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NIJS FAN DOARPSBELANG
Sa as faak brûklik is wurdt der yn dizze tiid fan 
it jier in protte weromsjoen op it ôfrûne jier. Ik 
wol mar ris foarút sjen… no ja, net al hielen-
dal... earst in bytsje werom yn ‘e tiid. Nei 1844 
om krekt te wêzen. Yn dat jier wennen der 
yn Holwert om en de by de 1700 minsken. Ik 
kaam dit oantal foarby yn de publikaasje fan de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg út 1987 
wêr yn beskreaun is werom ús doarp de status 
fan beskerme doarpsgesicht krigen hat. Ik fûn dit 
wol opmerklik. Ommers, der wurdt altyd sein 
dat we yn ús regio mei krimp te meitsjen ha en 
dat it ynwennertal, dat wol by de 2000 sitten 
hat, werom rint. Dat is de lêste jieren fansels ek 
wol sa. Op 1 jannewaris 2014 hienen we 1630 
ynwenners neffens de gemeente Dongeradeel. 
Mar is krimp fan ‘e befolking no sa slim? It giet 
der om dat it doarp leefber is en bliuwt. En dêr 
bin wy ek mei syn allen drok mei dwaande. Yn 
it foarjier sil it waddenbelevingscentrum iepen 
gean, de kultuerhystoaryske buordsjeroute sil 
fierder syn beslach krije, de DOM rint noch 
in pear jier troch en HolwerdaanZee giet sta-
dichoan fierder. It giet mei de oantallen altyd 
op en del sa woe ik mar sizze. En mei aldizze 
ûntwikkelingen yn 2016 kin it hast net oars as 
de befolking sil wol wer ris groeie. De jeugd 
fan no bliuwt yn elts gefal foar in grut part wer 
mear as yn it ferline yn ús doarp wenjen en dat 
is in positive ûntwikkeling. 

Huis-aan-huis
Deze doarpsbel is de jaarlijkse huis-aan-huis 
uitgave van dorpsbelang Holwerd en valt in een 
oplage van 750 exemplaren bij ieder huishou-
den in Holwerd en omgeving op de deurmat!

Oudjaar
Op 5 oktober heeft een delegatie van de ge-
meente, waaronder burgemeester Waanders, 
samen met de buurtagent een bezoek gebracht 
aan Holwerd om afspraken te maken over de 
oudjaarsviering. Hierbij was een delegatie van 
dorpsbelang en van de jeugd aanwezig. In dit 
overleg zijn een aantal afspraken gemaakt. Zo 
mag er alleen op het kleine voetbaltrainingsveld 

carbid worden afgeschoten. Mochten er plan-
nen zijn om een een oudjaarsvuur te maken 
dan zijn de voorwaarden daarvoor flink aan-
gescherpt. Bij de gemeente zal er een onthef-
fing moeten worden aangevraagd. Volgens de 
aanwezigen zijn er geen plannen voor een vuur. 
In MFA De Ynset zal weer een feest worden 
georganiseerd. Dit alles om de jaarwisseling 
voor iedereen zo plezierig mogelijk te laten 
verlopen. Verderop in dit blad meer informatie 
van de gemeente rondom oud en nieuw. 

Contributie
Bij de doarpsbel van september troffen de le-
den een brief van de penningmeester aan met 
het verzoek om de contributie over 2015 à  
€ 8,00 te voldoen. Mocht u dit nog niet gedaan 
hebben dan vragen wij u dit zo spoedig mo-
gelijk in orde te maken. Het rekeningnummer 
treft u bij de bestuursgegevens in dit blad aan. 

Holwerdonline wordt Holwerd.nl
Zoals we in de vorige doarpsbel konden mel-
den heeft Anton Vellema het beheer van de 
website van Holwerd van Rob van der Holst 
overgenomen. Anton en, namens dorpsbelang, 
Theo Broersma zijn aan het werk gegaan om 
de nieuwe site deze maand gereed te hebben. 
De website wordt geheel opnieuw ingericht 
en zal voortaan als holwerd.nl verder door het 
leven gaan. Ideeën voor de inrichting zijn van 
harte welkom. Voor het doorgeven van stukjes 
tekst en evenementen kunt u een mail sturen 
naar redactie@holwerd.nl. 

Tulpen
Van de Stichting Dokkum Tulpenstad heeft 
dorpsbelang 2000 tulpenbollen ontvangen. 
Onze voorzitter Hessel Hiddema heeft de 
machines er voor en heeft op zich genomen 
om de bollen op advies van de gemeente in 
daarvoor aangewezen stroken grond aan de 
Hemmingawei en bij de buslus te gaan poten. 
We zullen in het voorjaar de bloemenpracht 
kunnen aanschouwen.
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Dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd 
(DOM)
Bureau Weusthuis heeft in opdracht van de 
provinsje Fryslân en de gemeente Dongeradeel 
het tussentijds evaluatierapport opgesteld. 
Hier hebben alle 4 de DOMmen (Holwerd, 
Metslawier, Ee en Paesens-Moddergat) aan 
meegewerkt en hun mening kunnen geven. 
Belangrijke conclusie uit het voorlopige rapport 
is dat het “experiment duurzaam beschermde 
dorpsgezichten Dongeradeel” nog wel wat geld 
kan gebruiken voor met name de aanzichtpro-
jecten van panden. De hiervoor bestemde pot 
met subsidie is door het succes in twee jaar al 
zowat op gegaan terwijl het voor 4 jaar was 
bedoeld! Het experiment loopt tot de zomer 
van 2017 en het zou mooi zijn als er dan ook 
nog financiële middelen beschikbaar zijn voor 
die periode. Provincie en gemeente geven 
beiden aan hier positief tegenover te staan. 
Het rapport moet nog wel definitief gemaakt 
en door ANNO (agenda netwerk noordoost, 
het samenwerkingsverband tussen provincie 
en een aantal Noordoost Friese gemeenten) 
goedgekeurd worden. Hopelijk kan dit in het 
voorjaar van 2016 zijn beslag krijgen. Dan 
pas is er duidelijkheid op herverdeling van de 
beschikbare gelden en of er weer subsidies 
verstrekt kunnen worden. Mocht u plannen 
hebben voor de aanpak van de buitenkant van 
uw woning, mits die binnen de grens van het 

beschermde dorpsgezicht ligt, dan moet u toch 
nog wat geduld hebben als u voor subsidie in 
aanmerking wilt komen. Nogmaals wijzen we 
er op dat er in de pot leningen nog genoeg 
geld zit om een lening tegen een zeer laag 
rentetarief (momenteel slechts 0,5%) via het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) af te 
sluiten. Voor de aanpak van de stoepen van de 
Hegebuorren is de aanvraag voor subsidie bij 
het Waddenfonds in behandeling genomen. De 
afhandeling van de aanvraag neemt dertien we-
ken in beslag met kans op verlenging met nog 
eenzelfde periode. Het Waddenfonds heeft de 
gemeente nog wat aanvullende vragen gesteld 
die inmiddels beantwoord zijn. We wachten 
maar af… Voor vragen mail de DOM: 
dedom.holwerd@gmail.com.

Waddentour
Tijdens de waddenkuier die plaatsvond op vrij-
dagavond 16 oktober werd tegelijk de cultuur-
historische bordjesroute geopend. De metalen 
bordjes met een kort stukje geschiedenis waren 
diezelfde dag net klaar en afgeleverd. In allerijl 
had Arnoud Haitsma samen met zijn vader ’s 
midddags bij rond de 50 beschreven panden 
een bordje aan de muur of op een paal kunnen 
schroeven en lijmen. Gelukkig waren ze net 
op tijd klaar voor de officiële openingshande-
ling. Deze handeling vond plaats bij de oude 
keldergewelven onder het huis van Dick en 
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Sieke Olivier aan de Stasjonswei. Binne Reitsma 
en Marijke van der Laan voerden hier een to-
neelstukje op waarna Henk Willemsen namens 
dorpsbelang en de DOM een toespraak hield. 
Hierna kwam wethouder Albert van der Ploeg 
aan het woord en mocht daarna het eerste 
bordje onthullen door een doek van het bord 
dat Ald Bonga beschrijft af te halen waarna het 
glas werd geheven. In het kader van de wad-
denkuier was het dorp deze avond mooi aan-
gekleed, verlicht met vele kaarsen en olielamp-
jes en openstellingen van gebouwen. Het was 
regenachtig weer, maar de wandelaars van de 
waddenkuier kregen zo een mooie indruk van 
wat Holwerd te bieden heeft. Ook vierde de 
Waddenvereniging dit weekend haar vijftigjarig 
jubileum in ons dorp waardoor ook zij van de 
nachtelijke wandeling konden genieten. In 2016 
zal de waddentour verder worden uitgerold. 
De andere 3 dorpen die in de tour mee doen 
(Ee, Metslawier en Paesens-Moddergat) zullen 
dan ook hun bordjes hebben opgehangen. 
Zodra dat klaar is gaat de website waddentour.
nl in de lucht. Via deze website zal er dan van 
de beschreven panden nog meer informatie 
te vinden zijn door het intoetsen van de code 
die op ieder bordje staat vermeld. Ook zullen 
dan folders en routebeschrijvingen beschikbaar 
komen. Het is leuk om zelf te ontdekken bij 
welke oude panden de bordjes hangen en wat 
er te lezen is.

