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NIJS FAN DOARPSBELANG

Grutsk op ús fernijde COOP, want dat bin wy!! 
En ik denk ook wel dat iedereen dat mag zijn 
uit heel Holwerd en de wijde omgeving. Na 
10 dagen gesloten te zijn geweest voor een 
flinke verbouwing ging de supermarkt op 24 
november weer open. En wat is het prachtig 
geworden Bij binnenkomst waan je je even in 
een heel andere wereld. Het assortiment is flink 
uitgebreid, het interieur is vernieuwd, de inde-
ling is gewijzigd en de winkel is ook nog eens 
groter geworden. Hiermee is de supermarkt 
weer klaar voor de toekomst. Willem en Erzsi, 
familie Verbeek wat hebben jullie er wat moois 
van gemaakt! Veel succes gewenst. Met zo’n 
mooie winkel waar alles te krijgen is heb je 
geen stad meer nodig!

Extra ledenvergadering
Deze werd op vrijdagavond 7 november ge-
houden. Vanwege de coronacrisis was er met 
elkaar verbinding via de computer. Een twin-
tigtal leden (inclusief bestuur) nam deel aan 
deze online bijeenkomst. Het was met name 
bedoeld om samen met de leden tot een be-
sluitvorming te komen rondom de verkoop van 
een stuk grond in bezit van dorpsbelang aan de 
Ljouwerterdyk. Verderop in deze doarpsbel zijn 
de notulen van deze avond na te lezen.

Bestuur
Auke Douwes heeft te kennen gegeven zijn 
bestuursfunctie neer te leggen. Na twijfels bij 
hemzelf of deze functie wel op zijn lijf geschre-
ven zou zijn, is hij tot de conclusie gekomen 
dat dit helaas niet het geval is. Uiteraard wordt 
zijn keus gerespecteerd. Auke bedankt voor de 
tijd die je aan de vereniging hebt besteed! We 
zijn op zoek naar nieuwe kandidaten om ons 
bestuur te versterken, maar als iemand zichzelf 
kandidaat wil stellen kan dat natuurlijk ook altijd 
bij het bestuur gemeld worden.

Wegwerkzaamheden
Van de gemeente is bericht ontvangen dat er in 
het voorjaar van 2021 een reconstructie van de 
riolering van de Elbasterwei in de planning staat. 

De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels al 
begonnen. De bedoeling is om de bestaande 
riolering te vervangen en een extra rioolstelsel 
aan te brengen voor de afvoer van regenwater. 
Hierdoor ontstaat er een gescheiden riool-
systeem vergelijkbaar met wat een paar jaar 
geleden in de Holwardastrjitte is uitgevoerd. 
De bestrating wordt weer met dezelfde klin-
kers gelegd. De stoepen worden voorzien van 
nieuwe banden en tegels. Hiermee blijft het 
aanzien van de straat gelijk. Aanwonenden van 
de Elbasterwei zullen door de gemeente tijdig 
op de hoogte worden gesteld wanneer de 
uitvoering van de werkzaamheden zullen gaan 
plaatsvinden.

Sloop en nieuwbouw
Van woningbouwcorporatie Thús Wonen is 
bericht ontvangen dat hun voorgenomen plan 
voor sloop en nieuwbouw van een flink aantal 
woningen aan de Beyertstrjitte door kan gaan. 
Er is al een heel lang traject van gesprekken en 
bijeenkomsten met de bewoners aan vooraf 
gegaan waarbij dorpsbelang als toehoorder 
nauw betrokken is geweest. Als eis werd ge-
steld dat minstens 70% van de bewoners van 
de te slopen woningen aan de Beyertstrjitte 
het met de plannen eens zou moeten zijn om 
het door te laten gaan. Die meerderheid van 
stemmen is ruimschoots gehaald! De sloop en 
nieuwbouw kunnen dus door gaan. In totaal 
betreft het 29 huurwoningen die tegen de vlak-
te gaan (de gezinswoningen 30 t/m 52 en de 
voormalige bejaardenwoningen nummers 66 
t/m 98). Maar voor de sloop uit zullen er eerst 
een aantal nieuwe levensloopbestendige wo-
ningen op het bouwterrein bij de Nije Nijhof 
worden gebouwd. Bewoners van de te slopen 
huizen zullen hier als eerste voorrang krijgen op 
een huurwoning. We zijn er van overtuigd dat 
Thús Wonen er wat moois van gaat maken en 
blijven de ontwikkelingen volgen.

Laadpalen
Door de opkomst van elektrische voertuigen is 
er een toenemende vraag naar de mogelijkheid 
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om de elektrische auto op te kunnen laden, 
zowel op een privé - als op een openbare par-
keerplaats. En deze vraag zal naar verwachting 
in de toekomst alleen maar verder toenemen 
en dus ook in Holwerd. Nederland heeft zich 
gecommitteerd aan de internationale doelstel-
ling om in 2030 de uitstoot van CO2 terug te 
dringen. In het klimaatakkoord zijn hierin afspra-
ken gemaakt om te komen tot een haalbare 
en uitvoerbare transitie voor gemeenten en 
inwoners. Gezien vanuit dit kader is er door de 
gemeente besloten om ook in ons dorp twee 
laadpalen te plaatsen met elk twee oplaadpun-
ten op het parkeerterrein bij de COOP. Het 
spreekt voor zich dat er bij deze punten in 
principe alleen langdurig geparkeerd zal kunnen 
worden voor het opladen van een elektrische 
auto.  Dit is vastgelegd in het gemeentelijk ver-
keersbesluit. De parkeerplaatsen zullen worden 
voorzien van een verkeersbord met daarop de 
tekst “opladen elektrische voertuigen”. 

Nieuw schoolgebouw
Op 8 oktober heeft de gemeenteraad van 
Noardeast-Fryslân besloten om voor de nieuw-
bouw van samenlevingsschool “De Tijstream” 
een bedrag van ruim 2,6 miljoen euro beschik-
baar te stellen. De raad is verder ook akkoord 
gegaan met een vorm van bouwen waarbij er 

een gedeelte aangebouwd wordt aan MFA De 
Ynset en een gedeelte van het MFA wordt 
overgenomen en intern zal worden verbouwd. 
Tot nu toe wordt er nog steeds les gegeven 
in de twee bestaande schoolgebouwen van 
voorheen OBS De Tsjelke en CBS Ploos van 
Amstelskoalle. Deze situatie zal ook nog wel 
even zo moeten blijven duren. In de loop van 
2021 zal een en ander met betrekking tot de 
nieuw te bouwen school ongetwijfeld verder 
zijn beslag gaan krijgen.

Speeltuin
De speeltuin aan De Kamp is in het najaar he-
lemaal vernieuwd met behulp van vele vrijwilli-
gers. De speeltuin voldeed niet meer aan ieders 
eisen en het aantal speeltoestellen was zeer 
beperkt. Dat moest maar eens anders vond 
een groep dorpsgenoten en er werd een speel-
tuincommissie samengesteld om dit gedaan te 
krijgen. De oude toestellen gingen er uit en er 
werden nieuwe geplaatst. In totaal is er voor  
€ 59.000,- in het project geïnvesteerd. Het geld 
voor de herinrichting komt uit verschillende 
acties in ons dorp en subsidies van onder an-
dere Jantje Beton, het Iepen Mienskipsfûns van 
de Provinsje Fryslân en de NAM. Er kan door 
de kinderen weer naar hartenlust gespeeld 
worden en de speeltuin kan weer vele jaren 
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vooruit. Alle vrijwilligers die hier aan hebben 
meegewerkt, bedankt!

Dorpsbelang is er voor iedereen
Zoals ieder jaar gebruikelijk is dit december-
nummer van de doarpsbel ook weer huis-aan-
huis bezorgd. De doarpsbel is een uitgave van 
onze Vereniging van Dorpsbelangen Holwerd. 
U bent nog geen lid? Meld u aan voor het 
lidmaatschap bij het bestuur of via de mail op 
info@dorpsbelangholwerd.nl. 

