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NIJS FAN DOARPSBELANG
Wat ha wy alwer in moai waar hân net? En dan 
moat de simmer noch al begjinne! Soe it kli-
maat dan dochs sa snel feroarje at de geleerden 
sizze? Feroarings yn it klimaat ha der ek altyd 
wol west fansels. Der bin yn it ferline ommers 
ek wol iistiden en tropyske omstannichheden 
west yn ús omjouwing. Ik tink dan ek mar de 
ierde mei syn natuer bestiet al sa lang, die sil 
it no ek wol oprêde. En sa feroaret ús doarp 
ek. Wy binne de tiden fan it negative imago 
fan krimpdoarp wol foarby. As moai foarbyld 
neam ik de huzenferkeap. Noch net sa lang lyn 
stienen der wol mear as 60 huzen te keap. Dat 
is no hjoed de dei nei ûnder de 20 sakke. Ek 
it tal ynwenners bliuwt ridlik stabyl. Mei rom 
1600 ynwenners binne wy noch altyd fierwei  
it grutste doarp fan Dongeradeel. Mar moai sa 
troch gean!

Volkstuintjes
Dorpsbelang heeft met ingang van 1 november 
2018 de huur van de grond aan de Elbasterwei 
bij de eigenaar van de grond, de Doopsgezinde 
Kerkgemeente, opgezegd. Met de opbrengst 
van de verhuur van de eigen grond van dorps-
belang even buiten Holwerd aan de linkerkant 
van de Ljouwerterdyk werd de grond aan de 
Elbasterwei gehuurd voor gebruik als volkstuin-
tjes, in het Fries feantsje genoemd. Het aantal 
volkstuinders is de laatste jaren echter drastisch 
teruggelopen. Dorpsbelang heeft de taak voor 
het aanbieden van feantsjes een paar jaar gele-
den van Het Nut overgedragen gekregen. Maar 
het is helaas niet meer rendabel om deze taak 
langer uit te voeren. De resterende tuinders zijn 
overgegaan naar de feantsjes van de volkstuin-
vereniging bij de molen.

Fietsreparatie
Van Tjeerd Zuidema van Teddy fietsreparaties 
aan de Foarstrjitte is bericht ontvangen dat hij 
met ingang van 1 juni gestopt is met zijn zaak in 
fietsreparaties en verhuur van fietsen. Hoewel 
wij het erg spijtig vinden voor de bedrijvig-
heid en leefbaarheid van ons dorp wensen wij 
hem alle succes toe met zijn nieuwe baan als 
fietsmonteur bij een fietsenzaak in Burgum. 
Hopelijk wordt voor de nu leegstaande winkel 

op korte termijn weer een andere bestemming 
gevonden. 

Zwemmen
Het zwemverbod bij de pier is teruggebracht tot 
een gedeeltelijk zwemverbod. Rijkswaterstaat 
heeft ons laten weten dat zwemmen bij de 
pier voor dit zwemseizoen is toegestaan aan de 
westkant van de pier. Hierbij is het van belang 
dat zwemmers bij aankomst en vertrek van de 
veerboten van Wagenborg uit het water gaan. 
Komend najaar zal deze werkwijze worden 
geëvalueerd en aan de hand van de uitkomst 
zal dan worden bekeken of er ook een volgend 
seizoen weer bij de pier in zee mag worden 
gezwommen. We gaan er vanuit dat zwemmers 
zich aan de regels houden en elkaar hier ook 
op aanspreken. Verderop in de doarpsbel is de 
brief die wij van Rijkswaterstaat over dit onder-
werp hebben ontvangen afgedrukt.

Kruising Grândyk en Fiskwei
In oktober 2017 zijn wij door de provinsje 
Fryslân in ons bestuursoverleg geïnformeerd 
over de voorgenomen plannen voor aanpassing 
van de kruising. De bocht zal ruimer worden 
gemaakt en komend vanaf de pier zal er een 
linksafvak richting de Fiskwei worden aangelegd. 
In dit gezamenlijk overleg heeft dorpsbelang 
gevraagd ook aandacht te hebben voor de 
fietsoversteek. De definitieve plannen zijn ons 
nu bekend gemaakt. Omdat gebleken is dat het 
fietspad vanaf de rotonde tot aan de zeedijk 
ook aan onderhoud toe is heeft de provinsje 
ook overleg gehad met Wagenborg om de hal-
tevoorziening ter hoogte van het binnendijkse 
parkeerterrein aan te passen. Wagenborg wil 
hier graag aan meewerken en dat geeft vol-
doende aanleiding en tevens de mogelijkheid 
om alles met elkaar in combinatie uit te gaan 
voeren. Het ontwerp bestaat uit de verplaatsing 
van de fietsoversteek naar de Tsjerkestrjitte en 
de aanleg van een volledig nieuw betonnen 
fietspad op de plaats van het huidige voetpad 
vanaf de Fiskwei tot aan de zeedijk. Hierdoor 
komt er genoeg ruimte tussen de rijbaan en 
het fietspad voor de aanleg van een volledig 
verhoogd en vrij liggend halteperron met 
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voldoende in- en uitlaadmogelijkheden. Deze 
zal geschikt zijn voor het opstellen van maxi-
maal twee touringcars. Verder zal het fietspad 
vanaf de rotonde tot aan de klinkerbestrating 
in de Fiskwei van nieuw asfalt worden voor-
zien. De uitvoering van de werkzaamheden 
staan gepland vanaf medio september 2018. 
Tegelijkertijd zullen de netwerkbeheerders lei-
dingwerk gaan omleggen. De uitvoeringsduur 
voor aanleg van het linksafvak is vier weken. 

