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uur.
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Holwerter Fiersichten
Inmiddels is het project Holwerter
Fiersichten in volle gang. Er zijn goedbe-
zochte bijeenkomsten geweest over een
aantal onderwerpen zoals: Jeugd, Werken
en een als belangrijk gezien onderwerp:
Recreatie en Toerisme. 

Meer dan 80 grote en kleinere plannen
zijn op Recr.Toer. ingediend. Meerdere
organisaties zoals gemeente, provincie en
de Dienst Landelijk Gebied houden zich
bezig met deze plannen.
Men is er van doordrongen dat er kansen
liggen voor Holwerd en omgeving om
zich te ontwikkelen naar een meer leven-
dig gebied waar mensen graag wonen,
werken en recreëren.

De inwoners van Holwerd zijn enthousi-
ast over de plannen, dat bewees ook de in-
foavond op 1 oktober. Er waren veel men-
sen en er kwamen al goede ideeën naar vo-
ren. Velen vinden dat er wat moet gebeu-
ren gezien de slecht verlopen herstructure-
ring, de veel te koopstaande woningen,
achteruitlopende werkgelegenheid enz.
Er komen nog bijeenkomsten over:
Voorzieningen, Wonen, Werkgelegenheid
en Jeugd.

Januari/februari komt er een concept van
de plannen en ook weer een info-avond
voor de dorpsbewoners. Oproep: blijf
meedenken en laat je horen als het gaat
over ideeën of plannen!

Bezoek B&W Aan Dorpsbelang 
Bij het tweejaarlijks bezoek van B&W aan
dorpsbelang  zijn er een aantal zaken aan
de orde gekomen. Een daarvan is de be-
wijzering naar industrieterrein ’s Lands
Welvaren. Op de ANWB-borden staat
niet aangegeven de richting naar het in-
dustrieterrein, waardoor veel vrachtauto’s
de weg kwijt zijn. Dorpsbelang heeft al ja-
ren hierop aangedrongen zonder resultaat.

De gemeente wil de riolering en het asfalt
van het industrieterrein aanpassen en zal
dan ook de bewijzering in datzelfde bud-
get meenemen. Ook is na lang overleg nu
een toezegging van de provincie om een
grotere fietsenstalling te plaatsen . Er is
nog een ‘knelpuntenpot’ waaruit dit be-
taald zou kunnen worden. Nu maar weer
afwachten (en bellen) wanneer  er einde-
lijk een nieuwe fietsenstalling staat.

Er komt een inventarisatie van verkeers-
knelpunten in de gemeente. Ook komen
de heer Reitsma (verkeersambtenaar) en
de heer Pasveer in Holwerd om deze knel-
punten zoals: te snel rijden, gevaarlijk par-
keren e.d. te inventariseren.

Dorpsbelang heeft ook gevraagd of er iets
gedaan kan worden aan de troosteloze
‘lange leechte’ aan de Fonteinstrjitte (her-
structurering 2de fase) Zolang er niet
wordt gebouwd en dat gebeurt waar-
schijnlijk niet voor de zomer 2009, zou er
geëgaliseerd moeten worden en opnieuw
ingezaaid.  Er is nog geen toezegging wat
dit betreft.

Sa dat wie it earst wer. Dorpsbelang wins-
ket jim gesellige feestdagen, in stevige
winter mei snie en iis en in goeie takomst
foar Holwert.

Sara Hofman

NIJS FAN DOARPSBELANG

✩
✩
✩
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L. Maltha belde me op en zei niet be-
schikbaar te zijn voor het interview en zo
was ik op mezelf aangewezen om een vol-
gende gegadigde te vinden voor deze
dorpsbel uitgave, daar ben ik meen ik in
geslaagd. Na een aantal weken wikken en
wegen ben ik naar de Stelp gegaan en heb
Johan Lammering de vraag voorgelegd.
Hij vond het een prima idee maar legde de
vraag bij zijn levensgezellin neer. 

Maja Geluk is getrouwd met Johan
Lammering en samen runnen zij met
Bennie Tuil de groepsaccommodatie de
Stelpshoeve.

Haar jeugd brengt ze door in Hilversum
en later Brabant.  Ze studeert aan de so-
ciale academie Hogeschool Rijnmond
HBO maatschappelijk werk te Rotter-
dam, volgt cursussen creatieve therapie en
doet intussen nog veel vrijwilligerswerk in
de crisisopvang voor mishandelde kinde-
ren en vrouwen, in deze tijd leert ze  als 19
jarige ook haar huidige echtgenoot ken-
nen. 
Daarnaast was ze actief  in het vrouwwerk,
bijv. het ontwikkelen van het  politieke
bewustzijn door middel van cursussen en
gesprekken.  Maja en Johan zijn de ouders
twee dochters en een zoon en hebben
daarnaast nog  een klein legertje aan
pleeg/opvangkinderen verzorgd. De op-
vangkinderen waren meestal voor de duur
van hooguit een paar weken, de pleegkin-
deren konden jaren lang blijven.  Het was
altijd druk in huize Geluk,   het huis en
hun hart waren groot genoeg om iedereen
te bergen. Soms hielp een wat overijverig
pleegkind mee met het wassen van de kle-
ding, omdat je in dit soort huishoudingen
daar vaak flink wat tijd mee kwijt bent
moet  het kleine opvangmeisje uit Siera
Leone gedacht hebben een oplossing te
vinden voor de enorme voorraad kleding
en stopte het een voor een in de daarvoor
bestemde wc pot. Eerst miste men niks
maar na een tijdje viel op dat er toch wel
erg veel textiel verdween  en daar kwam

