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NIJS FAN DOARPSBELANG

Underfine jo dat ek sa? Huh, watte? De tiid.... 
Dat de tiid sa hurd giet! No is it alwer simmer. 
Ik ha it gefoel dat we noch mar krekt út de 
winter wei binne. Sa sjoch ik yn it nijs dat it 
op 6 juny ek al fiifensantich jier lyn is dat de 
lâning yn Normandië plak fûn hat, D-Day. Mear 
as trije miljoen soldaten, benammen Ingelsen, 
Amerikanen en Kanadezen, binne fanôf die dei 
fanút Ingelân oer it Kanaal set om de Dútsers te 
ferslaan. Dat wie in hiele striid yn 1944 en der 
binne ek tûzenen jongkeardels sneuvele foar de 
frijheid! De ynvaazje wie it begjin fan it ein fan 
Nazi-Dútslân. Foar in grut diel fan ús lân folge 
lykwols earst noch in strange winter foardat de 
oarlochstiid foarby wie. Op 16 april 1945 ka-
men de Kanadeeske troepen Holwert yn riden 
en wienen we befrijd. Foar it postkantoar oan 
‘e Foarstrjitte tsjinoer De Klok wie it in drokte 
fan belang. Elkenien woe de soldaten sjen. De 
âlde Holwerters dy’t it noch bewust meimakke 
ha bin der hieltyd minder yn oantal. De oarloch 
ferdwynt sa stadichoan fierder fuort yn de 
skiednis. Al giet de tiid noch sa hurd, we moatte 
dit net ferjitte! 

Bouwkavels
Eerdere oproepen aan een ieder die graag een 
nieuw huis wil bouwen om dit te melden bij 
dorpsbelang hebben tot nu toe reacties van 12 
belangstellenden opgeleverd. Dat die behoefte 
aan nieuwe bouwkavels in ons dorp leeft is 
hiermee duidelijk gemaakt. De reacties worden 
doorgegeven aan de gemeente en aan wet-
houder Jelle Boerema die wonen in portefeuille 
heeft. De gemeente wil graag weten hoe groot 
de daadwerkelijke behoefte aan bouwkavels is 
zodat men hier mee aan de slag kan in de ge-
meenteraad en bij de provincie die uiteindelijk 
de bouwcontingenten verdeeld over Fryslân. 
Ook interesse in een bouwkavel? Geef het aan 
ons door, aanmelden kan nog steeds. Stuur een 
mail naar info@dorpsbelangholwerd.nl. Wordt 
vervolgd. 

Holwardastrjitte
Op donderdag 9 mei zijn bestuursleden 

Arnoud Haitsma en Henk Willemsen samen 
met Durk Wassenaar, (namens de bewoners 
van de Holwardastrjitte) bij elkaar geweest 
met Hindri Hummel en Thijs Berger (team 
Behear Iepenbiere Romte van de gemeente) 
om de problemen over de versmallingen in de 
Holwardastrjitte ter hoogte van de huisnum-
mers 8, 13 en 22 te bespreken. De straat is 
een paar jaar geleden aangepakt en opnieuw 
geasfalteerd. Daarbij zijn destijds hoge weg-
versmallingen geplaatst met daarin verwerkt 
zware houten meerpalen. De vraag rees of er 
iets gedaan zou kunnen worden aan de hoge 
versmallingen. In de praktijk is namelijk gebleken 
dat er al verscheidene auto’s tegen en over de 
hoogtes zijn geschampt met de nodige gevol-
gen voor de voertuigen. Vooral in de donkere 
wintermaanden en als er sneeuw ligt zijn de 
hoge bulten nauwelijks te zien. De situatie is ter 
plaatse bekeken. Samen zijn we tot een aantal 
afspraken gekomen. De gemeente zal de van 
granietkeitjes gemaakte wegversmallingen ver-
lagen. Op de overrijdbare trottoirbanden zullen 
glasreflectorbollen worden geplaatst zodat de 
versmalling ook in het donker goed is te zien. 
De meerpalen zullen worden verwijderd en 
daarvoor in de plaats komen overrijdbare flexi-
bele afzetpaaltjes. De versmalling ter hoogte 
van huisnummer 45 blijft in de huidige vorm 
wel gehandhaafd. Ook is geconstateerd dat er 
in de straat nog te hard gereden wordt. De 
politie zal gevraagd worden hier op te contro-
leren. Met de uitvoering van deze maatregelen 
zal de straat weer een stuk veiliger zijn gemaakt. 

Beelden
Op vrijdagmiddag 29 maart was het dan 
eindelijk zover. De twee monumentale Van 
Aylvabeelden werden officieel onthuld door 
Kris Callens, directeur van het Fries Museum 
uit Leeuwarden. Een delegatie van ons be-
stuur was hierbij aanwezig. Tien jaar geleden 
werd de Willibrorduskerk van de Hervormde 
Gemeente overgenomen door de Stichting 
Alde Fryske Tsjerken (SAFT). Bij die gelegen-
heid pleitte hun bestuurslid Sytse ten Hoeve 
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voor de terugkeer van de ridderbeelden van 
de adellijke familie Van Aylva naar de kerk waar 
ze ooit voor gemaakt waren. De beelden stel-
len Hessel Meckama van Aylva en zijn vrouw, 
de Oostenrijkse gravin, Elisabeth von Althahn 
voor. Zij woonden op de state Brandstede in 
Holwerd. De beelden stonden op hun praalgraf 
in de oude kerk die er voor het huidige ge-
bouw stond. Bij de nieuwbouw van de kerk in 
de jaren 1776-1778 werd er om het praalgraf 
heen gebouwd. Een kleine twintig jaar later, in 
de Franse tijd (rond 1795), werden de beelden 
en het praalgraf uit de kerk verwijderd. Na 
lange omzwervingen belandden de beelden uit-
eindelijk in 1903 in het Fries museum waar ze 
de laatste jaren in depot lagen opgeslagen. De 
SAFT heeft de beelden in langdurig bruikleen 
gekregen van het Fries Museum en heeft ze 
laten terugplaatsen op een speciaal ontworpen 
sokkel omringd door een sierhek. En mocht u 
ze nog niet gezien hebben, ga eens langs in de 
kerk om dit 17e eeuwse Holwerter cultureel 
erfgoed te bekijken.

Wegenonderhoud
Zoals ieder jaar krijgen we van de gemeente 
een overzicht toegestuurd van wat er zoal aan 
wegenonderhoud in en rondom ons dorp te 
gebeuren staat. Dit jaar is het een korte lijst. 
De Ale-Tún zou in 2018 al worden herstraat, 
maar de uitvoering daarvan is doorgeschoven 
naar dit jaar. Ook staat de Opslach voor 2019 
in de planning. De bestrating in de Opslach ligt 
er slecht bij. Dit zal er uit worden gehaald en 
opnieuw worden gelegd. De gemeente geeft 
aan dat Kabelnoord voornemens is om in 2021 
Holwerd op de glasvezelkabel aan te sluiten. 
Dit betekent dat alle percelen in het dorp een 
aansluiting krijgen en dat overal de trottoirs 
moeten worden opengebroken. Hieraan voor-
afgaand wordt er eerst geen groot onderhoud 
meer uitgevoerd, tenzij de veiligheid in het 
geding is.

