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NIJS FAN DOARPSBELANG

“OLS Holwerd 1884-1959”. Dat stiet op it 
teeleppeltsje te lêzen wer’t ik de molke mei 
rier yn de kofje. It âlde statige gebou fan de 
Openbare Lagere School bestie doe 75 jier. 
Sa gienen myn tinzen eefkes werom yn de tiid. 
Ik seach dat moaie hege gebou mei syn twa 
yngongen en hege lokalen wer foar my. Foar 
de skoalle boarten wy altyd op it plein dat om-
heine wie mei in izeren stekwurk en betonnen 
pealen. Dan gie de bel en rôpen de masters en 
juffen ús wer nei binnen ta. Oan de efterkant 
van de skoalle wie in gersfjild. At it moai waar 
wie dan hienen wy dêr sport yn de bûtenloft 
en hoechden dan net nei de sportseal oan de 
Morgenzon ta. Wat ik ek altyd bysûnder fûn wie 
dat de konsjerzje, Foeke van der Weide mei syn 
frou, yn it hûs wennen dat oan de skoalle fêst 
siet. It bliuwt noch altyd spitich mar de skoalle 
is der allang net mear. It hat er mear as hûn-
dert jier stien en is yn 1985 ôfbrutsen doe’t er 
fan de gemeente Westdongeradeel ferfongen 
wurde moast troch nijbou. Letter hat Holwerd 
de status fan beskermde doarpsoansicht krigen. 
No yn dizze tiid soe sa’n gebou in oare bestim-
ming krigen ha!

Brug
Op 23 juni werd onder begeleiding van de mu-
zikale klanken van muziekvereniging De Bazuin 
de nieuwe voetgangersbrug over De Riet fees-
telijk geopend. Deze brug verbindt het dorp via 
de Nije Púndyk met de zeedijk en het project 
“Holwerd buitendijks” van Staatsbosbeheer 
achter de zeedijk in de kwelder. De brug 
is met hulp van Staatsbosbeheer, gemeente 
Dongeradeel, dorpsbelang, Holwerd aan Zee 
en Sence of Place tot stand gekomen. De naam 
van de brug kwam naar voren uit een prijsvraag 
die door dorpsbelang was uitgeschreven. Marla 
Vernoy werd hiervoor als naamgever van “De 
Ferbining” in het zonnetje gezet. 

In het nieuws
Voorzitter Arnoud Haitsma is deze zomer 
tweemaal geïnterviewd door de media. Op 12 
juli was er een gesprek op de radio bij Omrop 

Fryslân met als onderwerp de stijging van het 
aantal verkochte huizen in Fryslân en hoe dat 
in Holwerd zit. Ook hier is het aantal verkopen 
flink gestegen en is het aantal te koop staande 
huizen de afgelopen paar jaar flink gedaald van 
ruim 60 tot nu rond de 15 panden. Jongeren 
blijven weer meer in eigen dorp wonen dan 
voorheen het geval was en er worden weer 
meer kinderen geboren. Maar ook de goede 
bereikbaarheid (denk aan de Sintrale As, verbe-
tering van de weg naar Leeuwarden en goede 
busdienstregelingen) heeft hier mede positief 
toe bijgedragen. Het gebrek aan bouwkavels 
werd ook nog even aangehaald wat een be-
lemmerende factor is voor de huizenmarkt. 
Dorpsbelang heeft dit onderwerp dan ook 
hoog op de agenda staan. In de zaterdagbijlage 
Wykein van het Friesch Dagblad van 25 augus-
tus verscheen ook een mooi verslag over ons 
dorp met als kop: ”Krimp? Holwerd liet het er 
niet bij zitten”. In dit artikel werd geconstateerd 
dat Holwerd de weg omhoog weer heeft ge-
vonden. Mede door de effecten van het project 
Holwerd aan Zee, de huizenverkoop en de 
DOM is de leefbaarheid merkbaar toegeno-
men. Wat de voorzitter betreft kan het etiket 
krimpdorp er nu wel vanaf.

Afscheid Dongeradeel
Voor het afscheid van de gemeente 
Dongeradeel heeft de gemeente bekend ge-
maakt op zaterdag 3 november a.s. een af-
scheidsfeest te organiseren. Het idee is om ie-
der dorp zich in eigen dorp aan de buitenwacht 
te laten zien op wat voor manier dan ook. Ieder 
dorp kon zich voor deelname hieraan opgeven. 
Wij kunnen als grootste dorp in de gemeente 
hierbij natuurlijk niet ontbreken en hebben ons 
hiervoor opgegeven. Een werkgroep zal zich er 
voor  inzetten om Holwerd op deze feestelijke 
dag goed op de kaart te zetten.

