NIJS FAN DOARPSBELANG
Stroom, wat is dat einliks? It is net fêst te hâlden
en it is net te sjen. Mar o wee asto it mei de
hannen oanrekkest dan fielst it wol. Dan krijsto
in flinke opdonder en wolsto it tenei wol litte!
It giet troch koperen trieden en komt úteinlik
troch it stopkontakt yn ‘e hûs. Dêr kin je dan
in stekker yn dwaan en it apparaat begjint te
wurkjen. Tsjintwurdich sa gewoan en fanselssprekkend. Mar hoe oars wie dat hûnderd jier
lyn. Op 1 april 1919 is Holwert oansletten op it
elektrysk. Oeral yn it doarp kamen houten pealen te stean wer’t de stroomkabels oan hongen.
Sa waard elk hûs yn de rin fan de tiid op it net
oanslúten. En dat alles hong boppe de grûn. No
lizze de kabels ûnder de grûn en is de feilichheid flink ferbettere. Wat sil dat earst wennen
west wêze. Foar 1919 baarnden de strjitlampen
op oalje. De lampopstekker rûn eltse jûn wer
mei syn ljedder troch it doarp om de lampen
oan te stekken en letter wer út. De lampen yn
‘e hûs wurken op peteroalje. En doe ynienen
gie it ljocht fansels oan mei in druk op ‘e knop.
Stroom, wy kinne der no net mear sûnder!
Uit de ledenvergadering
Op dinsdagavond 5 februari was het weer
tijd voor de jaarlijkse vergadering met de
leden in MFA De Ynset. Met ruim 90 aanwezigen was de opkomst zeer bevredigend.
Vanuit de gemeenteraad waren Jan Dekkema
(ChristenUnie), Willem van der Bent (CDA)
en Rebecca Slijver (S!N) aanwezig. Voorzitter
Arnoud Haitsma opende de vergadering met
het feliciteren van de mannen van de werkgroep Holwerd aan Zee met het behaalde
resultaat. Ook refereerde hij aan het feit dat
we, nu we onderdeel van de nieuwe gemeente
Noardeast-Fryslân zijn geworden, niet langer
meer het grootste dorp van de gemeente zijn.
We zullen ons dorp goed op de kaart moeten
gaan zetten bij het nieuwe gemeentebestuur.
Evenals vorig jaar werd het jaarverslag aan de
hand van een diapresentie getoond aan het publiek. Van Metske van der Ploeg is een mailbericht binnen gekomen waarin hij de vraag stelt
hoe we Holwerd en de natuur schoon kunnen

houden. De omgeving raakt steeds maar vervuild door zwerfafval. Dorpsbelang wil in ieder
geval weer een himmeldei gaan organiseren
en zal samen met betrokken dorpsgenoten
over een structurele aanpak gaan nadenken.
Daarna ging het verder met de mededelingen.
Dorpsbelang heeft de kleine stukjes grond
waar de nieuwe loopbrug over de Riet op ligt
door koop in eigendom verkregen. Voor het
maken van drie nieuwe informatieborden bij
de rotonde, Ternaarderdyk en Stasjonswei is
gekozen voor het ontwerp van Paul Lezwijn.
Er is bij de Dorpsontwikkelingsmaatschappij
Holwerd (DOM) subsidie aangevraagd om
dit project uit te kunnen voeren. Inmiddels
is de aanvraag goedgekeurd door de DOM
en met het toegekende bedrag kunnen de
nieuwe borden in de loop van 2019 worden
gemaakt. Dorpsbelang is ook bezig met een
herontwerp voor de speeltuinen aan De Iest,
De Kamp en Achter de Hoven. Door de
gemeentelijke herindeling heeft dit vertraging
opgelopen, maar we gaan vol goede moed
verder. Dan de financiën. De penningmeester
deelde de verschillende financiële verslagen van
Dorpsbelang, Activiteitencommissie Holwerd,
Stichting Holwerterfeest en Nachtkuier uit
waarna er vragen konden worden gesteld. Alle
verslagen gaven een gezond positief financieel
resultaat te zien. De kascommissie bestaande
uit Jan Idsardi en Richard Rintjema verleenden
aan alle vier hun goedkeuring waar de leden
ook mee instemden. Er werd voor volgend jaar
een nieuwe kascommissie benoemd: Jan Idsardi
en Wiepie Elzinga. Het woord was vervolgens
aan woonconsulent Leonie Lammers van woningbouwcorporatie Thús Wonen. De corporatie heeft in Holwerd zo’n 200 woningen in
eigendom. Er zijn plannen in de maak om van
dat woningbestand 29 te gaan slopen en 24 terug te gaan bouwen. Maar waarom worden er
5 minder teruggebouwd wilde Durk Bergema
graag weten. Volgens mevrouw Lammers moet
de woningbouw haar bestand gaan inkrimpen
en doet dat op deze manier in elk dorp in kleine aantallen. Een andere vraag uit de zaal was
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of er wel rekening gehouden werd met nieuwe
woningen voor gezinnen. Het antwoord was
dat daar nu genoeg van zijn en dat er juist
meer vraag is naar 1- of 2 persoonswoningen.
Samenvoeging van de Ploos van Amstelskoalle
en De Tsjelke tot één school. Hans de Haan
deelt de laatste stand van zaken mee. De voorgenomen fusie is en blijft nog steeds gepland
op 1 augustus 2019. Maar ook hier is er door
de gemeentelijke herindeling vertraging opgelopen in de plannen voor de bouw van een
geheel nieuwe school. De kinderen zullen na
1 augustus dan ook gewoon van de bestaande
gebouwen gebruik blijven maken. Een nieuwe
naam voor de school moet nog worden bedacht. Het bestuur heeft Gea de Boer, Auke
Douwes en Richard Rintjema voorgesteld ter
versterking van het zittende bestuur. Er waren
geen tegengeluiden te horen zodat het bestuur
van dorpsbelang nu uit 9 personen bestaat. De
rondvraag: Durk Geertsma zou graag zien dat
omwonenden meer aandacht voor hun omgeving hebben. Met name de diverse verzakkingen in de Holwerder bestrating is een doorn
in het oog. Een ieder kan een melding doen bij
wijkbeheer. Als dorpsbelang van een verzakking
ergens in een straat op de hoogte is dan zal dat

