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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
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BESTE LEZER,

Dit is ze dan, alweer de tweede editie van de vernieuwde Doarpsbel. 

We willen jullie van harte bedanken voor de vele positieve reacties 

die we hebben ontvangen op de eerste vernieuwde editie. 

We hebben dat exemplaar zelfs persoonlijk mogen overhandigen 

aan burgemeester Johannes Kramer die na afloop van ons bezoek 

twitterde: “Mar dat is gjin doarpskrante, mar in wiere glossy!

Grôtfol nijsgjirrich nijs en ek nochris hiel moai foarmjûn.” Na dit 

prachtige compliment zijn we vol energie aan de slag gegaan om ook 

deze keer een goed gevulde Doarpsbel bij jullie op de deurmat te laten 

vallen. 

Tot we halverwege mei werden overvallen door het tragische ongeval. 

Het hele dorp leefde mee. Een nieuwe Doarpsbel was even niet 

belangrijk, we waren allemaal aangeslagen. 

Langzaamaan hebben we de draad weer opgepakt en zijn we op 

pad gegaan om een Doarpsbel te vullen met voor ieder wat wils. 

Eva Rintjema is op bezoek geweest bij Femke Marije Wiersma en 

Tineke Hoekstra heeft Dick Olivier en Jacob van der Bos geïnterviewd. 

Daarnaast hebben we prachtige foto’s ontvangen voor de rubriek Uit 

de oude doos. En wat natuurlijk niet mag ontbreken in deze Doarpsbel 

is informatie over het Holwerterfeest komend weekend.

We wensen jullie heel veel leesplezier.

REDACTIE & FOTO’S
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 

september 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).

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

Naam: 

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Lidmaatschap Dorpsbelang

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. Daarmee steunt u de werkzaamheden van Dorpsbelang Holwerd, telt uw mening bij de Algemene Ledenverga-
dering 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.

Holwerd
Een dijk
van een dorp

Voorwoord

azela

Foto: twitter.com/johkramer

It earste eksimplaar fan de 
kompleet fernijde Doarpsbel 
fan en oer #Holwert krigen fan 
@TinekeHoekstra5. Mar dat is
gjin doarpskrante, mar in 
wiere glossy! Grôtfol nijsgjirrich
nijs en ek nochris hiel moai
foarmjûn. #prachtich #mienskip

3:23 p.m. • 14 apr. 2021

3 7 23

Johannes Kramer
@johkramer



Landelijke Opschoondag
Dit jaar vond de Landelijke Opschoondag plaats 

op 20 maart. Ook in Holwerd maakten we een op-

schoon-ommetje. Coop Verbeek verzorgde voor al-

le vrijwilligers wat lekkers.

Algemene Ledenvergadering
Op dinsdagavond 6 april werd de algemene leden-

vergadering van Dorpsbelang Holwerd gehouden. 

Dit keer digitaal via Zoom. Het verslag van de verga-

dering is terug te vinden op www.holwerd.nl/dorps-

belang/verslagen. 

Bedankt!
Gea de Boer verhuist naar Dokkum. Zij zal daarom 

uit het bestuur van Dorpsbelang stappen. Gea is 

sinds 2019 actief als bestuurslid. We willen Gea via 

deze weg heel erg bedanken voor haar inzet van de 

afgelopen jaren.

Ook een bedankje aan Douwe Botma. Hij heeft ja-

ren het gras in de speeltuin gemaaid. De gemeente 

zal dit in de toekomst voor zijn rekening gaan ne-

men. 

In gesprek met Thús Wonen
Tot slot willen we u laten weten dat we begin juni in 

gesprek zijn geweest met woningcorporatie Thús 

Wonen. Eind 2020 informeerden we u over de 

plannen van Thús Wonen om huurwoningen in de 

Beyertstrjitte te slopen en deze te vervangen door 

nieuwbouwwoningen. Daarnaast lieten we u weten 

dat er een plan klaar lag om bij de Nijhof 8 nieuwe 

levensloopwoningen te ontwikkelen. Meer informa-

tie over deze nieuwbouw zou begin 2021 volgen. Op 

dit moment is er helaas nog géén nieuws te ver-

melden over deze nieuwbouwplannen. 

Leonie Lammers van Thús Wonen liet weten dat 

al veel bewoners van de te slopen woningen in de 

Beyertstrjitte zijn verhuisd of binnenkort gaan ver-

huizen. Huurders hebben vooraf aangegeven bij 

Thús Wonen welke wensen ze hebben voor hun 

nieuwe woning en in welke plaats ze willen wonen. 

Huurders die hebben aangegeven in Holwerd te 

willen blijven, zijn tot op heden ook allemaal bin-

nen Holwerd verhuisd. Andere mensen kozen er-

voor om naar een andere plaats te verhuizen. Thús 

Wonen vindt het belangrijk dat mensen naar tevre-

denheid verhuizen en dat de huurders die dat wil-

len in Holwerd kunnen blijven wonen.

Inschrijven bij Thús Wonen
Wilt u in aanmerking kunnen komen voor de toe-

komstige nieuwbouwwoningen, zorg er dan voor 

dat u als woningzoekende ingeschreven staat bij 

Thús Wonen. Op de website van Thús Wonen leest 

u welke inkomensgroep in aanmerking kan komen 

voor een sociale huurwoning. 

Staat u nog niet ingeschreven? Dit kunt u regelen 

via de website www.thuswonen.nl. 

Bellen kan ook: 0800 55 11 511, van maandag t/m 

donderdag van 8.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 

8.30 tot 12.00 uur.  

Heeft u signalen dat het niet goed gaat met de leef-

baarheid van uw buurt of heeft u andere vragen, 

bijvoorbeeld over de toekomstige nieuwbouw, dan 

kunt u contact opnemen met Leonie Lammers van 

Thús Wonen via 0800 5511511 (gratis).
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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.nl 7

Om uw contributienota vanaf dit jaar via e-mail te 
kunnen versturen, zou ik graag van alle leden een 
actief e-mailadres ontvangen.

Ik wil u verzoeken een e-mail te sturen naar 
penningmeester@dorpsbelangholwerd.nl, met 
in uw bericht uw naam, adres en het nummer dat 
linksboven op de adressticker op de voorkant van 
deze Doarpsbel staat.

Tevens zou ik u willen verzoeken ditzelfde nummer 
op te nemen in uw eventuele automatische 
betaling van de jaarlijkse contributie.

Alvast dank voor uw reactie en medewerking.

Richard Rintjema,
Penningmeester Dorpsbelang Holwerd

Van de penningmeester:



 

 

  

Menigeen kent haar wellicht van het 

programma Boer zoekt Vrouw en anderen 

kennen haar als tweede op de kieslijst van de 

nieuwe politieke partij BoerBurgerBeweging 

(BBB). Dat laatste vindt Femke Marije 

Wiersma veel belangrijker. Femke wil er 

toe doen en heeft een duidelijk streven. 

Kandidaat zijn bij Boer zoekt Vrouw en 

hierdoor enige bekendheid krijgen is volgens 

haar geen prestatie, ze vindt andere dingen 

veel belangrijker en in ons gesprek komt dit 

dan ook duidelijk naar voren.

De natuur moet je haar
gang laten gaan“

WOLKOM
yn Holwert!
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www.scheepsstoffeerderij-kromah.nl

Seku Kromah

Stationsweg 38

9151 JP Holwerd

Tel/fax: 0519 - 562295

Mobiel: 06 - 20477926

E-mail: s.kromah@knid.nl

geven ze je wel hun vertrouwen 
binnen de politiek en zou ik mij daar 
zeker verantwoordelijk voor voelen,” 
aldus Femke.

Op de vraag wat ze vindt van het 
project Holwerd aan Zee geeft Femke 
aan dat ze daar zeker de voordelen 
wel van inziet, maar ze plaatst ook 
enkele kanttekeningen. Met name 
de verzilting van de grond en het 
inleveren van landbouwgrond is iets 
wat Femke als nadeel ziet. “Kwalitatief 
goede landbouwgrond wat geschikt 
is voor voedselproductie is schaars,” 
aldus Femke, “en we mogen blij zijn 
dat dat hier nog aanwezig is.”

Femke is ook groot voorstander van 
recyclen. In het huis heeft ze dan ook 
gebruik gemaakt van oud en gebruikt 
hout. Dit vereist zo nu en dan wel 
wat geduld, oude roestige spijkers en 
schroeven moeten toch eerst worden 
verwijderd alvorens het hout kan 
worden verwerkt, maar ze heeft het er 
graag voor over. 

Goed milieubewust bezig dus! “De 
natuur moet je ook haar gang laten 
gaan,” zegt Femke. Ze kiest dan ook 
voor weinig bestrating en wil heel 
veel wilde bloemen rondom haar huis, 
zodat de insecten er straks van een 
waar paradijsje kunnen genieten en 
Femke en haar kinderen natuurlijk 
ook…

Eva Rintjema-Ensel

Helaas liep het huwelijk met 
boer Gijsbert stuk en Femke ging 
permanent terug naar Friesland. “Soms 
lopen de dingen toch iets anders dan 
je in eerste instantie. voor ogen hebt,” 
zegt Femke. “Maar ook dat heeft mij 
gevormd tot wie ik nu ben.” Twee jaar 
heeft ze aan de Van Aylvawâl gewoond 
met haar drie kinderen. Haar vierde 
kind, een zoon en tevens de oudste, 
woont in Leeuwarden bij zijn vader.

