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NIJS FAN DOARPSBELANG
It is begjin maart. Bûten is it fier ûnder nul en 
glûpende kâld. Der stiet in hurde wyn dy’t je 
dwers troch de klean hinne waait. De dyk foar 
hûs is wyt fan al it sâlt dat no troch de foele 
wyn bei de rúten opstowt. De iisblommen ste-
an werris âlderwetsk op de rúten dy’t noch fan 
inkeld glês binne. We tochten nei al it wetter 
dat de winter wol neat mear wurde soe, mar 
dêr wie der dochs noch oan’e ein fan it winters-
koft 2017/2018. It kin dus wol deeglik noch o sa 
kâld wurde blykt mar wer! Sa bin der dizze mo-
anne yn Nederlân ek wer gemeenteriedsferkie-
zings, mar net foar ús Dongeradeel. Fanwege 
de weryndieling moatte wy yn novimber nei 
de stimbus. Fan 1 jannewaris 2019 ôf wenje wy 
dan yn de nije gemeente Noardeast-Fryslân. 
Fierder op yn dizze doarpsbel treffe jim alfêst, 
ta ôfskie fan ús âlde gemeente, noch in moaie 
kaart út 1718 oan fan Dongeradeel West.

Verslag van de ledenvergadering
Dit jaar is door het bestuur gekozen voor een 
andere opzet van de ledenvergadering. Deze 
vond, voor de verandering, twee maanden eer-
der plaats dan anders op een vrijdagavond en 
wel op 12 januari met na afloop een muzikale 
afsluiter met zanger Jelmer de Vries. Met als 
motto “2018 & nieuwjaarsborrel” werd deze 
avond in MFA De Ynset door ruim 70 leden 
bijgewoond. Het jaarverslag 2017 werd aan de 
hand van een diapresentatie met foto’s en tekst 
gepresenteerd. Hierna was het financiële deel 
aan de beurt. De kascommissie bestaande uit 
Gerrit Bilker en Jan Idsardi gaven in een toe-
lichting hun goedkeuring aan de financiën van 
dorpsbelang, activiteitencommissie en stichting 
Holwerter feest waarna vaststelling door de 
aanwezige leden volgde. Rinze van der Wal 
werd samen met Jan Idsardi benoemd voor 
de nieuwe kascommissie. Namens de Ploos 
van Amstelskoalle  en De Tsjelke hielden de 
directeuren Lieuwe Sijtsma en Hans de Haan 
hun verhaal over het samengaan van de beide 
basisscholen. De besturen van de Stichting 
Arlanta (christelijk basisonderwijs) en Stichting 
Roobol (openbaar basisonderwijs) zijn voor-
nemens om de nieuwe school het profiel van 

een samenlevingsschool te geven onder de 
hoede van Stichting Roobol. Per 1 augustus 
2019 zal dit een feit moeten zijn en zal er bij 
het MFA een nieuw schoolgebouw worden 
neergezet. Marten Slager en Frans Ouwerkerk 
hielden namens het actiecomité “Holwerd is 
tegen” een betoog over de mestvergister. De 
vergister is weer opgestart en de ondernemer 
wil dit jaar verbeteringen aan de installatie gaan 
doen om overlast nog verder in te perken. 
Stankoverlast kan gemeld worden bij de toe-
zichthoudende instantie, de FUMO. Voorzitter 
Arnoud Haitsma gaf daarna een visie op de na-
bije toekomst van Holwerd in 2020. Vervolgens 
kwam het punt bestuursverkiezing aan de orde. 
Hessel Hiddema en Sija van der Wal waren 
aftredend en niet herkiesbaar. Hiervoor in de 
plaats zijn Grietje van der Woude en Jelmer 
van der Hoop in het bestuur gekomen. Hessel 
en Sija werden onder applaus bedankt voor 
het werk dat zij voor dorpsbelang hebben 
gedaan. De rondvraag: Durk Geertsma vraagt 
dorpsbelang meer aandacht te schenken aan 
het parkeren in de oude dorpskern. Dit is erg 
problematisch aan het worden. Metske van 
der Ploeg vindt het jammer dat de vogelwacht 
Holwerd is opgehouden. Het zou mooi zijn als 
we ons wel voor de nazorg van de weidevogels 
blijven inzetten. Gerrit Bilker: recent zijn er bij 
de buslus vernielingen gepleegd aan fietsen. 
Verzoek hier met ons allen wat toezicht op te 
houden. Anneke van der Ploeg vraagt of er aan 
de verrommeling door roestige boten op het 
haventerrein niet eens wat gedaan kan worden. 
Namens de Stichting Recreatie en Toerisme 
Holwerd (SRTH) antwoordt Durk Geertsma 
dat dit de aandacht heeft. Harry Anjema vraagt 
naar de stand van zaken van de bouwvallige 
woning die is blijven staan na afbraak van de 
kassen aan de Elbasterwei. Voorzitter Arnoud 
Haitsma antwoordt dat op de woning een 
woon/werkbestemming zit en dat de huidige si-
tuatie een gevolg is van verschil van inzicht tus-
sen de gemeente en de eigenaar van het pand. 
Piet Vrieswijk meldt dat het oorlogsmonument 
dat eerst op de zeedijk aan de waddenzeekant 
stond nu aan het fietspad beneden aan de 
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dijk geplaatst is. Hier komt het beter tot zijn 
recht. Marten de Vries wil graag weten wat 
er met de oude boerderij van Malda aan De 
Hoarnen gebeurt. Deze staat er troosteloos 
bij. Dorpsbelang is hiervan niet op de hoogte. 
Harm Kamstra vraagt namens het MFA naar 
de publicatieborden die aan de toegangswegen 
van Holwerd staan. Deze zijn op en aan ver-
vanging toe.  Dorpsbelang is hier mee bezig en 
gaat met het MFA in overleg. Ter afsluiting van 
de vergadering is er alle tijd voor een drankje 
op het nieuwe jaar en Nederlandstalige muziek 
van zanger Jelmer de Vries.

