NIJS FAN DOARPSBELANG
V&D, Perry Sport ... Samar in pear nammen fan
bekende winkelketens dy’t de ôfrûne moannen
faillyt gien binne. Je soenen dochs tinke sokke
grutte ûndernimmingen bin sa machtich, dy kin
dochs net ophâlde te bestean? Mar it kin blykber wol! Mar net allinnich bedriuwen kinne ophâlde te bestean, in minskelibben kin dat ek. Ik
ha it sels ûnderfûn nei it ûnferwachte ferstjerren
fan ús mem ôfrûne desimber. Yniens wie se der
net mear en wie foar har it libben foarby. Wat
oars altyd hiel gewoan wie dat wie fan de iene
op de oare dei fuort. Yniens sjucht it libben der
dan hiel oars út en tink je der oer nei. Sa sit it
libben bytiden yngewikkeld yn elkoar. Mar je
moatte wer fierder en de tried wer oppakke.
Je moatte der sels wat fan meitsje! Ik bin mei
de noas op ‘e feiten drukt en dan besef je ek
wer dat gjin inkeld minske of bedriuw it ieuwige
libben hat. De ûntwikkelingen yn ús doarp gjin
troch en de tiid hâld nea skoft om mar in klisjee
oan te heljen. Allinnich it oantinken bliuwt oan
de moaie tiid wer’t je op weromsjen kinne.
Ledenvergadering dorpsbelang
Onze jaarlijkse algemene vergadering wordt
gehouden op dinsdag 22 maart om 19.30 uur in
MFA De Ynset. Na afloop van het officiële deel
zal de werkgroep Holwerd aan Zee u bijpraten
over de stand van zaken. De uitnodiging voor
de vergadering wordt huisaanhuis verspreid. U
zult de convocatie los van deze doarpsbel ontvangen. Als lid van dorpsbelang bent u alvast
van harte uitgenodigd op de vierenvijftigste
ledenvergadering.
Holwardastrjitte
Komend voorjaar gaat de Holwardastrjitte op
de schop. De riolering is aan vervanging toe
en daarom wordt de gehele straat opgebroken
waarbij het asfalt moet worden verwijderd en
afgevoerd. In verband met nieuwe regelgeving
wordt dan tegelijk een gescheiden rioolstelsel
aangelegd waarbij regenwater en huishoudelijkafvalwater apart zal worden opgevangen. De
gemeente heeft dorpsbelang in de bestuursvergadering van december gevraagd een werk-

groep samen te stellen die mee kan denken
over de nieuwe inrichting van de straat. Moet
er weer asfalt in komen of juist straatklinkers?
Moeten er verkeersremmende maatregelen
worden aangelegd en hoe moeten die er uit
zien? Daarbij rekening houdend met al het
verkeer. In een paar bijeenkomsten in het MFA
zijn Arnoud Haitsma en Henk Willemsen van
dorpsbelang en Anneke van der Weg, Otte
Boonstra, Sjoerd van Duinen en Rob van der
Holst als bewoners samen met Boele Dijkstra
en Hindri Hummel van het team openbare
werken Dongeradeel tot overeenstemming
gekomen over de nieuwe inrichting. Alle bewoners van de Holwardastrjitte worden door
de gemeente op de hoogte gesteld van de
plannen en over de aanvang van de werkzaamheden.
Himmeldei
In het kader van de landelijke actie Nederland
Schoon wordt er op zaterdag 26 maart ook in
Holwerd een grote voorjaarsschoonmaakactie
gehouden om al het zwerfafval uit ons dorp en
omliggende natuur te verwijderen. Bestuurslid
Marijke van der Laan zal dit vanuit dorpsbelang
samen met Gea de Boer gaan coördineren
waarbij ook de beide scholen zullen worden
betrokken. De gemeente Dongeradeel ondersteunt het initiatief met het verstrekken
van afvalprikkers en con tainers. Elders in de
doarpsbel treft u meer informatie aan.
Nieuwe paal Moppenbuorren
De Moppenbuorren loopt van de Ternaarderdyk
tot aan de Fonteinstrjitte. Voor auto’s is dit
géén doorgaande straat. Om te voorkomen
dat autoverkeer toch door de straat zou rijden
was er ter hoogte van de overgang van de
huurwoningen naar de oudere koopwoningen
een houten paal in de grond geplaatst. De paal
is echter meerdere keren uit de grond gehaald
om verkeer door te laten en moest steeds
weer door wijkbeheer teruggeplaatst worden.
In overleg met dorpsbelang, gemeente en betrokken omwonenden is besloten op een iets
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andere plek een neerklapbare paal te plaatsen.
Onlangs heeft de wijkbeheerder een degelijke
roodwit metalen paal geplaatst. Deze is inklapbaar en vormt ingeklapt een geheel met het
straatdek. De direct omwonenden hebben een
sleutel gekregen zodat de paal, indien nodig,
neergeklapt kan worden om even een voertuig
door te laten.
Thús Wonen
In de bestuursvergadering van februari kwamen
Leonie Lammers en Anja Boonstra, consulenten van woningbouwcorporatie Thús Wonen,
langs om hun nieuwe beleid voor de komende
jaren met ons te bespreken. In het verleden
had dorpsbelang geregeld overleg met de corporatie maar daar is Thús Wonen op een gegeven moment mee opgehouden. Anno 2016
vaart men een geheel andere koers! Er zal in de
nabije toekomst in Holwerd minder gesloopt
gaan worden dan een paar geleden nog was
gepland. Ook zal er flink worden gerenoveerd
aan huizen die nog jaren mee moeten gaan en
er zal zelfs weer nieuw gebouwd gaan worden.
Verkoop van huurhuizen zoals dat de laatste
jaren veelvuldig heeft plaastgevonden heeft niet
meer de prioriteit. Men voelt zich weer meer
sociaal verantwoordelijk voor de dorpen in het
werkgebied en wil samen met de dorpsbelangen de leefbaarheid in stand houden en versterken. Dit lijkt een gunstige ontwikkeling. Ook

over de plannen van Janke de Haan-Brouwers
die zich voor haar dochter, en andere kinderen
met een beperking, inzet om samen met de
Van de Bentstichting een woonplek met een
beschermde leefomgeving in ons dorp van de
grond te krijgen is de woningbouwcorporatie
zeer positief. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Bijeenkomsten dorpen
Arnoud Haitsma en Theo Broersma zijn in
Hallum naar een bijeenkomst voor dorpen
in Noordwest-Friesland geweest en Henk
Willemsen naar een bijeenkomst in Wierum
van dorpen in voormalig Westdongeradeel.
De strekking van beide bijeenkomsten was om
samenwerking te zoeken op gebieden waar
we als dorpen elkaar raken om samen sterk
te staan naar bijvoorbeeld de gemeente. Het
is wel goed om een keer te horen wat er in
andere dorpen speelt, maar voor ons is dit
niet voor herhaling vatbaar. In Holwerd is er
genoeg te doen en daar hebben we de handen
meer dan vol aan. Wel blijven we in contact.
Voor een andere bijeenkomst in Ee voor dorpen in Dongeradeel hebben we ons dan ook
afgemeld.
Dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd
(DOM)
De pot voor het verstrekken van subsidie voor
de aanpak van de zogenaamde buitenschil van
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de particuliere woning binnen de lijnen van het
beschermde dorpsgezicht blijft voorlopig leeg.
In een overleg tussen gemeente en provincie
over de voortgang van de evaluatie van het
“experiment duurzaam beschermde dorpsgezichten Dongeradeel” is duidelijk geworden dat
door de complexiteit van het verschuiven van
budgetten binnen het project dit niet eerder
dan op 7 juli!! in de stuurgroep van ANNO
(Agenda Netwerk NOordoost, het samenwerkingsverband tussen provincie de Noordoost
Friese gemeenten) kan worden behandeld.
We blijven geduldig wachten. Er kan dus op dit
moment géén subsidie worden aangevraagd,
het is niet anders. Wel is er de pot voor leningen. Tegen een zeer laag rentetarief kan
deze na goedkeuring door de DOM via het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) worden afgesloten.
Helaas is de aanvraag voor subsidie uit de
miljoenenpot van het Waddenfonds voor een
grondige aanpak van de Hegebuorren en
zijn stoepen afgewezen! Bewoners van de
Hegebuorren worden in een bijeenkomst met
de DOM ingelicht over de stand van zaken.
Geprobeerd zal worden andere middelen aan
te boren om de broodnodige restauratie toch
ter hand te kunnen nemen. Verder kan nog gemeld worden dat DOMlid Durk Geertsma het
wat rustiger aan wil doen en met de DOM is
gestopt. Er zal naar vervanging worden gezocht.
Mailadres van de DOM: dedom.holwerd@
gmail.com.