nog bij dat de loodgieter erbij moest ko-
men omdat de riolering potdicht bleek te
zitten hetgeen de oplossing van het raadsel
betekende.
In deze tijd wonen ze in Poortvliet
Zeeland, een vrij gesloten gemeenschap
waar ze toch gemakkelijk hun draai heb-
ben weten te vinden. Hier houdt Maja
zich ook bezig met basis en volwassenedu-
catie, trainingen, cursussen politieke advi-
sering en voor het creatieve gedeelte een
cursus poppenmaken daarnaast drijft ze
samen met haar kinderen  een winkel in
hobbymaterialen.  Rond deze tijd komt er
in haar winkel een Amerikaan die belang-
stelling heeft voor haar poppen. Achteraf
tot haar spijt gaat ze akkoord met het ver-
schepen van  tweehonderd poppen (waar-
onder veel handgemaakte) door de
Amerikaan naar de States. Later komt de
man nog even gezellig napraten en het ge-
sprek komt op een gezamenlijke interesse
namelijk Amerikaanse oldtimers. Dit
mondt uit in een idee om een beurs te or-
ganiseren in ’t Turfschip te Breda. Wegens
succes doen ze het een jaar later over op
een wat grotere locatie in Apeldoorn met
hetzelfde resultaat. Aangemoedigd door
deze resultaten besluiten het evenement te
herhalen in de Brabantshallen Dit houdt
een jaar lang keihard werken in; Maja re-
gelt de standhouders, Johan de vergunnin-
gen en de hallen en de Amerikaan zorgt
voor de auto’s. Het hoogtepunt van de
beurs was een enorme met goud beslagen
auto die de man voor de gelegenheid heeft
weten los te peuteren van de Amerikaanse
Rockformatie Emerson Lake en Palmer
compleet met bewaking. Voor de rest wa-
ren de Brabantshallen drie dagen lang ge-
vuld met honderden jaren 50 oldtimer
auto’s.  
Na dit succes vonden ze het mooi geweest:
Maja:  “Je bent een jaar lang bezig voor drie
hele intensieve dagen, als het dan lukt en je
komt er redelijk uit zonder financiële tegen-
slagen dan geeft dat natuurlijk een enorme
kick, alleen val je in een gat als het maandag
is en alles weer voorbij is”!

INTERVIEW MET MAJA GELUK
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Nadat ze ruim 20 jaar werkzaam was in de
hulpverlening gooide ze het roer om en
begon ze met Johan een hotel in het
Drentse Gasselter-Nijveen. De hulpverle-
ning is haar niet bepaald in de koude kle-
ren gaan  zitten en de verhalen die dit op-
leverde zullen we de dorpsbellezer bespa-
ren. Daarnaast hadden ze door de organi-
satie van oldtimerbeurs zoveel ervaring
opgedaan dat ze voldoende zelfvertrouwen
hadden voor deze nieuwe uitdaging.  Het
hotel heeft 17 kamers en geeft zeven da-
gen per week werk. Johan doet de organi-
satie, ontvangt de gasten en Maja staat on-
der andere in de keuken of maakt zich el-
ders nuttig en heeft lak aan het protocol
dat bij de hoteldame schijnt te horen
(truttige mantelpakjes dragen e.d.) en
blijft liever zichzelf met spijkerbroek en
slobbertrui. Na een aantal jaren zorgt een
mislukte knieoperatie ervoor dat ze nau-
welijks meer in staat is om te lopen en ze
bovendien chronische pijnen moet verdu-
ren. Het hotel is dan niet meer vol te hou-
den voor Johan en ze besluiten de groeps-

accommodatie de Stelp in Holwerd te be-
trekken, hetgeen een stuk minder be-
lastend is voor de twee. Maja: “Ik keek heel
erg tegen het vertrek naar Friesland op, het
was zo ver weg, de taal en de mensen kende
ik niet!” Holwerd is haar echter  enorm
meegevallen. Wij Holwerders spreken na-
melijk ook gewoon Nederlands, we zijn
open en mensen die hier komen wonen
zullen niet al te veel problemen ondervin-
den met inburgeren omdat hier  over het
algemeen een sfeer heerst van Leven En
Laten Leven (mits je het niet te bont
maakt maar dat geldt overal). Kortom
Maja heeft het hier erg naar de zin en
raadt zelfs haar kinderen aan om zich hier
te vestigen. In nabije toekomst is ze beslist
weer van plan om samen met mensen hier
iets creatiefs op te zetten. Dat kan varieren
tot workshops poppen maken, praatgroe-
pen, muziek maken (djembe spelen) We
zullen nog van haar horen in ieder geval.

Volgende gegadigde?
Henk de Vries

HOLWERT, 8E IEU

It ferhaal fan it âlde doarp giet fierder en der
komme mear en mear frjemde eleminten ûs
kant op. Hoe giene de Holeuurters der mei
om  seker no at der ek  hieltyd mear iepenlik
twivele wurd oan de eigen goaden en gebrû-
ken?

Achte Redbad,
Doe't ik by de noarder thorp oprûn fer-
naam ik dat der in grutte mannichte folk
op ‘e thorp stie te sjen. De hiele boel wie
oerstjûr en sech mei grutte eagen nei de
waadsee; Wat der barde wie in frjemd ge-
sicht.
Yn ‘e fjirte lei it skip fan Liudger fêst op in
sânbank, en al wat hy en syn bemanning
ek besochten, it slagge harren net om de
boel op dreef te krijen, de fracht ûnders-
kyten griene bananen lei op it dek te
stjonken mar it begrutte harren om de
brut oer board te setten dat se moasten

wachtsje op heech wetter.
Undertusken seagen we it skip fan Willi-
brord doelleas hinne en wer farren en hy
en syn bemanning diene oars neat as sjon-
ge fan "hoog is de zolder, laag is de vloer",
raar drankje, die nobel.
Mar de oanlieding fan it terlit wie dat der
no ek in tredde yn 't sicht wie. It skip
kaem rjocht op e thorp oansylen en sa oan
e foarm en de sylen te sjen gie it om in
Romeins skip.

De minsken op e thorp hiene it der net op
stean en raasden as lilke bollen.
Mar it skip kaam  tichterby oant it mei in
rotklap by de thorp opdavere, de
Holueerters wiene net mear te hâlden  en
soene de bemanning te liif.  
Op dat stuit stie Frethorick ynienen
midden tusken it folk en begûn op ’e
Holeuurters mei droege kowekeutels te
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smyten.  Wylst er dat die,  raasde er dat se
de gasten harren gong gean litte moasten.
Op dat stuit kaem der in keardel fan it
skip ôf en run by de thorp op. De
Holeuurters begonnen as ien man  te lait-
sjen: De frjemde kearel mei syn great burd
en staf hie in jurk oan....
De ienigsten die't net laken wiene
Frethorick en Sjouke Klaproas, de bard;
Sjouke, seach de frjemde keardel oan en
wie op slach fereale.  Hy begûn fuort op

syn ald harp te spyljen en doe't er der ek
nog by begûn te sjongen skopte
Frethorick him sa bot ûnder syn kont dat
it harpke troch de locht flêch en by de
thorp del dondere.
Op dat stuit wie de frjemdeling boppe op
‘e thorp oankaem en stelde himsels foar as
Bonifaasjus...

