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NIJS FAN DOARPSBELANG

En sa binne der tolve jier foarby flein. Tolve 
jier yn it bestjoer fan doarpsbelang, trije be-
stjoerperiodes fan fjouwer jier. Ik wit noch 
goed dat ik yn 2008 yn it bestjoer kaam mei 
ûnder oare Sara Hofman as foarsitter, Dirk 
Bergema as ponghâlder en Anneke van der 
Weg as skriuwster. De gearkomsten fûnen plak 
yn it Amelander Veerhuis en wienen altyd noflik 
mei nei ôfrin in gesellige neisit. De doarpsbel 
waard doe opmakke troch Tineke Veldema. En 
ek doedetiids spiele der al fan alles. Ik neam 
de Holwerter Fiersichten, it projekt “Aanpak 
verkrotting en verpaupering”, it meitsjen fan 
in doarpsferkenning en de oprjochting fan 
de DOM (Dorpsontwikkelingsmaatschappij) 
Holwerd. Mar ek wie (en bliuwt) der altyd 
oandacht foar it lytse leed, sa as de hûnestront 
op ‘e iepenbiere wei en, sa at ik it altyd mar 
neam, de kapotte strjitlampe en de loslizzende 
stoeptegel. 

Doarpsbelang is in bestjoer wêryn der fan al-
les wat der mei de leefberens fan it doarp en 
omkriten te krijen hat op je paad komt. En dat 
kin fan alles wêze. Je ha ek in protte mei de ge-
meente en provinsje fan dwaan en dêr learsto 
ek wer fan. It is o sa ôfwikseljend  en moai om 
wat foar je doarp bestjutte te kinnen. Ik ha it 
ek altyd mei in protte nocht en wille dien, mar 
it is no moai west! Tolve jier is lang genôch en 
no meie oaren it stokje oer nimme. Mar jim 
binne net hielendal fan my ôf hjer. Ut namme 
fan doarpsbelang bliuw ik de redaksje dwaan 
fan de Doarpsbel, it kontaktblêd foar Holwert 
en omkriten en wer’t eltsenien, feriening en 
bedriuw gebrûk fan meitsje kin. It giet jim goed!

Vergadering
De jaarlijkse ledenvergadering van dorpsbe-
lang wordt dit jaar gehouden op dinsdag 24 
maart a.s. om 19.30 uur in MFA De Ynset aan 
De Morgenzon. Tijdens deze avond nemen 
we u mee in een terugblik op 2019 en kijken 
we vooruit naar de toekomst. Na de pauze 
staat de avond in het teken van de dorpsvisie. 
Afgelopen winter is door dorpsbelang samen 

met Holwerd aan Zee de basis gelegd voor een 
nieuwe dorpsvisie. Maar het is meer dan een 
dorpsvisie. We gaan voor een ontwikkelvisie, 
een ambitiedocument, een masterplan! Ook 
uw inbreng is hierbij van groot belang. U bent 
van harte uitgenodigd voor deze avond.

Opslach
Vanwege de zeer zachte weersomstandigheden 
kon de aannemer half januari beginnen met het 
herstraten van de Opslach vanaf de Foarstrjitte 
tot aan Achter de Hoven. Omdat de straat het 
over de hele lengte zonder openbare verlich-
ting moet doen en het er ‘s winters toch wel 
donker is leek het een optie om halverwege de 
straat een lantaarnpaal te gaan plaatsen. Nu de 
straat toch opengebroken moest worden kon 
het aanleggen daarvan immers mooi meege-
nomen worden. Maar de straat is vrij smal en 
de lantaarnpaal zou in de weg komen te staan 
voor autoverkeer. Ook het voorstel om dan 
een openbaar lichtpunt aan een gevel te beves-
tigen kreeg geen goedkeuring. Hierdoor heeft 
de gemeente er jammer genoeg toch maar van 
af gezien. Overigens ligt de straat er inmiddels 
weer goed hersteld bij en de bestrating kan 
weer vele jaren mee.

Baggeren
Wetterskip Fryslân is afgelopen december 
begonnen met de werkzaamheden voor het 
baggeren van de Holwerter Feart over een 
lengte van 10,5 km. Het Wetterskip maakt dit 
traject dieper voor een betere aan- en afvoer 
van water. Door het dieper maken van de 
vaart verbetert ook de waterkwaliteit. Dat 
is weer goed voor de planten en dieren en 
gezonder voor de mens. Het Wetterskip heeft 
geen verontreinigingen in het te baggeren slib 
aangetroffen. In totaal wordt er in 2 depots van 
4 en 7 hectare ten zuiden van het Dwarsmeer 
75.000 m3 bagger gestort. Hier zal de materie 
inklinken en enkele bewerkingen krijgen. Bagger 
is een laag van zand, slib en andere lagen (zoals 
afgestorven waterplanten en bladeren) op de 
waterbodem die elk jaar ongeveer 2 cm groeit. 
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Dit is een natuurlijk proces Het baggeren aan 
de Holwerter Feart zal duren tot juli van dit 
jaar en wordt uitgevoerd door aannemer J.P. 
Schilder uit Ursem. Tijdens de werkzaamheden 
is de vaart van maandag t/m vrijdag afgesloten 
voor vaarverkeer. Voor meer informatie zie op 
internet de pagina wetterskipfryslan.nl.

Kerstbomen
De begin januari gehouden kerstbomenactie 
van de gemeente Noardeast-Fryslân is weer 
succesvol verlopen. Bestuursleden van dorps-
belang hebben de kerstbomen op het parkeer-
terrein van de COOP in ontvangst genomen. 
Deze werden later door een gemeentewagen 
opgehaald om apart te worden verwerkt. 

In de hele gemeente werden er bijna 1600 bo-
men op verschillende locaties ingeleverd. Voor 
de jeugd leverde het inleveren van kerstbomen 
waardebonnen voor speelgoed en lootjes op. 
Onder alle lootjes is per inzamelpunt een geld-
prijs van 25 euro verloot. De gelukkige winnaar 
van lotnummer 238 kleur geel heeft de prijs bij 
de gemeente in ontvangst kunnen nemen.

Roek
Tot roek 2019 is benoemd Sije Hoekstra 
vanwege zijn vrijwilligerswerk als molenaar op 
onze eigen korenmolen De Hoop en zijn inzet 
voor muziekvereniging De Bazuin. Verderop in 
de doarpsbel een kort verslag van het genoot-
schap Corvus Frugilegus. Sije, van harte gefelici-
teerd! Wilt u voor de nominatie van 2020 ook 
iemand (of een groep inwoners) uit ons dorp, 
die zich belangeloos inzet, voordragen dan kan 
dat door een mail met motivatie te sturen naar : 
info@holwerter-roek.nl.