Holwerter dorpswapen
Op de voorkant van de doarpsbel is in de titel 
het wapen van Holwerd afgedrukt. Geregeld 
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bereiken ons vragen wat eigenlijk de betekenis 
van dit wapen is. Welnu, de verklaring is als volgt. 
Holwerd was in vroeger tijden een handels-
dorp. Als symbool daarvoor is de Mercuriusstaf 
met aan de bovenzijde twee vleugels en er 
omheen twee krullende slangen opgenomen. 
Mercurius was in de oudheid de Romeinse god 
van de handel. Holwerd heeft een veerdienst 
op Ameland en daarvoor verwijst de zilveren 
halve maan op blauw naar het Amelandse 
wapen. Holwerd ligt aan een zo goed als recht 
stuk Waddenzeekust. Als symbool daarvoor is 
het schild horizontaal in een zeestrook (blauw) 
en een landstrook (goud) verdeeld. Het wapen 
is ontworpen door de Fryske Rie foar Heraldyk 
en is vastgesteld bij raadsbesluit gemeente 
Dongeradeel van 28 januari 1988.

En dit is der dan ek noch
De wegwerkzaamheden aan de Fiskwei en de 
kruising met de Grândyk zijn inmiddels afge-
rond. De hele Fiskwei is een paar weken afge-
sloten geweest en is in zijn geheel met klinkers 
herstraat. Ook is het fietspad langs de rondweg 
vanaf de rotonde tot aan de klinkerverharding 
in de Fiskwei vernieuwd. Voor het asfalt is nu 
een mooi betonnen fietspad in de plaats ge-
komen. Op het kruispunt Grândyk/Fiskwei is er 
komend vanaf de pier een linksafvak gemaakt 
richting Ternaard wat de doorstroming van 
het verkeer ten goede komt. Alles ligt er weer 
piccobello bij en kan weer vele jaren mee. Het 
beeld van de volle vrouw dat afgelopen decem-
ber op de zeedijk is geplaatst trekt veel bekijks 
en is een aardige publiekstrekker geworden. 
Het wachten is nu op het tweede beeld van de 
dunne vrouw dat er vlak naast moet komen te 
staan. Kunstenaar Jan Ketelaar uit Drachten is 
er nog hard mee bezig. De verwachting is dat 
dit tweede beeld eind 2019 ook kan worden 
geplaatst op de zeedijk. Zoals inmiddels bekend 
fuseren de beide basisscholen per 1 augustus 
a.s. OBS De Tsjelke en CBS Ploos van Amstel 
gaan dan samen verder als samenlevingsschool. 
Tegen die tijd zal de nieuwe naam voor de 
school ook bekend zijn. De huidige school-
gebouwen blijven gewoon in gebruik voor 
het onderwijs totdat er een geheel nieuwe 

school is gebouwd bij MFA De Ynset aan de 
Morgenzon. Begin mei zijn door het Wetterskip 
Fryslân een aantal sloten rondom het ter-
rein van de mestvergister op Lands Welvaren 
leeggepompt vanwege vervuiling. Het water 
is via slangen geloosd op het diepriool. Bij het 
leegpompen is gebleken dat er van het terrein 
van de mestvergister nog een oude afvoerbuis 
rechtstreeks naar de sloot liep. Deze buis zal 
moeten worden omgelegd zodat er niet meer 
rechtstreeks op het oppervlaktewater kan 
worden geloosd. Meldingen en klachten met 
betrekking tot overlast van de mestvergister 
kunt u melden via het milieu-alarmnummer 
058-2122422. Dorpsbelang blijft ook alert op 
de ontwikkelingen hieromtrent. Om Holwerd 
weer een beetje netjes te maken hebben wij 
samen met Hessel van der Bos als betrokken 
bewoner een lijst met aandachtspunten naar 
wijkbeheer gezonden met het verzoek deze in 
behandeling te nemen. Het betrof onder an-
dere verzakkingen van weggedeelten, kuilen in 
de bestrating waardoor rioolkolken te hoog lig-
gen en het water niet goed wordt afgevoerd en 
groen uitgeslagen lantaarnpalen. Het ging met 
name om de straten De Teebus, Elbasterwei, 
Stasjonswei en de Van Bongastrjitte. Van de 
wijkbeheerder, Sytse Yntema, kregen wij als 
reactie dat wijkbeheer een ronde heeft gedaan 
en een aantal bestratings- en rioleringswerk-
zaamheden heeft uitgevoerd. Maar vanwege 
een beperkt budget en de keuzes die daarmee 
gemaakt moeten worden kunnen niet alle 
wensen worden gehonoreerd. Het is in eerste 
instantie voor de gemeente, maar ook buurt-
bewoners zouden ook wat extra aandacht 
en tijd kunnen besteden aan het aanzicht van 
de eigen straat. Op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws? Volg ons op facebook of kijk op 
internet: www.holwerd.nl.

Dan earst mar op nei it Holwerter feest!

In moaie simmer tawinske.

Dorpsbelang, Henk Willemsen
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De Ploos van Amstelskoalle gaat sluiten! 

Na 153 jaar komt er een einde aan een tijd-
perk. Augustus 2019 gaan wij fuseren met 
openbare basisschool ‘De Tsjelke’ en vormen 
wij een identiteitsrijke basisschool in Holwerd. 
Dit afscheid willen wij als school niet zomaar 
voorbij laten gaan. 

Op zaterdag 6 juli staat de school tussen 13.30-
16.30 uur open voor belangstellenden.

Onder het genot van een 
hapje en een drankje kunnen 
er herinneringen worden op-
gehaald, kunt u lokalen, ma-
terialen en foto’s van vroegere tijden bekijken.

Graag tot ziens op zaterdag 6 juli!

BESTUUR DORPSBELANG HOLWERD
Voorzitter : 
Arnoud Haitsma, 
De Iest 5, tel. 346619

Secretaris: 
Tineke Hoekstra, 
Stasjonswei 43, tel. 06-20750887

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:
-  Gea de Boer, Beyertstrjitte 44,  

tel. 06-28082734
-  Auke Douwes, Fonteinstrjitte 72,  

tel. 06-51394415
-  Richard Rintjema, Van Bongastrjitte 1A, 

tel. 06-20380680
-  Jelmer van der Hoop, Achter de Hoven 20, 

tel. 06-15474334.
-  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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DE NATOER YN EN OM HOLWERT

Omdat de maaiemoanne dit jier fry koel wie, 
wie de bloei fan beammen sa as de meidoorn 
(hagedoarn) stadich en koene je der langer fan 
genietsje. Sa ek fan de blommen dy’t bygelyks 
oan de Ternaarderdyk groeie. Wat in pracht de 
bûterblommen, de reade klaver en dertuskenyn 
de gele morgenster (giele moarnstjer). In blom 
dy’t moarns bloeit oant in oere of 12 en dan 
yn knop slút. Se kinne wol 100 sm lang wurde 
en ha krekt as de paardenbloem (hynsteblom) 
parasjuten mar dy sweve wol fierder foart om-
dat se grutter binne.

