
De nieuwe Doarpsbel,
in een kleurrijk jasje

Update
De Tijstream

Sytze de Haan

“Ik leau d’r
gewoan hillich yn!”

Holwerd,  het  dorp van meer dan  1000 woorden              

nr. 195, maart 2021

DOARPSBEL



Inhoudsopgave

Voorwoord

Ledenvergadering

In stikje natoer

Koninginnedag 2010

Stichting Holwerterfeest

Crescendo 125 jaar jong

De Buurtkamer 

Prijspuzzel

Tijstream nijs

Mestvergister 

Activiteitencommissie

Documentaireserie

Kinderopvang Holwerd

Onder de grond

Projectgroep Wonen

Praktische informatie

4

5 

12

21

23

24

25

34

35

38 

30

40

42

45

47

53

Zee van Tijd
 Waar De Gouden Klok
 stopte, gaan zij verder.

Wolkom yn Holwert
 Holwerd voelt als

 een warme deken

1890
 De geboorte van de

 V.V.V. Concordia

’t BoartersKampke
 Nieuws van de

 speeltuincommissie

It Mûnerak
 Nieuws van Stichting

 Recreatie en Toerisme

IJsclub Vriendschap
  Zonder leden geen vereniging,

 zonder de vereniging geen 
ijsbaan 

Masterplan Holwerd
 Met vijftig dorpsbewoners

 de mouwen opstropen

Run for KiKa Marathon
 “Van Holwert, fia Rottevalle

 nei Eastermar”

14

18

26

28

30

33

36

40

Nieuwe Tijstream

8

Corona-keamer

17

Holwerd aan Zee

48

www.coopverbeek.nl

Coop Verbeek is regionaal
maatschappelijk betrokken

Bestel ook uw lokale streekproducten veilig online op www.coopverbeek.nl

Vanaf de oprichting is Coop Verbeek 
op zoek naar regionale verbindingen 

en investeren wij in de toekomst 
van ons dorp. Op het gebied van 

duurzame producten, cultuur, 
lokale initiatieven, sport, 

spel en Holwerd aan Zee.

Daar zijn we #grutsk op!

Voor mensen met geheugenstoornissen,
psychisch en sociale problematiek.

DAGBESTEDING
HOLWERDER MIEDEN

Doordeweeks dagelijks
geopend van 9.00 - 16.00

Elba 8
9151 AB Holwerd

06 - 416 135 66
info@holwerdermieden.nl



  

Voorwoord

REDACTIE
Tineke Hoekstra
Eva Rintjema
Alex Hazelaar
Lonneke Rozema

FOTO’S
Anyta Veenema
Hessel Turkstra
Douwe-Jan Rozema
Jan van der Velde

Team 
Doarpsbel

BESTE LEZER,

Vol trots presenteren wij u de nieuwe Doarpsbel, het contactblad 

voor Holwerd en omgeving in een nieuw jasje en met een echte 

redactie. De redactie bestaat uit Eva Rintjema en Alex Hazelaar, 

vanuit Dorpsbelang is Tineke Hoekstra aangeschoven en Douwe-

Jan en Lonneke Rozema zorgen voor de vormgeving.

De afgelopen maanden hebben we vol enthousiasme gewerkt aan 

deze nieuwe Doarpsbel. En ja ook voor ons ging dit volledig digitaal. 

Vol enthousiasme stapten we iedere keer weer achter onze computer 

en zo ontstonden de meest creatieve ideeën. Dit heeft ertoe geleid 

dat er nu een Doarpsbel voor u ligt met voor ieder wat wils. We zijn 

zelf op pad gegaan om nieuwe dorpsgenoten te interviewen en 

hebben Sytze de Haan gesproken over de plannen met De Gouden 

Klok. Daarnaast leest u waar Dorpsbelang Holwerd en Holwerd aan 

Zee zich op dit moment mee bezig houden en wat er verder speelt 

in ons dorp. We hopen dat het steeds meer een Doarpsbel voor, 

maar vooral ook DOOR de inwoners van Holwerd gaat worden. We 

zijn blij dat we u nu al kunnen laten weten dat de Tijstream aan elke 

editie een bijdrage zal leveren en ook vanuit de kinderopvang en 

peuterspeelzaal zal periodiek een bijdrage worden aangeleverd. Sara 

Hofman blijft de rubriek De natoer yn en om Holwert vullen en voor 

deze editie heeft Jan van der Velde een stukje geschreven over de 

geschiedenis van Concordia. En dat is nog niet alles. Lees daarom snel 

verder en laat u verrassen. Wij wensen u veel leesplezier! En heeft 

u tips voor de volgende editie van de Doarpsbel, dan ontvangen wij 

deze graag!

REDACTIE & FOTO’S
Nu al kunnen we u melden dat de redactie zal worden uitgebreid. 

Sytze de Haan zal vanaf de volgende editie van de Doarspbel 

aanschuiven als redactielid. Lijkt het u ook leuk om een vaste rubriek 

in de Doarpsbel te vullen? Of om een keer aan te schuiven als 

gastredacteur voor één of misschien wel meerdere edities? 

Of bent u een creatieve fotograaf die graag foto’s wil aanleveren voor 

een editie, dan horen we dit graag en wie weet komt er eind juni wel 

een Doarpsbel uit met daarin uw foto’s! 

Neem contact met één van ons op of stuur een e-mail naar 

redactie@dorpsbelangholwerd.nl.

Redactie Doarpsbel: 
Tineke Hoekstra • Stasjonswei 43 • Tel. 06 20 75 08 87 • E-mail: redactie@dorpsbelangholwerd.nl

De Doarpsbel is een uitgave van 

de Vereniging van Dorpsbelangen 

Holwerd

Lidmaatschap Dorpsbelang: 

€ 8,- per jaar (incl. Doarpsbel).

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering

 Dorpsbelang Holwerd

Agenda:

1. Opening
2. Notulen algemene ledenvergadering 2019

in te zien via www.holwerd.nl/dorpsbelang/verslagen
3. Notulen extra ledenvergadering 6 november 2020

in te zien via www.holwerd.nl/dorpsbelang/verslagen
4. Mededelingen en ingekomen stukken

aan te leveren via info@dorpsbelangholwerd.nl
of bij één van de bestuursleden

5. Jaarverslag 2019 / 2020
6. Financieel verslag en verslag kascommissie

in te zien van 30 maart t/m 6 april via
www.holwerd.nl/dorpsbelang/verslagen

7. Holwerd actueel
8. Bestuurswijzigingen

9. Rondvraag
10. Sluiting

Ja, ik word lid van Dorpsbelang Holwerd voor € 8,00 per jaar

Naam: 

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Lidmaatschap Dorpsbelang
Deze eerste nieuwe editie van de Doarpsbel is huis-aan-huis verspreid. Normaal gesproken ontvangen alleen de leden van 
Dorpsbelang Holwerd deze editie en wordt alleen het decembernummer huis-aan-huis verspreid. Bent u nog geen lid van 
Dorpsbelang Holwerd en wenst u de Doarpsbel ook ieder kwartaal te ontvangen? Wacht dan niet langer en meldt u aan. Daar-
mee steunt u de werkzaamheden van Dorpsbelang Holwerd, telt uw mening bij de Algemene Ledenvergadering en ontvangt u 
viermaal per jaar de Doarpsbel. En dat voor maar € 8,00 per jaar. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar
info@dorpsbelangholwerd.nl of door onderstaande aanmeldstrook in te leveren bij Tineke Hoekstra, Stasjonswei 43.

Dinsdag 6 april
Aanvang 20.00 uur

Holwerd
Een dijk
van een dorp

 De vergadering zal online plaatsvinden.
 Aanmelden kan via info@dorpsbelangholwerd.nl.
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Bestuurswijzigingen
 

Na 13 jaar zal Henk Willemsen na de Algemene 

Ledenvergadering het bestuur van 

Dorpsbelang Holwerd verlaten. Henk heeft ja-

ren de redactie van de Doarpsbel op zich geno-

men en heeft zich actief ingezet voor het DOM 

project. Daarnaast maakte Henk melding van 

kapotte lantaarnpalen tot verzakte stoeptegels 

en ontbrekende straatnaambordjes. Ook onze 

voorzitter Arnoud Haitsma gaat het bestuur ver-

laten. Arnoud is in 2013 in het bestuur gekomen 

en heeft alle voorzitterstaken altijd met veel 

enthousiasme uitgevoerd. We willen Henk en 

Arnoud via deze weg heel erg bedanken voor 

hun inzet.

Daarnaast kunnen we u melden dat we een 

nieuwe penningmeester hebben gevonden. 

Richard Rintjema heeft de penningen van

Klaske Miedema overgenomen. Klaske bedankt 

voor het bijhouden van de financiën en we 

wensen Richard heel veel succes toe. 

Tot slot willen we u via deze weg laten weten 

dat Marjolein Boonstra is toegetreden tot het 

bestuur van Dorpsbelang Holwerd. Marjolein zal 

zich hoofdzakelijk bezig gaan houden met het 

Masterplan.
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G Voorzitter
Arnoud Haitsma
De Iest 5
Tel. 0519 346 619

Secretaris
Tineke Hoekstra
Stasjonswei 43
Tel. 06 20 750 887

Penningmeester
Richard Rintjema
Van Bongastrjitte 1A
Tel. 06 20 380 680

Gea de Boer
Beyerstrjitte 44
Tel. 06 28 082 734

Grietje v/d Woude
De Teebus 3
Tel. 0519 561 469

Henk Willemsen
Waling 
Dykstrastrjitte 5
Tel. 0519 561 035

Klaske Miedema - 
Jensma
Grândyk 5
Tel. 0519 562 172

Marjolein Boonstra
Medwerterwei 4
Tel. 06 22 569 597

E-mail: info@dorpsbelangholwerd.nl
Postadres: De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd

IBAN: NL37 RBRB 0694 0539 61

Website: www.holwerd.nl
Facebook: @DoarpsbelangHolwert
Twitter: @DBHolwerd
Voor uw berichten en nieuws, mail naar:
redactie@holwerd.nl

Beheer informatieborden:
Grietje van der Woude
De Teebus 3, Tel. 0519 561469
E-mail: info@dorpsbelangholwerd.nlNIEUW 7



De nieuwe Tijstream

 

 

  

Update bouw nieuwe school

In oktober vorig jaar is door de 
gemeenteraad een extra bud-
get van ca. € 500.000 beschik-
baar gesteld voor de nieuwe 
Tijstream. Het totale budget 
bedraagt nu € 2.600.000.
Het lijkt misschien zo dat er 
weinig actie is, maar achter de 
schermen zijn de verschillen-
de partijen druk bezig. 
De oorspronkelijke tekening 
heeft een wijziging onder-
gaan, dit betekent een ander 
aanzicht en een andere in-
deling. De tekeningen liggen 
nu bij Welstand en we hopen 
daar binnen 14 dagen een 
positief antwoord op te krij-
gen. Bijgevoegd zijn een aan-
tal schetsen en een
plattegrond.

De schetsen geven een 
impressie van de buitenkant 
van het gebouw.  

Check de plattegrond en meer 
info, op de volgende pagina

Even een update

>>



Vijf verschillende 
soorten ruimtes

Op de plattegrond zijn vijf ruimtes met de 
cijfers A,B,C,D en E aangegeven. 
Er is sprake van nieuwbouw en inbouw, 
dat betekent dat een deel van de MFA ook 
school wordt. 

Nieuwbouw is lichtgroen [A] en inbouw is 
donkergroen, lichtblauw en roze [D, C en E]. 
Onderdeel B [geel] valt buiten de school, dit 
is onderdeel van de MFA.

A = de school [nieuwbouw]
De entree [tussen 8 – 9] geeft toegang tot de 
hal. In deze ruimte zullen o.m. de bibliotheek 
en de keuken ondergebracht worden. 

De onderbouwleerlingen gaan vanuit 
de entree rechtsaf. Er zijn hier drie 
instructieruimtes rondom een leer/lesplein. 
De onderbouwleerlingen hebben een eigen 
toiletgroep. 

Links naast de toiletgroep is de reproruimte.

Er is een verbinding met 
de peuterspeelzaal en het 
kinderdagverblijf. Deze 
behouden hun eigen 
ingang. De midden- en 
bovenbouwleerlingen gaan 
vanuit de hal naar links. 

Ze passeren de centrale 
keuken en komen op een 
leer/lesplein, waar omheen 
vier instructieruimtes zijn 
gesitueerd.  Het meest 
links op de tekening vinden 

Plattegrond Tijstream

we een directieruimte, een wissellokaal en 
een berging. In het wissellokaal kunnen 
diverse activiteiten plaatsvinden [muziek, ict, 
handvaardigheid ed.].

Beide leer/lespleinen kunnen worden 
afgesloten van de hal van de school. 

C, D, E [inbouw]
Deze ruimtes van de MFA horen bij de school.
In ruimte C worden de toiletten geplaatst. 
Ruimte D wordt o.m. gebruikt door de interne 
begeleider. Aan de achterwand wordt een 
kastenwand geplaatst. Naast de kastenwand 

komt een directie toegang tot de hal van de 
school. Na schoolgebruik kan deze ruimte ook 
weer worden benut als een buurthuiszaal. 
De sportzaal is in tweeën gedeeld. Ruimte E 
wordt afgesloten door een paneelwand, het 
gekleurde deel is dan bedoeld als speellokaal.

De hal
Deze hal van de school kan ook dienstdoen 
als foyer tijdens theatervoorstellingen. De 
entree is dan ook de entree voor het theater. 
De toiletten van de school staan ’s avonds 
ook ten dienste van de MFA bij bijvoorbeeld 
theatervoorstellingen.
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Wat in hearlike winterwike ha we hân! Iis, snie en sinne 
derby. Wat ha de bêrn ek genoaten, moai om te sjen 
hoe gau se it reedriden ûnder de knibbel ha, earst wat 
skeufelje en letter ja der gie it hjer. Guon fûgels hiene it 
wol dreech sa as de Iisfûgels dy’t in wek yn it iis opsochten 
om in fiskje te fangen want dêr binne se ôfhinkelik fan. Ek 
it Waarlamke (watersnip) hie it dreech, se ite wjirms en dy 
wiene iek net te fynen mei de froast. 

By de iisbaan fûnen we in Waarlamke, wat in prachtige fûgel 
mei syn brún mei wite streepkes. De namme waarlamke 
komt fan it gelûd dat de fûgel makket yn de baltsflecht, it 
gelûd fan in mekkerend geitsje.

Mantsje en wyfke
Soms is it ferskil grut tusken it mantsje fûgel en it wyfke. 
Byg. by de Skelfink (Vink) is it mantsje folle kleuriger as it 
wyfke. Mar by byg. de Blokfink (Koolmees) is it ferskil lyts: it 
mantsje hat in swarte baan fan boppe nei ûnderen oer syn 
boarst, it wyfke hat in smellere baan dy’t fyn nei ûnderen 
tarint. Sa binne de ferskillen bêst wol hiel lyts.

Aardich om te witten net?