Glasvezel
Half december viel er bij iedereen een informa-
tiekrant van Kabelnoord in de bus. Hierin is te 
lezen dat Holwerd en omgeving in 2020 aan de 
beurt is om te worden aangesloten op de glas-
vezelkabel. Deze zal de huidige kabelaansluiting 
gaan vervangen. Als alles volgens plan verloopt 
dan zal er in mei/juni begonnen worden met 
de aanleg. 

Dit zal de nodige overlast geven want de 
stoepen moeten opengebroken worden om 
de nieuwe kabel te leggen en de oude te ver-
wijderen. Glasvezel is een haardunne vezel van 
glas. Door middel van licht worden over deze 
lijn signalen getransporteerd. De lichtsignalen 
transporteren de gegevens voor internet, te-
lefonie en televisie op een supersnelle manier. 
Het is minder storingsgevoelig en gaat vele 
tientallen jaren mee. Hiermee zijn we straks 
weer helemaal bij de tijd en klaar voor de 
toekomst! Voor meer vragen kunt u bellen met 
Kabelnoord op nummer 701701 of kijk op de 
website: www.glasvezel.frl/noordoostfriesland.

Hekpalen
Afgelopen najaar zijn er tussen Holwerd en 
Waaxens een tweetal hekpalen (yn it Frysk, 
homeiepealen) geplaatst en onthuld door re-
giohoofd Leonard de Wit van de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed en wethouder Pytsje de 
Graaf van de gemeente Noardeast-Fryslân. De 
palen markeren de plek tot de toegang van de 
voormalige oprijlaan van de verdwenen state 
Tjessens. In het land is duidelijk een glooiing in 
het landschap te zien. 
Dit betreft een terp uit het begin van de jaar-
telling. In de late middeleeuwen is op deze terp 
de state Tjessens gesticht. Het terrein is een 
archeologisch monument. De restanten van de 
oude gebouwen zijn rond 1900 afgebroken en 
tussen 1940-1945 zijn de laatste bomen van 
het bosrijke terrein gekapt voor brandhout. Het 
enige wat nu nog resteert zijn delen van de 
gracht en de glooiing van de terp. Het terrein is 
nu in gebruik voor akkerbouw. Op de nieuwe 
hekpalen is het wapenschild van het adellijke 
geslacht Tjessens aangebracht.  Een mooi stukje 
van onze plaatselijke geschiedenis is zo weer 
zichtbaar gemaakt. 

DOM 2.0
De dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) 
genaamd nieuwe versie 2.0 blijft ook dit jaar 
de mogelijkheid bieden voor het aanvragen 
van een lening. De regels hiervoor zijn: werk-
zaamheden aan de buitenkant van de particu-
liere woning staande binnen het beschermde 
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dorpsgezicht (dit betreft ruwweg, de hele 
oude kern van Holwerd), gebruik maken van 
authentieke bouwmaterialen, eigenaar van de 
woning is tevens bewoner en de bouwkosten 
moeten minstens € 5.000 bedragen. Als er 
voldaan is aan de voorwaarden kan er via het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland 
(SVN) een lening tegen een zeer lage rente 
worden aangevraagd. 

Tot een te lenen bedrag van € 25.000 komt 
er géén notaris aan te pas, maar door onlangs 
gewijzigde regelgeving moet er daarboven tot 
een maximum van € 50.000 een hypotheek-
akte worden opgesteld. Voor meer informatie 
stuur een bericht naar : dedom.holwerd@gmail.
com of kom langs bij de commissieleden Marla 
Vernoy, Gerben Osinga of Henk Willemsen.

Toch nog even dit
Begin januari werd de wachthalte van de buslus 
aan de rotonde er tot drie keer toe onder 
gesmeten met bruine vla en slaatjes. Hele pak-
ken werden tegen de glazen gesmeten wat 
vanzelfsprekend een smerige kliederboel ople-
verde en waardoor het bankje ook niet meer 

te gebruiken was. Wie verzint er nou zoiets? 
Dorpsbelang heeft hier steeds melding van 
gemaakt bij de provincie die eigenaar van de 
bushalte is. Medewerkers van provinciale wa-
terstaat hebben het glas ook iedere keer weer 
keurig schoon gemaakt. Maar het heeft natuur-
lijk geen enkele zin om de boel er zo onder te 
smeren. En de dader(s) natuurlijk onbekend! 
Als vrijwilliger houdt Jelle Aagtjes het rond de 
wachthalte schoon en leegt de prullenbak. Hij 
heeft het stokje overgenomen van de familie 
Zijlstra die er tegenover woont en dit ook vele 
jaren hebben gedaan. En dat is van jullie allen 
zeer gewaardeerd! 

Blijf op de hoogte van het Holwerter nieuws, 
volg ons op facebook of kijk op internet: www.
holwerd.nl.

Oant oare kear mar wer!

Dorpsbelang, Henk Willemsen

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

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

Penningmeester : 
Klaske Miedema-Jensma, Grândyk 5,  
tel. 562172

E-mail: info@dorpsbelangholwerd.nl

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

Algemene bestuursleden:
-  Gea de Boer, Beyertstrjitte 44,  

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

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

tel. 06-20380680
-  Henk Willemsen, Waling Dykstrastrjitte 5,  

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

tel. 561469

Redactie Doarpsbel: 
Henk Willemsen, Waling Dykstrastrjitte 5, 
9151 JK Holwerd, tel. 0519-561035, 
redactie@dorpsbelangholwerd.nl.
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4 MEI 2002 KINDERHERDENKING HOLWERT

DE FOTO’S VAN DE OMSLAG

Dit jaar herdenken we op 4 mei voor het 75e 
jaar de slachtoffers van de 2e wereldoorlog. En 
vieren we op 5 mei dat ons land 75 jaar gele-
den is bevrijd van de bezetters.

Op het moment van schrijven is het 4 en 5 mei 
comité nog druk bezig met de voorbereiding 
en de invulling van 4 mei. Dit jaar willen wij er 
ook de basisschoolkinderen erbij betrekken. 
Hierover zijn we in overleg met directie en 
leerkrachten van de Tijstream.

Op 4 mei is er ‘s middags om 15.00 uur een 
herdenking bij het monument aan de zeedijk.

‘s Avonds zal er een stille tocht zijn vanaf het 
Bosma’s Plein naar de oorlogsgraven op de 
begraafplaats. Na de 2 minuten stilte en krans-
legging zullen we herdenking voort zetten in 
de kerk.  