Voor permanente bewoning met drie 
kinderen bleek het huis toch iets te 
klein en tijdens wandelingen door het 
dorp viel haar oog op het vervallen huis 
bij de Sint-Willibrordus Kerk. Femke 
wist door de slechte staat van het 
huis heen te kijken en ze zag duidelijk 
potentie in de woning. Ook leek het 
haar fijn om een stukje grond bij het 
huis te hebben voor haar pony’s. Niet 
alleen Femke is een liefhebber van 
paarden en pony’s, haar dochter ook. 
Een weiland naast je huis komt dan 
natuurlijk goed van pas.

Toen haar zoon hielp met het slopen 
van het plafond vielen er enkele 
kauwennesten naar beneden. Ook 
ratten behoorden tot de krakers van 
het huis en steenmarters hadden er 
ook al een poosje vertoefd. Nu begint 
het er langzaamaan op te lijken. Er 
moet nog wel veel gebeuren, maar er 
is ondertussen ook al heel veel gedaan.

Femke zou bij voldoende stemmen 
zeker zitting hebben genomen in de 
Tweede Kamer.
“Als er zoveel mensen op je stemmen 

Je zou verwachten dat Femke een 
boerendochter is, maar dit blijkt niet het geval. 
Oorspronkelijk komt Femke uit Dokkum 
en is niet opgegroeid op een boerderij. Wel 
had haar pake een stal met paarden, tijdens 
de basisschool was ze veel te vinden bij haar 
verzorgpaarden.

De liefde voor het boerenleven is dan ook 
eigenlijk begonnen na haar deelname aan 
Boer zoekt Vrouw en het daardoor ontstane 
huwelijk met boer Gijsbert. In die tien jaar op de 
boerderij zegt Femke meer te hebben geleerd 
dan op school tijdens de biologielessen. Vooral 
op het gebied van bodemvruchtbaarheid, 
biodiversiteit en het ecosysteem kan deze 
dame behoorlijk meepraten. Ze heeft dan ook 
vaak gesprekken met vertegenwoordigers 
van boeren die ze tegenkomt en is dan 
ook beleidsadviseur van de Nederlandse 
Melkveehouders Vakbond (NMV). 

Ze vindt rechtvaardigheid erg belangrijk en 
wil dan ook tot in de finesses alles uitzoeken 
om er een eerlijke mening over te kunnen 
geven. Ook houdt ze van uitdagingen en 
zoekt eigenlijk altijd projecten. Fijn om te 
weten, misschien kan ze ook nog een keer in 
aanmerking komen voor een functie binnen 
enkele projecten die op dit moment in 
Holwerd lopen. Ze geeft dan ook aan wel van 
betekenis te willen zijn voor het dorp.

Femke is niet nieuw in Holwerd, twee jaar 
geleden kocht ze een huisje aan de Van 
Aylvawâl zodat ze vanuit Abcoude hier af en 
toe naar toe kon gaan, want ja… als rasechte 
Friezin miste ze toch soms het Friese platteland 
en bovendien wilde ze vaker dichter bij haar 
familie zijn. Ze koos toen voor Holwerd omdat 
het op dat moment een geschikt huisje leek. 



Afscheidsdienst ds. Rob B. Workel

Op 29 augustus zal in de sportzaal van MFA ‘De Ynset’ de afscheidsdienst plaatsvinden van ds. 
Rob B. Workel zijn emeritaat. Van januari 2015 t/m augustus 2021 is hij predikant geweest van de 
Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard.

Sinds 1978 werkzaam in het onderwijs in Hengelo (O) begon hij zijn loopbaan als predikant in 
Roden in 1982. Daarna diende hij de Doopsgezinde Gemeenten in de Achterhoek (Doetinchem, 
Zutphen, Winterswijk), de combinatie Feanwâlden, De Westreen en Buitenpost (met hoofdverant-
woordelijkheid voor Feanwâlden), Aardenburg, de Federatie Doopsgezind-Gereformeerd Ameland,  
Hallum-Stiens-Holwerd en de laatste twee jaar alleen Holwerd. Al met al een loopbaan van bijna 
44 jaar. 

In deze bijzondere en feestelijke dienst wordt niet alleen van hem afscheid genomen, maar ook 
van zijn partner Giel van Leerzem. Overigens blijven Giel en Rob Holwerters, ze blijven wonen in de 
pastorie aan de Stasjonswei. 
Na de dienst volgt een receptie, waarin persoonlijk afscheid kan worden genomen, met inachtne-
ming van de dan geldende corona-maatregelen.
De dienst begint om 14.00 uur. Iedereen is welkom.

Kerkenraad Doopsgezinde Gemeente Holwerd-Blija-Ternaard

Dinsdagmiddag 4 mei werden bij het monument 
aan de zeedijk bloemen en een herdenkingssteen 
gelegd en werd er een gedicht voorgedragen. De 
bloemen en de steen werden gelegd door Jildou 
de Roo, Sietske Visser en Saphyra Holwerda. Daarna 
werden ook op de begraafplaats bloemen gelegd 
en werden door Tjitske van Slooten en Sietske Visser 
gezamenlijk een gedicht voorgelezen. Tevens zijn er 
bloemen gebracht bij de stroffelstien.

Namens de gemeente Noardeast Fryslân was 
wethouder Esther Hanemaaijer aanwezig en 
namens Dorpsbelang Holwerd Gea de Boer. 
Namens het 4 en 5 mei comité Holwerd waren Alie 
en Pietsje Patrouilje aanwezig. 

Ook dit jaar was er geen publiek bij, hopelijk 
volgend jaar een herdenking met publiek.

Gedicht

Laten we stil zijn 
op deze dag

stil
als voor de storm

slechts 2 minuten van je tijd.

Laten we stil zijn 
met immens ontzag

stil 
doodstil

voor hen die vielen voor onze 
vrijheid.

- José Gremmen - 13

Herdenking 4 mei

Logement Nij Bonga
Bed en Breakfast

Stasjonswei 25 - Holwerd
06-249 940 78

info@nijbonga.nl / www.nijbonga.nl

www.aafkevandijk.nl

Leef een gezond leven

Elbasterwei 2, 9151 KP Holwerd

Telnr: 0625147889

massagepraktijk@aafkevandijk.nl

Aafke van Dijk
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Foto: Auke en Tjitske van Slooten



Bijlstra, grossier in lederwaren te Leeuwarden,  gemach-
tigde van Geert Geurts Bijstra jr., postbeambte te Holwerd, 
voor de som van Hfl 4.129,=. De koper moest bovendien f 
150,= betalen voor de overname van winkelinventaris: toon-
bank met koffiemolen en verder aanbehoren, waaronder 
betimmering (borden, bakjes enz.) en een “ijzeren hanger”. 
Het pand wordt een aantal jaren later afgebroken en zoon  
Christiaan Geerts Bijlstra bouwt er het huidige pand bouwen 
en opent er een kruidenierswaren en galanterieën winkel.
 
Na Cris Bijlstra zijn er nog heel wat winkeliers geweest, in 
1947 koopt M. van Hulst uit Hattum het pand, opgevolgd door 
dochter Liesje en Wouter Elzinga. In 1966 komt het pand weer 
te koop en waagt de familie Teertstra de stap en starten een 
SPAR winkel. In 1983 opgevolgd door Jan en Maaike Schaap. 

In 1987 hebben Jan en Minke Schaap het pand aan 
de Foarstrjitte fors uitgebreid door het naast gelegen 
perceel waar ooit het Grauw Paard stond bij hun su-
permarkt te betrekken. Twintig jaar later verloor het 
pand zijn winkelbestemming. In 2006 verhuist Bin-
dert Verbeek de supermarkt naar de Fonteinstrjittte.

Het Grauw Paard

Op de gevel prijkt het jaartal 1702 maar vermoedelijk is het 
pand al veel ouder. Want bij de afbraak in de begin jaren zeven-
tig van de vorige eeuw, stootte men op oude fundamenten, 
een kelder en zelfs een waterput in één van de gelagkamers. 

Eén van de blijvende herinneringen is dat op 17 december 
1815 in dit pand de oprichting plaatsvond van de ‘Onder-
linge verzekering voor Brand in het District Westdonge-
radeel’. De kastelein was toen Klaas Jans Jonker. Deze on-

derlinge is opgegaan in Univé verzekeringen, het jaartal 
van oprichting is als blijvende herinnering in het huidige 
telefoonnummer van Univé opgenomen namelijk 088-
1815 En natuurlijk de naam Bosma’s plein is een herinne-
ring aan de kastelein Bosma die het einde van de 19e eeuw 
hier het beroep van herbergier en logement uitoefende. 
In de dagen van de familie Bosma werden de voederbak-
ken voor de paarden op het plein geplaatst, waar deze zich 
te goed konden doen aan hooi en water, er was namelijk 
ook een grote pomp voor het drinkwater voor de dieren. 

In 1919 werd de deur van de herberg door Hein Knol ge-
sloten. Destijds waren de paarden als vervoermiddel 
al ingeruild voor de trein. Men heeft nog een oud uit-
hang bord uit deze tijd met de volgende tekst gevonden.;

‘Logement H. Knol’
Voor vertrek van de Veerboot en 
Trein wordt tijdig gewaarschuwd 

Het pand is toen gesplitst en links vestigde zich bar-
bier Piet Reen en later Abraham Plekkeringa. En 
rechts kwam het kruidenierswinkeltje van Pieter en 
Geertsje Pols en later van Pieter en Janke Elzinga.
De laatste jaren was het een opslagruimte van Ger-
rit Feringa voor zijn vloerbedekking en bedden. 