En dan dit nog
Op 22 maart heeft commissaris van de koning, 
de heer Arno Brok, een werkbezoek gebracht 
aan de werkgroep Holwerd aan Zee. Samen 
met burgemeester Marga Waanders en wet-
houders Esther Hanemaaijer en Pieter Braaksma 
werd hij geïnformeerd over de beoogde eerste 
fase van het project. Dit omvat o.a. het herstel 
van de verbinding met de Waddenzee met een 
doorvaarbare toegangsgeul door de kwelder 
en de zeedijk, natuurontwikkeling en ruimte 
voor recreatie. Het bezoek werd afgesloten 
met een rondje door het dorp en een kijkje 
op de pier. In het bestuursoverleg van maart 
zijn Emiel Verhage en Leonie Lammers van 
woningcorporatie Thús Wonen langs geweest 
om met dorpsbelang hun toekomstplannen 
voor de woninghuur in Holwerd te bespreken. 
Op 10 april en 8 mei zijn er door dorpsbelang 
samen met de Friese Milieu Federatie in MFA 
De Ynset twee avonden georganiseerd om tot 
het opstellen van het MienskipsEnergiePlan 
voor Holwerd te komen. Dit plan is de visie van 

Tijdens de werkzaamheden zijn 2 rijstroken 
op de hoofdrijbaan beschikbaar. In geval van 
volledige stremming zal dit plaatsvinden in 
de avond- en nachturen vanaf 21.00 uur. Het 
huidige fietspad blijft tijdens de aanleg van het 
nieuwe fietspad gewoon beschikbaar met uit-
zondering van het gedeelte vanaf de rotonde. 
Alle benodigde grond voor de aanleg van het 
linksafvak is inmiddels door de provinsje aan-
gekocht.
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het dorp op het gebied van energiebesparing 
en duurzame energieproductie in de toekomst. 
Wereldwijd zijn er afspraken gemaakt om in 
2050 geen gebruik meer te maken van fossiele 
brandstoffen. In de eerste ronde waren er 20 
personen aanwezig om mee te denken en te 
discussiëren. De tweede ronde was de op-
komst helaas een stuk minder. De resultaten uit 
de beide avonden zullen door de Friese Milieu 
Federatie nader worden uitgewerkt. 
Op zaterdag 26 mei werd door de 
Activiteitencommissie Holwerd weer een 
zeepkistenrace georganiseerd. Het was we-
derom een prachtig spektakel waar 19 zeepkis-
ten aan deelnamen. Door het stralende weer 
waren er aan de Ljouwerterdyk dan ook heel 
wat toeschouwers aanwezig om de waaghalzen 
van de helling af te zien glijden. Helaas brak na 
afloop van de race in het Amelander Veerhuis 
een smeulend vuurtje uit tussen de wanden en 
isolatie van de keuken. De brandweer moest 
er aan te pas komen om de brandhaard te 
traceren wat met het openbreken van wanden 
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en vloeren gepaard ging. Dit leverde de nodige 
ravage op, maar dit heeft gelukkig wel erger 
kunnen voorkomen. Wilma en Romeo wensen 
wij succes met het herstel van de brandschade. 
Het klei-onderzoek Holwerd aan Zee door 
studenten van MBO Life Sciences (samenwer-
kingsverband op het gebied van laboratorium-
onderwijs tussen het Friesland College en het 
Nordwin College in Leeuwarden) is genomi-
neerd voor de verkiezing van het beste werk-
stuk in het middelbaar beroepsonderwijs van 
Fryslân. Peter de Vries uit Grootegast, Willem 
Hoogland uit Ternaard en Hein Boonstra uit 
ons eigen dorp zochten dit uit voor de werk-
groep Holwerd aan Zee. De provinsje Fryslân 
heeft het definitieve besluit genomen om bus-

lijn 54 van Leeuwarden naar Holwerd te gaan 
“strekken”. Lijn 54 stopt met ingang van juli niet 
meer in de dorpen Hallum, Marrum, Ferwert 
en Blije maar aan de rand van het dorp waar-
door de reis sneller en comfortabeler verloopt 
en men dus ook sneller in Holwerd is. Het gaat 
om een proef in het kader van de nieuwe con-
cessieverlenging van Arriva (2020-2022). Door 
deze proef met ingang van de nieuwe dienst-
regeling in juli te starten is er voldoende tijd 
om de uitkomsten mee te nemen in de nieuwe 
provinciale aanbesteding voor het busvervoer 
per december 2022. Blijf op de hoogte van het 
laatste Holwerder nieuws: www.holwerd.nl. En 
no earst mar in moaie simmer.

Dorpsbelang, Henk Willemsen

NOODOPROEP!
Europa Kinderhulp Friesland zoekt vakantie-
gezinnen. Bent u bereid om deze zomer een 
kind voor een korte periode in uw gezin op te 
nemen.  Meldt u dan aan via het onderstaande 
mailadres, friesland@europakinderhulp.nl

AGENDA
JUNI 2018
 22, 23, 24  Holwerter feest

DE NATOER YN EN OM HOLWERT

Troch omstannichheden diz-
ze kear gjin bydrage fan Sara.

Sara Hofman,
sarahofman@gmail.com
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NIEUWS VAN DOM HOLWERD
Veel dorpsgenoten weten inmiddels van het be-
staan van de Dorpsontwikkelingsmaatschappij 
Holwerd, kortweg DOM Holwerd. Voor de 
nieuwe Holwerters – en voor wie zich af-
vraagt: hoe zit het ook alweer? – even wat 
informatie over de DOM. Ruim vier jaar 
geleden is de gemeente Dongeradeel een 
experiment gestart voor het behouden en 
versterken van een aantrekkelijke duurzame 
woon- en leefomgeving in en rond de vier 
beschermde dorpsgezichten. De dorpen Ee, 
Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat 
kregen in het kader van dit ‘project Duurzame 
Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel’ 
een Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM), 
waarbij inwoners zich inzetten voor de ont-
wikkeling van hun dorp. De DOM stimuleert 
en ondersteunt ideeën voor verbetering van 
de woon- en leefomgeving. De gemeente kan 
ideeën/projecten van inwoners van de vier dor-
pen financiële ondersteuning geven door het 
verstrekken van een subsidie of een lening met 
een lage rente.De gemeente verstrekt subsidies 
in drie categorieën:

-  Aanzichtprojecten DOM: activiteiten die 
zijn gericht op verbetering van het aanzicht 
van woningen die gelegen zijn binnen de 
grenzen van het beschermde dorpsgezicht. 
Particulieren kunnen voor woningverbetering 
in de beschermde dorpsgezichten voor 40% 
van de totale kosten subsidie aanvragen tot 
maximaal € 5.000,-.

-  Publieke projecten DOM: activiteiten die zijn 
gericht op herinrichting en opwaardering van 
de openbare ruimten van de dorpen.

-  Kansenpot DOM: activiteiten in de dorpen 
die zijn gericht op sociale of economische 
versterking.

