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NIJS FAN DOARPSBELANG

Somtiids is der ek net safolle nijs! Wêr moat je 
it alle kearen werris oer ha? Ik tocht dan miskien 
de enerzjytransysje. Dêr is de lêste tiid in protte 
oer te dwaan en it is ek aardich yn it nijs. Mar 
de mienings binne der flink oer ferdield. Dêr 
kin ik my miskien mar better ek net oan baarne! 
Neffens dit plan soenen wy fan it gas ôf moatte 
yn de fiere takomst. En dan moat der in oar, 
faak djoer, alternatyf komme. Mar is dat no sa 
noadich tink ik dan? Gas op himsels is in skjinne 
brânstof en der is noch genôch fan op ‘e wrâld. 
Yn elts gefal is it folle skjinner yn gebrûk as 
stienkoal, brúnkoal of it stoken fan hout. Mar it 
hat ek te krijen mei it sakjen fan de boaiem yn 
Grinslân en dat wol je fansels ek net ha. 

Moatte we allegear ek sinnepanielen op it dak 
ha dan? Yn ús doarp komme der al stadich oan 
mear op ‘e dakken. Yn ús beskerme doarps-
gesicht fan it âlde doarp is dat net tastien at 
se yn it sicht lizze. We ha ek net foar neat yn 
de tachtiger jierren it beskerme doarpsgesicht 
krigen fan de Ryksoerheid. Dêr bin we grutsk 
op. Hoe dan ek, we sille it wol sjen wer’t we yn 
de takomst ús huzen mei ferwaarmje. De tiid sil 
fêst útkomst bringe.

Straatnaamborden

Zoals u misschien al is opgevallen verschijnen er 
hier en daar nieuwe straatnaamborden in ons 
dorp. De meeste blauwe borden hangen er 
dan ook al weer heel wat jaren. Regen, wind en 
zon heeft ze flink doen slijten en verkleuren. Bij 
vervanging door de gemeente wordt er vanaf 

nu onder aan de straatnaam een korte tekst 
toegevoegd met een verklaring van die straat-
naam. Als voorbeeld het nieuwe bord van De 
Morgenzon. Dit was de naam van de boerderij 
van Ids Bierma die op deze plaats heeft gestaan. 
Dorpsarchivaris Jan van der Velde zit in de 
gemeentelijke commissie voor het samenstel-
len van de teksten die op de naamborden in 
Holwerd komen te staan. Het is erg interessant 
en nieuwsgierig om te lezen hoe de straten aan 
hun naam zijn gekomen. Een mooi initiatief van 
de gemeente.

Grasbakken

Sinds een aantal jaren heeft de gemeente 
grasbakken geplaatst aan de Hemmingawei 
en op de Teebus. Deze bakken staan er al-
leen in de zomermaanden en worden in de 
winterperiode weer weggehaald. De bakken 
zijn bedoeld om er gemaaid gras in te doen en 
kunnen in het najaar voor afgevallen boomblad 
gebruikt worden. De bakken zijn een extra 
service voor huishoudens waarvan de groene 
container in deze seizoenen aan de krappe 
kant is. Daarnaast zijn de gras- en bladbakken 
door de gemeente in het leven geroepen om 
te kunnen besparen op de verwerkingskosten 
van groente-, fruit- en tuinafval. De verwerking 
van gras en blad is goedkoper dan het afval uit 
de groene container. De bakken zijn dus ook 
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uitsluitend bestemd voor gras en bladeren. Op 
de Teebus werd onlangs geconstateerd dat er 
ook grof tuinafval in de bak is gedeponeerd. De 
chauffeur van de gemeentewagen heeft dit uit 
de bak verwijderd. Grof afval wordt dus niet 
meegenomen, vriendelijk verzoek om dit er 
dan ook niet te doen!

Dunne vrouw
Op maandag 16 september is ook het tweede 
beeld, de dunne vrouw, naast de volle vrouw 
op de zeedijk bij de pier geplaatst. De beelden-
groep is genoemd “Wachten op hoog water” 
en is nu compleet. Het eerste beeld leverde al 
veel bekijks op en dat zal nu met de plaatsing 
van het tweede beeld, gemaakt door kunste-
naar Jan Ketelaar uit Drachten, vast en zeker 
nog veel meer het geval zijn. Vanaf de Pôle kun 
je de beide metalen dames ook duidelijk in de 
verte op de zeedijk zien staan. Sense of place 
onder leiding van Joop Mulder (bekend van 
Oerol op Terschelling) heeft er voor gezorgd 
dat de beelden hier zijn geplaatst. Sense of 
Place maakt met culturele landschapsprojecten 
de unieke waarden van natuur, landschap en 
cultuurhistorie van het bijzondere UNESCO 
werelderfgoed Waddengebied zichtbaar voor 
een breder publiek. Tegelijk krijgt de regio 
hiermee een economische en sociaal-maat-
schappelijke impuls. Dit alles levert ook weer 
een positieve bijdrage aan de leefbaarheid van 
ons dorp op.

