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9 Paaseieren zoeken in het bos bij de
Theebus. Aanvang 11.00 uur.

15 Kl m 15.30 uur
in te Holwerd

20 Tryater Polaroid om 20.00 uur in t
Sintrum.

30 Koninginnedag bij/in de sponhal.
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2 Viswedstrijd voor alle leeftijden.
Verzamelen om 18.45 uur bij de kas-
sen op de Elbasterweg.

DE BIBII()BU§
Volwassenen
ljeugd: di. 16.00 - 16.30 u.

bij de Geref. kerk
OBS: di. 09.25 - 10.35 u.
CBS: di. 10.40 - 11.10 u.

Agenda data en kopij uiterlijk 5 juni
2OO7 inleveren bij Tineke Veldema,
Pölewei 16 te Holwerd.
E-mail: d.veldema@home.nl

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 72, tel. 561694

Penninsm.: Dirk Bersema
Pölewei 2, tel. 561423

v.d.'§7eg
10, tel. 561875

E-mai[: db@holwerd.nl
Redactie: ïneke Veldema,
Pölewei 16, tel. 562161
d.veldema@home.nl

Leden:
- Frans Fennema, uertegenwoordiger

Stichting Recreatie en Toerisme, uoorzitter
abtiuiteiten commissie
Hegebuorren 7, rcL. 562315

- Yvonne Grpstra
Lid activiteitencomm., tel 561940

- Jan'§Tillem Overal
Joh. Piersonstrjitte 9, tel. 06-22956067

Postadres Dorpsbelang:
Postbus 24,9t5O AA Holwerd.
Banlrrel.: Regio Bank, nr. 694053961
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Ha ji- se ek sjoen? De Pestvogel
(Sidesturt). Ferskillende kearen ha ik se

sjoen by de foatbalfiilden yn Holwert. It is
in s.n. ynfaazlefigel en komt tit de
Skandinaryske lannen as it tige kàld is der.
De namme peswogel hat er deroan te tank-
jen; de pest waard ek as in ynfaazje sjoen.
Hy hat in moaie kuif en is röze-brun fan
kleur mei giel-ry't en read op de wjukken.
De Sidesturt is tige nuet en bliuwt flakby
sitten. Se sitte altyd mei in stikmannich yn
de beam wert se har tegoed doche oan baai-
en.
De ljippen binne ek alwer warber. Yn de
polder efter Holwert geane se oer de wjuk
roppend it sa bekinde: kiewiet. Der krij je it
echte maitiidsgefoel fan fine jim ek net?

It bestjoer fan doarpsbelang hat it drok hàn
mei de aksjes foat it behàld fan sporthal de
Ynset. De gemeente woe in 0ndersyk
dwaan mei doel de hal te slopen. Tioch de
aksjes àn de sportferienings^en doarpsbe-
lang is dit tsjinhàlden. \íy wolle alle mins-
ken dy 't in hàntekening setten betankje
derfoar. It wiene der 75591 \Vat der fierder
allegearre bart is kinne jim lëze fierderop yn
de Doarpsbel yn it Jierferslach. Dat jildt ek
foar alle oare aktiviteiten fan doarpsbelang.
Sekretaris Anneke vd'§7'eg hat wat dat oan-
giet it gërs foar myn fuotten weimeand.
Dus lëze mar soe 1k sizze. Oant in oare kear.

Sara Hofman

foto's J uan der Wlde



DlPPSBEUNG. mdal 2007

IilIERVIEW

Hallo inwoners van Holwerd,

Ik ben'Willianne van Adelberg, geboren in
Sittard, opgegroeid in Brabant onder de
rook van Eindhoven, maar voel me meer
met Friesland dan met welke provincie dan
ook. Ik ben 50 jaar, getrouwd met Chris en
moeder van Saskia, Laura, Cindy en Ruud.
Zes jaar geleden zljn we vanuit Brabant
naar Friesland verhuisd en neergestreken
net buiten Holwerd, aan de Medwerterwei.
Toen we 7 jaar geleden aan vrienden en fa-
milie vertelden dat we naar Holwerd gin-
gen verhuizen verklaarden zij ons voor gek;
'helemaal' naar het hoge noorden, tussen al
die stugge Friezen op de klei gaan wo-
nen...hoe gek kan een mens doenl!!

'§7'ij weten dat we voor de rust, de ruimte
en de schone lu.cht gingen .en hebben er
geen moment spijt van gehad! In het begin
keken sommige mensen wel een beetje
vreemd tegen ons aan \Mant we vierden onze

eerste oud en nieuw met een BBQ in de
schuur in een gezelschap dat voor de helft
uit Friezen en voor de andere helft uit
Brabanders bestond. Iedereen vond dat zo
leuk dat we eind dit jaar alweer de zevende
BBQ organiseren en ook dan zal het weer
een bont gezelschap zijn!

Inmiddels weten de meeste familieleden en
vrienden de Friezen en Friesland ook te
waarderen; gelukkig willen ze niet allemaal
hier wonen want dan werd het wel heel
druk hier! Het Fries spreken klinkt niet met
die zuidelijke tongval van ons maar we ver-
staan het wel allemaal.

Mijn hobbyt zijn rondklungelen op de
boerderij en mennen met mijn Friese mer-

en genieten van
werk is ook een
financieel advi-
anuit huis maar

open begin mei in Veenwouden mijn eigen
hypotheelshop, Het Verschil Hypotheken
& Financieel Advies.

Ik geefadvies geefop het gebied van hypo-
theken, levensverzekeringen, pensioenen,
spaarloon/ levensloop, schadeverzekeringen
enzovoort. Het leuke aan mijn werk vind ik
dat het heel afivisselend is en om mensen
gaat: het kan gaan over het financieren van
een aan te kopen huis, een verbouwing, ge-
woon even kijken ofde hypotheek nog naar
wens nog passend
zijn, s; zelfs in de
nare s kaar gaan kan
ik helpen de financiën te regelen. Iedereen
met vragen is van harte welkom!

Met vriendelijke groet,'§7'illianne

AIs u gaat verhuizen
wilt u dit dan doorgeven

aan één van de bestuursleden.

!
I
!
I
I
I
I
L
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HerstÍuctureÍing
Vorig jaar maart heeft de woningcorporatie
een enquete gehouden m.b.t. de woningbe-
hoefte in Holwerd. De nvee belangrijkste
conclusies uit deze enquete zijn dat er gro-
te behoefte is aan seniorenwoningen en dat
er behoefte is aan bouwkavels.

In april vorig jaar hebben we aangegeven
dat we niet tevreden waren over het feit dat
er in de eerste fase geen seniorenwoningen
staan gepland, terwijl dat wel de bedoeling
was. Ook op de informatiebijeenkomst op
10 mei gaven bewoners aan dat er in de eer-
ste fase seniorenwoningen moesten komen.
Dit heeft er toe geleid dat de plannen van
de eerste fase zijn aangepast en dat er in de
eerste fase nog vier seniorenwoningen ko-
men op De Kamp.

De oplevering van de tweede fase is waar-
schijnlijk april/mei. Rond deze tijd komt er
ook een presentatie van de invulling van
fase twee voor de bewoners. In september
2il. dan begonnen worden met de bouw van
fase twee, waarbij dus ook seniorenwonin-
gen zullen worden gebouwd.

Prof. Holwardastraat
Het probleem van te hard rijden in de Prof
Holwardastraat sleept zich al een aantal ja-
ren voort en al die i)d zyn wij er mee be-
zigom hier iets aan te doen. Op 6 decem-
ber 2006 hadden wij hierover een bijeen-
komst met dhr. van Leunen van de ge-
meente en wethouder '§r'illemsma. Ook
dhr. §?'assenaar was hierbij aanwezig.

§7ij hebben weer sterk aangedrongen op
het nemen van maatregelen en dit heeft re-
sultaat gehad. Er komt bij wyze van proef
een tijdelijke drempel halverwege de straat.
Deze drempel is ongeveer 5 cm hoog met
aan weerskanten25 cm ruimte voor de fiet-
sers. De bewoners zullen hierover nog \Mor-
den geïnformeerd.

Werkbezoek B en'§7
In mei vorig jaar was er weer het jaarlijkse
werkbezoek van B en 

'§íl Er is o.a. gespro-
ken over de herstructurering, recreatie en
toerisme, de verl.sotting, winkelpand voor-
malige supermarkt en de Prof. Holwarda-
straat.

Bij de verkrotting gaat het om twee pan-
den, nl Keegstraat 4 en '§í'aling Dijlatra-
straat 20. Omdat het particulier bezit is kan
de gemeente helaas weinig doen tegen de
verkrotting. Bouw- en woninginspectie
worden ingelicht en deze zal contact opne-
men met de eigenaar. Deze laijgt dan de
opdracht het pand te beveiligen. Gebeurt
dit niet, dan wordt het pand onbewoonbaar
verklaard. De verpaupering zal dan echter
gewoon doorgaan tot het pand uiteindelijk
wordt gesloopt. Hier gaat tijd inzitten.

Vooral het pand aan de'§ll Dijkstrastraat is
er slecht aan toe. Er bestond duidelijk in-
stortingsgevaar en daarom heeft Dorpsbe-
lang er op aangedrongen dat er hekken om-
heen worden geplaatst, wat ook is gebeurd.
Het winkelpand aan de Voorstraat heeft
een winkelbestemming, maar als er geen
belangstellenden voor komen wil de ge-
meente toch gaan kijken wat er eventueel
verder met het pand gedaan kan worden.