Wisseling wijkagent
Sinds begin dit jaar is de wijkagent voor 
Holwerd, Japke Kroes, agent geworden in de 
gemeente Tytsjerksteradiel en is haar bureau 
verplaatst naar Burgum. Daarvoor in de plaats 
is Henk Postma gekomen met standplaats 
Dokkum. Zijn contactgegevens zijn achterin de 
doarpsbel te vinden op de pagina praktische 
informatie.

Holwerd aan Zee
Op 16 januari werd er door de werkgroep 
weer een presentatiebijeenkomst gegeven in 
het MFA. De presentatie van de avond was in 
handen van Eric Ennema, bekend van Omrop 
Fryslân. Gedeputeerde Klaas Kielstra deed na-
mens de provincie het openingswoord. Daarna 
was Martin Cnossen van merk Fryslân aan de  
beurt om vanuit toeristisch oogpunt zijn visie 
op de plannen van  Holwerd aan zee te geven. 
Gevolgd door Marco Verbeek die namens de 
werkgroep alle stappen die tot nu toe zijn ge-
daan in een flink tempo met de goed gevulde 
zaal onder de loep nam. Er zijn verschillende 
varianten die voor uitvoering in aanmerking 
komen. Daaruit zullen keuzes moeten wor-
den gemaakt. Als streefdatum werd het jaar 
2025 genoemd. Toen was het tijd voor de 
presentatie van het boek “Schop in de dijk” 
door de directeur van Tresoar. Tresoar is de 
bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. 
In dit boek praat schrijfster Elma van Lier uit-
gebreid met een aantal Holwerders over het 
thema krimp en de betekenis daarvan voor 
het dorp en hoe het project Holwerd aan 

zee daar in werkt. Het boek is te verkrijgen bij 
de COOP. Na de pauze kwam Joop Mulder 
aan bod met zijn Sense of Place, kunst aan de 
waddenzeekust. Zo zal er op de zeedijk bij de 
pier een groot met gras overdekt liggend vrou-
welijk naakt door kunstenares Nienke Brokke 
gerealiseerd worden. Kunstenaar Jan Ketelaar 
is al tijden bezig met het maken van twee van 
metaal in elkaar gelaste beelden van een volle 
vrouw en een magere vrouw die boven op 
de dijk geplaatst zullen worden. De druk be-
zochte avond werd door burgemeester Marga 
Waanders afgesloten.

DOM (dorpsontwikkelingsmaatschapppij 
Holwerd)
Het voorjaar breekt aan en dan wil men vaak 
weer de handen uit de mouwen steken aan 
het onderhoud van de eigen woning. Voor 
groot onderhoud aan de buitenkant van de 
eigen woning binnen het beschermde dorps-
gezicht kan men bij de DOM terecht voor het 
aanvragen van een stimuleringslening van het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland 
(SVN) . Dit is zeer de moeite waard omdat 
het een lening betreft waarvan de rente veel 
lager ligt dan een lening via een bank en dat 
is mooi meegenomen. Om voor een lening in 
aanmerking te komen moeten de bouwkosten 
minstens € 5.000 bedragen en moet onder 
andere aan de voorwaarde van het gebruik 
van traditionele bouwmaterialen worden vol-
daan vanwege de ligging van het pand in de 
beschermde dorpskom. Nogmaals wijzen we 
er op dat er nog steeds van de potten publieke 
projecten (gericht op herinrichting en opwaar-
dering openbare ruimte) of de kansenpot 
(activiteiten gericht op sociale of economische 
versterking) gebruik kan worden gemaakt. Zo 
heeft de Stichting Hegebuorren onlangs de 
officiële aanvraag bij de DOM ingediend voor 
de reeds toegezegde aanvullende financie-
ring voor de hoognodige restauratie van de 
unieke gemetselde stoepen. Vanuit het Iepen 
Mienskipfûns is al een geldbedrag verkregen en 
samen met de DOM bijdrage zullen de stoe-
pen dan naar verwachting eindelijk binnenkort 
kunnen worden aangepakt. Voor informatie of 
er voor u ook mogelijkheden zijn stuurt u een 
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mail naar: dedom.holwerd@gmail.com of neem 
even contact op met één van de DOMleden 
Gerben Osinga, Douwe Dijkman, Marla Vernoij 
of Henk Willemsen.