Sa, en dat wie it dan!
Dit is de lêste doarpsel makke ûnder myn 
redaksje. Ik ha it altyd mei nocht en wille dyn, 

mar yn de rin fan it oankommend jier hâld ik 
op mei doarpsbelang. Dan ha ik trettjin jier yn 
it bestjoer fan de feriening sitten en is it ek wol 
moai west. It is tiid om it stokje oan nije be-
stjoerders oer te jaan en tiid foar oare dingen! 
Tineke Hoekstra sil aansens yn it nije jier de 
redaksje oernimme en se hat der in ôfgryslik 
protte nocht oan. Ik winskje har alle sukses ta! 

Mar foar no, nammens doarpsbelang, goeie 
krystdagen tawinske en hooplik wurdt it yn 
2021 in better jier wêryn we it coronafirus de 
baas wurde kinne. In sûn nijjier!

Dorpsbelang, Henk Willemsen

NIEUWE DOARPSBEL

Voor u ligt de laatste editie van de huidige 
Doarpsbel. De afgelopen jaren zorgde Henk 
Willemsen ervoor dat er 4 keer per jaar een 
goed gevulde Doarpsbel bij u in de brievenbus 
belande. Maar Henk gaat het dorpsbelangbe-
stuur verlaten en daardoor moesten we als 
Dorpsbelang op zoek naar een vervanger. Het 
moment om niet alleen een vervanger te zoe-
ken, maar ook de Doarpsbel in een nieuw jasje 
te steken! Samen met imagobureau Anblick 
gaan we voor een magazine! Een magazine met 
vormgeving en inhoud die u niet wilt missen! 

Redactieleden gezocht!
Wil jij ons helpen bij het vullen van de nieuwe 
Doarpsbel of heb je ideeën voor een leuke 
rubriek? Wacht dan niet langer en meld je aan 
via info@dorpsbelangholwerd.nl. 

Samen bepalen we de inhoud van de nieuwe 
Doarpsbel en zorgen we ervoor dat er 4 keer 
per jaar een Doarpsbel bij alle leden van dorps-
belang Holwerd in de brievenbus belandt.

Tineke Hoekstra

AANDENKEN

Nu, een jaar later, even een berichtje van ons.
Als waardering voor het aandacht schenken en 
promoten van ons boek 
“Wat ha we moai sitten”, 40 jier kroechferhalen 
schenken wij Dorpsbelang Holwerd dit exem-
plaar voor het archief. Hartelijke dank. Henk 
&Ida van Duinen.

Het boek loopt voortvarend. Wees er bij. Iets 
voor onder de kerstboom. Bestel en wij verstu-
ren het naar je toe, € 20,00 + porto. 
Of haal het bij onderstaand adres. 
Email: henkvanduinen@kpnmail.nl, tel: 0519-
346743. Of: H.C.R Het Amelander Veerhuis 
Holwerd. Tel: 0519-346331.
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MESTVERGISTSER LANDS WELVAREN

De mestvergister op Lands Welvaren is sinds 
2017 weer in gebruik. In 2017 baarde dit ons 
zorgen omdat de vergister in het verleden voor 
flinke stankoverlast had gezorgd. Een gesprek 
met de investeerder volgde waarbij hij aangaf 
over de juiste kennis te beschikken om de 
mestvergister zonder overlast te kunnen laten 
functioneren. Met een handtekeningenactie 
kwamen we in verweer. 
De nieuwe eigenaar wilde de resterende sub-
sidieperiode volmaken en zou dan stoppen. 
Maar de aangepaste vergunning die al vrij 
snel werd aangevraagd deed twijfelen aan 
dat verhaal. En stinken deed hij toch weer. 
Ondertussen is de vergister al diverse keren 
van eigenaar veranderd en heeft het ons al heel 
wat slapeloze nachten gekost. We praten u via 
deze weg graag bij.

Procedure tegen de gemeente
In 2019 zijn we als dorpsbelang een procedure 
tegen de gemeente gestart en stelden we aan 
de gemeente de volgende vragen:

-  Had u een vergunning verleend als bij de 
aanvraag eerlijk was berekend en gemeten 
hoeveel geur er zou zijn? 

-  Is het wel goed gegaan met het verlenen van 
de vergunning in 2018? Zijn er niet te veel 
zaken over het hoofd gezien, bijvoorbeeld 
een aantal geurgevoelige objecten en het 
digestaatscheiden buiten? 

-  Is er wel geleerd van de ervaringen van hier 
en op andere plekken?

Er volgde een heel proces en op 27 oktober 
j.l. verschenen we als bestuur van dorpsbelang 
samen met een omwonende voor de recht-
bank in Groningen. De uitspraak zal binnenkort 
bekend worden gemaakt. Daarnaast volgt er 
begin volgend jaar nog een hoorzitting bij de 
gemeente Noardeast-Fryslân. 

De race is nog niet gewonnen
U sterkt ons als u bij geur- of geluidshinder uw 
klachten blijft melden! Dit kan via het milieu-
alarmnummer 058 212 24 22.

CORVUS FRUGILEGUS

Dorpsgenoten,
 
Een dorp kan niet zonder vrijwilligers, ook 
Holwerd niet. Daarom is tien jaar geleden het 
genootschap Corvus Frugilegus opgericht die 
zich tot taak heeft gesteld ieder jaar een vrijwil-
liger (of een groep vrijwilligers) in het zonnetje 
te zetten en namens het dorp te bedanken 
voor hun inzet. Dit resulteert in de uitreiking 
van de Holwerter Roek, de bijbehorende das-
speld en een oorkonde.

Het genootschap vraagt daarom aan de inwo-
ners van Holwerd om kandidaten te nomineren 
voor de Holwerter Roek 2020.
Weet u iemand of kent u een groep vrijwilligers 

waarvan u vindt dat die in aanmerking komen 
voor de Holwerter Roek, geef dan de naam of 
de namen door via het emailadres info@dorps-
belangholwerd.nl.

Uw kandidaat wordt dan meegenomen in de 
uiteindelijke besluitvorming.

De uitreiking zal plaatsvinden tijdens de eerst-
volgende algemene ledenvergadering van 
Dorpsbelang Holwerd.
 
Wij horen graag van u.
 

W.g. de Rector Magnificus 
Genootschap Corvus Frugilegus
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DE NATOER YN EN OM HOLWERT

Foar in soad minsken is it troch de coronamaat-
regels, bêst wol in drege tiid; jierdeifeestjes, 
útgean, lekker út iten, it leit foar in grut diel stil. 
Gelokkich is dêr de natoer wêr’t we genietsje 
kinne fan de hjerstbeammen, de poddestuollen, 
de fûgeltrek en gean sa mar troch. We kinne 
altyd noch rinne, fytse of ús triuwe litte om sa 
yn de natoer te wêzen.

Sa seach Nina de 
Jong mei in freon- 
din op in kuier-
tocht in draai-
nekke (draaihals), 
tichtby de iisbaan. 
De draainekke is in bûnt/brúne fûgel ûng. sa 
grut as in mosk en hy hat wat fan in spjocht. 
Hy ferstivet by gefaar en kin dan syn nekke 
draaie as in slang. It is tige bisûnder dat sy dizze 
fûgel seagen want hy is hjir net faak te sjen. 
Der is ek in wytgattsjirk (witgatje) sjoen flakby 
Holwert. Hy spatte út de sleatskant en de wite 
stuit wie dúdlik te sjen. It is in steltrinner en in 
trochtrekker. 