De griene kikkert 
De meast foarkommende kikkert yn ús omkri-
ten is de griene kikkert. De kikkert is in amfiby. 
Dat binne bisten dy’t sykhelje mei de longen, 
boppe wetter, mar ek mei de hûd, ûnder wet-
ter. Yn de maitiid set it wyfke har aaien ôf yn it 
wetter it saneamde kikkertsdril. As de kikkert-
fiskjes feroarje yn folwoeksen kikkerts reitsje 
se har kiuwen kwyt en krije se longen. Yn ‘e 
winter geanne de bisten yn de wintersliep. De 
griene kikkert libbet graach yn net te brede 
sleatten mei in protte wetterplanten sadat se 
har goed ferskûlje kinne. Yn de maitiid kinne 
se ús fermeitsje mei har gekwaak. It giet der 
soms omwei. De mantsjes ha dan soms fan dy 
grutte kwaakblazen. It is elk jier wer in plesier 
om mei te meitsjen. Eize Boonstra liet my in aai 
sjn dy’t ljochtgriis mei wat stipkes wie. Hy hie it 
fûn op in parkeerplak. Neffens Metske van der 
Ploeg wie it in aai fan in scholekster (strânljip) 
dy’t har aai te gau ferlen hie en dy’t dus te min 
pigmint hie.

Keverorchis 
(stobbekrûd) 
Doe ‘t ik yn maaie 
troch de beammen 
efter it foatbalfjild 
rûn, fûn ik in tal plan-
tsjes fan de keveror-
chis, in plant út de 
orchideeënfemylje. 
It is in ûnopfallende 
plant mei twa bleds-
jes oan elke kant en 
ien stâl mei griene 
blomkes. De plant 
komt yn Fryslân hast net foar, wol op it Amelân. 
It wie tige bisûnder, ek neffens plantenûndersi-
kers fan Herbarium Frisicum dy’t de plantsjes 
sjoen ha. It ferraste my fansels ek. Omdat der 
in humuslaag ûntstiet rûn it foatbalfjild dat no 
43 jier bestiet, kinne sokke plantsjes har ûnt-
wikkelje.

De gierzwaluwen 
(toerswel) sweve ek 
alwer boppe Holwert. 
Je hearre se “gieren” 
troch de strjitten. 
Efter de sédyk is in 
plasse mei yn it mid-
den in eilânsje wer’t in 
protte kluten (klút) en 
kokmeeuwen (kob) 
op sitte. It liket derop 
dat se der briede.  

Sa falt der wer fan alles te belibjen foaral om 
dizze tiid, ik soe sizze, genietsje derfan!

Sara Hofman
sarahofman@gmail.com
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Trakteer uzelf op een glimlach deze zomer!

Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen voor 
deze zomer. Heeft u weleens nagedacht om va-
kantieouder te worden? 
Familie van der Meij uit Oude Bildtzijl ging in de 
zomer van 2018 het avontuur aan.

Fam. Van der Meij: 
Onze ervaring als 1e keer vakantiegezin

Op een warme zomerse vrijdagmiddag staan 
we met een groep vakantie ouders op een 
parkeerterrein in Leeuwarden de bus op te 
wachten uit Oldenburg. Wij gaan voor de 
eerste keer het avontuur als vakantiegezin 
tegemoet. Spannend en nieuwsgierig, wat voor 
type mensen zijn de andere ouders? Hoe gaat 
het als zo’n bus aan komt? Goh, en vooral hoe 
zal het zijn voor de kinderen? Die stappen 
zometeen uit de bus en gaan zomaar met hun 
vakantiegezin mee! 
Nieuwsgierig proberen we door de geblin-
deerde ramen te zoeken naar onze gast, zou hij 
ons al hebben herkend en zien staan? 
De kinderen komen keurig één voor één uit de 
bus en worden aan hun vakantie ouders gekop-
peld. Sommige kinderen zijn al vaker geweest 
en al bekend met hun gezin, anderen komen 
voor het eerst, wat een avontuur. Uiteindelijk 
komt ‘onze’ Jan, ook hij komt voor het eerst. 

Met een vrolijke glimlach stapt hij ons tege-
moet, hij heeft er zin in en wij ook! 
De eerste dagen zullen wel wennen zijn, 
maar gaan boven verwachting hartstikke goed! 
Wonderbaarlijk hoe kinderen zich moeiteloos 
aan elkaar aanpassen en met elkaar communi-
ceren. Het spelen gaat uitstekend tussen onze 
eigen 2 kinderen en ons vakantiejongetje. Een 
zwembadje in de tuin en de sproeier aan, wat 
een dikke pret. 
Na een week is de familiedag, leuk om de an-
dere ouders en kinderen weer te treffen waar 
we vorige week mee op het parkeerterrein 
stonden. Wat ons vooral opvalt, hoe ontspan-
nen en relaxed alle ouders zijn. Jong, oud, met 
of zonder eigen kinderen en ook gastgezinnen 
die meerdere vakantiekinderen opvangen, er 
heerst een echte vakantiesfeer! Een leuke mid-
dag, waarin ook ruimte is voor een gezellig 
praatje met de mensen van EKH. 
En weer een week later is het alweer vrijdag, 
en tijd om onze Jan weer terug naar de bus 
te brengen. Hier en daar nog een praatje met 
andere ouders, we nemen afscheid, Jan en de 
andere kinderen gaan de bus weer in, en dan 
zwaaien we: tschuüüüsssssiieeeeee!!!!! Jan weer 
met een grote glimlach! En onze kinderen? 
Verdrietig op de terugweg, want ze missen 
hem al….

Durft u net als de 
familie van der Meij 
ook het avontuur aan 
te gaan? 

Neem dan contact op met 
Joke de Vries, tel: 0518 
- 841942 / email: fries-
land@europakinderhulp.nl. 
Meer informatie vindt u 
op www.europakinderhulp.
nl of op onze Facebook 
pagina Europa Kinderhulp 
Fryslân.
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Jaarverslag 2018 van de Dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd

1) Inleiding

En zo zijn we inmiddels in het zesde jaar van 
het bestaan van het “Experiment duurzaam be-
schermde dorpsgezichten Dongeradeel” aan-
beland. Omdat provinsje Fryslân en gemeente 
Dongeradeel hebben besloten dat het project 
nog tot 31 december 2019 door loopt is ons 
ingediende verzoek om binnen de bestaande 
potten geld te verschuiven gehonoreerd. Vanuit 
de pot publiek fysieke projecten is e 15.000 
omgezet naar de pot privaat aanzicht en uit de 
kansenpot e 5.000. Zodoende kwam er weer 
een geldbedrag beschikbaar voor nieuwe aan-
vragen voor subsidie.

In principe wordt er iedere maand een DOM-
vergadering gehouden. Daarnaast is er 1x in de 
maand ook een bijeenkomst met de gemeen-
te Dongeradeel in het DOM-koepeloverleg. 
Hierbij zijn de voorzitters van alle 4 DOMmen 
aanwezig. In samenspraak met de gemeente 
worden hier de beschikkingsbesluiten tot sub-
sidie of lening van projecten in de diverse dor-
pen genomen. De samenstelling van de DOM 
bestond uit Douwe Dijkman, Gerben Osinga, 
Marla Vernoy en Henk Willemsen. Tot groot 
verdriet raakte Douwe Dijkman in het laatste 
kwart van het jaar zeer ernstig ziek. Uiteindelijk 
overleed hij na een ziekbed van enkele weken 
op 28 december 2018. Wij leerden hem in 
onze DOM kennen als een rustig, gedegen en 
betrokken lid van onze commissie. Wij zullen 
zijn kunde en gezellige aanwezigheid in onze 
vergaderingen voortaan moeten missen. Voor 
Douwe zal er geen nieuw lid worden gezocht.

