NIJS FAN DOARPSBELANG
En daar ligt hij dan voor u, de eerste doarpsbel
van het jaar. En in een gloednieuw jasje, een
nieuwe frisse start..... In overleg met drukkerij
Brandsma in Ferwert leek het ons goed de
doarpsbel weer “bij de tijd” te brengen en aantrekkelijker te maken voor de hedendaagse lezer. De toepassing van kleur en een glanzende
omslag geven ons blad, denken wij, weer een
mooie uitstraling. Tot nu toe is de doarpsbel
voornamelijk in zwart/wit verschenen, maar
anno 2015 zijn de mogelijkheden op drukgebied ook eindeloos veel beter geworden. Dit
biedt ook voor onze adverteerders meer variatie om hun reclameboodschap op u over te
brengen. Wij hopen dat de nieuwe doarpsbel
ook bij u als lezer in de smaak zal vallen en
wensen u veel leesplezier.
Ledenvergadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van
dorpsbelang zal op dinsdag 31 maart a.s.
gehouden worden in MFA De Ynset aan de
Morgenzon. Na sluiting van het officiële gedeelte zullen Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea
en Henk Jan van der Veen van Staastbosbeheer
een presentatie houden over de natuur buitendijks. De convocatie voor de drieenvijftigste
jaarvergadering wordt huisaanhuis verspreid.
Als lid van dorpsbelang nodigen wij u hierbij
alvast van harte uit deze bijeenkomst bij te
wonen.
Holwerd aan Zee (HaZ)
Op 9 februari is er ’s middags (voor ondernemers, bestuurders en organisaties) en ’s avonds
voor inwoners uit Holwerd en weide omgeving
door de werkgroep Holwerd aan Zee een
symposium gehouden. Wat een geweldige
opkomst! De theaterzaal van het MFA zat tot
de nok toe vol met honderden belangstellenden die aandachtig naar Marco Verbeek,
Hessel Hiddema, Theo Broersma en Jan Zijlstra
(die namens de gemeente Dongeradeel deel
uitmaakt van de werkgroep) luisterden naar
de stand van zaken en over de verhalen hoe
Holwerd er over een aantal jaren uit kan ko-

men te zien als de plannen voor een doorsteek
in de zeedijk door gaan. Ook Joop Mulder
(organisator van Oerol op Terschelling) was
van de partij en sprak enthousiast zijn lovende
woorden over dit unieke project. Uniek, doordat het van onderop uit de bevolking is bedacht
en dat vele bestaande projecten samenbrengt.
Tussen de verhalen door werden er een aantal
filmpjes vertoond. Daar zat ook een bijzonder
filmpje bij van het bezoek van de werkgroep
aan de minister van Infrastructuur en Milieu
in Den Haag, mevrouw Melanie Schultz van
Haegen. Zij was ook erg positief over het
Holwerder initiatief. De bedragen die voor dit
plan geregeld in de media worden genoemd
variëren in grootte zo tussen de 150 en 180
miljoen euro!!! Dat is natuurlijk niet niks en
dat geld wordt ook niet zomaar uitgegeven….
Er is dan ook nog een lange weg te gaan en
de plannen moeten nog flink verder worden
uitgewerkt. Het voormalige gebouw van The
Sound aan de Fiskwei zal door de werkgroep
gebruikt worden als presentatieruimte voor
Holwerd aan Zee. Ook zullen hier straks
HBO-studenten, die vanuit hun studie worden
ingezet, een werkplekje kunnen vinden. Met
dit project staat Holwerd, Dongeradeel en
geheel Noordoost Friesland flink op de kaart.
Dat is ook de media niet ontgaan, Holwerd
staat regelmatig in de schijnwerpers. Als de
plannen werkelijkheid worden dan schept dat
grote kansen voor mens en natuur en betekent dit een enorme positieve impuls voor de
gehele regio. Dorpsbelang steunt dit project
dan ook van harte en wenst de initiatiefnemers
de komende jaren veel succes en uithoudingsvermogen bij de verdere uitwerking van de
plannen. Voor meer informatie zie de website:
holwerdaanzee.nl.
Nieuwe fietsenstalling en bushokje
Bij de rotonde aan de rondweg zijn onlangs
de oude fietsenstallingen en het bushokje in
opdracht van de provinsje Fryslân verwijderd.
De provinsje heeft in overleg met dorpsbelang
besloten dat deze bushalte een opwaardering
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en uitbreiding kon gebruiken. Omdat deze
halte van veel bussen het eindstation is wordt
er ook door mensen uit de omliggende dorpen
als Hantum en Brantgum gebruik van gemaakt.
Mede daardoor was de oude fietsenstalling
vaak te klein. Bovendien was hij te plat waardoor menigeen het hoofd gestoten heeft. De
nieuwe glazen stalling en het bushokje zijn in
dezelfde stijl als die van de fietsenstallingen bij
de treinstations. Naast de stalling zijn er ook
een paar stalen frames geplaatst waartegen
de fietsen kunnen worden aangezet en vastgemaakt. Er wordt nog nagedacht of er ook
een paar fietskluizen zullen worden geplaatst.
Deze volgen dan in een later stadium. Ook
komt de prullenbak terug waarbij gemeld kan
worden dat die door de familie Zijlstra beheerd
en geleegd wordt. Holwerd heeft van de bushalte nieuwe stijl van de provinsje de primeur
gekregen!! Ook hiermee staan we weer goed
in het nieuws. Begin maart is het startsein voor
de bouw van het zogenoemde eerste ketenknooppunt in Holwerd feestelijk gegeven door
gedeputeerde Johannes Kramer.
Parkeerverbod
Op het stuk Waling Dykstrastrjitte tot aan
de Foarstrjitte bij de voormalige supermarkt
bestaat al sinds vele jaren een verbod tot
parkeren. Aangezien er in de oude dorpskom
steeds meer autobezitters zijn gekomen en er
een tekort aan parkeergelegenheid is ontstaan
zijn wij benaderd door buurtbewoners over
deze kwestie. Het probleem is binnen ons bestuur besproken en wij kwamen tot het besluit
om een gemotiveerd verzoek aan de gemeente
te doen tot opheffing van het parkeerverbod.
Parkeren werd min of meer oogluikend toegestaan, maar de laatste tijd is er gehandhaafd
en is er menig boete uitgedeeld. Helaas heeft
de gemeente op advies van de hulpdiensten
(brandweer, politie en ambulance) een negatief besluit genomen. De motivatie was dat
de oude dorpskern van Holwerd zeer smalle
straten heeft en dat die niet smaller moeten
worden gemaakt door geparkeerde auto’s. Het
parkeerverbod blijft dus van kracht.
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Kunststof kragen
Is het u ook opgevallen? Aan de Stasjonswei
en een stukje van de Hemmingawei zijn er
hier en daar rondom de stammen van bomen
en lantaarnpalen zwarte kragen van kunststof
geplaatst. Wij vonden het een gek gezicht en
vroegen ons af wat dit was en hebben navraag
gedaan bij de gemeente. Van de wijkbeheerder,
de heer Yntema, kregen we het antwoord. De
kunsttofkragen zijn een nieuw product en zijn
door gemeentewurk geplaatst als kleinschalig
experiment om te zien hoe deze kunststof zich
over een langere tijd in weer en wind zal houden. Dat raadsel is weer opgelost.
Vier mei
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat aan de
tweede oorlog een einde kwam. Bij deze belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de
twintigste eeuw zal ook in ons dorp worden
stil gestaan tijdens de dodenherdenking. Zoals
eens in de vijf jaar gebruikelijk is zal er op initiatief van dorpsbelang op 4 mei een programma
worden opgesteld dat in de Willibrorduskerk
zal gaan plaatsvinden. Hiervoor is een commissie gevormd waarin namens ons bestuur
Marijke van der Laan zitting heeft.
Sionsberg
In de laatste dagen van december werden we
ineens geconfronteerd met plannen voor de
opzet van goede zorg van de nieuw te starten
Sionsberg In Dokkum na het eerdere bankroet
van het ziekenhuis. Het was de bedoeling
dat er vanuit de bevolking van onderop zou
worden meegedacht en gediscussieerd over
de nieuwe opzet. Men wilde vanuit de regio
horen waar er behoefte aan was. Binnen door
zorgverzekeraar De Friesland gestelde kaders
konden plannen worden aangedragen waaraan de nieuwe eigenaar van het ziekenhuis
zich aan zou moeten conformeren. Zodoende
zou er een plan tot stand komen dat door alle
partijen gedragen kon worden. Dit plan zou
in minder dan 3 weken gereed moeten zijn.
Na een aantal voorgesprekken met andere
dorpen in Dongeradeel en een informatiebijeenkomst in MFA De Ynset voor eigen inwo-