Miskien is it jim ek opfallen mar ik ha net folle 
spinnen sjoen dizze hjerst. It is it seizoen fan 
de spinnen, spinnen sa as de krússpin, de spin 
dy’t sokke moaie spinreagen makket. As je 
oer de greiden seagen mei de sinne der oer, 
like it sa moai, al dy spinreachjes mar ik ha 
se net folle sjoen. 
De meast foarkom-
mende spinnen bin-
ne: de krússpin, de 
trilspin dy’t yn elk 
hûs foarkomt en de 
gewoane hûsspin, in 
dûnkere grutte spin, 
bêst wol in akelige 
spin.

Wylde ein
De wylde ein is foar in part in standfûgel, dat 
bin fûgels dy’t hjir it hiele jier bliuwe. Sjochst 
de wylde ein yn sleatten, parken, rivieren, stop-

pelfjilden mar ek wol oan de waddenkust. It 
mantsje hat in griene kop en in wite halsbân 
en in giele snaffel. It wyfke is brún mei fan 
efteren in blau/pearse streep. In grut diel fan 
de wylde einen binne wintergasten dy’t briede 
yn Skandinavië en Noard-Ruslân. Oan in wylde 
ein kinst sjen oft it in wylde ein is, sy sliepe faak 
oerdeis. Der binne n.l. ek tamme einen. Yn de 
tiid dat se ferfearje, binne de mantsjes krekt sa 
brún as de wyfkes. De wylde ein heart ta de 
grondeleinen, dat binne einen dy’t op ‘e kop 
yn it wetter steane om har iten te sykjen byg. 
wetterplanten en wetterbistkes, it saneamde 
“grondelen”. Ik wit net oft it jim ek opfallen is 
mar je sjogge hieltyd minder wylde einen. 30% 
fan de briedpopulaasje is ferdwûn. It is faaks it 
oerlibjen fan de jonge pyken dat it probleem is. 
Der binne op it stuit ek minder wyfkes as man-
tsjes. It SOFON, in ûndersyksorganisaasje foar 
fûgels, ûndersiket no wer’t it oan leit dat dizze 
fûgel sa yn oantallen ôfnimt. De SOFON hat 
ek in kuikentellerapp wer‘t je oanjouwe kinne 
hoefolle piken je sjoen ha.

1 desimber 2020

Oant in oare kear,

Sara Hofman
sarahofman@gmail.com
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KUNSTEXPOSITIE DENEMARKEN

Hoewel in deze coronatijd het aantal reisbewe-
gingen steeds verder wordt beperkt heeft het 
werk van enkele noordelijke kunstenaars de 
weg naar het buitenland gevonden. Museum 
Belvédère in Heerenveen leverde tientallen 
topstukken in bruikleen aan de expositie onder 
de naam  “Calm before the storm - Art from 
the Wadden Sea” waaronder het doek “Het 
zilveren wad” van Henk de Vries uit Holwerd. 
De werken hebben allemaal het noordelijk 

landschap als onderwerp. “Een opsteker voor 
’t noordelijk kunstklimaat”, aldus direkteur Han 
Steenbruggen van museum Belvédère. De 
expositie is tot en met 10 januari 2021 nog 
te zien in het “Ribe Kunstmuseum” in Ribe, 
Denemarken. Het schilderij heet daar in het 
Deens: “Den selvglinsende vade”. Een licht-
puntje in de donkere tijden, met name in de 
culturele sector.

(Bron: Museum Belvédère)

BEEINDIGING STICHTING WOONINITIATIEF HOLWERD

18 oktober 2020

Beste mensen,
Alweer een vijftal jaren geleden, in 2015, zijn 
Hans en Janke de Haan gestart met het initia-
tief om een duurzame kleinschalige woonvorm 
op te zetten voor jong volwassenen met een 
verstandelijke en/of meervoudige beperking 
waarvoor langdurige zorg/begeleiding noodza-
kelijk is, in Holwerd. In september 2016 is er 
een officieel driekoppig bestuur gevormd om 
dit plan verder uit te werken. Vervolgens wer-
den er in 2017 statuten gemaakt en werden we 
een officiële stichting, (Stichting Wooninitiatief 
Holwerd) deze werd ingeschreven bij de kamer 
van Koophandel.
Vanaf het eerste begin was het idee om via 
woningbouwstichting Thús Wonen te gaan 
huren en voor de zorgverlening de JP van den 
Bent Stichting in te zetten. Deze beoogde sa-
menwerking werd in 2018 bekrachtigd met het 
ondertekenen van een Intentieverklaring tussen 
de drie partijen met daaraan gekoppeld de “go 
or no go” datum van 31 december 2020.
Ondertussen werd er regelmatig vergaderd 
en contact gehouden met potentiële ouders/ 
verzorgers. Er werden contacten gelegd met 
de gemeente Dongeradeel/ Noardeast-Fryslân, 
Dorpsbelangen Holwerd, Stichting Welzijn 
Dongeradeel, Holwerd aan Zee, de belangen-

vereniging van mensen met een persoonsge-
bonden budget Per saldo en diverse andere 
besturen in Holwerd. In het dorp bleek veel 
draagvlak te zijn voor het initiatief. Gaande 
de tijd werd ons duidelijk dat er onvoldoende 
vraag was vanuit de doelgroep, omdat poten-
tiële bewoners van het eerste uur inmiddels, 
door het verstrijken van de jaren een fijne 
woonplek hadden gevonden, meestal buiten 
Holwerd. Begin 2020 hebben we drieduizend 
flyers in de regio verspreid om de aandacht 
te vestigen op het initiatief. Helaas leverde dat 
onvoldoende reacties op. 
Op 19 mei is daarom in goed overleg en met 
wederzijdse instemming van de drie partijen 
geconcludeerd dat ons project niet haalbaar 
is. De reden hiervoor is dat er op dit moment 
onvoldoende structurele vraag vanuit de doel-
groep is naar beschermd wonen in Holwerd. 
De plezierige samenwerking is daarom eind 
augustus 2020 officieel beëindigd. 
Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen en 
steun in de afgelopen jaren. Mocht  u op zoek 
zijn naar  een woonplek voor uw zoon of doch-
ter, dan adviseren wij u contact op te nemen 
met de JP van den Bent Stichting.

Met vriendelijke groet, namens 
Stichting Wooninitiatief Holwerd, Maaike Bakker, 

Anneke van der Meer en Janke de Haan



DOARPSBEL NR. 194  DECEMBER 2020 • 7

KERSTVERHAAL

Het is negen uur in de avond. Ik stap uit de 
iets te warme auto en al snel voel ik de koude 
winteravondlucht tegen mijn wangen branden. 
Volgens mij is het wel min dertig buiten. Toch 
zou ik liever buiten blijven staan dan nu het huis 
van tante Griet in lopen. “Kom Femke, schiet 
op, we zijn al laat!”. Heit maakt mij wakker uit 
mijn gedachten. Langzaam loop ik achter mijn 
eigen gezin aan dat alleen uit heit en mem 
en mij bestaat. Enig kind zijn heeft ook zijn 
voordelen. Meer zakgeld, meer aandacht, meer 
kerstcadeaus. 

Maar dat is niet echt wat ik nodig heb op dit 
moment. Ik kijk mem aan en vraag: “Mag ik echt 
niet thuis blijven?” Ze zucht en vertelt me dat ik 
er gewoon niet te veel over na moet denken. 
Jaja makkelijker gezegd dan gedaan. Mijn ouders 
denken dat als je ergens niet meer over praat 
het gevoel vanzelf wel over gaat. 