Nieuwe school, nieuwe naam
Afgelopen juni is de naam van de nieuwe 
samenlevingsschool onthuld: “De Tijstream”. 
Dit gebeurde onder grote belangstelling van 
leerlingen, ouders en dorpsgenoten bij MFA De 
Ynset, waar ook de nieuwe school gebouwd 
gaat worden. Per 1 augustus zijn OBS De 
Tsjelke en CBS Ploos van Amstelskoalle gefu-
seerd tot één school. De naam “De Tijstream” 
is bedacht door Janke de Haan-Brouwers. Als 
winnares werd ze hiervoor beloond met een 
dinerbon. “De Tijstream” verwijst naar de 
getijdestromen van de zee waar Holwerd mee 
verbonden is en verwijst ook naar de door-
gaande ontwikkeling van kinderen. Het logo is 

gebaseerd op het wapen van Holwerd. Naast 
de primaire kleuren rood, blauw en geel die in 
het wapen zitten is groen toegevoegd. Deze 
kleur verwijst naar de groene omgeving. Totdat 
er een nieuwe schoolgebouw is gerealiseerd 
blijft men gebruik maken van de bestaande 
twee gebouwen met in het ene gebouw een 
locatie voor de onderbouw en in het andere 
eentje voor de bovenbouw.

Sloop en nieuwbouw
Zoals al eerder gemeld is woningbouwcor-
poratie Thús Wonen van plan om aan de 
Nijhof nieuwe levensloopbestendige woningen 
te gaan bouwen. Daarnaast wil men de wo-
ningen Beyertstrjitte 30 t/m 52 en de oude 
bejaardenwoningen van Beyertstrjitte 66 t/m 
98 slopen. Op 25 en 27 juni waren er weer 
twee bewonersavonden waarbij dorpsbelang 
als toehoorder aanwezig was. Voor de nieuw-
bouw aan de Nijhof werden er 3 verschillende 
plannen gepresenteerd. Afhankelijk van goed-
keuring door de gemeente zullen er 7, 8 of 9 
nieuwe woningen worden gebouwd. Een defi-
nitief plan kon dus nog niet worden getoond. 
Wel is de aannemer die de huizen zal gaan 
bouwen bekend gemaakt. De keus is gevallen 
op bouwbedrijf Van der Wielen. Als het ver-
gunningentraject doorlopen is en bouwzaken 
akkoord geeft dan kan er in 2020 gebouwd 
worden (fase 1). In 2021 zou de sloop van de 
bejaardenwoningen van start kunnen gaan als 
70% van de huidige bewoners akkoord gaat 
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(fase 2) en in 2022 de huizenblokken met de 
nummers 30 t/m 52 (fase 3). In het najaar is er 
weer een vervolgoverleg.

Bouwen in eigen dorp?
In ons dorp is er een steeds groter wordende 
behoefte aan nieuwe bouwkavels. Maar helaas 
zijn die er op dit moment niet. Dorpsbelang 
heeft bij de gemeente aangekaart dat hier 
serieus naar gekeken moet worden met het 
oog op de toekomst en het behouden van de 
leefbaarheid van ons dorp waarbij nieuwbouw 
ook mogelijk moet zijn. De afdeling Ruimtelijke 
Ordening heeft aangegeven binnenkort met 
dorpsbelang een afspraak te willen maken om 
de mogelijkheden (en onmogelijkheden) te 
bespreken. Ook interesse in een bouwkavel? 
Geef het door en stuur even een mail naar 
info@dorpsbelangholwerd.nl.