ners is Marijke van der Laan samen met Harm
Kamstra op 17 januari namens Holwerd naar
de “Sionsbergdag” geweest om deel te nemen
aan het besluitvormingsproces. Dit heeft uiteindelijk mede geresulteerd in hoe de Sionsberg
in de loop van dit jaar verder opgetuigd gaat
worden en goede zorg beschikbaar is voor
onze regio.
Dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd
(DOM)
Het is nog steeds een goedlopend project
binnen de grenzen van ons beschermde dorpsgezicht. Zoals in december al is gemeld is de
beschikbare pot van € 96.000 voor subsidie
van 40% in de kosten (tot een maximum van
€ 5.000) voor aanpak van de buitenkant van
de eigen woning vooreerst zo goed als leeg.
En dat reeds in anderhalf jaar tijd terwijl het
experiment doorloopt tot medio 2017. Zeer
succesvol dus! Samen met de provinsje Fryslân
is de gemeente Dongeradeel in overleg om te
bekijken of een deel van het geld dat voor andere doeleinden binnen dit project beschikbaar
is gesteld (publieke projecten, kansen, geldleningen) en waar tot nu toe niet of nauwelijks
aanvragen voor zijn ontvangen ingezet kan
worden voor de aanzichtprojecten. Hier zal
begin april naar verwachting meer duidelijkheid
over zijn. Tot zolang vragen wij een ieder met
plannen voor de eigen woning te wachten met

het indienen van een aanvraag. Verderop in
deze doarpsbel treft u nog een stukje aan over
de mogelijkheid voor het aanvragen van een
goedkope lening via de overheid. Voor meer
informatie verwijzen we u naar het mailadres
van de DOM: dedom.holwerd@gmail.com of
één van de DOM-leden: Durk Geertsma, Jan
Idsardi, Gerben Osinga, Rob van der Holst of
Henk Willemsen.
Nog even dit…
Met het voorjaar in aantocht wordt het weer
tijd voor de tweejaarlijkse himmeldei. Het is
blijkbaar nog steeds nodig om die te organiseren!! Alle rommel en zwerfvuil in en om
Holwerd uit perken, bermen en sloten zal
worden opgeruimd. Dorpsbelang neemt hierin
het voortouw en zal op 20 maart in samenwerking met de gemeente, de beide scholen en
dorpsgenoten vanaf 13.00 uur zwerfafval gaan
verzamelen. Wie mee wil helpen, verzamelen
bij de COOP. Vanaf half maart zal de provinsje
Fryslân beginnen met de aanpak van de weg
tussen Hallum en Holwerd.De werkzaamheden
duren tot in het najaar en zal voor hinder gaan
zorgen. We blijven het roepen: Hondenpoep
opruimen en niet op de stoep laten liggen!!! U
riskeert een boete van 130 euro!!
Oant oare kear mar wer.
Dorpsbelang, Henk Willemsen

BESTUUR DORPSBELANG HOLWERD
Voorzitter: Hessel Hiddema,
Mûnereed 6, tel. 561716.
Secretaris: Femke Meindertsma,
Achter de Hoven 13.
Penningmeester: Klaske Miedema-Jensma,
Grândyk 5, tel. 562172.
E-mail: info@dorpsbelangholwerd.nl
Postadres Dorpsbelang:
Postbus 24, 9150 AA Holwerd.
IBAN: NL37 RBRB 0694 0539 61
SNS Regio Bank, nr. 69.40.53.961