Inmiddels staan we voor het huis van tante 
Griet. Het is een mooie twee-onder-een-kap 
woning. Misschien iets te uitbundig versiert, 
maar dat is typisch tante Griet. Mem klopt aan 
bij het huis en binnen een paar tellen vliegt 
de deur open. HALLO YVONNE EN PETER 
WAT LEUK DAT JULLIE ER ZIJN EN FEMKE 
WAT ZIE JIJ ER WEER FAN-TAS-TIES UIT! Het 
wordt vervolgd met een hele stevige knuffel die 
tegen het randje van pijn aan zit. “Ook hallo 
tante Griet”, komt er nog net uit mijn mond. 
Nadat ze mij los laat, slaat haar humeur om. 
“Waarom zijn jullie zo laat? We werden al 
ongerust want met dit weer zijn de wegen 
soms zo glad en misschien hadden jullie wel 
een ongeluk, we willen niet nog iemand van de 
famili…” “Niet zo negatief we zijn er nu toch?!”, 
onderbreekt heit haar. Hij kijkt haar aan en 
seint dan naar mij met zijn ogen. Griet vangt de 
hint snel op. “Kom dan maar snel naar binnen 
anders bevriezen jullie dadelijk nog!”

In het huis van tante Griet wordt zolang ik me 
kan heugen al kerst gevierd. Alles ziet er elk jaar 

ook weer bijna hetzelfde uit. Hetzelfde eten, 
dezelfde meubels, dezelfde versiering. Echt al-
les is hetzelfde op één ding na…. De gedachte 
alleen al maakt mij misselijk. De personen. Met 
mijn ouders, mijn twee tantes, pake en ik zitten 
we op de bank en de bijstaande stoelen. Het 
is ongemakkelijk stil. Ik moet er zelf ook niet  
aan denken om een gesprek te beginnen. Dus 
daarom heb ik er voor gekozen om maar een 
beetje op mijn telefoon te turen. Als ik mijn 
Instagram open is het eerste wat ik zie een foto 
van mijn vriendengroep. We hadden verzon-
nen om kerst samen te vieren maar drie keer 
raden wie er niet kon…. 

Stiekem hoopte ik dat ik naar mijn vrienden 
mocht in plaats van mijn familie. “Femke leg 
je telefoon nou eens aan de kant!” Ik zucht en 
kijk geïrriteerd naar heit. “Net alsof praten met 
jullie leuker is of zo!”, floept er uit mijn mond. 
“Femke de Haan nu even normaal tegen heit!” 
De klank in zijn stem maakt iets los in mij. 
Verdriet? Boosheid? Misschien allebei. Tranen 
schieten in mijn ogen. Is er nu helemaal nie-
mand die mij begrijpt?!? “Ik mis beppe gewoon 
heel erg. Ik heb het idee dat ik de enige ben 
die nog aan haar denkt!!” Vervolgens sta ik op 
en loop ik richting de badkamer en gooi de 
deur met een klap dicht. Het geluid van over-
leggende stemmen is in de badkamer zelfs te 
horen. Maar het maakt mij niet meer uit, het 
enige wat ik kan doen is huilen. 

Beppe is begin oktober overleden aan een ern-
stige ziekte. Ze had kanker. Na de begrafenis 
werd er met geen woord meer over gespro-
ken. Elke keer als ik er over begin zeggen mijn 
ouders dat ze beppe niet weer terug kunnen 
toveren en ik er dus een punt achter moet 
zetten. Beppe en ik konden goed met elkaar 
opschieten. Ze stond zo positief in het leven, 
tot aan het eind toe. Het lijkt er wel op dat het 
er met kerst nog even extra ingewreven moet 
worden dat ze er niet meer is. Ze was ook 
altijd zo aanwezig met alles. Met het kletsen 
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was zij degene die de grapjes maakte en ze kon 
eten koken als de beste. Het toetje was mijn fa-
voriet! Heerlijke frambozen kwarktaart. Je her-
kende beppe’s taarten altijd aan de gesuikerde 
waaiers die ze er als decoratie op deed. Dat zijn 
de vlinders op de taart zei ze dan. Beppe was 
gek op vlinders. Ze nam mij dan ook vaak mee 
naar de vlindertuin. Er zaten dan ook een paar 
op haar grafkist. “Femke gaat het goed?”, mem 
staat aan de andere kant van de deur. Ik veeg 
mijn tranen weg. “Kan je me alsjeblieft even al-
leen laten?!”, zeg ik terwijl mijn stem een beetje 
overslaat. “Doe de deur even open, ik wil met 
je praten over beppe!” Dit was de eerste keer 
dat mem over haar begon. Ik loop naar de 
deur en doe hem voor haar open. Daar schrik 
ik toch eventjes. Haar make-up is helemaal 
uitgelopen en haar hoofd is vuurrood. “Je bent 
niet de enige die oma mist!” Ze geeft mij een 
stevige knuffel en een kus op mijn voorhoofd. 
“We hebben het er net even over gehad en we 
hebben besloten dat het weg-proppen geen 
zin heeft. Maar we moeten er natuurlijk ook 
geen zielige kerst van maken, dat had beppe 
ook niet gewild. Dus misschien zou het een 
goed idee zijn om deze kerst te vieren VOOR 
beppe en alleen maar leuke verhalen en goede 
momenten te delen.” Van het idee krijg ik een 
glimlach op mijn gezicht. “Kom je mee? Het 
eten is klaar.” Ik knik en loop met haar terug 
naar de woonkamer.

Als ik weer de woonkamer in kom is de stem-
mig vele malen beter dan eerder op de avond. 
Iedereen praat en lacht en eet. Als ik verder 
de kamer in loop valt het ineens stil. Ik voel 
een soort van schaamte door me heen gaan. 
Heel even maar. En dan ineens begint iedereen 
te zingen: “All I want for Christmas is you!!!” Ik 
schiet in de lach. Wat een te gekke familie heb 
ik toch. Het eten op de tafel ziet er heerlijk uit, 
dus ik zoek snel een plekje om te zitten. Het 
kerstdiner is superlekker! Na het hoofdmenu 
volgt een heerlijk toetje. Dit is het moment 
waar iedereen stiekem een beetje tegen op zag. 
Het was tenslotte beppe’s specialiteit! Tante 
Petra komt aan lopen met een frambozen 
kwarktaart zoals die iedere kerst werd voor-

geschoteld. “Tast toe”, zegt ze en zet de taart 
voor ons op tafel. Iedereen is stil en bekijkt de 
taart grondig. “Helaas ontbreken de vlinders!”, 
zegt tante Petra een beetje beteuterd. De stilte 
wordt verbroken door pake. “Natuurlijk missen 
we beppe en dat zal ook altijd zo blijven. Maar 
één ding is zeker. Ze is altijd bij ons in ons hart. 
Dus snij die taart maar lekker aan en geniet er 
van!” 

Tante Griet zou bijna beginnen met het snij-
den tot mem haar tegen houdt. “Zien jullie 
dat ook?” Vanuit de woonkamer vliegt er een 
vlinder zo groot als een hand richting de keu-
kentafel. “Nee dat zal toch niet…. ?!”, zegt één 
van mem haar zussen. De vlinder landt precies 
op de taart en blijft daar even zitten. “Heeft 
iemand het raam open gelaten?”, vraagt heit. 
“Peter, het is december, er zouden helemaal 
geen vlinders moeten zijn!”, reageert mem. De 
hele familie kijkt met open mond naar de taart, 
totdat de vlinder plots weg vliegt van de taart 
richting het raam. Pake loopt er achter aan, 
maar voor hij bij het raam kan zijn is de vlinder 
al nergens meer te bekennen. Nadat pake gaat 
zitten beginnen we met de kwarktaart. 