Hedera
Wa kin net de klimmerplant dy ‘t faak yn túnen en parken 
te fynen is en ‘s winters grien bliuwt, de Hedera. It is in
sterke plant dy’t mei syn hechttriedden har hecht oan
beammen, skuttingen of muorren. Der wurdt faak tocht

Natoer yn en om Holwert

In stikje natoer

dat Hedera de beammen kapot makket en de muorren 
fernielt. Dat is net sa. Allinnich âlde, siike beammen sille 
dêr minder oer kinne en âlde muorren mei minne foegen 
ek net. Yn de plant nestelje fûgels en ynsekten meitsje 
gebrûk fan de húning en it blommemoal. Yn stêdelike 
omjouwing soarget de Hedera foar fergriening en dus ek 
foar mear fûgels en ynsekten.

Moude 
Doe at d’r krekt in moai pak snie fallen wie, stowde d’r in 
soart stof oer de snie. In protte minsken neamden it sân. It 
is it droeche stof dy’t fan de boulannen oerwaaide, 
fan de klaai dus.

Dat neame se yn goed Frysk: moude
Litte we hoopje op in moaie maitiid dat treast biedt
oan dizze wat swiere tiid...

‘‘eltse fûgel fljocht
syn eigen wei’’

Litte wy mei Waling 
Dykstra sjonge:

‘Lurkje yn ‘e wolken
de eintsjes yn ‘t lizich wiet
moskjes en sweltsjes, 
elts sjongt syn liet;
De ea’barren klapperje 
ljipkes wjukwapperje; 
Skries op ‘e hikke
ropt: grito-griet!‘

Tekst: Sara Hofman
Foto’s: Anyta Veenema

KASERNESTRJITTE 4
9151 HT HOLWERD

06 18 78 97 74
WWW.FIETSVERHUURHOLWERD.NL
INFO@FIETSVERHUURHOLWERD.NL

Dagelijks geopend vanaf
8:30 tot 18:00 uur.

FONTEINSTRAAT 16
9151 JW HOLWERD

0519 56 23 23

KAPSALON



  

Zee
van
Tijd

Sytze de Haan, een geboren en 
getogen Holwerter met grootse 
plannen waar ik natuurlijk reuze 
nieuwsgierig naar ben. Op 
woensdag 18 februari sprak ik 
Sytze over de plannen met ‘De 
Gouden Klok’.

Al sinds 2010 werkt Sytze samen met 
Rob Fox en Nicole van Barneveld. 
Rob en Nicole runnen sinds 2006 het 
restaurant ‘Zee van Tijd’ op Ameland. 
Naast het restaurant kwamen daar 
ook een hotel, lofts, een winkel en zelfs 

een zelfgemaakte sladressing bij. Sytze 
begon als vakantiekracht, maar groeide 
al snel mee in het bedrijf. Drie actieve en 
enthousiaste ondernemers aan het roer 
die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe 
uitdagingen. Zo runde Sytze een aantal 
jaren de winkel van Zee van Tijd Ameland. 
Deze is vorig jaar gestopt, maar via de 
webshop zijn alle accessoires nog volop 
verkrijgbaar. 

Zee van Tijd Ameland loopt goed en 
Rob, Nicole en Sytze waren toe aan een 
volgende uitdaging. 

dezelfde plaats als de oude bar. Aan 
het einde van het lange pand wordt 
een open keuken gerealiseerd en 
er komt een apart saunagedeelte. 
Dit saunagedeelte kan door de 
hotelgasten worden gebruikt, maar 
kan ook los worden geboekt. De 
overige ruimte zal worden opgevuld 
met tafels en stoelen voor de 
gasten van het restaurant. ‘It wurdt 
gjin kroech’ vertelt Sytze. In het 
restaurant zal ontbijt, lunch en diner 
worden geserveerd. Natuurlijk is 
er tijd voor een borrel na het diner, 
maar niet tot in de late uurtjes.

Sytze wordt het gezicht van Zee 
van Tijd Holwerd. In juni worden de 
deuren van het hotel en restaurant 
geopend. Er is nog heel veel werk 
te doen, maar juni is haalbaar. De 
eerste boekingen zijn zelfs al binnen! 
De komende maanden zal er nog 
volop worden verbouwd en zal de 
zoektocht naar goed personeel 
beginnen. Sytze hoopt dat iedereen 
zich thuis zal voelen bij Zee van Tijd 
Holwerd. “Iedereen is welkom in de 
zaak”. En ben je nieuwsgierig naar 
de verbouwing? Kom dan ook nu al 
gerust een keer binnen lopen!

Tineke Hoekstra

 

 

Sytze heeft altijd wat in Holwerd 
gezien en heeft Rob en Nicole 
hiervan weten te overtuigen. In 
januari 2020 kochten zij met z’n 
drieën De Gouden Klok in Holwerd. 

Direct na de aankoop zijn de 
sloopwerkzaamheden gestart. Maar 
al snel was daar het coronavirus 
wat voor onzekerheid zorgde. De 
werkzaamheden in Holwerd werden 
tijdelijk stopgezet. Ondanks de 
maatregelen rondom het coronavirus 
werd op Ameland in het hotel en 
restaurant een topzomer gedraaid. 
Hierdoor konden na de zomer de 
werkzaamheden in Holwerd weer 
worden hervat.

Het pand is bijna volledig gestript, 
alleen de buitenmuren zijn blijven 
staan. Een behoorlijke klus! Op mijn 
vraag: ‘Hebben jullie ooit wel eens 
getwijfeld of spijt gehad van deze 
aankoop?’ antwoordde Sytze met 
een grote glimlach “Nee, ik leau d’r 
gewoan hillich yn”. Wauw, wat een 
positieve energie!

Op het moment van de rondleiding 
werd er op de eerste en tweede 
verdieping hard gewerkt om de 
laatste muren te isoleren en van 
gips te voorzien. Vol enthousiasme 
vertelde Sytze mij over hun plannen. 
Op de eerste en tweede verdieping 
worden in totaal zeven hotelkamers 
gerealiseerd. Zeven omdat het woord 
Holwerd uit zeven letters bestaat. 
Op de eerste verdieping komen de 
kamers H, O, L en W en op de tweede 
verdieping de kamers E, R en D.

Er komen een aantal standaard 
hotelkamers, luxe kamers en twee 
suites. Sytze showt vol trots het 
prachtige uitzicht over Holwerd 
vanuit de suites. En niet alleen 
uitzicht over Holwerd, want zelfs 
Ameland is goed te zien. Op de 
eerste verdieping, aan de voorzijde 
van het pand, komt tevens een 
vergaderruimte en een Toeristisch 
Informatie Punt (VVV). 

Daarnaast gaan Rob, Nicole en Sytze 
graag een samenwerking aan met 
lokale ondernemers. Op dit moment 
worden gesprekken gevoerd met 
Fietsverhuur Holwerd en zal er patat 
van de aardappelen van Binn’ndieks 
worden geserveerd.

De begane grond is nog één grote 
open ruimte. De focus ligt op dit 
moment op de beide verdiepingen, 
maar op korte termijn is ook de 
begane grond aan de beurt. Hier 
wordt een nieuwe bar geplaatst op 

Een behoorlijke klus! “



Logement Nij Bonga
Bed en Breakfast

Stasjonswei 25 - Holwerd
06-249 940 78

info@nijbonga.nl / www.nijbonga.nl

Corona-keamer

Gek wurde we d’r fan, it is krekt as kinne we nearne oars mear 
oer prate. Mar goed it hat ek in behoorlikke ynfloed op ús dwaan 
en litten en we hawwe it d’r mar mei te dwaan.

De diskusjes oer wol as net in mûlmasker foar en ôfstand hâlde 
nimt de oerhân op sosjaal media en elts hat wol in miening en 
dêr wol ik my ek net tefolle oer útlitte. Ik haw ek net de wiishied 
yn pacht, mar ik tink dat we it allegearre wol iens binne dat we 
op elkoar passe moatte. Ek wy hawwe corona yn’e hûs hâwn, 
earst al ein oktober, doe hie myn man it meinaam fan syn wurk. 
Paniek fansels, want mei wa hie hy koartlyn kontakt hâwn en 
earlik is earlik wy binne wier hiel krekt yn it folgjen fan de maat-
regels, dat kin elts om ús hinne ek wol beame, mar dochs oer-
komt it jo. Ik kin jim fertelle dat skuldgefoel fan haw ik ek ien 
besmet en hoe komt diegene d’r trochhinne is wier net leuk. 
Gelokkich hie myn man mar mylde klachten mar de koartade-
mighied bleaun noch wol in skoftsje en no is hy in sûne sportyfe 
man, dus gean mar nei hoe it foar âldere minsken is. No hawwe 
wy it gelok dat wy genôch romte hawwe om ien yn isolaasje te 
setten en dat barde dan ek.

De game room fan de soan waard dan ek fuort en daliks yn-
naam troch myn man en hy moast sich dêr de kommende 8 da-
gen mar wat fernúverje. No wie dat fansels best wol te dwaan, 
d’r stiet in lounchebank, in tillefiesje mei Netflix en de games 
fan de soan. Meneer waard hieltiid betsjinne (it iten en drinken 
waard troch de doar skowt) en hy koe sels noch foar it wurk 
oan’e gong op syn laptop. Dochs wie hy bliid dat hy d’r wer út 
mocht nei 8 dagen en de rest fan ús gesin moast 10 dagen yn 
quarantaine. No is dat ien kear best te dwaan hjer en wonder 
boven wonder bleaunen wy fry fan corona, mar ja.. doe waard 
it desimber en de dochter wurket mei demente minsken en ek 
dêr gie corona de doar net foarby. Neidat inkele kollegas en be-
wenners al positief test wienen, krieg ús dochter âldjiersdei ek 
klachten en hat doe mar wer in test dien en ja hjer positief. We 
hienen d’r al sterk rekkening mei hâlden en hienen ek mei net 
ien kontakt hâwn dus we hoefden net ien te skiljen gelokkich. 
De soan hie al wer de smoar yn, want ja… dat wie foarlopig wer 
net game yn de game room en de dochter siet dêr it âldjier út 
yn ôfwachting fan de útslag fan de test.

Troch de doar hawwe we har mar efkes in gelokkich nijjier ta-
winske. Raar mar ach it is net oars en d’r binne minder dingen. 
Die keamer hienen we ûndertusken mar tot de ‘Corona-keamer’ 
omdoopt en wy moasten allegearre wer 10 dagen yn quarantai-
ne. Mei de hulp fan freonen en famielje binne we d’r wer goed 
trochhinne kaam. Die witte no ek krekt wat foar boadskippen 
at wy altyd yn’e hûs helje. No mar hoopje dat de soan en ik aan-
sens  net alsnoch corona krije, mar die kâns bliuwt fansels altyd 
oanwêsig. Wy binne d’r goed fanôf kaam, mar ik wol noch wol 
efkes benadrukke dat it net foar eltsenien goed ôfrint. It soe 
moai wêze at eltsenien dêr dan ek rekkening mei hâld yn syn/
har mieningen en útspraken. Ûndertusken is it faksinearjen her 
en der al begon, mar we binne d’r noch net fan ôf bin ik bang.

Dêrom pas in bytjse op elkoar, ek op ôfstand is dat best te 
dwaan, en goeie sizze slagget ek wier wol mei in 
mûlekapke op.

Eva Rintjema - Ensel

www.aafkevandijk.nl

Leef een gezond leven

Elbasterwei 2, 9151 KP Holwerd

Telnr: 0625147889

massagepraktijk@aafkevandijk.nl
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ecoloog en biochemicus. Helaas 
door omstandigheden even uit de 
running doordat hij het nodige heeft 
meegemaakt, maar daardoor heeft 
hij wel een andere kijk op het leven 
gekregen.

Hij heeft voor wel 15 verschillende 
vakken les gegeven waaronder 
informatica, milieurecht, 
microbiologie, analytische chemie 
etc. Allemaal vakken waar ik duidelijk 
niet over mee kan praten, maar Leo 
legt toch één en ander duidelijk en op 
een speelse manier uit. Het lijkt mij 
dan ook dat hij best boeiend les kan 
geven en de schoondochter Diana 
beaamt dat dan ook want ze heeft 
ooit les van hem gehad.

Omdat Leo toch best een perfectionist 
is komt hij soms wel eens in de knoei 
met zichzelf zo geeft hij eerlijk toe. 
Hij heeft dan ook ontzettend veel 
projecten lopen en je verbaast je 
over de spullen in de schuur waar 
hij druk mee bezig is, zoals o.a. het 
opknappen van enkele motoren. Toen 
ik vroeg naar zijn hobby’s begonnen 
de beide dames dan ook hardop te 
lachen, met andere woorden: maak 
je maar klaar en inderdaad hij heeft 
best veel hobby’s, zeg maar gerust 
onnoemelijk veel!

Leo houdt van muziek o.a. blues en 
rock en ja dat vind ik ook echt bij 
hem passen. Ook is hij gediplomeerd 
dirigent, speelt ukelele, orgel en 
piano.

Zijn vrouw Karin heeft jaren in de 
zorg gewerkt en geeft aan dat ze ook 
eventueel in de toekomst nog wel 
iets wil gaan doen in de zorg of qua 
vrijwilligerswerk. Als ik vraag hoe ze 
Holwerd tot nu toe hebben ervaren 
geven ze aan dat het voelt als een 
warme deken. Zo wordt o.a. door Leo 

 

 

  

Wolkom yn Holwert!

Het is dinsdag 2 maart wanneer ik 
richting Stationsweg loop. Ik heb 
afgesproken met enkele nieuwe 
bewoners van Holwerd om hen te 
interviewen.
Ik voel me net Ivo Niehe (of is het 
Eva Niehe) als ik op de deurbel druk 
van de boerderij aan de Stationsweg. 
Er wordt opengedaan door Leo 
Hollander, de opa des huizes. Een 
vrolijke man met een open blik en hij 
leidt mij door de gangetjes van het 
huis richting de pronkkamer.

Fijn! Deze wilde ik stiekem al een 
keer in het echt zien en ik kijk dan 
ook gelijk naar het prachtige plafond 
met Jugendstilschilderingen. Ik word 
begroet door de oma des huizes 
genaamd Karin en de schoondochter 
genaamd Diana. De zoon Ferdinand 
schittert door afwezigheid, hij is op 
zijn werk in de bouw. Kleindochter 
Reachel van drie speelt gezellig met 
haar serviesje. Haar zusje Freya van 
5 is op dat moment naar school. 
Ondertussen krijg ik heerlijke koffie 
aangeboden en krijg ook de nodige 
aandacht van één van de vier katten. 
Leo is van oorsprong een echte 
Liwwadder en spreekt dan ook niet 
Fries, dus ook ik zal me moeten uiten 
in het Nederlands en verontschuldig 
mij alvast voor enig Friesisme. Al snel 
is duidelijk dat Leo het wel pratende 
kan houden. Leo is op zijn 14e naar 
Stiens verhuisd en heeft daar dan ook 
altijd gewoond in een rijtjeshuis en 
dan nu in een boerderij in Holwerd.

