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Maart 2008
24 Paasei zoeken.

25 Jaarvergadering 
“De Laatste Eer”. 
Gast: dhr. R. Wobbes, Huizinge.
‘Graven, graftekens en symbolen.’

April 2008
5 Playbackshow (meer info zie el-

ders in deze Doarpsbel). 

26 Tulpen wandeltocht.

Mei 2008
19 - 24 Feest van Voetbalvereniging

Holwerd i.v.m. 60-jarig jubileum.

21 55+ reis naar de Weerribben
(meer info zie elders in deze
Doarpsbel).

Augustus 2008
8 Viswedstrijd + nachtvissen. 

November 2008
Intocht Sinterklaas. 
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Alwer gjin winter mei snie en iis. It is wol
tige spitich dat ús bern hast net witte wat
snie en iis is. Om te reedriden moat je nei
in iishal. Mar we kinne no ek nei Bidding-
huizen. Mei in groepke minsken ha wy der
hinne west. Wat in moaie ûnderfining! As
binne je de feart út. Yn in hiel bochtich tra-
jekt  ride je 5 km. Underweis in pear stik-
ken sacht iis of efkes klune. Oanstekke by
de koek- en sopietint en in aprés ski nei dy
tiid. 

By it skriuwen fan dit stikje ha ik noch gjin
ljippen sjoen yn de omkriten fan Holwert
mar dat sil wol net sa lang mear duorje. Te
hoopjen is dat it mei de nêstresultaten fan
de ljippen en skriezen dit jier better gean sil
as it foariche jier. Dat wie foaral foar de
skriezen in hiel min jier en it giet al beslist
net goed mei dizze soart. Soene we oer in
tal jierren noch wol it wieto-wieto-wieto
hearre?

Dorpsvisie
Zoals in de vorige Doarpsbel al te lezen
was, lag er een voorstel om een werkgroep
op te richten die een dorpsvisie zou gaan
ontwikkelen voor een toekomstig goed ex-
ploiteerbaar voorzieningsaanbod. Hier is
positief op gereageerd. Er is een werkgroep
samengesteld vanuit verschillende organisa-
ties zoals V.V. Holwerd, de Nije Nijhof, het
Bolwerk, Dorpsbelang in samenwerking
met Tom Vellinga van Doarpswurk.

De plannen van de werkgroep gaan in de
richting van het realiseren van een multi-
functioneel centrum waarin bijv. voorzie-
ningen die nu in de Nije Nijhof gevestigd
zijn, activiteiten die nu in “it Sintrum”
plaatsvinden, geconcentreerd gaan worden
in zo’n centrum.

De werkgroep zoekt uit welke locatie het
beste is, wat het gaat kosten en hoe men
aan geld komt. De werkgroep hoopt dat
met de komst van zo’n centrum de leef-
baarheid in Holwerd toeneemt en het
teruglopen van het inwonertal stopgezet
wordt. 

Website
Per 1 maart heeft Holwerd een nieuwe
website onder dezelfde naam: 

www.holwerd.nl 

Bedrijven, organisaties, verenigingen enz.
kunnen hier gebruik van maken.
Rob v.d. Holst heeft de site gemaakt en de
O.V.H. is er de eigenaar van.
Er staan al prachtige foto’s op. Ga maar
eens kijken!

Recreatief toeristisch plan
In het Streekplan van de provincie staat
Holwerd als recreatief toeristisch speerpunt
genoemd. De gemeente heeft St. Recreatie
en Toerisme en Dorpsbelang gevraagd om
een plan hiervoor te ontwikkelen. Met veel
inzet en creativiteit hebben zij dit gedaan
en u kunt hierover lezen op de nieuwe web-
site. Reacties op dat plan kunt u daar ook
kwijt.

Doarpsbelang winsket elk in moaie maitiid
mei blommen, knoppen en fûgelgelûden
ta. Oant de oare kear.

Sara Hofman

NIJS FAN DOARPSBELANG
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Rense geboren op 25-8-1958 op de
Hegebuorren 27 te Holwerd, jongste van
een gezin met zeven kinderen, vader van
vijf kinderen variërend in de leeftijd van 10
tot 29 jaar,  is nadat hij kleuterschool en ba-
sisschool Ploos van Amstel heeft doorge-
lopen eigenlijk al zeker van zijn zaak. Hij
wil de horeca in. Destijds ging je daarvoor
het beste naar de bakkervakschool. Echter
waren zijn ouders het niet eens met die
keus,  omdat er in de horeca ook op zondag
gewerkt moet worden. 

Zo beland hij allereerst op de L.E.A.O,
maar houdt het hier na een jaar voor ge-
zien, de opleiding blijkt ongeschikt te wor-
den bevonden, hoewel economie en admi-
nistratie wel van pas zouden zijn gekomen.
Ondertussen was hij ook al vanaf zijn der-
tiende al tijdelijk werkzaam bij Van
Kammen als glazenophaler, hetgeen zijn
ambities al onderstreept! Vervolgens  doet
Rense er nog twee jaar LTS achteraan en
zwaait ook hier af. Met een zwemdiploma
op zak gaat hij vervolgens naar Canada om
werk te zoeken. Na 4 weken komt hij terug;
hij vond geen werk. 

Dan vindt hij werk bij een bakkerij te
Hallum en is daar van 1974 tot 1987 werk-
zaam, doet nog wat meer ervaring op in een
horecagelegenheid te Leeuwarden, waar het
altijd feest was en hij een prachtige tijd
heeft meegemaakt. Vervolgens houdt hij sa-
men met zijn broer een café te Hallum die
zij vijf jaar bestieren en dan keert Rense
terug naar zijn roots, en is hij vanaf 1992
eigenaar van bovengenoemde gelegen-
heden. 