Plannen Thús Wonen
Op 2 en 3 juli werden er in MFA De Ynset in-
formatieavonden gehouden voor bewoners van 
de betreffende panden in de Beyertstrjitte over 
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de voorgenomen plannen tot sloop en nieuw-
bouw. Dorpsbelang is hierbij op uitnodiging van 
de woningbouwcorporatie Thús Wonen als 
toehoorder aanwezig geweest. Bewoners zijn 
een aantal jaren geleden al geïnformeerd dat dit 
zou gaan gebeuren. De plannen luiden als volgt: 
in 2021 sloop van de gedateerde bejaardenwo-
ningen in de Beyertstrjitte genummerd 66-98 
en in 2022 sloop van twee grote woonblokken 
genummerd 30-52. Voorafgaand zullen er op 
het braakliggende terrein bij de Nije Nijhof in 
2020 nieuwe levensloopbestendige woningen 
worden gebouwd. Huidige bewoners van de te 
slopen panden hebben voorrang bij verhuizing 
naar deze nieuwbouw. De totale nieuwbouw-
plannen omvatten de bouw van 3x 8 woningen 
in de jaren ‘20, ‘21 en ‘22. In het najaar zal er 
weer een overleg plaatsvinden waarbij de 
nieuw te bouwen woningtypen aan de huidige 
bewoners zullen worden gepresenteerd. 

Wegenonderhoud
Voor 2018 heeft de gemeente in de planning 
staan het asfalteren van de Mûnereed, straat-
werkzaamheden in de Hegebuorren en Ale-
Tún. Vanaf de Beyertstrjitte tot De Fellingen 
wordt het stuk Ale-Tún inclusief trottoir en 
parkeervakken in zijn geheel herstraat met de 
bestaande materialen. Om spoorvorming te 
voorkomen wordt hier tevens een puinfunde-
ring aangebracht. 

Vergister
Naar aanleiding van de aanvraag voor het 
veranderen van de inrichting van de biover-
gister op Lands Welvaren, gepubliceerd op 
de gemeentepagina in de Nieuwe Dockumer 
Courant van 18 juli jl., heeft dorpsbelang 
een brief geschreven naar het College van 
Burgemeester en Wethouders van de gemeen-
te Dongeradeel. De strekking van de brief is dat 
dorpsbelang zich grote zorgen maakt over de 
verleende toestemming voor de activiteiten op 
het voormalige HTO-terrein. De aanpassingen 
en herzieningen van de vergunning geven niet 
de voordelen die zijn beloofd. Wij vragen ons af 
hoe de vergister in te passen is in alle ontwik-
kelingen die in Holwerd gaande zijn. Door het 
dorp wordt hard gewerkt om de krimp ten 
goede te keren. Een project als Holwerd aan 
Zee geeft in de nabije toekomst perspectief 
voor de leefbaarheid en kansen op werk in 
Holwerd en wijde omgeving. Dorpsbelang is 
niet bij de hernieuwde vergunningaanvraag be-
trokken maar wil er wel bij betrokken worden 
en heeft daarom een gesprek hierover met de 
gemeente en de ondernemer aangevraagd. We 
houden u op de hoogte.

As lêste
Op 14 juli organiseerde dorpsbelang in MFA 
De Ynset weer een besturendag. Maximaal 4 
personen van alle Holwerder besturen waren 
hiervoor uitgenodigd. Na een openingswoord 
door de voorzitter werd er aan statafels in 



DOARPSBEL NR. 185  SEPTEMBER 2018 • 3

groepjes gediscussieerd over onderwerpen die 
de verenigingen en Holwerd raken. Na ander-
half uur brainstormen werden om 18.30 uur de 
barbecues aangestoken en kon er gezellig bijge-
praat, gegeten en gedronken worden waarbij 
de opzet om te verbinden tussen de verschil-
lende besturen niet uit het oog werd verloren. 
Een geslaagde middag/avond! Afgelopen zomer 
is de familie Rintjema aan de Kasernestrjitte in 
hun boerderij met een fietsverhuurbedrijf be-
gonnen onder de naam Fietsverhuur Holwerd. 
Wij zijn zeer blij met dit initiatief dat een sti-
mulerende werking heeft op het toerisme in 
ons dorp en omgeving. Maar natuurlijk is het 
niet alleen voor toeristen. Iedereen kan hier 
terecht voor de huur van een tweewieler. Wij 
wensen ze veel succes met het uitbouwen 
van hun nieuwe onderneming. Helaas zijn de 
historische Van Aylvabeelden nog steeds niet 
herplaatst in de Willibrorduskerk. De Stichting 
Alde Fryske Tsjerken zou de werkzaamheden 
voor de zomervakantie gaan uitvoeren, maar 
door omstandigheden is het er nog steeds 
niet van gekomen. We zijn zo langzamerhand 
wel nieuwsgierig geworden naar deze beelden 
van het praalgraf van de adellijke familie Van 

Aylva die al meer dan 200 jaar geleden uit ons 
dorp verdwenen zijn en nu weer terug zul-
len keren op de plaats waar ze ooit hebben 
gestaan. Timmer-, onderhoud- en restauratie-
bedrijf Olivier is begonnen met de restauratie 
van de stoepen op de Hegebuorren. Tijdens de 
werkzaamheden is de straat overdag afgesloten 
voor verkeer. Dit zal duren van 26 augustus 
tot en met 21 oktober. Met subsidiebijdragen 
van de DOM (dorpsontwikkelingsmaatschappij 
Holwerd) en het Iepen Mienskipfûns van de 
Provinsje Fryslân wordt het hoognodige herstel 
mogelijk gemaakt. Was het u ook opgevallen? 
Sinds juni stond het uurwerk van de Holwerter 
toer stil. Ook de klokken bleven wekenlang 
zwijgen. Navraag bij de gemeente leverde op 
dat er een aantal onderdelen vervangen moes-
ten worden, dat deze besteld waren maar dat 
er een flinke levertijd op zat. Het herstel is in de 
laatste week van augustus uitgevoerd en alles 
werkt weer als vanouds. Blijf op de hoogte van 
het laatste Holwerder nieuws: www.holwerd.nl.
En sa dûke wy de hjerst wer yn.