worden gemeld bij wijkbeheer. Maar dit is niet
alleen maar een zaak van dorpsbelang. Iedere
burger kan hier zijn verantwoordelijkheid in
nemen en de melding doen! Antje Hiddema
vindt dat ze de laatste tijd weer erg veel hondenstront op straat tegenkomt. De zaal is het
daar roerend mee eens. Maar wat is hier aan te
doen? Het blijft een verantwoordelijkheid van
de hondenbezitter om dit op te ruimen. Dat
gebeurt te weinig. In de gemeentelijke verordening is opgenomen dat de eigenaar strafbaar
is als de stront niet wordt opgeruimd. Elkaar
aanspreken op gedrag kan ook helpen. Het is
bij de gemeente gemeld met de vraag of de
toezichthouders af en toe langs kunnen komen
en handhavend kunnen gaan optreden. Douwe
Dijkstra wil graag weten waarom alleen de
hoofdwegen in het dorp bij gladheid worden
gestrooid. De niet gestrooide straten worden
bij sneeuwval door het inrijden van de sneeuw
door auto’s een grote ijsbaan. Dorpsbelang
geeft aan dat dit strooibeleid van de gemeente
is dat daar weinig aan valt te veranderen. Na de
pauze werd de avond afgesloten met een boeiende presentatie van Raoul Santibanez van het
Duurzaam Bouwloket voor de mogelijkheden
voor duurzaam (ver)bouwen, energie besparen
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en energie opwekken. Meer informatie is te
verkrijgen door een mail te sturen naar info@
duurzaambouwloket.nl.
15.000.000
Dat is het bedrag dat het project Holwerd aan
Zee op 15 februari in MFA De Ynset van de
Nationale Postcode Loterij heeft ontvangen, 15
miljoen euro! Met deze schenking is de uitvoering van het project weer een stap dichterbij
gekomen. Bekende Nederlanders Ruud Gullit
en Caroline Tensen kwamen de cheque persoonlijk afleveren op deze feestelijke middag.
Marco Verbeek van de werkgroep Holwerd aan
Zee en Fred Wouters van Vogelbescherming
Nederland namen de cheque in ontvangst. De
totale bouwkosten van de eerste fase van het
project zijn geraamd op 63 miljoen euro. Van
dit bedrag is nu ruim de helft binnen. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om de gehele
financiering in 2019 rond te krijgen.
Voormalige pinautomaat
Sinds begin dit jaar is dorpsbelang eigenaar
geworden van het gebouwtje van de oude
pinautomaat aan de Waling Dykstrastrjitte
2. Toen de Friesland Bank in Holwerd haar
kantoor aan de Stasjonswei in het begin van
dit millennium had gesloten is dit gebouwtje
er nieuw gebouwd om Holwerd van geld te
kunnen blijven voorzien. De Friesland Bank
ging een paar jaar geleden op in de Rabobank.
Deze bank besloot de pinautomaat inpandig in
de COOP te plaatsen waardoor dit gebouwtje
zijn functie verloor. De Rabobank wilde er nu
graag vanaf en heeft het voor een symbolisch
bedrag overgedragen. Er zijn een paar stellingen
in geplaatst en het wordt voorlopig gebruikt
voor opslag van spullen van dorpsbelang.
Wisseling van wijkagent
Sinds begin 2019 is Klaas Krol benoemd tot
nieuwe wijkagent voor Holwerd. Hij heeft als
standplaats bureau Dokkum en komt in de
plaats van Henk Postma die deze taak een jaar
lang heeft waargenomen. De contactgegevens
zijn achterin de doarpsbel te vinden op de pagina praktische informatie.