Noch eefkes koart
Heeft u al eens op holwerd.nl gekeken? Moet
u zeker doen! Deze vernieuwde internetpagina van ons dorp wordt door Anton Vellema
beheerd. Teksten, aankondigingen e.d. kunnen
op de pagina geplaatst worden door een mail
naar redactie@holwerd.nl te sturen. Vorig jaar
ging het Amelander Veerhuis met de nieuwe
eigenaren Wilma en Romeo weer open met
een positief effect voor ons dorp en het
toerisme. Ook Omrop Fryslân is de ontwikkelingen in ons dorp niet ontgaan. Na jaren in
de media met krimp te zijn geassocieerd kwam
de Omrop vlak voor de kerstdagen naar ons
dorp om een positieve reportage te maken
over het feit dat er steeds meer huizen worden
verkocht en opgeknapt en dat jongeren weer
meer in eigen dorp blijven wonen. Hiervan
werd op televisie en op de radio verslag
gedaan. De Waddentour wordt op 9 april officieel geopend. In een oude bus zal er door
genodigden om 11 uur vanuit Metslawier via Ee
en Paesens-Moddergat naar Holwerd worden
gereden. Bij het Waddeninformatiecentrum
Holwerd (WICH), gerealiseerd in het voormalig gereformeerd kerkgebouw, zal dan ’s middags de openingshandeling plaatsvinden van de
Waddentour en het WICH. De Waddentour is
de verbindende toeristische route tussen deze
4 dorpen. De cultuurhistorische bordjesroute
in elk van deze dorpen maakt hier deel van uit.
No bin jo wer aardich op ‘e hichte.
Dorpsbelang, Henk Willemsen

Bêd & Brochje

Pastorie Waaxens
waar sfeer, comfort en gezelligheid centraal staan!
Tsjessenswei 8 • 9152 BD Waaxens (Dongeradeel)
0519 - 56 19 89 • 06-25 576 966
e-mail: info@pastorie-waaxens.nl • www.pastorie-waaxens.nl
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DE NATOER YN EN OM HOLWERD
De winter begûn te waarm dit jier. Desimber
wie de waarmste moanne sûnt de waartelling
en de krystdagen wiene ek de waarmste kryst
oait. It wie de ynfloed fan El Ninõ, in natoerferskynsel dat ien kear yn de 3 á 7 jier foarkomt.
En dat boppe op de opwaarming fan de ierde.
We ha 2 dagen reedride kinnen, dat wie begjin
jannewaris doe’t der in izellaag op ‘e diken lei.
In prachtig gesicht om de bern derop riden te
sjen. Der wiene ek bern dy’t fan ‘e sédyk ôfgliden mei in slide. Spektakulêr!
STINZEPLANTEN

No’t de sneeuwklokjes (liderke) en de krokus
(krookje) en winterakoniet (ayttablomke) wer
bloeie is it miskien aardich om wat oer de
stinzeplanten te fertellen. It binne bol- en knolplanten. Stinzeplanten groeie by stinzen, tsjerkehôven, bolwurken en âlde beamhôven. De
measte stinzeplanten binne hjir hinne brocht
yn de 16de/17de ieu. Se kamen út Midden-,
Centraal- en Sudeast-Europa. It is net hielendal
dúdlik hoe’t se hjir kommen binne.
Noch in oantal oare stinzeplanten binne: daslook (blêdlok), holwortel (holwoartel), wilde
narcis (titelroas) en voorjaarshelmbloem (helmblom). Meielkoar binne der sa’n 18 stinzeplanten. Ek de bostulp (wylde tulp) is der ien. Dizze
groeit ek op it tsjerkhôf fan Ternaard mar ek
bygelyks neist it fytspaad tusken Holwert en
Waaxens. In prachtige tulp mei fan dy puntige
kroanblêden.
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De fynplakken it meast tichtby Holwert binne:
De Skierstins yn Feanwâlden, Fogelsangh State
yn Feankleaster, Rinsma State by Driezum,
De Klinze by Aldtsjerk, Harsta State by
Hegebeintum, Martena State by Koarnjum en
it tsjerkhôf fan Rinsumageast. Mar ek by de
poartepleats yn Waaxens steane in oantal stinzeplanten. Se binne it meast te finen op ’e klaai
yn Fryslân en der binne wol sa’n 50 fynplakken.
In aardichheid om der ris te sjen.
Yntusken hawwe in soad minsken de ljippen
(kievit) alwer fleanen sjoen en roppen heart.
It sjongen fan de merel (swarte lyster) is ek wer
te hearren. It jouwt in hearlik maitiidsgefoel!
Oant in oare kear. In moaie maitiid tawinske.

Sara Hofman
sarahofman@gmail.com

ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG - 31-03-2015
1. Opening
Voorzitter Hessel Hiddema opent de vergadering met een kort woord van welkom.
Speciaal worden afgevaardigden van de politieke partijen en Jan Jelle Jongsma en Henk-Jan van
der Velde, de gastsprekers, welkom geheten.
De voorzitter bedankt de vrijwilligers betrokken bij de kleinere acties in het dorp, zoals de
kerstbomenactie en de Himmeldei.
Holwerd draait goed mee, met onder andere
22 verkochte woningen in 2014. Holwerd staat
positief op de kaart.
2. Notulen jaarvergadering 2014
De notulen worden zonder wijzigingen of opmerkingen vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
- Inleveren voor 28 maart via postbus of emailadres.
4. Mededelingen
-H
 eroprichting OVH: vergadering 09-04
-
Fugelwacht: vergadering op 10-04. Metske
roept op om hierbij aanwezig te zijn.
- Activiteitencommissie MFA is opgericht: men
kan ideeën aandragen bij Hilde Dijksma.
-H
 erstraten Tsjerkestrjitte staat op de agenda.
- Nieuwe asfaltering in de Mieden staat te gebeuren de komende tijd.
-
Fietsenstalling is vernieuwd bij de buslus.
Holwerd ligt centraal voor het openbaar vervoer, en daarom wordt dit op deze bushalte
ingericht in de stijl van de grotere stations.
- Vernieuwde dorpsbel. Ziet er prachtig uit, wat
meer in kleur en ge-update. De voorzitter
bedankt Henk hier voor.
- De voorzitter deelt mee dat er twee koffie
voor rekening zijn van dorpsbelang
- Aanvullend is ervanuit de zaal een mededeling
m.b.t de vogelwacht; Metske geeft aan dat wie
mee wil rijden volgende week vrijdag naar de
pier zich kan melden bij Metske; de consumpties zijn daar de hele avond vrij.