DOM
De dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) 
blijft in zijn huidige vorm nog bestaan tot 31 
december van dit jaar. Dit betekent onder 

andere dat de mogelijkheden voor subsidie 
voor de aanpak van de buitenkant van de eigen 
woning binnen het beschermde dorpsgezicht 
na die datum afgelopen is. Subsidie bedraagt 
40% van de bouwkosten tot een maximum-
bedrag van € 5.000 en met gebruikmaking van 
originele bouwmaterialen. Dus kozijnen van 
kunststof, pvc-afvoerbuizen e.d. vallen daar niet 
onder. Er is nu nog een redelijk gevulde geldpot 
beschikbaar. Dus heeft u nog plannen om de 
eigen woning op te knappen en ligt de woning 
binnen het beschermde dorpsgezicht kom dan 
nog snel met een aanvraag. Het kan nu nog! 
Meer informatie kan verkregen worden via 
de mail: dedom.holwerd@gmail.com of bij de 
commissieleden Marla Vernoy, Gerben Osinga 
of Henk Willemsen.
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste 
Holwerter nieuws? Volg ons op facebook of kijk 
op internet: www.holwerd.nl. En sa sitte we al-
wer yn it lêste fearnsjier fan 2019. De folgjende 
doarpsbel ferskynt yn desimber. Oant dan!

Dorpsbelang, Henk Willemsen

BOEKPRESENTATIE ‘WAT HA WE MOAI SITTEN’ 40 JIER KROECHLIBBEN

De tiid yn Holwert
De presentatie van het 1e boek  uitreiking  
is op vrijdag  11 oktober  20.00 uur  in Het 
Amelander Veerhuis. Verdere inlichtingen op 
facebook van Het Amelander Veerhuis. Vanaf 
1 oktober. Het boek wordt in beperkte oplage 
uitgegeven. Op deze manier willen we de men-
sen in Holwerd de gelegenheid  bieden om dit 
boek te kopen voor de prijs van 2 17,50.
Mooi Sinterklaas cadeau. We geven er niet al te 
veel media aandacht aan. 
De besteladressen: De Woudhorne 56, 
9101 NN Dokkum tel. 0519-346743 
mail:henkvanduinen@kpnmail.nl
Voor Holwerd: “Het Amelander Veerhuis” tel. 
0519 - 346331. Voor Holwerd: A. v. Duinen, 
Kerkstraat 3, tel. 0519 - 561153 na 18.00 uur

Groetjes, Henk en Ida.

gemaild voor prijs
nog geen reactie

+ foto voorkant???



4 • DOARPSBEL NR. 189  SEPTEMBER 2019

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.

ACTIVITEITEN VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE

Zondag 6 oktober, 15.00 uur, Vermaning 
Holwerd
Optreden van Willem Molenbuur met zijn 
koor uit Dokkum. Een middag vol met gezel-
lige liedjes. Willem speelt natuurlijk ook op zijn 
accordeon.
De entree is gratis; collecte bij de uitgang.

Zondag 17 november, 15.00 uur, Vermaning 
Holwerd
Jan Jongsma uit Burgum komt vertellen over de 
Amish in Noord-Amerika. Hij is met zijn vrouw 
bij de Amish-gemeenschap op bezoek ge-
weest. Deze van oorsprong Zwitserse doperse 
richting kenmerkt zich door wereldmijding en 
geweldloosheid. In kleding en landbouwwerk-
tuigen lijkt het soms of ze in een totaal andere 
wereld leven, een wereld van eeuwen geleden.
De entree is gratis; collecte bij de uitgang.

Oriëntatiecursus
Dit winterseizoen start deze cursus, die be-
stemd is voor mensen die zich willen oriën-

teren op geloven, bijbel en Doperdom en/of 
zich willen voorbereiden op toetreding tot de 
Doopsgezinde Gemeente. Meer informatie? 
Bel ds. Rob Workel 0519-554005 of mail naar 
robworkel@doopsgezind.nl

Avondgebed
Op woensdag 25 september (en daarna elke 
woensdag behalve 23 oktober)  start het 
Avondgebed. Een half uur stilte, eenvoud en 
bezinning in de traditie van de oecumenische 
gemeenschap van Taizé (Frankrijk). Van 19.00-
19.30 uur bent u welkom in de Vermaning aan 
de Stasjonswei. Meer informatie? Zie hierbo-
ven.

Iedereen is van harte welkom bij al onze acti-
viteiten!
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DE NATOER YN EN OM HOLWERT

Ja, hoe komt it dat je ynteresse ha yn natoer en 
lânskip. Wat mij oangiet, leit de basis yn myn 
bernetiid. Myn mem learde my te sjen nei de 
fûgels dy’t by ús om de buorkerij fleachen en 
de planten dy’t der groeiden. Fan myn skoal-
master mocht ik plantsjes opsykje yn de Flora. 
Fierder ha ik in natoergidsenkursus dien, wer’t 
ik in soad fan learde en as je goed om je hinne 
sjoche en je yn natoerboeken omsneupe, learre 
je it fansels, it is in ferryking fan je libben.