Nog een paar zaken
De kerstbomeninzamelactie van de DDFK-
gemeenten die op zaterdag 6 januari werd 
gehouden was weer een groot succes. Tegen 
inlevering van een kerstboom bij de inzamel-
plaats kreeg men een lootje en een waardebon 
van € 0,50 uitgereikt te besteden bij een aantal 
speelgoedzaken.  De prijswinnende lotnum-
mers zijn inmiddels bekend gemaakt. In totaal 
werden er in de DDFK-gemeenten ruim 1700 
kerstbomen ingezameld die op deze manier 
beter gerecycled kunnen worden. Het kapotte 
en verrotte bruggetje  in het Teebusbos is 
eindelijk opgeruimd. Staatsbosbeheer heeft be-
gin januari de brug vervangen door een vaste 
dam waardoor een brug niet meer nodig is. 
Dat scheelt in onderhoud. Afgelopen novem-
ber heeft wijkbeheer bij het schelpenpad aan 
de Teebus bordjes geplaatst met de tekst 
“fietspad” om duidelijk te maken dat dit pad 
niet voor motorvoertuigen bedoeld is. Helaas 
moesten wij constateren dat de bordjes rond 
oud en nieuw door vuurwerk alweer ver-
nield waren. Dader(s) onbekend natuurlijk. 
Wijkbeheer heeft onlangs nieuwe exemplaren 
opgehangen. Hopelijk zijn deze een langer leven 
beschoren! De Holwerter toer is zo prachtig 
gerestaureerd en wat gebeurt er in de laatste 
dagen van december? Er valt pardoes een wij-

zer van de klok naar beneden. Gelukkig werd 
hij opgevangen in de dakgoot. Beschadigd, dat 
wel. Maar de wijzer is inmiddels hersteld en is 
Holwerd weer helemaal bij de tijd! Van PostNL 
ontving iedereen een brief over het verwij-
deren of verplaatsen van brievenbussen in de 
omgeving. Voor Holwerd verandert er gelukkig 
niets. We hebben 1 brievenbus bij de COOP 
en die blijft gewoon staan waar hij nu is. Op 
8 februari is er in Hallum een vervolgoverleg 
geweest met de provincie Fryslân, Arriva en 
vertegenwoordigers van de  dorpsbelangen 
van Hallum, Marrum, Ferwert, Blije en Holwerd 
over het experiment met het zogenaamde 
strekken van buslijn 54 Holwerd-Leeuwarden. 
Lijn 54 gaat in deze proef niet meer door de 
dorpen maar pakt de bushaltes aan de door-
gaande weg. Dit scheelt veel tijd waardoor de 
rit korter duurt en men sneller ter plaatse is. De 
bushokjes en fietsenstallingen zullen in dit plan 
worden vernieuwd. Na het peilen van de me-
ningen bleek dat, behalve Marrum, alle dorpen 
hier voorstander van zijn. Dorpsbelang Marrum 
ziet bezwaar in de veel grotere loopafstand 
naar de bushalte aan de provinciale weg en 
tekent protest aan. De provincie wil graag het 
experiment doorzetten omdat dit kansen biedt 
op instandhouding van goed openbaar vervoer 
in de nabije toekomst in onze regio. Nader 
overleg volgt. Op de hoogte blijven van het 
laatste Holwerder nieuws, volg het via internet: 
www.holwerd.nl.
Sa dogge we it.

Dorpsbelang, Henk Willemsen

BESTUUR DORPSBELANG HOLWERD
Voorzitter: Arnoud Haitsma, 
De Iest 5, tel. 346619
Secretaris: Tineke Hoekstra, 
Stasjonswei 43, tel. 06 - 20 75 08 87.
Penningmeester: Klaske Miedema-Jensma, 
Grândyk 5, tel. 562172.

E-mail: info@dorpsbelangholwerd.nl

Postadres Dorpsbelang: 
De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd
Regiobank: NL37 RBRB 0694 0539 61

Algemene bestuursleden:
-  Jelmer van der Hoop, Achter de Hoven 20, 

tel. 06 - 15 47 43 34.
-  Henk Willemsen, Waling Dykstrastrjitte 5,  

tel. 561035.
-  Grietje van der Woude, De Teebus 3,  

tel. 561469

Redactie Doarpsbel: 
Henk Willemsen, Waling Dykstrastrjitte 5, 
9151 JK Holwerd, tel. 0519-561035, 
redactie@dorpsbelangholwerd.nl.
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TERUGBLIK BESTURENDAG 2017

Zaterdagmiddag 8 juli hebben we als dorpsbe-
lang voor het eerst alle besturen, van verenigin-
gen en stichtingen die zijn ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel, uitgenodigd om met 
elkaar in gesprek te gaan. Iedere vereniging of 
stichting heeft zijn eigen activiteiten, maar als 
dorpsbelang vinden we het ook belangrijk dat 
we van elkaar weten wat er binnen de verschil-
lende verenigingen speelt.

Voor deze middag hadden ruim 70 bestuurs-
leden zich opgegeven, een mooie opkomst. In 
het MFA werden de bestuursleden in groepen 
verdeeld. Vervolgens werden onder het genot 
van een drankje de ‘kletspotten’ geopend. In de 
kletspotten zaten een aantal vragen waarover 
gepraat kon worden. O.a. de volgende vragen 
kwamen voorbij:
1. Wat mis je in Holwert?
2.  Wat zou je dorpsbelang Holwert mee wil-

len geven?