5. Het Jaarverslag 2014 wordt voorgelezen
door Femke. Het verslag is volledig gepubliceerd in de dorpsbel. *Opmerking G.G. Patrouille:
Buurtvereniging in oprichting Beyertstrjitte, bestaat
nog niet.
6. Financieel verslag, toegelicht door Klaske
Miedema. Er zijn vragen over de verminderde
inkomsten van de contributie, dit komt door
een terugloop van leden. Kosten van de tuintjes
bestaan uit de pacht voor de Doopsgezinde
kerk, hekkelen en waterschapsbelasting. De
verslagen van de ACH en feestcommissie zijn
geen opmerkingen over.
7. Verslag van de kascommissie
Kees de Vries doet verslag. Berber Meindertsma
was aanwezig namens de ACH en Pieter
Dijkstra namens de feestcommissie. Deze
boekhoudingen zijn goedgekeurd. Ook in de
boekhouding van Dorpsbelang zijn geen onvolkomenheden te vinden.
De vergadering verleent decharge aan
Dorpsbelang.
8. Benoeming nieuw lid kascommissie
Louwina van Hulst blijft nog een jaar in de
commissie, Durk Bergema meldt zich aan voor
volgend jaar.
9. Verslag deelcommissies
- Activiteitencommissie
Het jaarverslag staat in de Dorpsbel.
Zeepkistenrace staat binnenkort op de agenda,
11 april. Dit jaar is er ook weer een spokentocht, en de overige activiteiten zijn vrijwel
hetzelfde als vorige jaren.
- Stichting Holwerter Feest
Syds Miedema neemt het woord. Hessel
Hiddema heeft het voorzitterschap overgedragen aan Syds Miedema. Het weer was gunstig
gezind afgelopen jaar. Er was meer aandacht
voor de buurten dit jaar, wat goed is bevallen.
Fijn dat iedereen zijn schouders hieronder zet.
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ligers, zodat zij een potje kunnen verdienen
voor hun verenigingen. Afgelopen jaar was dit
de jeugdcommissie van v.v. Holwerd. Voor
komend jaar lijkt het er niet op dat de verenigingen van Holwerd deze werkzaamheden
gaan invullen, tot spijt van de feestcommissie.
Er wordt voor het derde jaar gewerkt met de
huidige horecaondernemers.
Na 2015 zijn er geen andere ondernemers
die graag deze plaats in zouden willen nemen,
men gaat met elkaar om de tafel om een langdurige verbintenis op te zetten. In 2015 is het
thema Muziek, de opgaves voor de versierde
wagens beginnen binnen te komen. Aan het
eind van de maand wil de commissie graag
het programma bekend maken. Dit jaar is er
extra aandacht voor het 125-jarig jubileum van
v.v.v. Concordia. Syds bedankt de inwoners van
Holwerd voor hun donaties en hoopt dat er
dit jaar ook weer een mooie opbrengst uit de
collecte komt.
Kees de Vries merkt op dat de draaimolen
vroeg wordt vervangen door de zweef, en wil
graag weten of dit nog anders kan. Syds legt
uit dat dit niet mogelijk is, maar dat de tijden
van de draaimolen op het programma zullen
worden vermeld. Harm Kamstra vraagt naar
de kosten van de muziek, Syds antwoordt dat
dit verwerkt zit in de post van de horeca. De
horeca regelt de muziek en de feestcommissie
loopt hierbij geen financieel risico.
- Wadden Belevingscentrum
Bert Bikker neemt het woord. Bespreekt de
ontwikkeling van het WICH. In 2009 is er een
ontwerp gemaakt voor een bezoekerscentrum,
was erg ambitieus. Medewerking waarop gehoopt werd, bleef uit. In 2013 is daarom het
idee ontwikkeld om een tijdelijk onderkomen
voor vijf jaar te maken in de Gereformeerde
kerk, met het uiteindelijke ontwerp nog wel in
een toekomstperspectief. Dhr. Bikker laat zien
hoe het Belevingscentrum er uit komt te zien.
De verbouw is nu ongeveer halverwege. Het is
de bedoeling om na de zomervakantie met een
proefperiode te starten, waarna in april 2016
echt gestart kan worden. Johan Lammering
voegt hier aan toe dat er nog een extra subsi6 • DOARPSBEL NR. 175 MAART 2016

die is verleend door de gemeente en dat het
WICH zich met name richt op kinderen, zodat
zij het waddengebied kunnen gaan ervaren
wanneer alles klaar is.
- Experiment Beschermd Dorpsgezicht
Henk Willemsen neemt het woord. Het experiment is een groot succes. Van de €96.000,subsidie voor aangezichtsprojecten, is nog
€5.000,- over. Aanvragers van deze subsidie
staan op een wachtlijst. Vanuit de gemeente
wordt gekeken of er kan worden geschoven
met de financiering, maar dit is een langdurig
traject. Zal waarschijnlijk na de zomervakantie
pas zijn. Henk noemt daarbij dat er nog twee
andere potten zijn: de publieke projecten en
de kansenpot. De Waddentour wordt vanuit
deze kansenpot gefinancierd, evenals de informatieborden bij de ingangen van Holwerd.
De DOM werkt ook aan de Hegebuorren, en
probeert met de gemeente ook financiering te
krijgen vanuit het Waddenfonds. Ook dit is een
langdurig traject. Naast de subsidies zijn er ook
leningen te verkrijgen, momenteel tegen een
zeer lage rente (0,5%). Belangstellenden kunnen zich melden bij de bestuursleden.
In 2014 zijn er nog een aantal rondleidingen gegeven door het dorp aan verschillende groepen
waaronder een rondleiding voor minister Blok,
rondleiding aan bestuurders van Kenniscentrum
Krimp Noord-Nederland en een aan de provincie Friesland. Het project loopt nog tot 2017.
- Holwerd aan Zee
Theo Broersma neemt het woord. Om kort
nog aan te geven wat Holwerd aan Zee is,
toont hij een filmpje. In 2014 is een maatschappelijke kosten-baten analyse gedaan, gesponsord door de Rabobank. Daarnaast is er een
haalbaarheidsonderzoek door DLG gedaan. Er
is een presentatie geweest op 9 februari 2015.
De provincie heeft aangegeven dat de stichting
gefaciliteerd gaat worden met mensen en geld,
maar de verkiezingen zorgen voor enige vertraging in dit proces. Het is de bedoeling dat er
straks een projectleider komt die ervoor gaat
zorgen dat onderzoeken verder worden uitgediept en dat schetsen definitieve tekeningen

worden zodat er meer specifieke berekeningen
kunnen worden gemaakt. Harm Kamstra vraagt
naar de komende twee jaar, of er dan een
beslissing komt of het project doorgaat of niet.
Theo antwoordt dat er naar verwachting na
afloop van deze twee jaar een beslissing gaat
komen.
10. Benoeming nieuwe bestuursleden
Ter benoeming las nieuw lid van het dorpsbelang draagt het bestuur voor
-
Sija van der Wal-Boonstra, Opslach 10,
Holwerd.
- Marijke van der Laan-Heshof, Foarstrjitte 20,
Holwerd.
Met een applaus van de vergadering nemen Sija
en Marijke zitting in het bestuur.
11. Rondvraag
- Zijlstra vraagt naar het bushok. Er ligt nu nog
veel rommel omheen. Wil graag weten wanneer dit opgeruimd gaat worden. Hessel antwoordt dat de officiële opening nog op zich
laat wachten en dat de verwachting is dat het
dan wordt opgeruimd.
-
Sybren Ferwerda informeert naar eventuele parkeerplekken die daar gemaakt zouden
worden. Hessel antwoordt dat dit verzoek

-

-

-

wel bij de provincie is neergelegd, maar dat
dit niet gaat gebeuren.
Durk Geertsma informeert naar het verzoek
van het Dorpsbelang om het parkeerverbod
aan de Waling Dijkstrastrjitte op te heffen. De
gemeente heeft op advies van de hulpdiensten dit verzoek afgewezen. Geertsma trekt
dit in twijfel. Henk geeft aan dat Dorpsbelang
dit niet kan veranderen.
Harm Kamstra vraagt naar een prioriteitenlijst.
Hij wil graag weten of deze voor Dorpsbelang
aanwezig is. Hessel antwoordt dat het behoorlijk druk is, maar dat zaken worden aangepakt op het moment dat ze zich voordoen.
Ook de kleine dingen blijven aandacht krijgen.
Piet Hiemstra suggereert om een bankje bij
het Theebusbosk te plaatsen. Hessel geeft aan
dat het mee wordt genomen.
Berber Meindertsma zou graag zien dat

de bloembakken in het eerste deel van de
Beyertstrjitte verwijderd worden. Wordt ook
meegenomen.