Ook kunnen inwoners bij de gemeente een 
stimuleringslening aanvragen voor woningver-
betering binnen de vier beschermde dorps-
gezichten. In Holwerd zijn de afgelopen jaren 
veel particuliere woningen opgeknapt, en de 
subsidieregeling voor aanzichtprojecten bleek 

een groot succes. Veel dorpsgenoten wisten de 
DOM Holwerd te vinden voor informatie over 
het aanvragen van een subsidie of lening voor 
het opknappen van hun huis. De subsidiepot 
voor aanzichtprojecten in Holwerd was eind 
2016 dan ook uitgeput. Mede dankzij de subsi-
die zien veel huizen in het dorp er weer ‘kreas’ 
uit!  En dan nu het goede nieuws. De gemeente 
en provincie hebben onlangs ingestemd met 
een voorstel van DOM Holwerd voor een 
verschuiving van budgetten binnen het totale 
beschikbare budget voor projecten in Holwerd. 
Concreet betekent dit: er is in Holwerd weer 
subsidie beschikbaar voor aanzichtprojecten. 
Het is ook nog steeds mogelijk om een lening 
aan te vragen. En ook voor publieke projecten 
en in de ‘kansenpot’ is nog geld beschikbaar.  
Hebt u plannen om uw woning – binnen het 
beschermd dorpsgezicht – op te (laten) knap-
pen, dan kan een subsidie u wellicht een extra 
stimulans geven om aan de slag te gaan.  Voor 
de duidelijkheid: de gemeente stelt voorwaar-
den waaraan een project moet voldoen om 
voor een subsidie of lening in aanmerking te 
komen. De DOM geeft zelf geen subsidie of 
lening, maar gaat na of de aanvragen aan de ge-
meentelijke voorwaarden voldoen, en adviseert 
de gemeente over het toekennen van subsidies 
en leningen. De DOM is dus een schakel tussen 
de inwoners van het dorp en de gemeente. De 
leden van de DOM wonen in het dorp, en zijn 
voor dorpsgenoten vaak makkelijker bereikbaar 
dan de gemeente. Hebt u een idee voor het 
dorp, of wilt u meer informatie over subsidies 
of leningen, neem dan contact op met een van 
de leden van DOM Holwerd: Henk Willemsen, 
Douwe Dijkman, Gerben Osinga, Marla Vernoy. 
Of stuur een mailtje naar dedom.holwerd@
gmail.com. Telefonisch is DOM Holwerd be-
reikbaar via (0519) 561 035. Voor uitgebreide 
informatie over leningen en subsidies, de voor-
waarden, de handleiding voor de aanvraag en 
het aanvraagformulier, kijk op de website van 
de gemeente: https://www.dongeradeel.nl/ge-
meente-dongeradeel/duurzame-beschermde-
dorpsgezichten_41199/
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NIEUWSBRIEF VAN FÊSTE GRÛN DONGERADIEL - APRIL 2018
redactie: festegrun@gmail.com
website: www.festegrun.nl
KvK-nummer: 66752752
IBAN: NL70 RBRB 0943 7221 52
Facebook: Feste Grun
Volgende nieuwsbrief verschijnt in augustus 
2018

Met dit viermaandelijks nieuwsblad wil stichting 
Fêste Grûn Dongeradiel (FGD) de vereni-
gingen Dorpsbelangen informeren en op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen. Op de 
website en Facebook pagina van FGD treft u 
steeds de laatste nieuwsberichten aan. 

Wie zijn wij?
De Stichting Fêste Grûn Dongeradiel (lees: 
Vaste Grond Dongeradeel) bestaat uit een 
brede vertegenwoordiging van bezorgde be-
woners uit de Noord Oost regio van Friesland. 
Een regio waar eveneens volop gas wordt 
gewonnen, maar die minder dan Groningen 
in de publieke belangstelling staat. Een gebied 
dat grenst aan de Waddenzee, een bijzonder 
kwetsbaar gebied, dat in zijn stille pracht vraagt 
om bescherming. De stichting FGD heeft zich 
ten doel gesteld om vanuit een signalerende en 
ondersteunende rol zich te beijveren voor een 
veilig en leefbaar woon/ leefklimaat. Zij weet 
zich daarbij actief gesteund door vele dorpsbe-
langverenigingen in de omgeving. 

Speerpunten zijn:
• omkering van bewijslast;
• rechtvaardige schade behandeling;
•  ondersteuning transitie fossiele energie 

naar duurzame energie

FGD is van mening dat een aanzienlijk deel van 
de gaswinningsopbrengsten uit de bestaande 
winningsgebieden terug moet vloeien naar de 
regio en dat gaswinning uit nieuwe velden on-
gewenst en zelfs gevaarlijk is. 

De gaswinningsactiviteiten in een economisch 
krimpgebied, zoals Dongeradeel, geven nu 

reeds reden voor ernstige zorgen die neerko-
men op de volgende zaken. 
• Bodemdaling vaste land en Waddenzee
•  Verandering samenstelling (lees: verzilting) 

grondwater en op den duur kwaliteit van 
drinkwater

•  Waardevermindering huizen (WOZ daling 
huizen in gaswinningsgebieden)

• Verandering milieu en leefomgeving

Kleine Velden, het vervolg…
De dagen dat de NAM, Vermillion of an-
dere delfstof winners vrij geruisloos een “klein” 
gasveld onder Friesland lokaliseerde en ging 
winnen, lijken definitief tot het verleden te be-
horen. De regels van Het Grote Gas spel zijn 
veranderd waarbij de laatste jaren het doen en 
laten van de gaswinner, mede door de ontwik-
kelingen in Groningen, onder een vergrootglas 
is komen te liggen. Wat niet is veranderd is de 
rotsvaste overtuiging bij de NAM dat gaswin-
ning een komvormige bodemdaling geeft die 
geen schade kan geven aan de bebouwing. 
Tevens zijn door de veranderingen in de bo-
dem miljoenen nodig om de waterhuishouding
in orde te houden. De interesse bij het minis-
terie van EZK, de NAM en andere winnings-
maatschappijen voor N.O. Friesland neemt toe. 
De kleine velden hebben nog genoeg te bieden
waar de kraan in Groningen verder dicht 
moet. De op stapel staande nieuwe winning 
bij Ternaard (lees Waddenzee) valt onder de 
nieuwe vergunningsregeling waardoor het be-
drijf een aanzienlijk deel van de opbrengsten 
terug moet laten vloeien naar de regio. Met 
verschillende lokale partijen is het zoeken naar 
de gulden middenweg, mocht Economische 
zaken groen licht geven voor deze winning. Dat 
het zover zal komen valt echter nog te betwij-
felen gezien de steeds groter wordende tegen-
stand in de regio. SODM (Staatstoezicht op 
de mijnen) heeft de NAM gesommeerd met 
de juiste gegevens over de bodemdaling in het 
Amelanderveld te komen. Bij sommige velden
blijkt de bodem zich niet volgens de prognoses 
van de NAM te gedragen. Dat geldt niet uitslui-
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tend voor de Amelandervelden. Onafhankelijke 
deskundigen wijzen met regelmaat op de 
onnauwkeurigheid van voorspellende reken-
modellen en de onbetrouwbaarheid van de 
uitslagen. Welke verrassingen heeft de aange-
boorde N.O. Friese bodem in petto? Het plan 
om via Ternaard een nieuw gasveld onder het 
Wad aan te boren roept bij velen zorgen op. 
Wat is het gevolg voor de bewoners en milieu. 
De stichting FGD heeft in juni 2017 een 2e 
informatieavond verzorgd, waarbij onafhankelijk
geoloog Peter v/d Gaag een lezing heeft ge-
houden over de effecten van mijnbouw in onze 
regio. Op onze uitnodiging heeft een grote ver-
tegenwoordiging van dorpsbelangen, bewoners 
en gemeentelijke politiek hieraan deelgenomen.