Omstreeks 1970 is het pand afgebroken door Men-
no Sappé hij was arbeider bij Otto Hiddema. En waar 
eens de paarden stonden gestald werd er ruim-
te gemaakt voor het stalen rijtuig ofwel de auto. 

Laten we hopen dat het project plan van de werkgroep 
wonen wordt uitgeloot en dat het binnenkort volop reu-
ring en activiteiten geeft in het oude centrum van Holwerd.  

Foto’s uit de collectie: 
Jan van der Velde, Heerenveen

HET 
GRAUW 
PAARD
Acht dorpen in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Waad-
hoeke kregen van de provincie Fryslân een uitnodiging om 
mee te doen aan de prijsvraagfase van het project Waddenkust 
K(l)eigoed. De dorpen kunnen een plan aandragen om een 
leegstaand karakteristiek pand te verbouwen tot hoogwaardi-
ge overnachtingsaccommodatie. Uiteindelijk komen vier tot 
zes panden in aanmerking voor ondersteuning tot maximaal 
200.000 euro. Holwerd heeft de eerste selectie doorstaan en 
mag meedoen met het voormalige winkelpand aan de Foar-
strjitte 14. Dit pand bestond ooit uit twee gebouwen, de win-
kel aan de Foarstrjitte en het aan het Bosma’s plein gelegen 
afgebroken pand ‘het Grauw paard’. Het leek de redactie een 
leuk idee om eens wat meer over deze twee panden aan de 
weet te komen. Eerst iets over de windel aan de Foarstrjitte 14.

Foarstrjitte 14
Op 10 mei 1839 wordt te Hardinxveld Govert Egas geboren, 
hij trouwt op 10 februari 1897 met Aaltje Zweers geboren op 
7 februari 1845 te Staphorst. Govert en Aaltje krijgen acht 
kinderen en op 11 oktober 1872 verhuist het gezin naar Hol-
werd. Govert wordt aannemer van wegenbouw en zeewerin-
gen (in de burgerlijke stand: “opzigter”). Misschien werd hij 
aangetrokken door het krantenbericht over de aanleg van 
een dam, door de Waddenzee, van Holwerd naar Ameland. 
Het plan voor die dam – met een weg erop – dateerde van 1860.
Het aannemersbedrijf in Grond Water en Wegen-werken van 
Govert goed hebben geboerd, hij koopt  op 16 maart 1888 een 
groot woonhuis met werkplaats en erf in het centrum van  Hol-
werd (voor Hfl 2.000,=).  Een hoekpand op een voorname plek.

Aaltje opende in dit pand een kruidenierswinkeltje – vooral 
voor de gezelligheid, want Govert was  voor zijn werk veel 
van huis, voornamelijk lopend ! Govert en Aaltje worden op 
het dorp met “mijnheer en mevrouw” aangesproken, ze wa-
ren blijkbaar gegoede burgers. Govert was invloedrijk in het 
dorp en ook lid van het kerkbestuur (NH-kerk). Thuis sprak 
het gezin Staphorsts dialect. Moeder Aaltje werd niet aan-
gesproken met “Mem”, maar met “Moeke”. Ook nu nog is 
de uitdrukking Moeke Egas bekend bij oudere Holwerders.
Op 10 januari 1919 om 19.00 uur werd Voorstraat 14, “een bur-
gerhuizinge, waarin winkelzaak met pakhuis, erf, bleek en 
tuintje” bij opbod verkocht in herberg “De Klok” van de er-
ven Jacob Dijkstra. De hoogste bieder bleek Jacob Geerts 

EK HOLWERT SIL LOS MEI
PRIISFRAACHFAZE WADDENKUST K(L)EIGOED



Ree 
Op in kuier lâns it Teebusbosk kaam ik op in jûn yn april 
each yn each te stean mei trije reeën. Se seachen my oan 
mei harren grutte eagen, it wie in bysûnder momint. De 
doarpsboskjes binne in skûlplak foar de bisten, sa as ek 
sleatswâlen en houtwâlen. De ree is ús lytste reeënsoart 
en is in wjerkôger en komt foar yn boskstreken mar ek yn 
lânbougebieten. Se hawwe in leefgebiet, it territoarium, 
fan sa’n fjouwerkante meter en men sjocht se oerdeis en 
jûns. Jim ha se hjir fêst ek wolris sjoen. De reeën ite û.o. 
baaien, struken, beammen, tulpen en granen. It mantsje 
hat ienfâldiche hoarnen fan sa’n 25 cm dy’t elk jier ôffalle 
tusken oktober en jannewaris en dan groeie se wer oan. 
Reeën komme hast yn hiel Europa foar. 

Dat wie myn maitiidsnijs, oan’t in oare kear,
Sara Hofman

MAITIID:

‘As de fûgels strieke 
sjouwe nei it dak of holle 
beam.
As de fjilden har 
ûntjouwe en de blomkes 
iepen gean.
Dan komt de maitiid, 
maitiid wer yn ‘t lân.
Dan laket alles, alles jin 
sa oan.
De moaie maitiid mei 
syn blauwe loft,
is foar minsken en foar 
blom grif it moaiste 
skoft.
Is foar minsken en foar 
blom grif it moaiste 
skoft.‘ 

Tetman de Vries
De tiid hâld gjin skoft

Tekst: Sara Hofman
Foto’s: Wilma Frankema

As ik myn bydrage foar de Doarpsbel foar 1 juny ynleverje, 
hawwe we krekt de maaiemoanne han. In moanne mei 
prachtich fûgelgesang. It is sa leuk om al dy fûgelgelûden 
te werkennen ast in kuier makkest en dan giet it fan: o 
ja de tsjiftsjaf (tjiftjaf), it tomke (winterkoning ) en de 
fitis. Ek komme de blommen ta bloei. De berm fan de 
Ternaarderdyk is in pracht al hat sa’n stikje natoer ek lêst 
fan it stikstofprobleem, sa as hiel folle natoergebieten 
dy ‘t oan it fergêrzjen binne. It gêrs stie der yn maaie al 
oardel meter heech en oergroeit hiel folle planten.

Ferjit-my-net 
Hoe komt dat lytse himelsblaue blomke ferjit-my-net 
(vergeetmijnietje) oan syn namme? Yn de midsieuwen wie 
der ris in ridder, dy joech syn famke wer at hy hiel fereale op 
wie, in boeketsje ferjit-my-nets mar by it plukken foel hy yn 
it wetter en koe der net mear út komme troch syn swiere 
harnas. Hy rôp doe tsjin har “Ferjit my net!” en sadwaande 
is dit blomke oan syn namme kommen.

Dominyslyster 
Foar myn hûs wie yn april in dominyslyster (beflijster). It 
liket op in swarte lyster (merel) mar hat in wyte bef. Tidens 
de fûgeltrek komme se soms ek by ús oer. Jan de Jong 
(Leeuwarder Courant) krige ek meldingen fan minsken dy’t 
de fûgel sjoen hiene.

Natoer yn en om Holwert

Ferjit-my-net



een flinke storm voorbij raasde. Grafstenen 
gingen heen en weer en steigerplanken 
vlogen over het dak van de kerk. Ondertussen 
stond bij Sieke thuis de telefoon roodgloeiend, 
want ook in Holwerd had de storm veel schade 
aangericht. De heren zijn zo’n twee jaar bezig 
geweest met de herstelwerkzaamheden. 

Toen duidelijk werd dat de kinderen van Dick 
en Sieke niet de intentie hadden om het 
bedrijf over te nemen, begon de zoektocht 
naar een opvolger. Een opvolger met dezelfde 
visie en instelling als Dick. In 2011 begon Jacob 
van der Bos als stagiaire in het bedrijf. Al snel 
hadden Dick en Sieke het gevoel dat dit wel 
eens meer dan een stagiaire kon zijn. Nadat 
hij zijn opleiding had afgerond, bood Dick 
hem dan ook een vast contract aan. 

De gesprekken over de overname van het 
bedrijf zijn zo’n vier jaar geleden gestart. 
Stapje voor stapje werden de plannen 
concreter. Jacob volgde ondertussen 
een avondopleiding en behaalde zijn 
aannemersdiploma. Langzaamaan kwam 
Jacob steeds meer op de voorgrond. En 
nu is het dan echt zover en neemt Jacob 
het bedrijf over van Dick Olivier. Een grote 
uitdaging, helemaal nu de houtprijzen 
voortdurend schommelen. Maar Jacob gaat 
deze uitdaging vol positieve energie aan! “Ik 
doch it ek foar it doarp, skonde dat sa’n moai 
bedriuw ophâldt” waren zijn woorden. 

Dick geeft aan dat hij altijd met heel veel 
plezier in de regio heeft gewerkt. Lachend 
benoemen de mannen dat ze de huidige 
bedrijfsbus hebben aangeschaft in 2012 en 
dat deze nog maar 53 duizend kilometer 
heeft gereden. Dit bevestigt wel dat het 
werkgebied van Olivier zich hoofdzakelijk in 
en rondom Holwerd bevindt. Dick en Jacob 
zijn dankbaar dat de inwoners van Holwerd 
en omgeving hen weten te vinden. 

Het bedrijf zal voorlopig aan de Stasjonswei 
gevestigd blijven. Jacob huurt de 
werkplaats en vaste kracht Taeke de Ruiter 
blijft. Dick zal de komende jaren altijd op 
de achtergrond beschikbaar blijven voor 
vragen, maar hoopt na de zomer toch echt 
van wat meer vrije tijd te kunnen gaan 
genieten. Helemaal stilzitten kan hij niet; hij 
is dan ook een nieuw bedrijf gestart in het 
geven van bouwadvies. Daarnaast heeft hij 
plannen om workshops te gaan geven.