12. Pauze
13. G
 astsprekers van Staatsbosbeheer en it
Fryske Gea.

UIT DE PRAKTIJK
In het team van de huisartsenpraktijk Holwerd
werkte Marina van der Woud-Verbitskaia tot 1
maart jongstleden. Met heel veel plezier heeft
ze de afgelopen vijf jaar praktijk ondersteunend
werk in Holwerd mogen doen. Ze koos voor
een nieuwe baan en uitdaging in een huisartsenpraktijk in Zwaagwesteinde.
Marina bedankt iedereen die ze de afgelopen
jaren in de praktijk heeft mogen ontmoeten.
En wij bedanken haar voor al het werk wat ze
voor de praktijk heeft gedaan en wensen haar
heel veel succes met haar nieuwe baan.
Namens Marina de hartelijke groeten.
-de razende reporterDOARPSBEL NR. 175 MAART 2016 • 7

AGENDA
		
MAART 2016
22 Ledenvergadering Dorpsbelang, 19.30
uur in MFA De Ynset.
26 Holwerd Schoon, 9.30 uur bij de
COOP.

APRIL 2016
		
3 Noaten op ‘e sang & Krijn Dijkstra,
15.00 uur in MFA De Ynset. Entree
c 7,50.
9 Opening Waddentour.
		

MEI 2016
		
21 Van Geeft ‘M om 21.00 uur in MFA De
Ynset. Entree c 12,50.
28 Zeepkistenrace.
APRIL T/M OKTOBER 2016
		
‘t Sneupwinkeltsje
		Geopend op donderdag van 13.00
- 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 17.00 uur.

POPKOOR IN HOLWERD
Na het succes van het gelegenheidskoor met de
Kerst-Sing-In medio december vorig jaar in het
MFA hebben we besloten een Popkoor op te
richten. We hebben oproepen geplaatst in diverse regionale kranten en via radio rtv - NOF.
De aanmeldingen hebben onze stoutste verwachtingen overtroffen! Wat een enthousiaste
reacties hebben we mogen ontvangen, vanuit
Holwerd, Dokkum, Brantgum, Driesum, Blija,
Ferwerd, Stiens, Wyns, Oosternijkerk, Ternaard
& Niawier. Inmiddels zijn we met 41 personen
en kunnen we met onze dirigent & muzikaal
begeleider Adri de Boer uit Lippenhuizen van

start. Vanaf donderdag 17 maart
a.s. oefenen we wekelijks in het Amelander
Veerhuis vanaf half acht tot kwart voor tien
(incl. pauze). Er zijn nog zangers en zangeressen welkom. Leeftijd vanaf 18 jaar. Zing je graag
en houd je van gezelligheid? Of wil je meer
informatie? Voor aanmeldingen en meer inlichtingen kun je mailen of bellen naar: Tineke van
Slooten - jantien10@knid.nl, Telefoonnummer:
06 - 27190970.
Hartelijke groet,
Gea, Pietsje, Wieke, Tineke en Marijke

ZEEDIJKEN HOLWERD EN WIERUM VERSTERKT
In opdracht van Wetterskip Fryslân gaat
Heijmans de Waddenzeedijk ter hoogte van
Zwarte Haan, Holwerd en Wierum verbeteren. De zeedijk voldoet hier niet meer
aan de veiligheidseisen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
De bestaande dijkbekleding krijgt over een
lengte van 13 kilometer een laag elastocoast:
innovatief materiaal dat de dijk duurzaam beschermt tegen erosie en de zwaarste weersomstandigheden. De werkzaamheden starten begin april en duren tot oktober 2016. De totale
kosten bedragen 12 miljoen euro. Door het
toepassing van de elastocoast, is het verwijde8 • DOARPSBEL NR. 175 MAART 2016

ren van de huidige dijkbekleding niet nodig. Zo
kan het project in een korte periode worden
uitgevoerd. Daarnaast is het twee keer zo sterk
als asfalt en is het een prima ondergrond voor
algen, wieren, schelpdieren en andere kleine
organismen. Tot in 2018 verbetert Wetterskip
Fryslân 35 kilometer dijk om de voeten in
Fryslân en het Groninger Westerkwartier ook
in de toekomst droog te houden. Naast de
verbetering van de Waddenzeedijk langs de
Friese kust startte het waterschap vorig jaar
met de verbetering van de IJsselmeerdijk ten
westen van Lemmer en de Waddenzeedijk op
Ameland.

BEELDEN UT IT FERLINE FAN HOLWERT
Holwerd aan Zee.
Optimistisch werkt een gemeenschap met veel
elan aan een prachtig plan, en tegelijkertijd aan
haar toekomst, om krimp te weerstaan, om
nieuwe tijden aan te kunnen. Een nieuwe dynamiek waart door het eensgezinde dorp. Nog
geen 75 jaar geleden was Holwerd verre van
eensgezind. Het was een hoofddorp met door
geloofsrichtingen strikt gescheiden groeperingen. Luister maar naar Rjim Bierma-Steigstra,
ze is net 95 geworden maar scherp als een
jonge meid. Vraag haar naar het Holwerd van
vroeger en ze vertelt. Ze vertelt van de finen
en de grouwen, van de doopsgezinden en de
socialisten. Hoe de jeugd op zondag door het
dorp flaneerde, strikt gescheiden. De openbaren door de Buorren, de christelijken over de
Stasjonswei. “Dat neamden wy it fine eintsje.”
En toch, soms mengde ze zich, voorzichtig, gedreven door nieuwsgierigheid, gevoed door de
hormonen. Er was een straathoek waar finen
en grouwen elkaar konden zien, in de verte,
en soms staken een paar vermetele jongens
over naar de andere kant, naar de meisjes. Dan
werden er een paar woorden, een paar blikken
gewisseld. Zo leerde de hervormde Rjim de
gereformeerde Igle Bierma kennen. Ze kregen
zowaar verkering en toen Igle in 1940 als soldaat terugkeerde in Holwerd, toen trouwden
ze. Het huwelijk zou Igle vrijwaren van de
Duitsers werd er gezegd, want de Duitsers
zouden getrouwde mannen ongemoeid laten.
De schoonmoeder van Rjim wilde dat ze
in de kerk trouwden. “Yn hokker tsjerke?”,
vroeg Rjim en haar schoonmoeder zei: “Yn
de grifformearde fansels.” “Wêrom net yn ’e
herfoarmde?”, vroeg Rjim. Ze kwamen er niet
uit en ze trouwden in geen enkele kerk, alleen
voor de burgelijke stand. Dat was nog in een
tijd dat er op zondag niet werd gesport. Dat
heit Steigstra zich kwaad maakte dat dat niet
mocht. Dat hij zei: “As sille se ek de hiele dei yn
tsjerke sitte wolle, ik sil der neat fan sizze mar lit
my keatse op snein.”