Dorpsbelang, 
Henk Willemsen

UITNODIGING

Op maandagmorgen 8 oktober om 09:00 uur 
zal er op de Van Aylvawal een ‘stroffelstien’ 
worden onthuld ter nagedachtenis van Beatrix 
Emma Wijpkjen Mirosch. Zij is op 5 februari 
1938 geboren te Holwerd en door de nazi’s 
omgebracht op 2 augustus 1944 te Auschwitz-
Birkenau.
In de Doarpsbel van december 2015 en maart 
2016 heb ik over het levensverhaal van de fa-
milie Mirosch geschreven. Op 4 mei 2015 werd 
er voor het eerst aandacht geschonken aan het 
tragische leven van Beatrix Emma Wijpkjen. Ter 
nagedachtenis van haar leven heb ik bij de heer 
Gunter Demnig -de oprichter van de stroffel-
stien- een steentje aangevraagd. 
Meer informatie over de stroffelstien vindt u op 
http://www.stolpersteine.eu
De heer Gunter Demnig zal persoonlijk de 

steen plaatsen op de geboorteplek van Beatrix 
Emma Wijpkjen. Hij brengt gedenktekens aan op 
het trottoir voor de vroegere woonhuizen van 
mensen die door de nazi’s verdreven, gedepor-
teerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn 
in de 2e wereldoorlog. Deze Stolpersteine her-
inneren aan Joden, Sinti en Roma, politieke 
gevangenen, dienstweigeraars, homoseksue-
len, Jehova’s getuigen en gehandicapten. De 
kunstenaar noemt ze Stolpersteine omdat je 
erover struikelt met je hoofd en je hart, en je 
moet buigen om de tekst te kunnen lezen.

U bent van harte uitgenodigd om op 8 okto-
ber bij de onthulling aanwezig te zijn.

Jan van der Velde i.s.m. 
Dorpsbelang Holwerd 4 mei comité 
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NACHTKUIER HOLWERD IS EEN SPROOKJE

Zaterdag 6 oktober is het zover: de vierde 
Nachtkuier Holwerd! Zoals je van de organi-
satie mag verwachten, gaan wij er ook dit jaar 
weer alles aan doen om er een spectaculaire 
editie van te maken. Dit jaar organiseren wij 
een sprookjesachtige en betoverende wandel-
route van exact 13,13 km door ons dorp en 
de mystieke landschappen van Holwerd. Langs 
historische gebouwen en romantische bin-
nenweggetjes. Overal sfeervol kaarslicht (5000 
stuks!), theater, poezie en andere ludieke activi-
teiten. Als wandelaar word je ondergedompeld 
in de sfeer van de klassieke sprookjes , zo le-
vensecht, dat je erin zou kunnen gaan geloven. 
Op de route word je verrast door tientallen, 
levende, sprookjesfiguren. En je kunt, geheel op 
eigen risico, de magische spiegel vragen stellen. 
Maar let op… de organisatie is niet verant-
woordelijk voor de antwoorden. Ook kun je op 
deze betoverende avond jezelf vereeuwigen in 

een sprookje. Kortom een wandeltocht die je 
moet hebben gewandeld.

Wil je meedoen en je laten betoveren? Stuur 
dan een mail naar inschrijven@nachtkuier.nl en 
verzeker je van een ticket voor deelname. 

De kosten zijn 12,50 euro per persoon. Voor 
kinderen t/m 12 jaar 7,50 euro. De start en 
finish is bij het MFA in Holwerd. De wandelaars 
gaan in verschillende groepen van start tussen 
19.30 uur en 20.30 uur. De vrijwilligers van 
Nachtkuier Holwerd zorgen dat alles tot in de 
puntjes voor jou wordt geregeld. Je startpakket 
ligt klaar. Er zijn diverse punten waar je onder-
weg wat te eten of drinken krijgt. Charmante 
verkeersregelaars die je helpen om veilig de 
weg over te steken. Op het horecaplein kun 
je op adem komen. Het plein is uitgerust met 
toiletten, medische voorzieningen, banken en 
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OPROEP ‘HOLWERTER ROEK 2018’ NU AANMELDEN 

IJSCLUB VRIENDSCHAP 100 JAAR!

gezelligheid zodat je weer nieuwe energie krijgt 
om verder te wandelen. 

Uiteraard staan wij bij de finish op jou te 
wachten met die felbegeerde medaille en een 
stevige kom warme soep. Je krijgt een warm 
onthaal van een dame van hoge adel. Ze heeft 
dringend je hulp nodig. En de bar is open dus 
liefhebbers kunnen onder het genot van een 
drankje nog nagenieten van de kuier.

Wil je op de hoogte blijven van de voorberei-
dingen van deze betoverende nachtkuier? En 
ben je benieuwd wat je te wachten staat? Volg 
ons dan op facebook en like onze pagina. 
Zien we jou aan de start? 
We hebben een limiet van 500 deelnemers. 
Wees er snel bij want vol=vol.