Algemene bestuursleden:
- Theo Broersma, Hemmingawei 1,
tel. 561661.
- Arnoud Haitsma, De Iest 5, tel. 346619
- Marijke van der Laan-Heshof, Foarstrjitte 20,
tel. 562487
- Sija van der Wal, Opslach 10,
tel. 562416
- Henk Willemsen, Waling Dykstrastrjitte 5,
tel. 561035.
Redactie Doarpsbel: Henk Willemsen, Waling
Dykstrastrjitte 5, 9151 JK Holwerd, tel. 0519561035, redactie@dorpsbelangholwerd.nl.
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NIEUW TE OPENEN ‘BRASSERIE VIOLET’
Vanaf woensdag 1 april 2015 start ‘Brasserie
Violet’ aan de Stationsweg 36 in Holwerd.
Vanaf 9.00 uur ’s ochtends zijn de deuren
geopend voor iedereen die trek heeft in koffie/thee met wat lekkers, een drankje of een
heerlijke lunch. De brasserie zal van dinsdag
tot en met zaterdag geopend zijn, van 09.00
tot 18.00 uur. Tijd voor een bezoekje aan
‘Brasserie Violet’.
Hoe is het idee ontstaan?
Na een afgeronde toeristische opleiding in
Zwolle is mijn werkveld verbreedt naar andere
branches. Het is dan ook een lang gekoesterde
wens om toch deze opleiding in de praktijk te
brengen. Wat ons in het toeristenseizoen altijd
erg opviel was het enorm aantal fietstoeristen
die dagelijks Holwerd passeren. Dit gaf de
doorslag om onze wensen ten uitvoer te brengen. Bovendien hou ik er van het gasten naar
de zin te maken. Ook de ruime tuin en locatie
bieden een uitstekende mogelijkheid voor het
opstarten van onze droom.
Waar gaan die toeristen heen en waar
komen ze vandaan?
De meeste toeristen komen uit ons eigen land.
Daarnaast komen een flink aantal uit verschillende landen binnen en buiten Europa, met
name Duitsers, Fransen en Engelsen. Meestal
doen ze het dorp niet aan maar fietsen ze
richting Lauwersoog, Ameland of verder naar
het volgende dorp. Het oude spoorlijntraject
ligt heel mooi aan de zuidkant van Holwerd.
Hier ligt een mooie kans voor ‘Brasserie Violet’
om de toeristen op hun wenken te bedienen
en te attenderen op al het moois wat ons dorp
te bieden heeft.
Wat ga je de gasten zoal aanbieden?
Om te beginnen gaan we Italiaanse koffie
schenken, waaronder een heerlijke cappuccino,
espresso of latte macchiato. Ook bieden we
een uitgebreide keus aan losse theesoorten,
sapjes en lekkernijen voor bij de koffie/thee.
Een eenvoudige lunchkaart geeft de toeristen
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de mogelijkheid om weer nieuwe energie op
te doen. Kortom, bij ‘Brasserie Violet’ kan de
fietser na zoveel kilometers in de benen heerlijk even tot rust komen. Daarnaast bestaat de
mogelijkheid voor gasten om de elektrische
fiets (of telefoon) op te laden en is er gratis
WIFI beschikbaar.
De brasserie is ook in zijn geheel af te huren
voor verenigingen, vergaderingen, workshops
of kinderfeestjes. Zo kunt u bijvoorbeeld een
heerlijke ‘High Tea’ laten organiseren.
Brasserie Violet?
Het bedenken van die naam was eenvoudig.
Jolanda is afgeleid van het Latijnse violet dus
daar hoefden we niet al te lang over na te
denken.
Nog een horecabedrijf in Holwerd. Denken
jullie niet dat de concurrentiepositie van de
horecabedrijven, die het in deze tijd al niet
makkelijk hebben nog zwakker wordt?
We kunnen ons voorstellen dat ze er huiverig voor zijn, maar we denken dat we elkaar
kunnen versterken. Bij ons kunnen ze niet
overnachten, wordt geen alcohol geschonken
en worden geen frituurproducten verkocht. In
al die gevallen sturen we de gasten graag door
naar onze collega’s. We zullen ons er in elk geval voor inzetten dat er een goede synergie tussen ons zal ontstaan. Als poortwachter kunnen
er flink wat meer mensen het dorp in gestuurd
worden dan tot nog toe het geval is geweest….

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.
Welkom!
Ook dit jaar zal er weer een Algemene
Ledenvergadering met onze leden worden
belegd. De vergadering wordt gehouden op
woensdag 25 maart 2015.
De vergadering begint om 19:30 uur en alle
leden zijn van harte uitgenodigd in het “It
Sintrum”, Elbasterwei 1a te Holwerd.
In de vergadering herdenken we de leden
die ons in het jaar wat achter ons ligt, zijn
ontvallen. We nemen afscheid van mevrouw
W. Boonstra-Boonstra als bestuurslid. Het
bestuur stelt voor om in haar plaats mevrouw
H. Bruggeling te benoemen.
Onze leden krijgen de agenda van de Algemene
Ledenvergadering 2015 toegestuurd.
De agenda is ook te downloaden via onze site
www.dleh.nl

Ben je nog geen lid en wil je dit graag worden,
meld je dan bij het secretariaat. Na het officiële
gedeelte van de vergadering (die overigens alleen toegankelijk is voor leden) is er ook dit
jaar weer ruimte ingelast voor een gastspreker
(aanvangstijd ongeveer 20.30) waarbij ook nietleden welkom zijn: (Echter vol is vol!).
Dit keer is het mevrouw Pauline Wouters.
Pauline is een gediplomeerd thanatopracteur.
Thanatopraxie is een
tijdelijke balseming
van het menselijk lichaam na overlijden.
Was er voorheen alleen een mogelijkheid
om op te baren met
een koeling dan is er
door de thanatopraxie nu de mogelijkheid om
op te baren zonder koeling. Pauline gaat dit
onderwerp op de Algemene Ledenvergadering
verder toelichten.
U bent van harte uitgenodigd voor deze avond!
W.J. Boonstra
Secretaresse Uitvaartvereniging
de Laatste Eer Holwerd

‘t Sneupwinkeltsje
Ynwenners fan Holwert en omstreken.
Efkes in berjochtsje fan ûs.

Tongersdei 2 april wer iepen fanôf 13.00 oere
oant 17.00 oere.

Yn april begjint it toeristeseizoen wer en is it
de bedoeling dat ‘t Sneupwinkeltsje wer iepen
giet. Nei it grutte sukses fan foarich jier wolle
wy graach dit jier ek wer trochgean, salang at it
pand fan Durk nog net ferkocht is.
We hawwe sels de L.C. helle, yn de sneonsbijlage wie in fraag wêr keapje jo je spullen
foar it ynterieur, dat wie ûnder oaren út it
Sneupwinkeltsje yn Holwert.

Sneons fan ûngefear 11.00 oant 17.00 oere.
We binne iepen oant ein oktober.
Kom marris efkes sneupen der is wer genôch
nije foarried.
Graag oant sjen.
Groetnis Tineke Veldema en Durk Geertsma
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AGENDA

		
MAART 2015
20	Himmeldei van 13.00-15.00 uur.
Verzamelen voor de COOP.
25	Algemene ledenvergadering
Uitvaartvereniging De Laatste Eer, 19.30
uur in ‘It Sintrum’.

APRIL 2015
		
1	Algemene Ledenvergadering
Dorpsbelang Holwerd, 19.30 uur in de
MFA.

9	Aftrap nieuwe start
Ondernemersvereniging Holwerd, 20.00
uur in de MFA.
11	Zeepkistenrace
24	Muzykferiening Crescendo en Gurbe
Douwstra. MFA Holwert, 20.00 oere.

MEI 2015
		
4	Programma rond 70 jaar bevrijding,
Willibrorduskerk

FONTEINSTRJITTE UNDER WETTER
Een duiker langs de Ternaarderdyk heeft in
het weekend van 13 en 14 december verstopt
gezeten. Hierdoor had het regenwaterriool
geen afvoer meer waardoor een flink deel van
de Fonteinstrjitte onder water kwam te staan.
Auke Postma heeft deze foto gemaakt met
daarbij de tekst: “Net tocht at Holwerd aan
Zee al dit jier al wêze soe, mar it bgijn is der.”
Gemeentewurk heeft de wateroverlast verholpen de maandag er na verholpen.