Een exacte invulling zal nog volgen. Zodra 
hier meer over bekend is dan zullen we dit 
ook verder communiceren, maar we willen u/
je hierbij alvast van harte uitnodigen om er bij 
aanwezig te zijn!

Volgens de gegevens die ik heb dateert de foto 
van 1914 en dus al ruim honderd jaar geleden 
genomen. De foto laat een mooi zicht op 
het centrum van het oude Holwerd zien, het 
Bosma’s Plein. Duidelijk herkenbaar is de pomp 
waarvan er tegenwoordig een replica op het 
plein staat. Links daarvan op de achtergrond 
het hoge rijksmonumentale huis (Klokstrjitte 
2) dat tot halverwege de jaren zeventig werd 
bewoond door Jantsje “Thijs” Boorsma die hier 
een winkeltje had in porselein en huishoudelijke 
artikelen. 

Nog iets verder naar links zijn op de achter-
grond aan het plein de grote oude gebou-
wen van de voormalige herberg “Het Grauwe 
Paard” te ontwaren. Deze bebouwing is in de 
zestiger jaren afgebroken en is daarna jarenlang 
een braakliggend stuk grond gebleven met 
daarop alleen wat struikgewas en een telefoon-
cel van de PTT. 
Rond 1990 is het huidige pand op het kale per-
ceel gebouwd als uitbreiding van de toenmalige 
supermarkt aan de Foarstrjitte. Op de voor-
grond lopen een man en een vrouw die elkaar 
passeren ter hoogte van de Bollemanssteech 
(ook wel Bommelstege genoemd). De twee 

panden links en rechts van de steeg zijn in later 
jaren met een verdieping opgehoogd en onher-
kenbaar veranderd. Rechts is dan op de hoek 
de voormalige smederij van Geertsma gelegen. 
En boven de smederij torent de hoge spits van 
de Willibrorduskerk er fier boven uit!

De onderste foto is ook dit jaar van de hand 
van Marla Vernoy. Zij woont sinds een paar 
jaar in ons dorp aan de Pôlewei 3. Als hobby 
doet ze aan fotograferen en ze voelt zich hier 
helemaal thuis. 

Haar verklarende tekst bij de foto luidt als volgt: 
De foto is alweer een jaar geleden gemaakt aan 
de oostkant van de pier, het startpunt van de 
wadlooptochten. Het eerste deel van de route 
loopt door het slik. Voordat wadlopers daar 
hun sporen achterlieten hadden vogels dat 
al gedaan. En zo te zien volgden die ook een 
vaste route. 

Het blijft spannend welke route Holwerd zal 
volgen, een route op weg naar Holwerd aan 
zee.

Henk Willemsen
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ROEK 2019

MINI-BIBLIOTHEEK IN HOLWERD

Op zaterdag op 21 december 2019 is in 
Holwerd in alle vroegte de Holwerter Roek 
uitgereikt aan molenaar Sije Hoekstra. Hij werd, 
in aanwezigheid van familie en vrienden, verrast 
door leden van het geheimgenootschap Corvus 
Frugilegus op de molen ‘de Hoop’. Dit genoot-
schap reikt sinds de grootse dorpsreünie van 
Holwerd in 2010, jaarlijks de felbegeerde wis-
seltrofee uit. Deze trofee, in de vorm van een 
bronzen roek, is destijds gemaakt door Hans 
Jouta. Als blijvende herinnering ontving Sije 
Hoekstra de zilveren speld van de Holwerter 
Toer, prachtig vormgegeven door Ciska Dijkstra. 
De Holwerter Roek is een waardering voor 
diegene die zich, vaak al jaren, belangeloos inzet 
als vrijwilliger voor het dorp Holwerd en zijn 

“mienskip””. Molenaar Sije Hoekstra werd be-
loond voor zijn vele vrijwilligersactiviteiten door 
de jaren heen, zoals het al 25 jaar draaiende 
houden van molen ‘De Hoop’. Vanuit de functie 
van molenaar is Sije Hoekstra ook opleider van 
de nieuwe aanwas van molenaars en was hij ac-
tief binnen Monumentenbehoud Dongeradeel. 
En dan zijn inzet voor muziekvereniging De 
Bazuin! Al 36 jaar is Sije Hoekstra lid en in-
middels alweer een aantal jaren in actie als 
voorzitter. Op 30 november 2019 vierde de 
vereniging het 100-jarig bestaan! Sije is verder 
met echtgenoot Anke, al jaren actief binnen de 
PKN kerk. Alle reden voor het genootschap 
Corvus Frugilegus om Sije Hoekstra eens flink 
in het zonnetje te zetten!

Kosteloos een boek lenen, ruilen of toevoegen 
in de minibieb? Dat kan! Bij mini-bieb ‘Chateau’ 
op de Beyertstraat 63!

Stap gerust binnen in de Caravan, er is heel veel 
keus voor jong en oud!
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ACTIVITEIT VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE

DAMES 7-TAL VV HOLWERD IS OP ZOEK NAAR....

Op zondag 22 maart om 15.00 uur in de 
Doopsgezinde kerk van Holwerd.

Popkoor “Opus 3” met dirigent Ben Brunt. Het 
koor heeft in zijn repertoire liedjes van The 
Beatles t/m Michael Jackson, kortom uit de 

oude doos en de hedendaagse. De toegang is 
gratis; er is een collecte bij de uitgang.

Iedereen is van harte welkom!

De Activiteitencommissie

Het dames 7-tal van 
de V.V. Holwerd is op 
zoek naar..... 

• speelsters
• trainer/trainster

Wij zoeken enthou-
siaste dames die met 

ons mee willen trainen en voetballen.
Wil je eerst een keer komen kijken of het wat 
voor je is, dat is geen probleem! Meedoen mag 
ook! We trainen op dinsdagavond van 20.00 
tot 21.00 uur.

Zodra we gaan deelnemen aan de competitie, 
dan zijn er in het voor- en najaar 1x per 2 we-
ken op de vrijdagavond wedstrijden.

Ook zijn we op zoek naar een trainer of train-
ster, hier is enige kennis van voetbal wel vereist.

Mocht je geïnteresseerd zijn dan horen we het 
graag!

Jessica Stielstra, 06-29928944 (Whatsapp)
Pietsje Patrouilje, 06-20880081.

AGENDA
MAART 2019
 19  vanaf 18.00 uur Tulpenactie van  

muziekvereniging Crescendo
 20  20.00 uur Teaterduo Klún & Knoffelhakke 

in MFA De Ynset
 21  20.00 uur Pubquiz Activiteitencommissie 

in het Amelander Veerhuis
 22  15.00 uur Popkoor ‘Opus 3’ in de 

Doopsgezinde kerk
 24  19.30 uur Algemene Ledenvergadering 

Dorpsbelang Holwerd in MFA De Ynset

APRIL 2020
 18  21.30 uur Optreden Old Pipers in MFA 

De Ynset.