Gestaag vonden er toenaderingen plaats, gestaag werden de verschillen kleiner en steeds
vaker werd er samengewerkt. Nu is er één
voetbalclub, één kaatsclub, één dorpsfeest, één
multifunctioneel centrum. Alleen de scholen en
de beide korpsen, het openbare Crescendo en
christelijke De Bazuin, bleven tot nu toe buiten
die ontwikkeling.
Rjim Bierma zegt: “Se spylje leau ‘k net deselde
toan of sa.” Dat doet herinneren aan Hallum.
Vlak na de oorlog, zo vertelde mijn voormalige chef Germ Beintema en oud-inwoner van
Hallum, ooit op het bevrijdingsfeest, zouden de
beide korpsen van Hallum - christelijk en openbaar - gezamenlijk het Wilhelmus spelen. Het
moest de opmaat van de eenwording worden.
Ze repeteerden echter onafhankelijk van elkaar
en toen de uitvoering daar was, toen bleken
ze in verschillende toonsoorten te spelen. Het
heeft het samengaan nog jaren opgehouden.
Helemaal afgerond is de eenwording in Holwerd nog niet. Nog komt Rjim Bierma soms
mensen tegen, Holwerters, die ze niet kent.
Omdat ze niet met hen is opgegroeid, omdat
ze zo lang onafhankelijk van elkaar hun eigen
dorpse dingen deden.
Maar zo’n plan als Holwerd aan Zee doet
de laatste onderlinge verschillen nog kleiner
worden. Eensgezind zijn ze steeds meer in het
dorp. De Stasjonswei en de Buorren zijn nu
van iedereen.
(Leeuwarder Courant 12/9/2015 column Bonne
Stienstra) bonnestienstra@kpnmail.nl.
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INTERVIEW GEA DE BOER
Begin januari dit jaar zag ik op een zaterdag in
de Coop twee dames te wachten op jeugd
die kerstbomen aan het inzamelen waren voor
de gemeente. Met één van de dames raakte
ik in gesprek. Het was voor mij een nieuw
gezicht in het dorp en vroeg haar of ik een
interview mocht houden voor de Doarpsbel.
Gea de Boer gaf aan het ontzettend leuk te
vinden hieraan mee te werken. Eind februari
hadden we een gesprek bij Gea thuis aan de
Beyertstrjitte.

In t zonnetje:
Hallo Gea, wat leuk dat je mee wilt werken aan
een interview voor de Doarpsbel. Wanneer ben je
komen wonen?
Sinds augustus 2014 woon ik Holwerd. Vanuit
Groningen ben ik hier komen wonen omdat
ik heel graag terug wilde naar een dorp in
Friesland waar ik in Holwerd een huis kon
huren.
Aha, door een huis ben je toevalligerwijs hier terecht gekomen. Nu ben ik heel benieuwd hoe dit
alles je bevalt, maar zullen we beginnen jou wat
te leren kennen?
Zou je iets meer over jezelf willen vertellen?
Ik ben in 1957 geboren in Surhuisterveen als
laatste in een gezin met vijf kinderen. Mijn
vader had een fabriek daar ,waar kinderstoelen
werden gemaakt en waar ik ook als model heb
mogen fungeren voor kinderstoel “Gea”. Ik
kom uit een muzikaal gezin, moeder ging naar
het conservatorium, ze kon prachtig zingen(en
10 • DOARPSBEL NR. 175 MAART 2016

nog). Er werd thuis veel orgel gespeeld maar
ook waren er verschillende andere instrumenten aanwezig. Het was een heerlijke jeugd met
veel vriendinnen en vrienden die ook altijd
welkom waren. Ik heb de Opleidingsschool
voor Kleuterleidsters in Groningen met goed
gevolg gedaan waarna ik 9 jaar op Urk heb gewerkt en gewoond. Toen ik trouwde ben ik in
Groningen gaan wonen waar ik mijn horeca-papieren heb gehaald en jaren de kantine van een
sporthal heb gepacht. Na mijn scheiding belandde ik terug in het onderwijs en heb op veel
verschillende scholen in Groningen gewerkt
met heel veel plezier. Toch heb ik nog weer
een switch gemaakt naar de horeca en heb vier
jaar een cafetaria gerund maar uiteindelijk koos
ik ervoor toch weer naar het onderwijs terug
te gaan en ben ik op de Mytylschool in Haren
terecht gekomen waar ik weg moest omdat er
bezuinigd werd. Ik heb nog een jaar de boekhouding gedaan bij een Glasgroothandel maar
deze ging failliet en daarna was de beslissing om
weg te gaan uit Groningen ook genomen. Hier
werk ik bij het VPTZ waar ik vooral ‘s nachts
waak bij mensen die terminaal zijn.
Wat mooi te horen dat je een fijne jeugd hebt
gehad waar muziek een grote rol in speelde. Ik
ken overigens de Gea kinderstoel niet hoor, maar
misschien heeft iemand deze thuis nog staan.
En wat een werkervaring heb je opgedaan zowel
in het onderwijs, in de horeca en op het gebied
van administratie. Nu ben je hier toevalligerwijs
terechtgekomen in Holwerd door het huis, maar
waar ik nieuwsgierig naar ben is hoe je het hier
vindt.
Het wonen in Holwerd bevalt heel goed. De
mensen zijn leuk, vriendelijk en behulpzaam en
het voelt zo’n beetje als “thuiskomen” hier. De
ruimte en de wijdte hier doet mij ontzettend
goed.
Waar zouden mensen je hier in het dorp van kennen of gezien kunnen hebben?
Men zou mij kunnen kennen van het MFA waar
ik regelmatig achter de bar werk.

Aha, dat is mooi dat jij met je ervaringen in de
horeca helpt in het MFA. Leuk hoor!
Heb je naast je vrijwillige werkzaamheden nog
andere hobby’s?
Mijn hobby’s zijn muziek, wandelen, lezen en ik
hoop echt dat een cursus djembe spelen hier
nog van de grond mag komen. Het popkoor is
ook iets waar ik heel erg veel zin in heb. En ik
ben helemaal weg van egeltjes!

Ik ben aan het trainen om in juni in Groningen
bij Samenloop voor Hoop (evenement voor
kankerpatienten) 24 uur achter elkaar te lopen.
Wat een prachtig streven Gea, ik wens je heel
veel succes met deze uitdaging en hoop nog eens
te horen hoe het gegaan is. Succes wens ik je ook
met het werk in het MFA en met al je muzikale
talenten. Heel veel plezier gewenst en hartelijk
dank voor dit interview.
Fijn dat je in Holwerd bent komen wonen!

Je muziek talenten heb je dus van je moeder ( en
jezelf ). Dan zit je denk ik helemaal goed bij het
nieuwe Popkoor van Holwerd. Misschien kunnen
ze daar ook wel gebruik maken van je Djembe
spel later. Wat grappig dat je weg bent van egeltjes, ik zag een aantal nepegeltjes in je tuin staan.
Heb je nog meer hobby’s of bezigheden?

Groeten van “De razende reporter”.
Zou u het ook leuk vinden om een keer in het
zonnetje te staan? Laat het me weten via de mail
van Dorpsbelang en ik kom graag een keer bij u
langs voor een praatje.