Wegwerkzaamheden
De provinsje Fryslân is weer gestart met
het vervolg van de werkzaamheden aan de
Grândyk met de Fiskwei. De grond is na een
periode van rust genoeg ingeklonken om komend vanaf de pier een linksaf-vak te maken
richting de Fiskwei. Ook wordt het fietspad aan
de rondweg vanaf de rotonde tot aan de kruising met de Fiskwei aangelegd. Fietsers worden
door Holwerd omgeleid. Volgens planning zal
dit deel van het werk half april klaar zijn. Daarna
wordt begonnen met het tweede deel de
herstrating van de Fiskwei die aan groot onderhoud toe is. Het verkeer zal worden omgeleid.
Eind mei zal dit klaar moeten zijn.
De lêste saken
Op 14 december werd het eerste van twee
beelden in het kader van het project Sense of
Place op de zeedijk officieel geopend. Onder
begeleiding van de muzikale klanken van De
Bazuin en Crescendo en gevolgd door een
groepje jeugd van de basisscholen met een
kaarsje in de hand werden de genodigden naar
het beeld geleid. Daar hield gedeputeerde van
de provinsje Fryslân Sietske Poepjes een verhaal
en werd het beeld van kunstenaar Jan Ketelaar
onthuld door het in de schijnwerpers te zetten. Dit voorjaar zal het tweede beeld volgen.
Dorpsbelang heeft een zienswijze ingediend
als reactie op de vergunningaanvraag voor de
mestvergister op Lands Welvaren. De ingebrachte argumenten zijn ongegrond verklaard
en de werkzaamheden aan de vergister mogen
worden doorgezet. Meldingen over stankoverlast van de mestvergister kunt u melden via het
milieu-alarmnummer 058-2122422. We blijven
de verdere ontwikkelingen kritisch in de gaten
houden. Op het terrein van het voormalige kassencomplex van Oostergo aan de Elbasterwei
is vervuiling door asbest geconstateerd. Het
gevonden asbest zit in de slootkanten. De
aldaar aanwezige platen zijn door hekkelen beschadigd geraakt en daardoor zijn deeltjes ook
in het baggerspeciedepot terecht gekomen. De
gemeente is in overleg met de eigenaar van de
grond om het asbest in en langs de slootkant
op te ruimen. Advies is dan ook om niet in het
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gebied rond de sloot en het depot te komen.
De roekenkolonies aan de Tsjerkestrjitte en de
Ternaarderdyk zullen in stand worden gehouden. In de doarpsbel van juni 2018 had wijlen
Gerben Geert Patrouilje in samenwerking met
dorpsbelang een oproep geplaatst om overlast
te melden. Hierop zijn slechts 2 reacties binnen gekomen en deze zijn aan de gemeente
doorgegeven. De gemeente geeft aan dat de
provincie een roekenbeheersplan heeft vastgesteld. Daarin staat dat er een aantal kolonies
als gedooglocaties zijn aangegeven, waaronder
ook die in Holwerd. Dit betekent niet dat deze
locaties zich voortdurend kunnen blijven uitbreiden maar ze dienen wel in stand te worden
gehouden. Voor meer informatie verwijzen we
u naar de beleidsmedewerker groen, natuur en
landschap van de gemeente Noardeast-Fryslan,
de heer Klijnstra. Bereikbaar via telefoon 0511426292 of mail dklijnstra@noardeast-fryslan.
nl. Op dit moment speelt er ook veel op het

gebied van gaswinning in de nabije omgeving
van ons dorp. Bij Blije wordt al sinds 1985 door
de NAM gas gewonnen en men wil dit gaan
uitbreiden. En bij Ternaard staat een nieuwe
gaswinningslocatie op het punt om geopend te
worden. Wat dit voor gevolgen voor Holwerd
zou kunnen hebben is moeilijk te overzien en
het is erg ingewikkeld om hier een mening over
te vormen. De nieuwe website van Holwerd
is inmiddels ook in de lucht. Anton Vellema
had de afgelopen jaren het beheer van de
oude website en wilde er wel mee stoppen.
Hartelijk bedankt Anton dat je het onderhoud
een paar jaar op je genomen hebt! De geheel
vernieuwde pagina op internet is opgezet door
Douwe-Jan Rozema. Kijk en oordeel zelf maar
eens op: www.holwerd.nl.
Oant de folgjende doarpsbel yn juny!
Dorpsbelang, Henk Willemsen

DHL PUNT IN HOLWERD
Wad Sit is vanaf heden een ViaTim punt voor
het versturen en ontvangen van pakketten van
DHL.

Openingstijden van Wad Sit zijn:
Maandag t/m vrijdag: 16:00 - 21:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 16:30 uur

Denk hierbij aan het retourneren van bijv.
Wehkamp artikelen. Voortaan is het ook mogelijk deze in Holwerd te versturen.

Maar wanneer de vlag uithangt, dan zijn ze ook
open, dus op andere tijden is vaak ook gewoon
mogelijk!

Maar ook wanneer de bezorger van DHL bij
u aan de deur is geweest en u niet aanwezig
was, is de kans groot dat het pakket nu op een
centraal punt in het dorp wordt gebracht zodat
u deze in uw eigen tijd op kan halen.

U vindt Wad Sit aan de Waling Dijkstrastrjitte
6, te Holwerd.
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BIJ DE FOTO’S OP DE OMSLAG
De foto is ergens begin 20e eeuw genomen
en is gebruikt voor het drukken van aanzichtkaarten door uitgeverij Van der Meulen uit
Sneek. De kaart zal toen vast veel verzonden
zijn. Op de foto zien we een beeld van de
Waling Dykstrastrjitte uit een lang vervlogen
tijd. Aan het eind van de 19e eeuw bewoonde
boer Lieuwe Wiersma de boerderij. Hij raakte
in faillissement. Het verhaal gaat dat hij zijn
knechten niet meer kon betalen en het loon
in natura moest uitbetalen door hen stoelen
van zijn eigen meubilair mee te geven. Het
pand kwam in handen van de familie Bergmans.
Links is de achterkant van de boerderij te zien.
Op het erf staat een boerenwagen en zien we
een kippenladder tegen de achterkant van de
rietgedekte schuur. Daarnaast staat het “lytshús”. Langs de zijde van de schuur was over
de hele lengte een houten hek geplaatst. Op
de hoek van de Waling Dykstrastrjitte (rechts
net niet in beeld) woonde Frerik van Duinen.
Hij verhuurde jutezakken. Als deze zakken
terug werden gebracht werden ze door hem
schoongemaakt en te drogen gehangen op dit
hekwerk. In het voorhuis begon Jan Romkes
Bergmans een kruidenierszaak die vervolgens
door Hessel Bergmans en daarna door Jan
Bergmans werd voortgezet. Het woonhuis is
een rijksmonument en is beschermd vanwege
zijn mooie klokgevels en fraai gevormde dakkapel gedateerd in Romeinse cijfers met het