Groetnis,
Ridzart Fen Holeuurt oant Paethenth.

Gereformeerde Gemeente

I.K.O. 24 dec. 22.00 uur Dhr. G. Riemersma, in de Willibrordus Kerk
eerste kerstdag 25 dec. 9.30 uur Mw. A. Hoekstra, m.m.v. Kinderkoor "Sjong

Mar Ta"
tweede kerstdag26 dec. 9.30 uur Dhr. G. Riemersma, m.m.v. Chr. Muziek Ver.

De Bazuin
28 dec. 11.00 uur Ds. F.G. Fink
31 dec. 19.30 uur Dhr. G. Riemersma.  

Hervormde Gemeente

I.K.O. 24 dec. 22.00 uur Dhr. G. Riemersma, m.m.v. 2 trompettisten
eerste kerstdag 25 dec. 10.00 uur dienst in de Doopsgezinde Kerk

28 dec. 9.30 uur Dhr. K. Visbeek, in Blije
31 dec. 18.30 uur Ds. E. Jongstra, in Brantgum

Doopsgezinde Gemeente

I.K.O. 10 dec. 19.30 uur Da. K. Roosma-de Vries, Vesper
I.K.O. 17 dec. 19.30 uur Ds. E. Jongstra, Vesper

24 dec. 19.00 uur Kerstfeest met de Zondagschool
I.K.O. 24 dec. 22.00 uur Dhr. G. Riemersma, in de Willibrordus Kerk
eerste kerstdag 25 dec. 10.00 uur Mw. K. Roosma-de Vries, m.m.v. Willibror-

dus koor
31 dec. 17.00 uur Da. K. Roosma-de Vries

Voor informatie over de Doopsgezinde Gemeente:  www.dgholwerd.doopsgezind.nl
Gezamelijke Vrouwen Verenigingen
Kerstviering 15 dec. 15.30 uur In de Doopsgezinde kerk

Alle gemeenten nodigen u allen van harte uit. De collecten tijdens de I.K.O. diensten zijn
bestemd voor Afke van Dijk voor de Stichting Hand to Hand.

DIENSTEN IN HOLWERD IN DECEMBER 2008
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Secretariaat: 
Pôlewei 11, 9151 HX  Holwerd; 
tel. 0519 - 562086  
Corresp.adres: 
Postbus 3, 9150 AA  Holwerd         
Aangesloten bij de Federatie van Uit-vaart-
verenigingen in Friesland

De vereniging
Een probleem van de uitvaartverenigingen
is het op peil houden van het ledenbe-
stand. De aanwas van jonge leden is cruci-
aal voor de vereniging. Zonder deze aan-
was is de vereniging op lange termijn ge-
doemd te verdwijnen. Om de paar jaar
lichten we de vereniging door voor een be-
rekening van de actuariële reserve. Hoe
meer jonge leden de vereniging telt, hoe
gunstiger de hoogte van deze reserve er uit
komt te zien. De contributie is gebaseerd
op het 'omslagstelsel'; dat wil zeggen: ie-
dereen betaalt dezelfde contributie. Met
andere woorden: jongeren sparen mee
voor de ouderen. Aan de andere kant spa-
ren de ouderen ook mee voor de jongeren.
Iemand van 80 jaar heeft meebetaald aan
een lid dat b.v. op 30-jarige leeftijd is over-
leden. Deze laatste heeft bij lange na zijn
ledenkorting niet opgebouwd. Er wordt
dus een spaarpotje opgebouwd dat ten
goede komt aan het totale ledenbestand.
Wanneer we dat spaarpotje volledig willen
benutten moeten de jongeren wel lid blij-
ven van de vereniging. Het risico op ver-
trek en bedanken van jonge leden is reëel
aanwezig.
Verenigingen waar een (te) groot verloop
is onder de jonge leden zullen de contri-
butie moeten verhogen om de uitkering
op peil te houden. Een andere optie is: de
contributie ongemoeid laten en de leden-
korting verlagen. Gelukkig is dit bij onze
vereniging niet aan de orde. 
Onze laatste actuariële berekening dateert
van 2006. De gemiddelde leeftijd van
onze leden  was toen 47 jaar voor mannen
en 48 jaar voor vrouwen, welke in de
voorafgaande driejaarsperiode  gemiddeld
gelijk bleef, zodat er geen vergrijzing was

opgetreden. Het verwachte aantal sterfge-
vallen volgens de actuariële grondslagen
(gemiddeld aantal per jaar) was begin
2006: 19. De laatste paar jaar is het wer-
kelijke aantal sterfgevallen lager dan de
prognose. Voor onze vereniging zijn de
grondslagen voldoende veilig. Begin vol-
gende jaar zullen we een nieuwe bereke-
ning laten maken.