Verkeersveiligheidsproject Noordoost
Fryslàn
In het kader van het Verkeersveiligheids-
project Noordoost Fryslàn kregen wij in
juni 2006 een verzoek van Veilig Yerkeer
Nederland om een bewonersonderzoek uit
te voeren naar de verkeersveiligheid in
Holwerd. Ongeveer 80 bewoners kregen
een vragenlijst. Hier kwamen helaas slechts
12 ingevulde lijsten van terug. De resulta-
ten van dit bewonersonderzoek staan op de
website van WN: www.noËverkeer.nl,
maar staan ook volledig voor u uitgewerkt
in de Doarpsbel.
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Fietsenstalling bij de buslus
Dit is een gebed zonder eind. Er moet nog
steeds een fietshok bijkomen en elke keei
als we contact opnemen met de provincie
wordt toegezegd dat het er binnenkort
komt. Het laatste bericht hierover is dat het
geldpotje waar dit uit betaald moet worden
leeg is en dat er een ander potje gezocht
wordt waar het uit betaald moet woiden.

Elbastertunen
Sinds de voorlichtingsbijeenkomst over de
Elbastertunen heeft Projectontwikkelaar
De Blomhof diverse plannen ingediend bij
de gemeente. Recent heeft Architect Broor
Adema uit Dokkum namens De Blomhof
aan de gemeente een nieuw plan voorge-

onder 1

ffiÍ:
gemeente.

Tèvens is bij de ontruiming van de kassen
asbest aangetroffen. Er is nu een sanerings-
plan opgesteld voor het geval de kassen
worden gesloopt, maar dat hangt natuurlijk
samen met de toestemming voor aanleg van
de kavels. Het is een l«vestie van afwachten
l rat de gemeente doet.

Dorpsvisie
In oktober vorig jaar had Dorpsbelang een
bijeenkomst met het bestuur van Nije
Nijhof. Hierbijwas ook aanweitgdhr. Tom
Vellinga van St. Doarpswurk. Dhr. Vellinga
heeft o.a. als taak bij Doarpswurk de onder-
steuning van Dorpshuizen en Verenigingen
van Dorpsbelangen. Er is op deze bijeen-
komst o.a. gesproken over het verloijgen
van een zorgsteunpunt en het opstellen van
een Dorpsvisie. In zo'n Dorpsvisie zou een
inventarisatie moeten komen van verschil-
lende zaken, zoals wonen, zorg, accommo-
daties, recreatie/toerisme en ook de dorps-
feesten. Dan is natuurlijk de vraag: \íai is
een Dorpsvisie. Dat zal ik in het kort uit-
leggen.

Een Dorpsvisie is een plan waarin wordt
aangegeven wat volgens de inwoners de ge-

wenste ontwikkelingen zijn voor de leef-
baarheid van het dorp en de naaste omge-
ving. Met behulp van een Dorpsvisie kan
een dorp leefbaarheidsaspecten in kaart
brengen. Een Dorpsvisie is dus voor het
hele dorp en wordt opgesteld in samenwer-
king met de bewoners van het dorp. De vi-
sie wordt vaak opgesteld voor een termijn
van l0 - 15 jaar. Voorop staat dat de visie
de mening van het dorp is.

Een Dorpwisie vormt ook een kader voor
het functioneren van de Dorpsbelangenor-
ganisatie. Met een goede Dorpsvisie heeft
een dorp meer kans van slagen bij het uit-
voeren van \Mensen en ideeën. Omdat de
plannen door het hele dorp gedragen wor-
den kan de lokale overheid dit niet gemak-
kelijk aan de kant schuiven. Ook overheden
onderkennen het belang van een Dorpsvi-
sie, waarbi;' bewoners worden betrokken bi.i
planonrwikkeling.

Dorpsbelang is bezig om zich met behulp
van Tom Vellinga van Doarpswurk te ori-
ënteren op het opzetten van een Dorpsvisie.
Er zijn nog lang geen concrete plannen, we
zijn hierover nog in een verkennende àse.
Ook hiervan houden we u op de hoogte
middels de Doarpsbel.

Sporthal De Ynset
Op 11 januari jongstleden verscheen er in
de Nieuwe Dockumer Courant een artikel
dat de gemeente moest bezuinigen. In dat
artikel werd De Ynset genoemd als onder-
deel van die bezuinigingen en hierbij werd
gesproken over eventueel slopen van de
sporthal. Dit artikel overviel ons nogal om-
dat wij hierover van te voren niet waren in-
gelicht. '§7ij 

hadden van de gemeente wel
een brief gekregen dat er bezuinigd moest
worden, maar deze was in algemene be-
woordingen gesteld en concrete onderwer-
pen \Maarop bezuinigd moest worden wer-
den hierin niet genoemd. In een gesprek
met wethouder lVillemsma waarbij ook
twee vertegenwoordigers van Voetbalvere-
niging Holwerd aanwezig waren hebben
wij duidelijk gemaakt dat dit geen goede
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manier van communiceren was. Toen bleek
dat er bij de gemeente iets fout was gegaan
en dat er bij bovengenoemde brief een lijst
met te bezuinigen onderwerpen had moe-
ten zltten.

Toen dat artikel in de krant verscheen heb-
ben wij actie ondernomen. \7e hebben con-
tact opgenomen met de sporwerenigingen
die gebruik maken van de Sporthal en we
zijn samen aan de slag gegaan. Er verscheen
een interview in de NDC en de LC en om-
rop Fryslàn heeft radio- en w-opnamen ge-
maakt. \We hebben een oproep in de NDC
geplaatst en er is een handtekeningenactie
gehouden die 1559 handtekeningen heeft
opgeleverd.

AfitE-tltz. sff 00ufl l{DEREil tfiiltÀ
Hallo mensen uit Holwerd en omstreken,

Zoals jullie misschien wel gehoord of ge-
zien hebben (ik was aardig bruiner dan de
gemiddelde inwoner) zyn mljn zus Hillie
en ik 3 weken naar Kenia geweest.Het was
een geweldige reis die heel veel indruk op
ons heeft gemaakt.De mensen zijn ontzet-
tend aardig en gaswrij,de natuur is onbe-
schrijvelijk en de Big Five in het echt on-
werkelijk.Maar aan al dit moois zit ook een
keerzijde,er is veel armoede,ziekte en cor-
ruptie.Als je dat met eigen ogen ziet weet je
dat het een illusie is dat je ze allemaal kunt
helpen,maar ik voel mij wel verantvroorde-
lijk om iets terug te doen.De jeugd in
Kenia wil heel graag naar school en on-
danks mijn eigen wanprestaties vroeger op
school, zie ik wel in dat de school één van
de belangrijkste dingen is om uit de vicieu-
ze cirkel te komen van armoede en onnve-

Op 8 februari was er een vergadering van
de Raadscommissie Middelen en Algemene
Zaken. Ook daar waren we aanwezig om
gebruik te maken van ons spreekrecht en
vragen te stellen. Vervolgens hebben we
nog een oproep gedaan aan de bewoners
van Holwerd om aanwezig te zijn bij de ge-
meenteraadsvergadering op 22 februari.

Dit alles heeft resultaat gehad. Er is beslo-
ten dat slopen niet meer aan de orde is.
Deze slag hebben we gewonnen, maar wel
moet er nog bezuinigd worden op de
Sporthal. §7e zullen u van verdere ontwik-
kelingen middels de Doarpsbel op de hoog-
te houden.

Anneke van der'§7'eg, secr.

tendheid.De jeugd is de Toekomst vooral in
Kenia,dus ik hoop dat ik van iedereen een
vrijwillige bijdrage mag ontvangen en dat
we met zijn allen een paar kinderen kunnen
laten studeren,zodat ze in hun eigen land
hun studie in praktijk kunnen brengen.Het
bankrekeningnummer is: 29 .60 .7 5 .663
o.v.v. N.J. Veenema inz. Schoolkinderen
Kenia. 

'Willen jullie het liever niet via de
bank doen,dan mogen jullie het ook bij mij
langs brengen,dan stort ik het op de reke-
ning! Alvast bedankt voor jullie gulheid

AIs iemand er meer van wil weten, bel mij
ofkom gerust langs.

Met vriendelijke groet
Neeltje Veenema

Ternaarderweg 7, Holwerd
rcl: 562017 of 06t2146264
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betreft de vergadering - tot het verleden.
Al enkele malen heb ik u mededeline rAl enkele heb ik u mededeling ge-

ren in de uiwaartbranche.daan over noviteiten in de uiwaartbranche.

UIÏVÀÀRIVERTilIO!]{O''D[ LIÀTSÏE EER" H()TWERD

Secretariaat: Pólewei 1 i, 9l5l HX
Holwerd; tel. 0519 - 562086
Correspondentieadres: Postbus 3, 9150 AA
Holwerd.

Aangesloten bij de Federatie r,arr
Uitvaartverenigingen in Friesland.

Jaarvergadering
Als u dit leest zijn we de datum van de jaar-
I ijkse ledenvergadering gepasseerd. Meestal
verschijnt De Doarpsbel vóór de vergade-
ring zodat we nog even kunnen herinneren
aan de komende vergadering. Dit jaar lukt
dat helaas niet en beperk ik me - voor wat

den van de laatste jaren. En het uitblijven
van een griepgolfin 2006 droeg bij aan de
Iagere cijfers. Ook het aantal sterfgevallen
binnen onze vereniging gedroeg zich in ver-
gelijking met de prognose tegendraads.
Neggn gevallen bij een gemiddelde van 20

Peryaar.