jaartal 1720. De schuur is rond 1960 afgebroken om plaats te maken voor de garage van
de Holwerder Transportonderneming (HTO).
Begin jaren tachtig is de garage weer gesloopt
omdat de HTO vertrok naar het industrieterrein aan lands Welvaren buiten Holwerd. Toen
zijn de huidige 4 huurwoningen gebouwd en is
ook het lytshús afgebroken. Aan de rechterkant
zien we een paar mensen staan. Wie het zijn is
moeilijk te zeggen. Ze staan voor de smederij
die in gebruik was bij achtereenvolgens de
smeden Jan Stienstra, zijn schoonzoon Marten
de Boer en diens zoon Pieter de Boer. Voor
de smederij staat wat ijzerwerk. De betonnen
cirkel in de stoep is duidelijk te zien. Hierop
werden de ijzeren banden die in het vuur rond
waren gesmeed om de houten wielen gelegd
en vast geklonken. De “tuolle”, de as van het
door de wagenmaker gemaakte houten wiel,
kwam daarbij in het midden van de cirkel in
een gat te liggen zodat het wiel ook niet kon
verschuiven.
De onderste foto is gemaakt door Marla
Vernoy (Pôlewei 3). Het is een prachtig gezicht op het Holwerd van nu genomen vanuit
de kwelders met links het standbeeld van de
volle vrouw op de zeedijk, in het midden de
Holwerter toer en rechts de grote windmolen.
Henk Willemsen

BURENHULP
Burenhulp is er nog steeds voor (kleine)klusjes.
Zodra er een hulpvraag binnen is gaan wij naar
de persoon toe en proberen een vrijwilliger
daarvoor te vinden.
Wij laten dan de naam achter bij de aanvrager
maar als men het als veiliger ervaart wanneer
wij meekomen wanneer de vrijwilliger komt
dan doen wij dat.
Het kunnen allerlei soorten hulpvragen zijn van

vervoer(waarbij de kilometers vergoed moeten worden door de aanvrager)tot voorlezen
of kleine klusjes, boodschappen doen, zingen,
tuinklusjes noem maar op.
Er zijn al klusjes geklaard(vervoer, kastje repareren, computerhulp)dus als u belangstelling
hebt of wilt u meer weten over Burenhulp kunt
u contact opnemen met Gea de Boer, 0519
-346729 mail: geesje01@hotmail.com
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VIERING 100 JARIG JUBILEUM IJSCLUB VRIENDSCHAP GROOT SUCCES
v.d. Velde met fraaie foto,s van de ijsbaan en
leuke verhalen. Hierin werd o.a. vermeld dat
Holwerder Wouter Elzinga de eerste klapschaats uitvond toen hij z’n schaatsen na een
vermoeiende tocht in een hoek klapte.

Het actieve bestuur van de Ijsclub had er alles
aan gedaan om deze viering te laten slagen.
Om 13.00 uur was het de beurt aan de jeugd
om zich te vermaken op het grootste luchtkussen van Friesland. De 35 m lange en 10 m. hoge
hindernisbaan viel zeer in de smaak en werd de
gehele middag druk bezocht.

Om 18.00 uur was het tijd voor een heerlijke
wintermaaltijd met snert en chiliconcarne, alles
viel zeer in de smaak van de 80 aanwezigen.
Hierna werd er nog een kwis opgevoerd door
de ijsmeester met vragen over de ijsbaan. Met
petje op of petje af kon men het juiste antwoord geven. Winnares werd Elly Geertsma
die de prachtig ingepakte oude flessen won die
onder de vloer van de ijsbaan waren gevonden!
Hierna werd er nog lang gezellig nagezeten
onder het genot van gratis consumpties.

Om 16.00 uur begon het officieel gedeelte
met een humoristische inleiding van voorzitter Nina de Jong. Zij haalde menig komische
anecdotes aan en ging vervolgens over tot de
huldiging van onze 3 ere leden: Jan Buwalda,
Jan v. Duinen en Pieter Visser. Voor hen was
er een mooi bos bloemen en een aandenken
met daarin gegrafeerd: “Eeuwige Vriendschap “.
Hierna volgde er een prachtige lezing van Jan
IJsclub Vriendschap kan terugkijken op een
prachtig jubileum met de wetenschap dat de
baan op z’n huiding locatie waarschijnlijk z’n
langste tijd heeft gehad, gezien de plannen met
Holwerd aan Zee. Hierover later meer!!
IJsmeester Douwe
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WERK AAN N358 HOLWERD-METSLAWIER DOOR PROVINCIE FRYSLAN

Aannemer Oosterhof Holman gaat aan de slag
bij Holwerd. In Holwerd, op het kruispunt van
de Grândyk (N356) en de Fiskwei (N358), leggen we een linksaf-vak aan. De weg vanaf de
haven bij Holwerd is soms erg druk. Veel auto’s
vertrekken tegelijkertijd vanaf de boot en de
parkeerplaats. Ze rijden vanaf de provinciale
weg N356 (de Grândyk). Vanwege de drukte
loopt het verkeer bij de afslag naar de Fiskwei
(de N358) vaak vast. Via dit linksaf-vak sorteert
het verkeer richting de Fiskwei straks voor.
Verkeer richting Hallum kan zo vlot door blijven
rijden. De weg van Holwerd naar Ternaard is
daarnaast toe aan groot onderhoud. Zo herstraten we de Fiskwei en de Ternaarderdyk tot
Drieboerehuizen.
Werkzaamheden Holwerd
Bij de Grândyk-Fiskwei leggen we een linksafvak aan. Ook voegen we het voet- en fietspad
samen. Daarnaast is de bestrating in Holwerd
op de N358 toe aan onderhoud. De Fiskwei en
Ternaarderdyk worden daarom in de periode
van half april tot eind mei opnieuw bestraat.