Omgevingsproces Ternaard
Het omgevingsperspectief is met name voort-
gekomen uit de gaswinningsplannen Ternaard. 
Bij de informatieavond 4 december 2017 
hierover in Ternaard is gevraagd of het om-
gevingsproces/perspectief voor de noordoost 
regio losgekoppeld kan worden van de nieuwe 
gaswinningsplannen. Dat blijkt mogelijk te zijn. 
In verband met de pilot ‘Omgevingsproces 
Ternaard’ is de stichting FGD gevraagd mee 
te denken in de afstemmingsbesprekingen die 
plaatsvinden. Op zich een uitstekend initiatief 
om, in een economisch krimpgebied, inwoners 
mee te laten denken over de toekomst en de
plannen om een dergelijke regio aantrekkelijk 
en economisch te vitaliseren. De plannen die er 
vanuit Economische Zaken zijn om een nieuw 
gasveld onder Ternaard en de Waddenzee 
aan te boren en te exploiteren, zijn voorlopig 
‘on hold’ gezet i.v.m. de beschreven pilot. Hoe 
loffelijk ook de intentie van de van de pilot is, 
het gegeven dat EZ en ook de NAM als partij 
meedoen aan dit proces maakt het geheel 
tot een lastige, waar meerdere mensen en 
partijen hun twijfels bij hebben. Vanuit FGD is 
dan ook aangedrongen om bij de zogenaamde 
tafelgesprekken deskundigen uit te nodigen die 
in staat zijn alternatieve perspectieven aan te 
reiken, opdat niet slechts het economisch per-
spectief overheerst, zoals te doen gebruikelijk
bij gaswinningsprocedures. Vanuit dat laatste 
perspectief blijft FGD betrokken bij de bespre-

kingen en volgt de ontwikkelingen op de voet.

Activiteiten en vergaderingen
Vanuit FGD wordt o.a. deelgenomen aan ove-
rige activiteiten, die in het kort hierop neer-
komen:
•  Maandelijks over leg gemeente 

Dongeradeel, dorpsbelangen Ternaard en 
Wierum, Woningbouwvereniging

•  Maandelijks overleg met de leden van 
stichting FGD

•  Informatieavonden omgevingsperspectief 
Noord Oost Friesland

•  Aanschrijven van de commissie EZK 2e 
Kamer Den Haag

• Ad hoc jaarvergaderingen Dorpsbelangen
•  Overleg Waddenvereniging, Wetterskip, 

Milieudefensie, Tegengas
•  Actualiteiten en verslaglegging op de web-

site en Facebook Fêste Grûn
• Contact schadeloket Assen

Zorgen en ontwikkelingen ten aanzien van 
schademeldingen en schadevergoeding en/of 
compensatie van burgers
Het is opmerkelijk dat er een officieel 
Schadeloket te Assen sinds januari 2017 op-
gericht is, maar dat er geen meldingen bin-
nenkomen. Wellicht minder paradoxaal dat het 
lijkt, aangezien het loket niet bevoegd is om 
handelend op te treden inzake schadetoeken-
ning, resp. schadecompensatie. Tevens is in een 
gaswinningsgebied ook geen sprake van een 
rechtvaardige planschade regeling, aangezien 
individuele bewoners zelf dienen aan te tonen 
dat er een oorzakelijk verband ligt tussen gas-
winningsactiviteiten en geconstateerde schade. 
De ontwikkelingen in Groningen hebben echter 
geleid tot een versnelling in het te ontwik-
kelen schadeprotocol voor de bewoners van 
Groningen. Op dit moment kan een indivi-
duele schademeldingen gemeld worden aan 
de commissie Bodemdaling Fryslan, echter 
zonder effectieve afhandeling. Inventarisatie van 
schademeldingen Om een beeld te krijgen 
welke schade er reeds ontstaan is t.g.v. de sinds 
jaren bestaande gaswinning sinds in onze streek 
heeft de FGD het op zich genomen om reeds 
bestaande schades te inventariseren. Daarvoor 
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hebben wij eerder bericht via de dorpsbe-
langen. Melden kan uiteraard nog steeds en 
bij voortduring. Geef aan waaruit de schade 
bestaat, waar u woont en wie u bent. Eventueel 
kunt u een foto bijvoegen. Wij zullen die gege-
vens bundelen en uitzoeken waar die het beste 
aangeboden kunnen worden. Het voordeel 
daarvan is dat we dan als regio weten hoeveel 

schadegevallen er zijn ingediend. Daardoor 
wordt het moeilijker de schades af te doen als 
incidenten. Graag ontvangen we uw melding op 
het onderstaande mailadres: 
meldschadenoordoostriesland@gmail.com

Vriendelijke groet,
Stichting Fêste Grûn Dongeriel.

JAARVERSLAG 2017 VAN DE 
DORPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HOLWERD
1) Inleiding
Het vijfde jaar van het “Experiment duurzaam 
beschermde dorpsgezichten Dongeradeel”. 
De DOM gaat gestaag verder. Helaas was de 
pot voor subsidieverstrekking voor de aan-
zichtprojecten binnen korte tijd weer leeg. Er 
was voor 2017 nog ruim f 4.500 beschikbaar 
Er kwam nog genoeg aanvraag binnen en dit 
geld was dan ook snel op. Voor de pot voor 
publieke projecten kwamen er geen aanvragen 
binnen. Vanuit de kansenpot werd een aanvraag 
gedaan voor herplaatsing van twee 17e eeuwse 
beelden in de Willibrorduskerk.