Nachtkuier Holwerd
www.nachtkuier.nl

Ook dit jaar willen we weer graag de Holwerter 
Roek gaan uitreiken aan iemand die zich belan-
geloos heeft inzet voor ons dorp Holwerd.
Maar daar hebben wij u hulp voor nodig, om 
iemand voor te dragen die zich op welke wijze 
dan ook inzet als vrijwilliger in Holwerd.

U kunt u nominatie mailen naar info@holwer-
ter-roek.nl.
We hopen natuurlijk weer op veel nominaties, 
want wat zou Holwerd zijn zonder al onze 
vrijwilligers.

 Corvus Frugilegus

IJsclub ‘Vriendschap’ Holwerd bestaat  
8 februari 2019 100 jaar!

Graag willen wij onze (oud) leden uitno-
digen om dit samen met ons te vieren op 
zaterdag 9 februari 2019 onder het genot 
van een hapje en een drankje.

Oude foto’s en leuke verhalen kunnen nog 
steeds worden gemaild naar janennina@
live.nl.

Dus zet deze datum alvast in de agenda. 
Nadere informatie volgt.

Graag tot ziens,
het bestuur
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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

“Ferbynt en beweecht minsken”.
Dat is het motto waarmee Stichting Welzijn 
Het Bolwerk werkzaam is binnen de gemeen-
ten Dongeradeel en Dantumadiel. Wij zijn er 
voor alle inwoners en geven samen met de 
inwoners invulling aan zorg en welzijn nieuwe 
stijl. We leggen verbindingen en brengen men-
sen in beweging. Wij hanteren een preventieve 
werkwijze waarbij we inspringen op signalen 
van de inwoners. Wij zijn een bindende factor 
tussen welzijn en professionele hulpverlening. 
Onze inzet is het bevorderen van leefbaarheid 
en sociale samenhang in wijken en dorpen. 

Stichting Welzijn Het Bolwerk werkt snel en 
adequaat. Door optimaal gebruik te maken van 
de diensten van Het Bolwerk kunnen vragen 
op het gebied van welzijn efficiënt worden 
opgepakt.  

U kunt bij ons terecht met vragen op het ge-
bied van: 
Mantelzorg (voor extra inzet door vrijwilligers 
aan mantelzorgers naast de gebruikelijke zorg)  
•  Persoonlijke ondersteuning, bemiddeling en 

verwijzing
•  Mantelzorgmaatje, contact met andere man-

telzorgers
•  Cursussen en ontspanning en respijtzorg 

(overname van zorg)

Maatjesaanvraag (voor onder meer bestrijding 
van eenzaamheid) 
•  Taalondersteuning
•  Bezoek waarbij aandacht, gezelschap en per-

soonlijk contact centraal staat
•  Hulp bij digitale vragen voor  computer/lap-

top/tablet/I-phone etc.

Formulierenbrigade (voor mensen met een 
inkomen rond het minimum en/of hoge onkosten)
•  Ondersteuning bij formulieren kwijtschel-

dingen/toeslagen etc.
•  Ondersteuning bij aanvraag DigiD en 

Studiefinanciering
•  Ondersteuning voor en na traject Schuld-

hulpverlening
•  Sorteren en ordenen van de administratie

Burenhulp (vragen m.b.t. behoefte aan laagdrem-
pelige tijdelijke vorm van vrijwillige ondersteuning) 
•  Vervoer en/of begeleiding van en naar bij-

voorbeeld ziekenhuis
•  Hulp bij boodschappen of tuin
•  Kleine klusjes in en om het huis

Vrijwilligerssteunpunt (voor bemiddeling tussen 
vraag en aanbod van vrijwilligerswerk) 
•  Informatie over ondersteuning aan vrij-

willigers en organisaties
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•  Platform Online vacaturebank 
•  Advies en begeleiding aan organisaties en 

vrijwilligers
•  Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers
•  Publicatie van laatste nieuws op vrijwilligers-

gebied

Buurtbemiddeling (bemiddeling bij conflicten 
tussen buren door getrainde en gecertificeerde 
bemiddelaars)
•  Buurtbemiddeling bij oplossen van burencon-

flicten. De bemiddelaars lossen het dus niet 
voor u op, maar helpen u en de buren om er 
uit te komen

•  Voor inwoners van de DDFK gemeenten, 
aanmelding via gemeente

•  Deelname op vrijwillige basis
•  Geen conflicten tussen familie, geen conflic-

ten waar drugs, criminaliteit, geweld een rol 
speelt

Naast onze reguliere aandachtsgebieden orga-
niseren wij in het kader van preventie diverse 
trainingen en cursussen. Tevens geven wij actief 
ondersteuning bij het realiseren van ideeën en 
plannen in dorpen en wijken. Wij sluiten aan bij 
signalen en behoeften en initiëren van hieruit 
projecten voor en/of met de inwoners. Een 
overzicht van onze projecten, trainingen en 
actuele ontwikkelingen kunt u vinden op onze 
website en/of facebookpagina. 