Zo kan deze weg de komende jaren weer veilig
worden gebruikt.
Hinder kruispunt Grândyk-Fiskwei
Het fietspad vanaf het kruispunt Grândyk
(N356) en de Fiskwei (N358) tot aan de
Nieuwe Zeedijk hebben we al aangelegd. Op
het moment dat we het fietspad vanaf de
rotonde bij Holwerd tot aan het kruispunt
Grândyk en Fiskwei aanleggen, geldt er voor
fietsers een omleiding door het dorp.
•V
oor de aanleg van het linksafvak op het
kruispunt Grândyk/Fiskwei gaat het kruispunt
maximaal drie dagen dicht. Het verkeer
wordt dan omgeleid via de Ternaarderdyk/
Drieboerehuizen/Grândyk.
Hinder groot onderhoud
Om de N358 in Holwerd te kunnen herstraten,
sluiten we de weg zes weken af. Aanwonenden
kunnen gewoon thuis komen, omdat de parallelweg open blijft.
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•H
 et verkeer vanuit Ferwert en vanaf Ameland
richting Ternaard/Lauwersoog wordt omgeleid via Dokkum. Het verkeer vanuit
Groningen/Lauwersoog richting Holwerd
wordt bij Metslawier omgeleid via Dokkum.
Openbaar vervoer
De werkzaamheden in Holwerd zorgen ervoor
dat buslijnen 150 en 154 twee weken niet via
Ternaard kunnen rijden. Reizigers kunnen in
Hantum opstappen. In Holwerd blijven alle
buslijnen beschikbaar. Meer informatie wordt in

de bussen en op de website van Arriva bekend
gemaakt.
De werkzaamheden zijn eind februari begonnen en duren volgens de planning tot eind mei.
Blijf op de hoogte
Heeft u nog vragen? Op onze website www.
fryslan.frl/werkaanden358 vindt u meer informatie. Wilt u liever persoonlijk contact? Dan
kunt u contact opnemen met Hendrik Vries via
h.vries@fryslan.frl of bellen met 058 292 5925
van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.

ACTIVITEITEN DOOPSGEZINDE GEMEENTE
Adres: Stasjonswei 3
Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig
te zijn bij onze volgende activiteiten!
Zondag 24 maart 2019
15.00 uur, Vermaning, Holwerd
Actrice Eke Bom, muzikant Rutger Dijkstra en
schrijver Willem Schoorstra met het “Voluspaproject”
Info:
De “Voluspa”, of “De profetie van de zieneres”,
is het openingslied van de Oude of Poëtische
Edda: een verzameling goden- en heldenliederen uit IJsland. Het belangrijkste daarvan is
de Voluspa. Een zieneres, de Volva, ontvouwt
een allesomvattend beeld van de wereld,
van Schepping tot uiteindelijke ondergang,
het Ragnarok. De “Voluspa” zal in het Fries te
horen en te zien zijn. Omlijst door passende
muziek belooft deze voordracht een mystieke,
sjamanistische gebeurtenis te worden.
Zondag 7 april 2019
15.00 uur Vermaning, Holwerd
Het Kwartettekoor met Hindrik van der Meer
Info:
Een speciale dienst: het Kwartettekoor o.l.v.
Hindrik van der Meer geeft hier dit keer invul8 • DOARPSBEL NR. 187 MAART 2019

ling aan met als thema: “Hertslach - Om it út
te sjongen”.
De opbouw van de dienst ziet er dan ook
anders uit dan op andere zondagen: gelezen
bijbelteksten worden afgewisseld met bijpassende muziek.
Het thema van de dienst verwijst naar de
gelijknamige bundel, die op 27 januari 2019 in
de Annakerk van Winsum gepresenteerd is.
Daarin staan 170 (Friestalige) liederen van o.a.
Hindrik van der Meer.
Overigens is het de laatste keer dat hij met het
Kwartettekoor naar Holwerd komt. Met zijn
80 jaar is Hindrik met een afscheidstoernee
begonnen langs 42 Friese kerken, waaronder
die van Holwerd.
Iedereen is van harte welkom aan de Stasjonswei
3. De entree bij onze activiteiten is vrij. Er is een
collecte bij de uitgang.

De activiteitencommissie:
Riekje Aagtjes, Henk Bos, Marianne van der Bos,
Maaike Wassenaar en Giel van Leerzem

PEUTEROPVANG US EARSTE BEGJIN
Nieuwe peuters zijn bij ons op de peuteropvang al welkom vanaf 2 jaar. Wacht niet te lang
met het inschrijven van uw peuter, want hoe
eerder de inschrijving, hoe sneller de plaatsing.

Op peuteropvang Us Earste Begjin Holwerd
zijn de peuters op dit moment druk bezig met
het thema Verkeer. Er wordt geleerd wat een
zebrapad is, wat de kleuren van een stoplicht
betekenen, de verschillende soorten borden
en hoe je veilig de straat kunt oversteken. En
hoe kun je dit nou het beste leren... Juist door
het te doen.

Via het online inschrijfformulier op www.kinderopvangfriesland.nl/peuteropvang/inschrijven
kunt u uw peuter inschrijven voor de peuteropvang.
In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland
werd er een Oefenstraat klaargezet met een
zebrapad, stoplicht, obstakel op de stoep en
natuurlijk een straat en stoep. Na het lezen
van een boekje over oversteken en zingen van
Stoeprand.... STOP! konden de peuters oefenen hoe je moet oversteken. Een groot succes!
Voor onze peuters hebben we nog een verrassing in petto, aan het einde van het thema
Verkeer komt er een politiewagen met agent
langs. Dat zal vast een hele belevenis worden
voor de peuters!!