Dick, Sieke en Jacob, bedankt voor jullie 
gastvrijheid en het prettige gesprek. We 
wensen Jacob, heel veel succes en Dick 
bedankt voor de vele klussen die je in en 
rondom Holwerd hebt geklaard!

Tineke Hoekstra

Een nieuwe stap
Voor Dick Olivier en Jacob van der Bos

Dick Olivier startte op 1 maart 
2005 zijn eigen bedrijf; Timmer-, 
Onderhoud- en Restauratiebedrijf 
Olivier. Precies zestien jaar later, 
op 1 maart 2021 droeg hij het stokje 
over aan Jacob van der Bos. Een 
mooie gelegenheid om met deze 
mannen in gesprek te gaan. 

Op dinsdagavond 25 mei werd ik dan ook 
hartelijk ontvangen aan de Stasjonswei 21. 
Ook Sieke Olivier, de vrouw van Dick, was bij 
het gesprek aanwezig.

Het idee om een eigen aannemersbedrijf 
te beginnen spookte Dick al jaren door het 
hoofd en tijdens de zomervakantie van 
2004 viel de beslissing. De auto was kapot 
gegaan, waardoor het gezin vier dagen geen 
kant op kon. De kinderen vermaakten zich 
echter prima waardoor Dick en Sieke alle tijd 
hadden om diverse scenario’s door te nemen. 
Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt. Na 32 
jaar in loondienst te hebben gewerkt, begon 
Dick, net voor zijn vijftigste, aan een nieuw 
avontuur!

De eerste klus is Dick altijd bijgebleven. 
Hij zou zo’n vier tot vijf weken bij een klant 
aan de slag maar op zondagavond ging de 
telefoon, de klus ging niet door. Dit was even 
een tegenvaller maar gelukkig werden deze 
weken al snel gevuld met klussen bij andere 
klanten. 

Het restaureren van oude kerken vond Dick 
het leukst om te doen. Dick vindt de oude 
constructies en technieken in de kerken 
prachtig en vond het elke keer weer een 
mooie uitdaging om in dezelfde bouwstijl de 
kerk te restaureren. “Dat is echt fantastisch” 
zei Dick vol enthousiasme. 
Ook bij particuliere klanten kwam Dick in goed 
overleg altijd tot een passende oplossing. 
De gesprekken met klanten vond Dick erg 
belangrijk in zijn werk. Ook Jacob geeft aan 
dit elke keer weer een mooie uitdaging te 
vinden. Beide genieten ze wanneer een 
project succesvol is afgerond. Het streven is 
dan ook om een project in één keer goed af te 
leveren! En wat het bedrijf uniek maakt is dat 
het daarbij alle werkzaamheden zelf uitvoert, 
van timmeren tot metselen, glas zetten en 
tegelen, alles doen ze zelf.

Op mijn vraag welke klus hen het meest is 
bijgebleven, zijn ze het er over eens dat dit 
de restauratie van de kerk in Blija is. De kerk 
stond helemaal in de steigers toen er in 2011 
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Uit de oude doos
20 juni 2008

Heeft u een mooie foto met bijpassend verhaal wat 
minstens 10 jaar oud is, stuur dan een mail naar: 
redactie@dorpsbelangholwerd.nl 21

D’r wie aksje by de 
mûne, dat ik der hinne.
Twa moaie fammen yn 
prachtiche trouwklean.
De iene yn’t wyt, de oare yn’t brún.
Ik sette de wjukken fan de mûne yn 
de freugdestân om it gehiel noch wat 
mear oansjen te jaan. 
Prachtich, sy tegearre foar de mûne, by de 
kruilier, yn ‘e mûne, rûnom waarden skitterende 
foto’s makke. 
Ik tocht, twa susters dy’t hjoed trouwe en no earst 
tegearre noch wat famyljefoto’s meitsje. 
Op it stuit sei’k lykwols: ,,Wer binne jimme mannen?”
Se seagen my mei grutte ferskrikte eagen oan en 
seine:
,,Mannen???....Harrejasses!!!!!”
Doe gie d’r ek by my in ljochtsje op.

Gjalt de Groot
Mûnder fan de Miedenmûne



25 JUNI

26, 27 JUNI Stichting Holwerterfeest

We moeten het dit jaar nog één keer zonder feesttent doen, maar dat betekent niet dat we er geen 
feestelijk weekend van kunnen maken. Een programma passend binnen de coronamaatregelen. 
Dat betekent ook dat het programma op het laatste moment nog aangepast kan worden. 
Misschien zijn er dan meer mogelijkheden, misschien moeten we activiteiten annuleren. Houd 
daarom vooral onze website en socials in de gaten voor het laatste nieuws.

We beginnen vrijdag 25 juni met een lawaaioptocht. De kinderen van de Tijstream zullen 
verkleed en met veel lawaai in optocht door het dorp lopen. Daarna hebben zij een feestelijke 
schooldag. Op de vrijdagmiddag kan de bingo natuurlijk niet ontbreken. In deze editie een 
Bingospeurtocht. Ga in het dorp op zoek naar de bingogetallen van jouw kaart en beantwoord 
de vragen. Volle kaart? Meld je dan bij Café De Steeg voor een klein prijsje. Deelname is voor jong 
en oud! Doe de speurtocht bij voorkeur lopend of op de fiets. In de auto kan ook, houd er dan wel 
rekening mee dat je af en toe uit moet stappen om de vraag te lezen. Bingokaarten zijn vanaf 
16.00 uur op te halen bij Nij Bonga. De Bingospeurtocht duurt tot 21.00 uur.

Zaterdag trappen we af met de Holwerter Strúnerij. Van 10.00 tot 14.00 uur kun je je spullen 
verkopen vanuit je eigen tuin. Dit kunnen nieuwe of tweedehands spullen zijn.  De deelnemende 
adressen worden vrijdag 25 juni bekend gemaakt. Zaterdagmiddag gaan we ringsteken! Alles 
wat rolt, kan meedoen: skeelers, fietsen, brommers, het mag allemaal. Volg onze socials voor 
meer informatie. Op Zondag 27 juni kan iedereen vanaf 11.00 uur genieten van hetmooie Friese 
landschap met de fietstocht of de wandeltocht. Routes zijn tot 16.00 uur op te halen bij Nij Bonga.

Weet jij wie de Masked Holwerters zijn? Voorafgaand aan het dorpsfeest zijn er op onze socials 
filmpjes te zien van deze Masked Holwerters. Zie jij de verborgen hints en weet je wie er achter 
het masker verstopt zit? Mail dan, voor zondag 27 juni 15.00 uur, de namen naar feestdagen@
holwerterfeest.nl. Aan het einde van de zondagmiddag volgt de bekendmaking van de Masked 
Holwerters.

In de week voor het feestweekend ontvangt u een puzzelboekje met daarin feestelijke puzzels 
en een nieuwe fotospeurtocht. Antwoorden kunnen naar ons gemaild worden. Wij maken er 
weer een feestelijk weekend van!  

Holwerterfeest

9.30 uur
Lawaaioptocht &

feestelijke schooldag

11.00 uur
Fiets & wandelpuzzeltocht

10.00 - 14.00 uur
Holwerter Strúnerij

16.00 - 21.00 uur
Bingo-speurtocht

16.00 uur
Onthulling ‘Masked Holwerter’

14.00 uur
Ringsteken

VRIJDAG ZONDAG

ZATERDAG

juni

Stichting
Holwerterfeest

272625

 
ü Opleiding op niveau 
ü Keuze uit voordeelpakketten 
ü 1 gratis les bij alle lespakketten  
ü Individuele begeleiding op maat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                

Uw autorijschool in de regio 
 

Veilig en vertrouwd 
 

     Kees Meinema       Galith Anjema 
    +31 624279223       +31 637274784 

Dokkum                Holwerd 
 

 www.meinemarijopleiding.nl 
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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

Samen staan wij klaar voor uw gezondheid!

Corona Revalidatie 
  
Problemen met inspanning na een 
COVID-19 besmetting wordt gezien als een 
serieus probleem, waarbij fysiotherapie 
van groot belang is voor optimaal herstel. 
Onze geriatrie fysiotherapeuten hebben 
geholpen met het oprichten van het 
‘Longnetwerk Friesland’ met daarbij 
de richtlijn voor corona revalidatie. 
Fysiotherapie Dongeradeel is hierdoor 

gespecialiseerd in het behandelen en 
monitoren van COVID-19 patiënten in 
Noardeast Fryslân. Heeft u klachten na 
een corona-infectie en heeft u moeite 
met het herstel, neem dan contact 
met ons op. De fysiotherapie is, met 
verwijzing van de huisarts, kosteloos voor 
een behandeltraject van zes maanden 
voor jong en oud.