MEI 2020
 4  15.00 uur Kinderherdenking bij het  

monument aan de zeedijk
 16  Sponsorloop en speeltuinfeest t.b.v. de 

herinrichting van de speeltuin
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG HOLWERD

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG HOLWERD

Dinsdag 24 maart 2020
Aanvang: 19:30 uur
MFA De Ynset

1. Opening
2.   Mededelingen en ingekomen stukken aan te 

leveren via info@dorpsbelangholwerd.nl of 
per post in de brievenbus van dorpsbelang 
in de MFA

3. Jaarverslag 2019
4. Financieel verslag en verslag kascommissie
5.  Holwerd actueel met o.a. de stand van zaken 

herinrichting speeltuin
6. Bestuurswijzigingen
7. Rondvraag
8. Pauze
9.  Aan de slag met het Masterplan onder lei-

ding van Benjo Verberkt.

Dinsdagavond 5 februari 2019
MFA de Ynset

1. Opening
Voorzitter Arnoud Haitsma heeft iedereen 
welkom. Een speciaal welkom aan dhr. Jan 
Dekkema - ChristenUnie, dhr. Willem van der 
Bend - CDA en Rebecca Slijver - SIN.

Arnoud brengt een toost uit op de ontwikkelin-
gen rondom Holwerd aan Zee. Theo Broersma 
en Hessel Hiddema zijn aanwezig. Zij ontvan-
gen een bloemetje als waardering van hun inzet. 
Marco Verbeek en Jan Zijlstra zullen thuis een 
bloemetje ontvangen. De aanwezigen hebben 
ieder 2 consumptiemunten ontvangen om mee 
te kunnen toosten.

Afmelding ontvangen van Metske van der Ploeg 
en Ina Witteveen (dorpen coördinator).

2. Mededelingen en ingekomen stukken
-  E-mail ontvangen van bezorgde dorpsbewo-

ner inzake (zwerf)afval en mogelijke oplos-
singen. Dorpsbelang neemt dit mee tijdens 
volgende vergadering.

-  Mededelingen vanuit dorpsbelang:
 •  Dorpsbelang heeft een zienswijze inge-

diend als reactie op de vergunningaan-
vraag voor de mestvergister. Argumenten 
die we hadden ingebracht zijn ongegrond 
verklaard. Plan wordt doorgezet. We hou-

den het in de gaten. Op het moment zijn 
er weinig meldingen van overlast gedaan. 
Dorpsbewoners worden opgeroepen om 
overlast te melden via milieu-alarmnummer 
058 212 24 22.

 •  Dorpsbelang heeft de ruimte aan de 
Waling Dykstrastrjitte 2A, waar voorheen 
de pinautomaat was gevestigd, gekocht 
van de Rabobank. Het is nog niet bekend 
waarvoor deze ruimte zal worden gebruikt. 
Het zal eerst als opslagruimte dienen.

 •  Dorpsbelang heeft grond aangekocht rond-
om de brug over de Riet. 

 •  Arnoud laat weten dat we zijn benaderd 
door stichting Doarpenstriid. Het idee is 
om een grote optocht in Dokkum te orga-
niseren. Dorpsbelang heeft hier negatief op 
gereageerd. We houden graag de traditie in 
eigen dorp in ere. 

 •  Van de provincie Friesland heeft dorpsbe-
lang bericht gekregen dat de Fiskwei en 
Ternaarderdyk aan onderhoud toe zijn. 
Binnenkort wordt er een nieuwsbrief voor 
al deze projecten gemaakt en huis-aan-huis 
verspreid. 

3.  Jaarverslag 2018 in de vorm van fotoverslag

4. Vooruitblik 2019
- Informatieborden
  Er is een subsidie aanvraag gedaan bij de 

DOM. Morgenavond wordt besloten of sub-
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sidie zal worden toegekend. Vervolgens kun-
nen de nieuwe informatieborden worden be-
steld en geplaatst. Eind december is er via de 
Facebook-pagina van dorpsbelang Holwerd 
een oproep gedaan om een ontwerp aan te 
leveren voor de bovenkant van de nieuwe 
informatieborden. Het winnende ontwerp is 
aangeleverd door Paul Lezwijn. Paul Lezwijn 
is niet aanwezig, attentie zal bij hem thuis 
worden gebracht.

- Omnivereniging
  In 2019 zal er een informatieavond worden 

gepland over een mogelijke omnivereniging. 
Verenigingen zullen hiervoor een uitnodiging 
ontvangen.

- Speeltuin
  Er is een plan voor verbouw speeltuin inge-

diend. Werkgroep wacht op reactie gemeen-
te. Dit duurt lang door fusie en nieuw beleid 
rondom speeltuin.

- Nieuwe website
  Tineke Hoekstra presenteert kort de nieuwe 

website en doet een oproep aan de dorps-
bewoners om nieuwsberichten en activiteiten 
voor in de agenda aan te leveren. Douwe-Jan 
Rozema wordt bedankt voor zijn hulp bij 
het opzetten van de nieuwe website. Anton 
Vellema heeft de afgelopen jaren de website 
beheert. Hij is niet aanwezig, maar zal hier-
voor nog een bedankje ontvangen.

5.  Financieel verslag en verslag kascommissie
Financiële verslagen van dorpsbelang, Activiteiten 
Commissie Holwerd, Holwerterfeest en de 
Nachtkuier worden uitgedeeld. Aanwezigen 
krijgen per financieel verslag de kans om vragen 
te stellen. Er wordt vanuit de zaal een vraag ge-
steld over de bijzondere uitgaven van € 4.000, 
in het financiële verslag van dorpsbelang. Waar 
bestaat dit bedrag uit? Penningmeester Klaske 
Miedema ligt toe dat dit bedrag is betaald voor 
aankoop Waling Dykstrastrjitte 2A. In januari 
2019 hebben we dit bedrag terug gekregen van 
de Rabobank.

Jan Idsardi en Richard Rintjema hebben kas ge-
controleerd. Richard laat weten dat alle vragen 
naar tevredenheid zijn beantwoord door de 

penningmeesters. De zaal verleent decharge 
aan alle besturen. Jan Idsardi en Wiepie Elzinga 
zullen volgend jaar de kascontrole verrichten.

6.  Holwerd Actueel
- Thús Wonen
  Leonie Lammers vertelt over de plannen 

voor sloop en nieuwbouw. Na afloop van de 
presentatie is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen. 