HIMMELDEI GEMEENTE DONGERADEEL
Beste dorpsgenoten,
Dit jaar doen we weer mee met de Himmeldei
van de gemeente en willen samen met u en
de schoolkinderen van groepen 7 en 8 van
de Tsjelke en Ploos van Amstelskoalle zorgen
dat het zwerfafval zoveel mogelijk wordt opgeruimd.
De gemeente zorgt voor
containers, veiligheidsvestjes,
handschoenen, prikkers en
plastic zakken.
We zijn nog op zoek naar
een persoon (vliegende
keep) in bezit van auto met
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aanhangwagen om het ingezamelde vuil op te
halen en in de containers te doen. Zo kunnen
we met elkaar heel wat vuil opruimen en weer
beginnen met een zwerfafvalvrij Holwerd.
Doet u ook mee?
Vrijdag 20 maart van 13.00 - 15.00 uur
verzamelen voor de COOP - Fonteinstrjitte 5
(even voor 13.00 uur)
Aanmelden:
Via emailadres van Dorpsbelang:
info@dorpsbelangholwerd.nl
of telefonisch:
tel.nr. 562487 (Marijke van der Laan)

DE NATOER YN EN OM HOLWERD
In dan wurdt it wer maityd. Je hearre wer de
Koolmees (ik ha spitichgenôch gjin Fryske fûgelnammen by de hân) en de Heggemus en ek de
Vink. Dizze fûgeltsjes komme hieltyd faker foar
yn ús omjouwing.
Foaral de lêste jierren sjoche je se in
protte. Se sjonge
de typyske vinkenslach: in riedeltsje
yniens ôfbrutsen
mei in koarte slach.
It mantsje is moai oranjerôze wyt, griis en
zwartegestreepte fleugels. It wyfke is grizich mei
wyt-brún gestreepte fleugels.
Harry Anjema hie ferline moanne 3 Pestvogels
yn syn tún. In prachtige fûgel, in saneamde
ynfaazjefûgel dy’t út it noarden hjirhinne komt
as der minder te iten is. Der binne yn Holwert
in oantal minsken dy’t prachtige natoerfoto’s
meitsje. Se binne te finen op Facebook. Ik
neam hjir Anyta Veenema-Talsma en Remco

Kindermann. Se toverje elke dei (natoer)foto’s
út Holwert en omjouwing op Facebook, echt
hiel moai. Ek Paul Lezwijn makket sokke foto’s.
Hy hat ek in kalender makke mei foto’s rûn
Holwert. Sjoche jim ek op Internet nei: Beleef
de lente? Je sjoche dêr mei in kamera yn en
bûten de nestkastsjes fan in oantal fûgels. Ik
neam in tal fan fûgels dy’t no al warber binne
yn de maitiid. De Kerkuil, de Torenvalk, de
Dwerguil en de Slechtvalk. Foaral de lêste is
prachtich om te sjen. Fan grutte hichte stoart
de Slechtvalk him nei beneden. Hoe’t it stel
meiinnoar en mei har nêst omgiet is ek hiel
moai om te sjen. Ek in oanrieder op Internet is
de site Vroege Vogels. It is ek in radioprogramma op de sneintemoarn
fan 7.00 oant 10.00 oere
op NPO 1. Dat wie it wer.
Genietsje fan de maitiid!
Sara Hofman
sarahofman@gmail.com
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JAARVERSLAG DORPSBELANG 2014
2014 was voor Holwerd wederom een prachtig jaar, met veel vernieuwing en verandering.
Als hoogtepunt moeten we eigenlijk de
feestelijke opening van de Multifunctionele
Accommodatie noemen, op 6 december j.l.
Jaren van voorbereiding, planning en vrijwilligerswerkzaamheden heeft geresulteerd in een
prachtig centrum waar we op sportief, educatief en cultureel gebied weer jaren mee vooruit
kunnen. Een fantastische prestatie van alle
betrokkenen!

Maar dat was niet het enige wat er in Holwerd
de revue heeft gepasseerd. Zo is de DOM - het
experiment duurzame beschermde dorpsgezichten Dongeradeel - ook zeer actief. Niet alleen
hebben ze zoveel subsidies aan de Holwerters
uitgedeeld dat de bodem van de pot voor
Holwerd in zicht is, men kan nu ook leningen
aanvragen voor grotere projecten tegen een
zeer lage rente. Daarnaast is er vanuit de DOM
ook geld vrijgemaakt om de nieuwe plattegronden bij de ingangen van Holwerd te financieren.
Prachtig dat deze borden nu weer helemaal
up-to-date zijn.
De DOM is zelfs betrokken geraakt bij de QRhuizenroute. Inmiddels loopt ook dit project al
een tijdje, en is het sinds halverwege 2014 opgenomen in de Waddentour. De Waddentour
houdt hetzelfde idee, maar nu werken de
vier DOM-dorpen - Ee, Metslawier, PaesensModdergat en Holwerd - samen aan het
project. In het kader van de QR-huizenroute/
Waddentour wordt er ook gewerkt aan een
wifi-netwerk in Holwerd. Er wordt een subsidieaanvraag bij de Provinsje Fryslân gedaan om
het mogelijk te maken dat iedereen in het
beschermde dorpsgezicht gebruik kan maken
van een wifi-verbinding om de extra informatie
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over de historische panden via internet op te
vragen.
De Beyertstrjitte heeft dit jaar extra aandacht
gekregen van verschillende instanties. Thús
Wonen, de wijkagent en andere betrokkenen
hebben samen met de buurtbewoners verschillende bijeenkomsten gehad om te kijken
waar de knelpunten liggen in deze buurt. Deze
bijeenkomsten hadden het doel om de leefbaarheid te verbeteren en af te komen van het
negatieve beeld dat de buurt heeft. Dit heeft al
geresulteerd in de oprichting van een buurtvereniging. Fijn dat er aandacht is voor deze zaken
en dat de bewoners van de Beyertstrjitte zich
hier zo voor willen inzetten.
Holwerd aan Zee timmert ook in 2014 flink aan
de weg. Er wordt een maatschappelijke kostenbaten-analyse gemaakt, er wordt op bestuurlijk
niveau flink vergaderd, er wordt een bezoek
gebracht aan het kustgebied in Duitsland en er
is zelfs een heus projectbureau geopend. Dit
alles resulteert er in dat er steeds meer duidelijkheid komt in de plannen en moeilijkheden en
mogelijkheden van deze plannen. Er wordt op
verschillende bestuurlijke niveaus enorm hard
gewerkt om Holwerd aan Zee van de grond te
krijgen. Fantastisch.