In 2018 kon ook eindelijk de restauratie van 
de gemetselde stoepen op de Hegebuorren 
in uitvoering worden genomen. De DOM 
heeft hier e 25.000 aan bijgedragen. De hele 
straat ligt er weer keurig bij en kan weer jaren 
mee. Een mooi visitekaartje voor ons dorp! De 
Stichting Alde Fryske Tsjerken had in 2017 van 
ons een bijdrage vanuit de kansenpot gekregen 

voor de herplaatsing van twee monumentale 
17e eeuwse beelden in de Willibrorduskerk. De 
beelden die ooit op het praalgraf van de adel-
lijke familie Van Aylva in de kerk stonden kwa-
men in november, na een afwezigheid van meer 
dan 200 jaar, weer terug op de oorspronkelijke 
plaats. De officiële onthulling laat nog even op 
zich wachten. 

Doordat we weer financiële middelen ter 
beschikking hadden om de aanpak van de 
buitenkant van particuliere woningen binnen 
het beschermde dorpsgezicht te stimuleren 
konden we een flink aantal nieuwe aanvragen in 
behandeling nemen. Met de hieruit voortvloei-
ende bouwwerkzaamheden werd een bijdrage 
geleverd om het aanzicht van onze oude bij-
zondere dorpskern verder te versterken en de 
leefbaarheid te bevorderen. De trend dat men 
weer graag in eigen dorp wil blijven wonen en 
oude panden koopt en opknapt zet zich verder 
door. Er staan nog maar weinig huizen te koop. 
Toch zijn er ook nog steeds een aantal panden 
met het predicaat rotte kies. Het zou mooi zijn 
als er ook voor deze panden nog eens een 
oplossing kan worden bedacht.

2) Privaat aanzichtprojecten

Nu deze pot weer was aangevuld met e20.000 
uit de potten publiek fysiek en de kansenpot 
kon er in het verslagjaar aan onderstaande 
panden subsidie worden verleend voor 40% 
van de bouwkosten tot een maximum van 
e5.000:  

Ljouwerterdyk 4 e   800,08 
Foarstrjitte 5 e 1.938,40
Stasjonswei 8 -  5.000,00
Foarstrjitte 32 -    776,40
Stasjonswei 19 -  2.444,24 
Pôlewei 13 -  5.000,00
Stasjonswei 21 -  5.000,00

Eind 2018 is er nog e 116,67 over. 
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3) Publiek fysieke projecten

De gelden uit deze pot zijn te gebruiken voor 
activiteiten gericht op herinrichting en opwaar-
dering van de openbare ruimte. In 2018 werd 
er voor de eerste keer een aanvraag ingediend 
door Stichting Hegebuorren voor het opknap-
pen en restaureren van voegwerk van de unie-
ke gemetselde stoepen aan de Hegebuorren. 
Voor dit doel is e 25.000 subsidie verstrekt. Er 
resteert nog e 18.000.

4) Kansenpot

Het geld uit deze pot is bedoeld voor activitei-
ten gericht op sociale en economische verster-
king. Er werd geen gebruik van gemaakt. Er is 
nog e 9.293,64 te besteden.

5) Privaat ingrijpend

Via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederland (SVN) kan er voor grote bouwpro-
jecten een lening worden aangevraagd tot een 
maximum van e 50.000. Van deze mogelijkheid 
werd dit jaar geen gebruik gemaakt.

6) Verantwoording lokale DOM gelden

De DOM brengt ook onkosten met zich mee. 
Deze kosten bedroegen totaal e 650,56 en 
bestonden uit:
overleg en diner in 
De Gouden Klok e248,00
vergader- en reiskosten DOM
commissie  -   270,06
rouwadvertentie in de huis-aan-huis
   -   132,50                      

7) Plannen voor 2019

In oktober hebben wij een verzoek ingediend 
om de resterende geldbedragen uit de pot 
publiek fysiek en de kansenpot over te mogen 
hevelen naar de pot privaat aanzicht. Dit omdat 
wij voor 2019 nog steeds aanvragen voorzien 
uit deze pot. Het besluit hierover wordt in de 
loop van het nieuwe jaar verwacht waarmee 
we weer wat financiële armslag hebben om het 
laatste jaar van het experiment succesvol af te 
kunnen ronden.

Holwerd, 16 maart 2019
   Henk Willemsen, 

voorzitter DOM Holwerd

AGENDA
JUNI 2019
   21, 22 en 23 juni
  Holwerter feest 
  (Zie ook pag. 10) 

Brandstede
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Ledengroei voor Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân biedt een meer-
waarde aan de samenleving, zo geven de cijfers 
van het jaarverslag van 2018 aan. Het grote 
aanbod aan media, workshops, lezingen en acti-
viteiten in de bibliotheek draagt bij aan de zelf-
redzaamheid en de persoonlijke ontwikkeling 
van de burger. “Op deze manier willen we een 
positieve bijdrage leveren aan de samenleving 
als geheel”, aldus directeur Paulien Schreuder.

Ruim 200 nieuwe leden in 2018
Geheel tegen de landelijke trend in groeide het 
aantal leden van Bibliotheken Noord Fryslân 
in 2018 met ruim 200. “Dat is in deze tijd, en 
vergeleken met bibliotheken in de rest van 
Nederland, een bijzonder resultaat”, vertelt 
Schreuder. “En daar zijn we trots op.”
2500 mensen bezoeken activiteiten in de bieb
De bibliotheek is een belangrijke ontmoetings-
plek voor jong en oud. In 2018 organiseerde 
Bibliotheken Noord Fryslân 80 activiteiten 
die 2500 kinderen en volwassenen naar de 
bibliotheek trok. De jeugdactiviteiten, zoals de 
voorstellingen rondom Kinderboekenweek en 
Nationale Voorleesdagen zorgde voor 1.500 
bezoekers. De activiteiten voor volwassenen, 
zoals de Boekenbios, Nedersland Leest en het 
Leden Event met schrijvers als Annejet van der 
Zijl werden bezocht door zo’n 1.000 personen. 

Gratis juridisch spreekuur altijd vol
Ook nieuwe activiteiten konden rekenen op 
grote interesse. Het juridisch spreekuur dat 
in 2018 in Bibliotheek Dokkum van start is 
gegaan, zit elke vrijdagochtend vol. Bij het gratis 
spreekuur worden veel mensen geholpen of 
doorverwezen. Ook de aansluiting bij maat-
schappelijke thema’s voorziet in de behoefte 
van de inwoners van Noord Fryslân; de lezing 
over Mantelzorg en dementie in Bibliotheek 
Dronryp trok een volle zaal en krijgt in 2019 
een vervolg.

235 inwoners (digi)taalvaardiger
Bibliotheken Noord Fryslân heeft tien Digi-
Taalhuizen. Inwoners van Noord-Fryslân die 
moeite hebben met lezen en schrijven en 

zaken regelen via de computer, worden door 
ervaren vrijwilligers ondersteunt bij taal- en 
digitale vaardigheden. Daarin wordt samenge-
werkt met Stichting Lezen & Schrijven, ROC 
Friesland College, de gemeente en welzijnsor-
ganisaties. Samen met deze partners bereikte 
Bibliotheken Noord Fryslân 235 laaggelet-
terden in 2018, 100 meer dan in 2017. “Het 
bereiken van deze doelgroep blijft een uitdaging 
en gaat niet vanzelf,” aldus directeur Schreuder. 
“In 2019 willen we nog verder inzetten op de 
bewustwording van het bestaan van laaggelet-
terdheid.” 