Uitvaartwensen
Enkele jaren geleden onwingen al onze le-
den de brochure "wat te doen bij overlij-
den". Daarin wordt aangegeven welke for-
maliteiten moeten worden vervuld voor een
uiwaart en kunt u ook aangeven hoe u uw
uiwaart wilt laten regelen.
Volgens een recent onderzoek zijn partners
niet goed op de hoogte van elkaars uiwaart-
wensen. Slechts één op de zeventig perso-
nen zou de juiste. keuze maken bij de orga-
nlsatle van een ulwaÍIrt.
In het onderzoek gericht op jeugdig pu-
bliek moesten acht vragen worden beant-
woord zoa.ls: Begraven of cremeren, welke
persoonlijke voorwerpen moeten mee in de
kist, wie mogen er op de uiwaart komen,
welke muziek moet er gedraaid worden en
wat voor soort kist en bloemen men wil.
Vervolgens werd de partners gevraagd hoe
zij diezelfde uitvaart zouden invullen.
Daarbij had slecht 38o/o meer dan de helft
van de keuzes goed. De overige personen
zouden de uiwaart op een geheel andere
wijze invullen. Verder blijkt uit het onder-
zoek dat driekwart van de deelnemers weet
ofhun partner zou kiezen voor begraven of
cremeren. Over de locatie en de muziek is
men het in het algemeen wel met elkaar
eens. Meer dan 40o/o weet niet welke keuze
de partner zou maken als het gaat om bloe-
men, kist of bekleding.

Doel van dit onderzoek is mensen te stimu-
leren al bij leven te praten over de veelheid
aan keuzemogelijkheden rondom een uit-
vaart. Om die reden hebben wij indertijd
ook bovengenoemde brochure aan onze le-
den ter beschikking gesteld. Mocht u daar

'§flat wij hier nog niet veel tegenkomen is
het vasdeggen van een uiwaart in beeld
en/of geluid.
In het verdriet van het moment gaan bij ve-
len veel zaken rondom een uiwaart langs
hen heen. Een waardig en respecwol aË
scheid vormt een waardevol element in de
rouwverwerking. Het vasdeggen van het-
geen voor-, tijdens- en na de uiwaart plaats-
vindt betekent daarom voor veel mensen
een belangrijke steun.
Op onze jaarvergadering hebben we de
fotograaf J. Kalma uit Leeuwarden uitge-
nodigd die aan de hand van eigen werk
heeft laten zien wat de mogelijkheden zijn.
Vorig jaar heeft u op de ledenvergadering
reeds met hem kennis kunnen maken bij
het vastleggen van een aantal momenten
van die vergadering. Ik ben zeer benieuwd
naar de reacties.

Lagere sterfte 2006
Volgens voorlopige gegevens van het CBS
lag het aantal sterfgevallen met 135.500 in
2006 lager dan in het voorgaande jaar. De
daling die in 2004 inzette is opmerkelijk,
gezien de vergrrlzingvan de bevolking.
Redenen voor deze lagere cijfers liggen in
de overwegend milde weersomstandighe-
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belangstelling voor hebben: er is nog een
aantal voorhanden.'§7ie niet de ledenverga-
dering heeft kunnen bezoeken kan desge-
wenst een exemplaar vragen bij de pen-
ningmeester. Het is een nuttige handlei-
ding. Een familielid overlijdt: wat moeten
we regelen? Is daarover iets vastgelegd door
de overledene? Of moeten de nabestaanden
over de uitvaart beslissen? U kunt uw per-
soonlijke \Mensen in de brochure vastleggen.
Een mooie gelegenheid voor een goed ge-
sprek. Maar je kunt er ook heel anders over
denken, zoals Kees Torn.

De cabaretier
Kees Torn is cabaretier. Hij geeft in ver-
schillende theaters zijn voorstelling: Dood
en verderf. Aanleiding daartoe was een
hausse aan sterfgevallen in zijn vrienden-
kring. De uitvaarten die hij bijwoonde be-
leefde hij niet altijd even zinvol. Sommige
rouwdiensten vond hij ronduit bescha-
mend. Van die diensten waarin men blijft
hangen in het vertellen van anekdotes,
waarin geen plek is voor verdriet. Hij wil
het verdriet benoemen en niet om de kern
van de zaak heen draaien.

Aan de andere kant is hij ook een theater-
mens en verwoordt hij zijn gevoelens op

een cabareteske manier. Over z'n eigen uit-
vaart geeft hrj zijn visie op het regelen van
de uiwaart, namelijk dat je dat aan de na-
bestaanden moet overlaten. "Dat is", zegt
hij, "mijn zaak niet, mijn feestje niet ik
ben dood. Laten ze zelf de muziek uitzoe-
ken die ze willen horen. En als ze een eer-
betoon aan me willen brengen, moeten ze

dat doen. Er zitten veel aspecten aan de
dood. Bijvoorbeeld manieren om dood te
gaan. Of wat je laatste woorden zouden
kunnen zijn. Of wat je nalaat. Zelf laat ik
alleen een puinhoop achter. Ik heb ook
geen uitvaarwerzekering, want van zo'n
verzekering weet .ie zeker dat je zelf nooit
een cent terugziet."

De vereniging
Over onze vereniging en haar werk kunt u
informatie inwinnen bij de secretaris M.
Dijkman-Elzinga, tel. 0519-562086 of bij
de penningmeester S. Vellinga, tel. 0519-
561759. Ook voor informatie over het lid-
maatschap kunt u bij hen terecht.

Holwerd, maart2007

Bronnen: Uitaaart, Het Uituaartwezen

S. Vellinga

JAÀRVERS1AO AIÏIVIIEIIEilT()MMI§§IE H(}TWERD 2 ()()ó

De eerste activiteit van 2006 was het paas-
eieren zoeken op tweede paasdag. Gezien
het aantal kinderen dat komt zoeken is dit
nog steeds een leuke activiteit. De kinderen
hebben zich weer een breuk gezocht naar de
drie gouden eieren die tussen de andere eit-
jes verstopt zaten. Maar de gelukkige vin-
ders werden beloond met een mega groot
paasei. De paashaas heeft ons inmiddels per
e-mail laten weten dat zij ook dit jaar weer
paaseitjes gaat verstoppen in Holwerd,
maar of dat dit jaar weer in het Theebus-
bosk zal zijn heeft ze er niet bij verteld......

De wandeltocht die op 23 aprll werd ge-
houden was een succes, de reacties waren

positief en daarom stond de volgende wan-
deltocht op 25 februari gepland. Deze
tocht is inmiddels geweest en verderop in
de dorpsbel kunt u hier een verslag van le-
zen.

Op 31 mei is er een viswedstrijd gehou-
den,waar na al die jaren nog steeds heel veel
jeugd aan mee doet. Het zou dit jaar ook
Ieuk zijn dat er eens wat oudere vissers op
aÍkomen om hun kennis aan de jeugd van
Holwerd oveÍ te dragen. Noteer daarom aI-
vast de volgende datum in uw agenda:2
mei 2007 : viswedstrij d! !

Ondanks de vele voorbereidingen is de bra-
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derie dit jaar afgelast en het komend jaar 2il,
er ook geen braderie meer worden georga-
niseerd, maar we gaan wel aan de slag om
een veryangend evenement te organiseren.
Het is op dit moment nog onbekend wat
dat zal worden, maar dit gebeuren wordt
super gezellig!!

De bingo avond die op 30 september werd
gehouden werd goed bezocht. En de vol-
gende bingo staat ook weer voor september
in de agenda

De sinterklaas intocht afgelopen jaar was
een groot succes. Heel veel positieve reac-
ties en het was eens geen "traditionele"
Holwerter intocht. Sinterklaas was overval-
len door twee boeven en die waren van plan
zich uit te geven als de echte Sint en Piet.
De kinderen hadden dat natuurlijk snel in
de gaten en we hebben toen direct de poli-
tie gebeld. Die heeft de boeven gear-
resteerd.'§7'e hopen dat dit de volgende keer
niet weer gebeurd en hebben besloten dit
jaar Holwerd rond sinterklaastijd beter te
beveiligen!!! \Wij vinden I Sinterklaas voor
Holwerd meer dan genoeg.'§7'e willen daar-
om drie dorpswachten inzetten die alles
scherp in de gaten gaan houden... voelt u
zich geroepen tot deze functie, meld u dan
bij de activiteiten commissie

BÀDMIilIOil V()()R J()I{O E]{ OUD

De badmintonclub is er voor iedereen van
15 t/m 75 jaat Er bestaat geen lidmaat-
schap, zodat iedereen deel kan nemen wan-
neer hem dat uitkomt. Men hoeft alleen de
inleg van € l,2O per keer te betalen wan-
neer men deelneemt. Momenteel nemen
een 60-tal personen bij toerbeurt deel aan
deze fraaie sport. Kom gerust eens vrijblij-
vend kijken, er zrjn rackets aanwezig.

De tijden zijn vrijdagsmorgens van 9.30 tot
10.30 uur en woensdagsavonds van 19.00
tot 20.00 uur. Verder zijn er elke 3e zondeg
van de maand toernooien van 14.00 tot
16.00 uur. AI met al een gebeuren waarbij
de gezelligheid voorop staat en iedereen op

Dit was het verslag van de activiteiten die
we in het jaar 2006 hebben georganiseerd.
B1j d,eze wil ik namens de commissie alle
vrijwilligers en sponsors nogmaals bedan-
ken voor hun inzet gedurende hetjaar 2006

Wat kunt u in
ten??