Op 1 november wordt de nieuwe The Sound
geopend. Er is een prachtige ruimte in het
MFA voor The Sound gereserveerd en na het
harde werk van vrijwilligers, heeft de jeugd van
Holwerd een nieuw plekje. De oude stek is
inmiddels omgetoverd tot projectbureau van,
jawel, Holwerd aan Zee. Zo is er weer een
nieuwe bestemming voor dit pand. Tijdens de

opening konden alle belangstellenden een kijkje
komen nemen onder het genot van een hapje
en een drankje. Ook deze vernieuwing zorgt
ervoor dat de The Sound weer jaren vooruit
kan.
Ook bij het Waddenbelevingscentrum komt
schot in de zaak. Aan het begin van 2014 waren
de subsidies toegekend, en per 1 december
j.l. is ook hier gestart met de verbouw van de
oude gereformeerde kerk. Verschillende werkgroepen werken hard onder de vlag van de
SRTH om ook dit project tot een goed einde
te brengen.
Tot slot nog nieuws over de bestuurssamenstel-

ling van Dorpsbelang. Arnoud Haitsma versterkte ons bestuur, nadat Frans Fennema
was afgetreden in 2014. Per september 2014
zijn ook Marijke van der Laan en Sija van der
Wal toegetreden tot het bestuur. En ook
Dorpsbelang gaat mee met de vernieuwing,
namelijk met het incasseren van de contributie.
Sinds dit jaar worden leden verzocht hun contributie via de elektronische weg te voldoen,
hoewel munt- en papiergeld uiteraard ook nog
gewoon geaccepteerd worden. Al met al was
2014 dus ook weer een jaar waarin veel is veranderd en bereikt. Met name door alle actieve
en betrokken mensen in Holwerd wordt dit
mogelijk gemaakt, geweldig!

ONDERNEMERSVERENIGING HOLWERD...??
Multifunctioneel Centrum Holwerd
Gezondheidscentrum Holwerd
Wadden Belevingscentrum Holwerd
Holwerd aan Zee
Ondernemingsvereniging Holwerd ……??
Na jaren lang van windstilte en vaak wind tegen heeft Holwerd nu eindelijk de wind eens
mee, er worden momenteel (en in de nabije
toekomst) een veelvoud aan projecten ondernomen door diverse besturen, werkgroepen
en particulieren, maar…… moeten de ondernemers van Holwerd zich hier niet bij voegen?
Uit de studies van de Stichting ‘Holwerd aan
Zee’ is naar voren gekomen dat de plannen een enorme impuls aan de leefbaarheid
van Holwerd zullen geven, en dus ook aan
het ondernemersklimaat. Laten we hier nú
van profiteren, en eens met elkaar in gesprek gaan over de rol die de nog bestaande
Ondernemersvereniging Holwerd (OVH) hierin kan betekenen. In samenwerking met de
Gemeente Donge-radeel is een groep enthousiaste ondernemers uit Holwerd en omstreken
bij elkaar gekomen om de statuten weer af te
stoffen en weer op te poetsen, om zo de vereniging weer nieuw leven in te blazen.
We zouden graag met alle ondernemers, kleine
zelfstandigen, ZZP-ers - kortom iedereen die

zich heeft ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel - uit Holwerd en omstreken bij
elkaar komen om met elkaar van gedachten te
wisselen over diverse onderwerpen.
Zoals bijvoorbeeld:
•
Wat verwachten de ondernemers van een
vereniging zoals de OVH;
• Is er draagdracht voor de OVH;
• Welke kansen liggen er voor Holwerd in de
toekomst;
Maar vooral……. laten we eens kennis met
elkaar maken, zodat we allemaal weten welke
ondernemers we in Holwerd en omstreken
hebben. Want, waarom van ver halen, als het
ook dichtbij beschikbaar is. Graag nodigen we
u uit voor een informele en informatieve aftrap
voor een nieuwe start van de OVH, dus kom
allemaal op: DONDERDAG 9 APRIL om
20.00 UUR naar het MFA aan De Morgenzon
te Holwerd
Help ons mee de OVH weer opnieuw leven
in te blazen, en neem uw collegaondernemers
- én aspirant ondernemers - mee naar deze
avond.
Frans Antonides, Arnoud Haitsma,
Henk Jan Ferwerda, Kevin Venema,
Syds Miedema, Tjitske Andringa, Henny
Hiddema, Ellen Liezenga en Richard Rintjema
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG HOLWERD
Dinsdag 1 april 2014 om 19.30 uur in ‘t MFA
te Holwerd
Aanwezig zijn de bestuursleden van het dorpsbelang; H. Hiddema (voorzitter), T. Broersma,
H. Willemsen, F. Fennema, K. Miedema-Jensma
en 95 leden. Met kennisgeving zijn afwezig, A.
Haitsma en F. Meindertsma

het financieel verslag van het dorpsbelang, de activiteitencommissie en de stichting
Holwerterfeest, waarna er vervolgens kort
gelegenheid is voor het stellen van aanvullende vragen. Opgemerkt wordt dat de
financiële status van de activiteitencommissie
aandacht verdient.

1. Opening
De voorzitter opent de jaarvergadering met
een kort woord van welkom. Speciaal worden
Burgemeester M. Waanders en Wethouder P.
de Graaf welkom geheten.
Met kennisgeving zijn van het bestuur afwezig Arnoud Haitsma en Femke Meindertsma.
Daarnaast hebben J. Visser (FNP) en G.
Rubertus (VVD) aangegeven verhinderd te zijn.
Dit jaar is de vergadering voor het eerst in het
nieuwe MFA. De voorzitter spreekt zijn complimenten uit naar het bestuur van het MFA en
de vele vrijwilligers die dit hebben neer gezet.
Tot zover een prachtig resultaat en het geeft
aan dat Holwerd een dorp in ontwikkeling is.
Bij agendapunt 9 zal ook kort aandacht worden
geschonken aan alle activiteiten/projecten in
het dorp en na het formele deel van de vergadering zal een uitgebreide presentatie worden
gegeven over de plannen Holwerd aan Zee.

7. Verslag van de kascommissie
De controle is dit jaar uitgevoerd door de
heren K. de Vries en S. Vellinga. Dhr. Vellinga
brengt kort verslag uit. De jaarrekeningen zagen
er goed uit. De kascommissie heeft geen onrechtmatigheden kunnen constateren.
De jaarrekeningen worden door de algemene
vergadering goedgekeurd. Aan de bestuursleden wordt decharge verleend.