Baan vinden met de bieb
Bibliotheken Noord Fryslân zet sterk in op zelf-
redzaamheid en participatie van de burger. De 
animo voor de gratis cursus Kennismaken met 
de computer was en is nog steeds erg groot. 
In 2018 volgden 88 inwoners het aanbod van 
SeniorWeb. Daarnaast volgden 60 cursisten 
een les op maat. De bibliotheek ondersteunt 
mensen ook bij het zoeken naar een baan. 
Naast de Walk & Talk in Dokkum is in 2018 
in Harlingen ook begonnen met de Walk & 
Talk. Dit is een informele bijeenkomst voor 
mensen die op zoek zijn naar werk. Elke maand 
ontmoeten gemiddeld zestien werkzoekenden 
elkaar om te netwerken, kennis en ervaringen 
te delen en vragen te stellen aan de oud-
deelnemers en gastsprekers. 

Jeugdleden moeten omhoog
Kinderen tot achttien jaar zijn helemaal gratis 
lid van de bibliotheek. Zij lenen in de veertien 
vestigingen, maar vaak ook op de eigen school. 
In alle dorpen waar geen bibliotheek is, heeft 
Bibliotheken Noord Fryslân samen met de 
school een collectie in het schoolgebouw inge-
richt. De bibliotheek was in 2018 actief op vrij-
wel alle basisscholen in Noord-Fryslân, 118 van 
de in totaal 124 basisscholen. Het aantal jeugd-
leden van 12 - 17 jaar is in 2018 teruggelopen. 
“Dit is erg jammer”, geeft directeur Schreuder 
aan. “We gaan in 2019 ons best doen om het 
aantal jeugdleden weer toe te laten nemen.”
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Holwerter feest
Over een paar weken is het zo ver : het 
Holwerterfeest! Drie dagen vol spetterende 
live muziek, leuke activiteiten en dorpse gezel-
ligheid. Van vrijdag 21 t/m zondag 23 juni zal het 
kaatsveld aan ‘t Keechje weer worden omgeto-
verd tot een spectaculair feestterrein. 
Dit jaar geen thema voor het gehele weekend 
maar alleen een thema op vrijdag: Proud to be 
Fout. Dit geeft echter het hele weekend genoeg 
reden om ‘foute’ kleding te dragen!

Het Holwerterfeest zal dit jaar op vrijdag 21 
juni traditioneel worden geopend met een ver-
klede voetvolkoptocht onder begeleiding van 
beide Holwerter muziekkorpsen Crescendo 
en De Bazuin. Na overdag de kinderspelen en 
bingo zal de dag spectaculair worden afgesloten 
in de feesttent. Allereerst de playbackshow 
‘Proud 2Be Fout Music Night’. De naam van 
de show zegt het al: ‘foute’ optredens in ‘foute’ 
kostuums. In het dorp wordt al maandenlang 
druk gerepeteerd en gespeculeerd… Welke act 
krijgt de meeste stemmen en wint? Opgeven 
kan nog steeds! Ook het publiek is verkleed en 
maakt kans op een fantastische prijs… Na de 
playbackshow zal de energieke band Straight 
on Stage op het podium verschijnen. Zij bren-
gen de grootste klassiekers naar Holwerd met 
schreeuwende gitaarsolo’s, jankende orgelpar-
tijen en onverstaanbare zangteksten. De entree 
voor de gehele avond is e 5,00.

Op zaterdag zijn er verschillende activiteiten 
te beleven. Zo is er een koffieochtend, een 
fietspuzzeltocht en een zeskamp. Ook zal er 
op het kaatsveld gestreden worden voor de 
‘Zilveren Wandelbal’, de koningsprijs die ver-
bonden is aan de K.N.K.B Heren Hoofdklasse 
D.E.L. Deze wedstrijd wordt gesponsord door 
Timmer/Onderhoud/Restauratiebedrijf Olivier 
Holwerd. 
‘s Avonds zal er een waanzinnige band op 
het podium verschijnen… Super Sundays! 
Gegarandeerd een waanzinnige lichtshow met 
een groot aantal moving heads, spots, sunstrips, 
CO2 en confetti. Een super avond! De kaarten 
in de voorverkoop kosten e10,00 en ’s avonds 
aan de kassa e 15,00 euro. 

De kaarten zijn verkrijgbaar bij Café Snackbar 
de Steeg te Holwerd en bij VanSija te Holwerd.
Zondag wordt een sportieve dag: ’s ochtends 
jeugdkaatsen, ’s middags kaatsen, volleybal en 
Jeu de Boules. Ook wordt er in de ochtend een 
feestelijke tentdienst gehouden, met medewer-
king van Our Choice. Het Holwerterfeest ein-
digt traditioneel met het soiree, waar het feest-
weekend wordt afgesloten onder de muzikale 
begeleiding van Gang is Alles, een optreden vol 
meezingers en dansbare nummers. De entree 
is geheel gratis.

Uit de voorgaande jaren is al gebleken dat 
het Holwerterfeest een feest is om naar uit 
te kijken. Graag heten we iedereen van harte 
welkom op het feestterrein! Het volledige 
programma is te bekijken op de website: www.
holwerterfeest.nl

VRIJDAG 21 JUNI 2019
9.30 uur  Opening feest met optocht door 

het dorp
10.30 uur   Koffie verkeerd
11.30 uur  Kinderspelen
15.30 uur   “Foute” Bingo
20.00 uur  Proud 2Be Fout Music Night
21.30 uur Straight on stage
 
ZATERDAG 22 JUNI 2019
10.30 uur   Koffiedrinken in de tent
11.00 uur  Fietspuzzeltocht
              K.N.K.B. Heren Hoofdklasse d.e.l.
13.30 uur  Zeskamp
17.00 uur Het “foute” uurtje
22.00 uur  Super Sundays
 
ZONDAG 23 JUNI 2019
9.00 uur   Kaatswedstrijd voor de jeugd 
 (6 t/m 13 jaar)
9.30 uur   Tentdienst
10.45 uur Tijd voor…koffie
12.00 uur  Sportmiddag – Kaatsen
13.00 uur  Sportmiddag – Volleybal
14.00 uur  Sportmiddag – Jeu de Boules
17.00 uur  Soiree met Gang is Alles
 
Voor het uitgebreide programma verwijzen wij 
u naar het programmaboekje en onze website: 
www.holwerterfeest.nl
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Hoe kun je druggebruik herkennen?