Uitvaartkosten
Regelmatig wordt mij gevraagd hoeveel
een uitvaart kost. Moeilijk te beantwoor-
den. Als ik de verzekeraars mag geloven
dan zou een uitvaart gauw � 10.000,-
gaan kosten. Regelmatig ontvang ik recla-
me voor een uitvaartverzekering, waarin
die kosten worden gesuggereerd. Daarbij
werkt men ook nog op mijn gevoel door
te vragen of ik mijn nabestaanden met
zulke kosten wil opzadelen. Ik kan een
uitvaart zo duur of zo goedkoop maken als
ik zelf wil. Er is een keur aan graf- en cre-
matiekisten, bloemen en bloemstukken,
rouwdrukwerk, sieraden, gedenktekens en
grafmonumenten. Of ik van die mogelijk-
heden gebruik wil maken en voor welke
prijs, bepaal ik zelf; dat is een keuze.
Natuurlijk kan ik voor een paar duizend
euro wel een uitvaart laten verzorgen.
Geen advertenties, geen rouwkaarten,
geen bloemen, geen rouwdienst, geen kof-
fietafel; alleen het strikt noodzakelijke. Na
mijn uitvaart een berichtje in de plaatse-
lijke krant dat de plechtigheid in familie-
kring heeft plaatsgevonden. Maak ik wel
gebruik van een of meer van de hiervoor
genoemde diensten dan lopen de kosten
als gauw op naar zo'n �  4.500.-.
Om antwoord op de vraag te geven lijkt
het mij toch wel zinvol om een indicatie te
geven van de kosten. Geen uitputtende
opsomming van alle mogelijke uitgaven,
maar ik beperk mij tot de meest voorko-
mende kosten welke door onze vereniging
worden betaald en/of voorgeschoten.
Het is aan u welke diensten u afneemt en
tegen welke prijs. Ik laat de grafmonu-
menten buiten beschouwing.

UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” HOLWERD
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Indicatie uitvaartkosten
Graf- of crematiekist �    400,-
Laatste verzorging overledene �    130,-
Opbaring eigen aula �    150,-
Vervoer (rouwauto) �    200,-
Uitvaartleider met dragers (bruto) � 1.000,-
Aankoop begraafrecht (20 jaar) �    205,-
Afkoop alg. onderhoud (20 jaar) �    435,-
Grafdelven (standaard graf ) �    382,-
Crematie met basistarief asbestemming �    950,-
(idem op zaterdag � 1.250,--)
Advertentie Leeuwarder Courant �    500,-
Advertentie Friesch Dagblad �    300.-
Advertentie Nieuwe Dockumer Courant �    250,-
Zaalhuur �    125,-
Koffietafel     p.p. �        8,-
100 Rouwbrieven �    350,-
100 postzegels �      44,-
100 liturgieën �    250,-
Akte van overlijden �      10,80
Condoleanceregister �      40,-

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Deze opgave dient om u een indicatie
te geven van de kosten van een uitvaart. Bij een volledig lidmaatschap wordt op het totaalbe-
drag van de nota � 850,- ledenkorting in mindering gebracht.

Nota's van derden worden doorberekend zonder opslag. De diensten, uitgevoerd door de
vereniging zelf, worden voor de leden berekend tegen kostprijs. Voor niet-leden worden
verhoogde verenigingskosten berekend en een opslag van 10%.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap kost � 20,- per persoon per jaar. Ieder jaar wordt op de Algemene
Ledenvergadering de hoogte van de contributie vastgesteld, evenals de ledenkorting.
Inwonende kinderen zijn kosteloos lid van de vereniging, mits ze zijn aangemeld en heb-
ben recht op de volledige korting bij overlijden. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd
geldt voor hen ook de contributieplicht. Het is belangrijk dat hun lidmaatschap voort-
duurt. De aanwas en het behoud van jonge leden is van levensbelang voor de vereniging.
Bij verhuizing of huwelijk (b.v. in verband met de aankoop van een woning) worden o.a.
ook verzekeringen geregeld. Dat is een goede zaak en ook heel belangrijk. De uitvaartver-
eniging wordt dan wel eens overbodig geacht.
Dat is jammer en mijns inziens ook onvoordelig voor een lid. Onze vereniging heeft geen
winstoogmerk en regelt een uitvaart voor haar leden tegen kostprijs. Bij een uitvaart ver-
zorgd door een uitvaartbedrijf zul je andere prijzen dan die zoals hiervoor genoemd, aan-
treffen. 
Word of blijf maar lid van de plaatselijke vereniging, ook als je verhuist. Heel voordelig.
Voor informatie over het lidmaatschap kunt u terecht bij de secretaris M. Dijkman-
Elzinga, Pôlewei 11; tel. 0519-562086 of de penningmeester S. Vellinga, Foarstrjitte 3; tel.
0519-561759.

Holwerd, december 2008 S. Vellinga
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De werkgroep Sport Overdag organiseert
weer van alles in de winterperiode in de
Ynset te Holwerd.
Zo kan iedereen badmintonnen op iedere
woensdag van 18.30 tot 20.00 uur Je
hoeft niet lid te zijn en kunt vrijblijvend
meedoen voor slechts 1,50 euro per keer.
Ook kan er gebadmintond worden op
vrijdagmorgen van 9.30 tot 10.30 uur
Erna staat de koffie klaar!!
Verder kan er nog meegedaan worden aan
een badmintontoernooi op iedere 3e zon-
dag van de maand van 14.00 tot 16.00
uur. De inleg bedraagt dan 3 euro met
erna gratis hapjes.

Ook voor de jeugd wordt er weer van alles
georganiseerd.
Zo vinden er sportinstuiven plaats op
woensdag 24 dec. In de kertsvakantie en
op woensdagmiddag 7 januari in samen-
werking met High five voor sport Tevens
is er een instuif op woensdag 18 februari
in de Krokusvakantie
De instuiven beginnen om 14.00 uur en
duren tot 16.00 uur. De inleg bedraagt 1
euro per keer. Iedereen van 4 t/m 15 jaar
kan hieraan meedoen. Geen opgave, ge-
woon komen!!
Inlichtingen: Douwe Kuipers, De Mor-
genzon 12, tel.: 0519 561694.

SPORT OVERDAG TE HOLWERD

Wist U dat er al enkele jaren geschaakt
kan worden door de Jeugd van Holwerd
e.o. Dit gebeuren vindt plaats op maandag 
’s middags van 17.00 tot 18.00 uur in de
Tsjelke te Holwerd. Er wordt 20 min les
gegeven voor beginners en gevorderden en
vervolgens kompetitie gespeeld om fraaie
prijzen. De inleg bedraagt 0,50 euro per

keer en lidmaatschap is niet verplicht.
Kom gerust eens kijken. Leeftijd van 8
t/m 15 jaar. We stoppen eind maart als het
eierzoeken begint en we met de pols het
land ingaan!! 