2. D
 e notulen van de jaarvergadering en extra
ledenvergadering november 2013 worden
vastgesteld. Er zijn geen aanvullende op- of
aanmerkingen.
3. Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat het dorpsbelang
voor een symbolisch bedrag de grond en het
gebouw van de oude geldautomaat over zou
kunnen nemen van de nieuwe eigenaar, de
Rabobank. De EHBO vereniging heeft voorgesteld om er een AED apparaat in onder te
brengen, echter de kosten daarvan zijn nog erg
hoog. Het dorpsbelang zal de mogelijkheden
hiervan nog verder onderzoeken.
5. H
et jaarverslag 2013 wordt door H.
Willemsen voorgelezen. Er zijn geen aanvullende vragen.
6. 
Kort geeft K. Miedema een toelichting op
10 • DOARPSBEL NR. 171 MAART 2015

8. D
 hr. K. de Vries en mevr. L. van Hulst worden benoemd als kascommissie voor het
jaar 2014.
9. D
 e voorzitter geeft het woord aan diverse
leden voor een verslag van de deelcommissies.
- Activiteitencommissie, geen bijzonderheden.
-
Stichting Holwerter Feest, geen bijzonderheden.
- WICH, kort doet T. Broersma verslag. Totaal
is een subsidiebedrag van € 200.000,- toegezegd. De vergunningaanvragen voor verbouw
van de voormalig gereformeerde kerk liggen
bij de gemeente. Naar verwachting zal binnenkort de verbouw kunnen worden aanbesteed. Het ligt in de bedoeling om ook hier
de lokale ondernemers een kans te geven.
Daarnaast zal er ook een beroep worden
gedaan op vrijwilligers.
- MFA, kort verslag door H. Kamstra. Een deel
van het MFA is reeds in gebruik. Na de zomer
wordt verwacht dat ook de sound, de peuterschool en de kinderopvang kunnen openen.
Door de vrijwilligers wordt er hard gewerkt
aan de afronding. Er is applaus voor de inzet
van de vele vrijwilligers.
-
Experiment beschermd dorpsgezicht, kort
doet H. Willemsen verslag. Gezamenlijk met
de overige dorpen die deelnemen aan het
experiment is een aanvraag ingediend bij het
Waddenfonds voor het opknappen van de

stoepen aan de Hoogebuurt. Daarnaast is
tot dusver aan 12 huiseigenaren een bedrag
aan subsidie toegezegd, totaal gaat het om
een bedrag van € 26.000,- Vanaf nu wordt
er ook gestart met verstrekken van leningen.
Desgevraagd wordt aangegeven dat in de
dorpsbel een overzicht zal worden gegeven
van de woningen die binnen het beschermde
dorpsgezicht vallen.
- Naar buiten Holwerd, kort verslag door S.
Hofman. Er zal een kuierpad, dobben en
slenken worden aangelegd voor het herstel
van de natuurwaarden. Er is een bedrag van
€ 900.000,- aan subsidie toegezegd. De start
van de werkzaamheden zal deze zomer zijn.
Desgevraagd geeft de voorzitter aan dat de
plannen betreffende naar buiten Holwerd
aanvullend zijn aan de plannen voor Holwerd
aan Zee. Waar nu slenken zullen worden
aangelegd komt mogelijk later ook de geul.
-
Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd,
kort verslag door J. Lammering. Er zijn geen
bijzonderheden.
- Ondernemersvereniging Holwerd, geen verslag. De ondernemersvereniging is momenteel een slapende vereniging.
10. Bestuursverkiezing
Frans Fennema is aftredend en niet herkiesbaar.
De voorzitter bedankt Frans voor zijn inzet en
overhandigd hem een waardebon en een bos
bloemen. Met het aftreden van Frans ontstaat
een vacante functie als algemeen bestuurslid.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Het bestuur heeft reeds
één belangstellende reactie ontvangen.

11. Rondvraag
De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen
van vragen.
- Gevraagd wordt naar de bestemming van het
voormalige kassen terrein. Er heeft nog geen
bestemmingswijziging plaats gevonden. Naar
alle waarschijnlijkheid wordt de bestemming
agrarisch.
- Opgemerkt wordt dat de AED bij het MFA
niet van buitenaf bereikbaar is. De definitieve
locatie voor de AED is nog niet ingevuld.
Naar aanleiding van geeft Kamstra aan dat er
ook nog een AED zal worden geplaatst bij het
gezondheidscentrum. Daarnaast vraagt een
van de leden of in de dorpsbel opgenomen
kan worden wie men in geval van nood kan
bellen voor gebruik van de AED.
- Vanuit de zaal wordt richting de aanwezige
politieke leden opgemerkt dat er nog steeds
sprake is van illegale stort op de bietenopslag
plaats bij ‘de hoarnen’.
- Recent is er door vrijwilligers op eigen initiatief
een himmeldei georganiseerd. Tweejaarlijks
vindt er in samenwerking van het dorpsbelang en de scholen een himmeldei plaats.
Toegezegd wordt dat door het dorpsbelang
in de dorpsbel een oproep zal worden geplaatst voor vrijwilligers zodat de himmeldei
jaarlijks plaats kan vinden.
12. De voorzitter dankt W. Verbeek voor de
organisatie omtrent het geluid en mogelijkheden in presentatie en sluit de vergadering
om 20.40 uur. Na sluiting van de algemene
vergadering is er voor iedereen de gelegenheid tot het bijwonen van een presentatie over
HOLWERD AAN ZEE.

AANPAK WEG HALLUM/HOLWERD
Half maart start de provincie met de aanpak
van de N357 tussen Hallum en Holwerd. Dat
is nodig om de veiligheid op de weg te verbeteren. De provinciale weg wordt breder en een
aantal bochten minder scherp. Ook komen er
fietsoversteken en linksafvakken op de weg.
De werkzaamheden duren van half maart tot
en met september 2015. Werk aan de weg
gaat helaas niet zonder overlast. Dat geldt ook
voor het werk aan de weg tussen Hallum en