Paasmaandag:
2 mei:
17 augustus:
September:
Oktober:
November:

Mvr. Groeten,
Nina de Jong

2OO7 van ons verwach-

Paasei zoeken
Viswedstrijd
Tentendorp+
Bingo
Dropping o.i.d.*
Speurtocht voor ouderen
of koersbal*. En de
Sinterklaasintocht

Dit zijn voorlopig de ideeën van de acti-
viteiten commissie. Let op!! De activiteiten
met een * zijn nog prille ideeën!! Daar kan
nog van alles aan veranderen, maar het
wordt vast iets wat daar op lijkt.

Heeft u nog opmerkingen en/of leuke idee-
ën, dan horen we dat graag van u!!

Activiteiten commissie Holwerd

elk niveau mee kan spelen. Er wordt voor
ieder spelletje van 10 minuten geloot d.m.v.
nummers en zo kun je dus met iedereen ko-
men te spelen. Iedereen is dus welkom en
mag z'n eigen cdtje meenemen voor de
muziek tijdens het spelen!Mak bij huis dus
een prachtige club met leuk nazitten en
koffiedrinken in een gezellige kantine.

Kom gerust eens aan, aanmelden is niet no-
dig.

Verdere informatie: D. Kuipers Sport
Overdag Holwerd. De Morgenzon 12, tel.:
0519-56t694.

10
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MSUO D()RPS(IUIZ DECEMBER]IUMMER

Helaas viel het aantal inzendingen n.a.v. de
dorpsquiz een beetje tegen, maar de reacties
in het dorp waren positief, wat voor ons be-
tekende dat veel van onze leden de vragen
wel hebben gelezen, maar de antwoorden
zo l-2-3 niet wisten. Ook wij moeten toe-
gwen dat de quiz best wel pittig was, ster-
ker nog, ook wij wisten de antwoorden op
mmmige vragen niet eens!

Uiteindelijk hebben we de ontbrekende
antwoorden dan toch gevonden, vele na-
slagwerken, het Streekarchief in Dokkum
en zelfs het Nationaal Archief zijn er aan te
pas gekomen om de cirkel rond te krijgen.
'We 

zullen proberen u in het vervolg van dit
verhaal een antwoord te geven op de ge-
selde vragen en in sommige gevallen pro-
beren een en ander nader toe te lichten.
Veel leesplezier toegewenst!

Vraag 1: Noem 3 kenmerken waardoor
de Ned. Herv. Kerk uniek is voor deze
streek
- In tegenstelling tot wat gebruikelijk is

staat de toren niet aan de west- maar aan
de oostkant van de kerk.

- Vooral de hoge spitse toren is karakte-
ristiek voor Holwerd.

- De yorm van de kerk is die van een win-
kelhaak en wordt ook wel "een halfkruis"
genoemd.

- De kerk is, in tegenstelling tot wat ge-
bruikelijk is, buitendijks gebouwd en
staat opvallend ver buiten de verbindings-
lijn van de oude zeedijken. *(Ljouwerter-

dyk en Ternaarderdyk)

Vraag 2zHoe oud is de kerktoren?
Annvoord: De toren dateert uit de tweede
helft van de dertiende eeuw, "vage sporen in
het metselwerk duiden erop dat de oor-
spronkelijke dakvorm die van een zadeldak
is geweest" aldus de schrijvers van het boek-
wer§e Rond de berhrestauratie - 1968.
De spits dateert uit 1661; het voortbestaan
val de toren heeft in de l9e eeuw, rond
1850, aan een zijden draadje gehangen, de
gemeente §Testdongeradeel was niet bereid

een lening van f 1900,-- te verstrekken
voor een broodnodige restauratie en zag
meer heil in afbraak !! Als alternarief werd
een koepeltje op de kerk voorgesteld, na
lang wikken en wegen werd in de raadsver-
gadering van 31 mei 1855 mer zes regen
vijf stemmen besloten de geldlening te ver-
strekken. *De twee torenklokken srammen
uit 1600 en 1653.

V.*g 3: Hoe oud is de kerk?
De huidige kerk is gebouwd in de .iaren
177 5 tot 1778, voordat de huidige kerk er
stond was er al een kerk, het betrofhier een
kerk opgetrokken uit tufsteen (duyvesteen)
en stond los van de toren.

De oude herh uolgens een tehening uit 1723

Vrrrg 4: Welke beroemde Holwerder ligt
begraven in Holwerd?
Valing Dijkstra (1861-1914). Hoewel niet
in Holwerd geboren heeft hij er toch het
grootste deel van zi.in leven gewoond, als
beheerder van het postkantoortje en als ei-
genaar van een boekhandeltje woonde hij
op Hogebuurt nr 8.
Daarnaast trok hij Fryslàn in als performer
en promotor van de Fryske taal, honderden
keren werd een winterjounenocht geannon-
ceerd met '§í'aling Dijkstra als spreker of
voordrager. Daarnaast was hij een behvaam
schrijver (uiteraard Frysk).
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Vraag 5: Hoe oud is de doopsgezinde
kerk?
Annaroord: De huidige doopsgezinde kerk
is gebouwd in 1850.

Vraag 6: §V'at was t'de Beyer" en waar
stond hij?
De Beyer, oo
een diaconie
de plek waar
toor van fam. Tonny en AÍke van der Hoop
staan. Op de plek waar nu Voorstraat 2 en
4 staan, heeft ooit, getuige een tekening
uít 7722, een groot en imposant gebouw
gestaan waar weduwen onderdak vonden.
Het enige wat nog resteert van de Beyer is
een oud
achtergeve
de percele
ten noord
stond uit vier kleine woningen welke in de
zestiger jaren zijn afgebroken.

Vraag 7: Waar staat de voormalige doops-
gezinde kerk?

keer 67 personen werden gedoopt. Het is
niet bekend waar de Holwerder mennisten
vóór 1692 bijeenkwamen, dit zal vermoe-
delijk in een schuur, ook wel schuilkerk ge-
noemd, zijn geweest. De mennisten zi.in
Iange tijd vervolgd vanwege hun geloofs-
overtuiging en pas na 1672 werd het hen

bouwing en slechts bereikbaar via een steeg,
soms werden ze znlfs in achtertuintjes ge-
bouwd.

Vraag 8: Op welk adres is Bongastate?
Stationsweg 19/21

Vraag 9: Op welk adres is Nieuw BongC
Stationsweg 25

Vraag l0: Hoe zijn de stoepjes aan de
Hegebuorren ontstaa[?
Vanwege de sterke helling van de terp was
het voor paard en wagen niet eenvoudig
om de Hegebuorren te beklimmen; om dit
probleem op te lossen heeft men in het ta-
lud van de terp een vveg van de Kerlstraat
naar de Voorstraat gegraven. AIs keerwand
heeft men aan weerszijden de schuin oplo-
pende karakteristieke muurties gemetseld,
wat deze straat zeer uniek maakt. By graaf-
werkzaamheden op de Hegebuorren is in
het verleden vastgesteld dat de noordkant
van deze terp vroeger als begraafplaats is ge-
bruikt, in Holwerd begroef men de doden
buitendijks.

Vraag 1l:'Wat was het oude postkantoor-
voorstÍaat 7-oorspronkelijk rrooÍ een
soort huis?
Antwoord: Dit pand is gebouwd als dok-
terswoning en tot 1907 als zodanig in ge-
bruik geweest.

Vraag l2:'lW'at vooÍ soort molen is mo-
len "De Hoop"?
Het betreft hier een koren-pelmolen.

Vraag 13: Van waar tot waar liep de oude
spoorlijn?
Ant'woord: De spoorlijn, aangelegd door de
Noord Friesche Lokaal-Spoorwegenmaat-
schappij liep van Leeuwarden naar An1'um
en was bestemd voort personen- en goede-
renvervoer en deed daarbij ook de tussen-
liggende dorpen aan. In 1901 werd het tra-
ject Leeuwarden - Dokkum geopend en in
1913 werd het traject Dokkum Anjum
hieraan toegevoegd. Dit toegevoegde traject
heeft maar kort bestaan; in 1935 werd daar
het personenvervoer opgeheven enin 1942
werd ook het goederenvervoer Dokkum-
Anjum opgeheven. In 1936 werd het per-
sonenvervoer van Leeuwarden naeÍ
Dokkum gestaakt; in de oorlog werd dit
personenvervoer \Meer tijdelijk hervat; van-
wege de brandstofschaarste veÍzorgde de
Nederlandsche ïamweg Maatschappi.i
(NTM) het personenvervoer Leeuwarden -
Dokkum. Deze tijdelijke situatie zou duren

l2
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tot 1 december 7940 en werd op last van de
bezetter weer opgeheven.