NEDERLAND SCHOON
Beste dorpsgenoten,
Ook dit jaar willen we meedoen met Nederland
Schoon in en rond Holwerd.
Het is de bedoeling dat we dit jaar voor het
eerst iedereen de gelegenheid willen geven
mee te doen. We hopen dat er zowel kinderen
als volwassenen zich aanmelden.
Voor de beide scholen gaan we een kort lesprogramma samenstellen en zullen er posters
in Holwerd worden opgehangen. We gaan
met elkaar een zaterdagochtend aan de slag
en de gemeente Dongeradeel zal zorgen voor
de nodige materialen waaronder prikstokken hesjes - containers, enz.
Wij zorgen dat het al het zwerfafval ter plekke
wordt opgehaald!

aan de Morgenzon. Iedereen die meehelpt ontvangt van de Gemeente een kleine attentie.
We hopen dat zoveel mogelijk Holwerters ons
helpen!
Want wat is er nu mooier dan het voorjaar te
beginnen met een schoon Holwerd?

Verzamelen om half tien voor de Coop Fonteinstrjitte 5 zaterdag 26 maart a.s.

Graag aanmelden voor zaterdag 20 maart a.s.
bij:
• Gea de Boer:
e-mail geesje01@hotmail.com of telefoonnummer 06-2802734.
• Marijke van der Laan-Heshof:
e-mail: m_heshof@hotmail.com of telefoonnummer 06-44606025.

De actie duurt tot half twaalf, waarna we de
ochtend afsluiten met een bakje koffie/thee/
ranja en wat lekkers in het MFA - de Ynset

Met vriendelijke groet,
Gea en Marijke
Namens Dorpsbelang Holwerd.
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HOLWERD WORDT MOOIER EN MOOIER
Geachte Holwerders,
Jullie dorp wordt mooier en mooier. Ik heb het
www.holwerdaanzee.nl team mogen ontdekken.
Jullie hebben goud in handen. Maar nu wordt
het tijd om de handen samen uit de mouwen
te steken. De Rotterdammers noemen dat; niet
lullen maar poetsen. De Friezen uit Holwerd
zeggen; laat de mensen maar komen in 2018!
Zo’n vier miljoen mensen weten de weg naar
Leeuwarden te vinden, tien procent komt op
de fiets de rest komt met de bus, auto of lopend. Enkel leden van het koningshuis komen
per helikopter.
Hotel Holwerd ontvangt bloemen uit
Bloemenbuurt Leeuwarden
Bloemenbuurt Leeuwarden bloeit op in 20162017-en 2018 en Holwerd bloeit mee.
Projectlocatie Holwerd
Holwerd gaat opbloeien. Twaalf dorpen worden
door een bloemenzee aan elkaar verbonden.
Door 156 bloembakken worden Leeuwarden,
Jelsum, Cornjum, Britsum Stiens, Feinsum, Hijum,
Hallum, Marrum, Westernijtsjerk, Ferwert, Blije
en dorpje Holwerd aaneengesloten.
Vanaf januari 2016 gaat elk dorp zijn eigen
bloembakken ontwerpen en plaatsen. We
beginnen
langzaam
met zaaien en elke
maand bloeit er meer
op. Zodat alles in bloei
staat voor de finale in
het voorjaar van 2018.
Jullie Holwerders gaan
naar Leeuwarden toe…
het wordt mooier en
mooier.
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Hotel Holwerd zaait bloemen bermgoed naar
Bloemenbuurt Leeuwarden
De bermen van Leeuwarden naar Holwerd en
van Holwerd naar Leeuwarden worden met
allerlei gekleurd bermzaaigoed ingestrooid in
2017 en 2018. Het wordt een bloementapijt
naar elkaar toe!
Als import Fries, uit Nieuwegein geëmigreerd
op mijn 16e naar Oldeberkoop in Friesland
komt uit een binnenvaartfamilie, we hebben
zelf onze boot gebouwd met de familie = 10
jaren bouwen. Jullie water, jullie ligging wordt
populair in 2018 en de jaren daarna
De mogelijkheden tot bloei zijn eindeloos. Jullie
brengen de andere dorpen op de hoogte. Er
kan geld ingezameld worden in de kerken, er
kan afval verzameld worden uit de dorpen,
je kan iedereen inschakelen. Ik ondersteun en
probeer bedrijven en alle Friezen die buiten
Friesland wonen te motiveren om jullie bij te
staan bij het laten opbloeien van Holwerd.
Kortom; dit is een goed idee voor het dorp en
de omliggende dorpen. In maart 2016 kom ik
naar jullie toe . Aankondiging via www.holwerdaanzee.nl en via de Coöp supermarkt.
Erwin van Marle, Energy/matchmaker
uit Amsterdam/Leeuwarden en Holwerd.
Laten we zaaien en oogsten met bloemen en
Holwerd !!!!

JAARVERSLAG ACTIVITEITEN COMMISSIE HOLWERD
Het activiteitencommissie jaar begon in 2015
op 14 maart met een Spultsjejûne in ’t Sintrum.
Speelplezier voor jong en oud met o.a. 30
Seconds, Beverbende, Mens erger je niet en
Bingo. Een gezellige avond!

Vervolgens was het tijd voor het traditionele
paaseieren zoeken. Op paasmaandag 6 april
lag een gedeelte van het Theebusbos weer vol
met paaseieren. Jong en oud kwamen naar het
bos op zoek naar het gouden en het zilveren
ei. Ook dit jaar was de paashaas er weer bij!

deren toen zij vanaf een vier meter hoge schans
startten en op eigen kracht een tijd moesten
neerzetten. Een nieuwe activiteit waar we trots
op zijn. En wat een hulp hebben we gehad,
geweldig al die vrijwilligers!

Na het succes van de Zeepkistenrace door met
de voorbereidingen voor de ACH-Toertocht.
Deze activiteit stond voor zondag 13 mei op
de agenda. Dit jaar waren er een fiets-, motor-,
wandel-, brommer- en racefietstocht uitgezet!
Er werd op verschillende tijdstippen gestart
vanaf de Gouden Klok. Onderweg stond voor
de wandelaars en fietsers koffie, thee, ranja of
een glaasje Berenburg klaar met wat lekkers.
Voor de motorrijders was er koffie met gebak
bij molen de Lelie in Eenrum. De deelnemers
van de brommertocht en de deelnemers van
de racefietstocht kwamen elkaar onderweg
tegen bij Café Lâns t Wetter in Jistrum.
Onder het genot van een drankje en een stuk
appelgebak konden zij even opladen om vervolgens weer richting Holwerd te vertrekken.
In de namiddag kwamen alle deelnemers van
de verschillende tochten samen in de Gouden
Klok waar een warme kop soep klaar stond.

Zaterdag 11 april was het tijd voor een nieuwe
activiteit: de Zeepkistenrace. De Voorstraat
werd omgetoverd tot een compleet racecircuit. Ruim 20 deelnemers uit Holwerd en
omstreken melden zich met hun zelfgebouwde
bolide aan de start. Regen kon de coureurs niet
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Zaterdag 13 juni was het tijd voor de
Snuffelroute. Verschillende opritten en garages omgetoverd tot kleine winkeltjes. Een
plattegrond van het dorp met daarop alle
deelnemers was verkrijgbaar bij Coop Verbeek.
Helaas werkte het weer niet mee, maar dit kon
de echte sneupers niet weren. In bijna alle straten waren mensen op de been om alle deelnemers te bezoeken en een aankoop te doen.