We hebben veel bruikbare reacties mogen 
ontvangen. De antwoorden die het vaakst naar 
voren kwamen waren:

1. Bouwkavels
Als dorpsbelang hebben we bij de gemeente 
aangegeven dat er in het dorp behoefte is aan 
bouwkavels. Vervolgens heeft er een gesprek 
plaatsgevonden met een aantal leden van het 
dorpsbelang, de gemeente en Thús Wonen. 
Tijdens dit gesprek bleek dat Thús Wonen toch 
achter de Nijhof wil bouwen. Het gaat hierbij 
om 8 woningen voor starters en voor ouderen. 

Op korte termijn zijn er nog geen mogelijk-
heden voor bouwkavels, de gemeente staat 
helaas niet echt open voor uitbreiding. We 
proberen als dorpsbelang Holwerd in kaart te 
brengen hoeveel behoefte er is aan bouwka-
vels. Daarnaast maken we een plan/visie voor 
Holwerd zodat we meer druk kunnen uitoefe-
nen op de gemeente. 

2. Nieuwe informatieborden
We hebben offertes opgevraagd voor nieuwe 
digitale informatieborden. Dit blijkt helaas te 
duur. Daarom zullen op korte termijn de hui-
dige informatieborden worden vernieuwd.

3.  Overkoepelend bestuur voor sportvereni-
gingen

In verschillende groepen werd een overkoe-
pelend bestuur voor de sportverenigingen ge-
noemd, een omni-vereniging. Als dorpsbelang 
hebben we bij een aantal sportverenigingen de 
belangstelling tot een omni-vereniging gepolst. 
Daarnaast is er contact geweest met een dorp 
waar een omni-vereniging nog niet zo langs ge-
leden is vorm gegeven. Het idee is om later dit 
jaar een informatieavond te organiseren voor 
de sportverenigingen.

Een andere vraag die voorbij kwam was:
Hoe kunnen we Holwerd.nl beter op de kaart 
zetten?

Er zijn leuke ideeën naar voren gekomen, maar 
wat we als dorpsbelang Holwerd missen is een 
persoon die hier verstand van heeft en tijd 
heeft om de website te beheren. Ben of ken 
jij iemand die ons hierbij zou willen en kunnen 
helpen? Dan horen we dit graag!
Na een uurtje ‘kletsen’ ging de barbecue aan en 
kon er nog gezellig worden nagepraat tussen 
de verschillende besturen. Wij kijken terug op 
een geslaagde en gezellige activiteit en hopen 
dat ook de bestuursleden van de verenigingen 
wat aan deze middag en avond hebben gehad.

Dorpsbelang, Tineke Hoekstra
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BIJ DE OUDE FOTO OP DE OMSLAG

HOLWERDER KUNSTMAAND IN APRIL VAN START

De foto is ergens in de dertiger jaren geno-
men op de Van Aylvawâl (in de volksmond 
Alewâl) bij de Holwerter vaart die daar toen 
nog lag. De vaart liep met een bocht door tot 
aan de Ljouwerterdyk. Hier was een keerpunt 
en konden de schepen weer terug varen. Het 
land aan de overkant van de vaart, It Brêgelân 
geheten en waar nu de huizen aan Achter de 
Hoven staan, was bereikbaar via twee hoge 
bruggen. Eentje vanuit de Opslach en eentje 
vanaf Alewâl. In de verte is de Holwerter toer 
te zien. De vaart is na de oorlog gedempt en 
rond 1974 zijn de huizen er gebouwd. 

Het turfschip van Rienk Halbertsma ligt voor de 
loswal met staande op het schip voor de mast 
schipper Halbertsma zelf en achter de mast zijn 
vrouw Sibedine die van Groningse komaf was. 
Zij hadden twee dochters en woonden op het 

schip. Van links naar rechts staan op de wal: 
Anne van der Meulen en Lammert Sijens van 
de gemeentereiniging. In het witte jasje de sla-
gersknecht Hendrik Stielstra en naast het paard 
slager Gerben van der Heide en Jan Overdijk 
van de gemeente.

Het paard staat voor een aparte bak op wielen. 
Deze wagen werd door de gemeente gebruikt 
voor het leegscheppen van de zinkputten in 
het dorp. De wagen sleepte laag over de weg 
zodat de mannen met een speciale schep de 
rommel uit de zinkput er makkelijk in konden 
kiepen. De inhoud van de wagen werd dan 
op Alewâl weer in een praam geleegd. Deze 
praam voer naar buiten Holwerd even voorbij 
de spoorbrêge naar de gemeentelijke dwinger 
waar het bezinksel werd opgeslagen.

Henk Willemsen

In het kader van “Culturele Hoofdstad van 
Europa Fryslân” stelt Holwerd in de maand 
april zijn deuren open voor mensen die willen 
genieten van kunst.

In de Willibrorduskerk 
en de Doopsgezinde 
kerk aan de Stasjonswei 
zal werk tentoonge-
steld worden van de 
Amelander en voormalig 
Amelander kunstenaars 
Tom Beijl en Bea van 
Twillert (schilderijen) en 
Margreet Halma (sculp-
tuur) (zie afb.)