- Eén school
  Hans de Haan, schoolhoofd Tsjelke, praat de 

aanwezigen bij over de status van de plannen 
voor één school.

7.  Versterking van het bestuur
Auke Douwes, Richard Rintjema en Gea de 
Boer worden voorgesteld aan de aanwezigen 
als nieuwe bestuursleden van dorpsbelang 
Holwerd.

8.  Rondvraag
-  Een dorpsbewoner geeft aan dat er veel 

overlast wordt ondervonden van honden-
stront. Is het een idee om prullenbakken met 
zakjes te plaatsen? 

-  Er wordt opgemerkt dat er veel gaten in de 
weg zitten, heeft dit aandacht? Dorpsbelang 
roept dorpsbewoners op om hiervan mel-
ding te maken zodat dorpsbelang dit kan 
doorzetten richting gemeente.

-  Een bewoner van de Hemmingawei laat we-
ten het erg vervelend te vinden dat er aan 
de Hemmingawei geen zout wordt gestrooid. 
Er wonnen veel oude mensen, er is geen 
stoep en de weg wordt na sneeuwval erg 
glad. Arnoud geeft aan dat de busroute en 
oude dorpskern vanuit de gemeente wordt 
gestrooid. Gemeente breidt route niet uit. 
Vanuit de zaal wordt het idee geopperd om 
met vrijwilligers te gaan strooien.

9.  Afsluiting
Na de pauze vertelde Raoul Santibanez van het 
Duurzaam Bouwloket over de mogelijkheden 
voor het verduurzamen van de woning.
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NIEUWS VAN DE SPEELTUINCOMMISSIE

Yes, de eerste financiële toezeggingen zijn bin-
nen! We hebben de afgelopen weken niet stil 
gezeten. Alle ondernemers van Holwerd zijn 
aangeschreven en dit hebben we geweten. 
Geweldig! Naast de toezeggingen van lokale 
ondernemers hebben ook de NAM en de 
gemeente toegezegd een financiële bijdrage te 
zullen leveren.

Kern met Pit

We mogen deelnemen aan de wedstrijd Kern 
met Pit, editie 2020. Zaterdag 18 januari zijn 
Mariska en Tineke vanuit de speeltuincommissie 
naar de Kern met Pit Kick-off in Marssum ge-
weest. Hier hebben we ons project gepresen-
teerd en scoorden we direct punten met onze 
duplo-speeltuin! Vanuit Kern met Pit krijgen we 
een jaar lang hulp bij de realisatie van ons plan. 
Wanneer we ons plan binnen 1 jaar realiseren 
ontvangen we € 1.000! Het beste project van 
Fryslân krijgt nog eens € 1.500 en alle deel-
nemers van Kern met Pit maken kans op de 
Gouden Pit en een extra prijs van 3.000 euro!
   

MAAR WE KUNNEN NIET 
ZONDER JOU HULP

Crowdfunding-actie 
We zijn een Crowdfunding-actie voor de 
speeltuin gestart. Laten we samen als inwoners 
van Holwerd een duo schommel bij elkaar spa-
ren! Zoek ons project ‘Herinrichting speeltuin 
Holwerd’ op via de website voorjebuurt.nl en 
doneer! Voor je Buurt zorgt voor een goede af-
handeling van jouw donatie. Ons doel? Voor 13 
april € 3.000 ophalen voor een duo schommel! 

Sponsorloop en speeltuinfeest - 16 mei
Op zaterdag 16 mei zal er een sponsorloop 
voor de kinderen uit het dorp worden geor-
ganiseerd. Aansluitend op de sponsorloop zal 
het speeltuinfeest plaatsvinden. Zet deze datum 
dus alvast in je agenda. 

Oproep
We zouden graag een speeltuinfeest willen 
organiseren met in de speeltuin diverse acti-
viteiten waarvoor we een financiële bijdrage 
kunnen vragen. Heb jij een idee waarmee we 
tijdens het speeltuinfeest geld kunnen ophalen? 
Dan horen we dit graag! Hierbij kun je denken 
aan schminken, een workshop knutselen, zelf 
gebakken cakejes verkopen of heel wat anders, 
alle ideeën zijn welkom!

Statiegeldactie Coop Verbeek - april, mei en 
juni
Van april tot juni kunnen er lege flessen worden 
ingeleverd bij Coop Verbeek ten behoeven van 
de speeltuin. Druk op de gele knop en Coop 
verdubbelt jou statiegelddonatie!



12 • DOARPSBEL NR. 191  MAART 2020

Subsidieaanvragen
Ook zijn we druk bezig met het aanvragen 
van subsidies. De afgelopen weken zijn onder 
andere het VSBfonds, Jantje Beton en het 
Iepen Mienskipsfûns aangeschreven. Het Iepen 
Mienskipsfûns is een subsidieregeling vanuit de 
provincie waarbij we een subsidieaanvraag van 
40 % van de subsidiabele kosten hebben inge-
diend. Wat zou het geweldig zijn wanneer we 
een toezegging van zo’n mooi bedrag zouden 
ontvangen. Eind maart ontvangen we hiervan 
bericht. 

We houden u op de hoogte via www.holwerd.
nl/speeltuin en op 24 maart zullen we ons pro-
ject presenteren tijdens de algemene ledenver-
gadering van Dorpsbelang Holwerd.

De speeltuincommissie 

Berber-Rinskje Ferwerda, Adrie van Slooten, 
Nynke Wijma, Mariska Reitsma, Pieter van der 

Weij, Arnoud Haitsma, Tineke Hoekstra

WERKZAAMHEDEN PROVINCIALE WEG TUSSEN HOLWERD EN TERNAARD

De komende periode zijn er werkzaamhe-
den aan de provinciale weg, de N358 tussen 
Holwerd en Ternaard. De rijbaan en het fiets-
pad zijn toe aan groot onderhoud. De weg 
wordt voorzien van een nieuwe laag asfalt en 
het fietspad van beton. Helaas gaat werk aan de 
weg vaak samen met hinder. Die hinder wordt 
geprobeerd zoveel mogelijk te beperken. 

Fietspad: 23 maart - half mei
Om het fietspad te voorzien van beton, sluiten 
wij het fietspad af van 23 maart tot half mei. 
Voor fietsers is er een omleidingsroute inge-
steld (zie bijlage omleiding fietsers). Beton en 
heeft een lange uithardingstijd, daarom willen 
wij u nadrukkelijk verzoeken geen gebruik te 
maken van het fietspad om schade te voor-
komen.