DOARPSBEL NR. 187 MAART 2019 • 9

DE NATOER YN EN OM HOLWERT
Sûnt ferline hjerst stiet der in prachtich byld
op de sédyk. In frou dy’t wachtet op heech
wetter makke troch Jan Ketelaar út Drachten.
Hysels sjocht yn it byld ek de stiging fan it wetterpeil yn sé en flechtelingen dy’t wachtsje op
har boatsjes. It is yntusken in wiere trekpleister
wurden. In soad minsken komme der te sjen
Elk hat der in eigen ferbylding fan en dat is it
wêzen fan keunst.

nekke. Der binne noch 2 soarten spjochten
yn ûs lân: de kleine bonte specht en de grote
bonte specht. Beide komme net folle foar yn it
Noarden. De lytse spjocht is sa grut as in mosk.

De maitiid is út ein en dat ek mei hiele waarme
dagen yn febrewaris. Je genietsje derfan mar it
jowt ek in ûnrêstich gefoel. It kloppet eins net.
It sil in gefolch fan de opwaarming fan de ierde
wêze en der moat seker wat oan barre. Yn
Australië wie it dizze winter soms 50 graden!
Grote bonte specht (grutte eksterspjocht)
Dizze spjocht komt almar faker foar ek yn ús
túnen en boskjes. We kinne de roffel tsjin de
beamstam om in wyfkespjocht te lokken. Ek it
hakken op de beambast om ynsekten derút te
klopjen. In wûnderlike fûgel mei syn izersterke
nekspieren. It mantsje hat in reade flek yn syn
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Maitiid en fûgeltrek
De fûgeltrek is yn folle feart. We hearre de
merel (klyster), de winterkoning (tûmke), de
koolmees (blokfink) en gean mar troch. De vink
(skelfink) sjongt ek wer folút. It sjongt in lûd en
helder triljen en hâldt faak mei ien slach wer
op, de saneamde Finkenslach. It fûgeltsje hat in
blau/grize nekke en krún en in roze gesicht en
boarst mei in wite streek op de flerk. It wyfke is
grizich en wat rozich. Mear by de kust komme
de lepelaars en kluten werom.
Der wie goed nijs oer Holwerd aan Zee. De 15
miljoen dy’t we krigen ha, wie in flinke opstekker. Ik sjocht dernei út dat it séwetter aanst
tichtby Holwert stiet en dat der ferskate fûgels
hjir har iten fine en brieden geane.
Oant in oar kear,
Sara Hofman
sarahofman@gmail.com

WAD’N KOOR
Hou je van zingen en van gezelligheid? Dan ben
je van harte welkom bij Wad’n koor. Dit is de
slogan van het koor. Elke donderdag van 19.45
tot 21.45 wordt er geoefend in het Amelander
Veerhuis en het koor is een groep enthousiaste
mensen die heel graag zingt maar ook een
hele leuke groep is. Naast de gezelligheid is het

koor ook serieus aan het oefenen en krijgt het
steeds meer mooie liederen(o.a.”Perfect” van
Ed Sheeran, “Bed of roses “van Bon Jovi).
Wil je eens een keer meezingen om te kijken
of het wat voor je is? Je bent van harte welkom!
Voor inlichtingen kun je bellen naar Pietsje
Brander tel. 06-48510577.

LEDENVERGADERING DE LAATSTE EER HOLWERD
Uitvaartvereniging “DE LAATSTE EER” Holwerd
www.dleh.nl. Secretariaat: Prof. Holwardastrjitte
10, 9151 KW Holwerd. Tel: 06-34636326
Corresp.adres: Postbus 3, 9150 AA Holwerd
Opgericht 8 december 1904
Uitvaartvereniging De Laatste Eer houdt

op woensdag 27 maart 2019 de jaarlijkse
LEDENVERGADERING. Aanvang: 20:00 uur
in ‘t Sintrum te Holwerd. Na de pauze verzorgt een spreker van “Natuurbegraafplaats
Friesland” een inleiding. De agendapunten vind
u vanaf 2 weken voor de vergadering op onze
website: www.dleh.nl.

JOUW HUIS. HAAR THUIS
Wat is thuis?
Is thuis op
dezelfde
plek
als
daar waar
je huis staat?
Is thuis een
gebouw of
een gevoel?
De dikke
van Dale
omschrijft
thuis als de
plaats waar
iemand zich
thuis voelt. Thuis hoort een plek te zijn waar
je tot rust kan komen, waar je je goed voelt
en waar je jezelf kan zijn. Kan iemand zich op
meerdere plekken thuis voelen? Ja hoor! Al is
het maar voor eventjes….. Europa Kinderhulp
is op zoek naar mensen (jong, oud, samen of
alleen) die deze zomer hun (t)huis voor eventjes willen delen met kinderen uit Nederland,

België, Frankrijk en Duitsland. Door hen in de
zomervakantie simpelweg mee te laten draaien
bij jou of jullie thuis, kunnen deze kinderen even
op adem komen. Samen eten, samen spelen.
Kind zijn.
Wordt jou of jullie huis deze zomer voor eventjes haar thuis? Neem contact op met Joke de
Vries voor meer informatie. Telefoonnummer
0518-841942 of stuur een mailtje naar friesland@europakinderhulp.nl.
Data van de verschillende kinderreizen in
Friesland in 2019
Nederlandse kinderen: 22 juli - 31 juli
Belgische kinderen: 22 juli - 5 augustus
Franse kinderen:
Secours Populaire Francaise 23 juli - 6 augustus
Duitse kinderen:
Hannover 15 juli - 26 juli
Schneeberg/Delitzsch 22 juli - 9 augustus
Oldenburg 12 juli - 26 juli
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NIEUWSBRIEF VAN FÊSTE GRÛN FEBRUARI 2019
•O
 verleg met de (bestuurs-) leden van stichting Fêste Grûn
• Actualiteiten en verslaglegging op de website
en Facebook Fêste Grûn