Om met zekerheid vast te stellen of iemand 
drugs gebruikt, gaat het om een combinatie 
van signalen. Uiterlijke signalen zoals alleen 
rode ogen zeggen niet zo veel. In combinatie 
met het afwijkend gedrag zoals onrustig en snel 
geïrriteerd zijn, veel geld opmaken, erg afvallen, 
vaak afwezig zijn, versterken het vermoeden 
van druggebruik.
Niet alle signalen duiden op gebruik. Sommige 
horen ook bij de ontwikkeling tijdens de puber-
tijd. De beste manier om met zekerheid vast 
te stellen of iemand drugs gebruikt, is het de 
persoon rechtstreeks te vragen. 
Alcohol
Sterke alcoholgeur uit de adem, wijde pupillen, 
vrolijke en luidruchtig, meer durf en minder 
verlegen. Black-outs. 
Hasj en wiet 
Sloom zijn, vergeten wat er net gezegd is. 
Lacherig (lachkick), zware armen en benen.   
Rode ogen met verwijde pupillen. Hongerig 
(vreetkick). Sterke, typisch geur in de kamer. 
XTC 
Energiek en praterig zijn. Ontspannen en zor-
geloos. De pupillen zijn vergroot. Iemand kan 
zich dagen na gebruik ineens in de put voelen. 
Oververmoeid en geïrriteerd zijn.
Amfetamine (speed)
Energiek en praterig zijn. Wijd openstaande 
pupillen (strak staan).Droge mond, smakkende 
geluiden. Heen en weer bewegen van de kaken.
De dagen na het gebruik: somber, overver-
moeid en geïrriteerd. 
Cocaïne
Energiek en praterig zijn. Vrolijk en overmoedig. 
Geïrriteerd, opvliegend. De dagen na gebruik: 
somber en oververmoeid.
Heroïne
Vernauwde pupillen, bijna gesloten oogleden, 
dromerig, net alsof de persoon in slaap dom-
melt, sloom, passief, stil, langzame adem. 
GHB
De kenmerken van onder invloed zijn van GHB 
wijken niet erg af van andere drugs zoals XTC 
en cocaine: vrolijk, sexueel opgewonden, veel 
praten.

De negatieve gevolgen bij te grote dosis zijn 
specifieker: duizeligheid, zwalken, overgeven, 
rillingen, stuiptrekkingen, ademhalingsmoeilijk-
heden. 

Gebruiksattributen 
Onderstaande hulpmiddelen komen voor bij 
het gebruik van cannabis en cocaïne:

• Grote vloeitjes
• Bepaalde pijpjes
• Zilverfolie
• Seal (vierkant of rechthoekig wit papiertje)
• Opgerold bankbiljet
• Snuifkokers of buisjes
 
Wat voel je als je drugs gebruikt
Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen. 
Mensen gebruiken drugs voor hun plezier – het 
is een genotmiddel -, om zich beter te voelen of 
om in een roes te komen. 
De meest gebruikte drugs zijn alcohol en tabak. 
Van de verboden drugs is cannabis, verzamel-
naam van hasj en wiet, de meest bekende. 
Drugs hebben verschillende uitwerkingen. 

De indeling is:

• Ontspannend, verdovend
Voorbeelden: heroïne en andere opiaten, maar 
ook alcohol en slaapmiddelen

• Oppeppend. Deze drugs geven het gevoel 
meer alert te zijn of van meer energie te heb-
ben Voorbeelden: cocaïne en amfetamine maar 
ook tabak en koffie. 

• Verandering van de waarneming. De ge-
bruiker ziet en beleeft de wereld anders. 
Voorbeelden: LSD, hasj en wiet, paddo’s en 
andere tripmiddelen. 

Sommige middelen, zoals hasj en wiet en XTC, 
hebben meerdere uitwerkingen. 

Ik vermoed druggebruik
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Signalen van druggebruik
Een vermoeden van druggebruik ontstaat als u 
als ouder iets ‘verdachts’ tussen de spullen van 
uw kind aantreft. Of als uw kind zich anders 
gedraagt dan anders en zich ontrekt aan het 
huiselijk gebeuren. Veel ouders willen weten 
waar je aan kunt zien of zoon of dochter drugs 
heeft gebruikt. Aan uiterlijke kenmerken is dit 
echter niet altijd zichtbaar. Maar als er plotseling, 
gedurende langere tijd, gedragsveranderingen 
optreden bij uw kind, dan kan dat een signaal 
zijn dat er iets speelt. Een gesprek met uw kind 
is noodzakelijk om te kijken of uw vermoeden 
juist is of dat er iets anders aan de hand is. 

Een open gesprek
Vertel uw zoon of dochter wat u is opgevallen 
en vraag informatie. Probeer dit in een open 
gesprek te doen en maak er geen ondervraging 
van. Vermijd welles-nietes discussies.  Het kan 
van uw eigen houding afhangen hoe open uw 
kind durft te zijn over zijn druggebruik. Als u 
bijvoorbeeld zeer emotioneel bent of als uw 
kind het idee heeft dat er flinke straffen zullen 
volgen, dan zal uw kind liever zijn mond hou-
den. Als u kind denkt ‘ze weten er toch niks van’ 
of ‘ze raken over hun toeren als ik vertel wat ik 
gedaan heb’, dan lukt zo’n gesprek niet. 

Niet meteen oordelen
Veroordeel het gebruik niet meteen, maar 
vraag uw kind welke positieve kanten er voor 
hem inzitten. Maak duidelijk dat u er meer over 
wilt weten. U leert zodoende uw kind beter 
kennen. En zo komt er vanzelf ook ruimte om 
bij de risico’s van het gebruik stil te staan. 

Geef regels en grenzen aan 
Probeer op een redelijke manier uit te leggen 
wat u niet wilt en waarom. Misschien denkt 
uw kind er heel anders over, maar het weet 
dan in ieder geval wat uw mening is. Probeer 
afspraken te maken. Houd hierbij rekening met 
de belevingswereld van uw kind. 

Zoek hulp of advies
Als u er samen met uw kind niet uitkomt, 
vraag dan iemand waar u beiden vertrouwen 

in heeft. Bij dit alles blijft het belangrijkste dat u 
zoveel mogelijk met uw kind overlegt. Probeer 
het samen eens te worden over de te nemen 
stappen.

Wilt u zich verdiepen in opvoeding en drug-
gebruik dan kunt u:

• een informatiepakket voor ouders opvragen 
(als u in een van de drie noordelijke provincies 
woont) bij Voorlichting en Preventie

• zich opgeven voor een oudercursus die VNN 
geregeld organiseert en een van de noordelijke 
provincies

• een ouderavond over genotmiddelen bij-
wonen die regelmatig voor ouders worden 
georganiseerd. U kunt hiernaar informeren bij 
de school van uw kind

• een persoonlijke vraag voorleggen via de 
landelijke chatservice waaraan VNN deelneemt.

Afkicken
Als je ervoor kiest om aan je verslaving te wer-
ken en je wil stoppen met gebruik (afkicken), 
stippel je met je hulpverlener een behandelplan 
uit. 
Je kunt zelfstandig thuis afkicken, met hulp van 
een verpleegkundige of huisarts. Je kunt ook  in 
een kliniek afkicken. 

Afkicken in de kliniek
In de kliniek begeleiden we je tijdens het afkic-
ken 24 uur per dag. 
Dat is belangrijk als je lichamelijke problemen 
verwacht te krijgen. 
En het is fijn om in de kliniek te zijn als je bang 
bent voor de emotionele gevolgen als je stopt 
met gebruiken. 
Als je stopt, kan het zijn dat je overspoeld 
wordt door gedachten en gevoelens die je 
eerder uit de weg ging door je gebruik. In de 
kliniek ben je dan niet alleen als je met moeilijke 
gevoelens wordt geconfronteerd. 
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Energiecafé voortaan op woensdag en zaterdag open

DOKKUM – Het energiecafé van Elkenien Grien 
dat sinds 12 april jongsleden gevestigd is in de 
Prins-Fabriek in Dokkum heeft voortaan vaste 
openingstijden. 