De klút

Yn myn foariche stikje hie ik al skreaun oer de 
plasse efter de sédyk nei de Pier. Ik hie wol 
sjoen dat der klúten briedden. Nei sinjalen fan 
minsken dy’t der yn kuier makken en sjoen 
hiene dat der jonge klúten wiene, ha ik it oan 
Staatsbosbeheer trochjûn. Men hat der sa ‘n 
30 pear briedende klúten telt. In prachtich ris-
sultaat! 

De distelvlinder (stikelflinter)

Yn juny wie hjir in ynfaazje fan de distelvlinder. 
Miskien ha jim se wol sjoen. In oranjebrúne 

flinter mei swart-wite fleugelpunten. It is in 
trekflinter dy’t oerwintert ûnder de Sahel yn 
Afrika. Se lizze aaikes yn Súdelik-Europa en lûke 
dan troch nei it noarden. Dit jier makken se in 
wiide lus fia it Easten en kamen mei miljarden 
oer Europa en seachen wy se hjir ek hiel folle. 
In hiele protte fan dizze flinters komt telâne 
boppe de Atlantyske Oceaan en komme der 
om. Se seachen der ek wat súterich út. Se lizze 
har aaikes op stikels.

Canadese fijnstraal (tongersied)
Gelokkich sjoche je op 
‘t stuit mear rûchten en 
blommiche bermen mar 
ek ûnkrûd tusken stien-
nen en yn strjitten stean. 
It is soms in aardich-
heit om te sjen hokker 
moaie plante der tusken 
stean. Byg. de Canadese 
fijnstraal, in plant dy’t 
wol ien à oardel meter 
heech wurdt. It hat lytse 
wite blomkes en groeit 
graach tusken stiennen, 
in soarte fan rotsplant. Lâns de púndyk troch de 
polder hie men ek in prachtich plantenmingsel 
siedde. Der stiene de meast bysûndere planten 
sa as de wylde peen, cichorei, kaasjeskruid ens. 
Spitichgenôch binne de bermen der begjin 
augustus alwer meant. It hat der dan ek net 
lang stien. 

Dat wie it wer, oant in oare kear,

Sara Hofman
sarahofman@gmail.com
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HEEFT U WEL EENS VAN DE PLUSBUS GEHOORD?

Beste mijnheer/mevrouw,

De PlusBus geeft mogelijkheden om met een 
kleine groep ouderen (maximaal 8 personen) 
er gezellig een dagje op uit te gaan. Zeker de 
moeite waard in een periode waarin sommige 
mensen niet op vakantie gaan en activiteiten 
een tijdelijke stop hebben. 

Elke maand is er een mooi en divers aanbod 
voor ouderen uit Noord Oost Friesland. 

Voor de maand Augustus zijn er nog plekken 
vrij voor diverse uitjes. Dan gaat het o.a. om 
een bezoek aan De Kruidhof in Buitenpost,  het 
Museumplein in Grootegast en een bezoek aan 
de tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart. De 
uitjes variëren in prijs. U kunt zich nog inschrij-
ven voor het programma van Augustus (Zolang 
de voorraad strekt).

Daarnaast hebben de PlusBus en Het Bolwerk 
een afspraak gemaakt  dat er in Augustus, naast 
het al bekende programma, de mogelijkheid is 
om nog twee extra dagen met de PlusBus op 
pad te gaan. Deze dagen staan gepland op 27 
Augustus en 30 Augustus. 
Voor beide geldt dat er maximaal 8 ouderen 
mee kunnen. Wie weet een mooi uitje met 
bekenden? 

Het keuzeaanbod voor deze extra dagen is 
(kosten variërend):
- De Kruidhof, Buitenpost
- Een verrassingstocht door Drenthe
- Midgetgolf in Appelscha
- Museumplein Grootegast
- Tuinarchitectuur Mien Ruys Dedemsvaart

Lijkt het u leuk om mee te gaan? Bel dan voor 
aanmelding en evt. meer informatie 
naar Henk Jaap Bakker (Stichting Welzijn Het 
Bolwerk), tel.  0519-292223.

WIE WEET WAAR CAFE ZEEMANSHUIS HEEFT GESTAAN?