Op 3 andere locaties in het dorp wordt 
werk geëxposeerd van plaatselijke kunstenaars: 
Tonnie Weehuizen, Henk de Vries en Olga 
Baggelaar. 

De officiële opening van deze zgn. “Holwerder 
kunstmaand” vindt plaats op zaterdag 7 april 
om 14.00 uur in de Willibrorduskerk. Er is 
een kunstroute samengesteld, die begint bij 
de Willibrorduskerk. De folder van de route is 
begin april verkrijgbaar bij alle expositielocaties.

Verder zullen in de Doopsgezinde kerk de 
resultaten te zien zijn van de fotowedstrijd 
“Bjusterbaarlik Noard-East Fryslân”. Zij dingen 
mee naar de publieks- en juryprijzen. De uitslag 
van de prijzen wordt feestelijk bekend gemaakt 
op zaterdagmiddag  21 april om 15.00 uur  in 
de Doopsgezinde kerk.

Openingstijden expositieruimtes:
Van 7 t/m 29 april, op de vrijdagen, 
zaterdagen en zondagen van 14.00-17.00 uur
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Op zaterdag 14 april wordt in de Doosgezinde 
kerk in Holwerd aan de Stasjonswei een boe-
ken- en oude spullenmarkt gehouden. U kunt 
er terecht van 13.30 -17.00 uur.

Er zijn goede tweedehands spullen, boeken, 
gebak en koffie/thee/frisdrank te koop.
De opbrengst is bestemd voor de ontvangst 
van gasten uit Nagyajta in Roemenië, die eind 
augustus/begin september in het kader van 
Culturele Hoofdstad Fryslân naar Holwerd 
komen. 

Het betreft een groep van 30 Hongaarstalige 
Roemenen, waarvan de helft  bestaat uit jonge-
ren, die in de zomer in Holwerd een concert in 
de kerk zullen verzorgen.

Verder zijn in de kerk, in het kader van 
CHF, schilderijen te bewonderen van Bea van 
Twillert en de resultaten van de fotowedstrijd 
“Bjusterbaarlik”.

DOOPSGEZINDE KERK HOLWERD: 
BOEKEN- EN OUDE SPULLENMARKT

Wereldwijd zijn afspraken gemaakt om in 
2050 geen gebruik meer te maken van fossiele 
brandstoffen, zoals gas, olie en kolen. De ge-
meenten in Noordoost Fryslân werken daarom 
samen aan duurzaamheid en leggen daarbij de 
lat hoog, zo ook in de DDFK-gemeenten.

Ook in Holwerd kan er actie worden onder-
nomen. Hoe kan het dorp energieneutraal 
worden? Wat betekent dat precies én hoe 
pak je zoiets aan? Om hier een plan voor te 

maken biedt de Friese Milieu Federatie 
ondersteuning aan om te komen tot het 
opstellen van een MienskipsEnergiePlan 

voor Holwerd! 
 

Dit plan is de visie van het dorp op het gebied 
van energiebesparing en duurzame energie-
productie. 
Om het plan vorm te geven wordt iedere 
inwoner van Holwerd uitgenodigd om mee te 
komen denken en discussiëren. 

Daarom wordt u van harte uitgenodigd op:
Dinsdag 10 april om 20:00 uur in de MFA aan 
de Morgenzon 7. 

Voor vragen en/of opmerking kunt u contact 
opnemen met: Dorpsbelang Holwerd
info@dorpsbelangholwerd.nl  

OPROEP: DOE OOK MEE AAN HET MIENSKIPSENERGIEPLAN!
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….een verhalentocht langs de Friese Wadden-
kust.

In het kader van Culturele Hoofdstad 
en HOLWERD FERBYNT

In de Doopsgezinde Kerk, Holwerd
zaterdag12 mei 2018 om 16.00 uur

Met medewerking van: 
Baukje Fennema & Baukje van der Meer

Op zaterdag 12 mei vind er een performance 
plaats in de Doopsgezinde kerk van Holwerd. 
Baukje Fennema en Baukje van der Meer ko-
men met een programma van verhalen, liede-
ren en poëzie, met als thema: ‘DE PELGRIM’

In voorjaar en zomer van 2017 liep verhalen-
verteller Baukje Fennema van Theater ITHAKA 
op de kop van de zeedijk van Lauwersoog 
naar de Afsluitdijk. Onderweg verzamelde ze 
verhalen van mensen die wonen, werken en 
recreëren aan de Friese Waddenkust. Een 
pelgrimstocht met een knipoog, noemde ze 
het zelf.
In dit jaar maakt ze de reis opnieuw. Met 
woonwagen en tractor rijdt ze langs de kust en 
vertelt onderweg de verhalen, die ze in 2017 
heeft opgehaald. 

Op 12 mei komt ze met haar woonwagen 
aan in Holwerd en daar zal Baukje van der 
Meer, schrijfster en vertolkster van verhalende 
liederen, zich bij haar voegen. Samen brengen 
zij een programma van ongeveer 45 minuten 
en na afloop staat er een hapje en een drankje 
klaar. De twee Baukje’s noemen de bijeen-
komst liever ‘een ontmoeting’ en sluiten daar-
mee aan bij het thema van Culturele Hoofdstad 
2018: DE MIENSKIP. 