Buslus
De provinsje Fryslân beloofde ons dat er nog 
het een en ander zou worden aangepast aan 
de bushalte bij de rotonde. Deze aanpassingen 
lieten wel erg lang op zich wachten maar op 
maandag 30 november is de aannemer dan 
eindelijk begonnen met het plaatsen van een 
extra overkapping aan de achterkantvan het 
bushokje. Op deze manier kan men aan twee 
kanten overdekt en droog staan. Afhankelijk 
van de windrichting is men goed beschermd 
tegen regen en wind daar aan de rand van het 
dorp waar het op de open vlakte flink tekeer 
kan gaan. Tegelijk is er nu een mooi bijpas-
send zitbankje geplaatst. Wij zijn zeer tevreden 
met het dit jaar door de provincie geplaatste 

nieuwe materiaal. Dit is een flinke investering 
geweest en daar mogen we trots op zijn! We 
zijn nog met de provincie in overleg om even-
tueel een paar fietskluizen te plaatsen. En of er 
nog een officiële openingshandeling komt? Wie 
zal het zeggen.

En fierder noch dit
In deze donkerste dagen van het jaar zijn mo-
len ”De Hoop” en de grote Willibrorduskerk 
weer mooi in de schijnwerpers gezet. Een 
prachtig gezicht! Transportbedrijf Beekema van 
Ameland is voornemens om op industrieter-
rein Lands Welvaren een uitvalsbasis voor de 
vrachtauto’s op de vaste wal te realiseren. Een 
gunstige ontwikkeling, en zeker op termijn ook 
voor de werkgelegenheid. De vernieuwing van 
de provinciale weg N357 tussen Holwerd en 
Hallum is klaar. Het fietspad wordt nog aange-
pakt. Daarvoor moet de provincie eerst grond 
aankopen om het fietspad en de bermen te 
kunnen verleggen. Het is op dit moment nog 
niet duidelijk wanneer de uitvoering daarvan 
kan beginnen. Op 21 oktober was de smederij 
van Durk Geertsma in bedrijf in het programma 
Hea van Omrop Fryslân te zien. Durk deed 
daarin zijn verhaal over het beroep van smid en 
dat hij de laatste smid van de familie is van het 
pand op de hoek van de Pôlewei.

Doarpsbelang 
winsket elts 

in goeie kryst 
en in moai 
nijjier ta. 

Dorpsbelang, Henk Willemsen
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NOG EEN BEATRIX
Zoals we weten is op 31 januari 1938 prinses 
Beatrix geboren. Wat gebeurde er deze dag in 
Holwerd? Uit de Caleidoscoop van mijn leven 
van Harke Magré van 27 september 2009 is 
onderstaand verhaal. Harke was de zoon van 
bakker Magré van de Klokstrjitte. Zijn verhaal is 
aangevuld met informatie van Annie Mirosch uit 
Drachten.

Er was begin januari een woonwagen genaamd 
Lopikie met zigeuners, vader Pierre Stangus 
en moeder Catharina Caja Mirosch en hun 7 
kinderen in Holwerd neer gestreken. Ze kwa-
men geregeld naar Holwerd. Er was op de Van 
Aylvawal een heel klein woonwagen kampje 
waar een paar wagens konden staan en er was 
plaats voor een paar paarden. Woonwagen 
bewoners kregen in die tijd een beperkte tijd 
om in een en de zelfde plaats te bivakkeren. 
Over het algemeen bedreven ze activiteiten, 
zoals scharen sliep, stoelbinder, ketellapper en 
dergelijke. De familie had ook een draaiorgel 
“De Zwarte Johannes” waarmee ze de wijde 
omgeving rondgingen om zo wat geld bijeen 
te verdienen. Het hoofd van de familie was 
paardenhandelaar, maar daarvan waren veel 
mensen niet op de hoogte. Zo was bekend 
geworden dat Zwarte Piet, want zo werd hij 
genoemd, eens bij een boer het erf op liep 
toen hij die man met een mooi jong paard 
bezig zag. Hij begon een praatje en zei dat hij 
wel interesse had in dat dier. “Ja”, zei de boer, 
“dat kan ik me wel voor stellen, maar ik denk 
niet dat je het zou kunnen betalen”. “Och”, 
moet Zwarte Piet toen gezegd hebben, “je 
weet het maar nooit, vraag eens een prijs”. 
De boer dacht dat het een grapje was en toen 
Piet zijn hand op hield sloeg hij zonder verder 
na te denken toe met een willekeurig bedrag. 
“Verkocht”, werd de boer mee overdonderd. 
“Man, dat kun je nooit op tafel leggen”, zei de 
boer, “je moet toch weten dat bij veehandel 
direct betaald moet worden, geborgd wordt er 
nooit”. Kalm zei Piet: “Dat weet ik, het is niet 
het eerste paard dat ik koop” en haalde een 
dik pak bankbiljetten uit zijn binnenzak en telde 

de verbaasde boer het geld zo in zijn hand. De 
prijs was echt niet aan de hoge kant geweest, 
dat vertelde de boer zelf die zondag er op ‘s 
morgens in het café “De Gouden Klok” waar 
mijn vader na de koffie als moeke ging eten 
koken met zijn leeftijdgenoten gezellig samen 
een borreltje dronk. 
Toen wij nog in Dokkum woonden, kwam 
vrouw Mirosch als ze daar stonden bij ons de 
boodschappen doen. En aangezien mijn moe-
der graag een praatje maakte met haar vaste 
klanten en daar rekende ze vrouw Mirosch ook 
bij, kende ze veel van het wel en wee van hen. 
Zo wist mijn moeder dat die vrouw veel werk 
had aan het zindelijk houden van haar gezin. 
De woonwagen bewoners stonden over het 
algemeen niet bekend om hun zindelijkheid en 
het hebben van bijvoorbeeld hoofdluis kwam 
nogal veel voor. Zij had mijn moeder wel eens 
verteld, dat het vaak zo moeilijk was om het 
gezin vlooien en luizen, vrij te houden. 

Harke en Wijpkjen Magré-Heerema 
voor de bakkerij aan de Klokstrjitte 7
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Iedere week ging het hele gezin in de teil, 
werden de haren goed gewassen en ging het 
dubbelloops jachtgeweer, zo werd de “luizen-
en-netenkam” genoemd door de haardos. 
gehaald. Toen wij dus in Holwerd woonden 
kwam ze ons hier opzoeken voor haar bood-
schappen. Het mens liep vreselijk moeilijk, was 
hoog zwanger en had veel pijn. 
Bezorgd als moeke was heeft ze haar er toe 
kunnen bewegen naar de dokter te gaan. Bij 
de dokter aangekomen werd kennelijk vast 
gesteld dat het lang niet in orde was en werd 
onmiddellijke bedrust voorgeschreven. Moeke 
is toen mee gegaan naar de wagen en heeft 
haar man van een en ander op de hoogte 
gesteld. Er moest van alles geregeld worden 
want zo’n wagen heeft niet een overvloed aan 
ruimte. Nu vrouw Mirosch het bed in moest 
zaten ze met het probleem, van slaapplaatsen 
voor de kinderen. Moeke kennende bracht 
gelijk een oplossing aan, twee kinderen, een 
jongen van ongeveer tien jaar en zijn opvolgend 
zusje nam ze mee en konden bij ons slapen. 
Niet dat wij bedden over hadden, maar een 
zgn.” kermisbed”, een matras zo op de vloer 
op zolder was snel gemaakt en aangezien ze 
wel wat gewend waren, kon dat bij ons zo ook 
wel. Ze vonden het heerlijk, voor hun doen 
hadden ze een zee van ruimte en ‘s morgens 
bij ons ontbijten was ook al een feest. Zoals 
het op dorpen de gewoonte was, ging moeke 
die zelfde dag een lekkere gebonden soep 
voor de patiënt maken en bracht dat naar de 
woonwagen toe. Natuurlijk valt het in een dorp 
op, als er iemand met een pannetje ergens naar 
toe gaat. Wat het bijzondere in dit geval was 
dat ze naar een woonwagen ging; dat was men 
nu ook weer niet gewend, maar omdat vrouw 
Magré dat deed en ze te weten kwamen wat 
er aan de hand was, wilden andere mensen niet 
achter blijven, zodat er veel eten en andere 
zorg aan dit gezin werd besteed. Al met al, de 
baby kondigde zich niet aan, wel werd eindelijk 
het koningskind geboren, wat de aandacht van 
de woonwagen wel wat op de achtergrond 
drukte, maar moeke haar zorg niet vermin-
derde. Eindelijk, het was bijna al een week na 
de geboorte van Beatrix, kondigde zich ook 