Nieuw
Whatsapp de Sportfysio

Tip: Sla dit nummer  
direct op in je telefoon. 

info@fysiotherapiedongeradeel.nl
www.fysiotherapiedongeradeel.nl
(0519) 22 34 33

info@boddebouman.nl
www.boddebouman.nl
(0519) 22 03 79

Locaties Dokkum
Sluiderbaanstraat 1
Bocksmeulen 33A
Birdaarderstraatweg 70
(SiONSberg)

Locatie Ternaard
Van Harinxmastrjitte 9
(Gezondheidscentrum)

Locatie Holwerd
Elbasterwei 2
(Nije Nijhof)

Locatie Anjum
Mûnebuorren 11
(MFA de Dobbe)

Locatie Blije
Farrewei 22
(MFA Blije)

Ons aanbod     
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Kinderfysiotherapie
Geriatriefysiotherapie
Oedeemfysiotherapie
Corona revalidatie
Hartrevalidatie
Shockwave
Dry Needling
Beweegprogamma’s
ZwangerFit
Small Group Training
55+ Training
Fitness 

Jelmer Schaaf
 

MSc, Geriatrie Fysiotherapie
bij Fysiotherapie Dongeradeel 

Locaties: Holwerd, Blije, 
Dongeraheem, Dokkum

“Mijn passie is bewegen en het helpen 
van mensen met bewegingsproblemen. 
Zo ben ik al een aantal jaar werkzaam 
in Holwerd, gespecialiseerd in het 
bewegingsapparaat specifiek voor 
ouderen. Ondertussen mag ik mij Master 
(MSc,)  Geriatriefysiotherapie noemen. 
Naast deze doelgroep en de algemene 
fysiotherapeutische behandelingen, ligt 
mijn specifieke interesse op het gebied 
van inspanningsproblemen.  

Het coronavirus heeft het aantal mensen 
met inspanningsproblemen fors doen 
toegenomen. Dit komt door restklachten na 
een infectie, het afschalen van de reguliere 
zorg en het sluiten van sportscholen. Mijn 
masterthesis en eerdere literatuurstudies 
gericht op inspanningsproblematiek zorgen 
ervoor dat ik deze patiëntencategorie 
uitstekend van dienst kan zijn.”  

Fysiotherapeut Jelmer aan het woord: 

Stefan Bodde
MSc, Sportfysio

(06) 51 77 53 68

Binnen en buiten sporten mag weer! Maar pas op: 
bouw het langzaam weer op. Lukt dit niet, of bent u 
geblesseerd geraakt? 
Neem dan contact op via WhatsApp. De sportfysio staat 
je na het weekend  direct te woord. Mocht het nodig 
zijn om de blessure te boordelen, dan kan er direct een 
afspraak worden ingepland voor het  vrijblijvende sport-
spreekuur op maandagavond.
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Uitreiking Holwerter Roek 2020
Lichtpuntjes in een pandemie zijn er niet veel, maar daardoor vallen ze wel extra op. Zo ook in Hol-
werd. Ondanks alle beperkingen in 2020 kon het bestuur van Dorpsbelang Holwerd op 6 april, tijdens 
de online jaarvergadering, toch veel mooie beelden laten zien van het afgelopen jaar. Eén daarvan 
sprong eruit en dat was de realisatie van de nieuwe speeltuin aan De Kamp in Holwerd.

Een groep fanatieke jonge ouders schraapte de moed bij elkaar en wist in relatief korte tijd een 
geheel nieuwe speeltuin te realiseren. Met financiële hulp uit het dorp, de lokale ondernemers, de ge-
meente, de provincie, fondsen en met hulp van heel veel vrijwilligers, zijn in oktober 2020 alle nieuwe 
speeltoestellen geplaatst.

Helaas kon door de beperkingen de nieuwe speeltuin nog niet officieel worden geopend, maar 
de kinderen van Holwerd kunnen er alvast wel spelen. Ook is er al een nieuwe naam: ’t Boar-

terskampke.

Dat dit speciaal is moet de inwoners van Holwerd ook opgevallen zijn, want bij de 
oproep voor de nominatie van de Holwerter Roek werd de speeltuincommissie 

meerdere keren genoemd.

De Holwerter Roek wordt jaarlijks uitgereikt aan een inwoner, of een groep 
inwoners, die zich op uitzonderlijke wijze, en vrijwillig, hebben ingezet 

voor het dorp. Tijdens de jaarvergadering werd bekendgemaakt dat 
de Holwerter Roek van 2020 is toegekend aan de vrijwilligers van 

de speeltuincommissie. Natuurlijk werd de Roek uitgereikt op de 
plek waar het allemaal om ging, namelijk de nieuwe speeltuin.

Genootschap Corvus Frugilegus

Op de foto v.l.n.r. 
Boven: Tineke Hoekstra, Berber-Rinskje Ferwerda, Pieter van der 
Weij
Beneden: Nynke Wijma, Arnoud Haitsma en Adrie van Slooten 

Op de foto ontbreekt: Mariska Reitsma



Los de 6 cryptische rebussen op. 

Om het iets gemakkelijker te maken geven we een hint:
Ze hebben allemaal te maken met ons prachtige dorp Holwerd.

De juiste oplossingen staan in de eerstvolgende Doarpsbel. Veel puzzelplezier!

De oplossing van de rebus van de vorige editie was: 
Wie zijn hond maar overal laat poepen zet zichzelf te kakken

Illustraties: Eva Rintjema

1 2 4

5

6

3

PrakkeTinker
Zet u aan het denken!

Ook deze editie is er weer een prijs te winnen met het oplossen van een puzzel. 
Onze stagiaire Hessel heeft een zomerse woordzoeker gemaakt met woorden  pas-

sende bij Holwerd en het thema ‘zomer’.

Mail de oplossing naar puzzel@anblick.nl of schrijf uw oplossing op een briefkaart o.v.v. 
uw naam, adres en telefoonnummer voor 31 augustus 2021 om kans te maken op het 
COOP Verbeek 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.

De winnaar van onze sudoku is mw. S. Witte, Tsjerkestrjitte 6. De winnaar heeft de prijs 
al ontvangen. Nogmaals gefeliciteerd!

WIN EEN
BOODSCHAPPENPAKKET!

van de COOP t.w.v. €25,00!



Kinderopvang Holwerd

 

 

  

Juf Brenda.
Getekend door Milan

komen zelf naar de BSO toe. Eenmaal 
op de BSO aangekomen, mogen de 
kinderen hun jassen ophangen, hun 
tassen in de manden doen en hun 
handen gaan wassen. U begrijpt… 
er liggen meer jassen en tassen op 
de grond dan waar ze daadwerkelijk 
horen te zijn. Wanneer we de kinderen 
hierop aanspreken, krijgen we vaak 
een blik terug alsof ze geen idee 
hebben waar we het over hebben. 
Mocht u zelf kinderen hebben, dan 
weet u wel over welke blik ik het heb.

Na het hele jassen-tafereel wordt het 
tijd om wat te drinken en even bij te 
kletsen of gewoon naar de verhalen 
luisteren. Doordat de groepen (op 
sommige dagen) zo ontzettend vol 
zitten, is besloten om het in tweeën 
te splitsen. Op maandag, dinsdag en 
donderdag hebben we een groep in 
onze ruime hal, dit noemen we de ‘8+ 
BSO’. Hier komen de kinderen vanaf 
groep 5. We horen van deze kinderen 
dat zij het heel erg fijn vinden om 
apart van de ‘kleinere’ kinderen te 
zijn. En dat kunnen wij ons heel goed 
voorstellen, het verschil tussen een 
kind uit groep 1 en een kind uit groep 
7 is dan ook wel heel erg groot.

De andere kinderen zitten in het 
lokaal dat gedeeld wordt met de 
peuteropvang. In de ochtend is dit 
lokaal de peuteropvang en in de 
middag is het de BSO.

Het lijkt alweer een eeuwigheid 
geleden, maar wat waren we blij 
om te horen dat de buitenschoolse 
opvang op 19 april weer volledig 
open mocht. Een groot deel van 
de kinderen kwam al wel op de 
noodopvang, maar er waren toch 
ook veel kinderen (en ouders) die we 
al maanden niet hadden gezien. En 
nu is het alweer alsof het niet anders 
is geweest, wat kan het allemaal 
snel gaan.

Deze keer wil ik jullie meenemen 
naar een dagje op de buitenschoolse 
opvang (BSO). We beginnen de dag 
met de voorschoolse opvang (VSO). 
Er is een aantal kinderen die bij ons 
komen voordat ze naar school gaan, 
omdat hun ouders al vroeg naar het 
werk moeten.

De VSO begint vanaf om 7.00 uur en 
dan staan de eerste kinderen ook al 
echt op de stoep. Voor de kinderen 
die nog niet ontbeten hebben of nog
niet genoeg gegeten hebben, staat 
de tafel gedekt en kunnen ze samen 
met de leidster en de andere kinderen 
ontbijten. Daarna is er uiteraard nog 
tijd genoeg om een spelletje te doen 
met de leidster of om nog even te 
gaan spelen.

Om 8.15 uur is het tijd om naar school 
toe te gaan. De kinderen van de 
bovenbouw mogen zelf naar school 
toe lopen of fietsen en de kinderen 
van de onderbouw lopen samen met 
de leidster naar school.

Om 14.00 uur staan we op het 
schoolplein, locatie Stationsweg, te 
wachten tot de kinderen uit school 
komen. Wie ons wel eens heeft zien 
lopen, weet dat we regelmatig met 
heel veel kinderen richting de BSO 
gaan. Wanneer we naar de BSO toe 
lopen, hebben we twee duidelijke 
regels: we wachten bij elke paal die 
we onderweg tegenkomen en we 
steken pas de straat over wanneer de 
leidster zegt dat het kan. 

