardoor is deze niet doorgegaan.

Viswedstrijd - woensdag 4 september 2013
Op woensdagavond verzamelden alle vissers 
zich bij Chris Dijkstra voor de jaarlijkse viswed-
strijd. De vissers varieerden van jong tot oud. Er 
werd gevist bij in de haven, bij de molen.
Er werd heel wat vis gevangen en uiteindelijk 
zijn daaruit een aantal winnaars gekomen, 1e 
prijs, 2e prijs en 3e prijs bij de kinderen, langste 
vis en winnaar van de volwassene. Hiernaast 
op de foto kunt u de winnaars van dit jaar zien.



22 • DOARPSBEL MAART 2014

Spokentocht i.s.m. “The Sound” - 26 oktober

Dit jaar was er weer een spokentocht die 
i.s.m. ‘The Sound’ is georganiseerd. Wat een 
enthousiasme! Veel mensen die zich hadden 
opgegeven. Ook waren er veel opgaves voor 
spoken! Door het enthousiasme van de spoken 
en de vele groepen mensen die zich hadden 
opgegeven voor de spokentocht is het dit jaar 
weer een groot succes geworden. De spoken-
tocht begon in ‘The Sound’ met een spannend 
verhaal, daarna werden de groepen een voor 
een door een monnik de goede richting op-
gestuurd. Vervolgens konden de groepen een 
route in en rondom Holwerd volgen waar ze 
onderweg onverwachte acts en enge spoken 
tegenkwamen. De route eindigde weer in de 
sound waar onder het genot van een hapje en 
een drankje de avond nog eens nagepraat kon 
worden.

Sinterklaasintocht - zaterdag 23 november

Ook dit jaar kwam Sinterklaas samen met zijn 
Pieten weer aan in Holwerd. Alle kinderen 
verzamelde zich bij de COOP, waar Sinterklaas 
een warm welkom kreeg van Nina de Jong. 
Daarna maakte de Sint en zijn Pieten gezamen-
lijk met het korps en de kinderen een rondgang 

door het dorp. De rest van de middag werd 
er feest gevierd in ’t Sintrum waar ook dit jaar 
voor jong en oud genoeg was te beleven. Voor 
de kleintjes was er knutselen en voor de wat 
oudere kinderen was er disco, waar veel werd 
gedanst, omdat de te dikke Pieten (hiernaast te 
zien op de foto) af moesten vallen! 

Kerst sing-in
Helaas kon dit jaar de kerst sing-in niet door-
gaan omdat het MFA nog niet klaar was voor 
gebruik. Ook wordt de sing-in niet in het 
programma van 2014 meegenomen, maar we 
zijn op dit moment bezig een andere invulling 
aan de sing-in te geven. Hierover hoort u t.z.t. 
nog meer. 

Dit jaar kreeg de Activiteiten Commissie 
Holwerd er twee nieuwe leden bij; Arjen 
Veldema en Annie Hiddema. Hier zijn wij erg 
blij mee, zij hebben met ons ook 2013 weer tot 
een succesvol jaar gemaakt.
Ook willen we iedereen bedanken die op wat 
voor manier dan ook heeft meegeholpen bij 
de verschillende activiteiten. Zonder de vrijwil-
ligers, de deelnemers en het publiek zou het 
ons niet lukken de activiteiten tot een succes 
te brengen. Bedankt!! 

Voor het komende jaar staan de volgende 
activiteiten op het programma:
• 22 maart: Spelletjesavond
• 21 april: Paaseieren zoeken 
• 16 mei: Ringrijden
•  15 juni: Wandel-, Motor-, Fiets- en 

Hardlooptocht
• 21 juni: Snuffelroute
• 30 augustus: Zeepkistenrace 
• 3 september: Viswedstrijd 
• September: Balgtocht 
• Oktober: Greppeltocht i.s.m. “The Sound”  
• 22 november: Sinterklaasintocht 
De data zijn onder voorbehoud! Hopelijk zien 
we u weer bij de activiteiten in 2014! 

Arjan Barendsen, Wietske v.d. Weg, 
Arjen Veldema, Tineke Hoekstra, Johan Grevink, 

Berber Meindertsma, Annie Hiddema, 
Sandra Varkevisser
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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.

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

Meldpunt gemeentewurk
Voor vragen over uw afval of containers,  
tel. 298777.

Wijkbeheer
Heeft u een melding of een vraag over de 
inrichting en onderhoud van uw buurt? Dan 
kunt u contact opnemen met wijkbeheer 
Dongeradeel. Bijvoorbeeld de losliggende 
stoeptegels of kapotte straatlamp kunt u door-
geven op tel.nr. 298777 of mailen: wijkbe-
heer@dongeradeel.nl.

Wijkagent
J. Kroes, team noordoost, bureau Dokkum. 
Geen spoed, wel politie: Tel. 0900-8844.
Niet alleen bj levensbedreigende situaties belt 
u 112, maar ook direct als u getuige bent van 
een misdrijf.

Alle nieuws over Holwerd op: 
WWW.HOLWERDONLINE.NL

OPHALEN OUD PAPIER
8 april ■  13 mei ■  10 juni

Iedere 2e dinsdag van de maand
Oud papier wordt opgehaald door 

De Tsjelke en de Bazuin
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