hier een geboorte aan en werd op 5 febru-
ari een dochter geboren. De moeder maakte 
het slecht, maar het kind was een gezond 
meisje. De politie was inmiddels ook al eens 
langs geweest om hun aanzegging te doen dat 
hun termijn van aanwezigheid inmiddels was 
verstreken. Maar met een briefje van dokter 
Eppens werd dispensatie verleend en mochten 
ze blijven zolang de gezondheidstoestand van 
de moeder dat nodig maakte. 
Het was een katholiek gezin, dus moeke vroeg 
of het kind niet gedoopt moest worden, we-
tende dat, dat bij katholieken meestal op de 
dag van de geboorte diende te gebeuren. Ja, 
dat moest eigenlijk wel, maar aangezien er in 
Holwerd niet een pastoor was om dit te doen, 
moest dit in Dokkum gebeuren. De vader 
voelde zich hiertoe niet geroepen, de moe-
der kon natuurlijk met geen mogelijkheid, dus 
vroegen ze moeke of zij niet met de baby naar 
Dokkum wilde gaan om hiervoor te zorgen. 
Dat wilde zij wel, maar ze vroeg hoe het kind 
dan moest heten. Nu, zeiden de ouders, dat 
moest moeke zelf maar uit zoeken; ze moest 
het maar naar zichzelf laten noemen zeker 
vanwege de goede zorgen die ze aan hun allen 
had besteed. Moeke vond dit toch wel wat al 
te raar en stelde voor om het kind dan naar 
het pas geboren koningskind te noemen, want 
die haar naam was ook net bekend gemaakt. 
Nu, dat vonden ze ook wel goed, maar moeke 
haar eigen naam moest er ook bij vonden ze. 
Ze kwamen overeen om dan het kind maar de 
naam “Beatrix Emma Wijpkjen” te geven. De 
naam van het nieuwe koningskind, van de over-
leden koningin-regentes Emma en als laatste 
die van moeke. Het punt was toen: hoe neem 
je zo’n klein pas geboren kind mee als je uren 
onderweg bent heen en terug naar Dokkum, 
zonder dat het onderkoeld raakt. Na wat na-
denken besloot ze om de helft van een rieten 
koffertje te nemen; daarin een slap hoofdkus-
sen en een paar grote handdoeken en iets 
als lakentjes erbij, en het reiswiegje was klaar. 
Er was op een of andere manier al contact 
geweest met de katholieke kerk in Dokkum, 
dat toen ze met de bus, waarin ze natuurlijk 
veel bekijks had in Dokkum was aangekomen 
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INZAMELINGSACTIE KERSTBOMEN
Op woensdag 6 januari 
2016 kunnen de kerst-
bomen op de parkeer-
plaats voor de COOP 
aan de Fonteinstrjitte 
worden ingeleverd tus-
sen 13.30-15.30 uur. Er 
staan vrijwilligers klaar 
om de bomen in ont-
vangst te nemen.

Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 lootje 
en 1 waardebon van € 0,50. Kinderen mogen 
meerdere bomen inleveren, waardoor ze hun 
kans op een prijs vergroten en extra waarde-
bonnen verzamelen voor de speelgoedwinkel 

Top1Toys in Dokkum. De waardebonnen 
kunnen tot 1 februari 2016 worden ingeleverd.
Elk lot heeft een nummer. Bewaar de loten 
goed, want met elk lot maak je kans op één van 
de drie geldprijzen. 
 1e prijs     € 75,00
 2e prijs     € 50,00
 3e prijs     € 25,00
De trekking vindt plaats op donderdag 7 janu-
ari 2016 in de raadscommissie. U kunt dit op 
tv volgen via RTV NOF. De winnende loten 
worden verder op woensdag 13 januari bekend 
gemaakt in de huis-aan-huis van de Dockumer 
Courant. De prijsuitreiking vindt plaats op 
woensdag 20 januari om 15.30 uur in het stad-
huis door wethouder Pytsje de Graaf.

KERSTFEEST VOOR JONG EN OUD 
De traditie van kerstfeest vieren met oud 
en jong willen wij ook dit jaar voortzetten. 
De kerstboom wordt begin december na de 
Sinterklaas, geplaatst in de kerk.

De opzet is dat iedereen, hetzij alleen, met 
vriend of vriendin, ouders, pake’s en beppe’s 
met de kleinkinderen welkom zijn.
Een kerstfeest met een grote boom, het kerst-

evangelie, een kerstverhaal bij de boom en 
natuurlijk poeiermolke met traktatie en een 
sinaasappel. 
En niet te vergeten; we zingen met elkaar. We 
gaan er een mooie viering van maken!

Plaats:  Doopsgezinde kerk.
Tijd:  19.00 uur.
Wanneer:  donderdag 24 december.

naar de pastorie toe. Daar werd ze hartelijk 
ontvangen en in aanwezigheid van een aan-
wezige pater werd het kind door de pastoor 
gedoopt. Eerst werd het kind wat zout om het 
mondje gedaan, dat hoort bij die ceremonie en 
toen in de naam des Vaders, des Zoons en des 
Heiligen Geestes gedoopt.
Moeke is op dezelfde manier weer naar 
Holwerd terug gegaan en heeft het kind bij de 
moeder afgeleverd. Toen moest de baby nog 
aangegeven worden bij de burgerlijke stand in 
Ternaard. Daar is ze ook bij geweest en mee 
behartigd dat er een aanvraag voor het ge-
boorte geschenk werd ingevuld.

Er was van rijkswege een actie gestart, dat ieder 
kind dat in dezelfde week als het koningskind 
geboren zou worden, dat betekende maximaal 
7 dagen er voor of er na, een geldbedrag als 
geschenk bij de gemeente van inschrijving kon 
aanvragen.
Het heeft wat moeite gekost maar uiteindelijk 
werd het geschenk uitgekeerd. Na een poosje, 
toen de dokter het aanvaardbaar vond voor de 
moeder om te reizen, is de hele familie weer 
vertrokken naar het zuiden. 
Tot zover de volgende keer meer over hoe het 
de familie is vergaan.

Jan van der Velde
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DE NATOER YN EN OM HOLWERD
De temperaturen wiene te heech yn dizze hjerst. 
Wer in teken fan klimaatferoaring en opwaarming 
fan de ierde. Dit wykein (begjin desimber, redak-
sje) is der de Klimaatconferentie yn Paris. Hopelik 
wurde der goeie besluten nommen.

De poddestoel 
Yn de hjerst komme de measte poddestuollen 
foar. Se groeie it meast yn bosken en parken 
mei âlde beammen en ûnbewurkte grûn. Eins 
binne poddestoullen fruchtlichems fan skimmel-
trieden ûnder de grûn. Je kinne se û.o. ferdiele 
yn 2 soarten: de buiskesswammen en de plaats-
jesswammen. It is handich om in lyts spegeltsje 
te brûken om ûnder de hoed fan in poddestoel 
te sjen dan sjogge jo it ferskil. Plaatsjes binne fan 
dy lammellen en buiskes lykje op in spûns. De 
measte poddestoullen hawwe plaatsjes wer’t 
de spoaren tusken sitte, mar byg. it eekhoorn-
tjesbrood is in buiskesswam en is ek hiel lekker! 
It is oan te riden net sels poddestuollen te pluk-
ken en te iten omdat ytbere en giftige soms op 
elkoar lykje. De meast bekinde poddestuollen 
binne de champignon en de cantharel.

Fûgels 
Der wie in ynfaasje fan goudtûfkes (goud-

haantjes) dizze hjerst. Ik seach in swerm by it 
foatbalfjild. It is ús lytste fûgeltsje en hat in giel-
oranje streepke op syn kopke. It lûd is fyn en 
sêft. Sa ek sturtmiezen (staartmees), je sjogge 
se yn groepkes byelkoar yn ‘e beam. It binne 
krekt rûne boltsjes mei in lang sturtsje. Se binne 
in bytsje read-brún fan kleur.

By Harry en Harriet Anjema siet in iisfûgel op it 
terras by de sleat. Wat in prachtige fûgel, it hat 
hast tropyske kleuren, hiel blau en it bist fljocht 
hurd en yn in rjochte streek. Ik seach ek in pear 
readwjukken (koperwieken) efter de ZPC. It 
binne lystereftigen. Se gedrage har ek as lysters 
mei sa’n hippende loop. De flanken binne read-
brún en fierder stippelich fan ûnderen. In moaie 
fûgel dyst net faak sjochst.

Ik hoopje op in lekker kâlde winter mei iis. De 
iisbaan moat mar weris iepen. Mar sa net dan 
kinne we reedride yn de 
nije iishal yn Ljouwert. In 
oanrieder!

Sara Hofman 
sarahofman@gmail.com

STEUN GEZOCHT VOOR HELPEN BEVOLKING MALAWI
Komende zomer wordt voor mij niet zomaar een 
zomer. Samen met andere mensen uit Nederland 
ga ik namelijk bouwen aan lerarenwoningen in 
Malawi. Het project is een initiatief van de orga-
nisatie World Servants uit Wolvega.