Inlichtingen: Douwe Kuipers, De
Morgenzon 12, tel.: 0519 561694.

SCHAKEN IN HOLWERD

Donderdag 25 september j.l. hebben de
bewoners uit de moppenbuorren een ge-
slaagd feest gehad. Saakje. Debby en
Maaike hadden na het inzamelen van de
benodigde gelden, voor een overmatige en
zeer lekkere maaltijd gezorgd in de
Stelpshoeve. Met de nodige drank erbij
was het een geslaagd samenzijn waar afge-
sproken is dit jaarlijks te herhalen. 

Iedereen ziet elkaar toch wel bijna dage-
lijks maar vaak zijn het korte kontakten en
op zo"n avond kan je eens goed bijpraten
en lief en leed delen. Misschien is de mop-
penbueren wel het kleinste straatje van
Holwerd maar het is zeker een van de ge-
zelligste en de buren leven niet alleen

naast elkaar maar ook met elkaar! Soms is
het ook wel eens de straat met het meeste
lawaai als de bewoners de bij de
Stelpshoeve aanwezige kakatoes nieuwe
woorden proberen aan te leren. Het Fries
wordt er dan bij hun ingestampt, moeilijk
voor vogels als je 15 jaar lang alleen in het
Nederlands ben toegesproken! Ook oud
bewoners uit de straat waren aanwezig, af-
valligen werden ze genoemd. Die kwamen
duidelijk weer even de sfeer proeven in het
mooie en gezellige Holwerd. Vrijdag 9 ja-
nuari wordt er een nieuwjaarsborrel in de
Stelpshoeve gehouden waar elke bewoner
uit de straat wordt verwacht.

Johan Lammering 

FEEST
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LA ST VA N:
Neem dan een vrijblijvend contact op met:

LIKDOORNS
EELT
KALKNAGELS
KLOVEN
INGEGROEIDE NAGELS

AANTEKENING DIABETISCHE VOET
Ringweg 34 - 9153 BL Brantgum - Tel. (0519) 56 15 94

ELISABETH BROERSMA
gediplomeerd pedicure
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Na de oorlog, in het jaar 1951, wordt er in
Holwerd begonnen met de bouw van een
hele nieuwe buurt. Deze komt aan de
Fonteinstrjitte en de Van Bongastrjitte.
De nieuwe wijk in het kader van de na-
oorlogse wederopbouw is ook zeer nood-
zakelijk. Wij kunnen het ons vandaag de
dag niet meer voorstellen, maar in die tijd
woonden er gezinnen in ons dorp onder
zeer erbarmelijke omstandigheden.

De bewoners van deze nieuwe buurt zijn
onder andere afkomstig uit de kazerne aan
de Fiskwei en van Moppenbuorren. Uit
krantenartikelen en een prachtige film uit
die tijd valt op te maken dat deze huizen
ernstig verkrot en bijna onbewoonbaar
waren. Muren waren gescheurd, vloeren
verrot, kelders stonden vol water en daken
lekten aan alle kanten. Kortom: onmense-
lijke omstandigheden! 

Deze mensen zijn dan in 1952 ook maar
wat blij dat hun nieuwe woningen gereed
zijn en dat zij eindelijk een fatsoenlijk dak
boven hun hoofd hebben. Ter herdenking
van dit feit is er in het pand tegenover de
brandweerkazerne (nu postduivenvere-
ning De Kustvliegers) een gevelsteen ge-
plaatst door de toenmalige commissaris
van de koningin in Friesland, de heer
Linthorst Homan. 

Twee jaar geleden is men begonnen met
de sloop van een groot deel van deze buurt
en dankzij onze oplettende dorpsgenoot
Henk Oevering is de gevelsteen van de
slopershamer gered. Daar heeft hij een
tijdje in opslag gestaan, maar nu is hij dan
herplaatst door de woningbouwcorporatie
Dongeradeel. De steen is nu weer te be-
wonderen in de voorgevel van het pand
Fonteinstrjitte nummer 18 bewoond door
Wybe Wijma.

Heeft u interesse voor de bouw in 1952?
In het krantenarchief van de Leeuwarder
Courant (www.archiefleeuwardercou-
rant.nl) zijn alle artikelen te vinden. Heeft
u belangstelling voor de film uit 1952? 
Dan kunt u met Henk Willemsen (tel.
561035) contact opnemen. Er zijn nog
exemplaren verkrijgbaar. Op deze film zijn
unieke beelden van de oude kazerne te
zien en hoe de mensen daar toen leefden.
Voordat men in de nieuwe huizen kon
trekken hebben deze mensen eerst nog in
tijdelijke barakken gewoond aan de De
Kamp. 

En ook ziet u bijvoorbeeld stukadoorsbe-
drijf Stielstra en vele andere timmerlieden
aan het werk bij de nieuwe huizen.

Henk Willemsen

HERPLAATSING GEVELSTEEN FONTEINSTRJITTE
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Kinderen zonder naam; kinderen zon-
der graf

Zoals overal ter wereld, worden er kindjes
doodgeboren of sterven vroegtijdig in de
zwangerschap. 

Er is een tijd geweest en ook in Holwerd,
dat deze kindjes weg werden gehaald, nie-
mand weet waar ze zijn gebleven. Ze heb-
ben geen naam gekregen, ze hebben geen
graf gekregen, en er is geen begrafenis ge-
weest. De moeder bleef vaak alleen achter
in het kraambed. 

Het leven gaat dan verder, met een een-
zaam verdriet en leegte waar vaak niet over
gepraat werd en wordt. 

Dit geldt ook voor de moeders van kind-
jes die in de zwangerschap sterven, ook zij
blijven met lege armen achter en hebben
vaak geen grafje. In de levens van vele
vrouwen is dit vaak een verzwegen onder-
werp, en toch vergeet je het nooit.

Na de open dag van M’ATELIER, kwam
iemand uit Holwerd met het idee, om
eens te onderzoeken of er behoefte is aan
een gedenkteken voor al die kindjes zon-
der naam en zonder graf. Gedacht wordt
aan de begraafplaats.

Wij doen hierbij een oproep aan al die
vrouwen en/of familieleden die zich in dit
verhaal herkennen. 