Holwerd. Doorgaand verkeer krijgt het nadrukkelijke advies om géén gebruik te maken
van de N357. Weggebruikers kunnen vanaf
Leeuwarden rijden via de N355 (Hurdegaryp),
de N361 (Dokkum) en de N356 naar Holwerd.
Lokale ondernemers en omwonenden blijven
zoveel mogelijk bereikbaar. Zij kunnen gebruik
maken van de lokale omleidingsroute. Meer
informatie over de herinrichting en de omleidingsroutes vindt u op www.fryslan.frl.
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VAN DE RAZENDE REPORTER
In de vorige Doarpsbel kon u een interview lezen over Henk Plekkingra, onder andere over zijn geboortehuis. Het huis, waar
later de supermarkt in kwam aan de Waling
Dijkstrastrjitte. Helaas staat het pand al jaren te
huur en nu weer te koop. Wat er precies met
het winkelgedeelte gebeuren zal weet niemand,
het begint een beetje een doorn in het oog
te worden. Het gedeelte boven de winkel,
met ingang Klokstrjitte, is nog wel bewoond.
Dit keer een interview met Inez, zij woonde
totdat het te koop stond ook in een gedeelte
van het pand.
Interview:
Hallo Inez,
Voor de meeste mensen denk ik inmiddels
een bekend gezicht in het dorp, maar voor
degene die jou nog niet kennen: Wie is Inez?
Ik ben Inez Hewitt, geboren in 1969 in Lelydorp,
dit ligt in Suriname. Mijn biologische moeder had
twaalf kinderen, waarvan ik de tiende was. Als
baby werd ik geadopteerd, zodoende kwam ik
naar Nederland. Een groot deel van mijn leven
heb ik - met veel plezier - in Noordscharwoude
(Noord-Holland) gewoond. Daarnaast heb
ik nog periode in Alkmaar, Amsterdam, en
Opperdoes gewoond om vervolgens samen
met mijn kinderen weer naar Suriname (2007)
terug te keren. Dit omdat mijn biologische
moeder terminaal was en ik voor haar heb
mogen zorgen. Het waren de fijnste maanden
van mijn leven
om dit voor haar
te mogen doen,
helaas stierf ze
na een aantal
maanden. Ik was
zo dichtbij haar,
ik had het voor
geen goud willen
missen. Ik werkte
als onderwijzeres en zweminstructrice, eerst
in Suriname en
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later een aantal maanden op Bonaire. In 2011
kwam ik weer terug naar Nederland, om hier
mijn kinderen verder te laten opgroeien en
voor de rest van mijn grote familie.
Wat voor werk heb je in Nederland gedaan?
Na mijn middelbare school ben ik naar de politieschool gegaan en heb begin jaren negentig
als agente gewerkt in Zaandam. Dit heb ik een
aantal jaren gedaan en heb later nog een aantal
banen gehad, zoals: zweminstructrice en onderwijsassistente. In de periode dat ik in Friesland
woon heb ik bij Fier Fryslân (hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld, etc.) gewerkt. Helaas
kreeg ik gezondheidsproblemen en moest ik
stoppen met dit werk. Later ben ik diverse
vrijwilligersbaantjes gaan doen, zoals slachtofferhulp en helpen in MFA-Holwerd.
Hoe ben je in Holwerd terechtgekomen?
Via de broer van mijn vriendin, die makelaar was
kwam ik hier in het mooie Holwerd. Hij had het
appartement aan de Waling Dijkstrastraat te
huur. Ik heb geen moment getwijfeld en ben
hier gekomen en gebleven. Het dorp voelde
goed aan en ik voelde me meteen ook thuis.
Zo heerlijk rustig, vertrouwd en wat een
ontzettend leuke mensen die er wonen. De
ontvangst van mijn overburen Janny en Gerrit
(Visser) met hun kinderen was geweldig. Ik heb
mij vanaf het begin af aan welkom gevoeld en
is ook zo gebleven.
Mis je Suriname? Ik kan me voorstellen dat
het klimaat en de cultuur zo anders zijn dan
hier op ’t Friese platteland.
Ja, ik mis mijn vader- en moederland. Na de
SLM-vliegtuigramp in juni 1989, waar mijn
pleegvader en zijn vrouw bij omkwamen,
realiseerde ik me dat ik twee landen heb. Ik
ben nu klaar om terug te keren naar daar
waar ik geboren ben. Best bizar te bedenken
dat mijn Nederlandse emotionele leven eind
maart ophoudt en het Surinaamse begint. Ik
ben het Surinaamse volkslied aan het oefenen.
Heel toevallig is de melodie geschreven door
een Friese schoolmeester, zijn naam was Dhr.
J.C. de Puy. Voor mij het zoveelste bewijs dat

Suriname en Friesland op één of andere manier
met elkaar verbonden zijn.
Aha, dus je gaat terug naar je moederland,
wat bijzonder! Het lijkt mij ook erg spannend. Wat vind je het moeilijkst om achter
te laten?
Als ik heel eerlijk ben niets. Het klinkt misschien
raar dat ik niet zeg dat ik mijn kinderen zal
gaan missen. Ze zitten in mijn hart en we zullen altijd met elkaar verbonden zijn. Bovendien
hebben we internet en kunnen makkelijk in
contact met elkaar blijven met Skype, mailen
en app’en. Toch zijn mijn kinderen mij natuurlijk ontzettend dierbaar, mijn zoon Savial
van drieëntwintig en mijn dochter Joia van
negentien jaar gaan het redden, ze wonen nu
al zelfstandig in Alkmaar. De laatste weken dat
ik hier nog ben zal ik ze nog héél veel knuffelen
hoor. Weet je, ik ben een aantal keren naar
Suriname geweest en het is altijd een feest om
er te zijn. Het is een soort thuiskomen - ik kan
het bijna niet uitleggen - maar het voelt goed
om er te zijn. Nu woon ik hier in Holwerd ook
prima en met heel veel plezier. Ik vind het wel
ontzettend spannend hoor, maar heb er vooral
heel veel zin in. Ik heb daar al een woning en
een vaste baan als zweminstructrice gevonden,

dus kan meteen aan de slag. Op maandag 30
maart vertrek ik en ben nu echt aan het aftellen.
Bovendien ben ik ontzettend aan het opruimen
geslagen en dat is ook goed om te doen. Ik
begin daar een heel nieuw leven.
Hoe kijk je, als je straks heerlijk relaxed in
Suriname bent, terug op de periode dat je in
Holwerd woonde?
Dankbaar en tevreden. Ik weet nog de eerste
keer Oud- en Nieuwjaar eind 2012. Ik was bij
een vriendin in Hoorn om het daar te vieren,
maar voelde dat ik naar huis moest. Ik heb de
laatste bus en trein naar Holwerd genomen,
eenmaal thuisgekomen heb ik nog twee wijntjes gedronken en ben gaan slapen, ik was thuis!
Inez, als dorp wensen we je heel veel succes en
geluk in en hopen natuurlijk af en toe wat van
je te mogen horen. Ik zal zeker laten weten hoe
het met mij gaat. En ik wil jullie heel veel succes
en geluk wensen met Holwerd aan Zee. Want:
“Holwerd is TOP en wordt straks heel “HOT”
om er te wonen en er te zijn. Het dorp zal
ontzettend opbloeien door alle mooie plannen.
Dat heb je mooi gezegd. Bedankt voor je tijd
en ik wens je een hele goede reis naar je vader- en moederland Suriname!!

LENING VOOR WONINGVERBETERING
Bewoners van woningen binnen de grenzen
van de beschermde dorpsgezichten van Ee,
Metslawier, Paesens-Moddergat en Holwerd
kunnen nu bij de gemeente een stimuleringslening aanvragen voor woningverbetering.
Via deze regeling stimuleert de gemeente
Dongeradeel, in samenwerking met de provinsje Fryslân, bewoners bij het verbeteren en
opwaarderen van de woningen.
Wethouder Pytsje de Graaf is blij dat er naast
subsidie nu ook een gunstige lening mogelijk
is. “Sa sille noch mear ynwenners harren wenning opknappe kinne, dêrtroch kin in doarp
yn in positive spiraal terjochte komme”. De
stimuleringslening wordt toegepast voor het
treffen van verbetering aan de woning binnen
de vier beschermde dorpsgezichten. Denk

daarbij aan verbetering, herstel of vervanging
van bijvoorbeeld de buitenschil van de woning,
van dragende constructies of van bouwdelen.
Als de plannen van de woningverbetering
voldoen aan de voorwaarden van de regeling
kan men een lening afsluiten van minimaal €
5.000 tot maximaal € 50.000 met een looptijd
van 10 tot maximaal 25 jaar (afhankelijk van de
hoogte van de lening). Het rentepercentage is
voordelig, dit ligt 3% lager dan de marktconforme rente. Tevens is de lening stapelbaar met
anders subsidies.
Kijk op www.dongeradeel.nl voor meer informatie. Wilt u een aanvraag doen of informeren
naar de mogelijkheden dan kunt u mailen naar
de dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd
(DOM): dedom.holwerd@gmail.com
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JAARVERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE 2014
Spultsjejûne
De eerste activiteit
van 2014 was de
‘spultsjejûne’ welke
gehouden werd op
22 maart in ’t Sintrum.
Op deze avond zijn
er weer veel spelletjes
gespeeld. Tevens had
Ytsje Boonstra deze
avond het mooiste logo ontworpen voor de
Activiteiten Commissie.