“Waarom Holwerd?” vraag ik. Ze 
waren al enige tijd op zoek naar een 
boerderij i.v.m. de ruimte want zo 
blijkt, Leo heeft nogal wat hobby’s 
en is ook duidelijk een manusje 
van alles. Ook is hij duidelijk een 
mensen-mens. Leo is leraar op de 
Hogeschool Van Hall Larenstein 
en onder meer microbioloog, 

het optreden ’s ochtends vroeg van de 
Bazuin tijdens 1e Kerstdag genoemd. 
Dit vonden ze prachtig en waren ze 
in Stiens natuurlijk niet gewend. Ook 
geven ze aan Stiens absoluut niet te 
missen terwijl daar toch wel heel veel 
winkels en dergelijke zijn, maar zo 
zeggen ze “Dokkum is toch vlakbij 
en daar heb je alles.” Bovendien zegt 
Diana is het qua verkeer door Stiens 
veel drukker en vinden ze het hier wat 
rustiger en daardoor vooral prettiger 
voor de kinderen. Ook het elkaar 
begroeten en even een praatje maken 
is iets wat hun aanspreekt hier in 
Holwerd.Als een ware ambassadrice 
voor ons dorp vertel ik ondertussen 
over enkele activiteiten die hier 
normaliter (wanneer er geen corona 
is) plaatsvinden. Zo vraagt Diana of er 
ook paaseieren worden gezocht in het 
dorp. “Jazeker!” zeg ik. “Dit vindt altijd 
plaats in het Teebusbosk.“ 
“Hebben jullie hier een bos?” wordt 
er door de familie gevraagd ”Nou ja 
Wij noemen dat bundeltje bomen 
een bos, we zijn hier gauw tevreden” 
geef ik aan. “We hebben zelfs twee, 
we hebben ook nog het IIsbaanbosk”,  
vertel ik vol trots.

Nog een bijzondere hobby van Leo is 
parapenten, hier had ik nog nooit van 
gehoord maar het is een soort van 
paragliden. “Je hangt heerlijk vrij aan 
een scherm en maakt effe je hoofd 
leeg”, aldus Leo. Nou... hij liever dan ik!

Er staat nog wel een verbouwing in 
de planning en ondertussen staat het 
houten skelet al in de schuur. Het is 
namelijk wel de bedoeling om hier 
heerlijk te blijven wonen en natuurlijk 
kijken ze qua verbouwing ook vooruit 
in de toekomst. In de schuur hebben 
ze ook alvast een plek gereserveerd 
voor het bouwen van een ruimte met 
een bar.

Het moge duidelijk zijn dat deze 
familie het erg goed met elkaar 
kan vinden en wel van gezelligheid 
houdt. Dat blijkt ook wel wanneer 
ik bij vertrek op de klok kijk en tot 
mijn verbazing zie dat ik al drie uren 
gezellig met hun heb zitten praten...

Eva Rintjema - Ensel

Interview met Leo Hollander en gezin, trotse eigenaren 

van de boerderij aan de Stationsweg nr. 10 Holwerd voelt als 
een warme deken

“

HESSEL TURKSTRA



Uit de oude doos
Koninginnedag 2010

Ons blad heeft behoefte aan leuke anekdotes met daarbij een 
foto. Ons verzoek aan u is dan ook om een foto met betrekking 
tot Holwerd in te sturen met een leuk bijpassend verhaal. 
Dit zal dan vervolgens worden geplaats in de eerstvolgende 
Doarpsbel. Op deze manier willen we wat vrolijkheid en leuke 
herinneringen naar voren brengen.

Ik neem u graag mee terug naar het jaar 
2010, toen ons dorp blij werd verrast met 
het koninklijk bezoek van Prinses Christina 
vergezeld door Mr. Pieter van Vollenhoven. 

Koningin Beatrix was in eerste instantie 
gevraagd, maar die was te duur dus 
moesten we destijds genoegen nemen met 
dit duo. Als organisatie zaten wij behoorlijk 
in spanning van het hoog bezoek. Gelukkig 
hoefden we niet lang in spanning te 
zitten want ze kwamen op tijd, Pieter van 
Vollenhoven had dan ook de wind mee en 
dat scheelde natuurlijk.

Ze arriveerden in de cabrio met privéchauffeur 
en natuurlijk twee beveiligers, want ja…. we 
moesten van de RVD hun veiligheid wel kunnen 
garanderen.
Koninginnedag werd als vanouds gestart met 
een optocht genaamd ‘De Hoedenparade’ met 
daarna een rommelmarkt waarbij een ieder 
z’n zolder had leeg geplunderd. Dit met de 
bedoeling om deze rommel voor woekerprijzen 
te verkopen op het parkeerterrein bij de sporthal. 
Menig ouder kwam ondanks de woekerprijzen 
dan ook met meer rommel weer thuis dan dat 
ze waren vertrokken maar dat mocht de pret 
niet drukken. Die troep zag je dan wellicht 
het volgende jaar wel weer terug op de 
rommelmarkt.
Het was zoals ik me kan herinneren heerlijk weer 
en er werden s ’middags ook volop spelletjes 
gedaan onder leiding van enkele teamcaptains.
Ook was er een draaiend rad met prachtige 
prijzen. Voor het elegant ronddraaien van het 
rad hadden we dan ook twee goddelijke dames 
genaamd Leontien en Kelly ingehuurd en ze 
deden het dan ook fantastisch! Ze lieten ook 
menig mannenhart sneller kloppen.
‘s Avonds was er een Top 40 band genaamd ‘Off 
Limits’ in de kleine sporthal wat nu ondertussen 
de theaterzaal is. Het feest ging nog door tot in 
de late uurtjes.

Even terugkomend op het Koninklijk bezoek, uiteraard zijn ze 
niet de gehele dag gebleven en zijn dan ook na de koffi e in het 
Oranjecafé te hebben genuttigd, weer vertrokken. 
De chauffeur had niet echt een goed richtingsgevoel en de 
navigatie was in handen van prinses Christina en ja dan weet 
je het wel. Het gezelschap reed dan ook per ongeluk richting 
Holwerder pier. U kunt begrijpen dat het op dat moment 
ontzettend druk was op de pier en het Koninklijk gezelschap 
had al toeterend dan ook veel bekijks. Ze zijn toen maar snel 
weer omgekeerd en weer richting paleis Soestdijk 
gereden, althans dat mag ik hopen. In verband met de 
tegenwind duurde de terugreis dan ook  iets langer.

Al met al was het een prachtige dag en had een ieder genoten. 
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Dus heeft u een mooie foto met bijpassend verhaal 
wat minstens 10 jaar oud is, stuur dan een mail naar: 
redactie@dorpsbelangholwerd.nl 21
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Stichting Holwerterfeest

Op een gegeven moment ga je het toch missen. De 
beelden van een uitgelaten hossende groep feest-
vierders die in polonaise achter de muziekman, 
met zijn accordeon voor de buik, door een feest-
tent zwalken. Of dat plaatje van de buren die op 
een bankje zitten te genieten van een softijsje met 
discodip, een lekkere oliebol of een suikerspin.  On-
dertussen kijken ze naar de sport- en spelactivitei-
ten waar ons reguliere feestprogramma vol mee zit. 
Deze beelden hadden we eind juni 2020 weer graag 
willen zien.

Vorig jaar rond deze tijd werd duidelijk dat het
corona-virus onze mooie plannen voor het Holwer-
terfeest 2020 ernstig in de war ging gooien. Waren 
we eerst nog positief gestemd en dachten we dat in 
juni 2020 ernstigste beperkingen wel weer voorbij 
zouden zijn, bleek niks minder waar. Binnen het 
bestuur hebben we steeds gezocht naar wat wel 
mogelijk was. De plannen voor een grootse viering 
van de 10e editie van het Holwerterfeest gingen in 
de ijskast. De corona-editie van het Holwerterfeest 
zag het licht. Rond de 4e zaterdag van juni hebben 
we een aantal activiteiten aan u gepresenteerd.
Activiteiten passend binnen de beperkingen van dat 
moment. Dat we op zaterdagavond ook nog vrolijke 
muziek door het dorp konden laten klinken viel bij 
een ieder goed in de smaak. De vele enthousiaste 
reacties op deze activiteiten zijn binnen het bestuur 
enorm gewaardeerd.

Gaandeweg de afgelopen herfst kwamen er weer 
steeds meer beperkingen. Iets wat voor de meest 
creatieve geesten binnen ons bestuur een aan-
leiding was om een volgende serie activiteiten
aan u te presenteren. 

Tijdens de donkere en natte decemberdagen werd er 
onder de titel Holwerterfeestdagen fanatiek gepuzzeld, 
gespeurd, gewandeld en gefotografeerd. Dat de Action 
een niet essentiële winkel bleek te zijn gooide voor een 
enkele deelnemer aan de versierde tuinen nog bijna roet 
in eten. 

Maar met enige improvisatie konden we toch genieten 
van een mooi aantal fraai aangeklede tuinen. Dank voor 
alle enthousiaste deelnames en mooie reacties. Dat on-
ze penningmeester ook nog een aantal mooie bijdrages 
kon begroeten op de bankafschriften geeft ons nog meer 
energie richting het nieuwe jaar. Want het moge duide-
lijk zijn; ook voor ons is het op dit moment nog gissen 
hoe de wereld, en met name de lijst met beperkingen, er 
rond de 4e zaterdag van juni 2021 voor zal staan. Samen 
met de familie van Slooten van café De Steeg houden we 
de ontwikkelingen scherp in de gaten. Bij de gemeente 
zijn we in beeld als partij die graag wat wil organiseren. 
Het is nog moeilijk voor te stellen dat we dit jaar wel het 
programma van de 10e editie groots zullen gaan vieren. 

Maar een jaar zonder Holwerterfeest kunnen we ons nog 
niet voorstellen. Dus daarom, heeft u nog een mooi idee 
voor een activiteit die we zouden kunnen organiseren 
dan horen we het graag via info@holwerterfeest.nl. Ook 
binnen het bestuur draaien de raderen volop voor een 
creatieve invulling binnen de kaders van wat mogelijk is. 
Het beeld van die feestende en zwalkende groep in 
polonaise achter de muziekman met zijn accordeon op 
de buik laat ons niet los!

Met een feestelijke groet,

Bestuur Stichting Holwerterfeest



Burenhulp

Sinds een paar jaar is Burenhulp aktief in Hol-
werd. Burenhulp is gestart met vrijwilligers die 
verbonden worden met hulpvragers in het dorp.

Burenhulp is een samenwerking van het Dorps-
belang en Stichting Welzijn het Bolwerk.
Het gaat voornamelijk om kleine klusjes (pro-
bleempje met computer, kleine reparatieklusjes 
in en om het huis, voorlezen, vervoer naar bv.een 
ziekenhuisbezoek (benzine wel vergoeden), 
boodschap doen etc). Burenhulp is een tijdelijke 
vorm van ondersteuning die wij graag geven. Al 
verschillende mensen hebben Burenhulp gevon-
den en zijn tot grote tevredenheid door vrijwilli-
gers geholpen. We zeggen dan ook: “Beter een 
goede buur dan een verre vriend”.

Via de Buurtkamer zijn er nog twee vrijwilligers 
toegevoegd aan de lijst. Vooral in deze tijd is het 
heel belangrijk om naar elkaar om te zien. Dus 
mocht je iemand weten die hulp nodig heeft 
of heb je zelf hulp nodig, bel ons dan en wil je 
vrijwilliger worden dan ben je ook van harte 
welkom.

Heb je een vraag dan kun je bellen naar:
Gea de Boer, 
tel. nr. 0628082734 
of geesje01@hotmail.com
Stichting Welzijn het Bolwerk, 
telnr.0519 292223 of info@het-bolwerk.eu

De Buurtkamer
Meer samen, minder alleen. Juist in deze tijd!!
Elke donderdag van 14.00 - 16.30 ben je wel-
kom in de Buurtkamer na aanmelding via tel.
nr.0639738222(dit i.v.m. beperkte aantallen i.v.m. 
corona).

De Buurtkamer wordt gehouden in het MFA en 
regelmatig zijn er leuke aktiviteiten o.a. bingo, 
wandelen door Holwerd of creatief bezig zijn 
met elkaar. Het is niet verplicht om mee te 
doen met de activiteiten maar vind je het ge-
woon leuk om een kopje koffie of thee te drin-
ken (€0,50) en een praatje te maken. Misschien 
heb je een leuk idee voor een activiteit of wil je 
meehelpen, alles is welkom. Op Holwerd.nl kun 
je de agenda van de Buurtkamer bekijken en 
misschien zie je er een leuke activiteit bijstaan. 
Er hangt een leuke, ontspannen, informele sfeer 
dus wie weet... tot in de Buurtkamer!

Crescendo 125 jaar jong
Wat leven we nog steeds in een onzekere absurde tijd! Nog altijd is het 
coronavirus aanwezig en dat gaat ook zeker Holwerd en onze muziek-
vereniging niet ongemerkt voorbij. Het vaccineren is inmiddels op 
gang gekomen, dat biedt hoop, maar het einde van de pandemie is 
voorlopig nog lang niet in zicht. We hadden direct in januari al muzi-
kaal van ons willen laten horen, maar helaas.. de regels van onze re-
gering bepaalden, en bepalen nog steeds, anders. Al weer vele weken 
mogen we als vereniging niet bij elkaar komen waardoor de wekelijkse 
repetities onmogelijk zijn. Veel meer dan op de computer “online” bij 
elkaar komen zit er voorlopig dan ook niet in. Helaas, het is niet anders. 
Maar we blijven optimistisch over het verdere verloop dit jaar. En hon-
derdvijfentwintig jaar is natuurlijk ook niet niks. Dit is een bijzondere 
mijlpaal die we graag willen vieren. In 1996 hebben we ons honderd-
jarig jubileum groots gevierd. Zo groot zal het deze keer niet worden, 
maar toen is er onder andere in eigen beheer een jubileumboekje 
geschreven en uitgegeven met de naam “Hoog! Crescendo”. Dit boekje 
heeft in de loop van de jaren alleen maar meer historische waarde 
gekregen. Van dit boekje zijn nog steeds exemplaren verkrijgbaar. 
Hiervoor kunt u terecht bij de commissie. De precieze oprichtingsda-
tum van fanfarekorps Crescendo is 21 november 1896. Daarom hebben 
wij gemeend ook ons jubileumconcert in deze maand te plannen en 
wel op zaterdag 13 november 2021. En deze datum staat nog steeds, zet 
hem in uw agenda!

De jubileumcommissie, Anneke van der Bos, Feikje Botma, Yteke van 
der Meij, Geertje Peterson en Henk Willemsen



1890
Dit jaar zijn er heel wat vereniging in Friesland 75 of 
zelfs 100 jaar geleden opgericht. In Holwerd zijn er 
zelfs vijf eeuwelingen welke nog steeds een bijdrage 
leveren aan het sportieve en culturele leven van ons 
dorp. Eén van deze verenigingen is de ‘veereniging 
Concordia’. Uit de toen gemaakte notulen blijk dat 
het niet niks was om in die tijd een vereniging op te 
richten. De secretaris de heer Zwierzina heeft van 
de oprichting een prachtig stukje proza gemaakt. 
Werd hij geïnspireerd door dokter Feenstra of door 
de adventstijd, wie zal het zeggen. Dat Zwierzine een 
belezen man is blijkt ook uit het feit dat hij het boek 
‘de lotgevallen van Klaasje Zevenster’ van Jacob van 
Lennep (1802-1868) aanhaalt.