Elke zaterdag- en woensdagmiddag van 12 tot 
16 uur kunnen woningbezitters binnenlopen 
met vragen over energiebesparing, isolatie, zon-
nepanelen en tal van andere zaken. 
Bij officiële feestdagen en tijdens de maanden 
juli en augustus is het café gesloten. Vanaf 
september gelden de reguliere openingstijden 
weer  

ElkenienGrien heeft inmiddels een adviesteam 
gevormd om alle vragen over energiebesparing 
en CO2-neutraal wonen te beantwoorden. 
Deze energie-ambassadeurs komen ook aan 
huis om te adviseren. 
Verschillende bedrijven laten in het Energiecafé 
hun producten en oplossingen zien. In de 

Prins-Fabriek, Rondweg West 35 in Dokkum is 
een prachtige ruimte gevonden waar iedereen 
terecht kan met alle vragen over energiebespa-
ring en over hoe van het gas af. Het is eventueel 
ook mogelijk om buiten de openingstijden een 
afspraak te maken. 

De stichting Elkenien Grien gaat voor een volle-
dig duurzaam en energie-neutraal Dongeradeel. 
De stichting wil actief aanzetten tot zoveel 
mogelijk energie in de vorm van gedragsveran-
dering en woningaanpassingen (isoleren). 

De stichting is onafhankelijk. Voor haar werk 
steunt zij voor het overgrote deel op vrijwil-
ligers. 
Inkomsten bestaan vooral uit een subsidie van 
de Provinsje Fryslân (Iepen Mienskipsfûns), 
een startsubsidie van de toenmalige gemeente 
Dongeradeel.  



14 • DOARPSBEL NR. 188  JUNI 2019

HET MES SNIJDT DIT KEER 
AAN DRIE KANTEN. 

1: Het gas dat we nog blijven  
verbruiken zal (erg) duur worden.  
Dus als we gaan besparen- 
isoleren-opwekken worden we 
daar financieel (direct en op  
langere termijn) veel beter van.

2: Door het gasverbruik van be-
woners, fossiele brandstoffen 
voor verkeer en het (fossiele) 
energieverbruik door bedrijven 
te verminderen kunnen we de 
klimaatverandering vertragen en 
wellicht  stoppen zodat het in de 
toekomst veel praktische proble-
men voorkomt.

3: Zelf voorzien in onze energie 
maakt ons onafhankelijk(er) van 
anderen.

MET OPGEWEKTE ENERGIE
Hoe meer je ‘minder’ verbruikt, hoe lager  
de rekening. En hoe meer energie je via 
duur  zame middelen opwekt hoe meer geld  
je verdient. Daar word je toch opgewekt 
van!
 
HET 'BESPAREN-ISOLEREN-
OPWEKKEN' PRINCIPE
MINDER VERBRUIKEN levert meteen geld op.  
Daar hoef je niet in te investeren maar alleen  
wel anders omgaan met gebruik en verbruik 
van gas bij koken, douchen, verwarmen.
U weet vaak zelf wel waar veel energie naar 
toe gaat, dat hoeven we u niet te vertellen.  
(Toch hebben we als geheugensteuntje een 
lijstje op onze website gezet met wat reken-
voorbeelden). 
ISOLEREN zorgt ervoor dat er geen warmte 
meer weglekt. Scheelt enorm in verbruik en is 
bovendien een plus op comfort. 
En dan: zélf energie OPWEKKEN. 

DE ENERGIETRANSITIE 2030 [DE OMSCHAKELING VAN GAS NAAR STROOM]  

ELKENIEN GRIEN De gaskraan gaat dicht, gas wordt duur en zorgt voor te veel 
CO2-uitstoot wat onze atmosfeer negatief beïnvloedt. We zullen energie uit andere 
bronnen moeten halen.
Geen energie meer uit fossiele brandstoffen zoals  steenkool, olie en gas maar  
energie uit zon, wind en water. Fossiele brandstoffen raken uitgeput, duurzame  
energie wordt gewonnen uit onuitputtelijke bronnen. Daar moeten we in inves teren, 
maar duurzame investeringen verdienen zich altijd terug. Bovendien blijft deze wereld 
fijn om in te leven. En er zijn meer voordelen. 
DE ENERGIE TRANSITIE IS EIGENLIJK GEEN RAMP MAAR EEN ZEGEN

ELKENIEN GRIEN is een stichting die zich inzet om u te helpen met deze  
omschakeling. Daarom ontvangt u deze folder. Elkenien Grien is er om iedereen te  
motiveren mee te doen en u onafhankelijk en gratis advies en tips te geven over hoe ons 
energieverbruik ook anders kan. En wat levert dat een boel op!

ENERGIE NEUTRAAL: HOE EERDER HOE BETER
ELKENIEN GRIEN streeft ernaar dat alle huishoudens, verkeer en bedrijven in  
het jaar 2030 geen (of in elk geval zo weinig mogelijk) fossiele energie meer  
gebruiken, maar (zoveel mogelijk) zon en wind of andere duurzame bronnen. 
De overheid streeft naar 'energieneutraal' in 2050. Elkenien Grien daarentegen  
kiest voor 2030, omdat de klimaatverandering nú aangepakt moet worden.  
Onns werkgebied is het gebied rondom het grensriviertje de Donger, ook bekend als 
voormalig Dongeradeel.

ALLEMAAL ENERGIENEUTRAAL

IT MOAT, IT KIN, IT SIL! VAN UITPUTTEN 
[DE RECHTSTREEKSE GEVOLGEN]

NAAR OPWEKKEN
[DE OVERVLOED VAN DONGERADEEL]

We hebben wereldwijd afspraken gemaakt over de CO2-uitstoot en het minder  
verbruiken van fossiele brandstoffen. Niet voor niets. Als we nú niks doen raken  
deze brandstoffen uitgeput. Het vult zich nooit meer aan in het tempo zoals  
wij het er nu doorjagen. De volgende generaties zitten dan zonder en wat 
we achterlaten zorgt echt voor narigheid. We krijgen te maken met veel meer  
natuurrampen. De zeespiegel zal stijgen omdat de polen en gletsjers smelten. 
In  Friesland zullen de dijken flink verhoogd moeten worden en het wegsluizen 
van binnenwater zal ook heel veel geld gaan kosten. Een ontwikkeling die veel 
sneller gaat dan u denkt. 

Natuurlijk is er een oplossing die u al wel kent en laten wij hier in Dongeradeel 
dat nu toevallig in overvloed hebben. Duurzame energie - de energie die nooit 
opraakt en onze wereld niet vervuilt. We hoeven het alleen maar op te vangen. 
En zodra we het hebben opgevangen, wordt het omgezet in energie. Opwekken! 

HOE GAAN WE DAT DAN DOEN, DAT OPWEKKEN? 