Afgelopen zomer heeft Jan Idsardi de DOM ver-
laten. Tijdens het traditionele eindejaarsetentje 
van de gezamenlijke ontwikkelingsmaatschap-
pijen van Metslawier, Ee, Paesens-Moddergat 
en Holwerd en betrokkenen van gemeente en 
provincie, dat dit jaar in Land- en Zeezicht werd 
gehouden, hebben we Jan gehuldigd en afscheid 
van hem genomen. We hebben in Marla Vernoij 
een goede opvolging gevonden. Samen met 
Douwe Dijkman, Gerben Osinga en Henk 
Willemsen vormde zij in 2017 de dorpsontwik-
kelingsmaatschappij Holwerd. 

Maandelijks werd er overleg gevoerd. Daarbij 
kwam Jan Rodenhuis nog steeds één keer in 
de twee vergaderingen bij ons langs. Jan was 
de verbindende factor tussen gemeente en de 
DOM maar helaas was dit zijn laatste jaar. In de 
gemaakte afspraken met gemeente en provin-
cie was overeengekomen dat Jan dit jaar zijn 
taken zou afbouwen. Daar is dus nu een eind 

aan gekomen wat wij erg jammer vinden. We 
moeten het nu verder zonder zijn verbindende 
rol en expertise doen. Ook van hem werd 
tijdens het eindejaarsetentje afscheid genomen.
De positieve effecten van de stimuleringsmaat-
regelen van de DOM  zijn goed waarneembaar. 
Vele oude panden in de beschermde dorps-
kern zijn de afgelopen jaren opgeknapt. Dat 
stimuleert ook weer anderen hun eigendom-
men aan te pakken. In de loop der jaren is het 
aantal huizen dat te koop stond ook drastisch 
geslonken. Stonden er nog niet zo heel lang ge-
leden geregeld ruim 60 panden in de verkoop, 
inmiddels is dat gezakt naar rond de 25. De 
tendens dat Holwerder jongeren in eigen dorp 
willen blijven wonen en een huis koopt zet ook 
in dit verslagjaar verder door. 

2) Aanzichtprojecten
Er resteerde nog f 4.571 van het oorspronke-
lijke bedrag van f 136.000 dat voor aanpak van 
de buitenkant van de eigen woning gelegen bin-
nen het beschermde dorpsgezicht beschikbaar 
was gesteld. In 2017 konden hiervan nog twee 
aanvragen voor subsidie worden gehonoreerd. 
Dit betrof de panden: 
Pôlewei 3 f 1.800,00
Waling Dykstrastrjitte 7 f 2.771,00
De pot aanzichtprojecten is hiermee volledig 
op gebruikt. 

3) Publieke projecten
Ook in 2017 werd er geen aanvraag ingediend 
voor deze pot die gebruikt kan worden voor 
activiteiten gericht op herinrichting en opwaar-
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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: 06-10090092 of info@praktijkgezondheidszorg.nl

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

dering van de openbare ruimte. Het volledige 
bedrag van f 58.000 is nog steeds beschikbaar.

4) Kansenpot
Het geld uit deze pot is bedoeld voor acti-
viteiten gericht op sociale en economische 
versterking. De Stichting Alde Fryske Tsjerken 
diende in de zomer een verzoek in voor een 
subsidiebijdrage voor herplaatsing van twee 
17e eeuwse beelden in de Willibrorduskerk. 
Deze beelden zijn afkomstig van het praalgraf 
van de familie Van Aylva uit de kerk en is het 
enige dat nog resteert van dit in de Franse tijd 
vernielde grafmonument. Ze zijn al sinds 1903 
in bezit van het Fries Museum en liggen al 
vele jaren in depot. Nu, na meer dan 200 jaar, 
komen ze dan eindelijk weer terug op de oor-
spronkelijke plaats en zijn voor iedereen te zien. 
De DOM Holwerd heeft voor het maken van 
een sierhekwerk en een stevige ondergrond 
voor de beelden f 6.500 bijgedragen. Er is nu 
nog f 14.293,64 te besteden.

5) Privaat ingrijpend
Voor het opknappen van het pand Foarstrjitte 
26 is in januari een lening van bijna f 40.000 
aangevraagd via het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederland (SVN). De aan-
vraag hebben we echter moeten afwijzen. Eén 
van de voorwaarden voor een lening is dat de 
eigenaar van het pand ook bewoner moet zijn 
en dat was hier niet het geval.

6) Verantwoording lokale DOM gelden
Voor de onkostendekking van de DOM is jaar-

lijks f 1.000 beschikbaar.  Hiervan is betaald:
vergader- en reiskosten DOMcommissie 
f 297,78

7) De plannen voor 2018
De aanvraag van de Stichting Hegebuorren 
voor het opknappen van de stoepen bij het 
Iepen Mienskipfûns van de provinsje Fryslân 
is eind 2017 goedgekeurd. Voor aanvullende 
subsidie heeft de DOM eerder al toegezegd 
uit de pot publieke projecten f 25.000 te zul-
len bijdragen. De officiële aanvraag hiervoor 
is inmiddels ontvangen. De naar verwachting 
positieve besluitvorming in de DOMkoepel zal 
in april zijn beslag kunnen krijgen waardoor 
in de loop van 2018 de restauratie van de 
Hegebuorren dan eindelijk van start kan gaan.  
De subsidiepot aanzichtprojecten is in 2017 
voor de tweede keer opgeraakt. Oorspronkelijk 
was het ook de bedoeling dat de looptijd 
van het “Experiment duurzaam beschermde 
dorpsgezichten Dongeradeel” tot 1 juli 2017 
zou duren. Gemeente en provinsje hebben be-
sloten dat het experiment nog wel even verder 
kan. In Holwerd is nog heel wat te doen en we 
hebben dan ook aangegeven daar dan ook de 
financiële middelen voor te willen hebben. Er 
is een verzoek ingediend om binnen het nog 
beschikbare budget gelden te verschuiven naar 
de aanzichtprojecten.We wachten af of dit zal 
worden goedgekeurd!

Holwerd, 2 april 2018
Henk Willemsen, 

DOM Holwerd
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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 

DOOPSGEZINDE GEMEENTEN ONTVANGEN ROEMEENSE GASTEN.
Van 29 augustus t/m 2 september is een 
groep van ongeveer 30 Roemenen te gast bij 
de Doopsgezinde Gemeenten van Holwerd, 
Hallum en Stiens.

Ze zijn afkomstig uit het dorp Nagyajta in 
Transsylvanië en zijn Hongaarstalig. De ge-
noemde Doopsgezinde Gemeenten vormen 
samen met de Unitarische kerk aldaar en 
de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd 
Ameland een partnerschap. 

In Holwerd komen ze op woensdag 29 augus-
tus aan, waar ze onder andere in gastgezinnen 
zullen verblijven. 