Jacob van Lennep was in de negentiende eeuw een 
veelgelezen schrijver. Als schrijver en als kamerlid had 
hij de moed opinies uit te dragen die niet pasten bij 
zijn voorname komaf. Het was dan ook een slimme 
zet van Van Lennep om als bekende Nederlander 
mensenhandel en prostitutie met een roman te be-
strijden en niet met een juridische verhandeling. 

Ondanks dat de ‘profeten’ -Hun voorspellingen 
waren wellicht eerder uit eigen gewin-  in die tijd de 
vereniging geen lang leven gaven, draagt Concordia 
nog steeds na 131 jaar bij dat er wat te beleven valt in 
ons dorp Holwerd. Al hoewel het ‘ijsvermaak’ in 1919 
overgenomen is door ijsclub ‘Vriendschap’. 

Als eerste werd namelijk door Concordia een hard-
rijderij voor jongens en meisjes beneden 17 jaar  
georganiseerd met als eerste prijs fl  10,--. Je zoon of 
dochter zal in die tijd met een tientje thuiskomen, 
een formidabel bedrag.

Leeuwarder Courant 16 december 1890
1e jaarverslag van de vereeniging “Concordia” te Hol-
werd 1890-1891

Het mag als algemeen bekend aangenomen worden 
dat de vertegenwoordigers van den fiskus, die in 1890 
als zoodanig in Holwerd fungeerden groote liefheb-
bers van wandelen waren. Op hunnen gezamenlijke 
ondernomen tochten klaagden zij vaak over dat het 
hier wel een beetje de dood in de pot was en de gele-
genheid om eens uit te gaan zoo gering. Als er eens 
een sociëteit bestond zou dat wel beter gaan.
De ondergetekende ging kort daarop naar Ternaard 
en hoorde dat ook daar eene soos bestond, een even 
werd bij hen de wensch levendig om te trachten hier 
ook zoo iets tot stand te brengen. Den- zelfden avond 
was het Nutsvergadering, men bleef wat plakken en 
de zaak werd op het tapijt gebracht. Wel waren er 
ongeluks profeten die zeiden dat het ontvangen kind 
of doodgeboren of niet levensvatbaar ter wereld ge-
bracht zou worden, doch gelukkig bleken het profeten 
die brood eten te zijn geweest. 

Reeds vroeger had men getracht eene vereniging voor 
volksvermaken op te richten maar de ziel van alle 
zaken, de duiten ontbraken. Dr. L. Feenstra, opperde 
het plan de volksvermaken aan de gezelligheid te 
verbinden en zoo samen ter wereld te brengen. 

DE GEBOORTE VAN DE 
V.V.V. CONCORDIA TE HOLWERD

Dus zou het een tweeling worden de dokter zie het en hij 
kon het uit kracht van zijn ambt weten. Het tweelingetje in 
wording had 7 vaders even als Klaasje Zevenster doch de 
moeder is onbekend gelukkig voor hare reputatie. 
De namen der papas zijn dr. L Feenstra, E. Kooij, R. J. 
Bleinsma, J. Bierma, S. Posthumus, E. F. Manden en de on-
dergetekende. Eerst vreesden zij werkelijk niet veel eer met 
hun tweeling te zullen inleggen, want slechts drie handte-
keningen prijken op de aan de inwoners aangeboden lijst 
doch men begon maar te vergaderen. De eerste vergade-
ring was magertjes bezocht, de tweede niet veel beter. 

Doch op den laatste, woensdag 3 december bij de wedu-
we de Kuur gehouden werd het door den ondergetekende 
ontworpen reglement vastgesteld en tegen zaterdag 13 
december 1890 eene nieuwe vergadering uitgeschreven. 
Ondertusschen deden dr. Feenstra en de ondergetekende 
hun best om leden en begunstigers aan te winnen en toen 
de 13e aanbrak kon medegedeeld worden dat het kind een 
jaarlijksch inkomen van fl. 75.50 had te verteren. Nog wel 
geen schitterende partij was juffrouw Concordia maar 
wat niet was kon komen en daar nog bij velen aangeklopt 
moest worden en ook nog toezeggingen om bij te dragen 
waren ontvangen besloot men tot de verlossing van het 
voor de geboorte gedoopte kind over te gaan en ons meisje 
kwam voor den dag. Een lief Friezinnetje was het een kind 
om te stelen en bij haar wieg werd de wensch uitgesproken 
dat ze in staat mocht zijn steeds met een  dik gouden oor-

ijzer de eerste keer te verschijnen als de zich in het publiek 
vertoonde.
Voorlopig zou het ze het met een bescheiden zilveren 
moeten doen. Dinsdag 16 december zou ze haar eerste 
wandeling maken als echte Friezin natuurlijk op schaatsen.  
Dan zou er een hardrijderij voor jongens en meisjes zijn 
om prijzen van fl. 10,--, fl 5,-- en fl. 2,50.

Ik vergat u echter te zeggen leden aan de raad van voogdij 
over ons kleintje werden, alias �.. bestuur zouden uitmaken, 
dr. L. Feenstra, de ondergetekende en de heer E. F. Manden 
werden daartoe gekozen resp. als voorzitter, sekretaris en 
penningmeester. 

En daarop voegden dagen waarop tot ieder welgesteld 
Holwerder en Waaxender de vraag klonk ‘je beurs of je 
leven! De resultaten waren boven verwachting Overal 
ondervonden wij een gastvrij onthaal en behalve een aantal 
kopjes koffie, die bij de strenge koude en ware verkwikking 
waren en een sigaar vloeiden ons de leden, hunnen bijdra-
gen en begunstigers in ruime mate toe. Slechts driemalen 
ontmoetten wij onaangenaamheden op onzen tocht, doch 
we willen dit ter eere van de betrokken dame met de man-
tel de liefde bedekken. Op den 16e december 1890 had de 
reeds vroeger gemelde hardrijderij plaats. 

Tot zover de notulen van de secretaris Zwierzina
Tekst geschreven door: Jan van der Velde, Heerenveen

Foto uit de collectie: 
Jan van der Velde, Heerenveen



  

Namens de speeltuincommissie:

Bedankt!
Samen met de kinderen van de basisschool hadden we 
begin januari de speeltuin graag officieel willen openen 
en de nieuwe naam feestelijk willen onthullen. Omdat dit 
speeltuinfeest helaas niet door kon gaan hebben we de 
winnaar van de naamwedstrijd thuis verrast.

De winnende naam is: ’t BoartersKampke. 
Deze naam werd ingezonden door Rosanna en 
Anneke Stielstra. Zij wonnen een waardebon van de 
Pannekoektrein in Marrum. Gefeliciteerd!

De nieuwe naam is op een naam- en informatiebord 
gedrukt. Het informatiebord is ondertussen bevestigd 
aan het hek bij de ingang van de speeltuin. Daarnaast 
heeft Kars Rintjema prachtige palen gemaakt waaraan 
het naambord zal worden bevestigd. Deze palen en het 
naambord zullen binnenkort nog worden geplaatst. 

Op zaterdag 23 januari waren we aanwezig bij de online 
Kern met Pit dag. In de vorige Doarpsbel riepen we u op 
om voor deze dag op ons project te stemmen. Samen met 
Wietse Bijlsma van Smash Visuals hebben we hiervoor 
ook nog een promotiefilmpje gemaakt. Aan onze oproep 
om te stemmen is massaal gehoor gegeven. Bedankt 
daarvoor! Helaas was het niet genoeg om de Kern met Pit 
trofee binnen te slepen. Deze ging naar 
de dorpsboomgaard en moestuin in Langezwaag.

Er zit nog geld in de pot en er zal vanuit Dorpsbelang 
nog een financiële bijdrage aan de speeltuin worden 
geleverd. Hierdoor zijn we in de mogelijkheid om nog een 
extra speeltoestel aan te schaffen. Dit is een klimkubus 
geworden. Deze zal in april of mei worden geplaatst. Ook 
zal er nog nieuw gras worden ingezaaid. Om het gras de 
kans te geven om te groeien zal de speeltuin dan tijdelijk 
weer worden afgesloten. Daarnaast zijn we nog in gesprek 
met de gemeente over het toevoegen van beplanting.

Tot slot willen we via deze weg alle ondernemers en 
vrijwilligers bedanken die op wat voor manier dan ook 
een bijdrage hebben geleverd aan de prachtige nieuwe 
speeltuin! Bedankt!

Namens de speeltuincommissie,  
Berber-Rinskje Ferwerda
Adrie van Slooten
Nynke Wijma
Mariska Reitsma
Pieter van der Weij
Aroud Haitsma
Tineke Hoekstra.

VERGADERINGEN
SEMINARS
BEDRIJFSFEESTEN
WORKSHOPS
BRUILOFTEN
FAMILIEFEESTEN
JUBILEA
BIOSCOOPFILMS
CULTURELE ACTIVITEITEN
(SPORT)EVENEMENTEN
MUZIKALE FESTIVITEITEN
LUNCHES EN DINERS
BUFFETTEN

Bijeenkomsten, vergaderingen en feesten
kunnen naar uw wens, eventueel met catering,
op maat worden aangeboden. 
Informeer geheel vrijblijvend naar
de mogelijkheden!

HET JUISTE ADRES VOOR

CONTACT

MFA “DE YNSET”
DE MORGENZON 7

9151 KM  HOLWERD

0519 - 56 24 24   |   06 52 47 33 90      

ALGEMEEN@MFA-HOLWERD.NL
WWW.MFA-HOLWERD.NL



Afgelopen jaar was het erop of eronder voor het 
voortbestaan van de SRTH. Jarenlang is er tevergeefs 
gezocht naar nieuwe bestuursleden. Halverwege 
2020 heeft voorzitter Johan Lammering zijn functie 
neergelegd waarna de overgebleven bestuursleden 
bij het Dorpsbelang hebben aangegeven niet meer 
verder te kunnen omdat ook penningmeester Dirk 
Geertsma had aangegeven na 15 jaar te willen stop-
pen. Gezien de tijd waarin we nu zitten en we ons 
als dorp steeds meer gaan richten op recreatie en 
toerisme, zou het juist goed zijn om een platform te 
hebben wat deze belangen behartigd.

De SRTH is op 29 november 1993 opgericht en de eer-
ste bestuursleden waren voorzitter Gerrit Bouma, se-
cretaris/penningmeester Margit Elzinga, Jan Idsardi, 
Dirk Olivier en Klaas van der Wal als bestuursleden.

De SRTH had als doelstelling:
- het bevorderen van de recreatie en toerisme in het 
dorp Holwerd en directe omgeving,
- het realiseren en uitoefenen van activiteiten, die 
met bovenstaande in verband staan,
- het verrichten van al hetgeen verder daartoe bevor-
derlijk kan zijn. In de oprichtingsakte wordt ook om-
schreven wat het eerste doel is; De stichting tracht 
haar doel vooreerst te verwezenlijken door:
- het ontwikkelen en uitvoeren van plannen tot de 
herinrichting van de (binnen-)haven van Holwerd. 
Na het realiseren van het haventerrein het Mûnerak, 
het beheer en later verkoop van camping De Dobbe 
is in 2014 onder de vlag van de SRTH het Wadden-
belevingscentrum opgericht in de Gereformeerde 
kerk. 
In 2020 is het Waddenbelevingscentrum als zelf-
standige stichting doorgegaan en kreeg het helaas 
net als andere bedrijven extra moeilijk door de co-
rona crisis. Eind vorig jaar is er door het Waddenbe-
levingscentrum contact geweest met Aqua Zoo uit 
Leeuwarden. Doordat er geen inkomsten meer wa-
ren maar wel vaste lasten was het niet meer haal-
baar om het Waddenbelevingscentrum in Holwerd 
in stand te houden. Aqua Zoo zag onder andere in 
het getijdenaquarium als een welkomen aanvulling 
in hun park en zo is in november het Waddeninfor-
matiecentrum over gegaan naar Leeuwarden waar 
het een geheel eigen 
ruimte heeft gekregen. De directeur van het park 
heeft beloofd dat wanneer alles weer open is we een 
leuke actie gaan bedenken voor de kinderen uit Hol-
werd voor een bezoek aan Aqua Zoo.

Op dit moment heeft de SRTH alleen nog het Mûne-
rak in haar beheer. Een terrein waar de laatste jaren 
niets meer aan onderhoud is geweest omdat de ha-
ven zijn functie had verloren doordat deze onbereik-
baar was geworden door een niet juist onderhouden 

Holwerterfeart. De laatste tijd werd het terrein door 
derden gebruikt voor opslag. Niet alleen van boten 
maar ook van auto’s, aanhangers, trailers en werd 
het tevens gebruikt als vuilstortplaats. Dit, en de on-
veilige steiger heeft ons doen besluiten om “Schoon 
Schip” te maken. Omdat een deel van het haventer-
rein (riool overstortbassin) in eigendom is van de Ge-
meente Noard-East Fryslân is samen met hen deze 
opruimactie in december opgestart.

Alle in de boeken voorkomende betalende booteige-
naren die vanaf het begin een boot hebben gehad in 
de haven hebben een brief/mail ontvangen dat wan-
neer ze nog eigendommen hebben op het Mûnerak, 
ze deze voor eind januari 2021 van het terrein moes-
ten verwijderen. Dit heeft er toe geleid dat er tot het 
moment van schrijven nog 2 boten op het terrein 
staan die nog niet konden worden weggehaald i.v.m. 
de zachte/natte ondergrond. Veel spullen zijn geluk-
kig opgeruimd maar er is ook nog veel afval, vooral 
tussen de struiken blijven liggen. 

Dit voorjaar willen we samen met vrijwilligers een 
dag gaan opruimen en snoeien. We komen daar bin-
nenkort op terug omdat we eerst moeten afwachten 
hoe we dat in deze Coronatijd moeten gaan orga-
niseren. Zoals aangegeven stopt Dirk Geertsma met 
zijn functie als penningmeester bij de SRTH. Deze 
functie wordt voorlopig overgenomen door Richard 
Rintjema. De zittende bestuursleden Sarah Hofman 
en Durk Bergema hebben toegezegd nog een jaar 
door te gaan. Hessel Hiddema en ondergetekende 
hebben ook aangegeven in het bestuur plaats te ne-
men om dit platform voor recreatie en toerisme voor 
Holwerd te behouden.

Het is voor nu zorgen dat er weer een mooi en toon-
baar terrein komt te liggen aan de rand van het dorp. 
Nu de Holwerterfeart afgelopen jaar weer op diepte 
is gebracht is het natuurlijk een onderzoek waard of 
het haalbaar is om het weer als haventerrein in te 
richten. Nu kan dat zeker niet in verband met de zeer 
slechte staat van de houten steigers. Het is ook niet 
meer vertrouwd om deze momenteel te gebruiken 
als vissteiger. Naar aanleiding van de bekendma-
king van het opruimen van het Mûnerak zijn er van 
uit het dorp ook al suggesties binnengekomen op 
ons nieuwe e-mailadres info@srtholwerd.nl. Mocht 
u ook ideeën of suggesties hebben voor een tijde-
lijke of permanente invulling van het Mûnerak dan 
horen/lezen we dat graag.