Met World Servants helpen groepen jongeren 
en volwassenen mee aan een bouwproject 
voor de bevolking van een wijk, dorp of stad. 
Ik bouw mee aan huizen voor leraren in het 
dorpje Perete. In Perete geven 5 docenten les 
aan 428 kinderen en nog veel meer kinderen 
wachten op plek. Als er lerarenhuizen zijn, 
stuurt de overheid meer leerkrachten. De lera-
renwoningen zijn dus van groot belang!

Deze reis zal in totaal ongeveer € 2800,- gaan 
kosten en daarom ben ik grotendeels afhan-
kelijk van giften. Wilt u mij een gift geven en 
daarmee de bevolking in Malawi steunen? 

Dan kunt u de donatie overmaken op reke-
ningnummer NL96 ASNB 07086170 26 t.n.v. 
Nynke Bilker. Elke gift is welkom!

Met vriendelijke groet, 
Nynke Bilker

Nynke-bilker@hotmail.com
Tel: 0519-562395
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AGENDA

  DECEMBER 2015
 24  Kerstviering, 19.00 uur, Doopsgezinde 

kerk.
  
  JANUARI 2016
 6  Inzameling kerstbomen, 13.30 - 15.30 u 

bij de COOP.
 8  Pro Rege spilet “Dizze frou is jo man”, 

20.00 oere yn ‘t Sintrum. Yntree c 10,-
 10  Orkest Butterfly, 16.00 uur, MFA,  

entree c 7,50
 24  Het verdwijnpunt en dwaande, 15.00 

uur, MFA de Ynset. Entree c 6,-

 30  Cabaret poel, 20.00 uur, MFA de Ynset. 
Entree c 15,-

  FEBRUARI 2016
 20  Historische films over Holwerd, 15.00 

uur, MFA de Ynset. Entree c 5,-
 20  DJ draait ‘70/’80, 21.00 uur, MFA de 

Ynset. Entree c 7,50

  MAART 2016
 10  Tryater: Heimwee nei Hurdegaryp. 

20.00 uur, MFA de Ynset. Entree c 14,-

HARDLOPEN IN HOLWERD EN FERWERT!!
Wilt u graag in groepsverband trainen of zit u 
er tegen aan te hikken om te beginnen met 
hardlopen dan is dit uw kans om daar op een 
verantwoordde manier mee te beginnen! Er 
trainen namelijk mensen met verschillende 
niveaus samen in een groep. De trainingen zijn 
daar speciaal op ingericht. Dat maakt het lopen 
voor iedereen toegankelijk en super gezellig.
De training wordt gegeven door, Mark Folbert 
en de schema’s worden gemaakt door hugo 

Veenker, beiden gelicenseerde looptrainers. 
De training wordt op maandagavond gegeven, 
de ene week in Holwerd de andere week in 
Ferwert, aanvangstijd 19.30 uur, zie voor locatie 
www.lopenmethugo.nl 
Bij voldoende opgave zal er ook wekelijks ge-
traind kunnen worden in Holwerd.

Wilt u meedoen, neem dan contact op met 
Hugo Veenker via info@lopenmethugo.nl

WORKSHOP DJEMBE
Vrijdag 18 december is er in het MFA een 
workshop djembe van 19.30u. tot 20.30u 
welke gegeven wordt door Fred Claassen af-
komstig hier uit Holwerd. Na de workshop wil 
hij een optreden geven met zijn djembe groep 
Kadung zodat het een prachtige avond belooft 
te worden. 
Het is de bedoeling om een cursus djembe te 
geven van 10 lessen op de donderdagavond in 
het MFA van 19.30 tot 20.30 uur. 
Kosten van deze cursus is € 95,00 inclusief ge-
bruik van een djembe en er moeten minimaal 
10 cursisten zijn.

Komt allen en ervaar hoe leuk de Afrikaanse 
muziek is. Opgave (zodat we ongeveer weten 
hoeveel mensen er komen 18 december) Gea 
de Boer, tel. 0628082734 of mail: geesje01@
hotmail.com
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NIEUWSBRIEF GEMEENTE DONGERADEEL: JAARWISSELING 2015-2016
Eindejaarsfeesten
Elk jaar worden er in Dokkum en de verschil-
lende dorpen eindejaarsfeesten georganiseerd. 
Wilt u zo’n feest organiseren? Dan moet u 
hiervoor zo spoedig mogelijk een aanvraag 
indienen. Zorg voor goede bereikbaarheid van
de contactpersoon. De aanvraag voor het 
evenement kunt u doen door op de website 
van de gemeente Dongeradeel een formulier 
in te vullen. Zie het tabblad Vrije Tijd & Sport 
> Evenementen.

Omdat wij positief zijn over deze activiteiten, 
willen we dit stimuleren. Als gemeente steunen 
wij per dorp één initiatief met een bijdrage 
van € 100,- vermeerderd met een bedrag van 
€ 0,75 per inwoner. Voor Dokkum is er een 
andere regeling van toepassing. Hier is een vast 
bedrag beschikbaar voor één feest. Om in aan-
merking te komen voor de subsidie moet u een 
aanvraag indienen en na afloop van het feest 
een verslag naar de gemeente sturen. De aan-
vraag moet inmiddels bij de gemeente binnen 
zijn. Heeft u dit nog niet gedaan, dan graag zo 
spoedig mogelijk. Op de site van de gemeente 
Dongeradeel (bij mijn dongeradeel > digitale 
formulieren) vindt u het aanvraagformulier.

Overlast en vernielingen
Ieder jaar proberen ge-
meente, politie en andere 
instanties de overlast en 
vernielingen rondom de 
jaarwisseling zoveel mo-
gelijk te beperken. Zinloze 
vernielingen en zwaar 
vuurwerk zorgen jaarlijks voor schade aan 
straatmeubilair, verkeersborden, straatkolken 
en andere gemeentelijke eigendommen. Het 
vervangen van één verkeersbord kost bij-
voorbeeld € 200,00. Dit wordt betaald vanuit 
gemeen-schapsgeld, dus vernielingen door een 
kleine groep worden door alle inwoners van de 
gemeente betaald. Wij roepen daarom ieder-
een op tot een gezellige jaarwisseling zonder 
overlast en vernielingen!

Vuurwerk
Alleen consumentenvuurwerk mag ter gelegen-
heid van de jaarwisseling worden afgestoken 
vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 
02.00 uur. Zowel tegen het gebruik van ver-
boden vuurwerk als het afsteken buiten de 
toegestane tijden zal door de politie worden 
opgetreden.

Carbidschieten
Eind november 
neemt de ge-
meenteraad een 
besluit over een 
aantal voorge-
stelde wijzigin-
gen over de regels bij carbidschieten. Net 
als voorgaande jaren heeft de gemeente een 
aantal dorpen bezocht voor een overleg met 
dorpsbelangen, jeugd en politie. Tijdens deze 
bezoeken hebben we gesproken over de 
plannen en aandachtspunten voor de aan-
komende jaarwisseling. Dit jaar hebben we: 
Anjum, Morra-Lioessens, Hantum, Ternaard, 
Holwerd, Wierum en Metslawier bezocht. In 
deze nieuwsbrief brengen wij enkele van de 
besproken onderwerpen onder de aandacht.

Deze voorgestelde wijzigingen zijn:
•  een aanpassing van de schiettijden op 31 

december van 10:00 - 02:00 uur naar 08:00 
- 22:00 uur;

•  het hanteren van een maximale inhoud van 
de carbidbus van 40 liter;

•  het aan laten wijzen van plaatsen door de 
burgemeester, waarmee het mogelijk wordt 
zowel binnen als buiten de bebouwde kom 
carbid te schieten.

Wilt u carbid schieten? Dan moet u de locatie 
hiervoor aanmelden om toestemming te krij-
gen van de burgemeester.
Het aanmeldingsformulier hiervoor vindt u bin-
nenkort op de website van de gemeente. De 
locatie wordt dan beoordeeld op geschiktheid, 
hierna volgt een aanwijzingsbesluit.
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Vreugdevuren
In de gemeente Dongeradeel worden al-
leen vreugdevuren toegestaan waarvoor een 
ontheffing is verleend. Niet altijd houdt men 
zich aan de voorwaarden uit deze onthef-
fing. Omdat dit nog tot té gevaarlijke situaties 
kan leiden, zal de gemeente hier strenger op 
toezien. Dit betekent dat ineen aantal dorpen 
de locatie die altijd gebruikt werd, niet meer 
gebruikt kan worden. Om goede afspraken te 
maken met de dorpen die een vuurbult willen 
hebben, volgen hier de hoofdlijnen van de uit-
gangspunten van de gemeente over vuurbulten. 
Tijdens het dorpenbezoek is dit besproken.
Geen dorpenbezoek gehad én wel behoefte 
aan overleg? Neem dan contact op met dhr. D. 
Kroes via d.kroes@dongeradeel.nl.