Met dit viermaandelijks nieuwsblad wil stichting
Fêste Grûn de verenigingen Dorpsbelangen informeren en op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Op de website en Facebookpagina
van Fêste Grûn treft u steeds de laatste nieuwsberichten aan.
Redactie: festegrundongeradiel@gmail.com
Website: www.festegrun.nl
KvK-nummer: 66752752
IBAN Regiobank: NL70 RBRB 0943 7221 52
Facebook Feste Grun
De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2019
Activiteiten van Fêste Grûn de afgelopen
maanden, o.a.
• De film ‘het Wad’ van Ruben Smit met vertegenwoordigers van diverse dorpsbelangen
in Dokkum bijgewoond
• Ondersteuning van protest ‘geen gasopbouw
nieuwe putten’ Groningen december 2018
•
Naamswijziging Stichting Fêste Grûn
Noardeast-Fryslân, kortweg Fêste Grûn
Voorheen Fêste Grûn Dongeradiel. Ons logo
moet nog worden aangepast.
•
Overleg met gemeente Dongeradeel,
dorpsbelangen Ternaard en Wierum,
Woningbouwvereniging en deelname aan
omgevingsproces
• Overleg met Waddenvereniging, Wetterskip,
Milieudefensie, Tegengas
• Overleg met dorpsbelang Blija
•
Indienen Zienswijze van Fêste Grûn naar
aanleiding van het ontwerp winningsplan Blija
is ingediend bij min. EZK, Provinciale Staten
Friesland, Wetterskip en gemeente NEF
•
Input Schadeprotocol ‘kleine gasvelden’ februari 2019
12 • DOARPSBEL NR. 187 MAART 2019

Naamswijziging Fêste Grûn
Onze stichting heeft, met ingang van dit nieuwe
kalenderjaar, een naamswijziging ondergaan.
Dongeradiel maakt deel uit van de gefuseerde
gemeente Noardeast-Fryslân.
Een regio waar eveneens volop gas wordt
gewonnen, maar die minder dan Groningen
in de publieke belangstelling staat. Een gebied
dat grenst aan de Waddenzee. Een bijzonder
kwetsbaar gebied, dat in zijn stille schoonheid
vraagt om bescherming.
Een aanzienlijk deel van de gaswinningsopbrengsten uit de bestaande winningsgebieden
moet volgens ons nu echt terug naar de regio.
De oprichting van een fonds is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast vinden wij de gaswinning uit
nieuwe velden ongewenst en onvoorspelbaar.
Doelstelling van de Stichting
Fêste Grûn beijvert zich voor de belangen
en veiligheid van alle bewoners in deze gefuseerde gemeente. Vanuit een onafhankelijke,
signalerende en ondersteunende positie zet
de stichting zich in voor een veilig en leefbaar
woon/leefklimaat. Zij weet zich daarbij actief
gesteund door vele dorpsbelangverenigingen in
de omgeving. Speerpunten zijn:
• Omkering van bewijslast;
• Rechtvaardige schade behandeling;
• Ondersteuning transitie fossiele energie naar
duurzame energie
Zorgen over/voor de Regio
De gaswinningsactiviteiten in een economisch
krimpgebied, zoals Noord Oost Friesland geven nu reeds reden voor ernstige zorgen die
neerkomen op de volgende zaken.
• Bodemdaling vaste land en Waddenzee
•
Verandering samenstelling (lees: verzilting)
grondwater en op den duur kwaliteit van
drinkwater

•W
 aardevermindering van huizen (WOZdaling huizen in gaswinningsgebieden)
•V
 erandering in milieu en leefomgeving
Omgevingsproces en reeds verleende toegangsvergunning ‘opsporing’ Ternaard
Algemeen
Het omgevingsproces is voortgekomen uit de
gaswinningsplannen Ternaard. Op zich een
mooi initiatief om, in een economisch krimpgebied, inwoners mee te laten denken over
de toekomst en de plannen om een dergelijke
regio aantrekkelijk en economisch te vitaliseren.
De plannen die er vanuit Economische Zaken
zijn om een nieuw gasveld onder Ternaard en
de Waddenzee aan te boren en te exploiteren,
werden in december 2017 ‘on hold’ gezet i.v.m.
de beschreven pilot.
Hoe loffelijk ook de intentie van de van de
pilot is, het gegeven dat EZ en ook de NAM
als partij meedoen aan dit proces maakt het
geheel tot een lastige, waar meerdere mensen
en partijen hun twijfels bij hebben.
Twijfel
Die twijfel is bewaarheid geworden, aangezien
minister Wiebes 7 februari jl. in de Tweede
Kamer aangaf bestaande vergunningen doorgang te verlenen. Dat betekent dat probleemloos een winningsvergunning kan worden afgegeven. Weliswaar onder voorwaarden van
de resultaten van het omgevingsproces. De
invloed van deze resultaten lijken echter gaswinning niet in de weg te staan op dit moment.
Dit in tegenstelling tot wat eerder aangeven
is, namelijk dat het omgevingsproces voor de
noordoost regio losgekoppeld kan worden van
de nieuwe gaswinningsplannen. Fêste Grûn is
gesprekspartner en zal zich actief inzetten om
resultaten te boeken in de besprekingen.
Voortgang
De voortgang in het omgevingsproces heeft
daarnaast een aanzienlijke vertraging opgelopen. Pas in december 2018 en januari 2019 zijn
er gesprekken geweest met de betrokkenen,
waarbij nut en noodzaak met elkaar doorgenomen zijn. We houden u op de hoogte van de