Algemene gegevens:
Bezoekadres: Zuiderschans 10, 
9101 PZ Dokkum 
(Op werkdagen open van 9:00 tot 12:30 uur) 
Postadres: Postbus 93, 9100 AB Dokkum 
Telefoon: 0519 - 29 22 23  
Mail:  info@het-bolwerk.eu
Site : www.het-bolwerk.eu 
Facebook: www.facebook.com/Stichting-
Welzijn-Het-Bolwerk-933616743419653/

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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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 

DE NATOER YN EN OM HOLWERT

En lang om let kaam der dan rein nei in lange 
waarme en droege simmer. De droechste en 
waarmste simmer sûnt it begjin fan de waartel-
ling. It like hjir wol Frankryk sa giel wiene de 
fjilden, de bermen en de seediken. De boeren 
mochten sels net mear bereine. De natoer lei 
wol 3 wiken foar en de beammen en planten 
ja alles snakte nei wetter. Yn de waarme lannen 
wie it fansels noch folle slimmer. De opwaar-
ming fan de ierde jouwt der noch folle mear 
swierrichheden.

De fûgels moatte ek honger hân ha sa die 
bliken út it foarfal op de Kletterbuorren. Der 
wie in hin mei in team pykjes wêr’t al in tal 
fan ferdwûn wiene. De bewenner siet efter 
hûs en de hin mei pykjes rûnen foar him yn ‘e 
buert. Ynienen kaam der in mûzefalk (buizerd) 
oanfleanen, dûkte op in pykje en gie der mei 
fantroch. Letter waard ek de hin pakt toch in 
mûzefalk.

Salang as it gers en gewaaks heech stie, siet der 
in ree yn de boskjes neist it 2de fuotbalfjild en 
wie sa no en dan yn de fjilden te sjen. Neidat 
der meant is, is de ree wer ferdwûn.

Der wiene dizze 
simmer ek in soad 
imerkes (krekels) 
dan komt ek fan 
sa’n waarme simmer. 
Neidat it is begûn te 
reinen kamen ek de 
paddestuollen wer 
te foarskyn.

Wy naderje de hjerst en ik sjoch wer út nei de 
neijierstrek fan de fûgels, in moaie ûnderfining 
altyd wer.

Oant in oare kear,
Sara Hofman

sarahofman@gmail.com
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OPLEIDINGEN KEUNSTWURK

Cursus Aspirant Dirigent

Ben je een beginnend dirigent, gericht op 
HaFaBra-orkesten en slagwerkgroepen (ge-
stemd en ongestemd), of wil je dat graag wor-
den? Tijdens de cursus Aspirant Dirigent leer je 
alles wat er komt kijken bij het dirigeren. Van 
het leiden van een repetitie tot het begrijpen 
van verschillende soorten partituren.

Wat kun je na deze cursus?
In een periode van zes bijeenkomsten leer je 
de beginselen van het dirigeren, met als doel 
de dirigent van een blaasorkest mogelijk op 
bepaalde momenten te kunnen vervangen/ het 
leiden van sectierepetities en/of het leiden van 
een jeugdgroep. De cursus is ook een ideale 
opstap voor een eventuele vervolgstudie. Deze 
cursus is bedoeld voor beginnende dirigenten, 
gericht op Hafabra-orkesten.

Praktische informatie
Datum toelating:
Zaterdag 6 oktober 2018 vanaf 9.30 uur 
Locatie: Keunstwurk, Wissesdwinger, 
Leeuwarden
Data bijeenkomsten: Dinsdag 16 oktober, 
30 oktober, 13 november, 27 november, 
11 december 2018
Locatie cursus: Schouwburg De Lawei, 
Laweiplein 1, 9203 KL Drachten 
Datum practicum: Vrijdag 14 december 2018 
Voorwaarden: Je moet een blaas- of slag-
werkinstrument kunnen bespelen en theore-
tische kennis hebben op minimaal C-niveau 
(Hafabra) + slagen voor de theoretische en 
praktische toelating   
Kosten: € 250,- 
Aanmelden: Let op! Aanmelden kan t/m 27 
september 2018 
Meer informatie op 
https://www.keunstwurk.nl/workshops-en-
cursussen/cursus-aspirant-dirigent-2/
Aanmelden: https://www.keunstwurk.nl/aan-
melden-cursus-aspirant-dirigent/

Kennismakingslessen Regisseur

Ben jij een inspirator en 
aanjager van creatieve 
projecten in jouw dorp 
of stad? Ben je artistiek, 
stressbestendig en kan je 
ook goed samenwerken? 
Dan is dit misschien wel 
de opleiding voor jou! De 
regieopleiding, de opleiding 
tot regisseur in het ama-
teurtheater, gaat in januari 
2019 weer van start. Weet je niet zeker of dit 
wat voor je is? Kom naar de kennismakingsles-
sen op 6 oktober of 10 november, beide van 
10.00-12.30 uur in Leeuwarden. 

Wat kun je na deze opleiding?
In drie jaar haal je het Fryske én landelijke regie-
certificaat ‘Regisseur in het Amateurtheater’. Je 
bent in staat om zelfstandig creatieve processen 
om te zetten in een toonaangevende voorstel-
ling met amateurs.