Hoofdrijbaan: 1 juni - 19 juni
Als de werkzaamheden aan het fietspad af-
gerond zijn, starten we met het werk aan de 
provinciale weg. De planning is dat de werk-
zaamheden worden uitgevoerd in de periode 

van 1 juni tot uiterlijk 19 juni, waarbij de weg 
maximaal 2 weken aaneengesloten gestremd 
zal worden. Het kan zijn dat de werkzaamhe-
den eerder dan 1 juni uitgevoerd worden, maar 
dat is afhankelijk van het werk aan het fietspad. 
Het doorgaande verkeer zal worden omgeleid 
via Dokkum over de N356 en N361 (zie bijlage 
omleiding autoverkeer).

Openbaar vervoer
De werkzaamheden zorgen er ook voor dat de 
bussen een alternatieve route rijden. Reizigers 
kunnen opstappen op alternatieve haltes. Meer 
informatie is te vinden in de bussen van Arriva, 
bij de haltes of op de website van Arriva.

Vragen?
Heeft u nog vragen over een van deze werk-
zaamheden? Dan kunt u contact opnemen met 
Jan Wilkens. Dat kan via provincie@fryslan.frl 
of bellen naar 058 292 5925 van maandag t/m 
vrijdag tijdens kantooruren.
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HOLWERTER FEEST: 25, 26, 27 EN 28 JUNI

Als de dagen langer worden, de paaseieren 
weer in de winkel liggen en de vogels weer 
vrolijk fluiten dan weet je; het dorpsfeest komt 
eraan! Gelukkig hoeven we dit jaar niet zo lang 
te wachten, want het Holwerterfeest begint 
dit jaar een dag eerder, namelijk op donderdag 
25 juni!

Het feest wordt donderdagavond geopend met 
de optocht. Dit jaar is er geen thema, dus alle 
ruimte voor de creatieve geest. Na de optocht 
is iedereen welkom in de tent om onder het 
genot van een drankje de eerste danspasjes 
te maken. 

Vrijdagochtend is jong en oud welkom in de 
tent voor een ‘moarnsbrochje’. Daarna volgen 
traditiegetrouw de kinderspelen en de middag 
wordt spectaculair afgesloten met de bingo! 
‘s Avonds zorgen beide korpsen voor een 
feestelijke avond met bekende melodieën en 
meezingers. Dit doen zij in samenwerking met 
de band Melrose. Na dit concert gaat Melrose 
nog tot in de late uurtjes door.

Zaterdagochtend kan iedereen weer fris en 
fruitig deelnemen aan de optocht. Daarna is er 
natuurlijk het hoofdklasse kaatsen, de (nieuwe) 
fietspuzzeltocht en het zeskamp. Aansluitend 
kan een ieder gezellig op het feestterrein 
dineren. Op de gloeiend hete kolen van de 
barbecue kan dan weer een lekker stukje vlees 
gebakken worden. 
‘s Avonds kunnen de voetjes van de vloer. Er 
is weer een spectaculaire band geboekt, dus 
gegarandeerd feest!

De laatste dag van het Holwerterfeest begin-
nen we met het jeugdkaatsen, de dienst in de 
tent en het koffiedrinken met muzikale begelei-
ding. ‘s Middags kan iedereen zich weer van zijn 
meest sportieve kant laten zien bij het kaatsen, 
jeu de boules of volleybal. De zondag sluiten 
we af met het soiree. Gang is Alles sleept ons 
feestelijk door de laatste uurtjes van het dorps-
feest heen.

Houd de komende tijd vooral onze socials in 
de gaten voor de win-actie: Heel Holwerd plakt.

Aangezien het dit jaar de tiende editie van het 
Holwerterfeest is, zijn wij op zoek naar foto’s. 
Heb je nog leuke kiekjes van het dorpsfeest 
van de afgelopen 10 jaar mail deze dan naar 
jubileum@holwerterfeest.nl

Aanmelden voor de optocht kan door een 
e-mail te sturen naar : feestwagen@holwerter-
feest.nl.

Commissie Stichting Holwerterfeest
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DE NATOER YN EN OM HOLWERT

Dit wie winter dy’t we, as it om it waar giet, mar 
gau ferjitte moatte. It wie mear hjerst as winter, 
rein, hiel folle rein, hurde wyn en gjin iis en snie 
Mar goed, de earste maitiidsgefoelens binne 
der gelokkich alwer. Je hearre moarns en jûns 
de Merel (Swarte lyster) wer sjongen en ek de 
Zanglijster (Bûnte lyster). Koolmezen (Blokfink) 
binne al sûnt jannewaris aktief. De Houtduif 
(Hôfdo) is ek wer yn de tunen te sjen en te 
hearren mei syn roekoekoekoekoe. De Grote 
Bonte Specht (Grutte Eksterspjocht ) hammert 
op de stam fan in âlde beam. 

It Speenkruid (Bûter-
gieltsje) begjint ek 
wer te bloeien, it 
earste maitiidsgrien. 
De blêden sitte fol 
Vit.C, wol foar de 
bloei plukke oars bin 
se fergiftich. Oan it 
begjin fan it blêd sitte 

briedknoltsjes dy’t lykje op in spien, derom de 
namme Speenkruid.

De ikebeam 
Yn ús streek mei savelklei groeie net folle ike-
beammen. Dizze beammen dogge it it bêste op 
sângrûn. By Dokkum en derûnder sjoche je folle 
mear ikebeammen. Der binne ikebeammen 
oanplante yn de doarpsboskjes fan Holwert en 
rûn de fuotbalfjilden. Je kinne de(jonge) beam 
werkinne trochdat de brúne ferdroeche blêds-
jes der ‘s winters oansitten bliuwe. It stevige ike-
hout is hiel geskikt om mei te timmerjen lykas 
foar balken, skippen, brêgen e.s. It blêd fan dizze 
beam is lobbich en hy bloeit yn april/maaie mei 
de manlike katsjes en mei froulike blommen. Yn 

de hjerst komme der 
dan de, sa bekinde 
ikels, de fruchten fan 
de iik. De Vlaamse 
Gaai (Houtekster) is 
der gek op, hy leit der 
faak in winterfoarrie 
fan oan troch se yn 
de grûn te stopjen. Sa 

kinne der ek wer nije beammen ûntstean. Yn de 
Wâlden binne der soad ikebeammen oanplante 
yn de beamwallen as ôfrastering foar it fee. 
Sa’n 5000 jier lyn wie Midden-Europa bedekt 
mei ikebeammen. De ikebeam wurdt graach 
besocht troch de ikegalwesp dy’t de saneamde 
gallen op de beammen feroarsaakje. De lêste 
jierren is de ikeprosesjerûp in grutte pleach 
wurden, de rûpen kinne in heftige jokte tewei-
bringe. De âldste ikebeam yn Nederlân stiet yn 
Tubbergen en is 400 á 500 jier âld. Foarhinne 
waard de beam ek wol as hillich sjoen mar dat 
is wol hiel lang lyn. 