Na de zomer werd de jaarlijkse viswedstrijd
georganiseerd op woensdagavond 2 september. Bij deze activiteit zat het weer wel mee.
Op een heerlijke nazomeravond werd achter
het Theebusbos gevist. Niet iedereen wist een
vis aan de haak te slaan, maar gelukkig onze
prijswinnaars wel. De prijzen werden gewonnen door Tamara, Elysa, Justin en Martijn.
Op zaterdag 31 oktober was een groot deel
van de inwoners van Holwerd in de ban van
de Spokentocht. Deze activiteit werd georganiseerd in samenwerking met the Sound. De
hele dag waren er rondom Holwerd groepen
vrijwilligers bezig om een spooklocatie in orde
te maken. ’s Avonds vertrok de ene na de andere groep vanaf The Sound. Deze deelnemers
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werd onderweg de stuipen op het lijf gejaagd.
Na afloop kon er onder het genot van een
hapje en een drankje worden nagepraat in the
Sound.

Op 21 november mochten we Sinterklaas
weer welkom heten in Holwerd. Rond 13:00
uur arriveerde Sinterklaas met zijn pieten met
paard en wagen in het regenachtige Holwerd.
Sinterklaas werd welkom geheten bij de Coop
en vervolgens onder begeleiding van beide
muziekkorpsen naar de MFA begeleid. In de
MFA waren alle kinderen t/m groep 8 welkom.
In de theaterzaal van de MFA stond DJ Bert
klaar om er een knalfeest van te maken, en dat
is gelukt! Voor de oudste kinderen was er disco
en de jongste kinderen hebben een pietenpet
in elkaar geknutseld en versierd. Daarnaast was
er gelegenheid om even met Sinterklaas te
praten, hem een handje te geven of even op
schoot te zitten.

In 2015 heeft Sandra Varkenvisser de
Activiteiten Commissie verlaten. We willen
haar bedanken voor haar inzet van de afgelopen jaren. Hierdoor zijn wij op zoek naar een
nieuw lid die onze groep komt versterken.

Heb jij zin om met ons de komende jaren een
aantal leuke activiteiten voor het dorp te organiseren? Dan zijn wij op zoek naar jou! Laat het
ons weten via acholwerd@hotmail.com.
Arjan Barendsen, Berber
Meindertsma, Wietske van der
Weg, Arjen Veldema, Annie
Hiddema & Tineke Hoekstra
Programma ACH 2016
28 maart		Paaseieren zoeken
		11.00 uur in het
Theebusbos
8 april		
Pubquiz
28 mei		
Zeepkistenrace
29 juni		
Viswedstrijd
4 september
ACH-Toertocht
22 oktober
Greppeltocht
5 november
Playbackshow
19 november
Intocht sinterklaas

Jaarrekening ACH 2015
Inkomsten Uitgaven
Saldo kas 01-01-15		 391,25
Saldo bank 01-01-15		 1.538,96
ACH tocht		 468,00		 360,52
Pasen		 0,00		82,60
Viswedstrijd		 52,00		86,82
Snuffelroute		 70,00		 0,00
Zeepkistenrace		 2.181,20		1.956,66
Spokentocht		204,00		41,50
Sinterklaas 		
0,00		 931,79
Spelletjesavond		 93,00		85,63
Overige kosten		
0,00		 184,16
Bankkosten 		
0,00		 154,66
Tegemoetkoming
bankkosten		120,00		 0,00
Gift “Dorpsbelang”		 350,00		 0,00
Overige inkomsten		 77,02		 0,00
Van kas naar bank v.v.		 3.015,00		3.015,00
Saldo kas 31-12-15				 28,75
Saldo bank 31-12-15			 1.632,34
Saldi 2015		 8.560,43		8.560,43

DOARPSBEL NR. 175 MAART 2016 • 15

UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” HOLWERD
Secretariaat: Beyertstrjitte 41, 9151 KE Holwerd
06-12306518. www.dleh.nl
Correspondentieadres:
Postbus 3, 9150 AA Holwerd
e-mail: info@dleh.nl
Aangesloten bij de Federatie van
Uitvaartverenigingen Friesland.
Woensdag 23 maart a.s. is er de jaarlijkse
algemene ledenvergadering van de grootste
vereniging van Holwerd. De agenda staat weer
bol van onderwerpen die aan de leden worden
voorgelegd. In de vergadering herdenken we
de leden die ons in het jaar wat achter ons ligt,
zijn ontvallen.
Ieder lid (vanaf 18 jaar) heeft een uitnodiging
gekregen en heeft op de agenda kunnen zien
staan dat er een wijziging binnen het bestuur
gaat plaatsvinden.
Dhr. H. Kamstra en Dhr. G. Faber gaan de
Laatste Eer na jaren van betrokkenheid verlaten. Het bestuur stelt voor om te benoemen
Mevr. P. Brander-Vellema en 1 vacature is
vacant.
Naast alles wat
er op de agenda
staat is er ook
weer
ruimte
voor een gastspreker. Dit jaar
komt Dhr. Hans
Kemperman.

Dhr. Hans Kemperman is conservator en
grafruimer. Op jonge leeftijd vertrok hij naar
Duitsland om zich daar te bekwamen in het
conserveren van lichamen. Hij werkte vervolgens 27 jaar lang voor de Rijksuniversiteit van
Utrecht om daarna zijn eigen grafruimingsbedrijf Rescon Mortuary Assistance op te richten.
Zijn lezing gaat over verschillende moderne uitvaarttechnieken zoals vriesdrogen en balseming
en andere manieren om na het overlijden het
menselijk lichaam te bewaren.
De algemene ledenvergadering is uiteraard alleen toegankelijk voor leden van de Laatste Eer.
Wil je lid worden? Neem dan contact op met
het secretariaat.
Kijk eens op onze site wat wij voor u/je kunnen
betekenen.
De algemene ledenvergadering begint om
19.30 uur en zal gehouden worden in de
MFA “De Ynset”, Morgenzon 7 te Holwerd.
Maart 2016
Mevr. N.H. Bruggeling, secretaresse
Uitvaartvereniging de Laatste Eer Holwerd.
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.

Mevrouw A. Jongmans
It Skoar 12, 9145 CD Ternaard
www.praktijkgezondheidszorg.nl
info@praktijkgezondheidszorg.nl

Shiatsutherapie / Triggerpoint / Dornmethode / Massages / EFT
AANDACHT VOOR UW GEZONDHEID
Bij o.a. acute en chronische pijnklachten, bewegingsbeperking, beenlengteverschil,
slapeloosheid, stress, geestelijke ondersteuning, spijsverteringsproblemen.
Vergoeding mogelijk via aanvullend pakket van zorgverzekeraard. Ook zonder verwijsbrief van een arts kunt u een
afspraak maken. Info en afspraken: 0519-571737 / 06-10090092 of info@praktijkgezondheidszorg.nl
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JAARVERSLAG DORPSBELANG 2015
In een bruisend dorp als Holwerd zijn er elk
jaar veel activiteiten te noemen voor het jaarverslag, maar in het jaarverslag van 2015 mogen
zeker het symposium van Holwerd aan Zee in
februari én Hotel Holwerd en de nachtkuier
in oktober niet ontbreken. Maar we beginnen in januari; zorgen over de Sionsberg. De
Sionsberg is failliet, maar we willen het ziekenhuis behouden voor de regio. Hoe nu verder.
Er wordt een informatieavond in het MFA gehouden waar 56 dorpsbewoners op af komen.
De punten die we als Holwerters aandragen
worden door Harm Kamstra en Marijke van
der Laan meegenomen naar de Sionsbergdag.
Gelukkig kunnen we nog steeds gebruik maken van de Sionsberg en de diensten worden
beetje bij beetje uitgebreid. In het WICH zijn
vrijwilligers gestart met de verbouw van de kerk
tot Wadden Belevingscentrum.
Op 9 februari is het symposium van Holwerd
aan Zee. Overdag zijn er genodigden die
een presentatie krijgen van de plannen van
Holwerd aan Zee en wordt er gesproken over
de haalbaarheid. ’s Avonds komen er ruim 350
belangstellenden uit Holwerd en omstreken
naar het MFA om zich ook te laten informeren
over de stand van zaken met betrekking tot
Holwerd aan Zee. Veel enthousiaste reacties
van zowel de genodigden als de Holwerters.
In maart wordt gestart met het opknappen van
de bushalte aan de provinciale weg en op 20
maart is de jaarlijkse Himmeldei. Een stuk of
wat vrijwilligers en de groepen 7 en 8 van beide
scholen zorgen ervoor dat het zwerfafval weer
wordt opgeruimd.
De activiteiten van de OVH stonden de laatste
jaren wat op een laag pitje; alle leden zijn benaderd om de OVH nieuw leven in te blazen.
In april is er een bijeenkomst geweest waar
ongeveer 45 ondernemers op af kwamen en
daarna zijn er nog een aantal netwerkcafés
georganiseerd. Het beoogde resultaat is nog
niet bereikt, maar het krijgt ongetwijfeld een
vervolg.
De activiteiten rondom de bordjesroute lagen
ook wat stil en omdat de tijd begon te dringen