Fransen het gebouw niet kunnen hebben
gebruikt, de Franse tijd was nl. var, 1795
tot 1813. In 185711858 is sprake van split-
sing en stichting en is de kazerne gebouwd.
(eigenaar: Dirk Johannes Pfeifer-rimmer-
man)
Het pand bestond uit 5 (éénkamer) wonin-
gen aan de oostkant en 6 aan de westkant;
op de zolder waren de kleine woningen ge-
scheiden d.m.v. onbewerkte planken met
grote kieren ertussen, hierdoor waren de
zolders geschikt voor het bewaren en be-
werken van vlas. In de crisistijd, rond 1930,
woonden er ruim 60 personen in de kazer-
ne! In 1888 worden de huizen en erf eigen-
dom van Iebeltje Klazes Heeringa, weduwe
van Dirk Johannes Pfeifer. In 1916 vindt
verkoop van huizen en erfplaast aan Egbert
Gerrits Hazewindes en cons. In 1956 wor-
den Auke Jaspers van Dijk (gardenier) en

Jan Aukes van Dijk (gromtehandzkar) eige-
naar en in datzelfcle jaar koopt en sloopt
gem. \íest Dongeradeel het inmiddels ver-
vallen pand.
Vervolgens heeft Jelle van der Zwaag op
deze plek nog lange djd een tankstation
(BP) gehad. De op de voorpagina afgebeel-
de prent geeft weer hoe de kazerne er moet
hebben uitgezien. De tekenaar, Bertus
HoeksÍa, heeft lange jaren nadat de kazer-
ne gesloopt was middels deze tekening de
kazerne in beeld gebracht zoals hij deze
voor ogen had.
Tijdens onze speurtocht is overigens geble-
ken dat er wel degelijk een kazerne voor de
Fransen is geweest, volgens onze informa-
tie heeft de werkplaats van'§7'adner Colmer
(Kerkstraat 10) ooit dienst gedaan als sol-
datenverblijf, de bovenverdieping werd
hierbij gebruikt als soldatenverblijf en be-
neden werden de paarden gestald.

Yraagl5z Wie was prof. HolwardC
Holwerd is de geboorteplaats van Johan
Phocylides Holwarda, een sterrenkundige,
die in de 17e eeuw faam had. Hij is profes-
sor in Franeker geweest en op betrekkelijk
ieugdige leeftijd gestorven. Na zi.in dood
kwam zijn werk "De Friesche Sterrenkun-
de" uit (1662).

Rangeren bij station Holwerd; (op de achter-
grond'de Theebus 3; fam B. uan derWoude)

Het goederenvervoer tot Stiens stagneerde
rond 1972 waarna de spoorlijn is opgebro-
ken en de vrijgekomen grond veelal werd
teruggegeven aan de boeren. Hier en daar is
het oude traject nog zichtbaar middels
fiets/voetpaden, wellicht dat in de toekomst
het gehele traject weer zichtbaar word; uit
toeristisch oogpunt worden zowel in
Ferwerderadiel als Dongeradeel al proefbal-
lonnetjes opgelaten.

Yraag l4z'W'at voor gebouw was dit?
(voorpagrna)
Het betreft hier "de kazerne" welke heeft
gestaan aan de Visweg. Er wordt wel be-
weerd dat deze in de Franse tijd is gebouwd
en dienst heeft gedaan als onderdak voor
een garnizoen Franse soldaten. Omdat we
benieuwd waren naar de geschiedenis van
dit pand hebben we hier onderzoek naar
gedaan bij het streekarchief in Dokkum.
Ook hebben we Johannes en Klaske
Hoekstra geraadpleegd, zii hebben als kind
in het meest noordelijke deel van dekazrr-
ne gewoond. Op ongeveer dezelfcle plek
hebben zij in 1956 een nieuw huis ge-
bouwd (Visweg 16). Op de eerste kadastra-
le kaart van Holwerd (1832) bleek het per-
ceel (kad. nr. 306) aan de Visweg nog niet
bebouwd te zijn; eigenaar was de armvoog-
dij. Hiermee is geli.ik aangetoond dat de

13
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Vraag 16: Wie was Ernst van Aylva!
Ernst (Ernestus) van Aylva was grietman
van '§7'estdongeradeel (1578), grietman van
Oostdongeradeel (1586) en gedeputeerde
(r598-t607).

werd in 1580 en de oostelijke- in 1584 aan-
gelegd. Hij kwam uit een geslacht dat en-
kele eeuwen in ons dorp heeft gewoond,
zowel op "Brandstede", Aylva als op Hania,
Ernst woonde op Hania state.

Yraag l7r Uit welke plaats lcs'amen de
evacués (\P'O2) die in Holwerdverbleven
vandaan?
De uraag had mg it welke pkatsen
uAren de eaAcues

Rotterdam, Huissen en Diemen. De Die-
menaren werden ook wel "de bleekneusjes"
genoemd; deze groep van 125 kinderen
werd door bemiddeling van ds. Diepersloot
uit Diemen veelal bij families van gerefor-
meerde gezindte ondergebracht. De Huis-
senaren waren rooms en vierden de mis op
zaterdagmiddag in "Ons Huis".

Vraag 18: \il'elke functies heeft "Ons
Huis" gehad? (Hegebuorren 19)
In dit pand woonde vroeger notaris Bjinse
K. Ypma, rond 1910 is dit pand verkocht
aan Kees Oege Hiddema. Deze had hier
een boerderij met schuur en stal op een
achtergelegen perceel wat bereikbaar was
via de "Lichte". ln 1926 is dhr. Hiddema
vertrokken naar'§?'aling Dijlatrastr.iitte 15
waar hij zijn bedrijf voortzette. Het socia-
lisme had inmiddels z'n intrede gedaan en
ook wortel geschoten in Holwerd.

Gezien het hoge percentage arbeiders in
ons dorp zat het socialisme in Holwerd
diep geworteld en had deze politieke stro-
ming binnen Holwerd een grote aanhang.
Zo groot dat er behoefte ontstond aan een
verenigingsgebouw. De voormalige boerde-
rij van Hiddema werd aangekocht en inge-
richt als verenigingsgebouw door een vier-
tal verenigingen re \Meten:

- Sociaal Democratische Arbeidersparti dfd
Holwerd, -Nederlandsche Wreniging tot

udn Dranhen, -
che uan Land-

Tuinbouw en Zui bond én de -
Ar b e i de rs Jeugdcenta le.

De naam van deze corporatie van vereni-
gingen kreeg de dtel ONS HUIS. Bij het
Nationaal Archief in Den Haag (wwwna-
tionaal archief.nl) hebben wij beslag weten
te leggen op een dossier betreffende "Ons
Huis", waar ook de statuten niet ontbreken.
Volgens deze statuten zaghet eerste bestuur
er als volgt uit; uoo itter: Vadner Colmer;
uice-uoorzitter: Pieter Buwalda; tecretaris:
Gerard Euert Feringa; 2e seuetaris: Jan
Dtjhstra; penningmeester: tYaling Penninga;
algemeen secundus: Gerrit Visser.

Toen het bestuur de koninklijke goedkeu-
ring aanvroeg gaf de toenmalige burge-
meester een positief advies aan de officier
van justitie; hieronder enkele zinsneden uit
dit advies.

"Van de wijze waarop de uereniging werbt of
zal werhen kan nog weinig worden gezegd,

daar ze nog rnaar hort in haar tegewoordigen
uorm bestaat. De hierb
ën dragen echter alle
rahter en bestaan lto
de s o c i a le- dern o crat i s c h e b egi ns e len zij n to ege -
daan, zoodat magwordtn aangenomen dat in
die richting zal worden gewerht,"

'Ih aermoed dat ze zich meer op politieb- dan
rrein zal begeuen, wijl ha
doel dat ze op het oog hefi
uerbonden is. Zoolang &

tegenwoordige bestuursledzn leiding bhjun
geuen, uertrluw ik wel dat de uereeniging nict
in conflict met dz regelen uan wet en ordc zzl
homen, waarzm ik geen reden han uinden on-
gunstig o? het uerzoek tot koninklijhe goel-
heuring te aduiseeren. "

De oprichtingsdatum van Ons Huis was I
mei (dag van de arbeid) 1927 en het dod
van de vereniging was het beuordcren uan &
uolhsontwihheling hetgeeo zij probeerde rc

t4
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verwezenlijken door het organiseren van
cursussen, I
-avonden.
werd organ
ten. Volgens de informatie in het dossier
werd de vereniging Ons Huis tijdens de
oorlog op last van de bezetter op 18 janua-
ri 1943 ontbonden. Pasín 1957 is opnieuw
goedkeuring aangevraagd door de toenma-
lige secretaris; J. Miedema (Amelanderweg
102 te Holwerd). Tot rond 1970 heeft het
pand Hegebuorren 19 dienst gedaan als
verenigingsgebouw, waarna kunstschilder

heeft gevestigd.
remglng § oPge-

Vraag 19:'W'at was de officiële naam rran
cafe de Steech en wat was de naam in de
volksmond?
De officiële naam van bar-cafe de Steech
was De Goede Verwachting. In de volls-
mond werd het "De Mooi" genoemd, het
schippersvolk, dat haar goederen aan de
Oplach loste en na afloop wel eens een bor-
reltje genoot nam naast de vracht schijn-
baar ook andere waar mee..

Waag20z '§7ie weet waar het Singelspaed
lagt
Dit pad had de ingang aan de van Aylvawal
(Gama) en liep tot aan de molen, het pad
had een aftakking naar rechts wat via een
"heechhout"(brug) Ieidde naar Haniastate,
verderop was er nog een aftakking naar
links en liep tot voorbij het huidige sta-
tionsgebouw. Het betrof hier een oud kerk-
pad en dankte z'n naam aan de aanwezige
boomsingels.

Waag 2lz W'aar liep het oarrememme-
reedsje?
Dit pad liep vanaf de Dokkumer Dyk (oer
t spoar nei hundert meter rjochts) en liep
tot vlakbij de Holwerter Feart, via een stuk
grasland bereikten we onze favoriete vis-
stek.