Met vriendelijke groet namens het
bestuur van de SRTH,

Theo Broersma

Stichting

Recreatie en Toerisme Holwerd
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De SRTH mocht van Wadloopgids Rense van 

Slooten al de nieuwe folder ontvangen van 

Wadlopen in het werelderfgoed gebied Hol-

werd en omstreken. Een folder met alle infor-

matie over de twee Holwerder wadlooptoch-

ten; de Balg zwerftocht en de Ameland tocht. 

Meer informatie over deze Wadlooptochten 

uit Holwerd zijn te vinden op 

www.wadloopholwerd.nl

Een aanrader is de nachttocht naar Ameland 

van zaterdag 10 juli die in samenwerking is 

met HCR Zee van Tijd Holwerd/Nes-Ameland.

APK Keuringstation

Elektronica systemen uitlezen

Onderhoud en reparatie

Turbo specialist

Airco service

Vermogenstestbank

Telefoon: 0519 - 562256 | Foarstrjitte 17, Holwerd

VERTROUWD OP WEG

Vakkundig   Veelzijdig VertrouwdVakkundig   Veelzijdig VertrouwdVakkundig   Veelzijdig Vertrouwd
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Wat hebben we toch een grandioze ijs-week 
gehad. Zondag 7 februari begon het hart van 
menig schaatsliefhebber sneller te kloppen. 
Het eerste laagje ijs lag op het water... zou dan 
eindelijk rijden op natuurijs weer eens kunnen?

We kregen het niet op een presenteerblaadje 
aangeboden. Na een ijstransplantatie op dinsdag en de 
volgende dag handmatig sneeuwschuiven, kon op don-
derdag 11 februari, na goedkeuring van onze ijsmeester, 
de vlag eindelijk gehesen worden. Gelukkig had ons 
trouwe lid de heer Vink de veegmachine al klaar staan 
en kon de baan door onze ijsbaanvegers in topcondi-
tie worden gebracht! De nieuwe sneeuwfreesmachine 
kwam zeer van pas.

We kregen vier prachtige zonnige dagen met volop 
schaatsplezier. ‘s Avonds schaatsten we 
-traditie getrouw- op een sfeervol verlichte baan met de 
gouden hits van vroeger. Jammer genoeg was het om 
half negen al tijd voor het laatste rondje en gingen de 
lichten uit zodat iedereen op tijd thuis kon zijn voor de 
avondklok.

IJsclub Vriendschap

Zondagochtend ging de cd met kerkorgelmuziek in de speler 
en klonken de psalmen en gezangen over de ijsbaan. Dat dit 
het beste in de mens naar boven brengt, bleek uit een flinke 
spontane donatie van de buurman. Hij had ons regelmatig ga-
de geslagen en zag dat we toch wel veel meer moesten doen 
en deden dan alleen maar ‘mooi zitten zijn’ bij het houtkachel-
tje. Een dankbare bekroning op ons vrijwilligerswerk!

Door de corona-regels mochten we de verkoop van bekers 
chocolademelk niet in ons oude hokje doen en moest dit via 
een loket rechtstreeks naar buiten. En dat is zo goed bevallen 
dat we dit voortaan zo laten. Wel gaan we het koek-en-zopie-
hokje gezellig inrichten.

We hebben 82 nieuwe leden mogen verwelkomen en ook de 
inwoners van omringende dorpen weten ons inmiddels te 
vinden. Én jullie weten: zonder leden geen vereniging, zon-
der de vereniging geen ijsbaan! 

Wat ons betreft mogen ze onze ijsbaan op de Unesco
werelderfgoedlijst zetten. Maar... dan zit je als bestuur wel in-
eens volle dagen op elkaars lip. Zie je het voor je? Twee dames 
in de overgang, één heer midden in zijn midlife, een hele ‘mak-
kelijke’ ijsmeester die alles met lede ogen aanziet maar rustig 
zijn eigen (schaats-)baantjes trekt, een dame die steeds met 
haar gedachten afdwaalt naar het verleden, mijmerend naar 
haar jeugd én de donkere hoekjes op de ijsbaan... 

Onze secretaris liet zich de kop niet gek maken en voorzag de 
bestuursleden regelmatig van een heerlijke pan rustgevende 
snert. Waarna het met de ‘herres’ gebeurd was. De benjamin 
van het bestuur heeft nu ook iedereen van een andere kant 
leren kennen en was blij verrast.

Ook wij baalden van de plotselinge weersverandering en 
hadden nog graag een paar dagen door willen gaan! Alles is 
nu weer opgeruimd, de ijsbaan weer gesloten. Maar... moch-
ten jullie nog rook uit de schoorsteen zien komen dan zit daar 
onze ijsmeester nog steeds z’n verdriet van de invallende dooi 
te verwerken.

Met vriendelijke groeten,

het bestuur van IJsclub Vriendschap:
Douwe Kuipers,
Nina de Jong (contactpersoon, tel: 06-27265472) 
Hans van Gorsel,
Harry Anjema,
Neeltsje Venema,
Pietsje Schaap en
Kees Fennema.

Wat ons betreft mogen ze onze ijsbaan 
op de Unesco werelderfgoedlijst zetten.

“
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Rebus
 
Los deze rebus op en ontdek een 
lokale ergernis die helaas al een 
tijdje standhoudt.

Stuur je oplossing samen met je 
naam en adres naar:
info@dorpsbelangholwerd.nl en 
ontvang een kleinigheidje wat 
betrekking heeft op de uitkomst 
van deze rebus.

Oplossingen kunnen worden 
aangeleverd t/m vrijdag 16 april.
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WIN EEN
BOODSCHAPPENPAKKET!

van de COOP t.w.v. € 25!

Los de sudoku op en vul de cijfers die staan in de vakken
met de letters A, B en C hierboven in. Mail de oplossing

naar puzzel@anblick.nl of schrijf uw oplossing op een 
briefkaart o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer

voor 31 mei 2021 om kans te maken op het 
boodschappenpakket t.w.v. €25,00 en lever deze 

in op Foarstrjitte 7 te Holwerd.

De winnaar wordt in de volgende editie
van de Doarpsbel bekend gemaakt. 7
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Los de sudoku op en vul de cijfers die staan in de vakken
met de letters A, B en C hierboven in. Mail de oplossing

naar puzzel@anblick.nl of schrijf uw oplossing op een 
briefkaart o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer

voor 31 mei 2021 om kans te maken op het 
boodschappenpakket t.w.v. €25,00 en lever deze 

in op Foarstrjitte 7 te Holwerd.

De winnaar wordt in de volgende editie
van de Doarpsbel bekend gemaakt. 

Prijspuzzels
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Naast de werkgroep Wonen start 
binnenkort de werkgroep Zorg. Deze 
werkgroep denkt na over de toekomst 
van de zorg in Holwerd en hoe de zorg 
van de toekomst er moet uitzien, hoe het 
toegankelijk blijft voor de inwoners van 
Holwerd en welke activiteiten opgestart 
moeten worden. Ook zijn we op zoek naar 
dorpsgenoten die een bijdrage willen 
leveren aan een werkgroep recreatie 
en toerisme en een werkgroep groen. 
Kom naar een van onze bijeenkomsten 
(corona-proof) of laat van je horen op de 
facebookpagina van het dorpsbelang. 
Houd de website van Holwerd in de gaten 
voor het laatste nieuws. 

Aanmelden voor de club van 50 kan via 
info@masterplanholwerd.nl. Geef aan 
welk onderwerp je interesseert en je een 
actieve bijdrage aan wilt leveren. Heb je 
inspiratie die je nog niet met ons hebt 
gedeeld? Laat het ons weten.

Corona roet in het eten?
De maatregelen rondom het coronavirus 
hebben gevolgen voor ons allemaal. We 
merken het elke dag. Helaas heeft het ook 
invloed voor het proces van het Masterplan. 
We zijn sinds vorig jaar actief en we willen 
zoveel mogelijk Holwerders betrekken om 
invulling te geven. Grote bijeenkomsten 
waarin we met elkaar nadenken over de 
toekomst van Holwerd zijn op dit moment 
niet realistisch. Dit betekent dat we op 
andere manieren de wensen en ideeën 
van Holwerd in kaart moeten brengen 
en we hier en daar vertraging op lopen. 
Achter de schermen werken we hard door 
maar ook hier kost het meer tijd om de 
inhoud met elkaar te bespreken. 

Team Masterplan
Samenwerking tussen Dorpsbelang en 
Stichting Holwerd aan Zee

Onze ambitie
Om als dorpsgenoten samen de 
toekomst van Holwerd structureel 
vorm te geven worden verschillende 
werkgroepen in het leven geroepen. 
Onze ambitie is om in 2021 de Club van 
50 te realiseren. Met 50 inwoners van 
ons dorp de mouwen op stropen en 
actief belangrijke thema’s oppakken 
en concrete wensen realiseren. Dit 
kunnen grote en kleine wensen zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan het realiseren 
van een voedsel- en/of plukbos of 
het dorp groen ‘aankleden’ met 
bloembakken, het ontwikkelen 
van een plan voor nieuwbouw of 
samen met onze buurdorpen en 
Holwerd aan Zee een bijdrage 
leveren aan de nominatie als Unesco 
Biosfeergebied. 

Hoe doe ik mee?
We vinden het belangrijk dat 
iedereen die dat wil kan meedoen 
en meedenken over de toekomst van 
Holwerd. Je kunt op verschillende 
manier meewerken aan het 
Masterplan van Holwerd. Laat op 
onze stellingenpagina op www.
holwerd.nl weten waar je het wel 
en niet mee eens bent of stroop je 
mouwen op en meld je aan bij de 
club van 50 en werk concreet mee 
aan belangrijke onderwerpen voor 
Holwerd. 

  

De toekomst is niet te voorspellen, maar is 
wel belangrijk voor keuzes en acties in het 
nu. Daarom is blijvend aandacht nodig voor 
de toekomst van Holwerd. Om het dorp 
leefbaarder, plezieriger en aantrekkelijker te 
maken. Voor nu. En voor later. 

Een levend document en nieuwe 
werkwijze
Dorpsbelang Holwerd en Stichting Holwerd 
aan Zee hebben de krachten gebundeld en 
het initiatief genomen om een Masterplan 
voor Holwerd op te stellen. Het doel is om 
gezamenlijk en met het dorp te werken 
aan samenhangende doelen op belangrijke 
thema’s zoals Holwerd aan Zee, wonen, zorg, 
toerisme en duurzaamheid. Het Masterplan 
vertelt het verhaal van de toekomst van ons 
dorp, geeft een overzicht van onderwerpen 
en projecten waar we concreet mee aan de 
slag gaan. En het leuke is, iedereen kan mee 
denken en doen. Het is een levend document 
en een nieuwe manier van werken. Dat wil 
zeggen: niet alles is op voorhand bedacht en 
opgeschreven en denken en praten worden 
gelijk omgezet in doen. Een werkwijze 
waarin dorpsgenoten samen actief aan 
de slag gaan om de toekomstwensen te 
realiseren. 

Door met elkaar te doen, concrete projecten 
uit te voeren en voortdurend in gesprek te 
zijn geven we invulling aan de toekomst 
van ons dorp en overkomt het ons niet. 
Met als resultaat dat Holwerd zich continue 

verder ontwikkelt. Dat is de kern van het 
Masterplan.

Wat hebben we tot nu toe gedaan en 
opgehaald?
We zijn gestart met het project wonen 
(zie pagina 47). Meer dan 500 inwoners 
hebben de enquête ingevuld en hun 
ideeën, woonbehoeftes en wensen kenbaar 
gemaakt! Een onverwacht hoog aantal. Wat 
zijn wij blij met zoveel betrokkenheid. Het 
geeft ons veel inzicht en het is een belangrijke 
basis voor het Masterplan en de nieuwe 
woonvisie van Holwerd. Ook benieuwd naar 
de resultaten en de vervolgacties? Kom 
dan naar de bijeenkomst waar het rapport 
wonen wordt gepresenteerd (uitnodiging 
volgt).

Ook hebben we een online petear gehad 
met dorpsgenoten over het onderwerp 
toerisme. De resultaten zijn verwerkt in een 
moodboard en wordt op de website van 
Holwerd gedeeld. Maar we zijn nog niet 
klaar en het smaakt naar meer!

Masterplan
Holwerd

iedereen kan 
meedenken 
en doen

• Waar ben je grûtsk op in 
Holwerd?

• Welke kenmerken van ons dorp 
trekken toeristen aan?

• Wat zijn de hotspots van 
Holwerd?

• Wat is je grote wens voor Holwerd 
in 2030?

• Wat kun je bedenken waar 
Holwerd beter van wordt op korte 
termijn? 

• Wat gaan we morgen doen?
• Wat kunnen we leren van onze 

buren?
• Wat is onze identiteit en 

hoe moeten we ons als dorp 
presenteren?

• Op wat voor doelgroep moeten 
we ons richten?

• Stel Holwerd is een blue zone: hoe 
ziet het toerisme er dan uit?

• Past urban camping bij Holwerd? 

“

Kleinschalig wolwinkeltje
aan huis gevestigd in 

Holwerd op de
Ale-Tún 16

Tel. 0644611562 of 0519296519

DARTS & BILJART
WARME & KOUDE BUFFETTEN

PLATE SERVICE
BBQ & GOURMET

CATERING
WADLOOP ARRANGEMENTEN

BALG ZWERFTOCHT

AUTOVERHUUR & BUSVERHUUR

OPSLACH 2
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We kinne wer los

Hjir in foto, op ús moaie seedyk mei de slide. We kinne 
wer los, yes! 

Wêr at wy froeger selts d’r net wei te slaan wienen, hoop-
je wy dat ús bern dat letter ek dwaan sille. Hjoed hawwe 
se foar it earst de seedyk-slidzje-sfeer priuwe mocht. 
“Meie we jûn wer Mem?”

Holwerd in de documentaireserie Smokkelbern

Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Dat 
zou groots worden gevierd, ook in Friesland. Voor deze viering is 
gewerkt aan de documentaireserie Smokkelbern – de terugkeer 
van de Joodse Kinderen. In een vierdelige documentaireserie is 
de omvangrijke ‘kindersmokkel’ van Amsterdam naar Fryslân 
gereconstrueerd. 

Wat bewoog een groep jonge Amsterdamse studentes om met 
gevaar voor eigen leven zoveel kinderen in veiligheid te brengen? 
Hoe was het in de provincie georganiseerd en wat heeft het voor de 
Joodse kinderen betekend? Ook in Holwerd zijn hiervoor opnames 
gemaakt. Onder andere Jan Idsardi en Jan van der Velde hebben 
hieraan meegewerkt.

De uitzendingen zijn in april en mei:

Op zaterdag bij FryslânDOK op NPO 2 om 15.30 uur (herhaling op 
zondag om 13.10 uur). Op zondag bij Omrop Fryslân om 17.00 uur 
(herhaling elk uur).

De data:
Aflevering 1:  17 en 18 april
Aflevering 2:  24 en 25 april  (over Holwerd, Blija en omstreken)
Aflevering 3:  1 en 2 mei
Aflevering 4:  8 en 9 mei

  Krekt as foarhinne 

Balg-Zwerftocht
Ook voor de Activiteitencommissie Holwerd is het een 
zware tijd. Door corona waren wij de afgelopen periode 
genoodzaakt activiteiten over te slaan. In juni vorig jaar 
konden we de Balg-Zwerftocht organiseren. Met een 
mooie opkomst hebben we een prachtige tocht gehad 
met mooi weer.