“Als dit niet een kerstwonder is dan weet ik het 
ook niet meer!”, pake straalt terwijl hij dit zegt. 
“Dit is de meest bijzondere kerst die ik ooit heb 
meegemaakt!”, zeg ik en ik stop het laatste stuk 
van de frambozen kwarktaart in mijn mond.
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BUURTKAMER HOLWERD

Sinds kort is er een Buurtkamer in Holwerd. Er 
zijn al Buurtkamers in Dokkum, de Westereen, 
Kollum, Burgum en Wâlterswâld. Maar wat 
houdt de Buurtkamer nou eigenlijk in? Je 
kunt er terecht voor een kopje koffie of thee  
(€ 0,50 per kopje). Gewoon voor de gezellig-
heid, samen met anderen. Elkaar ontmoeten in 
een ontspannen sfeer staat voorop. Er kunnen 
ook activiteiten worden gedaan zoals creatief, 
spelletjes of je kunt meedoen met de bingo. 
Voor alles geldt niks moet, alles mag. Mocht 
iemand nog andere ideeën hebben, laat het 
ons dan weten. De Buurtkamer in Holwerd is 
iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.30 
uur geopend in MFA De Ynset. 

Minder alleen, meer samen! Ergens bij horen 
zonder verplichtingen. De Buurtkamer is er 
voor iedereen en is niet leeftijdsgebonden. In 
de Buurtkamer wordt er uiteraard rekening 
gehouden met de maatregelen vanuit de over-
heid. Door ons samen te houden aan deze 
richtlijnen zorgen we ervoor dat iedereen ver-

antwoord kan deelnemen aan de activiteiten 
van de Buurtkamer. Denk aan de 1,5 meter, 
handen wassen etc. 

Voorheen kon je vrij in- en uitlopen. Eén van 
de corona maatregelen is dat je je, op dit mo-
ment, moet aanmelden voor een bezoek aan 
de Buurtkamer. Dit kan via info@debuurtkamer.
com of telefonisch/WhatsApp via 06 - 379 38 
222. 

Vragen of meer info? Neem eens een kijkje op: 
www.debuurtkamer.com of neem contact op 
via het bovenstaande contactgegevens.
 
Graag tot ziens in de Buurtkamer Holwerd!

Met vriendelijke groet,
Yolanda Dijkstra van de Buurtkamer

AGENDA
In verband met de coronamaatregelen staan er momenteel geen activiteiten gepland. Hou voor de 
actuele agenda de website van MFC de Ynset in de gaten: www.mfa-holwerd.nl
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JUBILEUM CRESCENDO HOLWERD

“Der is altyd en ivich blaasmuzyk...!”, en dat 
geldt zeker voor Crescendo. Al ruimschoots 
het eeuwfeest gepasseerd wordt er nog steeds 
iedere week lustig op los gespeeld. Althans 
voor zover de van rijkswege opgelegde coro-
namaatregelen dat toe laten. 
Onze vereniging is op zaterdagavond 21 no-
vember 1896 in het Amelander Veerhuis 
opgericht door een drietal min of meer gefor-
tuneerde landbouwers die het initiatief hebben 
genomen tot de oprichting van fanfarekorps 
Crescendo. Die 3 landbouwers zijn Willem 
Abes Hiddema, Jakkele Rintjes Bleinsma en 
Tjipke Jans Heeringa. Deze heren spelen zelf 
niet in het korps, maar brengen een startkapi-
taal van 300 gulden in en vormen het bestuur 
van de vereniging. Het korps gaat van start met 
13 man blazers. Van het geld worden de eerste 
instrumenten gekocht en zowaar een jaar later 
blaast het nieuwe korps al bij de jaarlijkse juli-
kaatspartij van Concordia. 

Zo is het korps ontstaan en dat is straks in het 
nieuwe jaar 125 jaar geleden. Voor een vereni-
ging is dit ook een hele mijlpaal en dat willen 
en kunnen wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij 
laten gaan. 

Helaas is er vanwege het rondwarende co-
ronavirus op dit moment weinig mogelijk en 
kunnen wij even niets muzikaals van ons laten 
horen. Maar dit zal in ons jubileumjaar hopelijk 
anders zijn. 

U zult dan zeer zeker van ons horen! We kun-
nen alvast verklappen dat we op 13 november 
2021 ons jubileumconcert willen gaan houden. 

De jubileumcommissie, 

Anneke van der Bos, Feikje Botma, Yteke van der 
Meij, Geertje Peterson en Henk Willemsen
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Puzzeltijd
Houd de gehele maand december de brievenbus goed in de gaten. U ontvangt verschillende puzzels. Alle puzzels 
opgelost? Mail de antwoorden naar: feestdagen@holwerterfeest.nl

Ben jij een podiumbeest? Dans je het liefst de hele dag? En doe je ook nog eens graag alsof je kunt zingen? Dan 
is de online playbackshow iets voor jou! Maak een vette playback-act op jouw favoriete nummer. Film de act en 
stuur het voor 18 december naar feestdagen@holwerterfeest.nl. Op zaterdag 19 december worden alle filmpjes 
gepubliceerd op Facebook. Bij het insturen van de playback-act op film ga je er mee akkoord dat het filmpje 
gepubliceerd wordt op Facebook en Youtube. Deelname is voor alle leeftijden!

Het perfecte plaatje
Maak in december een spectaculaire foto in of rondom Holwerd. De foto kan t/m 31 december ingestuurd worden op  
feestdagen@holwerterfeest.nl. Op 1 januari wordt de winnaar bekend gemaakt. Deelname is voor alle leeftijden.

zaterdag 19 dec.Online Playbackshow

Kleurwedstrijd
Wie maakt de mooiste kleurplaat of versiert de mooiste 
kerstboom? Kleurplaten worden op school uitgedeeld en zijn vanaf 
7 december te verkrijgen bij de Coop. Inleveren kan t/m 24 
december bij de Coop. 

Kerstspeurtocht
Kinderen t/m 12 jaar kunnen in de eerste week van de kerstvakantie een kerstspeurtocht doen. De kinderen gaan in 
Holwerd op zoek naar de verschillende kerstsymbolen. Het deelnameformulier wordt op de basisschool uitgedeeld en is 
vanaf 19 december te verkrijgen bij de Coop. Veel plezier!

zaterdag 19 dec. t/m zondag 27 dec.

Holwerter Feestdagen 
Stichting Holwerterfeest organiseert:
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Kersttuinen woensdag 23 dec. t/m zondag 27 dec.
Breng Holwerd in winterse sferen en versier je voortuin! De mooiste tuin wint een prijs.  De jury komt in de avond 
langs om de tuinen te beoordelen. Tuinen worden per adres beoordeeld. Het zou natuurlijk ontzettend leuk zijn als de 
versierde tuinen t/m de kerstdagen blijven staan.  Aanmelden kan via feestdagen@holwerterfeest.nl 

Holwerter 
Feestdagen top 50

All i want for christmas is....... Welke nummers mogen
 niet ontbreken tijdens het kerstdiner? Mail jouw 5 

favoriete nummers  naar feestdagen@holwerterfeest.nl of 
stuur een Whatsapp naar: 06-10 41 96 60. En 

wie weet staan jouw favorieten straks in de
 ‘Holwerter Feestdagen top 50!’ 

Tussen kerst en oud & nieuw kan iedereen meedoen 
aan de fotospeurtocht. Vind jij de locaties waar alle 
foto's gemaakt zijn? De fotospeurtocht is te 
verkrijgen bij de Coop of via onze facebook. 
Deelname  is voor alle leeftijden. Antwoorden 
kunnen t/m 1 januari ingeleverd worden via 
feestdagen@holwerterfeest.nl.

Fotospeurtocht

L

Met uw bijdrage dragen wij 
de kosten.

NL69 RABO 0367 2085 12

HO HO - Holwerter Horeca
Lekker smikkelen en smullen in december? Houd tijdens de 
Holwerter Feestdagen onze socials en de socials van de Holwerter 
Horeca  in de gaten... to be continued!

Alle activiteiten zijn zo georganiseerd dat ze binnen de 
maatregelen van het RIVM passen.

Wij gaan er vanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid 
neemt bij deelname aan de activiteiten.