LEVEN VAN DE WIND
In Dongeradeel waait het eigenlijk altijd. Daar weten fietsers 
alles van. We hoeven dus alleen maar een paar windmolens te 
plaatsen. Ja, maar: landschapsvervuiling... Natuurlijk, gelukkig 
is daar iets op bedacht: de mini-windmolen. Niet hoger dan 15 
meter. Het zijn afwegingen die je moet maken: gaan we het 
redden met alleen isoleren en besparen en zonne panelen op 
daken en in weilanden? Wij denken van niet. Hoe mooi zou 
het zijn als bedrijven op hun eigen terrein een mini-windmo-
len konden plaatsen. Of elk dorp een eigen windmolen die 
het dorp voorziet van stroom!
 

VOOR NIKS GAAT DE ZON OP
Zonnepanelen leveren geld op. Eerst natuurlijk investeren, maar  
na circa 5 jaar heeft u ze er alweer uit. En hebt u een overschot,  
dan kunnen anderen daar weer van profiteren. Wat je teveel 
hebt voor eigen gebruik lever je terug aan de energieleve-
rancier. Zo wekken we met z’n allen groene energie op, ook   
voor diegenen die wel groen willen maar de investering  
nog niet kunnen doen. Hoe meer we opwekken, hoe lager de 
gasrekening wordt. En wat betreft de aanschaf van zonne-
panelen: hoe meer vraag ernaar is, hoe goedkoper ze worden.

DUURZAME WERKGELEGENHEID
Elkenien Grien wil zoveel mogelijk de duurzame lokale bedrijven  
erbij betrekken. Want dat resulteert in een toename van de 
werkgelegenheid in een duurzaam Dongeradeel. Het olievlek-
effect ;-)
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DE ENERGIE-AMBASSADEURS 
VAN ELKENIEN GRIEN
WE HELPEN U GRAAG
Elkenien Grien maakt zich sterk voor een 
duurzaam Dongeradeel. Om heel Don-
geradeel te mobiliseren, indivueel of in 
groeps verband, gaat Elkenien Grien voor 
de persoonlijke benadering.

We starten met de mensen met een eigen  
huis. Daarna richten we ons op bedrijven,  
verkeer en vervoer en woningcorporatie(s).
Dat doen we door o.a. energie-ambassa-
deurs in te zetten. Vrijwilligers die een 
speciale training hebben gevolgd om u zo 
goed mogelijk te adviseren over wat u zelf 
kunt ondernemen. De energie-ambassa-
deurs komen graag bij u langs. U kunt hen 
ook ontmoeten in ons Energiecafé.

ALLEEN OF SAMEN 
U kunt natuurlijk individueel aan de slag 
gaan met isoleren of energie opwekken. 
Veel mensen doen dat al. Maar samen kan 
ook! Dat is niet alleen leuk, het biedt vaak 
ook meer mogelijkheden!

EEN ENERGIE-WERKGROEP
Als buurt kunt u een energieproject starten.  
Een coöperatie oprichten, geza men lijk  
iso latie materiaal, zon ne  panelen of warmte-
pompen in ko pen. Dat scheelt in de kosten. 
Elkenien Grien werkt nauw samen met
Buurkracht, een organisatie die 
groeps initiatieven voor 
duur zame energie met 
advies ondersteunt 
(buurkracht.nl).

ZO STROOMT HET LEKKER DOOR
Elkenien Grien werkt met een planning. We zijn streng voor onszelf want er moet véél  
gebeuren. We streven naar een duurzaam Dongeradeel in 2030.
Onderstaand schema geeft aan hoe we naar het jaar 2030 toewerken. En dat willen we 
halen! Want zoveel winst kunnen we met z’n allen niet laten liggen. Niet omdat de over-
heid het zo heeft besloten, maar voor uzelf, uw kinderen en de wereld om u heen. 

DE PLANNING 2020 2022 2024 2026 2028 2030

WONINGEN
6000 Particu-
liere woningen 
bezig met 
besparen

Dorpen en wijken 
plannen voor het 
opwekken van 
energie

Dorpen en 
wijken hebben 
40% bespaard

Huurwoningen 
energielabel B, 
dorpen en wijken 
plannen voor 
windmolens EAZ

Alle woningen 
zonnepanelen 
alleen of samen

Alle 
woningen 
energie 
neutraal

BEDRIJVEN
Elkenien Grien 
legt contacten 
met bedrijven

Bedrijven stellen 
energieplannen 
op + maken 
ESCO's in

Uitvoeren 
maatregelen 
van ESCO's

Uitvoeren 
maatregelen 
van ESCO's

Uitvoeren  
maatregelen 
van ESCO's

Alle verkeer 
en vervoer  
energie 
neutraal

VERKEER+VERVOER
Plannen voor 
verkeer en  
vervoer bekend

Gemeente bezig 
infrastructuur 
fiets + nieuw OV

Elkenien Grien 
en bedrijven:  
forens op de 
fiets. Cursus 

'Nieuwe rijden'

Dorpen en 
wijken deel 
E-auto's en OV, 
zelfrijdende 
busjes

Dorpen en 
wijken deel 
E-auto's en OV, 
zelfrijdende 
busjes

Alle bedrijven 
energie 
neutraal

WELKOM IN ONS ENERGIECAFÉ 
Kom langs in ons Energiecafé waar u rustig  
eens kunt brainstormen met een van onze  
energie-ambassadeurs over de mogelijkheden 
m.b.t. besparen-isoleren-opwekken.
De koffie staat klaar!
 
Kijk voor de actuele openingstijden van het 
Energiecafé op de website: elkeniengrien.nl

MEER INFORMATIE?
Laat ons weten waar u vragen over hebt of 
wat u zou willen doen op het gebied van  
besparen-isoleren-opwekken. We helpen u 
graag verder. 

NIEUWS Volg ons op Facebook en insta-
gram voor duurzaam nieuws, de energie-
transitie en Elkenien Grien! 

Elkenien Grien is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Fryslân en Rabobank

RONDWEG-WEST 35 (PRINS-FABRIEK)
9101 BG DOKKUM
TEL: 06 10 45 60 49
MAIL: INFO@ELKENIENGRIEN.NL
WEBSITE: ELKENIENGRIEN.NL
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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
■   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.

Uitleen verpleegartikelen 
ma. t/m do. 9.00-17.30 uur en vrijdags 
van 9.00-14.30 uur in Dokkum, Sionsberg, 

 Alle nieuws over Holwerd op: WWW.HOLWERD.NL

OPHALEN OUD PAPIER
25 juni ■ 6 augustus ■ 17 september

Om de zes weken. 
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 
3 september en 3 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.

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. 8.30-17.00 
uur en zat. van 10.00-17.00 uur.

Uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’: 
Uitvaartleider W. Elzinga, Nijbuorren 43, 9137 
SK Oosternijkerk, tel. 561374, 06-251640661.
watse@uitvaartzorgelzinga.nl

Meldpunt gemeentewurk
Voor vragen over uw afval of als uw grijze of 
groene container stuk is, tel. 298777.

Wijkbeheer
Heeft u een melding of een vraag over de in-
richting en onderhoud van uw buurt? 
Dan kunt u contact opnemen met wijkbeheer 
Noardeast-Fryslân. 
Bijvoorbeeld de losliggende stoeptegels of 
kapotte straatlamp kunt u doorgeven op tel.
nr. 298777 of mailen: info@noardeast-fryslan.nl

Wijkagent
K. Krol, 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