We willen graag samen komen en horen
hoe dit idee voor jullie is.

We nodigen u uit voor een bijeenkomst
op 15 januari 2009 om 15.00 uur bij
M’ATELIER.

Op deze bijeenkomst willen we dit idee
verder ter sprake brengen.

Voor meer informatie kunt u mij natuur-
lijk ook bellen.

Op 10 januari 2009 van 10.00 tot 16.00
uur houdt M’ATELIER OPEN HUIS.
Iedereen is welkom om een kijkje te ne-
men in dit nieuwe atelier in Holwerd.

M’ATELIER, centrum voor creatief rou-
wen en intuïtieve ontwikkeling

Sjoukje Maria Kramer
Stationsweg 40
9151 JP Holwerd
0519-561997
mateliersj@kpnplanet.nl
www.creatief-rouwen.nl

VOOR FAMILIE VAN BIJZONDERE KINDEREN
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PRAKTIJK VOOR AANVULLENDE MANUELE THERAPIE

Methode Zen/Moderne Shiatsu
Dorn methode/Stoelbehandeling

Tevens behandeling aan huis.
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF

Als complementaire hulpverlening binnen de gezondheidszorg.

Vergoeding mogelijk via aanvullende zorgverzekering
Info en afspraken graag tussen 7.00-8.30/19.00-20.30

0519 571737 / 0610090092 of a10jongmans@hetnet.nl

Mevr. A. Jongmans, ‘t Skoar 12, 9145 CD Ternaard
Ingeschreven als NVST Lid

M’ATELIER
centrum voor 

creatief-rouwen en intuïtieve ontwikkeling

nodigt u uit voor de Open Dag op
zaterdag 10 januari 2009 van 10.00 - 16.00 uur

workshops ................ open atelier dagen
cursussen  ................ beeldhouwen 
wandelen ................ aan het wad

Sjoukje Kramer
Stationsweg 40, Holwerd  0519-561997

materliersj@kpnplanet.nl -   www.creatief-rouwen.nl
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Nu de winterpriode weer is aangebroken
staan bij de v.v. Holwerd. Weer veel
binnen activiteiten op het programma.

Zo vindt het traditionele Dongeradeel-
toernooi weer plaats in de Ynset op zater-
dag 20 december van 13.00 tot 18.00
uur. Alle standaard teams uit Dongeradeel
nemen weer deel plus het Old Star Team
bestaande uit de oud ster spelers van alle
clubs.

Ook zaterdag 27 december staat weer bol
van het zaalvoetbal in de Ynset. 
‘s Morgens van af 9.00 uur strijden alle A-
junioren uit de gemeente om het kam-
pioenschap van Dongeradeel tot 12.00
uur.
Om 13.00 uur start het traditionele zaal-
toernooi voor de 26e keer met teams als:
Franeker, Raard, Holwerd, Blija en
Ternaard. Deze laatste 2 toernooien zijn
gratis te bezoeken!!

Op zaterdagavond van af 20.00 uur op 
3 januari, organiseert de v.v. Holwerd z’n
Nieuwjaarsbijeenkomst voor iedereen die
de club een warm hart toedraagt!!

Op woensdagavond 7 januari vindt het
Zaalmixtoernooi plaats in de Ynset van af
19.30 uur.Iedereen die wil zaalvoetballen
is daarbij welkom!

Tevens vinden er in de kerstvakantie di-
verse jeugdtoernooien plaats in de Ynset.
De data komen tijdig in het kastje te han-
gen op de Morgenzon.

Tenslotte is er van af woensdag 7 januari
iedere woensdagavond zaalvoetbal in de
hal met teams van de v.v.Holwerd. Ook
op deze avonden is de entree gratis in
onze mooie hal!!

Voor meer inlichtingen en ook als U lid
wilt worden van het zaalvoetbal: Douwe
Kuipers, De Morgenzon 12, Tel.: 0519
561694.

PROGRAMMA V.V.HOLWERD
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Kent u dat gevoel van je hart eens willen
luchten, behoefte hebben aan iemand die
echt naar je luistert.

Sensoor Fryslân is er voor iedereen die be-
hoefte heeft aan een gesprek. De gesprek-
ken zijn anoniem en vertrouwelijk. Je
kunt vanuit je eigen vertrouwde omgeving
bellen op het moment dat jij daar behoef-
te aan hebt. 

De vrijwilligers die je aan de telefoon
krijgt, hebben voor dit werk een uitgebrei-
de training gekregen.

In 2007 hebben we bijna 14.000 gesprek-
ken gevoerd. Dat is een gemiddelde van ±
40 gesprekken per dag. De onderwerpen
die tijdens de gesprekken naar voren ko-
men zijn zeer uiteenlopend: eenzaamheid,
rouwverwerking, relationele problemen,
gezondheid, seksueel geweld, neer-
slachtigheid. 

Mensen die te maken hebben (gehad) met
huiselijk geweld, kunnen wij doorverwij-
zen naar een informatielijn over huiselijk
geweld.

Geschoolde vrijwilligers nemen de tele-
foon op. Het zijn mensen die zich met
hart en ziel in willen zetten voor anderen,
door middel van een gesprek van mens tot
mens. 

Op basis van gelijkwaardigheid. Geen be-
tutteling, geen ongevraagde adviezen. De
beller wordt in zijn of haar waarde gelaten:
het belangrijkste is dat de beller zijn of
haar verhaal kwijt kan, stoom kan afbla-
zen, positieve en respectvolle aandacht
krijgt. De vrijwilliger heeft en neemt de
tijd voor de beller. 

En juist dat is in de huidige tijd van haast
en efficiency zo uniek. Anonimiteit en ge-
heimhouding zijn bijzondere kenmerken
van het werk bij Sensoor Fryslân. De bel-

ler en telefonist zijn anoniem zodat een
vertrouwelijk anoniem gesprek gegaran-
deerd is. Wilt u een gesprek van mens tot
mens? Onze hulplijn is 24 uur per dag, 7
dagen per week te bereiken op het num-
mer: 058-2132000.

Heb je ruimte in je:
• Hart
• Hoofd
• Agenda

Wordt dan vrijwilliger bij Sensoor
Fryslân.