Wanneer de huidige maatregelen worden aangescherpt, 
kan het zijn dat het programma aangepast wordt. 
Kijk voor het laatste nieuws op onze facebook of op 

www.holwerterfeest.nl 

Steun 
Stichting Holwerterfeest

Corona-maatregelen
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NIEUWS VAN DE SPEELTUINCOMMISSIE

En dan was daar HET moment: de speel-
toestellen zijn geplaatst! Op woensdag 7 en 
donderdag 8 oktober zijn de nieuwe speel-
toestellen geplaatst en op zaterdag 11 en 17 
oktober zijn de laatste werkzaamheden door 
vrijwilligers uitgevoerd. Helaas zat het weer 
niet mee waardoor de speeltuin een grote 
modderbende was geworden. De speeltuin is 
daarom tot 7 november afgesloten geweest. 
Maar daarna is er al volop genoten van de 
nieuwe speeltoestellen!  

Het is nog even wachten tot de nieuwe speel-
tuin officieel kan worden geopend. We hebben 
als speeltuincommissie vele potentiële namen 
ontvangen en er ondertussen één uit gekozen. 
Deze naam is al op een informatie- en naam-
bord gedrukt. Het naambord zal als een poort 
bij de ingang van de speeltuin worden geplaatst. 
Kars Rintjema heeft hiervoor prachtige palen 
gemaakt. Deze palen zijn ondertussen geverfd 
en liggen nu te drogen. Begin januari zullen de 
palen worden geplaatst en zal in samenwerking 
met de basisschool een openingsfeest worden 
georganiseerd. Tijdens deze feestelijke dag zal 
ook de naam van de nieuwe speeltuin bekend 

worden gemaakt. De winnaar wint een waar-
debon van de Pannekoektrein in Marrum. 

Er is al heel veel gebeurd, maar we zijn nog 
niet klaar! In het voorjaar van 2021 zal het gras 
opnieuw worden ingezaaid. En misschien komt 
er nog wel een speeltoestel bij!? Eind november 
heeft Jantje Beton ons namelijk laten weten  
€ 2.000,- extra subsidie te willen verstrekken. 
Daarnaast maken we via Kern met Pit nog kans 
om het beste project van Fryslân te worden 
en daardoor nog eens nog eens € 1.500,- te 
ontvangen. Dit wordt in januari 2021 bekend 
gemaakt. We wachten dus nog rustig even af 
en zullen dan als speeltuincommissie bekijken 
wat voor speeltoestel er nog aan de speeltuin 
kan worden toegevoegd. Wordt vervolgd!

De speeltuincommissie,
Berber-Rinskje Ferwerda

Adrie van Slooten
Nynke Wijma

Mariska Reitsma
Pieter van der Weij

Arnoud Haitsma
Tineke Hoekstra
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG HOLWERD

Vrijdagavond 7 november 2020
Online Zoom meeting

Aanwezigen:
Arnoud Haitsma (Voorzitter dorpsbelang), 
Tineke Hoekstra (Secretaris dorpsbelang), 
Klaske Miedema (Penningmeester dorpsbelang), 
Auke Douwes (Bestuurslid dorpsbelang), Henk 
Willemsen (Bestuurslid dorpsbelang), Grietje 
v.d. Woude (Bestuurslid dorpsbelang), Leonie 
Lammers, Jan Idsardi, Marla Vernoy, Eelke 
Acronius, Durk Geertsma, Siem Vellinga, Ykje 
van der Wal, Sije Hoekstra, Nynke Bergema, 
Theo Broersma, Hessel van der Bos, Tsjitse de 
Haan, Sytse Aagtjes, Gerben Acronius.

1. Opening
Voorzitter Arnoud Haitsma heet iedereen wel-
kom. Bijzonder om deze keer elkaar online via 
Zoom te ontmoeten.

2. Mededelingen

2.1 Verkoop locatie voormalig geldautomaat 
Waling Dijkstrastrjitte
Laatste jaarvergadering is gedeeld dat deze 
ruimte is aangekocht. Hierbij is aangegeven 
dat ruimte weer verkocht zal worden zodra 
eigenaar oude bakkerij daar belangstelling voor 
heeft. Destijds is ruimte voor € 1,- overge-
nomen van de Rabobank. Nu voor € 3.000,- 
verkocht. Overdracht heeft in augustus plaats 
gevonden.

2.2 Speeltuin
Er is een prachtige nieuwe speeltuin gereali-
seerd. Op het moment is deze nog afgesloten 

met hekken. Morgenochtend worden deze 
verwijderd zodat kinderen kunnen spelen. Gras 
zal in het voorjaar opnieuw worden ingezaaid.

2.3 Thús Wonen
Leonie Lammers (woonconsulent Thús 
Wonen) is aanwezig. Arnoud geeft het woord 
aan Leonie met het verzoek om ons bij te pra-
ten over sloop en nieuwbouwplannen. Er is een 
overeenstemming met de huurders bereikt om 
over te gaan tot sloop. Het gaat hierbij om de 
sloop van 17 woningen Beijertstrjitte 66 t/m 98. 
Op deze plek zullen vervolgens 8 levensloop-
woningen worden gebouwd (deelgebied 2). En 
de sloop van 12 woningen aan de Beyertstrjitte 
30 t/m 52. Op deze plek zullen vervolgens 8 
levensloopwoningen worden gebouwd (deel-
gebied 3). Daarnaast ligt er een plan klaar om 
bij de Nijhof 8 nieuwe levensloopwoningen 
te ontwikkelen. Vanaf 1 december wordt het 
Sociaal Pakket van kracht. Voor mensen die 
terug willen naar nieuwbouw wordt tijdelijke 
een wisselwoning gezocht. Sociaal Pakket is 
normaal gesproken 1 jaar van kracht. Voor 
seniorenwoningen (deelgebied 2) loopt pak-
ket tot februari 2022. Voor gezinswoningen in 
deelgebied 3 loopt dit nog een jaar langer door. 
Tegenover de Nijhof (deelgebied 1) zal voor 
de sloop worden uit gebouwd. Thús Wonen 
gaat er vanuit dat deze woningen eind volgend 
jaar klaar zijn. Mooie, positieve ontwikkelingen 
voor het dorp.

Vragen:
-  Nynke Bergema: worden plannen in deel-

gebied 1 ook met omwonenden gedeeld? 
Leonie geeft aan dat het ontwerp nog niet 
definitief is. Zodra het ontwerp definitief is 
zullen omwonenden hierover worden geïn-
formeerd. Nynke zou graag eerder in gesprek 
gaan. Leonie stelt voor om een afspraak te 
maken. Arnoud zorgt ervoor dat Nynke con-
tactgegevens van Leonie ontvangt.

Arnoud bedankt Leonie voor de uitleg.



16 • DOARPSBEL NR. 194  DECEMBER 2020

3. Ter besluitvorming:

3.1 Financiële afsluiting boekjaar 2019 en 2020 
in februari 2021
Volgens de statuten moet binnen 6 maanden 
na afloop van het boekjaar een algemene 
vergadering hebben plaatsgevonden waarin 
het boekjaar wordt afgesloten. Corona heeft 
ervoor gezorgd dat jaarvergadering dit jaar 
nog niet eerder plaats heeft kunnen vinden. 
Voorstel is daarom om de boekjaren 2019 en 
2020 af te sluiten op de algemene ledenver-
gadering begin 2021. Kan iedereen zich hierin 
vinden? Arnoud vraagt of aanwezigen die het 
hier niet meer eens zijn de hand willen opste-
ken. Unaniem wordt voor gestemd.

3.2 Verkoop 1400 m2 grond Leeuwarderweg

Hessel Hiddema heeft Dorpsbelang gevraagd 
of het mogelijk is om een stukje van de grond 
van dorpsbelang te kopen. Het verzoek van 
Hessel Hiddema voor de koop van deze grond 
speelde al een aantal jaren. Het gaat hierbij om 
zo’n 1.500 m2. Door de verkoop van dit stuk 
kan het naastgelegen perceel van Hessel wor-
den recht getrokken.