Ik moet zeggen dat de kinderen zich 
hier heel goed aan houden en op 
het moment dat het wel vergeten 
wordt, er altijd iemand is die de ander 
daar op wijst. De kinderen vanuit de 
bovenbouw, locatie Elbasterwei, 

Tijd om te spelen!
De kinderen kunnen zelf uitzoeken waar ze 
mee willen spelen, dit mag binnen maar zeker 
ook buiten. Het is leuk om te zien dat er steeds 
groepjes kinderen voor dezelfde dingen kiezen, 
elke keer weer. Zo heb je een groepje jongens 
die het liefste naar buiten gaan om te voetballen, 
een groepje kleuters dat vaak begint met 
kleuren, een ander groepje begint te bouwen 
met de duplo en een groep meiden gaat hutten 
maken met de grote kussens waarna er een 
heel fantasiespel ontstaat. Prachtig om te zien 
hoe ieder zijn eigen ding gaat doen!

Er kan heerlijk gespeeld worden tot ongeveer 
15.30 uur, want rond dit tijdstip gaan we 
crackers, beschuiten en rijstwafels eten. Een 
druk maar vooral gezellig gebeuren zo met z’n 
allen aan tafel.

Daarna is het uiteraard weer tijd om te gaan 
spelen en ook nu mogen de kinderen zelf 
uitkiezen wat ze gaan doen. Dit is een bewuste 
keuze, de kinderen zijn een hele dag op school 
geweest en ‘moeten’ daar van alles. Op de BSO 
willen we de kinderen het gevoel van thuis 
meegeven, zelf keuzes mogen maken en mogen 
doen waar ze op dat moment zin in hebben. Tot 
op zekere hoogte dan, maar het kan vaak niet 
gek genoeg bij ons op de BSO. We bereiden 
ook regelmatig activiteiten voor en ook hierbij 
geldt: wil je meedoen… LEUK! Wil je liever niet 
meedoen… OOK PRIMA!

De eerste kinderen worden opgehaald vanaf 
16.15 uur. Dit is dan ook vaak het moment waarbij 
we gaan kijken welke kinderen alvast hun 
speelgoed kunnen of moeten gaan opruimen. 
Dit doen we vaak om te voorkomen dat het altijd 
dezelfde kinderen zijn die moeten opruimen, 
degenen die later worden opgehaald. Rond 
17.00 uur gaat het echte puinruimen beginnen. 
Het hele lokaal wordt opgeruimd door alle 
kinderen en leiding, het maakt hierbij niet uit 
of een kind wel of niet met het speelgoed heeft 
gespeeld.

Nu het hele lokaal weer opgeruimd is, is het vaak 
tijd voor wat rustiger spel. Het is ondertussen 
al flink aan het einde van de middag en de 
meeste energie is dan wel uit de kinderen. Op 
dit moment van de dag wordt er vaak gekozen 
voor kleuren, tekenen, kleien of een spelletje. Dit
doen we tot 18.30 uur, want dan gaan de lichten 
uit en sluiten we de deuren van de BSO.

Op de ‘8+ BSO’ hebben we de kinderen 
gevraagd of zij de leidsters van de BSO zouden 
willen tekenen. Deze tekeningen zouden dan 
toegevoegd worden aan dit verhaal. Helaas is er 
niet genoeg ruimte voor alle tekeningen, maar 
de redactie van de Doarpsbel zou er een aantal
uitzoeken. We zijn heel benieuwd welke 
tekeningen het geworden zijn!

Ymkje Olivier – de Boer
06-13575447 of 
kinderopvangholwerd@gmail.com 31
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“Op de fyts nei Dokkum” 
 

Tekeningen makke troch Ilse Patrouille en Miryanna Folkertsma 

En dan zijn het 
alweer de laatste 
weken basisschool 
voor de leerlingen 
van groep 8. 
Een kijkje terug en 
een blik vooruit…… 
 

  
  
DDee  TTssjjeellkkee  eenn  DDee  PPllooooss  vvaann  
AAmmsstteellsskkooaallllee  bbiijj  eellkkaaaarr,,  iiss  ddaatt  eeeenn  
ggooeeddee  kkeeuuss  ((ggeewweeeesstt))??              
 
 
Groep 8 is vrij eensgezind in hun 
antwoord, ppoossiittiieeff!!    
 
BBiinnddeerrtt--DDoouuwwee  VVeerrbbeeeekk: “Ik vind het heel 
leuk dat de scholen samen zijn, omdat het 
gezellig is met z’n allen.” Ook GGrriieettjjee  vvaann  
SSllooootteenn deelt zijn mening: “Ik heb nu veel 
meer vrienden en vriendinnen.” 
En ook YYllssee  OOssiinnggaa vindt het nu extra 
gezellig! 
 
Een aantal kinderen keek eerst best wel 
wat op tegen de fusie van de 2 scholen. 
RRoossaannnnaa  SSttiieellssttrraa  zegt hierover: “Eerst 
leek het mij niet leuk. Maar na de 
kennismaking voor de zomervakantie had ik 
er ontzettend veel zin in en het is ook erg 
leuk.” 
Ook LLeeaannnnee  FFeerrwweerrddaa  had er eerst niet 
zo’n zin in. Maar, zegt ze, “We zijn een 
hartstikke leuke groep geworden!” 
En NNiieekk  vvaann  SSllooootteenn  leek het eerst ook 
niet zo’n goed idee, maar, zo vertelt hij, 
“Toen we in groep 7 bij elkaar zaten was 
het al snel erg leuk!” 
 
 

  
  
HHeett  llaaaattssttee  jjaaaarr  vvaann  ddee  bbaassiisssscchhooooll,,  
hhooee  bbiijjzzoonnddeerr  iiss  ddaatt??  
  
  
“Het laatste jaar van de basisschool is 
extra bijzonder omdat ik straks naar een 
andere school ga,” zegt DDoouuwwiinnaa  
DDuuiinnssttrraa, “daarom is het laatste jaar erg 
leuk!” 
 
MMiillaann  SSmmiitt en FFeemmkkee MMiieeddeemmaa vinden 
dat Corona ook in hun laatste jaar toch 
wel weer roet in het eten heeft gegooid. 
“De lockdown was niet zo leuk en er 
konden ook weer activiteiten niet 
doorgaan.  
Maar gelukkig kan dit jaar het 
schoolkamp nog wel doorgaan. En daar 
hebben we super veel zin in!” 
 
 
 

 

 
EEnn  wwaatt  zziijjnn  ddee  ttooeekkoommssttppllaannnneenn  vvaann  
ddeezzee  kkiinnddeerreenn  uuiitt  HHoollwweerrdd??    
  
MMiirryyaannnnee FFoollkkeerrttssmmaa  wil graag eerst op 
kinderen passen om ervaring op te doen 
en dan later haar eigen kinderopvang 
beginnen. Wie weet doet u in de toekomst 
een beroep op haar?! 
 
En als u een klus heeft, kunt u later bij 
JJeellttee HHiieemmssttrraa  aankloppen. Hij wil 
ontzettend graag als timmerman bij het 
bouwbedrijf van zijn pake aan de slag. 
 
AAlleexxaannddrraa ddee  LLaauu twijfelt nog een beetje. 
Zij zou graag op een ambulance willen 
werken of advocaat willen worden.  
 
En ook CCoolllliinn vvaann  ddeerr  HHoooopp moet nog een 
keuze maken. Wetenschapper of 
archeoloog, het kan beide kanten nog op. 
 
KKllaaaass  FFrriissoo  LLaanndd weet het al. Net als zijn 
vader bij de politie of bij de DSI (Dienst 
Speciale Interventies). 
 
Een moeilijke keus is het ook nog wel voor 
LLeeaannddrroo  MMffuuiiddiimmaann. Hij gaat voor 
verpleegkundige of techneut. 
 
En wie weet zien we RRaayymmoonndd SSttiieellssttrraa  
nog eens in het betaalde voetbal op tv 
verschijnen. En mocht profvoetballer niet 
lukken dan gaat RRaayymmoonndd bij de politie. 
 
Nu eerst maar op het naar Voortgezet 
Onderwijs! Veel plezier en succes allemaal! 

  

Afscheid groep 8 
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Aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten bieden opgeleide 
vrijwilligers tijd, aandacht en ondersteuning.

Vrijwilligers terminale zorg
Steeds meer mensen kiezen er voor om de laatste fase van hun leven 
thuis, in de eigen vertrouwde omgeving door te brengen. Daar worden 
ze veelal dag en nacht omringd door partner, kinderen, familieleden of 
vrienden.
Het verzorgen van een geliefde in die moeilijke en emotionele periode is 
erg zwaar.
Ook als er hulp is van de thuiszorg en een huisarts.
Als familie moet je immers 24 uur per dag beschikbaar zijn.
Dan is het goed om te weten dat er deskundige, gemotiveerde vrijwilli-
gers van de VPTZ klaar staan. Zij kunnen overdag of ’s nachts de tijd ne-
men om de familie en partner waar nodig te ondersteunen.

De vrijwilligers
De vrijwilligers worden regelmatig geschoold om deskundige termina-
le zorg te geven. Daarnaast worden zij aangestuurd en terzijde gestaan 
door een coördinator.

De hulp door vrijwilligers
De vrijwilliger neemt de verzorgende taak tijdelijk waar. Zo krijgt de part-
ner of een ander familielid de gelegenheid om even rust te nemen, een 
boodschap te doen, of ’s nachts rustig te slapen. De vrijwilliger verricht 
geen medische, verpleegkundige of huishoudelijke taken. De vrijwilliger 
biedt aan een ieder in de laatste levensfase en diens naaste - daar waar 
nodig - tijd, aandacht en emotionele ondersteuning.

Het motto daarbij is: “ER ZIJN …..”