In mijn oude spullen vond ik bijgaande adver-
tentie.
In een archief vond ik deze advertentie, weet 
hier meer van? Waar heeft dit café gestaan en 
wie is G.P. Heeringa? Was deze Heeringa zijn 
tijd ver vooruit, wist hij toen al dat Holwerd 
aan Zee kwam te liggen. Of lag Holwerd nog 
aan Zee toen deze advertentie werd geplaatst.
Laat het me weten. 

Jan van der Velde, vanderveldes@knid.nl
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AGENDA
SEPTEMBER 2019
  21 21.30 uur Sander Metz in MFA de Ynset

OKTOBER 2019
  11  Fan 18.00 oere ôf Sútelaksje 

Muzykferiening Crescendo

 11  20.00 uur Boekpresentatie “Wat ha we 
moai sitten, 40 jier kroechlibben” in het 
Amelander Veerhuis

  19  21.30 uur ROCKN HOLWERD, Djoerd 
en Doede in MFA de Ynset

NOVEMBER 2019
  8  20.00 - 22.00 uur “De man dyn libben”, 

J&M Teaterwurk in MFA de Ynset

  16  20.00 uur Muzykferiening Crescendo 
m.m.f. Dweilorkest de Wodkapel, nei 
ôfrin muzyk! Yn MFA de Ynset

  23  21.30 uur Holwerd Live, Joop Obama & 
The Presidents in MFA de Ynset

DECEMBER 2019
  7  20.00 - 22.30 uur “Raze om protters”, 

Tryater in MFA de Ynset

PLANNEN HERINRICHTING SPEELTUIN

De speeltuin in het dorp weerspiegelt de leef-
baarheid in het dorp. Het zou een plek moeten 
zijn waar dorpsbewoners met jonge kinderen 
elkaar ontmoeten. Helaas is de speeltuin op dit 
moment niet geschikt voor kleine kinderen en 
zijn de speeltoestellen verouderd. 

Vanuit dorpsbelang is daarom zo’n 2 jaar ge-
leden een oproep op Facebook geplaatst. Al 
snel vormde zich een groep Holwerters om 
het plan om de speeltuin aan te pakken verder 
uit te werken. 

De volgende personen nemen deel aan de 
projectgroep: Berber-Rinskje Ferwerda, Adrie 
van Slooten, Nynke Wijma, Mariska Reitsma 
en Pieter van der Weij. Vanuit het dorpsbelang 
zijn Arnoud Haitsma en Tineke Hoekstra aan-
geschoven. 

Op dit moment zijn we als projectgroep druk 
bezig om samen met een verkoopadviseur van 
BOERplay een plan op te stellen voor de her-
inrichting van de speeltuin aan De Kamp. Het 
doel is om een speelplek te realiseren voor 
kinderen in de leeftijd tot 10 jaar. 

Naast het opstellen van het plan voor de her-
inrichting zijn we bezig om het geld bij elkaar 
te krijgen om de herinrichting te kunnen reali-
seren. Want voor een nieuwe speeltuin is geld 
nodig, veel geld. 

Daarom doen we dit jaar mee aan Rabo 
ClubSupport. Met Rabo ClubSupport inves-
teert Rabobank een deel van zijn winst in lo-
kale clubs en verenigingen. Rabobank Drachten 
Noordoost Friesland stelt dit jaar € 150.000,- 
beschikbaar. 

Ieder lid van de  Rabobank kan vanaf 27 sep-
tember 5 stemmen uitbrengen. Elke stem is 
geld waard! De waarde van een stem wordt 
bepaald door het totaal beschikbare bedrag te 
delen door het aantal uitgebrachte stemmen. 

Ben je nog geen lid van de Rabobank, vraag dan 
nu jouw lidmaatschap aan, zodat je straks jouw 
stem uit kunt brengen. 

Kijk voor aanvullende informatie en de voor-
waarden op Rabobank.nl/clubsupport.



DOARPSBEL NR. 189  SEPTEMBER 2019 • 9



10 • DOARPSBEL NR. 189  SEPTEMBER 2019



DOARPSBEL NR. 189  SEPTEMBER 2019 • 11

EVENEMENTEN IN NOORDOOST-FRIESLAND

GGD-FRYSLAN: MELD- EN ADVIESPUNT VERWARD GEDRAG

De organisatie Regiomarketing en Toerisme 
(RMT) heeft een website ontwikkeld waarop 
een heleboel recreatieve informatie over de re-
gio Noordoost-Friesland staat. Daarmee geeft 
deze site een goed beeld van wat er allemaal 
in onze mooie regio te doen en te zien is. Er 
worden in Noordoost-Friesland namelijk een 
heleboel evenementen georganiseerd. Het zou 
mooi zijn dat al deze evenementen  zoveel mo-
gelijk op deze website gepubliceerd worden. 
  