Vragen:
-  Jan Idsardi: waarom moet dit zo snel worden 

geregeld? Binnenkort zal ruilverkaveling in 

kader van HAZ plaats vinden. Is het dan nu 
wel verstandig om deze 1500 m2 te ver-
kopen? Advies is aanhouden tot duidelijk is 
hoe ruilverkaveling er precies uit gaat zien. 
Arnoud reageert hierop: ter optimalisatie 
van het naastgelegen perceel hebben we 
als bestuur besloten hier nu al wel in mee 
te gaan. Jan blijft van mening dat deze 1.500 
m2 op den duur onderdeel kan worden van 
een veel interessantere ruil. Klaske Miedema 
geeft aan dat dit perceel nu gedraineerd 
wordt. Wanneer verkoop nu plaats vindt kan 
dit stuk ook direct worden meegenomen in 
het draineren. Jan: wat brengt het op? Klaske: 
Afgesproken is dat aan dorpsbelang 8 euro 
per m2 wordt vergoed. Alle overige kosten 
inclusief het verleggen van de sloot zijn voor 
de koper.

-  Marla: waar ligt dit stuk grond? Arnoud ligt 
dit toe.

-  Nynke Bergema: kan stuk eerst niet worden 
verhuurd? Arnoud: sloot moet wel worden 
verlegd en grond zal worden gedraineerd. 
Verhuur is daardoor geen optie.

Arnoud stelt voor om over te gaan tot stem-
ming. Er worden geen handen op gestoken 
waardoor er unaniem voor verkoop wordt 
gestemd.

4. Rondvraag
-  Gerben Acronius: we hebben een mooie 

nieuwe speeltuin. Onlangs zijn er speeltoe-
stellen op het schoolplein vernield en er is 
regelmatig overlast van hangjeugd. Wat wordt 
er aan gedaan?

Arnoud: buurtagent is op de hoogte. Daarnaast 
is er een groep vrijwilligers die de wacht houdt 
in het dorp. Vraag is ook uitvoerig bespro-
ken binnen speeltuingroep. Afgesproken is dat 
buurtbewoners ons direct informeren zodra er 
wat gebeurt, hier zal dan direct actie op onder-
nomen worden.

5. Sluiting
Masterplansessie gaat vanavond niet door. Na 
een klein uur wordt de vergadering gesloten.
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‘EEN OPROERIGE EN KWAADWILLIGE MENIGTE’

De marechausseerellen op de Holwerder 
kermis

Het was het jaar 1895. Al sinds onheuglijke 
tijden vierde Holwerd halverwege september 
zijn driedaagse kermis. Er zijn geen berichten 
bekend dat dat ooit leidde tot noemenswaar-
dige problemen met de openbare orde. Tot 
zondag 15 september 1895.

Het begon in de Voorstraat, in één van de vier 
herbergen die Holwerd destijds rijk was. 
’s Avonds om een uur of tien was een gezel-
schap van zo’n 40 man bijeen in de overvolle 
gelagkamer van logement De Gouden Klok om 
er onder het genot van enige alcoholische 
dranken de dingen van de dag door te nemen, 
zoals de drafwedstrijden en de kaatspartij. 
Plotseling betraden twee marechaussees de 
ruimte. Dat was nieuw, dat had Holwerd nog 
niet eerder meegemaakt. Twee mannen in een 
donker uniform met witte nestels en voorzien 
van een lange sabel en een revolver. 

Enkele maanden eerder was in Dokkum een 
marechausseekazerne ingericht die onderdak 
bood aan een kleine ‘bereden brigade’. Deze 
twee marechaussees, beide 26 jaar oud, kort 
daarvoor overgestapt van het legeronderdeel 
cavalerie naar de marechaussee, waren naar 
Holwerd gereden. Zij deden dat niet op ver-
zoek van de burgemeester, maar in opdracht 
van hun brigadier. Aan het begin van het dorp 
zetten zij bij een boer de paarden op stal. 
Vandaar begonnen ze te voet aan een surveil-
lance. Op hun route langs kramen, draaimolen 
en herbergen kwamen ze ook in De Klok 
terecht. Het was weliswaar niet hun eerste be-
zoek aan Holwerd, maar ze kenden er amper 
mensen. Wel hadden ze gehoord dat De Klok 
‘de herberg van de socialisten’ was.
Zonder te groeten en zonder verder iets 
te zeggen stonden zij daar in de gelagkamer 
langdurig de aanwezigen op te nemen. Op 
hun beurt werden zij met argwaan bekeken. 
De genoeglijke gesprekken verstomden. Er 

werden schampere opmerkingen gemaakt. Er 
werd gevloekt: ‘Wat hebben die kerels hier te 
maken! Godverdomme!’ De kastelein vreesde 
problemen en stuurde iemand naar buiten om 
de vertrouwde dorpsveldwachters te halen.

Intussen loopt de spanning in De Klok op. 
Iemand gaat met een glas in de hand voor 
de marechaussees staan en roept: “Wat 
Godverdomme een marechaussee drie centen 
het zijn toch maar twee varkens”. Hem wordt 
naar zijn naam gevraagd maar hij weigert die te 
geven. Er ontstaat een hevig gedrang. Mensen 
proberen de marechaussees naar buiten te 
werken.

Dan komt de gealarmeerde rijksveldwachter 
binnen. Die weet het volk in de herberg een 
beetje te kalmeren. De marechaussees vragen 
hem naar de naam van de man van de ‘drie 
centen en de varkens’ maar het lijkt de ervaren 
veldwachter beter om de kwestie niet binnen 
maar buiten te bespreken. Daar noemt hij de 
naam: Sibbele Jongedijk.

De marechaussees wagen zich niet opnieuw in 
De Klok. Ze hervatten hun surveillance en vra-
gen links en rechts of iemand misschien Sibbele 
Jongedijk heeft gezien. Niemand kan (of wil) die 
vraag met ja beantwoorden. Tegen een uur of 
elf treffen ze iemand die heel goed weet waar 
Jongedijk op dat moment is. Maar hij ‘verraadt’ 
zijn dorpsgenoot niet. In plaats daarvan waar-
schuwt hij hem: ‘Sibbele, de marechaussees 
willen je spreken’.
Sibbele, met zijn dronken kop, maakt het voor 
zichzelf alleen maar erger. Hij zoekt juist de 
confrontatie met de marechaussees. Bij de 
draaimolen, op een hoek in de Voorstraat, 
loopt hij telkens om hen heen en als een 
wachtmeester hem vraagt naar zijn leeftijd dan 
wil Jongedijk weten ‘wat moet dat marechaus-
see?’ Het antwoord luidt: ‘proces verbaal op-
maken wegens belediging’.
Dat valt niet goed bij Sibbele Jongedijk. Vier 
jaar eerder is hij al eens veroordeeld tot 7 
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dagen hechtenis wegens belediging. Niet nog 
een keer.
Hij begint een worsteling, stompt de ander 
tegen de schouder en krijgt houvast aan de 
nestels, de dikke witte koorden die vanaf de 
schouder naar beneden hangen. Nestels afge-
scheurd en uniform beschadigd.
De marechaussee trekt zijn sabel en geeft 
Jongedijk daarmee een paar klappen op hoofd 
en handen.  Er vloeit bloed.

De tweede marechaussee wil zijn collega te 
hulp komen maar ziet zich nauw ingesloten 
door het vijandige publiek.  Ook hij probeert 
zijn sabel te trekken maar dat lukt niet. Die 
sabel is een lange ruitersabel, geschikt om vanaf 
een paard de mensen op afstand te houden, 
maar in dit gedrang kan hij het wapen niet eens 
uit de schede trekken. Ten einde raad grijpt hij 
zijn revolver en lost een paar schoten.