Vink (Skelfink)
De Vink is sa’n bisûnder fûgeltsje omdat hy sa 
moai bûnt fan kleur is en it wyfke hiel oars kleu-
rich is. Hy falt ek op omdat er rjocht omheech 
de beam ynfljocht en sa wer nei ûnderen.
Fierder is syn sang ek tige opfallend it is de sa-
neamde’ vinkenslag’ it is in tsitsitsitsitsi-tjoe-ie-ó 

in koart ôfbrekken 
op it ein. Sjoch mar 
ris yn jim fûgelboekje 
of op internet hoe 
‘t hy der útsjocht. 
De vink yt fruchten, 
knoppen, ynsekten, it 
is in trekfûgel, soms in 
standfûgel. Foarhinne 

waard er ek wol as foliêrefûgel hâlden en 
waarden der soms sjongwedstriden hâlden. 
Men makke de fûgeltsjes blyn omdat men tocht 
dat se dan noch moaier songen. Yn 1972 is de 
Vinkenvangst ôfskaft.

Sa dat wie it earst wer. Ik hear graach fan jim 
berjochten út de natoer, dan komme se yn de 
Doarpsbel.

Sara Hofman
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GASTOUDER MARIJE

BOEKPRESINTAASJE ‘WARKEWEET WIE US KREET’ FAN GJALT DE GROOT

Ik ben al ruim 18 jaar met veel plezier gastou-
der. Ik heet Marije en ben 51 jaar jong. 
Ik ben gediplomeerd agogisch werker en ik volg 
elk jaar de herhalingscursus kinder-ehbo. 
Ik werk met verschillende gastouderbureaus, 
waaronder GOMATCH.

Vanaf 16 maart woon en werk ik in het prach-
tige dorp Holwerd en vang dan graag jullie 
kinderen van 0-4 jaar op in de Foarstrjitte 32.

Samen zingen en knutselen, boekjes voorlezen, 
lekker buiten zijn en uiteraard spelen zijn de 
belangrijkste dingen op de opvang. Natuurlijk 
zorg ik ook graag voor de kinderen, ik bied al-
tijd een luisterend oor en één-op-éénaandacht. 
Daarom vang ik ook maar drie kinderen per 
dag op. Ik ga regelmatig op stap met de kinde-
ren; een ritje met het openbaar vervoer of naar 
een kinderboerderij bijvoorbeeld.
Ik schrijf elke dag voor elk kind in hun schriftje 
wat we zoal beleefd hebben die dag en vind het 
leuk als ouders terugschrijven over thuis.

Omdat ik nieuw ben in Holwerd zijn er op dit 
moment nog wat plekjes vrij.
Neem contact op per mail (marijegreiner@
hetnet.nl),  per telefoon (06-40754956) of kom 
gerust langs in de Foarstrjitte. 
Zie ik jullie gauw?

Groetjes Marije

Warkeweet wie 
ús kreet, by it fie-
nen fan in nêst 
aaien. Fjildman en 
rasferteller Gjalt 
de Groot (1945) 
nimt jo yn dit 
boek mei de rom-
me fjilden yn. Jo 
wurde dielgenoat 
fan 100 jier aai-
sykjen yn Fryslân. 

Mei as reade tried de belibbings fan de aaisikers 
fan de sa romrofte aaisikersklup De Ald Hij fan 
Dearsum sûnt 1920. Mar it is safolle mear as 
100 jier aaisykjen. Gjalt is deryn slagge om der 
yn tige noflik lêsbere taal in tiidsdokumint fan 

te meitsjen, mei deryn rôm omtinken oan it 
doarpke Dearsum.

Fan syn hân publisearre Bornmeer:
-  2009: De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo, 

2e printinge 2012.
-  2010: It swetsok - ferhalen fan in fjildman, 2e 

printinge 2013.
- 2011: De aaisiker.
- 2012: It lêste aai.
- 2013: No moatst hearre!, smoute ferhalen.
- 2017: No komt it noch!, smoute ferhalen.
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DE NATOER YN EN OM HOLWERT

Met dit nieuwsblad wil stichting Fêste Grûn de 
verenigingen dorpsbelangen informeren en op 
de hoogte houden van de ontwikkelingen op 
het gebied van gaswinning. 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

Deze nieuwsbrief van Fêste Grûn Noardeast-
Fryslân is wellicht later dan u verwacht heeft. 
Toch hebben we niet stil gezeten. Deze nieuws-
brief geeft de stand van zaken van afgelopen 
jaar weer.
De onderwerpen die aan de orde komen zijn:
- Pilot Omgevingsproces Ternaard
- Toezegging 60 miljoen bij gaswinning Ternaard
- Nieuw schadeprotocol kleine gasvelden
-  Activiteiten Fêste Grûn in de afgelopen pe-

riode

Pilot Omgevingsproces Ternaard
Fêste Grûn Noardeast-Fryslân heeft deelge-
nomen aan het Omgevingsproces Ternaard en
in die deelname waren wij een kritische ge-
sprekspartner. Vooral in het Ontzorgingsspoor 
hebben we een actieve bijdrage geleverd aan 
de oplossingen en afspraken die zijn opgeno-
men in Het Afsprakenkader Ontzorging. Die 
afspraken verminderen, naar we hopen, de 
zorgen die leven in de regio ten aanzien van 
eventuele gaswinning in Ternaard.
Op het gebied van de ontzilting en de 
Investeringsagenda is onze betrokkenheid min-
der groot geweest, maar hebben we alles 
nauwlettend gevolgd en waar nodig onze 
inbreng gehad.
De uitkomsten van Het Afsprakenkader 
Ontzorging zijn, op ons aandringen, ook be-
doeld als leidraad voor handelen rond bestaan-
de gasvelden. Deze intentie is uitgesproken 
door de NAM en het ministerie van EZK. Wij 
ervaren dat als een groot winstpunt omdat 

er binnen onze gemeente al jarenlang op vele 
plaatsen gas wordt gewonnen. Dus zelfs als er 
niet gewonnen gaat worden in Ternaard blijft 
het zaak ons bezig te houden met de uitvoe-
ring/realisatie van die uitgesproken intentie.
Ook zal er als gevolg van Het Afsprakenkader 
Ontzorging de Stichting WAAKHUN worden 
opgericht. Die krijgt naar ons idee de loodzwa-
re taak om de gemaakte afspraken te bewaken
en zich in te zetten voor veiligheid en leefbaar-
heid van onze regio. In januari 2020 wordt het 
Afsprakenkader Ontzorging samen met de 
Investeringsagenda aangeboden aan minister 
Wiebes. Hij zal de informatie daaruit meene-
men in zijn afwegingen over het al dan niet gaan 
winnen van gas in Ternaard. We wachten dus nu 
nog op het besluit van Wiebes.