De belangrijkste uitgangspunten voor vuur-
bulten zijn:
•  Er moet een ontheffing zijn verleend bij de 

gemeente Dongeradeel
• Een vuurbult is maximaal 50 m3

•  Een vuurbult wordt opgebouwd met schoon 
materiaal

• Een vuurbult ligt min. 25 meter uit bebouwing
•  Een vuurbult ligt min. 200 meter vanaf rietge-

dekte bebouwing
•  Een vuurbult ligt min. 25 meter van de open-

bare weg
•  Het publiek blijft op min. 25 meter afstand 

van een vuurbult
•  Een vuurbult is altijd goed bereikbaar voor 

hulpdiensten

Op de site van de gemeente Dongeradeel (bij 
producten en diensten) vindt u het aanvraag-
formulier. Let op! Bij het aantreffen van een 
illegaal vreugdevuur wordt - ook al is deze in 
opbouw - opgetreden door gemeente, brand-
weer en politie.

Vragen of opmerkingen?
Zijn er vragen of onduidelijkheden over de 
informatie in deze nieuwsbrief? Neem dan 
contact op met de gemeente via tel. 14 0519 
of e-mail: gemeente@dongeradeel.nl.

WORKSHOPS

Elke maandag-, dinsdag- of woensdagmid-
dag geef ik creatieve workshops bij mij thuis. 
(Maximaal 4 personen per middag )

Mogelijkheden workshops:
• tekstbord € 12,50;
•  t shirt ontwerpen € 15,00  

(eigen t shirt meenemen);
• fles met lichtjes € 5,00;
• kerstballen € 7,50 (3 stuks);
• spreuk bordje € 7,50 (2 stuks).

Wil je een eigen tekst of afbeelding gebrui-
ken of wil je een bepaalde kleur voor op 
een t shirt?
Geef het bij opgave even door, dan zorg ik 
dat het er is!

Heb je zin in een gezellige middag?

Je kunt je opgeven via Facebook
Je kunt me bellen via tel.nr. 0519 56 11 41
Adres: Foarstrjitte 21 - Holwerd
 

Graag tot ziens!!
Monica de Hooge.
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VAN DE CULTURELE COMMISSIE VAN MFA DE YNSET 
Vanaf september is het theaterprogramma 2015-
2016 van MFA de Ynset losgebarsten met een 
groot openingsweekend waar voor ieder wat 
wils was: cabaret, live muziek en een kinderfilm. 
Inmiddels zijn we december en zijn we al bijna 
op de helft van het seizoen. Een mooi moment 
om uw aandacht te vragen voor onze komende 
activiteiten. 
 
Butterfly 
2016 willen we goed beginnen en daarom heb-
ben wij Butterfly uitgenodigd om in De Ynset 
te komen spelen. Ze zijn al jaren een vaste 
waarde in feesttenten en op partijen, en weten 
overal een gezellig feest te maken. Butterfly is 
van alle markten thuis: van smartlappen tot een 
quick-step, ze spelen het allemaal! 
U bent van harte uitgenodigd om het nieuwe 
jaar met ons in te luiden op zondag 10 januari 
van 16.00-20.00. Entree: €17,50 
 
Het Verdwijnpunt en Dwaande 
Tijdens deze middag worden er twee korte 
films (beide ongeveer een half uur) vertoond 
met muziek van de in Holwerd woonachtige 
componist Cees Hiep. De eerste film zal gaan 
over kunstenaar Fred Landsman, woonachtig in 
Holwerd. De tweede film is een compilatie van 
zeer oude Friese filmpjes, waarbij Cees Hiep 
ook verantwoordelijk was voor de samenstel-
ling. Deze middag vindt plaats op zondag 24 
januari, vanaf 15.00 uur. Entree: €6,00 
 
Cabaretpoel 
In De Cabaretpoel spelen vier nieuwe aanstor-
mende cabarettalenten elk een voorstelling van 
ongeveer 25 minuten. Op deze avond spelen: 
Robin Koek won in 2014 met cabaretduo 
Claas & Koek de publieksprijs op het Utrechts 
Cabaret Festival. Nu gaat hij solo verder. 
Kitty Goemaat is de kersverse winnaar van 
het Leeuwarder Cabaret Festival 2014. Onder 
het motto “Lang leve de Positiviteit!” zingt ze 
positieve liedjes die ze zelf begeleidt op ukelele 
en gitaar. 

Hiske Schipper is sinds kort docent Nederlands 
en is daardoor beland in een geheel nieuw 
universum met heel veel pubers. Hiske won 
in 2011 het Groninger Studenten Cabaret 
Festival. De vierde cabaretier blijft nog even 
een verrassing. De cabaretiers zijn te zien op 
zaterdag 30 januari om 20.00 uur. 
Entree: Voor deze voorstelling kunt u uw kaar-
ten bestellen in de voorverkoop voor €12,00; 
op de avond zelf is de entree €15,00. 
 
Historische films over Holwerd 
Als u meer wil weten van de geschiedenis van 
Holwerd e.o. en hoe alles er vroeger uit heeft 
gezien, kunt u zaterdag 20 februari zeker niet 
missen! Vanaf 15.00 uur worden er historische 
beeldfragmenten vertoond, met een toelichting 
van een medewerker van het Fries Filmarchief 
uit Leeuwarden. Entree: €5,00 
 
Toegevoegd aan de culturele agenda: 
Hylke Speerstra en Adri de Boer
Op zondagmiddag 7 februari om 15.00 uur 
zijn Hylke Speerstra en Adri de Boer te gast in 
MFA de Ynset: Yn it spoar fan Waling Dijkstra. 
Schrijver Hylke Speerstra en zanger/gitarist Adri 
de Boer vormen een bijzondere artistieke com-
binatie. Zij hebben een speciaal programma 
samengesteld voor deze middag. 



12 • DOARPSBEL NR. 174 DECEMBER 2015

MFA

Ynsetde
Holwerd

De Ynset in Holwerd
het bruisend hart van de regio 

sport, cultuur en welzijn onder een dak

zalen en faciliteiten voor: 
vergaderingen, seminars, workshops
feesten, bruiloften, familiefeestjes

bioscoop, sportevenementen
diners, lunches, diverse buffetten

www.mfa-holwerd.nl   0519-562424 / 06-52473390

ON
TW

ER
P 

EN
 F

OT
O:

 W
AT

ER
ME

RK

MFA_advertentie2a.qxp_Layout 1  02-12-15  15:22  Page 1



DOARPSBEL NR. 174 DECEMBER 2015 • 13

MFA

Ynsetde
Holwerd

De Ynset in Holwerd
het bruisend hart van de regio 

sport, cultuur en welzijn onder een dak

zalen en faciliteiten voor: 
vergaderingen, seminars, workshops
feesten, bruiloften, familiefeestjes

bioscoop, sportevenementen
diners, lunches, diverse buffetten

www.mfa-holwerd.nl   0519-562424 / 06-52473390

ON
TW

ER
P 

EN
 F

OT
O:

 W
AT

ER
ME

RK

MFA_advertentie2a.qxp_Layout 1  02-12-15  15:22  Page 1



14 • DOARPSBEL NR. 174 DECEMBER 2015

TOANIELFERIENING PRO REGE HOLWERT
Toanielferiening Pro Rege Holwert spilet 
freed 8 jannewaris yn ‘t Sintrum om 20.00 
oere foar jim: “Dizze frou…is jo man!”
In klucht fan Jan Tol, Fryske oersetting fan 
Baukje Stavinga
 
It stik yn it koart:
Annie Zuiderhorn, hat jierrenlang allinne wenne 
mei har dochter, Amanda. Mar no is sy fereale 
op Pierre Reijnders. Pierre wennet sûnt koart 
by har yn. Dochter Amanda moat neat fan 
Pierre ha en de sosjale tsjinst mei neat fan 
Pierre witte, oars komme de útkearings fan 
Annie en Amanda yn gefaar. Mar ja... dan komt 
de kontroleur fan de sosjale tsjinst op besite. 
Hy mei neat fan Pierre witte. Annie wit net hoe 
at sy hjir mei oan moat. Mar Amanda makket 
dankber misbrûk fan de omstannichheden. As 
de buorlju harren der ek noch mei bemuoie 
soarget dit foar komyske sitewaasjes.....

Kaartferkeap:
Foarferkeap:  €  8,00  Bern € 5,00 
Oan ‘e seal:  € 10,00  Bern € 6,00

Foarferkeapkaarten bin te krijen fanmoandei 28 
desimber ôf by:
•  Willem en Tea Verbeek, Stationswei 37 

Holwert
•  Cathrinus en Johanna van der Meij, 

Ljouwerterdyk 9 Holwert 
Nei ôfrin sil der in ferlotting hâlden wurden mei 
moaie prizen. 

Jim komme dochs ek nei ús foarstelling?