Dat maakt de problemen alleen maar gro-
ter. Van links en rechts komt nog meer volk 
aangelopen. De marechaussees noemen het 
later een ‘oproerige en kwaadwillige menigte’ 

van wel 200 tot 300 man, sommigen ‘met het 
schuim om de mond’. 
Er wordt gevloekt, getierd en gedreigd. ‘Weg 
met die kerels. Haal vorken en griepen, steek 
ze dood, schiet ze dood, haal zeisen en jaag ze 
terug naar Dokkum.’ 
Twee veldwachters komen op het tumult af 
en weten zich met moeite een weg te banen 
naar de bedreigde marechaussees. Zij begelei-
den hen naar de stal waar de paarden staan. 
Onderweg worden ze met stenen bekogeld.
Vervolgens bestijgt één marechaussee zijn 
paard en gaat in Dokkum versterking halen. 
Ook wordt burgemeester Van Heeckeren in 
Ternaard gewaarschuwd. Als een paar uur 
later de burgemeester en een veldwachter 
in Holwerd arriveren treffen zij een dorp 
aan in vredige rust. De burgemeester laat de 
Dokkumer marechaussees weten dat hij liever 
niet heeft dat zij zich de volgende dag, de 
slotdag van de kermis, opnieuw in Holwerd 
vertonen.

Misschien heeft men in Holwerd gedacht dat 
de affaire hiermee afgesloten was, maar dat 
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bleek dan een misvatting te zijn. De veldwach-
ters hadden eerder al de naam van Sibbele 
Jongedijk moeten noemen, maar omdat zij ook 
getuige waren geweest van de doodsbedreigin-
gen later op de avond was er geen ontkomen 
aan: er moesten meer namen worden geno-
teerd. Dat had gevolgen.

Op 26 oktober staan vijf personen in 
Leeuwarden voor de rechter. Sibbele Jongedijk 
wordt aangeklaagd wegens belediging, mishan-
deling en het beschadigen van een uniform. 
Drie Holwerder arbeiders, Louw Visser, Jan 
Hamstra en Gooitzen van Duinen, en een 
Wierumer visserman, Siebren Visser, wordt 
opruiing tot het plegen van openlijk geweld ten 
laste gelegd, terwijl ze ‘deel uitmaakten van een 
oproerige en kwaadwillige menigte’.

Over Jongedijk, die met een paar borrels op de 
marechaussees voor ‘varkens van drie cent’ had 
uitgemaakt, merkt de Officier van Justitie nog 
op ‘dat het misschien geraden geweest ware 
dat de marechaussees dien man maar hadden 
laten loopen’. Maar ja, ‘men vergete niet dat 
zij hunne instructies hebben’. Het kan wel zijn 
dat mensen ‘een wrok tegen de marechaussee 
hebben’ en dat men ‘ten platten lande meent 
dat men dit wapen wel kan missen – zulks staat 
niet aan hen te beoordelen en de rechtbank 
leere hen, respect te hebben voor dat wapen’. 
Hij eist tegen Jongedijk drie maanden gevan-
genisstraf. Tegen de overige vier is de eis voor 
ieder een half jaar.

Op 6 november doet de rechtbank uitspraak. 
Jongedijk wordt veroordeeld tot 2 maanden 
gevangenisstraf, voor de andere vier blijft het 
bij 6 maanden.

Die vier gaan in hoger beroep. De zitting bij 
het Gerechtshof in Leeuwarden is op 9-1-1896. 
Er zijn verschillende getuigen opgeroepen. De 
Advcaat-Generaal komt na een lang betoog tot 
de slotsom dat ‘de opgelegde straf billijk is’ en 
vordert bevestiging van het vonnis.
Maar de beklaagden zijn nu voorzien van 
verdediging in de persoon van de advocaat 

P.J.Troelstra. Die had dat zelf aangeboden. Hij 
was in 1894 een van de oprichters geweest van 
de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, de 
SDAP, en had om propaganda te maken voor 
zijn jonge partij Holwerd wel eerder bezocht. 
Tijdens de rechtszitting houdt Troelstra een 
pleidooi van anderhalf uur en besteedt daarin 
veel aandacht aan de leefomstandigheden van 
de landarbeiders en aan het doen en laten van 
de marechaussee in het algemeen. Het corps 
bestaat uit ‘verkeerde elementen, uit perso-
nen ongeschikt om de orde te bewaren’ die 
juist ‘uittartend optreden’. Waarom verschenen 
deze twee in deze herberg? Omdat ‘de ma-
rechaussees meenen in de wereld te zijn, om 
de socialisten op de vingers te zien’. Volgens 
Troelstra is iedereen in Westdongeradeel, ‘van 
de burgemeester tot de daglooner toe’ over-
tuigd dat de beklaagden geen straf verdienen. 
Hij hoopt dat het Hof hen zal vrijspreken.

Een paar dagen later doet het Hof uitspraak. 
De veroordeling blijft van kracht maar de straf 
wordt voor alle vier teruggebracht van 6 maan-
den naar 1 maand hechtenis. 

En daarna?
In maart van datzelfde jaar 1896 werd in 
Holwerd een afdeling van de SDAP opgericht. 
En van de twee bedreigde marechaussees had 
één zozeer in doodsangst verkeerd dat hij het 
verzoek indiende om weer terug te mogen 
keren naar zijn oude functie in het leger. 

Meindert Geertsma
Delfzijl, september 2020
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De dood is een onderwerp waar we niet makkelijk 
over praten. Toch is het verstandig om hier nu al over 
na te denken. Want het kan gebeuren dat u straks niet 
de uitvaart kunt krijgen die u zou wensen. Of dat uw 
nabestaanden voor onverwachte financiële problemen 
komen te staan.

Als u lid bent van “De Laatste Eer” wordt u met raad 
en daad bijgestaan door onze deskundige en betrokken 
uitvaartleid(st)er. Zij/hij regelt en verzorgt de uitvaart en 
neemt u hiermee een groot deel  van de beslommeringen 
uit handen. Echter, “De Laatste Eer” is geen verzekering. 

U heeft recht op ledenkorting. Dit is het bedrag dat wordt 
verrekend met de kosten van de uitvaart, maar is niet 
kostendekkend. 

Als u zelf niet beschikt over de financiële middelen is het 
aan te raden om een aanvullende verzekering af te sluiten 
die geld uitkeert bij overlijden. 

“De Laatste Eer” heeft geen commercieel doel, maar is er 
om het belang van de leden te behartigen. 

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met:  

Uitvaartvereniging
“De Laatste Eer”

E-mail: info@dleh.nl

www.dleh.nl
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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 

‘We hebben er nog steeds zin in!’
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Huisartsenpraktijk Zee van Zorg
Spreekuur volgens afspraak, tel. 561301, 
Elbasterwei 2, 9151 KP Holwerd. Afspraak ma-
ken telefonisch tussen 8.00 en 10.00 uur.  
Avond-, nacht- en weekenddiensten en 
op feestdagen zijn wij aangesloten bij de  
Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112.

Apotheek
Open van 8.00 - 11.30 u., 13.00 -15.00 u. en 
van 16.00 - 17.00 uur. 
Afhalen: 9.30 - 10.00 u. en 16.00 - 17.00 uur.

Tandartspraktijk Holwerd
W. Roux, Beyertstrjitte 101, tel. 562300.

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.

 Alle nieuws over Holwerd op: WWW.HOLWERD.NL

OPHALEN OUD PAPIER
22 december

Om de zes weken. Oud papier wordt 
opgehaald door De Tijstream 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. De Doarpsbel wordt 

gedrukt bij Brandsma Offset Ferwerd.

Inleveren kopij in 2021
2 maart, 1 juni, 7 september en 7 december 

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

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 
inrichting en onderhoud van uw buurt? Dan 
kunt u contact opnemen met wijkbeheer 
Noardeast-Fryslân. Bijvoorbeeld de losliggen-
de 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