Vraag 22zVlre overwinterden aan de van
Aylvawal?
De van Aylvawal werd door het schippers-
volk én woonwagenbewoners gebruilt als
overwinteringsplaats.

Vraag 23:}J'oe werd de Opslach wel eens
genoemd?
In het pand Opslach 3 was vroeger een boe-
renbedrijf gevesdgd, eigenaar was Piet
Jansmsa, ook wel Piet Koal genoemd. Toen
het bedrijf groeide heeft dhr Jansma de be-
schuitfabriek (garage Vellema) erbij ge-
kocht. Hierdoor was één kant van de
Opslach, van Voorstraat ror Ald Feart ei-
gendom van dhr Jansma geworden en
noemde men het ook wel de Koalsingel
(Coolsingel).

Vaag 242 Hoe werd de "tonnenwagert''
gekscherend genoemd?
De tonnenwagen welke vroeger werd ge-
stald in een schuur op de van Aylvawal ken-
de iervolgen enke-
le: de Cologne),
Bo ets.

Vraag 25lBr liep een straatje haaks op de
Fonteinstraat, (oog. ter hoogte van de
huidige winkel) hoe heette dit straatje?

nvolledig aange-

ï'f:r"iï5i,:"o,
nog steeds en loopt richting Moppenbuurt

menvoorziening bestond uit een mannen-
en een vrouwenzaal en de slaapzalen be-
schikten over ijzeren ledikanten. De bewo-
ners waren afkomstig uit de hele gemeenre'§Testdongeradeel. In het gebouw bevond
zich ook het cachot waar de politie ar-
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restanten in opsloot. Na de bouw van de
oude Nijhof ( ca. 1935) werd de Lange

Jammer overbodig maar deze is pas in de

deze woning betiteld als theebus, vanuit de
verte gezien had het dan ook de vorm van
een ouderwetse teebus.

zestiger jaren afgebroken.
De oorsp Nijhof hort na opleuering;
de uan tte, de Ko*?, Fontein-
strjitte en Beyertstrjitte bestonden nog niet.

Yraag 262 Als de regenwaterbakken bij
droogte leeg waren, waar haalde men
din het water?
Bij langdurige droogte kon men water uit
de dobbe (keegen) halen, daarnaast was er
bij de kerk en de school nog een grote
drinkwaterbak, ook de pomp op Bosmas-
plein welke werd (wordt) gevoed door een
"wel" bracht uitkomst.

Waag2Tt Hoe is de naam "De Theebus "
ontstaan?
Deze straatnaam was ook voor ons een
raadsel; wij dachten in eerste instantie aan
de pelmolen die hier moet hebben gestaan,
op een kaart uit 1855 ( Eekhof) staat deze
molen nog ingetekend, het juiste antwoord
werd ons echter aangereikt door één van de
inzenders. Zy meldde ons dat deze merk-
waardige naam ontstaan is door de vorm
van de huizen welke daar eertijds hebben
gestaan; wanneer de schoorsteen op het
midden van het dak was geplaatst werd

Slotnoot: Hoewel alle
YraBen in deze quiz zljn
beantwoord bestaat de
kans dat er hier en daar
nog onjuistheden in zit-
ten, mocht dit het geval
zíjn dan horen wij dat
graag van u! Mocht u als

lid de aandrang voelen
om ook eens een stukie
voor de Doarpsbel te
willen schrijven dan
houden wij ons aanbe-
volen. Bij het samenstel-
len van dezr quizzljn de
volgende naslagwerken
geraadpleegd:

- Uit het uerleden uan Holuerd van M.
Geertsma.

- Rond de herhrestauratie te Holuterd van S.

Algra.
- Een naslagwerk van onbekende herkomst.
- Blija en Holwerd tijdens de Tweede

Vereldoorlog van H.T Andringa.

Daarnaast hebben wij, i.v.m. de geschiede-
nis aangaande de kazerne een bezoek ge-
bracht aan het streekarchief te Dokkum.
Na onderzoek bij het Nationaal Archief
haram een lijst met Holwerder verenigin-
gen aan 't licht, we hebben hiervan een
tweetal dossiers , waaronder Ons Huis, op-
gevraagd. De andere betreft een Holwerder
woningcorporatie uit 1884, hierover meer
in een volgende editie van de Doarpsbel.

De winnaar van deze quiz is geworden:
Mevr. Fr. Dijkstra-Bouma

Egbert Boonstra en Sara Hofman

HONDENPOEP
GRAAG NIET

OP DE STOEP!!

tó
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Doordat woningbouw plaats gaat vinden
aan de Oostkant van Ternaard is het nood-
zakelijk dat de tennisbanen op een andere
plek komen. Na heel veel overleg met amb-
tenaren en wethouders van de Gemeente
Dongeradeel is uiteindelijk de volgende lo-
catie uit de bus gekomen.
Zoals t op onderstaande tekening kunt
zien zullen de nieuwe kunstgrasbanen ko-
men te liggen tussen het weggetje naar de
NAM-locatie en het 2e voetbalveld van de
voetbalvereniging.
Een deel van de bebossing zal worden ver-
wijderd waardoor er plek ontstaat en vol-
doende ruimte voor 2 kunstgrasbanen
naast elkaar in Oost-'§?'est richting en een
mini-baantje wat enorm geschikt is voor
kinderen vanaf ongeveer 6 jaar.
Na intensief overleg met deskundigen blijkt
dat de kunstgrasbanen van nu uitermate ge-
schikt zijn om te bespelen en wel een heel
jaar lang; terwijl het onderhoud minimaal

is. Naast de 2 banen en de mini-baan zal
nog een clubgebouwtje gebouwd worden.
De onderhandelingen hierover en overigens
ook over de aanleg van de banen zi.in nog
steeds gaande en deze zullen ook nog wel
even voortduren. ZoaIs het nu er uit ziet,
zullen we dit jaar nog spelen op de gravel-
banen en .... zo mogelijk in de herfst (vóór
het winterseizoen) van 2007 op de nieuwe
banen.

'§7i;' nodigen graag nieuwe leden uit om
GRATIS gedurende een periode gebruik te
maken Yan onze banen.

Aanmelden kan bij:
- Annie ïlma te Ternaard (tel. 571454)
- Annie Hoekema te Ternaard (tel. 57 1978)

Tot ziens op de banen.

Het bestuur

___.1

t.ttIr
"[,

baan 1

weg nu NAMJootie

t8
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Net als vorig jaar hebben we als activitei-
wandeltocht geor-
met eten na afloop
naam van de tocht

was in dit geval "Kopke soptocht" in de
volksmond beter bekend als Snerttocht.
Een betere naam hadden we niet kunnen
verzinnen: Het weer zat in het kader van de
naarn van de tocht enorm mee: Snert! '§7'e

waren alleen al om dit feit zeer enthousiast
en vastberaden de tocht te maken en te vol-
tooien.'W'e hadden ongeveer veertig deelne-
mers aan twee tochten van resp. 7 km en
12,5 km deel laten nemen. '§í'at betreft dit
aantal zrln we gezien het snertweer erg in-
genomen met zo'n deelname.

We vertrokken vanuit De Gouden Klok en
ik liep met mijn vriendin in de groep die de
grote tocht zou ondernemen. Eerst richting
dijkhuisje waaÍ twee verraste mensen vanuit
hun huiskamer aarzelend een groetende be-
weging naar ons maakte. Wat zij zagen !\ras

een groep mensen die langzaam maar zeker
vastberaden was om door en doorweekt van
de regen thuis te komen en krabden zich
achter de oren. Gaf hun portie maar aan
Fikkie! (de hond) Veel autobezitters die wij
nog tegen zouden komen vertoonden de-
zelfde reactie.

We liepen door het eerste hek en gingen
richting t Skoar. Een tocht van 6 kilometer
met schaperoosters en diepe plassen als

handicap. Niemand haalde het in het
hoofcl om bovenop de zeedijk te lopen.
Enkele mensen hadden de kinderen meege-
nomen. Die vermaakten zich uitstekend en
konden wel fivee keer zo snel als de grote
mensen. Vooral ook omdat ze de fietsen bij
zich hadden. Na een kilometer of tlvee wa-
ren de meeste kinderen een paar kilo aan-
gekomen door de modder die zich gretig
aan hun kleren had gespat. Het feit dat hun
coole fietsen geen spatborden hadden werk-
te daar in enkele seconden aan mee. Ook
sloegen ze geen waterplas over om door-
heen te scheuren. Inderhaast hadden ze no1

even een natuurmuseum voor ons samen-
gesteld waar wij met meer dan gemiddelde
interesse de door hun uitgestalde kadavers
konden bewonderen van voor ons onbe-
kende voormalige levende wezens.

En wij maar lopen; Richting t Skoar. Op
een Begeven moment kwam je dan langs
een eendenkooi, dan volgde er een bocht in
de zeedijk en wist je dat je de helft er op
had zitten. Onderweg werden er energie-
snoepjes aan iedereen uitgedeeld, er werd
geconstateerd dat er erg veel wormen op de
\Meg en in de waterplassen zwommen, kort-
om je kwam nog ogen te kort ook op zo'n
tocht. Eenmaal aanbeland op t Skoar ble-
ken we de kinderen kwijt te zijn. Die had-
den geen routekaart geraadpleegd en waren
op '§Tierum afgestevend totdat ze na een
tijd in de gaten lregen dat het gezelschap
uit het oog was verdwenen.