Speerstra: ‘Sjoch ús foarstelling as in oade oan 
de folksskriuwer en ferteller Waling Dijkstra, 
dy’t goed 100 jier lyn, yn de winter fan 1914, 92 
jier âld, yn Holwert kaam te ferstjerren’. 

Voor de pauze volgen schrijver en zanger het 
pad van de Friese soldaten die meteen na de 
Tweede Wereldoorlog naar Indië moesten. 
Hier passeren ook fragmenten van Speerstra’s 
bestseller ‘Op klompen troch de dessa’ de 
revue. 
Na de pauze wordt de sfeer opgeroepen van 
de tijd van Waling Dijkstra. 

Kaarten voor deze middag zijn te bestellen via 
de website of 06-52473390, of te krijgen aan 
de deur voor € 5,00. Voor oud-Indiëgangers is 
de toegang gratis. Zij kunnen zich aanmelden 
via het bovenstaande telefoonnummer. Er 
wordt dan een plek vooraan in de zaal voor 
hen gereserveerd. 
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OPROEP

Dit jaar hebben er voor het eerst kleurenfoto’s 
van Holwerd en ’t Wad op de cover van ‘de 
Doarpsbel’ gestaan. Hier hebben we veel po-
sitieve reacties over gekregen en willen dit in 
2016 voortzetten, maar dan met andere foto’s. 
Deze zullen vervolgens elk kwartaal bij het ver-
schijnen van het boekje te zien zijn.

Wij vragen uw hulp!

Heeft u een mooie foto van Holwerd, van ’t 
Wad of natuur in en nabij ons dorp? (kleur en 
in JPG-bestand) 

Wilt u meedoen met de oproep? 
U kunt uw foto mailen naar: info@dorpsbelang-
holwerd.nl
Heeft u deze op fotopapier dan kunt u deze 
inleveren (in de bus doen) bij Marijke van der 
Laan, Foarstrjitte 20. Deze krijgt u uiteraard 
weer terug, zet hiervoor wel even uw naam 
en adres erop! Wie weet komt uw foto op de 
cover van ‘de Doarpsbel’.

Hartelijke groet,
Marijke van der Laan-Heshof

Ondergetekende 

Adres 

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

Handtekening 

NOG GEEN LID VAN DORPSBELANG?
De doarpsbel van december is huisaanhuis 
bezorgd. Hierdoor kan iedereen kennismaken 
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 
de gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân 
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 onder-
staand strookje ingevuld in bij Henk Willemsen 
(Waling Dykstrastrjitte 5) en voor slechts  
€ 8,00 per jaar bent u lid van onze vereni-
ging. U ontvangt dan 4x per jaar ons blad “de 
Doarpsbel” en u steunt het werken aan en het 
verbeteren van het welzijn van Holwerd.

"
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UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER HOLWERD
Secretariaat:
Beyertstrjitte 41, 9151 KE Holwerd
06-46526393
www.dleh.nl

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

Elke religie, levensovertuiging of volksgeloof 
heeft zo zijn eigen tradities en gewoonten 
waarbij hij zijn stervenden begeleidt en zijn 
overledenen naar een laatste rustplaats brengt. 
Elke cultuur bepaalt weer wat hij wel en niet 
doet en hoe hij gebruik maakt van de regels 
en tradities. Vandaag de dag wordt aan oude 
gewoonten en tradities veel meer ruimte 
gegeven, men wordt steeds vrijer gelaten 
in zijn uiting en uitvoering van rituelen, aan 
vormen van begraven en cremeren en aan 
de uitvoering daarvan. Voor begraven of cre-
meren geldt dat veel mensen tegenwoordig 
een eigen invulling geven aan dit afscheid. 
Begrafenisondernemingen stellen zich ook 
steeds meer open voor de wensen en verlan-
gens van hun leden. Voorbereiding op je eigen 
begrafenis of crematie wordt daarom door 
ondernemingen gestimuleerd. Het is helemaal 
niet gek om over je eigen wensen na te denken, 
en het is niet morbide om bijvoorbeeld al een 
kist uit te zoeken of een plaats op een begraaf-
plaats aan te wijzen waar je graag terecht zou 
willen komen. Zie het als een voorbereiding 
van het afscheid van je leven. Zie het dat het 
voor iedereen die je nalaat een prettige weten-
schap is dat zij de plannen uitvoeren die jij zelf 
hebt uitgekozen. Zie het als een volwaardige 
afronding van je leven. 

Vertrouwd
Veel mensen kiezen bij een afscheid nog vaak 
voor het vertrouwde. Uitvaartvereniging de 
Laatste Eer van Holwerd is al jaren vertrouwd 
met Holwerd en zijn inwoners. Maar soms lijkt 

het werk wat er verricht wordt onzichtbaar 
voor de Holwerters. Ja... behalve wanneer de 
donkere klokken van de Willibrordus kerk een 
begrafenis aankondigen en een begrafenisstoet 
door de straten van Holwerd naar de begraaf-
plaats trekt, dan staan de meeste Holwerters 
uit respect even stil. 

Individueel
Sta ook eens even stil bij je eigen uitvaart of 
bij die van degenen die je lief zijn. Praat erover 
met elkaar en leg individuele wensen vast. Wat 
voor muziek vindt je naaste of jijzelf mooi; wat 
voor bloemen, of juist geen bloemen. Moet 
iedereen in het zwart komen? Of liever in wit 
of gekleurd? Gedragen worden door naasten of 
door de dragers van de uitvaartvereniging? En 
als belangrijkste begraven of cremeren?

Kostbaar
Zijn deze wensen uitgesproken en/of vastge-
legd, dan heeft de uitvaartleidster, als het zover 
is, duidelijke handvaten voor de invulling van 
de uitvaart. Want hoe vaak komt het niet voor 
dat alles in de dagen voor de uitvaartplechtig-
heid nog uitgezocht moet worden. Dit neemt 
veel kostbare tijd in beslag. Niet weggenomen 
dat de uitvaartleidster alles zal doen wat in haar 
vermogen ligt.

Toekomst
Onze wereld is een snelle, bol van informatie 
die soms niet bij te houden lijkt. Wij van de 
Laatste Eer Holwerd willen openheid en toe-
gankelijkheid creëren om onze leden en ook 
toekomstige leden aan ons te binden. Hiervoor 
hebben we een website, waar in deze snelle 
digitale tijd, rustig alle informatie kan worden 
nagelezen. Kortom, we gaan met onze tijd mee. 
Wij zijn aangesloten bij de Friese Federatie van 
uitvaartverenigingen. Op www.uitvaartfedera-
tie.nl kun je heel veel nuttige informatie vinden.

Openheid
Wij van Uitvaartvereniging de Laatste Eer 
Holwerd staan sinds jaar en dag klaar voor 
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onze leden. Dit lijkt onzichtbaar te gebeuren. 
Maar wie van onze diensten gebruik heeft ge-
maakt weet dat onze vereniging tracht zoveel 
mogelijk tegemoet te komen aan de wensen 
van de nabestaanden. Juist bij een gebeurtenis 
als het overlijden, is een persoonlijke benade-
ring noodzakelijk.

Uw wens wordt gerespecteerd!

Lid zijn van Uitvaarvereniging 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 

bovenstaande contactgegevens.

December 2015
Hylkje Bruggeling, secretaresse

Uitvaartvereniging de Laatste Eer Holwerd.

WOONINITIATIEF HOLWERD 
Onze dochter Anke heeft een ernstige verstan-
delijke beperking en functioneert op een leef-
tijd van ca. 3 jaar. Ze kan niet lezen en schrijven 
en heeft geen idee van tijd. We vergelijken haar 
situatie vaak met de ziekte van Alzheimer, ze 
moet bij alles worden geholpen.
Enkele jaren geleden ontstond het idee om 
in Holwerd een duurzame woonvorm te 
realiseren voor (jong) volwassenen met een ver-
standelijke en/of meervoudige beperking uit de 
regio, die langdurige (mogelijk intensieve) zorg 
nodig hebben.
Als ouders willen wij graag dat onze dochter in 
Holwerd blijft wonen, dicht bij ons als familie 
en in de haar vertrouwde, veilige omgeving. 
Op deze manier is het namelijk mogelijk dat zij 
betrokken blijft bij ons gezin.
Ik zie ook écht gebeuren dat nichtje Fardau 
straks tegen haar vriendinnetjes zegt: “Sille we 
even nei ús tante Anke?” en dat is goud waard.
Gaandeweg is het ons duidelijk geworden dat 
een dorpsgemeenschap -lees Holwerd-, een 
uitgelezen leefomgeving biedt voor mensen 
met een beperking. Er worden vele activiteiten 
georganiseerd waar deze doelgroep aan deel 
kan nemen.
Kortom iedereen wordt er blij van.
Inmiddels is het idee uitgegroeid tot een serieus 
haalbaar project. 