Baukje Fennema en Baukje van der Meer 
vertellen in gesproken en gezongen teksten 
over ontmoetingen, wonderen, nederigheid en 
verbondenheid, overgave en verzet…..alles wat 
een zg pelgrimstocht met zich meebrengt..
WELKOM!

De toegang is gratis.

BAUKJE FENNEMA,
Oostmahorn 31,
9133 DT Anjum.

06-23931868.
www.ithaka-theater.nl

facebook: Baukje Fennema
ithaka-baukje@online.nl

DIJK VAN EEN VERHAAL: DE PELGRIM

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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HOLWERT FERBYNT - KUIER MIEL

We willen alle Holwerter inwoners uitnodigen om voor elkaar te koken en met elkaar te eten. 
Het Kuier Miel van Holwert wordt één van de gezelligste en smakelijkste activiteiten in het kader van 
Holwert Ferbynt, Culturele Hoofdstad (LF2018). Doet u mee?

Wat is het?   Het Kuier Miel wordt een etentje waarbij je elke gang aan een andere 
tafel (en in een ander huis) nuttigt. Het gaat niet om culinaire hoogstand-
jes, maar om gezelligheid en verrassende ontmoetingen. 

Wanneer?  Zaterdag 21 april vanaf 16.30 uur

Kosten?   5 euro per persoon en per tweetal het koken van één gang inclusief een 
drankje voor zes personen. 

Hoe gaat dit in zijn werk?   Stel, adres A organiseert het welkomstdrankje en het voorgerecht. Vier 
gasten worden hier verwacht. Na afloop gaat iedereen het hoofdgerecht 
ergens anders nuttigen en vervolgens is het nagerecht voor iedereen 
ook weer op een andere locatie in Holwert en omgeving. Vervolgens 
komen we allemaal bij elkaar voor een gezellige afsluiting. 

Opgave    Graag uiterlijk voor 1 april 2018 via KuierMiel@dorpsbelangholwerd.nl 
o.v.v. de voorkeur voor het maken van een hoofd-, voor- of nagerecht. 
Bij voldoende deelnemers wordt daarna de indeling gemaakt en krijgt 
iedereen een uitnodiging en instructies voor de invulling van de avond.

Vragen?  Dorpsbelang Holwerd / Werkgroep Holwert Ferbynt (LF2018) 
 KuierMiel@dorpsbelangholwerd.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: 06-10090092 of info@praktijkgezondheidszorg.nl

Mevrouw A. Jongmans
It Skoar 12, 9145 CD Ternaard
www.praktijkgezondheidszorg.nl
info@praktijkgezondheidszorg.nl
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DE NATOER YN EN OM HOLWERT

No’t ik dit skriuw op 1 maart, is it -8 graden en 
waait it wynkrêft 6. In tige bisûndere lêste win-
ter sa flak foar de maitiid. De iisbaan is iepen en 
it is maitiidsfekânsje, in gelokkiche kombinaasje. 
De bêrn op ‘e iisbaan skine gjin lêst fan de kjeld 
te hawwen, prachtich dy reade wangen en alle 
kleuren mûtsen en sjalen. Sa no en dan even 
opwaarmje yn it iisbaanhokje en wat poeier-
molke en der gean se wer. Mei dy kjeld binne 
der in soad kramsvogels (fjildlyster) tichtby de 
hûzen. It is in wintertrekfûgel dy’t op greiden en 
beammen sit. Syn ljochte stuit en kop en wite 
ûnderflerken falle op foaral yn de flecht. En it 
tsjak, tsjak, tsjak is werkenber by de fjildlyster.

Koolmees en pimpelmees  
(blokmies en blaumies)
Elkenien sil de koolmees (blokmies) wol 
werkinne. De grutste mies en opfallend giel mei 
in zwarte bân op it boarst. Se komme graach 
by de foertafels en binne gek op apenúten. Se 
ite ek rûpkes en spinnen en baaien ensa. It is in 
fry bretaal fûgeltsje en je sjoche him soms noch 
faker dan byg. de mus (mosk). De rop is wol 
bekind, soms krekt in fytspomke of in ti ti ta. 
Soms is der by de foertafel ek de pimpelmees 
(blaumies). It is in lytsere mies mei blaue kop 
en rêch en giel ûnder. De blaumies sjongt in 

tsji tsji tsji. 
It is in drok, 
handich fû-
geltsje dy’t 
ûnde r s t e -
boppen yn 
de tûken 
hingje kin.

Hazelaar (hazzenút)
De hazelaar begjint al yn jannewaris te bloeien. 
De lange katsjes binne al giel fan it blomme-
moal. No’t it winter is sille se wol in knau krije. 
De hazelaar is goed te werkinnen omdat it net 
ien stam mar in hieleboel tinne stamkes hat. 
It is in saneamde wynbloeier, it blommemoal 
wurdt net troch ynsekten ferspraat omdat dy 
der noch net binne, mar troch de wyn. 