Sinterklaasfeest
Toch hebben we ook nog één feest kunnen vieren; hét 
Sinterklaastfeest! Gelukkig konden de kinderen nog met 
Sinterklaas en Zwarte Piet op de foto en dansen. Wij 
hebben een prachtige dag gehad en wij hopen de 
kinderen ook. 

Het bestuur
Wij hebben ook afscheid genomen van een aantal trou-
we bestuursleden. Annie Hiddema, Arjen Veldema en 
Gert Vink zijn afgetreden. Via deze weg nogmaals heel 
erg bedankt voor jullie inzet en gezelligheid de afgelopen 
jaren. 

Het bestuur is aangevuld met vier enthousiaste leden; 
Janna Grijpstra, Ytje Dijkman, Jitse Jan Hoekstra en 
Eelke Acronius.

Toekomst
Wij hopen na corona weer volop leuke activiteiten te kun-
nen organiseren voor en met jullie. Tot die tijd wensen wij 
jullie veel gezondheid toe en hopelijk gauw tot ziens!

Activiteitencommissie Holwerd

Activiteitencommissie Holwerd

Kijk voor meer informatie op
www.joodsekinderen.nl.

Nadat wij u in december via de doarpsbel informeer-
den over de acties tegen de verleende vergunningen 
voor de mestervergister op Landswelvaren, kunnen 
we nu aangeven dat de Rechtbank dorpsbelang en 
omwonenden in het gelijk heeft gesteld. De recht-
bank heeft het bestreden besluit, de omgevingsver-
gunning, vernietigd. Het beroep is gegrond op de vol-
gende punten:

• Het ontbreken van een MER-beoordelingsbesluit 
(Milieu Effect Rapportage) in de vergunning

• Geluid
• De huidige stikstof problematiek
• Te hoge silo’s, in strijd met het bestemmingsplan

Geur heeft geen rol gespeeld in het toekennen van de 
beroepsgronden. Geur zal aan de hand van maatwerk-
voorschriften tezamen met gemeente en ondernemer 
moeten worden vastgelegd. 

Hoe nu verder?
De gemeente en ondernemer kunnen nog een hoger 
beroep instellen. Wij hopen er natuurlijk op dat de 
gemeente binnen de nu gestelde zes weken de ver-
gunningaanvraag afwijst. 
De ondernemer zal dan een nieuwe vergunningsaan-
vraag moeten doen voor de huidige situatie en de toe-
komstige situatie. Wij hebben richting de gemeente 
de hoop uitgesproken dat we als dorp hierbij worden 
betrokken en samen komen tot een oplossing. 

Dorpsbelang.

Mestvergister Lands Welvaren



06 46 17 55 49

WANDAFWERKING
SIERPLEISTER
BETONCIRE

Bêste doarpsgenoaten ut Holwert en omkryten,

It is hjoed 1 maart 2021 de dei fan de metereologische lente, hjoed ist diizig 
en kâld foarige wike 17 graden,, en de wike derfoar - 15. It wie op 1 maart 
1987 wer oars mei it waar, dr lei in protte snie en beammen knapten as 
lusifershoutsjes âf om t dr in hiele dikke laag iizel oan de takken foarme wie. 
Foar ús is dit in dei om nea te ferjitten de berte fan ien fan us soannen, de 
baakster diet net komme koe, pake en beppe mei gefaar foar eigen libben 
dochs de dyk op, de beammen besaait oerol âfknapt op e dyk. Uteindlijk 
is alles goed beteard, dokter Leo hat dr mei rêdden as dokter en  tagelyk 
baakster, en it lytse krob waarm oanklaaid mei in kroekje yn t wiegje lein. 
De baakster koe de oare deis komme mei n taxi en sa kaam alles goed. Ik 
wol dr mar mei sizze it waar en de natoer gjin dei gelyk. 

Dit ûnderfyn ik eltse dei no t ik eltse moarn mei myn hûn Benne kilometers 
rin om t wij drok traine foar KIKA. Sniestoarmen, hurde wyn, sinne, rein, 
glêdde diken, we rinne eltse dei. Yn waar en wyn. It kin yn t libben ek sa mar 
oars gean, de oanlieding wêrom ik foar KIKA train sil ik utlizze. Foarig jier yn 
maart 2020 kriig ik in berjocht  op e famylje app, de beppesizzer fan myn 
sus ynienen slim siik. In blier frolijk jonkje fan 3 jier âld mei prachtige blonde 
krultsjes. Hij hie in seldsumme kweaardige tumor op ie fan syn nierkes, fan 
t iene op t oare momint, piene buk, en is alles oars. 

De bahanneling yn t Maxima sintrum yn Utrecht en ek Amsterdam is 
fuortendalijks begon. Operaasjes swiere chemo s libje tusken hoop en 
vrees en dat oan t oktober ta. 20 septimber 2020 is lytse leave Berend 4 
jier wurden. De jidje grutsk fi ert mei taart hij woe taartenbakker wurde. 
Uteindlijk hat dr de striid ferlen en is stoarn op 28 oktober 2020. Wat n 
fertriet. 

Yn augustus foarig jier is de omke fan Berend begon mei it opsetten fan in 
aksje foar KIKA om t dr nog altyd 25 % jierlijks stjert oan dizze freeslijke sykte 
fan de 100 bêrn dy t kanker krije yn Nederlân. It jild wat wij no ynsammelje 
sil brûkt wurde foar ûndersyk. Yntusken in team 31 hurdrinner s en  ien 
rinner fan TEAMBEREND die t drok traine foar KIKA. De omke fan Berend 
traint net allinne foar de heale marathon op Texel mar is ek lotte om nei 
Tokyo te gean en dêr sil dr de hele marathon42 km drafe.

Doe t ik it ferhaal hearde van J.W. Sietsma woe ik ek graag oanslute bij it 
team mar dan rinne in hele marathon 42 km. in utsûndering oerlein mei 
KIKA en tastien. De run op Texel foar hurdrinners  28 nov 2020 âfl ast. En 
Berend die t mar 7 moanne siik west is en dr no net mear is hat it hiele 
projekt fansels stillein, wij wienen ferslein We hawwe de triet wer oppakt 

nei oerliz mei famylje yn janewaris 2021 en 
gean troch mei us aksje foar ûndersyk jild 
ynsammelje. 

10 janewaris  is myn site online gien bij 
TEAMBEREND. Ha betocht om in wike foar de 
run op texel (ûnder foarbehâld ) te rinnen fan 
Holwert nei Eastermar. In hele marathon 42 
km mei de hûn Benne Ik rin earst nei Rottevalle 
dêr stiet myn sus, Beppe fan Berend op mij te 
wachtsjen sij rint fanut  har wenplak Drachten. 
,,Tegearre mei de hûn rinne we nei Eastermar 
wêrt de omke fan Berend wennet. Juster 
hawwe we beslûtte moatten mear aktiviteiten 
yn Eastermar ek te skrappen, dit wurdt no 
septimber,, 17 April wer in fraagteken. Mar 10 
April giet it oan. 
Rinne fan Holwert nei Eastermar mei myn hûn 
foar KIKA dit goeie doel. Ik bin al tige bliid  mei 
safolle sponsers die t mij foar  KIKA steune 
wolle, alfêst tige tank.

Basisskoalle De Tijstream sil ek in sponserrun 
foar KIKA hâlde op 12 maart,, prachtig alle bêrn 
fan 1 oant e mei 8  sa n 150 bêrn hurdrinne of 
rinne foar KIKA geweldig. At je mij miskien 
sponserje wolle sjoch mar efkes op 
www.runforkikamarathon.nl/tineke-veldema
team berend dêr fi ene jo mear ynformaasje.

Op 10 April hoopje ik in mooi bedrag 
oerhandigje te kinnen oan de omke fan Berend 
yn t bijwêzen fan Berend syn mem heit en 
suske en pake en beppe en in lyts groepke 
rinners fan TEAMBEREND. Ik en Benne gean 
dr foar net stinne mar rinne foar dit goeie doel 
KIKA.

in freonlijke groet fan Tineke Veldema
(myn fries skriuwen is net perfekt dit haw it 
mijsels oanleart mar fi en it mooi om te dwaan 
ekskuses foar de foutsjes).

Run for
KIKA marathon

‘‘Van Holwert, fia
Rottevalle nei Eastermar.’’

Sponsorje fi a 
www.runforkikamarathon.nl/tineke-veldema



Kinderopvang Holwerd

Op zoek naar een goed begin van dit verhaal. Soms lukt het 
even niet om de juiste woorden te vinden en dan kun je maar 
het beste gewoon beginnen. Meestal komen dan de woorden 
en ideeën vanzelf wel. Nou daar gaan we...

Door het jaar heen zou ik u graag wat meer willen vertellen 
over de Kinderopvang in Holwerd en dan vooral over alle leuke 
belevenissen die wij en de kinderen beleven op de kinderopvang. 
Laten we beginnen met een beetje informatie over onze locatie, 
misschien niet het allerleukste om te lezen, maar wel belangrijk 
om te vertellen en te weten.

Op onze locatie bieden we 3 soorten opvang aan, namelijk:
– Kinderdagverblijf (0-4 jaar)
– Peuteropvang (2-4 jaar)
– Buitenschoolse opvang (4-12 jaar)

Wij hebben onze groepen gevestigd in het MFA, helemaal aan 
de achterzijde. Een prachtig plekje en dit zal alleen maar beter 
worden met de bouw van de basisschool. En dan hebben we het 
er nog niet eens over hoe handig het zal zijn dat de basisschool 
zo dicht bij onze Kinderopvang is. Laten we vooral heel hard met 
z’n allen gaan duimen dat er groen licht komt en het bouwen/
verbouwen kan beginnen.

Tot die tijd hebben we een prachtig grasveld voor onze locatie 
liggen, waar we eigenlijk heel graag gebruik van zouden willen 
maken. Helaas is dat op dit moment niet mogelijk,  door de 
vele bulten hondenpoep die op het gras liggen. Wij vinden 
dit ontzettend jammer, want wat zouden we hier fi jn kunnen 
spelen. We begrijpen dat de honden hun behoeftes moeten 
doen en soms is de nood zo hoog dat dit op de stoep of op 
een grasveldje gebeurt. En dat geeft helemaal niks, maar ruim 
het alsjeblieft wel op!! Voor nu vind ik dit wel even genoeg 
informatie over de Kinderopvang. Maar het kan natuurlijk zo 
zijn dat u meer van ons wilt weten. Dan wil ik u vragen om 
contact te zoeken met de locatie. Dit kan via ons e-mailadres 
kinderopvangholwerd@gmail.com of telefonisch via 06-
13575447. Wilt u uw kind aanmelden voor de opvang, dan kan 
dit via www.kinderopvangfriesland.nl

Wat was het fi jn om begin februari te horen dat de kinderopvang 
weer open mocht. Weliswaar alleen voor de kinderen van 0-4 
jaar, maar eindelijk weer drukte, gezelligheid en rumoer op 
de groepen. Vol goede moed waren we er klaar voor om op 
maandag 8 februari te starten. Nou daar kwam Koning Winter! 
Onze organisatie besloot, samen met de scholenkoepels, dat 
het onverstandig was om de locaties te openen en de kinderen 
mochten nog even een extra dagje thuis genieten. Oké, we 
hebben mensen die dit heel verstandig vinden en we hebben 
mensen die het onzin vinden. Uiteindelijk maakt het niet veel 
uit, wij waren vooral bezig met de dag die daarna zou komen… 
De heropening van de Kinderopvang!

Dinsdag 7 februari 2021,
we kunnen weer los.
Rond 8.00 uur kom ik op de locatie aan en ik zie al lachende 
gezichtjes door het raam. De eerste kinderen zijn al aan het 
spelen op het kinderdagverblijf, hun groep is open vanaf 7.00 
uur. Ik blijf even staan om te gluren, maar vooral om te  genieten. 
Wat hebben we dit gemist!

Om 8.15 uur zien we de eerste peuter onze kant oplopen, er komt 
een glimlach op zijn gezicht als hij ons ziet staan. Mem krijgt 
een dikke knuffel en hij stapt naar binnen. Snel de snowboots 
uit, zodat we nog even naar mem kunnen zwaaien.  Het is altijd 
weer afwachten hoe het afscheid zal gaan en na zo’n lange 
thuisperiode helemaal. De volgende peuters komen ook alweer 
aanlopen, ook bij deze peuters gaat het afscheid makkelijk en 
met een glimlach. Alle snowboots staan in de hoek te drogen. 
De skipakken, jassen, broeken, mutsen, handschoenen en sjaals 
hangen aan de kapstok en de peuters zijn aan het spelen. En wij, 
wij genieten!!

Normaliter werken we met thema’s, zowel op het 
kinderdagverblijf als op de peuteropvang hebben we voor een 
periode van 6 weken hetzelfde thema. Echter schuiven we deze 
thema’s ook wel even naar de achtergrond en spelen we in op 
situaties die zich voordoen. Zo stond, tijdens de heropening, het 
thema Vriendschap op de planning. Maar als er buiten sneeuw 
ligt, dan moet je hier gebruik van maken en inspelen op het 
moment. 

Zo gezegd, zo gedaan!

We voelen de sneeuw, we bekijken de sneeuw, we maken 
sneeuwballen, we verven sneeuw, we spelen met de sneeuw 
en stiekem hebben een aantal kinderen even de sneeuw 
geproefd. Wat een heerlijk begin van de week en u raadt vast 
wel wat we de rest van de week hebben gedaan.

Wat was het een heerlijke week, zo met al die sneeuw. En wat is 
het dan gek, dat alle sneeuw een week later weer weg is. Eerlijk 
is eerlijk, voor ons als leidsters is het wel makkelijker zo zonder 
sneeuw. Naja, niet perse de sneeuw maar meer het aantrekken 
van de skipakken, skibroeken, jassen, handschoenen, mutsen, 
sjaals en snowboots. U herkent het mogelijk wel, u hebt uw kind 
helemaal sneeuwklaar, alle kleding aangetrokken en klaar om 
naar buiten te gaan. Voor het aankleden is uw kind al naar de wc 
geweest, dus er kan lekker met de sneeuw gespeeld worden! En 
ja hoor, na 5 minuten buiten gespeeld te hebben roept uw kind: 
“ik moet plassen!”. Snel naar binnen, de hele kledingboel uit en 
snel naar de wc. En daarna alles uiteraard weer aan, want de 
bedoeling was om in de sneeuw te gaan spelen. U begrijpt wel, 
wij hebben enorm genoten van de sneeuw maar zijn ook blij dat 
we richting de lente gaan. Hup de jas aan en naar buiten!!
Woensdag 24 februari 2021, de dag na de persconferentie. 

Afgelopen maandag is de voorjaarsvakantie 
begonnen, de kinderen van de 
peuteropvang hebben een weekje vrij. Het lokaal 
van de peuteropvang wordt namelijk gedeeld met 
de BSO (buitenschoolse opvang) en aangezien de 
basisschoolkinderen ook vrij zijn, kunnen zij de hele 
dag naar de BSO komen. Naja, zo zou het normaliter 
gaan. Helaas is de BSO nog steeds gesloten en mag er 
alleen gebruikt gemaakt worden van de noodopvang 
door ouders met een cruciaal beroep. Het blijft een 
dubbel gevoel geven, want wat zouden we graag 
alle kinderen weer op de opvang willen zien. Samen 
spelen, knutselen, leuke gesprekken voeren en 
gewoon lekker gek doen.