Echter om deze te publiceren moet RMT wel 
op de hoogte zijn van het evenement. Daarom 

een oproep aan alle organiseerders van evene-
menten om informatie over de te organiseren 
evenementen door te geven aan deze web-
site. Dit is namelijk een uitgelezen kans om 
meer publiciteit aan uw evenement te geven. 
Bovendien is het voor de bewoners en de 
toeristen een mooie mogelijkheid om er achter 
te komen wat er in de regio te doen is. Voor 
meer informatie zie: www.eropuitinfriesland.nl/
evenementen. 
  
Wilt u een evenement doorgeven dan kan dit 
via info@rmtnof.nl. 

Zorgen over iemand met verward gedrag? Laat 
het weten via het Meld- en adviespunt verward 
gedrag. 
Sinds mei 2019 kun je jouw zorgen over een 
persoon met verward gedrag melden bij een 
speciaal daarvoor ingericht meld- en adviespunt 
(0800-1771). Je kunt het Meld- en adviespunt 
verward gedrag 24 uur per dag, 7 dagen per 
week, bereiken voor het stellen van vragen en 
het doen van een melding bij een ingewikkelde 
situatie rondom een persoon met verward 
gedrag. Het gaat dan om een situatie die aan-
dacht verdient, maar niet acuut opgelost hoeft 
te worden.

Wat is verward gedrag?
Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen 
bij mensen die een psychische aandoening heb-
ben, onder invloed zijn of dementerend. Soms 
hebben mensen ook andere problemen, zoals 
schulden, verlies van werk of weinig sociale 
contacten. Iemand kan ook verward raken na 
een grote emotionele gebeurtenis. Vaak zoekt 
iemand uit zichzelf geen hulp.

Hoe doe ik een melding?
Dat kun je telefonisch via 0800-1771 of digitaal 
via het formulier op http://www.ggdfryslan.nl/

verwardgedrag doen. De medewerkers van het 
meld- en adviespunt zijn ervaren professionals 
die aandacht geven en aan de hand van de 
juiste vragen de vervolgstappen bepalen. Soms 
gaan ze zelf naar de persoon over wie het gaat 
toe om snel passende hulp te kunnen bieden. 
Dit doen ze zoveel mogelijk in afstemming met 
instanties die al betrokken zijn. Het meld- en 
adviespunt zorgt ervoor dat signalen rondom 
personen met verward gedrag vroegtijdig wor-
den opgepakt. Zo voorkomen ze dat een situ-
atie uit de hand loopt en onnodig onrust en 
leed veroorzaakt.

Meer informatie
Het meld- en adviespunt is gewenst omdat 
het aantal meldingen rondom personen met 
verward gedrag de laatste jaren stijgt. Op dit 
moment komen veel meldingen bij de politie 
binnen, maar wanneer er geen sprake is van 
een strafbaar feit en de veiligheid niet in het 
geding is, is dit niet de aangewezen instantie. 
Vaak ligt er onder dergelijke meldingen een 
zorgbehoefte. Daar kan het meld- en advies-
punt bij helpen. Op http://www.ggdfryslan.nl/
verwardgedrag vind je meer informatie en een 
animatievideo over hoe het meld- en advies-
punt werkt.
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BESTRIJDING ESSENTAKSTERFTE IN NOARD-FRYSLAN

Staatsbosbeheer gaat de komende maanden 
onderhoud en machinale dunning uitvoeren 
in de dorpsbosjes van Noard-Fryslân. Zo kan 
meteen de essentaksterfte worden aangepakt.
Staatsbosbeheer pleegt de komende maanden, 
na 15 juli, in een aantal gebieden in Noard- 
Fryslân onderhoud aan dorpsbosjes. Het gaat 
deels om houtoogst door dunning en op enkele 
plaatsen om het kappen van groepen bomen in 
verband met bestrijding van de essentaksterfte. 
Ook het bosvak bij Holwerd (Theebusbosk) is 
de komende periode aan de beurt. De planning 
is om vlak na 15 juli te starten in het bosvak dat 
in de bijlage op kaart is weergegeven. 