De froulike en 
manlike blommen 
sitte op deselde 
tak. Men neamd 
dat in eenhui-
zige beam. Yn de 
hjerst fynst de haz-
zenúten ûnder de 
beam, mar let ek 
ris op de núten as 
se noch oan de 
beam sitte, hiel 
moai yn in omhulsel. Men sjocht ek wol in krul-
lich fariant, de kronkelhazelaar.

De Noordhoren 

Begjin maaie giet de Noordhoren, it 
Waddenbelevingscentrum, wer iepen. De 
ôfrûne jierren ha der in soad groepen fan 
âld en jong op besite west. De besites oan 
de Noordhoren wiene soms yn kombinaasje 
mei in kweldertocht, in ynteressante belibbing. 
Foaral it akwarium mei in ferskaat oan fisken út 
de waddensé is in publiekstrekker. De krabben-
bak is foaral foar bêrn hiel leuk op yn te sjen. 
De fisken en krabben meie ek foerd wurde, 
in hichtepunt yn it belevingssintrum. De fûgels 
meie aaid wurde ûnder begelieding. It is dus in 
echt belibbingssintrum! Kom ek ris in besykje 
bringen oan dit unike sintrum!

Oant in oare kear,

Sara Hofman
sarahofman@gmail.com
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HOE ZIEN WIJ ALS DORPSBELANG HOLWERD IN 2020.

Holwerd een handelsdorp van uit de historie, 
het ontstaan moet ergens in de achtste eeuw 
liggen. Het dorp is gebouwd op verschillende 
terpen en is over de oude zeedijk heen ge-
bouwd. Er zijn in en rond het dorp verschil-
lende historische elementen bewaard gebleven. 
Ze verdienen het ook om dat voor toekom-
stige generaties in stand te houden en waar 
mogelijk te versterken. Dit geldt met name 
voor het beschermde dorpsgebied.
Karakteristiek voor het beschermde dorpsge-
bied is de Hegebuorren, een straat die uniek 
is in alle facetten. We zien dan ook in 2020 
dat deze straat helemaal is opgeknapt en dat 
de stoepjes van oude geeltjes weer één geheel 
vormen en weer jaren vooruit kunnen. Ook 
zien we dat de huizen in deze straat allemaal 
weer een bestemming hebben en opgeknapt 
zijn voor zowel wonen als voor recreatie en 
toerisme en dat de lelijke te koop borden het 
straatbeeld niet meer verpesten.   

We zien in 2020 ook dat er begonnen is met 
de realisatie van Holwerd aan zee zodat het 
water weer echt tot aan het dorp toe komt. 
En dat de kerktoren die vroeger als vuurtoren 
en lichtbaken werk deed weer in ere wordt 
hersteld. We zijn tijdens de informatie-avond 
van de werkgroep Holwerd aan zee weer wat 
meer te weten te komen over hoe ver de plan-
nen zijn van dit bijzondere en mooie project 
dat Holwerd weer echt op de kaart zet.

Verder zien we dat er rondom het MFA nog 
steeds verder ontwikkeling plaatst vindt.
Zo zien we in 2020 dat er concreet plannen 
zijn om de ijsbaan te verplaatsten dicht bij de 
voetbalvelden zodat we niet meer de rondweg 
over hoeven te steken en dat er meer parkeer-
ruimte gecreëerd wordt bij het MFA.
Er zal dan door de drukte die ontstaat bij het 
MFA ook een ontsluiting worden gemaakt naar 
de Ternaarderdyk zodat niet alle verkeer door 
het dorp heen moet om het MFA te bereiken. 
Ook zien we dat naast het MFA een nieuwe 

school gebouwd is of wordt gebouwd. Een 
gebouw dat beide scholen samenvoegt tot één 
school zodat we de toekomst met onderwijs 
in het dorp weer met vreugde tegemoet kun-
nen zien.

Door deze ontwikkelingen zien we ook dat de 
jeugd net zoals nu al een beetje het geval is 
massaal blijft wonen in het dorp en hierdoor 
dus voor deze leeftijdscategorie woningen 
moeten komen. Er zullen dus bouwkavels 
moeten komen waar een ieder naar eigen keus 
zijn woning kan bouwen of laten bouwen. Deze 
kavels zouden kunnen komen op de Ale-tún 
en Elbasterwei op de plek waar voorheen de 
kassen hebben gestaan. Ook voor de oudere 
mensen zien we dat er in 2020 nieuwe leef-
tijdsbestendige woningen zijn gerealiseerd door 
de woningstichting dicht bij het mooie gezond-
heidscentrum zodat men de zorg dichtbij heeft.  

Voor de jeugd die zorg nodig heeft zien we 
dat het wooninitiatief Holwerd is gerealiseerd 
zodat ook deze groep toch op zichzelf, maar 
toch met begeleiding kan blijven wonen in het 
dorp en dicht bij hun ouders en familie.

De speeltuinen die we hebben in het dorp zijn 
in 2020 weer echte speeltuinen geworden met 
meerdere speeltoestellen waar de jeugd van 
1-12 jaar zich naar hartenlust uit kan leven.

Om ook goed met de natuur om te gaan zien 
we in 2020 dat het MFA en gezondheidscen-
trum en waddeninformatie centrum en  vele 
andere gebouwen in holwerd energieneutraal 
zijn geworden.