Vrijwilligers vinden en binden heeft voor
ons allemaal de hoogste prioriteit, want
om 24 uur per dag bezetting te hebben
vraagt nogal wat menskracht en inzet.

Iedereen met enige levenservaring die be-
langstelling heeft voor andere mensen, en
die wekelijks voldoende tijd heeft kan zich
aanmelden als vrijwilliger.

U kunt bellen met Sensoor Fryslân via
telefoonnummer 058 - 212 03 43 (maan-
dag tot en met vrijdag).

Bekijk ook eens onze website
http://www.fryslan.sensoor.nl. 

SENSOOR FRYSLÂN; EEN GESPREK VAN MENS TOT MENS
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SHIATSU EN DORNMETHODE IN COMBINATIE ALS MANUELE BEHANDELMETHODE

Mijn naam is Albertien Jongmans,ik ben
opgeleid en erkend shiatsutherapeut  en
heb mij verder gespecialiseerd in diverse
shiatsu stromingen en gekozen voor een
aanvullende therapie zoals de
Dornmethode,hetgeen perfect aansluit op
mijn behandelwijze die ik geef vanuit
mijn praktijk in Ternaard.

Shiatsu is een manuele toepassing die zich
kenmerkt door het uitoefenen van druk
op het gehele lichaam om intern disfunc-
tioneren te verhelpen, om de gezondheid
te bevorderen en behouden.
Shiatsutherapie is een veilige en natuur-
lijke behandelmethode die inzetbaar is als
kernbehandeling voor vrijwel alle condi-
ties.
Maar Shiatsu is ook inzetbaar als symp-
toombehandeling,klachten die voortko-
men uit disbalans zoals:overbelasting,ver-
moeidheid,stress en emoties die zich vaak
uiten in  spierspanning maar ook slaap-
problemen, spijsverteringsklachten,
hoofdpijn, menstruele klachten, immuni-
teitsproblemen, angst en depressie.
Klachten aan het bewegingsapparaat rea-
geren ook goed op Shiatsu, bv, stijfheid
van nek en schouders, rugklachten en ge-
wrichtsklachten, verrekkingen en verstui-
kingen.
Traditioneel behandel ik op een futon
maar in sommige gevallen wordt de be-
handeling op een behandeltafel uitgevoerd
of op een speciaal daarvoor ontwikkelde
stoel die vooral ook geschikt is voor men-
sen die niet op hun buik kunnen liggen
zodat zij op deze manier toch  hun rug
goed kunnen laten behandelen. 
Deze vorm van manuele therapie is niet
leeftijd gebonden  en door het milde ka-
rakter geschikt voor iedere leeftijdscatego-
rie. Een combinatie Shiatsu met de
Dornmethode maakt het behandelveld
zeer ruim  daar bij deze manuele toepas-
singen ervan wordt uitgegaan dat klachten
aan het bewegingsapparaat veelal ontstaan
door een beenlengte verschil.

Door dat verschil kan een bekkenscheef-
stand ontstaan en daardoor kunnen de
wervels in de wervelkolom verschuiven..
Bij de Dorn methode proberen we een op-
timale ruimte in de wervelkolom te creë-
ren zodat de spinale zenuwen ongestoord
hun werk kunnen doen. Door scheefstand
van één of meerdere wervels worden de
betreffende zenuwen beklemd en worden
zij in hun functie belemmerd. Als gevolg
hiervan kunnen er ook allerlei andere li-
chamelijke klachten ontstaan.
Eén voorbeeld hiervan is dat door een fou-
tieve stand van de nekwervel C1 migraine
kan ontstaan, maar ook chronische ver-
moeidheid of hoge bloeddruk.
Binnen de Manuele therapie en
Chiropractie   hanteert  een statische ma-
nier van corrigeren. De Dorn methode
maakt gebruik van een dynamische cor-
rectie dat houdt in dat tijdens de behan-
deling  de cliënt een actieve rol speelt door
te bewegen terwijl de therapeut corrigeert.
Deze methode is en zachte en met gevoel
verschuiven van een wervel in de meest
ideale positie. Het lichaam reageert hier
heel goed op omdat het geen gedwongen
correctie is en bij uitstek geschikt voor
mensen die niet willen of kunnen “ge-
kraakt” worden. Zowel de Shiatsu als de
Dornmethode leveren zelfhulpoefeningen
aan de cliënt zodat men thuis actief en be-
wust kan werken aan een blijvend resul-
taat. Shiatsutherapie wordt binnen de
Nederlandse gezondheidszorg onderver-
deeld  als complementaire alternatieve
therapie. Mijn lidmaatschap bij het
NVST valt onder het vergoedingsysteem
bij veel zorgverzekeraars mits u aanvullend
verzekerd bent, uiteraard verschilt de ver-
goeding per pakket. Behandeling aan huis
is in sommige gevallen mogelijk.
Mocht u na het lezen van dit artikel nog
vragen hebben dan kunt u contact met
mij opnemen. Zie voor verdere gegevens
mijn advertentie in dit blad.

Albertien Jongmans, Ternaard
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Klucht in trije bedriuwen fan 
J. Keulemans. Fryske oersetting en bewur-
king Alle Geert Hof

Koarte ynhâld:
Anke en Ruurd binne lokkich troud, se ha
it net rom. It komt dêrom goed út dat de
rike omke en tante fan Anke út Kanada
eltse moanne  � 2.000,- oermeitsje.
Fansels dogge se dat net samar. Sy sjogge
yn Anke de ideale frou foar harren soan
Wilco en dêrom hâlde se op dizze wize
folle kontakt mei har. It jild komt tige
goed fan pas mar se meie der gjin weet fan
ha dat Anke troud is. Mar sa as altyd jildt
ek hjir. ”Leagens hawwe koarte skonkjes”. 