Wij zijn in gesprek gegaan met woningstichting 
Thús Wonen en de JP van den Bent stichting 
Het is de bedoeling dat er woonruimte (ap-
partementen) gecreeërd wordt voor ca 12 be-
woners, met daarbij gezamenlijke ruimtes. De 
problematiek van de verschillende bewoners 
wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
Inmiddels kunnen we terugkijken op een zeer 
goed geslaagde informatieavond
De conclusie na deze avond is dat er inderdaad 
ook bij ouders uit omliggende dorpen de vraag 
leeft, “waar vind ik in de buurt een fijne, veilige 
woonplek voor mijn kind“.
Wij willen graag benadrukken dat we het ini-
tiatief niet alleen hebben genomen voor onze 
eigen dochter maar dat we het andere ouders 
óók gunnen, per slot van rekening geeft het de 
hele familie rust en vertrouwen als je de zorg 
vertrouwd kunt overdragen.

Bij deze wil ik ouders die in Holwerd wonen 
en waarvan kinderen een WLZ (wet langdurige 
zorg) indicatie hebben vragen iets van zich te 
laten horen. “Lit de Fûgel net oer it net fleane”

Je kunt altijd nog nee zeggen jankeholwerd@
gmail.com of via 0519-561384 Janke de Haan-
Brouwers (na 19.00 uur)
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ONVERGETELIJKE OVERNACHTING IN HOTEL HOLWERD 
Tijdens het symposium ‘Wijs met de Waddenzee’ 
dat De Waddenacademie samen met de 
Waddenvereniging organiseerde ter ge-
legenheid van het 50-jarig jubileum van de 
Waddenvereniging, was ik een van de (meer dan 
honderd!) gelukkigen die konden deelnemen aan 
de overnachting in Hotel Holwerd. Op 16 oktober 
j.l. overnachtte ik samen met mijn oud-collega 
Zwanette Jager (van adviesbureau ZiltWater) op 
hetzelfde adres, Foarstrjitte 20. 

Na een drukke symposium dag konden we 
‘s avonds na het diner inchecken bij de balie 
van Hotel Holwerd. Een paar spontane, jonge 
Holwerdse dames stonden ons hier op te 
wachten en overhandigden ons een envelop 
met daarin de informatie over ons overnach-
tingsadres. Een kaartje van het dorp met 
daarop het adres en telefoonnummer van onze 
gastvrouw, met het verzoek om voor 22 uur te 
bellen en af te spreken waar we elkaar zouden 
treffen. Meteen maar even bellen. Onze gast-
vrouw Marijke van der Laan nam de telefoon 
op terwijl ze midden in haar optreden zat bij 
de oude gevangenis in Holwerd. Enthousiast zei 
ze: “Het past prima bij de voorstelling hoor!” 
We spraken af om naar de oude gevangenis 
toe te komen later op de avond. Eerst maar 
even naar het gezellige café en Holwerd ver-
kennen tijdens de nachtkuier. 

Ondanks de motregen was de sfeer in Holwerd 
levendig, gezellig en warm. Op straat liepen 
diverse groepjes mensen: symposiumgasten, 
inwoners van Holwerd en omringende dorpen 
- alles door elkaar en je sprak elkaar zomaar 
aan. De huizen waren feestelijk verlicht en we 
zagen overal op de ramen de kamernummers 
van Hotel Holwerd aangeplakt. We passeer-
den ons adres, een prachtig pand (voormalige 
slagerij) midden in Holwerd. In de kerk was 
een muzikaal optreden, in de oude smederij 
een demonstratie van het oude ambacht en 
bij de oude gevangenis vertelde Marijke samen 
met iemand van Tresoar over de geschiede-
nis van de bewoners en het pand. De oude 

gevangenis bleek een statig pand met achterin 
de keldergewelven een klein betralied hokje 
waar de arrestant vroeger werd opgeborgen. 
Via een luikje kon eten naar binnen geschoven 
worden, contact met de gevangene kon zo tot 
een minimum worden beperkt. Bijzonder dat 
dit zo bewaard is gebleven. 

Nadat we ons voorgesteld hadden aan Marijke, 
belde zij haar zoon om ons naar de hotelkamer 
te begeleiden. Zelf moest zij zich alweer klaar-
maken voor een volgend optreden, het was 
druk tijdens de nachtkuier! 
Met de zoon en schoondochter van Marijke 
wandelden we terug door het dorp naar hun 
huis. Hij woont in Dokkum samen met zijn 
vriendin en we spraken over wat het betekent 
om in deze regio te wonen als jongere. Hij liet 
ons het huis en de “hotel”kamer zien. “Neem 
wat te drinken, hier hangt de huissleutel, neem 
die maar mee als je nog even het dorp in wilt”. 
We voelden ons erg welkom, maar waren ver-
zadigd van alle indrukken van de dag en avond, 
dus het dorp in dat werd het niet meer. Toen 
Marijke thuiskwam, schoof ze bij ons aan en 
kwam gezellig op de rand van het bed zitten 
en al pratend waren we zo een uur verder. 
Marijke vertelde over haar optreden, haar 
activiteiten voor de dorpskrant en het leven in 
Holwerd. Wij vertelden over het symposium, 
ons werk, en onze woonplaatsen Groningen en 
Holwierde. Holwerd en Holwierde: een paar 
letters en een wereld van verschil.... 

Heel bijzonder om midden in de nacht bij een 
volstrekte vreemde, op een slaapkamer, zo 
gezellig te zitten praten over de dingen des 
levens! Marijke’s man had nachtdienst, hij kwam 
later op de nacht thuis, waardoor we hem he-
laas niet hebben kunnen ontmoeten. 
De bedden waren prima en na een goede 
nachtrust stond ‘s ochtends een overheerlijk 
ontbijt voor ons klaar. De tafel feestelijk gedekt 
met prachtig servies; er waren sapjes, koffie, 
speciale suikerbolletjes en broodjes, allerlei 
beleg en zelfs een gekookt eitje.   
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Jongen
Meisje

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

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

Natuurlijk hebben wij ook de nieuwste geboorteboeken 
voor uw klaar staan.
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Tijdens het ontbijt raakten we ook nog niet 
uitgepraat. We kregen allebei een potje zelfge-
maakte jam als aandenken mee naar huis. Onze 
gastvrouw bracht ons met de auto weer naar 

het MFA zodat we daar mooi op tijd aan kwa-
men en niet met bagage hoefden te sjouwen. 

We namen afscheid van Marijke, maar niet 
nadat ze ons had gevraagd om een stukje voor 
de dorpskrant aan te leveren. Bij deze! 
In de bus gonsde het nog de hele dag van 
mooie verhalen en ontmoetingen tijdens de 
nachtkuier én ervaringen op de overnachtings-
adressen. 

Marijke & alle gastheren en gastvrouwen van 
Hotel Holwerd, bedankt voor jullie overweldi-
gende gastvrijheid! 
Hotel Holwerd, we kunnen het iedereen aan-
bevelen.

Thea Smit & Zwanette Jager

BÊSTE HÛNEBESITTERS FAN HOLWERT
Bêste ynwenners (yn t besit fan in hûn) fan ús 
moaie en stadichoan hieltyd better oanskreaun 
Holwert.

Lêst lyn doch ik myn kuierke mei de hûn, sa as 
fansels alle dagen dit wer barre moat.
Rjochting Fiskwei by de famylje Soepboer leit 
foar it hûs op de stoepe in alderoerheiselykste 
kwak hûnestront. Ik koe noch krekt foarkomme 
dat ik d’r net yn stapte. 
Ik, besitter fan in hûn, kin my dêr sa oan steure. 
In hûn kinst as puppie leare om yn it gers syn 
kwakje te dwaan. Yn de bermen by de dyk lâns 
is it faaks it bêste no? Mocht it dochs ferkeard 
gean, it is in lytse muoite nim altyd efkes in  
hûnepoeppûdsje mei yn e bûse en dan rom-
mesto it efkes op fansels. Us hûn wurd ek âlder, 
is al hast trettjin jier, en dan komme de gebre-
ken, krekt sa as by minsken dan ek “dingen” 
ferkeard gean kinne no? 
Us hûn docht it hast altyd yn it gers dat is him 
leard as pup, mar it kin wolris misgean, dan 
romje we it efkes op. Fansels lit je de hûn net 
op gersfjilden poepe wêr’t fuotballe wurd en 
de bern boartsje mar dat snapt eltsenien wol 
dochs? 

Ik hoopje troch dit berjocht dat hjir gehoar oan 
jûn wurd troch hûnnebesitters. It binne de don-
kere dagen foar kryst en dan sjogge no ek net 
alles mear op strjitte. Mar fansels hat eltsenien 
der in grutte hekel oan yn sa’n alderoerheise-
lykste kwak stront stappe, is‘t net sa? 
At der dan miskien ek nog snie leit? Lit it ús 
hoopje. Dan sjochtst it hielendal net lizzen. Ik 
hoopje dat it dien is mei hûnestront op de 
stjitteen. 
It Ryk sil ‘Holwerd aan Zee’ meinimme yn har-
ren program, stel dat dit trochgiet wolle wy ús 
toeristen, der komme no ek al in protte hear yn 
Holwert, noflyk kuierje litte troch it doarp toch?