fietstocht. De wandeltochten, fietstochten en
motortochten stonden al een paar jaar op het
programma. Dit jaar kwam er een brommertocht en een racefiets-toertocht bij. Na afloop
van deze sportieve prestatie stond er voor
iedereen weer een overheerlijke kop soep
klaar in de Gouden Klok. Ook daar bleef het
nog lang gezellig!

Paaseieren zoeken
Op maandag 21 april
wisten veel kinderen het Teebusbosk
weer te vinden om
paaseieren te zoeken. Er werd weer
fanatiek gezocht in
het bos want iedereen wilde natuurlijk het gouden of zilveren ei vinden! En gelukkig kwam de
paashaas ook dit jaar weer even langs.
Ringrijden
Op 16 mei was de
Elbasterwei weer
het toneel van het
ringrijden.
Veel
deelnemers deden
weer hun best om
zoveel
mogelijk
ringen te steken. De eerste prijs onder het
zadel was voor Martha Dijkstra met haar paard
Sylena fan de Tibsterwei. De eerste prijs bij de
aanspanning was voor Eise en Jenny Boonstra
met hun paard Wandela. Het schoonste geheel
was voor Jilda Greidanus met paard Teatske
fan ’t Kolkenlán. Het was een prachtige, bijna
al zomerse, avond en het bleef tot in de late
uurtjes gezellig op de Elbasterwei.
Wandel-Motor-Fiets-tocht
Op 15 juni organiseerde de Activiteiten
Commissie de jaarlijkse wandel-, motor- en
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Snuffelroute
Op 21 juni organiseerde de Activiteiten
Commissie de snuffelroute. Voortuinen en
garages werden weer omgetoverd tot ware
marktkraampjes.
Zeepkistenrace
Op 30 augustus wilde de Activiteiten
Commissie een nieuwe activiteit organiseren:
de zeepkistenrace. Helaas waren er te weinig
deelnemers en kon de activiteit niet door gaan.
Gelukkig hebben we nu wel genoeg deelnemers en op 11 april zal de eerste Holwerder
zeepkistenrace plaatsvinden.
Viswedstrijd
3
september
werd de jaarlijkse
viswedstrijd weer
georganiseerd.
De hengels werden uitgeworpen
bij de Holwerter
Mûne. Er werden
dit jaar weer veel vissen gevangen. Thimo won
voor het derde jaar op rij de wisselbeker en dat
betekent dat hij deze nu mag houden.
Greppeltocht
Zaterdag 18 oktober werd, in samenwerking

met the Sound, de greppeltocht georganiseerd.
Dit jaar voor het eerst mee twee routes.
Ongeveer 200 deelnemers gingen deze avond
vol goede moed op pad om de nummertjes te
verzamelen. Regelmatig moesten de groepen
zich in de greppels verstoppen voor de spotters en ondertussen moesten ze ook nog twee
zakjes water meenemen.

feest was. De jongste kinderen konden hun
pietendiploma behalen en de oudere kinderen
hadden een disco. Daarna werd Sinterklaas
weer uitgezwaaid.
Johan Grevink heeft besloten te stoppen met
de Activiteiten Commissie. We willen hem
bedanken voor zijn inzet voor de Activiteiten
Commissie.

Sinterklaasintocht
Jaarprogramma 2015:
14 maart: spultsjejûne
6 april: paaseieren zoeken
11 april: zeepkistenrace
15 mei: wandel-, motor- en fietstocht
13 juni: snuffelroute
2 september: viswedstrijd
oktober: spokentocht
21 november: Sinterklaasintocht

•
•
•
•
•
•
•
•

Ook in 2015 hopen we u weer bij onze activiteiten te ontmoeten!
Op 22 november wist Sinterklaas Holwerd
gelukkig weer te vinden. Sinterklaas kwam op
een boot aan omdat hij dacht dat Holwerd al
aan zee lag. Na de intocht door het dorp ging
Sinterklaas naar het MFA waar het nog groot

Arjan Barendsen, Tineke Hoekstra, Arjen
Veldema, Annie Hiddema, Berder Meindertsma,
Sandra Varkevisser en Wietske v.d. Weg

IT MUZYK GIET TROCH DE BUORREN, IT IS ALLEGEARRE FOLK!

Sa wie it eartiids mei it doarpsfeest, de keninginnedei en oare optochten. Sa mat it ek bliuwe
want, wat is der no moaier yn it libben as efter
de muzyk oan? Ik wit it wol, sels muzyk meitsje!
De toeter foar de mûle en blaze. Of de stokken
yn de hân en tromje. Mei-inoar muzyk meitsje
is hielendal prachtich om te dwaan en dat kin
by muzykferieniging Crescendo.

Wy repetearje op tongersdei te jûn yn it MFA
te Holwert om 19.30 oere.
Mei nocht spilet jong en âld syn of har party mar
der kinne noch wol wat leden by. Tromboane
en bugelblazers hawwe wy foaral nedich.
Us oprop oan jeugd (fanôf 8 jier) âld leden,
jongeren, heiten en memmen koartom oan
eltsenien: hast nocht oan muzyk meitsjen? Kinst
it al of wolst it wol leare? Kom nei de repetysje!
Of skilje mei Janke Adema Brinksma til: 0519571569 (foarsitster Crescendo)
Freed 24 april 2015 Konsert yn it MFA
te Holwert: Muzykferieniging Crescendo en
Gurbe Douwstra. It begjint om 20.00 oere.
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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 - 10.00 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.HOLWERDONLINE.NL
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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. 058265 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 doorgeven op tel.nr. 298777 of mailen: wijkbeheer@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.
Inleveren kopij
De Doarpsbel verschijnt 4x per jaar
in een oplage van 530 exemplaren.
Agenda, data en kopij in 2015 inleveren vóór
2 juni, 1 september, 1 december
bij Henk Willemsen
of via redactie@dorpsbelangholwerd.nl

OPHALEN OUD PAPIER

14 april ■ 12 mei ■ 9 juni
Iedere 2e dinsdag van de maand
Oud papier wordt opgehaald door
De Tsjelke en de Bazuin