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

die blijven krijgen een blauwe stip. De dunning 
zal door Staatsbosbeheer worden uitbesteed 
aan een aannemer.

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

Wat is essentaksterfte?
Essentaksterfte dook voor het eerst op in de 
jaren 90 in Polen. De schimmelziekte heeft zich 
vervolgens langzaam over Europa verspreid. IN 
2010 is de ziekte voor het eerst in Groningen 
vastgesteld. Daarna is de ziekte snel verspreid 
over Nederland. Voornamelijk jonge bomen en 
jonge hakhoutbeplantingen lopen schade op 
door de schimmel. De aantasting komt door 
een schimmel die zich via sporen door de lucht 
verplaatst. De sporen zijn van het vals essen-
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WOONINITIATIEF HOLWERD

Stichting Wooninitiatief Holwerd is een stich-
ting die als doel heeft het realiseren van een 
kleinschalige duurzame woonvorm voor jong 
volwassenen met een verstandelijke en of 
meervoudige beperking waarvoor langdurige 
zorg (WLZ indicatie) en/of begeleiding nood-
zakelijk is in Holwerd.

Wij vinden het heel belangrijk dat deze kwets-
bare mensen kunnen wonen in de hun ver-
trouwde leefomgeving en waar mogelijk deel 
kunnen nemen aan de sociale activiteiten in 
het dorp.

In 2018 hebben  drie partijen te weten Stichting 
Wooninitiatief Holwerd, Woningcorporatie 
Thûs Wonen en de JP van den Bent Stichting  
een intentie overeenkomst ondertekend aan-
gaande de samenwerking. 
Door de huidige ontwikkelingen in het dorp 
werken wij momenteel ook nauw samen met 
andere partijen in Holwerd. 

Naast de begeleiding binnen de woonvorm kan  
er ook ambulante begeleiding worden verzorgd 
door de JP van den Bent.

Mocht u als ouder belangstelling hebben voor 
een zelfstandig appartement voor uw zoon of 
dochter waar zorg /begeleiding wordt aange-
boden neem dan gerust  en vrijblijvend contact 
op.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur

Janke de Haan-Brouwers
Email : jankeholwerd @gmail.com

Tel: 06- 42 57 46 35  / 0519-561384

vlieskelkje ( Chalara Fraxinea). Deze schimmel 
dringt via de balderen in de houtvaten van de 
essen waardoor deze verstopt raken, met het 
gevolg dat de bladeren verwelken en takken 
in de toppen van de bomen afsterven. Als de 
bomen ziek zijn, zijn ze meer vatbaar voor 
secundaire aantastingen zoals de honingzwam 
die de wortels aantast. Momenteel is er geen 
oplossing voor de ziekte.

Waarom nu ingrijpen?
De eerste jaren was er nog hoop op herstel, 
maar nu blijkt dat dit herstel uitblijft, is ingrijpen 
noodzakelijk. De veiligheid speelt hierbij ook 
een bepalende rol. Waar wordt ingegrepen zal 
de komende jaren worden gestreefd naar een 
natuurlijke bosverjonging en –ontwikkeling en 

op plaatsen waar dit nodig is zal worden bij-
geplant. Allemaal met het doel in de toekomst 
weer een duurzaam functionerend bos met 
een hoge biodiversiteit te krijgen.

Wettelijke bepalingen
Volgens boswachter Hoekstra is nu het goede 
moment om de dorpsbosjes te dunnen. Het 
broedseizoen is in deze periode afgelopen en 
de bodem is goed begaanbaar. 

Staatsbosbeheer meldt de kap van groepen 
bomen het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. Ook worden de 
broedplaatsen van roofvogels afgezet en be-
schermd tijdens de werkzaamheden. Dit zijn 
we verplicht vanuit de natuurbeschermingswet.