Helaas werd tijdens de persconferentie duidelijk dat 
de BSO nog een aantal weken dicht moeten blijven. 
Wat ontzettend jammer en we zullen een aantal 
kinderen helaas nog langer moeten missen!!

In de volgende Doarpsbel hoop ik u mee te kunnen 
nemen in de avonturen en belevenissen op en vanuit 
de BSO. Tot dan!!



  Onder de grond

Hemelwaterriool

Als begin juni de Elbasterwei weer helemaal begaanbaar 
is, liggen daaronder twee buizen: het vernieuwde 
vuilwaterriool en een hemelwaterriool. Niet langer wordt 
hemelwater zoals regen en sneeuw via het riool naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie gevoerd. 
Want eenmaal daar gezuiverd, is dat water nog altijd 
viezer dan de oorspronkelijke regen. 
In plaats daarvan gaat het regenwater straks 
via een ‘eigen’ buis rechtstreeks naar de sloot.

Het gaat om de Elbasterwei vanaf het begin bij de 
Gereformeerde Kerk tot aan de ingang van de Ploos 
van Amstel Skoalle. De werkzaamheden zijn 1 maart 
begonnen en Sake van der Werff, directievoerder bij de 
gemeente Noardeast-Fryslân, gaf aan dat telkens een 
klein stukje van de weg opengebroken wordt. Natuurlijk 
zullen de werkzaamheden zorgen voor wat overlast. Maar 
eenmaal klaar ligt de Elbasterwei er weer mooi bij, met de 
oorspronkelijke stenen en nieuwe 
stoeptegels en -randen. En een milieuvriendelijk
en kostenbesparend hemelwaterriool.

Glasvezel

Kleine graafmachines, hier en daar een opgebroken stoep 
en -hé, wat raar- ineens groeien overal mooi gekleurde 
kabels uit de grond: Holwerd wordt aangesloten op het 
glasvezelnetwerk van Kabel Noord. Straks kunnen we via 
‘haardunne vezels van glas’ e-mails versturen en YouTube-
fi lmpjes bekijken. Met minder storingen en razendsnel.

Vlak voor het verschijnen van deze Doarpsbel zal in 
Holwerd een PoP geplaatst zijn. Zo’n PoP (Point of 
Presence) is een huisje waar de ‘grote’ glasvezel wordt 
verdeeld in glasvezels voor de huisaansluitingen.

“Je moet het zien als een grote boom,” vertelde Anja 
Cornelissen, productmanager bij Kabel Noord, “met taken 
en heel veel blaadjes. Eén blaadje is het modem bij u thuis. 
We zijn nu bezig met de stam en de takken.” Helaas lag 
het werk twee weken stil vanwege de kou.

Het duurt dus nog wel even voordat er daadwerkelijk 
bij u thuis een aansluiting wordt geplaatst. Een Kabel 
Noord-modem laten plaatsen, is niet verplicht. Ook een 
abonnement bij Kabel Noord is niet verplicht. Dan wordt 
het modem, wanneer u dit goed vindt, wel geplaatst 
maar niet aangesloten. U kunt uw huidige abonnement 
behouden en niet overstappen. Dan mist u natuurlijk wel 
de voordelen van glasvezel. En van Kabel Noord.

v.v Holwerd is al sinds 1948 een bloeiende vereniging en 
actief bezig voor het hele dorp.

Aanmelden van nieuwe leden: 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de voetbalvereniging door het 
-formulier ledenmutatie en opgave nieuwe leden - in te vullen en vervolgens in te 
leveren bij de ledenadministratie. Deze formulieren zijn verkrijgbaar op 
www.vvholwerd.nl .
Pas als de contributiebetaling geregeld is, is een nieuw lid speelgerechtigd. Van 
nieuwe leden wordt verwacht dat zij minimaal één seizoen lid blijven van de 
vereniging. 

Contributie:
        
Senioren veld:       
Senioren zaal:       
Senioren veld en zaal:      
Pupillen veld (t/m 12 jaar):      
Junioren veld (13 t/m 17 jaar)        
Steunende leden:       

Betaling van de contributie:
In principe is men contributie verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar. Dit 
betekent dat bij tussentijdse opzegging de contributie tot het einde van het 
verenigingsjaar dient te worden betaald. U machtigt de v.v. Holwerd om de 
contributie per kwartaal van uw rekening af te laten schrijven. 

DE LEDENADMINISTRATIE WORDT BEHEERD DOOR: 
Kars Vrieswijk, Achter de Hoven 6, 9151HJ Holwerd.
E-mail: info@vvholwerd.nl

per maand    
€ 15,00           
€ 12,00           
€ 22,00          
€  8,00           
€  9,00           
€  3,00

per kwartaal   
€ 45,00           
€ 36,00           
€ 66,00          
€ 24,00           
€ 27,00           
€   9,00

per jaar   
€ 180,00           
€ 144,00           
€ 264,00          
€  96,00           
€ 108,00           
€  36,00

Kijk voor meer informatie op 
onze website: www.vvholwerd.nl



Projectgroep Wonen

In 2019 is er vanuit een 
samenwerking tussen 
Dorpsbelang Holwerd en 
Stichting Holwerd aan Zee 
gestart met het Masterplan – 
zie elders in dit magazine. Doel 
is om een visie en een plan te 
ontwikkelen door, voor en met 
de inwoners van Holwerd.

Als eerste project vanuit dit 
Masterplan zijn we verleden 
jaar gestart met het onderdeel 
Wonen, aangezien dit door 
de overgrote meerderheid als 
het grootste probleem voor 
Holwerd wordt gezien. Deze 
projectgroep is samengesteld 
uit afgevaardigden van 
Dorpsbelang, Stichting Holwerd 
aan Zee en inwoners van 
Holwerd en is vanaf oktober/
november 2020 met veel 
enthousiasme aan de gang 
gegaan.

Op 23 november 2020 heeft de 
projectgroep Wonen een digitale 
meeting met afgevaardigden 
van de gemeente gehad over de 
nieuw vast te stellen woonvisie 
voor onze gemeente. In dit 
gesprek hebben we onze zorgen 
over het gebrek aan perspectief 
voor met name de jongeren in 
Holwerd naar voren gebracht 
en is er gesproken over de 
acties die Holwerd zou kunnen 
ondernemen om tot plannen te 
kunnen komen. Als belangrijkste 
advies vanuit de gemeente 
kwam naar voren dat we, om de 
gemeente tot plannen te kunnen 
bewegen, een goed onderbouwd 
plan moeten kunnen 
presenteren. Op basis van dit 
gesprek en volgende gesprekken 
met diverse gemeentelijke 
politici over de stappen hebben 
we een routekaart gemaakt voor 
de acties die we zouden moeten 
nemen om met een goed  plan 
te komen.

Vanuit het dorpen- en 
wijkenbudget Noardeast-Fryslân 
hebben we een projectsubsidie 
van EUR 9.600,00 voor de 
fi nanciering van dit project 
Wonen aangevraagd en 

toegewezen gekregen, waarna 
we van start konden gaan. Om 
een goed beeld te krijgen van 
hetgeen onder de inwoners 
van Holwerd leeft, hebben 
we een enquête ontwikkeld 
en deze huis-aan-huis bij ca. 
750 adressen bezorgd. Ook 
kon de vragenlijst digitaal 
worden ingevuld. De respons is 
overweldigend, we hebben in 
totaal 500 reacties ontvangen – 
waarvoor onze dank!!

Op 4 januari hebben we een 
ingezonden brief naar de 
Gemeenteraad gestuurd ter 
behandeling bij de vaststelling 
van de nieuwe gemeentelijke 
woonvisie, waarbij we 
nogmaals onze zorgen over 
de ontwikkelingen en het 
gebrek aan perspectief hebben 
uitgesproken.

We zijn nu heel druk bezig met 
het verwerken van alle reacties 
op de enquête, en zullen dit 
samenvatten in een rapport 
met naast de bevindingen 
vanuit Holwerd ook een aantal 
dringende aanbevelingen 
richting gemeente Noardeast-
Fryslân. 
Dit rapport zullen we ook aan 
u als inwoner van Holwerd 
presenteren, op het moment 
van schrijven is de datum 
en manier waarop nog niet 
bekend.De massale reacties 
en vele opmerkingen op de 
enquête hebben ons gevoel 
van saamhorigheid alleen maar 
bevestigd, en we hopen bij 
de ontwikkeling van verdere 
plannen een beroep op u te 
kunnen doen.

Mocht u ons, maar vooral 
Holwerd, willen helpen met het 
verder ontwikkelen en uitvoeren 
van plannen, stuur dan a.u.b. een 
email naar: 
wonen@masterplanholwerd.nl.

Projectgroep Wonen
Sytze Aagtjes, Marjolein 
Boonstra, Arnoud Haitsma, Piter 
v.d. Ploeg, Richard Rintjema en 
Marco Verbeek
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“Als je het initiatief toevertrouwt aan de mensen in de regio, 
moet je wel tegen verrassingen kunnen. Want wie bedenkt 
het nou om een zeedijk door te breken? Dat krijg je als Rijk 
gewoon niet verzonnen. Maar de lokale gemeenschap van 

Holwert wel, en ze wisten te overtuigen. Want een open ver-
binding met de Waddenzee biedt nieuwe kansen voor onder 

andere vissen, vogels, recreatie en toerisme. Het Rijk leverde via  
de Regiodeal niet alleen een financiële bijdrage aan het project 
‘Holwerd aan Zee’, maar bevordert ook de integrale benadering en 
de samenwerking tussen de verschillende betrokken departemen-
ten. Het is een mooi voorbeeld van wat er mogelijk is als mensen 
zelf iets te zeggen krijgen over de invulling van de ruimte.”
Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (uit de ‘rede fan Fryslân’).

Deze werkgroepen houden 
zich bezig met het project 

Holwerd aan Zee:

1. NATUUR

2. WERKGROEP GROND M2

3. WERKGROEP GROND M3

4. EIGENDOM, BEHEER EN 
ONDERHOUD

5. SLUIS, DIJK EN REGELWERK

6. KABELS EN LEIDINGEN

7. COMMUNICATIE

8. FINANCIËN

9. RECREATIE EN RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELING

10. LANDBOUW EN ZOETWATER

 WERKGROEP
 GROND M2

Vrijwilligheid en ruiling zijn de sleutelwoor-
den voor het verkrijgen van grond voor het 
project. De werkgroep Grond M2 is gestart 
met  voorbereidingen, zodat na de onderte-
kening van de Samenwerkingsovereenkomst 
(SOK) het proces direct in gang gezet kan 
worden. Duidelijk is dat intensieve samen-
werking met grondeigenaren en grondge-
bruikers heel belangrijk is. Daarom was de 
werkgroep van plan in het najaar van 2020 in 
kleine groepen aan de slag te gaan om geza-
menlijk de mogelijkheden te verkennen. De 
coronamaatregelen gooiden roet in het eten. 
Groepsgesprekken met de verkavelingskaar-
ten op tafel waren niet mogelijk. In novem-
ber 2020 werd een andere vorm bedacht. Met 
zo’n 40 eigenaren/gebruikers individueel het 
gesprek aangaan over verkopen en ruilingen 
“aan de keukentafel”. Begin december zijn 
kavelruilspecialisten Albert van Burgsteden 
en Martinus Spoelstra (Kadaster) gestart met 
deze gesprekken. Maar helaas na de nieuwe 
maatregelen van 14 december rondom 
corona moest dit ook worden stopgezet, en 
een versoepeling is op dit moment nog niet 
in zicht. Toch kan al gezegd worden dat de 

eerste (16) gesprekken veelbelovend zijn. 
De werkgroep heeft ook een zogenaamd 
Grondstrategieplan (GSP) opgesteld. Hierin 
wordt beschreven hoe, na de vaststelling 
van de SOK, het aankoop- en ruilproces in 
zijn werk gaat en welke regelgeving nodig is. 
Een uitgebreide samenvatting van het 
grondstrategieplan staat begin april op de 
website van Holwerd aan Zee. Tot aan het 
ondertekenen van de SOK eind dit jaar door 
de Stuurgroep, staat de grondverwerving 
op een laag pitje. Alleen als er zich heel 
goede en belangrijke kansen tot aankoop in 
het projectgebied of aankoop ten behoeve 
van ruiling voordoen, komen we in actie. 
We hanteren marktconforme prijzen, met 
inschakeling van een onafhankelijk taxateur.

Wijziging samenstelling 
Werkgroep Grond
Frans Antonides heeft zich teruggetrokken 
als vertegenwoordiger van de landbouw. 
Omdat hij ook betrokken is bij het kavelruil 
gebeuren, wil hij elke schijn van belangen-
verstrengeling voorkomen. Lieuwe Dijkstra 
uit Anjum is bereid gevonden zijn plaats 
over te nemen. 

INFORMATIE OVER HET PROJECT HOLWERD AAN ZEE   |   MAART 2021

Het ging allemaal heel snel. De 
voormalige eigenaar van de 
fietsenzaak in het centrum 

stopte ermee. De eigenaar van Hotel 
Restaurant De Gouden Klok (inmid-
dels Hotel Restaurant Zee van Tijd) 
vroeg aan Kars of het verhuren van 
fietsen iets voor hem was. Zo is het 
begonnen. ‘We hebben een grote 
schuur met veel ruimte en ik herstel-
de op dat moment van een ongeval. 
We wilden best een paar fietsen 
verhuren voor toeristen en dagjes-

In Holwert gaat iets heel bijzonders gebeuren. Holwert wordt Holwerd aan Zee. 
Samen werken wij aan een doorbraak voor mens en natuur. Hoe? We maken 
een doorgang in de dijk met achter de dijk een uniek meer. Een meer met eb en 
vloed, vol vogels, vissen en recreanten die van deze bijzondere plek genieten. 
We verbinden hierdoor het werelderfgoed Waddenzee met de Friese meren. 
Dit bijzondere plan komt niet van de overheid maar is een droom van mensen 
uit Holwert zelf. Wij helpen graag met het realiseren van deze droom.

‘Een gelukkig toeval’, zo omschrijft 
Kars Rintjema zijn bedrijf in 
Holwert. Sinds drie jaar runnen hij 
en zijn vriendin Klaziena de Poel een 
fietsverhuurbedrijf aan de Kaserne- 
strjitte, aan de rand van het dorp.NI
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mensen’. Wat Kars en Klaziena toen 
nog niet wisten is dat deze bezigheid 
uit zou groeien tot een serieus 
bedrijf. In drie jaar tijd is de vraag 
enorm gestegen. Wat destijds begon 
met vijf fietsen groeide al snel uit 
naar vijftien en inmiddels staan er 
ongeveer vijftig fietsen voor de 
verhuur. We breiden nog steeds uit: 
tandems, fietskarretjes, zitjes en 
denken zelfs om elektrische brom-
mertjes te gaan verhuren’.