Dorpsbelang, Arnoud Haitsma 
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UITVAARTVERENIGING  “DE LAATSTE EER” HOLWERD

Woensdag 28 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.
Na de pauze is er ruimte voor een gastspreker. 
Dit jaar is dat iemand van De Nederlandse 
Transplantatie Stichting. Hij vertelt over het 
werk van de Transplantatie Stichting en over 
zijn persoonlijke ervaringen als ontvanger van 
een donorhart. 
U bent van harte uitgenodigd voor deze avond!

Wilt u lid worden? Neem dan contact op met 
het secretariaat. Of kijk eens op onze site wat 
wij voor u kunnen betekenen. 

De algemene ledenvergadering begint om 
19:30 uur en zal gehouden worden in “Het 
Amelander Veerhuis te Holwerd.”

Mevr. A. van der Weg, secretaresse 
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Holwerd

Lid zijn van Uitvaartvereniging de Laatste Eer 
Holwerd heeft zo zijn voordelen: Wij nemen 
uw nabestaanden veel praktische zorg uit 
handen.
Bent u nog geen lid? Meld u dan aan via boven-
staande contactgegevens. 

Secretariaat: Professor Holwardastrjitte 10
06-34636326, www.dleh.nl
Correspondentieadres: Postbus 3, 9150 AA Holwerd, 
email: info@dleh.nl
Aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen 
Friesland

Pijnacker
huishoud ■ textiel ■ speelgoed ■ drogist 

Hoofdstraat 46

9172 MP Ferwert

T 0518 412376

E info@pijnackerwarenhuis.nl

www.pijnacker.frl

PIJNACKER
textiel huishoud
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HOLWERTERFEEST MET VERSIERDE BUURTEN EN THEMA ‘HOLWERD’

Het Holwerterfeest vindt ieder jaar plaats op 
de dagen rond de 4e zaterdag van juni. Dit 
jaar vieren we het feest op 22, 23 en 24 juni. 

In dit bijzondere “culturele” jaar is het voor 
het bestuur weer een mooie uitdaging om een 
aantrekkelijk programma neer te zetten. De 
bands zijn al vroeg geboekt. Op de zaterdag-
avond komt de top coverband Millstreet op-
treden. Het koffie uurtje op de zondagochtend 
wordt opgeluisterd door het Wad’n koor uit 
Holwerd en tijdens het soiree op zondagmid-
dag gaat Butterfly ons laten dansen . Voor 
de vrijdagavond wordt er samen met onze 
beide Holwerter muziekkorpsen De Bazuin en 
Crescendo gewerkt aan een spectaculaire in-
vulling. Samen met vaste programmapunten als 
kinderspelen i.v.m. versierde buurten gaan deze 
door het dorp, Hoofdklasse kaatsen, Zeskamp 
en de sportmiddag op zondag beloofd het 
weer een strak en vol programma te worden. 

Zoals al eerder aangekondigd willen we jullie als 
buurten vragen om het dorp tijdens de feestda-
gen van een bijzondere aankleding te voorzien. 
Afgelopen jaar hebben we kunnen zien dat het 
thema “Holwerd” geweldige inspiratie heeft 
opgeleverd voor de versierde wagens. We zijn 
benieuwd naar de creativiteit voor de buurtver-

sieringen. Mogelijk dat er wat van de versierde 
wagens terug is te vinden in de buurtversiering. 
Wij als bestuur stellen weer een goedgevulde 
prijzenpot beschikbaar. De mooist versierde 
buurt verdiend een  prijs, maar ook de buurt 
die tijdens de feestdagen het actiefst is en aan 
de meeste activiteiten meedoet, kan op een 
mooi extraatje rekenen! 

Rinze en Sija van der Wal hebben vanuit hun 
jonge bedrijf Van Sija afgelopen herfst aangege-
ven mee te willen gaan draaien bij de horeca in 
de tent. Samen met ons en Renze en Margreet 
van Slooten van Cafe De Steeg heeft Jelle Auke 
Vrieswijk van Cafe De Terp uit Hantum hierop 
besloten om het plekje van zijn team hiervoor 
beschikbaar te stellen. We verliezen hiermee 
vertrouwde en ervaren krachten binnen de 
organisatie, maar we kijken ook uit naar de 
nieuwe energie die Rinze en Sija ongetwijfeld 
gaan brengen. 

Wij gaan ondertussen verder met de voorbe-
reidingen en horen graag snel van jullie plannen 
voor de versierde buurten. Geef het door aan 
Marcel de Roo via versierdebuurt@holwerter-
feest.nl.

Met een feestelijke groet,
Bestuur stichting Holwerterfeest
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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

AGENDA

MAART 2018
 24  St. Patrick’s Day - Alice Springs 

om 21.30 uur in MFA de Ynset. 
Voorverkoop e 9,-, aan de kassa e 12,-

APRIL 2018
 14  DJ’s draaien door om 21.30 uur in  

MFA de Ynset. Toegang gratis.

 21  Holwert Ferbynt met Kuier Miel vanaf 
16.30 uur

MEI 2018
 26 Zeepkistenrace om 17.00 uur
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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,  

tel. 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 april ■ 8 mei ■ 12 juni

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 5 juni, 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