Aanvragen voor zorg
Als de zorg voor partner, familielid of kennis te zwaar wordt, kunt u als 
mantelzorger hulp aanvragen bij de VPTZ - Noordoost Friesland. De huis-
arts of de thuiszorg kunnen dit ook voor u regelen.
Ook wanneer een familielid verblijft in een verzorgings- of verpleeghuis, 
kan de hulp van de vrijwilligers worden ingeschakeld.
Wacht niet te lang met het aanvragen van zorg.
Een vroegtijdige vraag om hulp kan overbelasting voorkomen.
Met de coördinatoren kunt u een afspraak maken voor een gesprek bij u 
thuis. Dit gesprek kan binnen 24 uur plaatsvinden.
Aan de hulp van de VPTZ zijn geen kosten verbonden.

ER ZIJN...

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Noordoost-Friesland

Telefoon coördinatoren:
Ankie van der Veen: 06 – 22 14 12 96     
Lysbeth Vellinga: 06 – 12 06 79 50

M: info@vptz-nofriesland.nl
W: www.vptz-nofriesland.nl

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
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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
9151 HH HOLWERD
0519-561888 • 06-20301455

café
De Steeg

Voor prijzen en voorwaarden Basautoverhuur.nl

Voor al uw Aanleg en Onderhoud van Tuinen.
   Ontwerp en sierbestrating.

Email : ushiemhoveniers@kpnmail.nl

www.ushiem.nl

Vraag ook eens vrijblijvend naar 
een jaarlijks onderhoudscontract 

voor uw tuin.

Leen van der Sluys
Brantgum

Mobiel : 0620081280

 

 

  

Op 21 febrewaris 2020 ha wy noch in 
moaie toanieljûn hân yn Emmeloord en 
samar ynienen wie it dien mei it spyljen.

Krijn hie yn syn kroech noch ryklik de 
kleare kronkel út skonken mar dat dit dizze 
jûn foar it lêst wêze soe dat hienen wy doe 
net beEnke kinnen. De hiele kroech mei 
al syn ombollingen hienen wy wer mei 
“passen en meten” yn de toanielkarre 
krigen en it plan wie om nei trije wike rêst 
yn maart noch fiif foarstellingen te spyljen. 
Wy hienen hjir allegear sa’n nocht oan. In 
foarstelling yn Hijum en yn de Lawei en nei 
de Fryske Krite Roden, Hoarn en Enschede. 
Mar it gie oer, covid 19 feroare alles..

De foarstellingen waarden ôfsein en 
net ien wist hoe it allegear komme soe. 
De toanielkarre stie yn de stalling te 
wachtsjen op ús folgende foarstelling 
mar dy foarstelling kaam net. De 
hiele kulturele sektor lei plat. It stik 
dat wy foar it ljocht brochten hiet: 
“Troch omstannichheden iepen”, it 
waard troch omstannichheden ticht. 

Earst tinke je noch dat je, lykas oare 
jierren, yn maaie wol wer mei de 
repetysjes fan in nij stik begjinne kinne, 
mar dat koe fansels neat wurde. It 
nije stik wie útsocht, de spilersploech 

wie rûn mar repetearjen waard neat.

Yn july kaam my it folgende berjocht 
ûnder eagen:
“Het is echt waar! Toneelspelers hoeven 
zich niet meer per se te houden aan 
de anderhalve meter maatregel. Bij de
(amateur) beoefening van kunst, zoals 
toneelspelen, dansen en acteren is contact 
noodzakelijk en geldt de anderhalve 
meter alleen voor zover dat mogelijk is”.

Dan wurde je bliid, je hoopje dat der wer 
wat kin. Toaniel spylje en oardel meter 
ôfstân hâlde is net in goeie kombinaasje 
mar no soe der wer wat mooglik wêze.

Nei de simmerfakânsje foar it earst wer in 
repetysje, wat ûnwennich sitte je in hiel ein 
út elkoar. In ploech yn in oare gearstalling. 
Der binne wat spilers dy’t ophâlden binne, 
der komme wer fertroude gesichten 
werom en der sit ek in nij gesicht oan tafel.

In jûn wer in protte bepraat wurdt, 
hoe stiet elts der yn, doarre wy it oan? 

Eintsje beslút, wy sjogge noch even 
hoe it no fierder giet foar wy begjinne 
mei repetearen, de rollen wurde wol 
ferdield sadat elts wit wat hy spylje moat. 
Mar alle wiken by elkoar komme om te 
repetearen dat dogge wy earst mar net.

Letter die blyken dat dit in goed beslút 
wie, de twadde golf wie in feit en wer 
koe der neat. Foar it earst yn jannewaris 
gjin foarstellingen yn eigen doarp. Sa 
spittich. Toanielspyljen is iets wat je sa 
graach dogge, je begjinne it op it lêst 
sa te missen en net allinne dat, ek de 
geselliche repetysje jûnen mei elkoar.

Wy binne no alwer safolle fierder yn ‘e 
tiid en noch binne wy net los. Ik ha de 
hoop dat wy nei de simmerfakânsje 
wer wat kinne. It soe sa moai wêze. Wer 
repeteare mei elkoar is in earste stap en 
der sil ek in foarstelling komme moa^e. 
Hoe it krekt rinne sil wi^e wy noch net 
mar der wurdt fêst in oplossing foar fûn. 
Wy hoopje ús publyk gau wer te sjen.

Oant dan,

Johanna van der Meij
Toanielferiening Pro Rege

Toanielferiening
Pro Rege

Troch omstannichheden
iepen wurdt troch
omstannichheden ticht.

“

Toaniel spylje, 

wannear  

meie wy 
wer?
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Nifelklub/dochmiddei

It kommende winterskoft wolle we in nifelklub/
dochmiddei op tou sette. Ùs doel is om 1 kear yn de 
moanne meiinoar wat te meitsjen, nifeljen, knutseljen, 
“Happy Stones” te fervjen en sa fuort hinne. Alle kearen 
dogge we wer wat oars, eltsenien is tige wolkom It is 
foar ùs ek nij, mar at jo neat probearje, gebeurd der ek 
neat! Jimme moatte jimsels al efkes opjaan, dan witte 
we wa at der komt.

We freegje in lytse fergoeding fan € 2,00 om 
materiaal te keapjen. Kofje/tee en waarmte krije jim 
fan de tsjerkerie. Meiinoar probearje we it gesellich te 
meitsjen en in moai winterskoft te belibjen.Wy brûze 
fan ideeën, mar miskien hawwe jimme noch folle 
mear ideeën, lit it ùs witte!!
 
We meitsje de 1ste kear in dienblêd fan steigerhout/
ôffalhout.

Wêr: Menistetsjerke yn Holwert oan de Stasjonswei
Wannear: tiisdeitemiddei 14 septimber fan 14.00 
oant 17.00 oere
 
De folgjende data binne: 12 oktober, 9 nofimber, 14 
desimber,  alle kearen op tiisdeitmiddei fan 14.00 oant 
17.00 oere

Noch efkes in fraach: Wa hat dingen yn de kast lizzen 
dy at net mear brûkt wurde sa as breidpriemmen/
haakpinnen, wol, katoenjern, borduerjern, knopen, 
kralen en lytse kraaltsjes.
 
Wolle jim foar ùs opsparje:
lytse glêzen (lege) grientepotsjes (fan HAK, sjoch 
plaatsje),  koarken fan flessen, touw, as moaie lintsjes, 
skulpen, moaie stiennen (gjin grind, mar wat grutter, 
sjoch plaatsje) en fansels leuke ideeën! Alles kinne we 
brûke!

Vorig seizoen 2020/2021 ging helaas geen enkele (geplan-
de) activiteit van onze commissie door vanwege de co-
rona-crisis. Aangezien er nu enigszins weer licht aan het 
einde van de tunnel zichtbaar is, hebben wij de koppen bij 
elkaar gestoken om nieuwe plannen te maken voor het sei-
zoen 2021/2022. Er zullen weer lezingen worden gehouden, 
koren/muziekgezelschappen uitgenodigd om op te treden, 
enz. De eerste contacten daarvoor zijn inmiddels gelegd.

Het definitieve programma voor het komende seizoen 
kunt u verwachten in de Doarpsbel van september 2021, 
nr. 197. Wij hopen voor Holwerd en omgeving weer een 
bron van activiteit, ontmoeting, zingeving en amusement 
te zijn.

De Activiteitencommissie: Riekje Aagtjes, Henk Bos en Giel 
van Leerzem

Sponsoraksje foar kika

Op 10 april haw ik myn kuiertocht fan 42.195 meter fan 
Holwert nei Eastermar mei Benne ron. It wie in prachti-
che tocht sûnder problemen. Myn aksje is tige slagge 
foar KIKA. Yn trije moannen is d’r yn totaal €39.754,99 
ynsammele foar dit goeie doel. De aksje fan ús skoalle ‘de 
Tijstream’ en alle ‘Roobol’ skoallen wie   ek in geweldich 
barren. 

Tige, tige tank sponsors foar KIKA!

Groetnis Tineke

Activiteitencommissie Doopsgezinde Gemeente

>>

TIGE
TIGE TANK!

FONTEINSTRAAT 16
9151 JW HOLWERD

0519 56 23 23

KAPSALON

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.

Crescendo op de jubileumwagen

Misschien heeft u hem al ergens rond ons dorp zien staan. De 
jubileumwagen van Crescendo! In de vrije avonduren heeft 
een aantal enthousiaste leden van onze vereniging een oude 
boerenwagen  opgeknapt en geschilderd. Op de wagen is een 
frame gezet waartussen een spandoek is gespannen met een 
tekst die de aandacht vestigt op het 125-jarig bestaan van onze 
muziekvereniging. Het ziet er schitterend uit.