14 • DOARPSBEL NR. 189  SEPTEMBER 2019

TENTOONSTELLING: ‘WALING DYKSTRA - FOARUTGONG’

Waling Dykstra (1821-1914), bakker, boekbin-
der en -verkoper, is een van de belangrijkste 
grondleggers van de Friese literatuur. Bijna 75 
jaar lang leerde deze auto-didact de Friezen 
hun eigen taal te lezen en te schrijven, erin 
te zingen en toneel te spelen. Zijn invloed, als 
schrijver, dichter, journalist en volkskundige, op 
de Friese taal en de Friestalige cultuur is groter 
dan die van welke andere schrijver ook. Zijn 
maatschappijkritische toon, strijd voor het Fries 
en inzet voor sociale gerechtigheid en emanci-
patie verdienen meer dan honderd jaar na zijn 
dood nieuwe aandacht. Met de tentoonstelling 
‘Waling Dykstra - Foarútgong’ brengt Tresoar 
Waling Dykstra weer terug in het Fryslân van 
vandaag. 
De tentoonstelling is vanaf 21 september te 
zien in Obe, podium voor literatuur, kunst 
en taal. Rondom de tentoonstelling worden 
verschillende activiteiten georganiseerd, die de 
verbinding leggen tussen het thema van de ten-
toonstelling en actuele, relevante onderwerpen. 
Dichters, muzikanten en kunstenaars brengen 
de dialoog op gang. Hoe gebruik jij Spoken 
Word om je uit te spreken in de taal die het 
meest dichtbij ligt?

Activiteitenprogramma
 Donderdag 26 september
 20.00 uur  Yetris met troubadour Roel 

Slofstra  (in Tresoar)

 Donderdag 3 oktober
 19.30 uur  Boekaanbieding  bloemlezing 

Waling Dykstra met inleidingen 
van Abe de Vries en Goffe Jensma

 Donderdag 17 oktober
 19.30 uur  Spoken Word-festival met 

Nynke Laverman, Arjan Hut, 
Elske Kampen, Wiebe Kaspers, 
Annemarie Lindeboom en Poetry 
Slam. Inleiding door Yvonne 
Willems 

 Zondag 27 oktober
14.00-16.00   Sing-in met Wiebe Kaspers 
 Vrijdag 15 november
19.30  uur  Verhalenavond ‘As stiennen prate 

koene’ 
 Do-vrij 21-22 november
Hele dag  Unknown Grounds, symposium 

over mens, land en landschap 
 Vrij-zon 22-24 november
Hele dag  Festival Explore the North in en 

om Obe 
 Donderdag 12 december
 19.30 uur  Lezing over vrouwen in de Friese 

literatuur door Babs Gezelle 
Meerburg en Lida Dijkstra, met 
een muzikaal intermezzo van Tet 
Rozendal en Tseard Nauta 

Alle activiteiten zijn in het Obe-gebouw, met uit-
zondering van 26 september.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Huisartsenpraktijk Zee van Zorg
Spreekuur volgens afspraak, tel. 561301, 
Elbasterwei 2, 9151 KP Holwerd
Avond-, nacht- en weekenddiensten geregeld 
via Dokterswacht Friesland: 0900-1127112.

Apotheek
Open van 8.00 - 11.30 u., 13.00 -15.00 u. en 
van 16.30 - 17.00 uur.
Afhalen: 16.30 - 17.30 uur.

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

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

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

Pedicure
■   E. Broersma, Ringwei 34, Brantgum,  

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

06-10573613.

Massage
 ■   Massagepraktijk A. van Dijk, Gezondheids-

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

De Teebus 16, tel. 06-28574153.

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

 Alle nieuws over Holwerd op: WWW.HOLWERD.NL

OPHALEN OUD PAPIER
29 oktober ■ 10 december

Om de zes weken. 
Oud papier wordt opgehaald door 

De Tsjelke en de Bazuin

Inleveren kopij
De Doarpsbel verschijnt 4x per jaar. 

3x in een oplage van 535 exemplaren en het 
decembernummer huis-aan-huis in een oplage 

van 800 exemplaren. Kopij inleveren vóór 
3 december 

bij Henk Willemsen 
of via redactie@dorpsbelangholwerd.nl

De Doarpsbel is een uitgave van de Vereniging 
van Dorpsbelangen Holwerd

Lidmaatschap Dorpsbelang: € 8,- per jaar.

Birdaarderstraatweg 70.
Friese zorgwinkel: Voor alle informatie: 
0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent 
per min.) Archipelweg 109, 8921 TH 
Leeuwarden, Postbus 417, Leeuwarden. 058-
265 56 10. Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 
uur en zat. van 10.00-17.00 uur.

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

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

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

Wijkagent
K. Krol, team noordoost, bureau Dokkum. 
Geen spoed, wel politie: Tel. 0900-8844.
Niet alleen bij levensbedreigende situaties belt 
u 112, maar ook direct als u getuige bent van 
een misdrijf.

Voor uw berichten en nieuws mail 
naar: redactie@holwerd.nl