Kars en Klaziena kijken uit op de 
weilanden waar straks de haven van 
Holwerd aan Zee komt te liggen. Een 
schitterende locatie, niet alleen om 
te wonen, ook voor hun fietsverhuur-
bedrijf. ‘Ja, we merken nu al het effect 
van het plan’ vertelt Kars. ‘We krijgen 
steeds meer toeristen die per fiets 
de omgeving willen verkennen. 
Opvallend is dat het vooral mensen 
van buiten de provincie zijn, Midden-
Nederland en de Randstad’, vult 
Klaziena aan. Ze komen voor het wad, 
de rust, de ruimte en natuurlijk voor 
de kunstwerken (beelden) op de dijk. 
Kars: ‘Gek genoeg hoor ik ze weinig 
over Holwerd aan Zee. Blijkbaar is 
het plan nog niet overal bekend’.

De zee voor de deur
Beiden kijken uit naar het moment 
dat de schop echt in de grond gaat. 
‘Wees nu eerlijk, het is toch uniek dat 
de zee straks tot voor onze woning 
komt te liggen. Iets soortgelijks vind 
je niet in Nederland’, aldus Kars. 
Beiden vermoeden dat Holwert tegen 
die tijd echt een publiekstrekker 
gaat worden, met veel meer vraag 
naar gastenverblijven, horeca en 
ook fietsen. Dan relativerend: ‘We 
laten ons verrassen, het bedrijf is 
geen eerste levensbehoefte voor 
ons. Het komt wel zoals het komt’. 

‘Iets soortgelijks vind    
  je niet in Nederland’

Holwe�
 ondern�mt
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Holwerd aan Zee wordt mede mogelijk gemaakt door:

Planning ontwikkeling Holwerd aan Zee (onder voorbehoud)

Vragen, opmerkingen of aanmelden voor de nieuwsbrief? nieuwsbrief@holwerdaanzee.nl

1e kwartaal 2021 Onderzoeken: onder andere het slib- en 
sedimentatieonderzoek, om te bepalen hoeveel 
slib en sedimentatie (afzetting) in de verbin-
dingsgeul en getijdenmeer komt, onderzoek 
naar de kwaliteit en samenstelling van de grond, 
onderzoek naar de vaarwegklasse. 

2e kwartaal /
3e kwartaal 2021

Onderzoeken: onder andere het slib- en 
sedimentatieonderzoek, om te bepalen hoeveel 
slib en sedimentatie (afzetting) in de verbin-
dingsgeul en getijdenmeer komt. 
Ontwerp: het technisch ontwerp van de verbin-
dingsgeul, dijkdoorbraak en getijdenmeer. 

4e kwartaal 2021 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst.

2022 Planologische fase.

Ca��n
Foto zonsondergang door Henk-Jan van der Veen bij de pier in Holwert.
Hee�Hee�Hee t u ook een mooie foto in en om het gebied van Holwert? �t u ook een mooie foto in en om het gebied van Holwert? �
Mail die dan naar nieuwsbrief@holwerdaanzee.nl en wie weet staat uw foto 
in de volgende nieuwsbrief.

Het beeld van deze twee vrouwen genaamd ‘Wachten 
op hoog water’ is ontworpen door kunstenaar Jan 
Ketelaar en is te bewonderen op de dijk bij Holwert.
Cartoon door Johannes Keekstra.

Colofon
Met speciale dank aan: 
Kars Rintjema en Klaziena de Poel 
(fietsverhuur Holwert)
Johannes Keekstra (cartoon)
Henk-Jan van der Veen 
(foto pier Holwert)
Redactie: communicatieteam 
Holwerd aan Zee
Ontwerp: Zabriski communicatie
Drukwerk: provincie Fryslân
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LANDBOUW 
& ZOETWATER

De Werkgroep Landbouw & Zoetwater 
werkt aan een Programma van Eisen (PvE) 
vanuit het oogpunt van de landbouw. 
Deze werkgroep is begonnen als werk-
groep Landbouw & Verzilting, maar na de 
eerste bijeenkomst was de conclusie dat 
het streven naar voldoende zoetwater 
voor de landbouw een belangrijk uit-
gangspunt is. Het belang van zoetwater is 
dus leidend. 

Belangrijk onderdeel van het PvE zijn de 
uitkomsten van het onderzoek naar de 
hydrologische effecten van het getijden-
meer voor het dorp en daarbuiten. 
Om het gebied hierbij te betrekken is op 
25 januari een informatiebijeenkomst 
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst 
is een toelichting gegeven op het onder-
zoek en konden vragen gesteld worden. 
De presentatie is terug te vinden op de 
website: holwerdaanzee.nl
Na het onderzoek wordt in het PvE 
aandacht besteedt aan de schaderegeling, 

de inrichting van de bufferzone tussen het 
getijdenmeer en het agrarisch gebied en 
het experiment zouttolerante landbouw. 
De werkgroep Landbouw & Zoetwater 
bestaat uit een afvaardiging van de 
boeren in het gebied, de provincie, 
gemeente, Wetterskip Fryslân, It Fryske 
Gea namens de natuurpartijen en 
stichting HaZ. De stichting levert de 
trekker van de werkgroep. 

WERKGROEP 
RECREATIE EN 
RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELING 

De werkgroep recreatie en ruimtelijke 
ontwikkeling is verantwoordelijk voor het 
maken van de eisen en de planvorming 
voor de volgende onderdelen:
1. Haven en boulevard. 
2. Recreatiewoningen. 
3. Beleefroute. 
4. Natuurbelevingsvoorzieningen. 
5. Bebouwing en aanleg kade. 
6. Parkeerplaats veerdienst.
7. Gebiedsmarketing.

De werkgroep volgt een stappenplan om 
te komen tot het gevraagde programma 
van eisen en een onderbouwing.

In stap één wordt het doel voor de vaarre-
creatie(klasse) duidelijk gemaakt voor de 
plannen voor Holwerd aan Zee. 

Een onderzoek moet inzicht geven waar 
mogelijkheden liggen. Is dit landinwaarts 
of zeewaarts? Of beide? Met welke reden? 
Voor welke vloot/groepen? En welke voor-
zieningen (investeringen) vraagt dit?

In de tweede stap wordt geprobeerd Hol-
werd aan Zee toeristisch-recreatief neer 
te zetten. Waarin onderscheidt Holwerd 
zich met haar bestaande aanbod binnen 
de Waddenkustbestemming? En waarmee 
kan het dorp zich onderscheiden met 
mogelijk toekomstig aanbod?

Met de uitkomsten van stap 1 en 2 zal 
de werkgroep de mogelijkheden uit het 
onderzoek toeristische potentie verder 
uitwerken. Deze uitwerking levert inbreng 
voor het gevraagde programma van eisen 
en wordt in stap vier door de werkgroep 
ingevuld. Als het goed is wordt dit in 
maart 2021 opgeleverd. 



Fysiotherapie
Bodde Bouman, Elbasterwei 2, Holwerd. 
Telefoon: 0519 22 03 79

(Sport)massage
Rommie Wierstra, De Teebus 16, Holwerd.
Telefoon: 06 28 574 153 

Paramedische therapie
A. van Dijk, Elbasterwei 2, Holwerd. 
Telefoon: 06 25 147 889

 

Doopsgezinde gemeente Holwerd
Stationsweg 3, Holwerd
E-mail: info@dgholwerd.doopsgezind.nl
Website: www.dgholwerd.doopsgezind.nl

Protestantse Gemeente Holwerd
Elbasterwei 3, Holwerd
E-mail: pkn.holwerd@knid.nl
Website: protestantse-gemeente-holwerd.
protestantsekerk.net

Uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’
Uitvaartleider W. Elzinga
Nijbuorren 43, 9137 SK Oosternijkerk 
E-mail: watse@uitvaartzorgelzinga.nl 
Telefoon: 0519 561 374 / 06 51 640 661

Wijkbeheer
Heeft u een melding of een vraag over
de inrichting en onderhoud van uw buurt?
E-mail: info@noardeast-fryslan.nl
Telefoon: 0519 298 777

Meldpunt Gemeentewurk
Voor vragen over uw afval of als uw 
grijze of groene container stuk is. 
Telefoon: 0519 298 777

FUMO
Stankoverlast kunt u melden bij FUMO.
Telefoon: 058 212 24 22

Wijkagent
K. Krol, team Noordoost, bureau Dokkum.
Telefoon: 0900 88 44. 

Oud papier
20 april  De Tijstream
8 juni  De Bazuin
20 juli  De Tijstream
31 augustus De Bazuin
12 oktober De Tijstream
23 november De Bazuin
28 december De Tijstream 

Al het nieuws en informatie over Holwerd: 

WWW.HOLWERD.NL
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Huisartsenpraktijk Zee van Zorg 
Gezondheidscentrum
Elbasterwei 2, Holwerd
Afspraak maken telefonisch
tussen 8.00 en 10.00 uur.
Spreekuur volgens afspraak.
Telefoon: 0519 561 301

Avond-, nacht- en
weekenddiensten en op
feestdagen zijn wij aangesloten bij
Dokterswacht Friesland. 
Telefoon: 0900 112 7 112

Huisartsenlaboratorium 
Gezondheidscentrum
Elbasterweg 2, Holwerd. 
Maandagmorgen van 10.00 - 10.15 uur.

Apotheek 
Gezondheidscentrum
Elbasterweg 2, Holwerd.
Geopend ma. t/m vrij. 8.00 - 11.30 uur 
13.00 - 15.00 uur en 16.00 - 17.00 uur

Afhalen ma. t/m vrij. 9.30 - 10.00 uur 
en 16.00 - 17.00 uur.

De medicatie wordt bezorgd op
ma. woe. en vrijdag vanaf 15.30 uur
di. en do. van 11.00 - 12.00 uur.
Telefoon: 0519 561 301

Uitleen verpleegartikelen  
Birdaarderstraatweg 70, Dokkum
Geopend ma. t/m do. 9.00 - 17.30 uur
op vrijdag van 9.00 - 14.30 uur.

Verhuur van krukken e.n.v.m. 
Petra Liezenga, Stationsweg 32, Holwerd. 
Verhuur van krukken en rollators, 
vervoersrolstoel en looprek.
Telefoon: 06 28 721 101

Tandartspraktijk Holwerd
W. Roux, Beyertstrjitte 101, Holwerd.
Telefoon: 0519 562 300

Logopedie
Tjitske Andringa, Elbasterweg 2, Holwerd.
Telefoon: 06 10 505 045

(Medische) Pedicure
E. Broersma, Ringwei 34, Brantgum.
Telefoon: 0519 561 594

T. Klompstra, De Morgenzon 3, Holwerd. 
Telefoon: 0519 562 547 / 06 10 573 613



REDACTIE
Tineke Hoekstra
Eva Rintjema
Alex Hazelaar
Lonneke Rozema

De redactie is niet aansprakelijk voor 
inhoud van de aangeleverde advertenties, 
kopij, en/of kwaliteit van de foto’s, 
afbeeldingen en teksten. Aangeleverd 
materiaal dient eigendom en 
licentie/rechtenvrij te zijn.
Druk- en zetfouten voorbehouden. 

De Doarpsbel verschijnt 4 keer per jaar, aan 
het eind van ieder kwartaal.
Uw nieuws ook in de Doarpsbel? 
Aanleveren is mogelijk via 
redactie@dorpsbelangholwerd.nl.
Uw advertentie ook in de Doarpsbel?
Bekijk dan onze tarieven op 
www.holwerd.nl/doarpsbelang 

Voor de volgende Doarpsbel is de uiterlijke 
aanleverdatum 1 juni.

FOTOGRAFIE
Anyta Veenema 
Hessel Turkstra
Douwe-Jan Rozema
Jan van der Velde

VORMGEVING
Anblick • imagobureau, Holwerd
www.anblick.nl • 085 303 52 78

HOLWERD AAN ZEE
Periodieke nieuwsbrief, uitgebracht door 
HaZ. Bevat mogelijk dubbele informatie. 
Redactie is niet verantwoordelijk voor 
inhoud of advertenties. 
Meer informatie kunt u vinden op
www.holwerdaanzee.nl.

Anyta Veenema

ANBLICK.
EEN IMAGOBUREAU.
BUILDING AN IMAGO
IS THE PROCES OF CONNECTING
GOOD STRATEGY WITH
GOOD CREATIVITY

BRANDING.
ZOALS CHARLIE TEMPLE.
DAAROM IN DE EMERCE
E-COMMERCE 2017 TOP 10
ACHTER BIJVOORBEELD
BOL.COM EN COOLBLUE.

ONLINE.
ZOALS EMIGREEN.
VINDBAAR VOOR AL
HUN VERKEER, LEADS, FANS
EN KLANTEN. OVERAL TER
WERELD, 24/7 OP ELK DEVICE.

PRINT.
ZOALS DOARPSBEL.
HET WAS EEN GENOEGEN. 
VERDIENEN ADVERTENTIES
MEER AANDACHT? 
BIJ DEZE EEN PORTFOLIO.

NAAMCREATIE.
ZOALS ZYPHER.
(INDIRECTE) ASSOCIATIE.
LEF EN ZELFIRONIE.
FONETIEK EN RITME.
CIJFERS IN DUIDELIJKE TAAL.

ANBLICK.
EEN IMAGOBUREAU.
BUILDING AN IMAGO
IS THE PROCES OF CONNECTING
GOOD STRATEGY WITH
GOOD CREATIVITY

ONLINE.
ZOALS EMIGREEN.
VINDBAAR VOOR AL
HUN VERKEER, LEADS, FANS

PRINT
ZOALS DOARPSBEL.
HET WAS EEN GENOEGEN. 
VERDIENEN ADVERTENTIES
MEER AANDACHT? 

PRINT.
ZOALS DOARPSBEL.
HET WAS EEN GENOEGEN. 
VERDIENEN ADVERTENTIES

ACCOUNTANTS
ADVISEURS



Een multifunctionele accommodatie waar
jong en oud, sport, welzijn en cultuur samenkomen.

SPORTHAL
LIFESTYLESTUDIO
PEUTERSPEELZAAL EN KINDERDAGVERBLIJF
THEATERZAAL 
DRIE (DORPHUIS / VERGADER-) ZALEN 
KANTINE/SPORTCAFÉ

MFA HOLWERD

MFA “DE YNSET”
DE MORGENZON 7

9151 KM  HOLWERD

0519 - 56 24 24    |    06 52 47 33 90
 

ALGEMEEN@MFA-HOLWERD.NL
WWW.MFA-HOLWERD.NL

Thea Klompstra
uw medisch pedicure te Holwerd

Voor de behandeling van:

Diabetische voeten
Reumatische voeten

Likdoorns
Eelt

Ingegroeide nagels
Kalk en/of Schimmelnagels

Nagelrepaaraties
Plaatsen van nagelbeugels

Plaatsen en/of maken ortheses
Anti-drukmateriaaltoepassen

Sinds 1997 gediplomeerd pedicure

DIABETISCH EN REUMA GECERTIFICEERD | GEDIPLOMEERD PEDICURE SINDS 1997
BRANCHEORGANISATIE PROVOET | AGB CODE 96-009939

GEREGISTREERD IN HET KWALITEIT REGISTER PEDICURE NR. 11920
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.PROCERT.NL

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL NR. 01074870