De daarop volgende dagen gaat de groep 
Noard-East Fryslân verkennen en de jongeren 
(12 in totaal) zullen citerconcerten verzorgen 
en voeren volksdansen uit hun regio op. 

Waar en wanneer?
Holwerd:  donderdag 30 augustus, 20.00 

uur in de Doopgezinde kerk
Hallum:  vrijdag 31 augustus, 20.00 uur 

in “De Hoeksteen”
Leeuwarden:  zaterdag 1 september, 14.00 

uur in de Doopsgezinde kerk 
aan de Wirdumerdijk

Iedereen is van harte welkom, de toegang is 
gratis; collecte bij de uitgang.

Op zondag 2 september wordt in de 
Doopsgezinde kerk van Holwerd een speciale 
dienst gehouden. Iedereen is daarbij van harte 
welkom om samen met de 5 samenwerkende 
Gemeenten deze feestelijke dienst mee te 
beleven. Tevens wordt in deze dienst het 
Avondmaal gehouden. Voorgangers zijn: ds.Afke 
Boezewinkel (Ameland), ds. Levente Fekete 
(Nagyajta) en ds. Rob B.Workel (Holwerd, 
Hallum, Stiens)
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HOLWERT FERBYNT
Het thema van het Holwerterfeest is dit jaar 
Holwert Ferbynt. Geheel in lijn met de gedachte 
achter het hele culturele Hoofdstad gebeuren 
gaan we ook in Holwerd door met verbinden. Dat 
we in Holwerd graag de verbinding met de zee 
weer willen herstellen is geen geheim. Maar ook 
tijdens de feestdagen zoeken we verbindingen.   

Nadat de versierde wagens vorig jaar werden 
geïnspireerd door het thema Holwerd is het 
dit jaar de beurt aan de buurten om dit thema 
verder uit te diepen. Tijdens de optocht als tra-
ditionele opening van het feest gaan we door de 
versierde buurten. Later gaan de kinderen van 
beide Holwerter basisscholen, welke druk werken 
aan een samenvoeging,  middels een spellencircuit 
nogmaals door de buurten.  De kinderspelen 
worden afgerond met een groot eindspel op het 
feestterrein aan ’t Keechje.

Vrijdagavond gaan de beide Holwerter muziek-
korpsen Crescendo en De Bazuin samen met de 
coverband Wallstreet verschillende muziekstijlen 
aan elkaar verbinden. Van rock tot Hollandse Hits 
en uiteraard enkele typische muziekkorps stuk-
ken, iedere stijl komt voorbij. Tijdens deze avond 
worden de prijzen voor de versierde buurten uit-
gereikt. Coverband Wallstreet zal de avond samen 
met het publiek swingend afsluiten.

Zaterdagochtend start om 11 uur de Heren 
Hoofdklassepartij kaatsen. Zoals ieder jaar belooft 
het weer een spannende strijd te worden om 
de zilveren wandelbal, welke klaar hangt voor de 
koning van de partij. Ook vertrekt er om 11 uur 
een fietspuzzeltocht, en nieuw dit jaar een wan-
deltocht richting Holwert Butendyks. De tocht 
gaat via de Nieuwe Pûndyk, over de nieuw aange-
legde brug over de Ried naar het kweldergebied 
Holwerd West. 

’s Middags is er uiteraard weer een zeskamp op 
het terrein naast de feesttent. En vanaf 17.00 uur 
gaat de barbecue aan voor een ware dorpsbar-
becue. De band Millstreet barst van de energie 
en wil die energie zaterdagavond graag met ons 
delen. Met een spetterende show op het gebied 
van licht en geluid, aangevuld met confetti kanon-

nen en CO  jets beloofd dit een waar spektakel te 
worden. Hun promofilm laat zien dat ze al volop 
in training zijn! 
Op de zondagochtend begint de jeugd alweer 
om 9.00 uur met hun kaatspartij. In de tent start 
om 9.30 uur de feestelijke tentdienst. En vanaf 
10.45 uur is er koffiedrinken in de tent. Ons ei-
gen Holwerter Wad’nkoor zal dit koffie uurtje 
muzikaal opluisteren. Vanaf 12.00 uur is het de 
beurt aan de volwassen om hun kunsten op 
het kaatsveld te vertonen. Om 13.00 starten de 
Volleyballers en vanaf 14.00 uur laten de Jeu de 
Boulers hun ballen weer rollen, tijdens onze tradi-
tionele Holwerter sportmiddag.

Om 17.00 uur zullen de prijswinnaars van deze 
sportmiddag bekend worden gemaakt en ook 
zal de actiefste buurt zijn beloning ontvangen. 
Bovendien is het dan de hoogste tijd voor het 
Soiree. Aangespoord door de muziek van  Orkest 
Butterfly zullen we het feest geheel in stijl afsluiten. 
Al met al een en al verbinding in Holwerd tijdens 
het Holwertfeest op 22, 23 en 24 juni in en rond 
de feesttent aan ’t Keechje in Holwerd!  
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UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” HOLWERD

DOARPSWURK HELPT DORPEN VERDER

Secretariaat:   Professor Holwardastrjitte 10, 
9151 KW  Holwerd 
06-34636326 
www.dleh.nl

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

Algemene ledenvergadering
Het is alweer drie maanden geleden dat we 
de jaarlijkse algemene ledenvergadering heb-
ben gehouden. Deze keer was dat in Het 
Amelander Veerhuis. Er waren 33 leden aanwe-
zig. Naast de gewone agendapunten herdenken 
we ook ieder jaar de leden van onze vereniging 
die het afgelopen jaar zijn overleden. Ieder 
jaar worden ze genoemd en hierna wordt er 
een minuut stilte in acht genomen. Wetende 
dat achter ieder sterfgeval een groot gemis en 
verdriet schuilt. Onze penningmeester Gerrit 
Bilker geeft een duidelijke uitleg bij het financi-

eel overzicht. Er is sinds kort f 75000,- belegt 
in diverse fondsen en obligaties. Er gaat f 

7500,- van het resultaat naar de actuariële 
reserve. Ook worden we bijgepraat over de 
plaatsing van zonnepanelen op het dak van 
De Nije Nijhof. De leden geven het bestuur 
toestemming om hiermee verder te gaan en 
het toepassen hiervan verder te ontwikkelen. Er 
zijn dit jaar geen veranderingen in het bestuur.  
Na de pauze vertelt de heer Enno Achterhof 
van de Nederlandse Transplantatie Stichting 
boeiend over het werk van de Stichting en 
over zijn eigen ervaringen als ontvanger van 
een donorhart. 