Oorspronkelijk was het idee om samen met de wagen en de 
korpsleden een aantal keren een muzikaal rondje door Holwerd 
te maken. Maar helaas kon ook dit niet doorgaan. Wederom 
spelen ook hier de strenge corona-regels ons parten.

Maar er is verbetering op komst. Ons jubileumconcert blijft 
vooralsnog gewoon op de agenda staan voor zaterdag 13 
november 2021!

De jubileumcommissie: Anneke van der Bos, Feikje Botma, 
Yteke van der Meij, Geertje Peterson en Henk Willemsen125



06 46 17 55 49

WANDAFWERKING
SIERPLEISTER
BETONCIRE

Eerste Paasdag

Tweede Paasdag
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d De paashaas stond te springen om weer naar Holwerd te komen, dus 
heeft de Activiteitencommissie ervoor gezorgd dat dit corona-proof 
kon! Op eerste en tweede paasdag heeft de paashaas in het diepst van 
de nacht drie verschillende stenen verstopt in het dorp: van brons, van 
zilver en van goud.

Wanneer de kinderen wakker waren, konden zij het bed uit springen om opzoek te gaan 
naar de stenen. Al heel snel en vroeg kwamen de eerste berichten binnen dat er al stenen 
gevonden waren. Super! Tweede paasdag nam de paashaas heel slecht weer mee. Hagel, 
sneeuw, regen en harde wind. Hij wilde het de kinderen extra moeilijk maken. Toch weerhield 
het slechte weer ze niet om te zoeken en alle drie stenen werden gevonden! Alle winnaars 
hebben een cadeautje gekregen voor de intensieve zoektocht.

Op zondag 6 juni werd de, voor het eerst georganiseerde, auto-puz-
zeltocht gereden. Een uitdaging voor jong en oud.
Wijzelf werden met de voorbereidingen al fanatiek, laat staan de 
deelnemers.. Met zo’n veertig auto’s werd een prachtige route van 
ongeveer 50 kilometer gereden door het noordoosten van Fryslân. 

Er waren ook een aantal deelnemers die er iéts langer over deed… Tijdens de route werd 
iedereen voorzien van een natje en een droogje op de prachtige ‘Bolstienpleats’ van familie 
Terpstra in Aelsum, wat voor sommige deelnemers best moeilijk te vinden was.

Zo ook het woord dat een groot aantal punten opleverde. Langs de kant van de weg waren 
vijftien letters verstopt die het woord ‘Kilometervreter’ moesten vormen. Bij aankomst op de 
parkeerplaats van het MFA “De Ynset” zijn veel autostoelen dan ook nog even bezet geble-
ven om te puzzelen. Maar er kon maar één de beste zijn en de meeste punten scoren.

Op de eerste plaats zijn geëindigd Femke, Joke en Minne Dijkstra uit Broeksterwâld. De 
tweede en derde plek was ontzettend spannend, omdat zij op een gelijk aantal punten 
uitkwamen. Met slechts maar één kilometer verschil hebben Douwina, Rixt en Sietske Bilker 
de tweede plek kunnen bemachtigen. De drie heren Hendrik-Jan, Minne en Andries zijn 
geëindigd op een mooie en knappe derde plek! Prijswinnaars; van harte gefeliciteerd! En 
alle deelnemers nogmaals bedankt voor de deelname en de gezellige middag. Volgens ons 
een activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is.

De Activiteiten-
commissie
Holwerd heeft 
zich extra ingezet 
om activiteiten te 
kunnen organi-
seren volgens de 
huidige maatre-
gelen. Hoe dit zich 
gaat ontwikkelen is 
onduidelijk, maar 
het is het probe-
ren zeker waard! 
Overige informatie 
over de activiteiten 
volgt nog. 

Goud: Ruben en Isa - Zilver: Marrit - Brons: Rixt en Amarins

Goud: Rixt - Zilver: Sietske Marije, Wobbe Kees en Doeke - Brons: Damien 
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Projectgroep Zorg

Werkgroep Zorg voortvarend uit de 
startblokken

In april is onder de vlag van het 
Masterplan de werkgroep Zorg van 
start gegaan. Deze werkgroep bestaat 
uit enthousiaste Holwerters die een 
connectie met de zorg hebben. Vanuit 
diverse achtergronden en ervaring 
vormen zij gezamenlijk de kartrekkers, 
zetten zij zich in voor de toekomst van 
de zorg in Holwerd en willen concrete 
stappen zetten.

Omdat de werkgroep leden grotendeels 
in de zorg werken, weten ze heel goed 
wat er nodig is en welke ontwikkelingen 
op Holwerd afkomen. Zo neemt het 
aantal ouderen met complexe zorgvraag 
toe en is het aantal mensen met 
dementie meer dan vervijfvoudigd. In 
de komende twintig jaar zal dit aantal 
nog eens verdubbelen. Dit betekent dat 
op basis van de huidige demografische 
- en gezondheidscijfers in 2040 5% van 
de inwoners van Holwerd leiden aan een 
vorm van dementie.

Dit vraagt om nieuwe vormen van 
zorg, wonen en welzijn voor ouderen. 
De werkgroep wil heel graag een 
levensloopvriendelijk dorp ontwikkelen 
en dat ouderen niet hoeven te verhuizen 
als er meer behoefte is aan zorg. We 
willen wonen en zorg combineren 
door het ontwikkelen van flexibele 
woonzorgcombinaties. De werkgroep 
verkent welke mogelijkheden de 
Nije Nijhof heeft en is in gesprek met 
werkgroep Wonen. Daarna is het de 
bedoeling om ook met andere betrokken 
partijen te praten. Het zou mooi zijn als 
verschillende mensen op één plek bij 
elkaar wonen, elkaar kunnen helpen 
en dat zorg en zorgfaciliteiten binnen 
handbereik zijn.
De werkgroep laat zich inspireren 
door innovatieve woonzorgconcepten 
zoals Blue Zone Dorado, Knarrenhof en 
dementievriendelijke dorpen. 

Maandag 31 mei heeft Omar Smids 
(Adema Architecten) de werkgroep 
meegenomen in het ontwikkelen 
van een dementievriendelijk dorp. 
Omar heeft voor zijn studie aan de 
Academie van Bouwkunst een strategie 
ontworpen waarin een bestaand dorp 
(Sint Nicolaasga) in tijd transformeert 
tot een dementievriendelijke omgeving 

waarin wonen, zorg en welzijn volledig 
zijn geïntegreerd en de zorg dichter bij 
de mensen aan huis wordt gebracht. 
Omar heeft onderzocht hoe architectuur 
kan bijdragen aan de kwaliteit van leven 
voor mensen met dementie. Het gehele 
dorp wordt gezien als een zorglocatie en 
door middel van flexibele woonmodules 
aan huis en op verschillende locaties 
verspreid in het dorp kan het 
zorgaanbod langzaam groeien gelijk 
met de zorgvraag. 

Een zeer inspirerend concept en het 
verhaal werd met veel bevlogenheid en 
passie verteld. Het zet aan tot denken en 
het geeft veel nieuwe perspectieven en 
mogelijkheden. Na de presentatie werd 
er nog volop gebrainstormd en kwamen 
onderwerpen als zorg combineren 
met recreatie, financiering en het 
opzetten van een zorgcoöperatie voorbij. 
Natuurlijk hebben we ook gesproken 
over de verschillende beren op de weg.
De werkgroep is ambitieus en de 
volgende stap die we zetten is het laten 
maken van een aantal bouwschetsen 
voor woonzorgcombinaties op de locatie 
Nije Nijhof. Daarna gaan we met experts in 
gesprek over financieringsconstructies.
Natuurlijk pakt de werkgroep Zorg ook 
andere onderwerpen op maar voorlopig 
hebben we hier de handen vol aan

Werkgroep Zorg
Harm Kamstra
Grietsje v/d Woude
Sasja de Roo
Gea Malda
Meintsje Boonstra
Richard Rintjema (Masterplan)
Marjolein Boonstra (Masterplan)
 

Stationsweg 17 • 9151 JL Holwerd • Telefoon 06 29273968
www.olivierholwerd.nl



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
Elbasterweg 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
Elbasterweg 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

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

SINDS 1987



REDACTIE
Tineke Hoekstra
Eva Rintjema
Alex Hazelaar
Lonneke Rozema
Sytze de Haan

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 september 2021.

FOTOGRAFIE
Wilma Frankema
Douwe-Jan Rozema
Jan van der Velde

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

Wilma Frankema

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

CONTACT.
FOARSTRJITTE 7
9151 HD  HOLWERD
085 303 52 78
INFO@ANBLICK.NL
WWW.ANBLICK.NL

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

ONLINE.
WEBSITES EN WEBSHOPS
SOCIAL MEDIA
ONLINE BEVEILIGING
ICT OPLOSSINGEN
(INTERACTIEVE) PRESENTATIES

ONLINE.
WEBSITES EN WEBSHOPS
SOCIAL MEDIA
ONLINE BEVEILIGING

BRANDING.
LOGO EN HUISSTIJL
SIGNING EN BELETTERING
ADVERTENTIES EN BEURSMATERIAAL
MAGAZINES EN DRUKWERK
PRODUCTEN EN VERPAKKINGEN

NDING.
LOGO EN HUISSTIJL



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

Nagelreparaties
Plaatsen van nagelbeugels

Plaatsen en/of maken ortheses
Anti-drukmateriaal toepassen

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 VOOR AFSPRAKEN BEL 06-10573613

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL NR. 01074870