Praktische informatie 
Kennismakingsles: Gratis
Duur opleiding: 3 jaar 
Taal: De opleiding is tweetalig: Frysk en 
Nederlands 
Locatie: Keunstwurk, Wissesdwinger 1, 8911 
ER Leeuwarden 
Lesdagen:  Elke dinsdagavond en één keer 
in de twee weken op donderdagavond | 
Presentaties zijn in het weekend 
Studielast: Gemiddeld drie dagdelen per week 
(inclusief huiswerk) 
Kosten: 1e jaar € 750,-, 2e jaar € 750,-, 3e 
jaar € 375,- (mits de betrokken vereniging 
een vergoeding betaald) 
Meer informatie op 
www.keunstwurk.nl/workshops-en-cursussen/
opleiding-tot-regisseur-amateurtheater/
Aanmelden kennismakingsles
https://www.keunstwurk.nl/aanmelden-orienta-
tiebijeenkomsten-opleiding-regisseur/
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BESTRIJDING ESSENTAKSTERFTE IN NOARD -FRYSLÂN

Staatsbosbeheer gaat de komende maanden 
onderhoud en machinale dunning uitvoeren 
in de dorpsbosjes van Noard-Fryslân. Zo kan 
meteen de essentaksterfte worden aangepakt.

Staatsbosbeheer pleegt de komende maan-
den, na 15 juli, in een aantal gebieden in 
Noardwest-Fryslân (Flieterpen, Flieterpen 
Noord, Noardwesthoek) onderhoud aan 
dorpsbosjes. Het gaat deels om houtoogst 
door dunning en op enkele plaatsen om het 
kappen van groepen bomen in verband met 
bestrijding van de essentaksterfte. 

Dunning
Bij dunning worden sommige bomen gekapt 
om andere bomen een kans te geven uit te 
groeien tot volwaardige rechte bomen met 
een mooie kruin. Zo ontstaat er een gezond 
bos. Voordat de dunning plaatsvindt worden de 
bossen geïnventariseerd door onze boswach-
ters. De bomen die moeten worden geveld, 
worden voorzien van een rode stip. De bomen 
die blijven krijgen een blauwe stip. De dunning 
zal door Staatsbosbeheer worden uitbesteed 
aan een aannemer.

Essentaksterfte
Op sommige plaatsen worden groepen bomen 
gekapt. Dit is een noodzakelijke maatregel om 
de essentaksterfte te bestrijden. Zo’n 80-90 
procent van de essen is aangetast door deze 
schimmelziekte. Om te voorkomen dat er 
ongelukken gebeuren door vallende bomen, 
moeten ze preventief worden gekapt. 

Wat is essentaksterfte?
Essentaksterfte dook voor het eerst op in de 
jaren 90 in Polen. De schimmelziekte heeft zich 
vervolgens langzaam over Europa verspreid. In 
2010 is de ziekte voor het eerst in Groningen 
vastgesteld. Daarna is de ziekte snel verspreid 
over Nederland. Voornamelijk jonge bomen en 
jonge hakhoutbeplantingen lopen schade op 
door de schimmel. De aantasting komt door 
een schimmel die zich via sporen door de lucht 
verplaatst. De sporen zijn van het vals essen-
vlieskelkje ( Chalara Fraxinea). Deze schimmel 
dringt via de balderen in de houtvaten van de 
essen waardoor deze verstopt raken, met het 
gevolg dat de bladeren verwelken en takken 
in de toppen van de bomen afsterven. Als 
de bomen ziek zijn, zijn ze meer vatbaar voor 
secundaire aantastingen zoals de honingzwam 
die de wortels aantast. Momenteel is er geen 
oplossing voor de ziekte.

Waarom nu ingrijpen?
De eerste jaren was er nog hoop op herstel, 
maar nu blijkt dat dit herstel uitblijft, is ingrijpen 
noodzakelijk. De veiligheid speelt hierbij ook 
een bepalende rol. Waar wordt ingegrepen zal 
de komende jaren worden gestreefd naar een 
natuurlijke bosverjonging en - ontwikkeling en 
op plaatsen waar dit nodig is zal worden bij-
geplant. Allemaal met het doel in de toekomst 
weer een duurzaam functionerend bos met 
een hoge biodiversiteit te krijgen.

Wettelijke bepalingen
Volgens boswachter Hoekstra is nu het goede 
moment, na 15 juli 2018 om de dorpsbosjes 
te dunnen. Het broedseizoen is in deze pe-
riode afgelopen en de bodem is goed begaan-
baar. Staatsbosbeheer meldt de kap van groe-
pen bomen het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook worden 
de broedplaatsen van roofvogels afgezet en 
beschermd tijdens de werkzaamheden. Dit zijn 
we verplicht vanuit de natuurbeschermingswet. 
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PIER LA LA

1. Ha jim dat ek,wat ik dan ha
 Dy riedel yn it liif
 In bloeddruk, man, fan op en del
 Wat stiif kin, wurd my stiif.

2. Fiel jim itselde wat ik dan fiel?
 It sâlt, de see, it wetter
 Dan slacht it hert my yn’e kiel
 En slaan ik op de kletter.

 Refr. Want dizze brêge hat it, hen?
  By stoarm en by heech wetter
  Dan wurd it bloed my sûpe, hen
  En pierewaait it better.

3. De Golden Gatebridge yn’e States?
 De Seinebrêgen yn Parys?
 Kandidaten by de fleet
 Mar dizze brêge krijt de priis.

4. Want sa’t hy, sjoen fanôf de dyk,
 As brêge leit te lizzen
 Dan fiele jo de eroatyk
 Mei wurden net te sizzen.

 Refr. Want dizze brêge hat it, hen?
  By stoarm en heech wetter
  Dan wurd it bloed my sûpe, hen
  En pierewaait it better.