Juni 2018
Anneke van der Weg, secretaresse

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Holwerd

Lid zijn van Uitvaartvereniging de Laatste Eer 
Holwerd heeft zo zijn voordelen. Wij kunnen 
uw/jouw nabestaanden veel praktische zorgen 
uit handen nemen. Aanmelden kan via boven-
staande contactgegevens. 

De wereld is volop in beweging en dorpen 
bewegen mee. Gemeenten bijvoorbeeld in-
troduceren ‘dorpsbudgetten’ die dorpen naar 
eigen inzicht kunnen besteden aan zaken die 
de inwoners belangrijk vinden. Veel dorpen krij-
gen te maken met vergrijzing van de bevolking 
en de vraag naar meer zorg. Bewoners willen 
hun eigen duurzame energie opwekken en de 
opbrengst investeren in het eigen dorp. Het 
dorpshuis zoekt naar mogelijkheden om renda-
bel te kunnen blijven draaien. Allemaal ontwik-
kelingen die – gevraagd of ongevraagd – op 
dorpsbewoners afkomen. Hoe ga je hiermee 
om als dorp? Hoe krijg je mensen enthousiast 
en zorg je ervoor dat de juiste dingen worden 
gedaan? Hoe voorkom je dat er maar een 
kleine groep inwoners actief betrokken is en de 
besluiten neemt? Doarpswurk is een onafhan-
kelijke stichting die dorpsbelangen en dorps-

huisbestuurders, maar ook andere groepen be-
woners die een concreet plan willen uitwerken, 
helpt met kennis, advies en begeleiding. De or-
ganisatie wordt gefinancierd door de provincie 
en heeft een breed netwerk en gedegen kennis 
opgebouwd over zaken die dorpen raken. 
Onderdeel van Doarpswurk is het Netwerk 
Duurzame Dorpen waarin dorpen leren en 
profiteren van de kennis en ervaring die door 
andere dorpen al is opgedaan. Zo hoeft het 
wiel niet nog een keer te worden uitgevonden. 
Denk daarbij aan: dorpsvisies, duurzame dorps-
huizen, belangenbehartiging (nieuwe democra-
tie), energiecoöperaties, dorpstuinen of andere 
duurzame voedselprojecten enz.
Wil je met je dorp vooruit, maar weet je niet 
hoe je dat moet aanpakken: bij Doarpswurk 
kunnen ze je verder helpen. Meer weten: www.
doarpswurk.frl
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ZWEMMEN VEERDAM HOLWERD
Geacht bestuur,
Gedurende vele decennia wordt er’s zomers 
aan het eind van de Holwerder veerdam 
veelvuldig gezwommen. Vooral jongere inwo-
ners uit uw dorp en directe omgeving zien 
en waarderen deze mogelijkheid als een be-
langrijke recreatieve voorziening. Ook de ge-
meente Dongeradeel draagt de recreatieve 
ontwikkeling van de veerdam, en daarmee het 
dorp Holwerd als recreatiekern, een warm hart 
toe. Vanuit dat oogpunt kan ik wel enig begrip 
opbrengen voor de ludieke oudjaarsstunt die 
volgde op het instellen van een algeheel zwem-
verbod in 2016. Rijkswaterstaat is niet alleen de 
eigenaar van de veerdam maar ook de vaar-
wegbeheerder van de vaargeul naar Ameland. 
Voor zover het binnen mijn vermogen ligt zal 
Rijkswaterstaat moeten zorgen voor een veilige 
en ongehinderde vaart van en naar het eiland. 
Helaas zijn er vorig jaar enkele gevaarlijke inci-
denten geweest met zwemmers in de vaargeul. 
Hierdoor werden de manoeuvreermogelijk-
heden van de veerboot door zwemmers op 
onverantwoorde wijze belemmerd. Kapiteins 
van rederij Wagenborg hebben hierover bij 
Rijkswaterstaat klachten ingediend. Ik ben het 
met rederij Wagenborg eens dat er onder 
bepaalde omstandigheden gevaarlijke situaties 
kunnen ontstaan, niet alleen voor zwemmers 
maar ook voor veerboot én passagiers. Vooral 
bij eb en lage waterstanden kunnen tijdens het
passeren van de veerboot zwemmers door 
de sterke onderstroming richting de voort-
stuwingsopeningen van de veerboot worden 
gezogen. Het hoeft geen nadere uitleg wat 
de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn. Met 
enkele leden van uw bestuur is hierover ook al 
eens eerder contact geweest. In augustus 2017 
kwam het probleem ter sprake tijdens een 
gesprek tussen Rijkswaterstaat en gemeente-
bestuur waarbij ook de handhavingsmogelijkhe-
den zijn verkend. Desondanks heb ik - rekening 
houdend met de belangen van de inwoners van
Holwerd - het ingesteld zwemverbod herover-
wogen met onderstaande uitkomst: 

•  Het algehele zwemverbod zal worden terug-
gebracht tot een gedeeltelijk zwemverbod.

•  Het zwemverbod voor het noordelijk deel 
direct voor de kop van de veerdam, blijft op 
basis van BPR art. 8.08 lid 2 van kracht. Dit zal 
met borden worden aangegeven.

•  Aan de westkant van de pier kan voor eigen 
risico worden gezwommen, ook dit zal met 
borden worden aangegeven.

•  Hierbij geef ik u in overweging te bewerkstel-
ligen dat zwemmers bij een aankomende of 
vertrekkende veerboot uit het water gaan en 
dat de zwemmers elkaar daar ook op aan-
spreken. Dat geldt ook voor de westkant als 
daar een vaartuig wenst af te meren. 

•  Deze oplossing geldt uitsluitend voor het 
aankomend zwemseizoen. In het najaar zal ik 
deze werkwijze laten evalueren. 

Ik ga ervan uit dat deze maatregelen met me-
dewerking van uw bestuur kans van slagen heb-
ben. Ik wens u en uw jeugdige dorpsgenoten 
een zonnig maar vooral veilig zwemseizoen toe.