verdere stand van zaken. Vanuit FG is aangedrongen om bij de zogenaamde tafelgesprekken deskundigen uit te nodigen die in staat
zijn alternatieve perspectieven aan te reiken.
We hopen er op die manier voor te zorgen
dat niet slechts het economisch perspectief
overheerst, zoals dat meestal het geval is bij
gaswinningsprocedures. Vanuit die doelstelling
blijft FG betrokken bij de besprekingen en volgt
de ontwikkelingen op de voet.
Zorgen en ontwikkelingen ten aanzien van
schademeldingen en schadevergoeding en/of
compensatie van bewoners
Het is opmerkelijk dat er een officieel
Schadeloket te Assen sinds januari 2017 opgericht is, maar dat er geen meldingen binnenkomen. Wellicht minder paradoxaal dat het
lijkt, aangezien het loket niet bevoegd is om
handelend op te treden inzake schadetoekenning, resp. schadecompensatie.
Stand van zaken momenteel
In een willekeurig ander gaswinningsgebied dan
Groningen, is momenteel geen sprake van een
rechtvaardige planschade regeling. Dit komt
doordat individuele bewoners zelf dienen aan
te tonen dat er een oorzakelijk verband ligt tussen gaswinningsactiviteiten en geconstateerde
schade. De ontwikkelingen in Groningen hebben echter geleid tot een versnelling in het te
ontwikkelen schadeprotocol voor de bewoners
van Groningen.
Voor bewoners buiten het contouren gebied
Groningen, kan op dit moment een individuele
schademelding ingediend worden bij de NAM
of een andere betrokken winningsorganisatie
(bv Vermillion).
Ontwikkeling Schadeprotocol en Procedure
Oud-hoogleraar prof. dr. Henk Sol is door het
ministerie van EKZ gevraagd om een schadeprocedure/protocol te ontwikkelen dat recht
doet aan de rechtsgelijkheid van bewoners in
een winningsregio. Met nadruk wordt in deze
procedure speciale aandacht gevraagd voor
bewoners uit de zogenaamde ‘kleine gasvelDOARPSBEL NR. 187 MAART 2019 • 13

den’, zoals geldend hier in Fryslân en elders in
Nederland.
Begin februari 2019 heeft Fêste Grûn in overleg met de heer Sol, vertegenwoordigers van
de dorpsbelangen Ternaard, Wierum en de
gemeente Noardeast-Fryslân, Wetterskip,
Provincie en de NAM een aantal voorwaarden
en aandachtspunten meegegeven. Zodra het
verslag hiervan binnen komt, dan wordt dit
uiteraard geplaatst op de website.
Belangrijkste aandachtspunten waar we over
spraken waren:
•
Spoedige transparante behandeling van
schademeldingen
• Volledige inventarisatie van meldingen, waaronder WOZ-daling huizen
•
24 uurs Monitoring van de ondergrondse
bewegingen in de winningsgebieden en een
waarschuwingssysteem includeren
•
Berichtgeving van ondergrondse bewegingen (boven/buiten een bepaalde parameter)
communiceren met betrokkenen.

AGENDA
MAART 2019
24	15.00 uur Voluspa-project in de
Doopsgezinde kerk.
27	20.00 uur Ledenvergadering De Laatste
Eer in ‘t Sintrum.

APRIL 2019
7	15.00 uur Het Kwartetkoor met Hindrik
van der Meer in de Vermaning.
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Ontwerp Schadeprotocol en procedure
betrokkenen ‘kleine’ gasvelden
In maart 2019 wordt dit protocol en bijbehorende procedure ingediend bij Eric Wiebes van
het ministerie EZK.
Op zich is dit ons inziens een belangrijke stap
in de goede richting om de rechtspositie van
mensen in deze regio te beschermen tegen
schade en/of waardeverminderingen van grond
en goed. Toch kan het enige tijd duren voordat
het protocol actief in werking treedt.
Tot die tijd raden we iedereen, die schade
denkt te hebben in relatie met gaswinning, aan
daarvan melding te doen bij de NAM. Doe die
melding vergezeld van foto’s en bewaar een
digitale copie!! Voor alle bewoners geldt het
dringende advies:
Maak uw eigen nulmeting!
Ook al heeft u nu (nog) geen schade toch is het
aan te raden om tijdig digitale foto’s te maken
van het eigen huis en/of andere gebouwen.
Denk daarbij vooral aan de vloeren, muren
binnen- en buitenshuis en het dak.
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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, Gezondheidscentrum, Elbasterwei 2, tel. 06-25147889.
■ 	
 (Sport)Massage Rommie Wierstra
De Teebus 16, tel. 06-28574153.

Birdaarderstraatweg 70.
Friese zorgwinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent
per min.) Archipelweg 109, 8921 TH
Leeuwarden, Postbus 417, Leeuwarden. 058265 56 10. Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00
uur en zat. van 10.00-17.00 uur.
Uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’:
Uitvaartleider K. Elzinga-Dijkstra, Nijbuorren
5, 9137 SK Oosternijkerk, tel. 561374, 0620620647.
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
inrichting en onderhoud van uw buurt? Dan
kunt u contact opnemen met wijkbeheer
Dongeradeel.
Bijvoorbeeld de losliggende stoeptegels of
kapotte straatlamp kunt u doorgeven op tel.
nr. 298777 of mailen: 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.

■

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

OPHALEN OUD PAPIER
2 april ■ 14 mei ■ 25 juni
Iedere 2e dinsdag van de maand
Oud papier wordt opgehaald door
De Tsjelke en de Bazuin

De Doarpsbel is een uitgave van de Vereniging
van Dorpsbelangen Holwerd
Lidmaatschap Dorpsbelang: € 8,- per jaar.

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 juni, 3 september en 3 december
bij Henk Willemsen
of via redactie@dorpsbelangholwerd.nl

Alle nieuws over Holwerd op: WWW.HOLWERD.NL
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Voor uw berichten en nieuws mail
naar: redactie@holwerd.nl