5. Ja, de nije Púndyk en de brêge
 Ferbynt it doarp en Waad
 Priuw Sense of Place en rjappelrêgen
 Holwert oan See krijt grut formaat.

6. Want sis no sels,wat is it Waad
 Sûnder de seks-appeal fan Holwert
 Dat fielt dochs krekt as in kastraat 
 dy’t fan syn lid berooft wurd.

 Refr. Want dizze brêge hat it, hen
  By stoarm en by heech wetter
  Dan wurd it bloed my sûpe, hen
  En pierewaait it better.
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FRYSLÂN BOPPE

1. Jaa, Frankryk hat sjampanje
 mar wy ha Beerenburch
 de bolle stjert yn Spanje
 mar springt by ús ‘em wurch

2. De Ingelsen en Ieren
 dy ride links, you know
 ús diken bin’ net wider
 wy ride beide, no?

 Refr. Klink dan en daverje fier yn it rûn
  ús ieren en sinen sit hjir yn de grûn.

3. Itaalje is spaghetty
 mei slierten fol mei saus 
 tochst as in Fries ferlet hie
 fan Maffia en Paus?

4. In Dútser fret syn woarsten
 en sûpt syn liters bier
 wy frette ús te barsten
 oan Weid’naar Nijewier.

 Refr. Klink dan en daverje fier yn it rûn
  Us ieren en sinen sit hjir yn de grûn.

5. Yn Eastenryk bin’ bergen
 ja, ... berglucht is gesond
 mar wy haw’ dochs ek bergen?
 oan jarre en oan stront?

6. De Denen, Finnen, Sweden
 dy smarre smörrebröd
 elts lân syn eigen seden
 in Fries smart sûkerbröd

 Refr. Klink dan en daverje fier yn it rûn
  Us ieren en sinen sit hjir yn de grûn.

7. Sa wat sa grut as Fryslân
 is’t lantsje Lúksemburg
 oan schnapps dêr gjin gebrek hân
 mar t’is gjin Bearenburg

8. In Griek is waarmbloedich
 fan tempramint wol goed
 wy bin wat mear koelbloedich
 mei sûpe yn ús bloed.

9. As lêste kin jim riede
 klinkt troch it hiel heelal
 it bêste lân fan d’ierde
 is Fryslân, mar dat wist elts al!

 Refr. Klink dan en daverje fier yn it rûn
  Us ier’en sinen sit’ hjir yn ‘e grûn. (2x)

Gedicht by de iepening fan de brêge de Ferbining 
op sneon 23 juny foardroegen troch Inne Bilker.
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JOHANNES OVERDIJK WEER EVEN TERUG IN HOLWERD

Johannes Overdijk 
geboren 22 mei 
1924 te Holwerd 

Afgelopen we-
ken was Johannes 
Overdijk weer 
terug op zijn ge-
boortegrond van-
uit Canada. Hij was 
een zoon van Harm 
Overdijk. Harm 
werd in Holwerd 
‘Harm vernuf ’ ge-
noemd, hij bedacht allerlei ‘praktische’ zaken 
en voerde die dan ook uit. Willem Willemsen 
vertelde dat hij aan zijn bakfiets nog een fiets 
had vastgemaakt. Zodat hij en zoon Johannes 
meer kracht konden zetten en zich sneller 
konden verplaatsen. Natuurlijk moest Johannes 
ook naar Holwerd. Ik kwam hem zondag 2 sep-
tember  tegen in de Doopsgezinde kerk, waar 
hij met zijn zoon Herman was. “Dit is de eerste 
keer in 94 jaar dat ik in dit gebouw ben, vroeger 
mocht ik hier niet komen,” vertelde hij.

Na de koffie raakten we aan de praat en hij was 
wel geïnteresseerd in oude foto’s van Holwerd 
dus wij naar de Morgenzon. Tijdens het bekijken 
van de foto’s kwamen de oude verhalen bijna 
automatisch. Ik heb hier een 
aantal opgeschreven.
Johannes vertelde dat aanne-
mer Johannes Walsma vroeger 
drie huizen voor zijn ouders 
gebouwd had. Op een vroege 
ochtend voor vijven in oktober 
1933 ging heit Harm Overdijk 
te melken naar Elba. Hij stak 
thuis de carbidlamp aan, die 
bij het aansteken plofte. Toen 
Harm op Elba zat te melken 
zag hij dat er brand in Holwerd 
was. Jammer voor de men-
sen dacht hij, maar het is een 

mooi gezicht. Zijn broer Jan alarmeerde op dat 
moment met de hoorn de brandweermensen, 
omdat het huis van zijn broer Harm in brand 
stond. Waarschijnlijk was er bij het aansteken 
van de carbidlamp iets fout gegaan. Het huis 
stond aan de Gama waar nu Eibert en Willie 
Boonstra wonen, ook de boerderij ernaast van 
Tjeerd Eisma brandde af.
Uit de boerderij van Eisma zijn nog spullen 
gehaald en gered. Echter de boerderij van 
Overdijk brandde geheel af. Het bestond ook 
uit hokjes van geteerd hout met hooi en strooi 
wat natuurlijk ontzettend wilde branden. De 
kinderen van Overdijk sliepen in de gang, 
maar de voordeur zat op slot, dus moest men 
door de brandende schuur om de kinderen te 
redden. Gelukkig zijn alle vijf  kinderen gered. 
Vrouw  Overdijk  wilde ook nog spullen uit 
het huis halen en toen ze weer buiten stond 
bleek dat ze in elke hand een ei had. Men is 
in zo’n situatie dus geheel van slag, wat niet 
verwonderlijk is.