Met vriendelijke groet,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
hoofd van het district Noord-Nederland West,
Rijk erstaat Noord-Nederland,

W.J. Adema
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Pijnacker
huishoud ■ textiel ■ speelgoed ■ drogist 

Hoofdstraat 46

9172 MP Ferwert

T 0518 412376

E info@pijnackerwarenhuis.nl

www.pijnacker.frl

PIJNACKER
textiel huishoud

TERUGBLIK KUNSTMAAND HOLWERD
Met veel genoegen kij-
ken we terug op de 
Kunstmaand Holwerd. 
In de maand april waren 
op diverse locaties in ons 
dorp exposities te be-
wonderen van Amelander 
kunstenaars en van 
onze ‘’eigen’’ Holwerder 
kunstenaars Tonnie 
Weehuizen, Henk de 
Vries en Olga Baggelaar.  
Ook aan de georgani-
seerde fotowedstrijd de-
den veel inzenders mee, 
met als resultaat dat we 
tijdens de kunstmaand 
meer dan 150 bezoekers 
naar Holwerd getrokken 
hebben.  Volgens de leuke 
gesprekken en reacties in 
de gastenboeken heeft 

men ervan geno-
ten. Ook het gezel-
lige Kuiermiel van 
21 april 2018 was, 
blijkens de enthou-
siaste geluiden van 
alle deelnemers, 
een succes en 
heel goed passend 
bij ons Culturele 
Hoofdstad thema 
Holwert Ferbynt. 
Dit is dus zeker 
voor herhaling vatbaar, oftewel – om in de 
termen te blijven - : het smaakt naar meer! Als 
werkgroep (namens Dorpsbelang) willen we 
alle vrijwilligers die hebben meegeholpen om 
dit evenement mogelijk te maken nogmaals 
hartelijk bedanken. 

Klaske Miedema, Wilma Frankema,  Giel van 
Leerzem, Jannie Tijsen en Henny Hiddema
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installatiebedrijf

BRANDER
Hoofdstraat 14, Veenwouden  -  tel. 0511-472161

Voorstraat 1, Holwerd  -  tel. 0519-561291
Oudbuurt, Ternaard  -  tel. 0519-571489

Voor: ◆ Elektrisch 
 ◆ Gas
 ◆ Water 
 ◆ CV

◆ Dakbedekking
◆ Zinkwerk
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Elk lichaam is in beweging, iedereen 
gebruikt zijn spieren. Door vermoeidheid, 
stress of overbelasting kunt u last krijgen 
van uw nek, schouders, rug, benen of 
armen. Massage maakt soepel, brengt 
spieren in conditie en beperkt de pijn.

(Sport) 
Massage Praktijk 
Rommie Wierstra 
biedt u:

• Sport- en ontspanningsmassage
• Dorn methode
• Stoel shiatsu
•  Behandeling van pijnlijke en  

stijve spieren en gewrichten
• Blessure preventie

Koningstraat 29, 9101 LP Dokkum
De Teebus 16, 9151 KX Holwerd  
r.wierstra@kpnmail.nl • 06 28 57 41 53

Hidde
HOERA EEN BROERTJE

Persoonlijk advies!

Geboortekaartjes
Uit collectie of eigen ontwerp

Is het nog een verrassing of wordt het 
een jongen, meisje of misschien een tweeling?
Er is voldoende keuze in collectieboeken. 
Of maak samen met ons uw eigen 
persoonlijke  geboortekaartje.

Voor meer informatie: T (0518) 411330 • E mail@brandsma.frl • C

Kijk ook op 
brandsma.frl

Geachte bewoners van Holwerd. 
Nu de Roeken en Kraaien kolonies aan de 
Kerkstraat en bij de Ternaarderweg zich steeds 
meer uitbreiden, (± 125 paren Roeken en 50 pa-
ren Kraaien), nemen ook de klachten toe en dan 
met name geluidsoverlast. Ook in het vrije veld 
rond Holwerd krijgen deze vogels steeds meer de 
overhand, zodat er voor andere soorten weinig 
ruimte overblijft. Klachten die zich voordoen zijn 
o.a.: Geluidsoverlast, het bevuilen van auto’s op 
vooral het parkeerterrein bij de voormalige Sound, 
nu de depandance van Holwerd aan zee, het ge-
bouw van de Kustvliegers, de Willibrordus Kerk en 
de grafstenen op het kerkhof. Onze vraag luid dan 
ook bent u het er mee eens of oneens om wat aan 
deze overlast te doen. Wij horen graag van u wat 
uw mening is. De bedoeling is dat Dorpsbelang 
deze uitslag mee kan nemen naar hun perodieke 
onderhoud met de Gemeente Dongeradeel. Geef 
uw mening door aan de redactie van de dorpsbel 
het orgaan van Dorpsbelang Holwerd. Via redac-
tie@dorpsbelangholwerd.nl

VOORMALIGE FUGELWACHT 
HOLWERD E.O 
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Huisartsenpraktijk Zee van Zorg
Spreekuur volgens afspraak, tel. 561301, 
Elbasterwei 2, 9151 KP Holwerd
Avond-, nacht- en weekenddiensten geregeld 
via Dokterswacht Friesland: 0900-1127112.

Apotheek
Open van 8.00 - 11.30 u., 13.00 -15.00 u. en 
van 16.30 - 17.00 uur.
Afhalen: 16.30 - 17.30 uur.

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,  t e l . 

561594.
■   T. Klompstra, De Morgenzon 3, tel. 562547, 

06-10573613.

Massage
 ■   Massagepraktijk A. van Dijk, Gezondheids-

centrum, Elbasterwei 2, tel. 06-25147889.
 ■   (Sport)Massage Rommie Wierstra 

De Teebus 16, tel. 06-28574153.

 Alle nieuws over Holwerd op: WWW.HOLWERD.NL

OPHALEN OUD PAPIER
10 juli ■ 14 augustus ■ 11 september

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

De Tsjelke en de Bazuin

Inleveren kopij
De Doarpsbel verschijnt 4x per jaar. 3x 
in een oplage van 535 exemplaren en 
het decembernummer huis-aan-huis 
in een oplage van 800 exemplaren. 

Kopij inleveren vóór 4 september en 
4 december bij Henk Willemsen 

of via redactie@dorpsbelangholwerd.nl

De Doarpsbel is een uitgave van de Vereniging 
van Dorpsbelangen Holwerd

Lidmaatschap Dorpsbelang: € 8,- per jaar.

Uitleen verpleegartikelen 
ma. t/m do. 9.00-17.30 uur en vrijdags 
van 9.00-14.30 uur in Dokkum, Sionsberg, 
Birdaarderstraatweg 70.
Friese zorgwinkel: Voor alle informatie: 0900-
8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent per min.) 
Archipelweg 109, 8921 TH Leeuwarden, Postbus 
417, Leeuwarden. 058-265 56 10. Geopend ma. 
t/m vrij. 8.30 tot 17.00 uur en zat. van 10.00 tot 
17.00 uur.

Uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’: 
Uitvaartleider K. Elzinga-Dijkstra, Nijbuorren 
5, 9137 SK Oosternijkerk, tel. 561374, 06-
20620647.

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

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

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

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