met betrekking tot de subsidie zijn Klaske en
Sija hier enthousiast mee aan de slag gegaan.
Jan Paul Bandsma is gevraagd om de teksten
voor de bordjes en de site te maken en uit het
archief van Jan van der Velde zijn foto’s gehaald
voor op de bordjes en de site.
Het Holwerterfeest was ook dit jaar geslaagd;
met het thema Muziek kon het dorp wel uit
de voeten én kwamen de voetjes ook wel van
de vloer!
In het MFA is een culturele commissie in het
leven geroepen om het MFA te vullen met
diverse activiteiten. In september is het seizoen
geopend met een goed gevuld weekend!
Ook werden er in september 4 bijzondere voorstellingen gegeven door BUOG, in
het kader van het 50 jarig bestaan van de
Waddenvereniging. Diverse Holwerters hebben hier aan meegewerkt; wat een talent hebben we in Holwerd, zingen, dansen, muziek
maken. Van alles konden we zien en beleven.
En ook het dansen op het wad bij de pier; wat
een belevenis zo in de natuur.
En daarop volgend in oktober; Hotel Holwerd
en de nachtkuier. De slaapkamers werden gesopt, de bedden gelucht, want 200 gasten van
de Waddenvereniging moesten op 16 oktober
onderdak krijgen in Holwerd. En om die gasten
te laten zien hoe mooi Holwerd is, werd de
nachtkuier georganiseerd. Ook op deze avond
zang, toneel, muziek, veel lichtjes en mooie
gebouwen open, want ook onze bordjesroute
werd op deze avond geopend! In ons bestuur
een heuse actrice; Marijke en Binne voerden
een mooie act op en wethouder van der Ploeg
onthulde het bordje van Stationsweg...
In de laatste weken van het jaar houden we
ons bezig met o.a. de website van Holwerd.
Holwerdonline is niet meer actief, dus is Anton
Vellema gevraagd om de site Holwerd.nl te
bouwen.
Er worden tulpen gepland die in het voorjaar
van 2016 prachtig zullen bloeien en we verdiepen ons in een eventueel outdoor fitnesspark
voor Holwerd. Maar daarover meer in het
jaarverslag van 2016.
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NOG EEN BEATRIX (DEEL 2)
Zoals we de vorige keer hebben kunnen lezen
werd op 5 februari 1938 in Holwerd geboren
Beatrix Emma Wijpkjen Mirosch. We lazen dat
ze bij haar geboorte geen gemakkelijke start
had en in de eerste week al een hele reis naar
Dokkum maakte. Dit reizen heeft ze haar hele
korte leven verder gedaan.
Harke Magré schrijft het volgende; Voor zover
ik mij kan herinneren hebben we de familie
nooit weer terug gezien. Normaal gingen daar
toch wel een paar jaar overheen voor ze heel
Nederland weer door waren geweest maar nu
werd het heel anders. In 1939 begon Hitler de
oorlog in Europa en in 1940 werd Nederland
ook door Duitsland veroverd. Hoe het met
de familie is afgelopen is Harke nooit duidelijk
geworden.
Met behulp van Annie Mirosch en een artikel in
de Leeuwarder Courant van 1 mei 1915 weten
we hoe het verder met de familie ging. We
pakken Mimi -dit was Beatrix haar roepnaamhaar levensverhaal op in mei 1944, onderhand
was de Tweede Wereldoorlog met al zijn verschrikkingen in het laatste jaar.
‘Porajmos’ zo noemen de Roma en Sinti de
jacht die tijdens de oorlog op hen werd gemaakt: ‘de verslinding’. Ondanks een verbod
reisde de familie door Nederland. In mei 1944
stonden ze in Drachten. Ze moesten hun daar
registreren. Ze waren voorzichtig en gaven de
namen van de mannen niet op, die liepen immers het meeste gevaar. Op 16 mei werden
Pierre en Catharina Caja en de meisjes opgepakt tijdens een in de puntjes georganiseerde
landelijke razzia en naar Westerbork gebracht.
De directeur-generaal van politie in Nijmegen
stuurde op 14 mei een geheim bericht naar de
vijf grote steden, een dag later gevolgd door
een telegram met de mededeling om alle in
uw gebied verblijvende zigeuners, ook kinderen
aan te houden en deze naar kamp Westerbork
over te brengen.

Pierre Stangus en Catharina Caja Mirosch met
twee zonen.
Deze opdracht werd grondig uitgevoerd. In
heel Nederland werden vrijwel alle zigeuners
in één keer opgepakt in de vroege ochtend
van 16 mei. De laatste trein vertrok op 19 mei
1944 vanuit Westerbork met als eindstation
het vernietigingskamp Auswitz-Birkenau.
Op het laatste transport zat ook de Miroschfamilie. Drie dagen duurde de reis. De trein
kwam op 22 mei 1944 in Polen aan. De familie
Mirosch werd in het Zigeunerlager ondergebracht. Begin augustus werden de vrouwen
vergast. Pierre Stagnus stierf enkele maanden
later in concentratiekamp Buckenwald.
De vier zoons waren op het moment dat hun
zussen, vader en moeder gevangen werden
genomen aan het werk. En wisten de oorlog
te overleven.
In 2015 werd Beatrix Emma Wijpkjen Mirosch
6 jaar oud tijdens de 4 mei herdenking voor het
eerst genoemd als oorlogsslachtoffer afkomstig
uit Holwerd. Laten we in lengte van dagen
voortaan haar naam noemen en nooit vergeten
wat er toen is gebeurd.
Jan van der Velde
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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 - 10.30 u. en van 13.00 -17.30 u.
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.
■
 	(Sport)Massage Rommie Wierstra
De Teebus 16, tel. 06-28574153.
■

OPHALEN OUD PAPIER

12 april ■ 10 mei ■ 14 juni
Iedere 2e dinsdag van de maand
Oud papier wordt opgehaald door
De Tsjelke en de Bazuin

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 bij levensbedreigende situaties belt
u 112, maar ook direct als u getuige bent van
een misdrijf.
De Doarpsbel is een uitgave van de Vereniging
van Dorpsbelangen Holwerd
Lidmaatschap Dorpsbelang: € 8,- per jaar.
Inleveren kopij
De Doarpsbel verschijnt 4x per jaar
in een oplage van 535 exemplaren.
Agenda, data en kopij in 2016 inleveren vóór
7 juni, 6 september en 6 december
bij Henk Willemsen
of via redactie@dorpsbelangholwerd.nl

Alle nieuws over Holwerd op: WWW.HOLWERD.NLnaar: redactie@holwerd.nl

Voor uw berichten en nieuws mail
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