Harm had op Gama ook een winkeltje. Hier 
verkocht hij galanterieën. En in 1940 heeft 
Harm op de hoek van de Fonteinstrjitte een 
nieuw huis met winkel laten bouwen en werd 
de handel uitgebreid. In 1947/48 heeft hij de 
winkel verkocht aan Hendrik de Bruin die 
er een sigarenwinkel in vestigde. De familie 
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Overdijk verhuisde naar de overkant van de 
straat in het oude pand van De Bruin.
Zoon Johannes was in 1946 naar Nederlands 
Indië vertrokken als sergeant in het Nederlandse 
leger. In de Spiegel (De Spiegel was een 
Nederlands weekblad van christelijke signatuur) 
uit die tijd stond een foto met het volgende 
onderschrift “Sergeant Joh. Overdijk, 22 jaar, 
winkelier in huishoudelijke artikelen te Holwert 
(fr). “Mijn meening is kort en bondig deze: We 
moeten naar Indië, dit wordt van ons verwacht. 
We moeten daar den naam van Nederland 
hooghouden”. 
In Indië heeft Johannes zijn ouders beloofd 
de winkel over te nemen maar het was eerlijk 
gezegd niet zijn ding. Hij durfde dit in die tijd  
natuurlijk niet te vertellen aan zijn ouders. 
Maar in 1952 vroeg zijn vader tijdens het 
opruimen van het pakhuis opeens; ‘zullen we 
naar Canada?’. Dat heit en ik op de fiets naar 
Leeuwarden naar een voorlichtingsavond van 
de Christelijke Emigratie Centrale. Het regende 
en stormde maar ik wist niet hoe snel ik heit 
naar Leeuwarden moest duwen. 
Er werd besloten om te emigreren naar Canada, 
de winkel werd verkocht aan Pieter Olivier die 
voor zijn zoon Durk een winkel zocht. 

Ook vertelde hij nog dat wanneer hij de be-
stelling kwam opnemen en de fiets van Hessel 
Bergmans stond tegen de schuur, dan moest hij 
buiten wachten tot deze  was vertrokken en 
dan pas mocht hij naar binnen om ook nog eni-
ge boodschappen te verkopen. Er was dus een 
bepaalde hiërarchie binnen de middenstand.
Ook heeft hij Jaap Hoekstra nog een tijdje ge-
holpen op het beurtschip, toen deze zijn vader 
Meindert in 1941 was verdronken. Hij moest 
dan met een grote transportfiets de beschuit-
kisten van bakker Veldema bij de bakkers in 
Leeuwarden bezorgen.
Johannes was tijdens de 2e Wereldoorlog grote 
trom slager bij de Bazuin. De trom was van 
koper gemaakt en werd in de school op zolder 
verstopt zodat hij niet behoefde te worden 
ingeleverd bij de Duitsers. 

Dat Johannes nog steeds een krasse ouwe baas 
is blijkt wel bij het afscheid, ondanks zijn leeftijd 
van 94 jaar zei hij; ‘oant folgjend jier’. 

Jan van der Velde
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AGENDA

SEPTEMBER 2018
 29 Optreden van DANIËL METZ in MFA.
  Entree: VVK € 5,00 aan de kassa € 8,00

OKTOBER 2018
 6  Nachtkuier Holwerd. Start vanuit MFA 

tussen 19.30 en 20.30 uur.

 13  Greppeltocht
   Het spannendste activiteit van het jaar. 

Door de greppels rondom Holwerd 
tijgeren en vooral niet gepakt worden 
door de spotters. Het kan dit jaar weer.
Houd onze facebook in de gaten voor 
meer informatie.

 20 Rock ‘n Holwerd in MFA
   Een compromisloze avond vol met 

Hardrock uit de jaren 70, 80 en 90.
  Entree: € 5,00 incl. 1 consumptie

 21 Mick & Sugar in MFA
   Een muzikaal, humoristisch en interactief 

duo met het hart op de juiste plaats!
  Entree: € 5,00 incl. kopje thee of koffie

NOVEMBER 2018
 17  Holwerd Live
   De derde zaterdag van november is 

weer gereserveerd voor een feestavond 
met een topband. Deze avond staat ga-
rant voor een stortvloed aan songs!

  Entree: VVK € 10,- aan de kassa € 15,-

 24  Intocht Sinterklaas. Na een rondrit door 
het dorp wordt het weer één groot 
feest in het MFA

DECEMBER 2018
 8  Teake van der Meer- Noch ien kear!
   Afscheidstournee. Zijn mooiste hilari-

sche typetjes en de meest komische 
sketches uit zijn 50-jarige loopbaan.

  Entree: VVK € 6,00 aan de kassa € 8,50
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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

UIT DE OUDE DOOS
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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
9 oktober ■ 13 november ■ 11 december

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 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