As de famylje út Kanada oerkomt binne
de rapen gear en moatte der wol hiel
frjemde sprongen úthelle
wurde om it houlik tusken
Anke en Ruurd stil te hâlden.
Dat is op himsels al in hiel
krewei; as de húshâldster dan
ek noch in pear dagen fuort
moat, har dochter nei 21 jier
ûnferwachtst opdûkt, in hús-
freon mei bybedoelings lâns
komt, de slachter wyt fan lil-
kens op ’e stoepe stiet, is de

betizing grut. Rint it út ’e hannen, of is er
dochs noch in oplossing? Yn dizze klucht
fan Pro Rege wurdt it antwurd op dizze
fraach jûn.
Dit stik wurdt foar de earste kear yn it
Frysk foar it fuotljocht brocht.

Op het moment van verschijnen van deze
dorpsbel is het alweer een hele poos gele-
den, maar in het voorjaar van 2008 heb-
ben we een wc-papier-actie gehouden
voor onze peuterspeelzaal. Door de pretti-
ge samenwerking met COOP-Verbeek én
uiteraard uw bereidwilligheid hebben we
heel wat rolletjes kunnen verkopen. 
Van het overgebleven geldbedrag hebben
we inmiddels een nieuw theeserviesje aan-
geschaft, nieuw speelgoed voor in de
zandbak en verder willen we doorsparen
voor een speelattribuut voor buiten. 

Dit najaar zijn we weer bij onze donateurs
langs geweest. Dankzij dit "vaste" inko-
men kunnen we onder andere goede ma-
terialen aanschaffen voor bijvoorbeeld
knutselwerken en de thema-weken, en het
jaarlijkse schoolreisje en de Sint- en
Kerstviering voor de peuters organiseren.
Het leek ons leuk om op deze manier u te
bedanken en te laten weten wat er met de
verzamelde euro's wordt gedaan!

Leidsters en oudercommissie 
"ús earste begjin". 

GESLAAGDE ACTIE PEUTERSPEELZAAL "US EARSTE BEGJIN" 

IT FEINTSJE FAN MYN FROU

Pro Rege Holwert spilet foar jimme op:
Freed 9 jannewaris 20.00 oere

yn ’t Sintrum fan Holwert

”IT FEINTSJE FAN MYN FROU”
foarferkeap kaarten: COOP supermerk
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DE NIJE BOARTERSTÚN.

Wij moasten it lang sûnder dwaan

Gjin skommel, wip of gliidsbaan

It wie of der in stilte foel

It wie op de Kamp een deade boel

Dat sizze wij wol yn dit fers

De herstructurering siet ús dwers

It duorre hiel wat nachtsjes

We moasten hiel lang wachtsje

No stiet hjir in prachtich boartersplak

Mei picknickbank en ôffalbak

Mei skommel, wip en gliidsbaan

Der kinne wij it moai mei dwaan

It is in moai gehiel

Mei kleuren blau en giel

Wij jouwe ús del op it picknickbankje

En wolle de gemeente hjirby betankje

Ût namme fan Doarpsbelang Holwert
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Nieuwjaarsconcert

Friese Jeugd Brassband
m.m.v.

Miranda van Kralingen
en

Piter Wilkens

Vrijdag 16 januari 2009

It Sintrum



22

DORPSBELANG • december 2008

UIT DE OUDE DOOS

Ingezonden door Henk Willemsen
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HUISARTS
L.C. Maltha, spreekuur volgens 
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25.
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel.
561301.
Uitsluitend bij spoedgevallen tel.
562255.
C.F. van der Lugt, tel. 0519-571316.

APOTHEEK
Open van 8.00 tot 10.30 uur.
's Middags van 13.00 tot 17.30 uur.
Bestellen medicijnen    08.00 - 10.0 0 uur.
Afhalen 16.30 - 17.30 uur.

FRIESE LAND
Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer: 
- Verpleging en verzorging, 
- Kraamzorg
- Ouder- en kindzorg

Uitleen verpleegartikelen ma. t/m do.
9.00 - 17.30 uur en vrijdags van 9.00 -
14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderstraatweg 70.
Friese zorgwinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent
per min.) Archipelweg 109, 8921 TH
Leeuwarden, Postbus 417, Leeuwarden.
058-265 56 10. Geopend ma. t/m vrij.
8.30 tot 17.00 uur en zat. van 10.00 tot
17.00 uur.

CONTACTADRESSEN
Dienstencentrum: vacant
Uitvaartvereniging ”de Laatste Eer”:
Uitvaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele tel. 06-20620647
Bij diens afwezigheid: T. v.d. Woude-
Plantinga, De Teebus 8, tel. 562002.

FYSIOTHERAPIE
J.R. Moorman, praktijkadres: 
Bloemsteeg 6 (ingang âld Pôlewei), tel.
562478/561876.

HUISARTSENLABORATORIUM
Plaats: Nije Nijhof, maandagmorgen van
10.00 - 10.15 uur.

TANDARTS
Dhr. W. Roux, Beyertstraat 101, tel.
562300.

PEDICURE
M. Rintjema-Kruize, Morgenzon 10
Behandeling op afspraak, tel. 561689.
Elisabeth Broersma, Ringweg 34,
Brantgum, tel. 561594

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

www.holwerd.nl

OUD PAPIER
Let op de aankondiging in 

de Dockumer Courant

INLEVEREN KOPIJ

Agenda data en kopij voor de eerste dins-
dag in maart, juni, september en de-
cember inleveren bij Frans Fennema,
Hogebuurt 1 te Holwerd. 
E-mail: fransmfennema@gmail.com

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/
jeugd: di. 16.00 - 16.30 u.

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



Rabobank.
De grootste hypotheekverstrekker en vernieuwer.

Rabobank

Rabobank hypotheek
Kom voor een eerlijk en vertrouwd advies altijd
rechtstreeks bij de Rabobank. Onze hypotheken zijn
niet bemiddelbaar door tussenpersonen. En dat
kan u dus extra financieel voordeel opleveren!

Maak een afspraak met een gecertificeerd adviseur
Hypotheken en Vermogen van onze bank.

Rabobank Noordoost Friesland
Kantoor Ternaard
telefoonnummer (0519) 57 12 92
info@noordoostfriesland.rabobank.nl

Vestigingen: Anjum / Ee, Damwoude, Dokkum, Ferwert / Burdaard, Hollum,

Nes (A), Schiermonnikoog, Ternaard, Oosternijkerk, Veenwouden en Zwaagwesteinde
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