Na vijf minuten volgde de emotionele her-
eniging tussen ouders en kind en werd stel-
lig beloofd nooit meer zonder ouderlijk
toezicht iets te ondernemen vanwege de
vele gevaren die deze wereld de onschuldige
kinderziel aan kan doen. Iedereen was weer
herenigd en huilend van opluchting gingen
we verder richting het baken en het dorp
dat het nu al zowat anderhalf uur zonder
ons had moeten doen.

Maar eerst lorvamen we aan bij buurtschap
Fiskbuurt waar je de autoweg over moest
steken en je niet meer bang hoefde te zir.
voor de veiligheid van de kinderen. Even
voor we daar arriveerden was er nog een
interessante discussie te volgen omtrent het
scheergedrag van mensen en de tips die zij
daarbij aan ons aan de hand deden. Blij met
deze informatie gingen we verder en begon
het nog wat harder te regenen, bovendien
waren we nog gezegend met tegenwind.
Gaf niks, we gingen zingen, dat hield de
moed er in.

Nadat we Kletterbuorren voorbij waren en

t9



D0PP BEUNG. naal 2007

het inmiddels half vijf was geworden vond
de regen het wel mooi geweest en trakteer-
de ons op de laatste tweehonderd meter op
droog weer. Hoera. Volgend jaar vertrekken
gewoon om half vijf.!!! Toen richting De
Gouden Klok. §7ij zijn even naar huis ge-
gaan om droge kleren te halen en hebben
ons daarna in De Klok tegoed gedaan aan
een kop heerlijke sneft met roggebrood en
spek die overigens het maken van de tocht

SIITHIIilG RETREÀIIE & I()ERISME H()TWERD E.(}.

Uitkering obligaties
Op zaterdag2T januari j.l. heeft de uitlo-
ting van de obligaties plaatsgevonden.
'§(i'ethoudster T '§Tillemsma en 'oud' be-
stuursleden Margit Dijkman en Theun
Miedema kregen de eer om de lootjes te
trekken.

In een informele sfeer werd eÍ eerst kome
gedronken in Cafe De Steeg en daarna ver-
tok het bestuur met de wethoudster en de
'oud' bestuursleden naar camping 'de
Dobbe'. Voor de 2 mooie trekkershutten
werden de eerste lootjes getrokken en werd
er door Alex Bouma een leuke foto voor de
NDC gemaakt.

Omdat het weer het niet toeliet keerde het
gezelschap terug naar Café De Steeg en on-
der het genot van een hapje en een drankje
werden de volgende nummers getrokken,
in totaal zyn er 225 lootjes getrokken.
Omdat er besloten is om elke uitgelote
obligatiehouder op de hoogte te stellen dat
hy zijn obligatie kon komen verzilveren
werd er tussen de uitloting en del zittingen
een ruime periode ingesteld.

Degenen die een brief onwingen konden
op: zaterdag 24 maart tussen 14.00 uur -
16.00 uur in Caft De Steeg en op maandag
26 maart tussen 19.30 uur - 21.30 uur in t
Sintrum hun obligaties verzilveren. Er is

één naam/obligatie die wij niet (meer) kon-
den ffaceren nl. die van Tj. V Marrum
obligatienummer 1568. Voorheen woonde

meer dan waard is geweest alleen al vanwe-
ge de smaak en hadden meteen al weer zin
in een volgende tocht. Die van 2008. De
Klokword bedankt voor hun geweldige bij-
drage aan deze tocht.

Met vriendelijke groet,

Frans Fennema
Activiteitentoko Holwerd

deze persoon op Achter de Hoven 2,
schien weet u waar deze persoon en
obligatie momenteel verblijft ?

Mànerak
Het recreatieterrein ligt er nog steeds niet
optimaal bi.i, maar het einde komt wel in
zicht en wij hopen als stichting dat zeer
binnenkort het terrein er weer op en top uit
zal gaan zien.

ln de passantenhaven liggen weinig boten
en door de moeilijke toegankeliikheid is het
zeer aannemelijk dat er weinig nieuwe bo-
ten bij zullen komen.

Als bestuur willen wij het recreatieterrein
optimaal benutten maar hoe? Als stichting
hebben we een tweetal ideeën maar mis-
schien heeft uzelf als Holwerder ook wel
een fantastisch idee wat we met dit terrein
kunnen gaan doen, we horen het graag van
u via srth@holwerd.nl of via Postbus 17,
9150 AA Holwerd.

U kunt natuurlijk ook één van de bestuur-
sleden inlichten! Het insturen van ideeën is

mogelijk tot 3l mei 2007.

creatieve en
mee uit de

e verdienen!

Namens SRTH
Mariska Reitsma.

mts-
lof
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80 enqueteformulieren verspreid, 12 geretourneerd.

Leeftijd
30-39 3x
40-49 3x
50-59 2x
60-69 4x

55o/o man
45o/o vrouw

s

Vraag Antwoord

Heeft u kinderen? Ja73 o/o Nee 27 o/o

Bespreekt u verkeersonveilige situaties wel eens met Dorpsbelang? Ja 33o/o Nee 67%

Heeft u wel eens een verkeersonveilige situatie gemeld aan
de gemeente?

fu 4oo/o Nee 600lo

Heeft u wel eens een verkeersonveilige situatie gemeld aan
de politie?

Ja 33o/o Nee 67%

Heeft u wel eens een verkeersonveilige situatie gemeld bii . . . ? Ja 40o/o Nee 600lo

Heeft dit geleid tot het gewenste resultaat? Nee 100%

Zou s opnieuw een verkeersonveilige situatie melden? Ja 670/o Nee 33%

Kiest u of iemand anders uit uw gezin vanwege de verkeers-
veiligheid wel eens een ander vervoermiddel om weg te gaan
dan de le keuze?

Ja 27o/o Nee 73olo

Kiest u of iemand anders uit uw gezin vanwege de verkeers-
veiligheid wel eens een andere route om weg te gaan dan
de le keuze?

Ja 27o/o Nee 73o/o

Ergert u zich wel eens aan verkeersonveilig gedrag? Ja 90o/o Nee l0o/o

Hoe snel mag er in uw straat gereden worden? lOx 30 km 2x 50 kn

Hoe snel wordt er in uw straat gereden? 3x 30 km 4x 50km
4x 60 km 2x70 km

Met welk rapportcijfer zou u de verkeerweiligheid in
uw straat willen uitdrukken?

3x I lx 32x4
lx5 4xG

Met welk rapportcijfer zou u de verkeersveiligheid in
uw dorp willen uitdrukken?

lx4 lx5 6xG
2x7 7x8

Rapportcijfer verkeersveiligheid buiten uw dorp? 6xG 3x7 lx8
Veroorzaakt u zelfwel eens verkeersonveilig gedrag? Ja 20o/o Nee 80o/o

Bent u hiervoor wel eens bekeurd? Ja 20o/o Nee 80o/o

Verkeersregels en -wetgevi ng zrln aan verandering onderhevig.
Vindt u dat u voldoende op de hoogte bent van deze
veranderingen?

Ja 27o/o Nee 73%o

Zoa u er zelf wat voor voelen uw verkeerskennis en/of
rijvaardigheid te toetsen en zonodig op te frissen?

Ja 45 o/o Nee 55olo

2t
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In het kader van de restauratie van het inte- Voor dit 'best off' jubileumprogramma wor-
rieur van de Doopsgezinde Vermaning te den uit alle voorgaande programmat de pa-

Holwerd is het gelukt de klezmerband Di reltjes gedestilleerd. Di Gojim slaat brug-
Gojim te strikken voor een spetterend en gen tussen oost en west, oud en nieuw, piep
bijzonder sponsorconcert. en grijsl

Het concert vindt plaats op zondagmiddag

15 april 2OO7 om 15.30 uur aan de De spelers - 6 muzikanten op ruim 30
Stationsweg 3 te Holwerd. Een deel van de instÍumenten:
opbrengst komt ten goede aan het restaura-

tiefonds. Eric Roelofsen trombone, darbuka,

bastuba en viool
Di Gojim begon in 1990 als traditionele
klezmerband. In hun vroege programmat Joris van Beek viool en contrabas

Noch a sjoh (1994) en Fun sjtetl un sjtets
(1996) maakte Di Gojim zich de unieke Jacob Sijtsmr accordeon, saxo-

mix van Oost-Europese volksmuziekstijlen, foon
zigeunermuziek en Joodse muziek van de

klezmer eigen. Sjaak van der Reijden trompet, bugel, pi-
ano en accordeon

Yanaf 1996 maakt Di Gojim furore met

een geheel eigen versie van de klezmer. Yincent Knaven percussie, vibra-
Filmbeelden, slapstick, humor en emotie

kruiden de voorstellingen die een veel bre-

der publiek aanspreken dan louter wereld-

muziek liefhebbers.

Ivo de §7ijs, Judith Herzberg en Herman
Pieter de Boer leveren nieuwe Nederlandse

telsten. Fred Florusse en Pieter Athmer re-

gisseren verschillende programmat.
Toegangsprijs: € 12,50.