60 miljoen voor regio Ternaard /Wierum
De gemeente Noardeast-Fryslân, de provincie 
Fryslân, het Wetterskip Fryslân, het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
en de Nederlandse Aardolie Maatschappij 
(NAM) hebben de eerste fase van het 
‘Omgevingsproces Gaswinning Ternaard’ afge-
rond. De vijf partijen zijn het eens over de 
oprichting van een Gebiedsfonds. Daarvoor 
wordt de komende tien jaar een bedrag van 
zestig miljoen euro beschikbaar gesteld uit 
de baten van de gaswinning uit het Ternaard-
veld. Het Gebiedsfonds wordt opgericht als 
na de start van de proefboring blijkt dat een 
economische verantwoorde winning van dit 
veld mogelijk is. Over de samenstelling van dat 
Gebiedsfonds en de bevoegdheden moet nog 
worden overlegd, daar is het jaar 2020 voor 
uitgetrokken.

Nieuw schadeprotocol schade 
kleine gasvelden
Er is een advies Landelijke Aanpak Afhandeling 
Mijnbouwschade (LAAM) en Schadeprotocol 
Gaswinning Kleine Velden op Land geschreven. 
Deze commissie heeft zich gebogen over een 
betere en snellere afhandeling van mijnbouw-
schade. Ook daarin hebben wij een bescheiden 
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rol gespeeld. Commissie LAAM heeft het on-
derstaande schema ontwikkeld, wat een korte 
samenvatting is van hun advies ten aanzien van 
de kleine gasvelden (blauwe deel).
Zie verder het volledige Advies LAAM en scha-
deprotocol op de site van de tccb.

Activiteiten Fêste Grûn in de afgelopen 
periode
•  Overleg met gemeente Dongeradeel, 

dorpsbelangen Ternaard en Wierum, 
Woningbouwvereniging

•  Deelname aan Omgevingsproces Ternaard 
m.n. de ontzorging

• Overleg met Waddenvereniging
•  Bijwonen gemeenteraadsvergadering
•  Overleg met gemeenteraadsleden en de 

gemeenteraad een brief gestuurd
•  Overleg met B&W Noardeast-Fryslân na 

briefwisseling
• Input Schadeprotocol ‘kleine gasvelden’

Afsluitend
Op de site van onze gemeente zijn veel stuk-
ken terug te vinden die te maken hebben met 
het Omgevingsproces Ternaard. Als fase twee 
van dat proces start zullen we daar melding 
van doen. Het Afsprakenkader Ontzorging is 
een levend document. Dit houdt in dat het 
aangevuld en aangepast kan worden door de 
groep die het heeft opgesteld. Daarmee is het 
ook in staat zich af te stemmen op de toekomst 
en toekomstige ontwikkelingen. Een goede 

zaak, denken wij, maar het biedt geen garantie, 
omdat niet alle zorgen voor de volle 100 % zijn 
weggenomen.
Het Staatstoezicht Op De Mijnen (SODM) 
heeft bijvoorbeeld aangegeven dat alle huidige
modellen nog steeds uitgaan van allerhande 
metingen die geen 100 % garantie zijn voor de 
werkelijkheid in de loop der jaren. Het blijven 
modellen, al zijn ze wel stukken beter dan de 
oude modellen die bijvoorbeeld gebruikt wer-
den voor de winning rond Ameland.
Zodra een besluit is genomen over gaswinning 
in Ternaard stellen we u daarvan op de hoogte.
Daarom zal Fêste Grûn Noardeast-Fryslân zich 
blijven inzetten u op de hoogte te houden.

Fêste Grûn Noardeast-Fryslân is uitdrukkelijk 
tegen de voornemens om gas te winnen in 
nieuwe velden. Dat is dus ook een tegenstem 
ten aanzien van de gaswinningsplannen van het 
Ternaarderveld. Ons prachtige wad en onze 
regio verdienen het om ook voor de toekom-
stige generaties behouden te blijven. Onze 
deelname aan overlegsituaties zoals aan het 
Omgevingsproces stond en blijft staan in het 
teken van het bevorderen van leven, werken, 
milieu en welzijn. Er wordt al jaren gas gewon-
nen in dit kwetsbare gebied. Dat vraagt een 
ieders waakzaamheid
om de veiligheid te bevorderen en de risico’s 
van gaswinning te verminderen en met name 
te voorkomen! Fêste Grûn blijft zich hiervoor 
inzetten.
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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 
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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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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.

Fysiotherapie
 J.R. Moorman, Blomsteech 6 (ingang Pôlewei), 
tel. 562478/561876.

Huisartsenlaboratorium
 Plaats: Gezondheidscentrum, Elbasterweg 2, 
iedere maandagmorgen van 10.00 - 10.15 uur.

Pedicure
■   E. Broersma, Ringwei 34, Brantgum,  

tel. 561594.
■   T. Klompstra, De Morgenzon 3, tel. 562547, 

06-10573613.

Massage
 ■   Massagepraktijk A. van Dijk, Gezondheids-

centrum, Elbasterwei 2, tel. 06-25147889.
 ■   (Sport)Massage Rommie Wierstra 

De Teebus 16, tel. 06-28574153.

 Alle nieuws over Holwerd op: WWW.HOLWERD.NL

OPHALEN OUD PAPIER
14 april ■ 26 mei ■ 7 juli

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.

Kopij inleveren vóór 2 juni, 
1 september en 1 december 

bij Henk Willemsen 
of via redactie@dorpsbelangholwerd.nl

De Doarpsbel is een uitgave van de Vereniging 
van Dorpsbelangen Holwerd

Lidmaatschap Dorpsbelang: € 8,- per jaar.

Uitleen verpleegartikelen 
ma. t/m do. 9.00-17.30 uur en vrijdags 
van 9.00-14.30 uur in Dokkum, Sionsberg, 
Birdaarderstraatweg 70.

Friese zorgwinkel: Voor alle informatie: 0900-
8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent per min.) 
Archipelweg 109, 8921 TH Leeuwarden, Postbus 
417, Leeuwarden. 058-265 56 10. Geopend ma. 
t/m vrij. 8.30-17.00 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