De slogan is yn ‘t Nederlânsk: HONDEPOEP 
NIET OP DE STOEP. Yn ‘t Frysk woe ik it sa 
mar neame:

HÛNEKAK 
WE GEAN YN ‘T GERS 

MEI DE HÛN FOAR DE KWAK.

Alle ynwenners fan Holwert en omkriten 
winskje ik in NOFLIKE KRYST en in LOKKICH 
2016 ta.

Groetnis fan Tineke Veldema en hûn Bruno.
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IN ’T ZONNETJE 
Begin november had ik een gesprek - ’s mor-
gens tijdens de koffiepauze - met een deel van 
de schoonmaaksters en met één van de klus-
jesmannen. Zij verdienen het om een keer in 
het zonnetje gezet te worden.  Jitske Bergema 
( vrijwilligster van het MFA ) was hierbij aanwe-
zig, een voor hen bekend en vertrouwd gezicht. 
Allen zijn heel tevreden over het werk wat 
ze hier mogen doen. Of het nu gaat om het 
schoonmaken van de douches, vloeren, toilet-
ten, etc.: ze doen het met veel plezier! De 
koffiepauzes maken een belangrijk onderdeel 
uit van het geheel. Het zijn gezellige momenten 
waar de Nederlandse taal in de praktijk ge-
bracht kan worden en waar men zich welkom 
voelt. Het gesprek, wat ik na een uitgebreide 
fotosessie met hen had, was er één met een 
lach en een traan. Het valt niet mee om in een 
vreemd land te komen nadat je je dierbaren 
achter hebt moeten laten door oorlog en/of 
extreem geweld. Gevlucht omdat je echtge-
noot vermoord is tijdens een allesverwoes-
tende oorlog, je kinderen kwijtraken tijdens 
het vluchten, je kind achter moeten laten… de 
hartverscheurende verhalen liegen er niet om. 
Ik heb respect voor Maryan, Zalmei, Dipa, 
Faadumo & Madiimo die hier terecht zijn geko-
men en proberen er het beste van te maken.
Ik heb ook bewondering voor de andere vrij-
willigers van de ochtendploeg van ‘t MFA die 
hen inmiddels als lid van de koffie- en de vrijwil-
ligersclub hebben opgenomen.

Hallo Zalmei, Faadumo, Madiimo, Dipa en 
Marijan: Jullie hebben allen in een AZC gewoond 
en zijn nu al een aantal jaren in Nederland. 
Zouden jullie in ‘t kort iets over jezelf willen ver-
tellen?

Faadumo Ali Goomey: Ik ben 51 jaar, kom 
uit Somalië en woon sinds 2011 in Holwerd, 
hiervoor woonde ik in het AZC in Sint 
Annaparochie. Met drie van mijn vier kinde-
ren woon ik aan de Nije Nijhof in Holwerd, 
daar woon ik met plezier en heb een aar-
dige buurvrouw. Mijn oudste dochter woont 
in Middelburg. De Nederlandse taal leer ik 
van Sara ( red. Hofman ) en dat gaat steeds 
beter. Voor mijn boodschapjes ga ik graag 
naar Dokkum. Ik vind het ook leuk om rom-
melmarkten te bezoeken, zo heb ik voor één 
van mijn kinderen een fiets gekocht tijdens 
Koningsdag in ‘t MFA. Helaas kan ik vanwege 
mijn gezondheid niet alle keren meehelpen. 
Maar als ik er ben dan vindt ik het ook erg ge-
zellig en we lachen hier samen met de andere 
mensen en dat is gezellig.

Zalmei Jalilzah: Ik ben 49 jaar, kom uit 
Afghanistan, heb drie kinderen en woon sinds 
2000 in Nederland. Eerst in het AZC in Sint 
Annaparochie, waar ik nu in het dorp een huis 
huur. Ik ben gescheiden en heb momenteel een 
vriendin (ook Afghaans) die in Duitsland woont. 
Voor het MFA doe ik allerlei klusjes, zo help ik 
momenteel in de theaterzaal, maar ook met 

v.l.n.r.: Dipa - 
Faadumo - Jitske 
- Zalmei - Madiimo 
en Marijan
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het schoonmaken. We hebben het echt gezellig 
met elkaar in Holwerd. Nederland is een heel 
fijn land, je kunt hier in alle rust wonen. Weg 
van alle oorlog en ellende in mijn land.

Madiino Imaan Eente: Ik ben 47 jaar, kom ook 
uit Somalië en woon sinds 2011 in Nederland. 
Eerst in het AZC in Sint Annaparochie, toen 
in Holwerd en nu in Damwoude samen met 
mijn man en zes van mijn zeven kinderen. Het 
schoonmaakwerk is niet alleen leuk maar ook 
heel gezond, want ik beweeg tijdens mijn werk. 
Hou van grapjes maken en ik praat al een paar 
woordjes Fries: “Oant moarn”. 

Maryan Warsame Mohamed: Ik ben 62 jaar, 
kom uit Somalië, waar mijn man omkwam tij-
dens de oorlog. Ik ben gevlucht naar Nederland 
en kwam te wonen in het AZC in Drachten. 
Het was een ontzettend moeilijke periode voor 
mij, mijn man was overleden en ik was mijn 
twee dochters kwijtgeraakt tijdens de chaos van 
de oorlog. Gelukkig zijn mijn kinderen gezond 
teruggevonden, zij wonen in Engeland in Bristol 
en bezoeken mij één of twee keer per jaar. Het 
werk in het MFA doe ik ook heel graag en ik 
geniet ook van alle grapjes die we met Jitske en 
Durk, met anderen en elkaar maken.

Dipa Chamling Rai: 
Ik ben 41 jaar en 
woon sinds 2009 
in Nederland, ik 
kwam in het AZC 
- Ter Apel te wo-
nen, wat een hele 
moeilijke periode 
was. Met de hulp 
van de IND is mijn 
zoon uit Nepal naar 
Nederland geko-
men om met mij 
herenigd te wor-
den, waar ik nog steeds ontzettend dankbaar 
voor ben. Mijn zoon is nu zestien jaar en samen 
wonen we in Damwoude. Een aantal dagen per 
week ben ik te vinden in het MFA in Holwerd, 
waar ik heel graag help met schoonmaken en 

waar het ontzettend gezellig is. In Nepal heb ik 
mijn echte moeder wonen, maar in Holwerd 
heb ik er nog één en dat is mama Jitske. We 
hebben een speciale band met elkaar!   
Dank jullie allen voor jullie verhalen en ik wens 
jullie nog heel veel plezier met het schoonma-
ken en onderhouden van ’t MFA. En ik wens 
jullie nog héél veel plezier met elkaar. 

Jitske (Bergema) ik zie dat de vrouwen je echt 
als begeleidster zien en aan jou dat je dit ont-
roerd. Het is écht een verrijking in mijn leven. 
Het is op mijn pad gekomen en ik zou het niet 
hebben willen missen. Wat een bijzondere 
mensen! Ze zien mij als soort zus, moeder en 
vriendin. Ik geniet er net als hen van met ze 
samen te werken, het klikt gewoon. We zijn 
langzaam naar elkaar gegroeid. Eerst zaten ze 
apart bij het koffiedrinken, maar dat heb ik snel 
veranderd. We gaan hier niet apart zitten, ze 
horen er immers net zo bij als een ieder ander. 

Nadat ik afscheid nam en iedereen bedankte 
stapte ik op mijn fiets richting huis. Ik kan mij 
heel goed voorstellen wat Jitske bedoelt met 
de verrijking in haar leven! En zo sluit ik 2015 af 
met een - weer - gezellig interview!
Wat een leuke gesprekken heb ik mogen voe-
ren dit jaar voor de Doarpsbel, hartelijk dank 
hiervoor! Ik ga hier volgend jaar zeker mee 
door en wie weet ontmoet ik u/jou.

Hartelijke groet van de razende reporter 
van Holwerd
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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.

 Alle nieuws over Holwerd op: WWW.HOLWERD.NL

OPHALEN OUD PAPIER
12 januari ■ 9 februari ■ 8 maart

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

De Tsjelke en de Bazuin

Inleveren kopij
De Doarpsbel verschijnt 4x per jaar 
in een oplage van 530 exemplaren. 

Agenda, data en kopij in 2016 inleveren vóór 
1 maart, 7 juni, 6 september en 6 december

bij Henk Willemsen 
of via redactie@dorpsbelangholwerd.nl

De Doarpsbel is een uitgave van de Vereniging 
van Dorpsbelangen Holwerd

Lidmaatschap Dorpsbelang: € 8,- per jaar.

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 bij levensbedreigende situaties belt 
u 112, maar ook direct als u getuige bent van 
een misdrijf.

Voor uw berichten en nieuws mail 
naar: redactie@holwerd.nl