Pers: Vuur, passie, maar uooral muzihale Kaarwerkoopvanaf 18 maart2}}7via:
adrenaline was uat Di Gojirn de zaal in
bracht. Ze maken fatsen, bespeltn ruirn uijf-
entwintig rnuziehinstrumenten en laten flm
en werhekjhheid in elkaar ouerlopen. Muzieh Telefoonnummer. 06-22784423 ('s avonds

en skpstich mahen de show, beeld en geluid tussen 17.30 en 20.00 uur).
smoben samen.

foon, cimbaal,

contrabas en

toePan

Jaap Mulder klarinetten, accor-

deon, tinwhistle,
saxofoons, cello,

trombone en zang

www. dgholwerd. doopsgezind. nl

t2
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Soarchbieder De Noorderbrug iepent 1

maart 2007 in sintrum foar aktiviteiten yn
Dokkum. Yn dizze nije festiging dyt de

namme Activiteitencentrum De Ooster-

poort' kriget sille ferskate aktiviteiten oan-

bean wurde. 1 maart komt hurd tichter by;

dërom in koart petear mei Meindert van

der Zee,lokaasjehaad, oer de stàn fan saken

yn Dokkum.

Hoe is it no mei de ferbouwing?
De ferbouwing is klear. 

.§í'e 
moatte no it

atelier en de compjoeterromte noch yn-
rjochtsje. Alles giet dat it slydjaget. Op 1

maart sille de earste kliïnten oan 'e slach.

De offisjele iepening is pas op 7 juny, in
tongersdeitemiddei.

Is it no in gewoane hobbyromte?
Nee, it is in sintrum foar aktiviteiten, dy't
bedoeld is foar írs doelgroep. Dy minsken

kinne hjir harren aktiviteiten dwaan. \íy
begjinne mei in atelier en in compjoeter-

romte.

De minsken dy't hjir komme kinne ek

meidwaan oan keukenaktiviteiten sa as

itensiede. Al pratend mei de kliihten wolle

wy dan noch ferskate oare aktiviteiten op

sette.

Do hast it oer de doelgroep; wa binne dit
dan?

Dit kinne minsken wëze dt't berne binne
mei in lichamelike beperking en/of gehoar-

problemen. It kinne ek minsken wèze dy't
letsel yn de harsens oprfin ha op de ien of
oare manier. Dan kin men tinke oan in tu-
mor, in írngeàl of in blieding. Dan rinne

saken net sa automatysk mear as foarhinne.

Dizze minsken hawwe ien mienskiplike

winsk se wolle krekt as alle oaren in fol-
weardich libben libje.

Dér heart fansels ek nuttich, oanpast wurk
by. Of gewoan noflik dwaande wëze binnen

de deibesteding, in compjoeterkursus
dwaan, sporte of in kaartsje lizze rr,ei oa-

ren. Not der ek yn Dokkum in sintrum

foar aktiviteiten komt, kinne wy ek yn

Noardeast Fryslàn de minsken tichter by

hris betsjinje.

De Noorderbrug
De Noorderbrug jout stipe oan minsken

mei in handicap, sadat hja harren libben

nei eigen winsken, ynsichten en mooglik-

heden libje kinne. Yn Fryslàn jout De

Noorderbrug stipe oan mear as 450 kliin-
ten.

Lokaasjes àn De Noorderbrug yn Fryslàn

binne te finen yn Drachten, it Hearrenfean,

Ljouwert, Snits, Tl,tsjerk en no yn maart ek

yn Dokkum. Fierders stipet De Noorder-

brug ek minsken thris of op harren wurk
troch de hiele provinsje.
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72,SÏE SP()RI!ilSrulT N H()TWERDER SPORÏHÀI. OR()()I SUTTES

Afgelopen woensdag in de krokusvakantie,

stond de Holwerder Sporthal weer bol van

de sportaktiviteiten. Za vond's middags

tussen 14.00 en 16.00 uur de traditionele
sportinstuifplaats voor kinderen van 4 tlm
15 jaar.

Deze Instuif wordt in iedere schoolvakantie

door de werkgroep Sport Overdag te

Holwerd georganiseerd van af de bouw van

de Sporthal in 1983.

Meer dan 110 kinderen namen weer deel

aan de vele sporten in de grote hal zoals:

zaalvoetbal, zaalhockey, badminton, tafel-

tennis, touwtrekken, matspringen, lange

mat, bolapringen en korfbal. In de aanslui-

tende gymzaal was voor de peuters een cir-
cuit uitgezet \ilaarop ze zich 2 uur lang naar

hartelust uitleefclen.

Tèvens 'vrías er het touwzwaaien en wan-
drekklimmen. '§í'at het succes steeds weer is

weet niemand, maar de jeugd vind het
steeds weer geweldig dat ze naar vrije keus

overal aan kunnen deelnemen. Ook deze

72 ste editie was weer een groot succes zo-

dat de werkgroep al weer uitziet naar het ju-
bileum jaar waarin de75 ste keer plaatsvind

met een extra feestelijk tintje en een ope-

ning door B&\f van Dongeradeel.

's Avonds om 18.30 uur werd deze sportdag

voortgezet met aktiviteiten voor de oude-

ren. Zo was er eerst badmintonnen voor ie-

dereen en hieraan werd anderhalfuur lang

deelgenomen door een 20-tal mensen tus-

sen de 15 en de 75 jaar.

Een gezellig spektakel met veel muziek en

lol en de nodige smashjes met het pluimpje.
Hierna vond om 20.00 uur het zaalvoetbal

plaats voor de jongeren en hier kwamen een

15-tal twintigers op af die zich anderhal-

fuur lang uitleefden en zich in het zweet

joegen.

Om half tien kon de 'W'erkgroep 
Sport

Overdag te Holwerd terugzien op een ge-

weldige sportdag waaraan in totaal 150

sporters aktief deelnamen. Zo kun je maar

zien hoe belangrijk een Sporthal kan zijn
voor een aktief

dorp zoals Holwerd. De werkgroep krijgt
het de komende tijd druk omdat er blijk-
baar grote behoefte bestaat aan sporten!!
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!(01{t}roN}tEDAo 2007

Voor maandag 30 april a.s. zijn we als kon-
inginnedagcommissie al weer bezig met de

voorbereidingen voor een programma voor
jong & oud. Ook deze dagzal, net als vorig
jaar, in het teken staan van sportiviteit.

§Tederom zijn alle verenigingen in Holwerd
aangeschreven met het verzoek om deze dag

een afraardiging van de vereniging te laten
meedoen aan deze "sportdag". Als commis-

sie hopen we op een grote deelname.

De koninginnedagwisselbeker is in 2006
gewonnen door WV Concordia.

Zr1 zullen dit jaar alles in het werk stellen

om hem te behouden.

Het is aan u\ru vereniging om te proberen

deze voor een jaar te veroveren. Dus geef u

vereniging op!

Namens de organisatie

Kees Vries, Thomas van Duinen, Arnaud
Haitsma, Gerrit Bilker

U'ISI U DÀI...

. . . Als u ies op de informatieborden wil laten plaatsen u bij TinyTadema moet zijn aan de Elbasterwei.

... Zij u ook meer kan vertellen over de kosten die er aan verbonden zijn.

... De O.VH. zd, zorgen dat er nieuwe verwijzingsborden komen in het dorp.

... Deze allerriaal in een gelijke kleur \Morden gemaakt.

... Dit straks weer up-to-date lijkt.

. . . Er voor het komende seizoen nog enkele ligplaasen in de haven beschikbaar zijn voor uw boot.

... \fij van de SRTH hopen dat in het voorjaar alles er weer piekfijn uitziet.

... U persberichten voor de Sawn Stjerren kunt laten plaatsen.

... Dit doorgegeven kan worden aan bram.buruma@planet.nl

... Het mailadres van doarpsbelang is: db@holwerd.nl
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HUISÀRÏS
L.C. Malrha. spreekuur volgens
afspraak, tel. í61301, Stationsweg 25.
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel.
i61j01.
Uitsluitend bij spoedgevallen tel. 562255.
C.F. .'an der Lugt, tel.0519-571316.

ÀPOTHEEl(
Open van 8.00 tot 10.30 uur.
s \Íiddags van 13.00 tot 17.30 uur.
l-.:.llen medicijnen 08.00 - 10.00 uur.
r;halen 16.30 - 17.30 uur.

IRIESE lÀilD
Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging,
- Kraamzorg
- Ouder- en kindzorg
Uideen verpleegatikelen ma. t/m do.
9.00 - 17.30 uur en vrijdags van 9.00 -
14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderstr aanveg 7 0.
Friese zorswinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca.22 cent
per min.) Archipelweg 109, 8921 TH
Leeuwarden, Postbus 417, Leetwarden.
058-265 56 10. Geopend ma. t/m vri.i.
8.30 tot 17.00 uur en zat. van 10.00 tot
17.00 uur.

(ONIÀIIÀDRESSEil

Dienstencentrum: vacant
Uiwaartvereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, d. 561374
Mobiele tel. 06-20620647
Bij diens afivezigheid: T. v.d. '§í'oude-

Plantinga, De Teebus 8, rcL. 562002.

IYSI()ÏHERÀPIE

J.R. Moorman, praktijkadres:
Bloemsteeg 6 (ingang àld Pölewei), tel.
562478156t876.

H U ISÀRTSEil I.ÀB() RÀIORI U M
Plaats: Nije Nijhofi maandagmorgen van
10.00 - 10.15 uur.

IANDARIS
Dhr. V. Roux, Beyertstraat 101 , tel.
562300.

PEDI(URE
M. Rintjema-Kruize, Morgenzon 10
Behandeling op afspraak, tel. 561689.
Elisabeth Broersma, Ringweg 34,
Brantgum, rcL.561594

TItlIJIOEHEER
Heeft u klachten, dan kunt u dit melden
op tel. nr. 0519-298777.
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