Later neemt hij, met een zakelijke partner,
bar discotheek de Tapperij van toenmalige
eigenaren Tsjibbe en Sonja de Jong over en

doopt die om tot Het Hoog(s)te punt,
daarnaast had hij nog een snackkiosk op de
Kamp die helaas op een oudejaarsnacht in
brand werd gestoken, waarbij de dader
nooit in de kraag werd gevat. Na enige tijd
doet hij het Hoog(s)te Punt over aan de
toenmalige partner en stapt hieruit. Sinds
die tijd is hij hier ter dorpe bekend als
kroegbaas van de Steeg. Met de toenemen-
de aantallen jeugd die de kroegen in
Holwerd weer weten te vinden is hij erg blij
omdat een aantal jaren terug het klantenbe-
stand dreigde te vergrijzen.

Naast het runnen van een cafe snackbar is
Rense ook nauw betrokken bij het leven op
het dorp. Hij was enige jaren actief lid van
de ondernemersvereniging, de activiteiten-
commissie. Hij is tien jaar bestuurslid van
de Stichting Recreatie & Toerisme,  waar-
over u meer kunt lezen in deze doarpsbel en
hij is dorpencoördinator/penningmeester
van het Koningin Wilhelminafonds, die zo-
als bekend gelden ophaalt ter bestrijding en
onderzoek naar nieuwe bestrijdingsmetho-
den tegen kanker, “dat is nodig omdat we
een regering hebben die daar niet genoeg voor
over heeft” zegt Rense desgevraagd, “en het is
belangrijk dat het gebeurt!”

Naast het organiseren van dart-, poker- en
biljarttoernooien runt hij samen met vrien-
din Margreet ook nog een busjes/personen-
wagenverhuurbedrijf.  Op de vraag of hij
net zo lief in een ander dorp een café was
begonnen antwoordt hij dat hij een sterke
binding heeft met Holwerd en een andere
locatie niet van toepassing zou zijn geweest.

Ook is Rense sinds enige jaren actief als
wadloopgids bij het wadloopcentrum te
Pieterburen en is in die hoedanigheid ook
bezig om tochten uit te stippelen voor

INTERVIEW RENSE VAN SLOOTEN, EIGENAAR VAN CAFÉ-BAR EN CAFETARIA DE STEEG
AAN DE OPLSACH ALHIER



DORPSBELANG • maart 2008

5

Holwerders die op deze manier eens naar
Ameland willen, daarnaast is hij samen met
de Waard van Ternaard en lokale schilder
Henk de Vries bezig met het opzetten van
arrangementen, waarbij mensen op drie
manieren met het Wad kennis kunnen ma-
ken: Het arrangement bestaat onder meer
uit het maken van een tocht, waarbij de
mensen allerlei wetenswaardigheden krij-
gen te horen over het gebied, zoals bijvoor-
beeld het bestaan van ondergrondse rivie-
ren die zowel vanuit de bergen in Midden-
Europa als vanuit IJsland samen stromen
onder het Wad; Het wad als vindplaats voor
tot barnsteen gefossiliseerde hars met per-
fect geconserveerde maar reeds lang uitge-
storven insecten om maar een paar voor-
beelden te noemen. 

Vervolgens kan onder leiding van schilder
Henk de Vries de recreant zelf een creatieve
impressie maken met verf op doek, terwijl
men in de Waard van Ternaard vergast
wordt op maaltijd en overnachting.

Nadat ik Rense vraag of hij ook een levens-
motto hanteert, antwoordt hij: “Een dag
niet gelachen is een dag niet geleefd!”

Op de vraag wat hij zou doen wanneer hij
zijn leven zou overdoen antwoordt hij dat

hij zakelijk en qua hobby’s hetzelfde leven
zou leiden, alleen zou hij het misschien pri-
vé iets anders hebben aangepakt.
Zijn grootste angst, behalve voor de inter-
viewer, is dat Holwerd leegloopt. Vervol-
gens stelt hij mij een vraag of ik hem in het
kader van mystiek en mysterie hem niet
moet vragen of hij ook een geloof heeft. 

Goed, ik stel hem de vraag of hij gelovig is
en hij antwoordt met nee, of het zou gelo-
ven in geluk en welvaart voor iedereen
moeten zijn, voegt hij er met een knipoog
aan toe. 

Hij ziet een café als een kerk waar mensen
van verschillende achtergronden bij elkaar
komen met de tap als spreekwoordelijk al-
taar! Met deze wijze woorden beëindigen
we het interview om nog wat verder na te
praten. 

Mocht u wat meer te weten willen komen,
over wadlooptochten, autoverhuur, het ko-
ningin Wilhelmina Fonds of de horeca in
het algemeen dan kunt u van Slooten op-
zoeken tijdens de openingsuren van café de
Steeg.

Het volgende interview is met Bernard
Rodenburg.

AANVULLINGEN/VERBETERINGEN
Naaiclub Holwerd
In verband met de naaiclub Holwerd; Een initiatief van Jantje van der Bos en Ada Kanger.
De redacteur ging er ten onrechte vanuit dat bovengenoemde club een nieuw initiatief be-
trof! Niets is minder waar, de club mag zich verheugen in een bestaan van plm. 25 jaar.

IJsclub Vriendschap
Over de kopij van de vorige doarpsbel in verband met de facelift van onze ijsclub was re-
dacteur er vanuit gegaan dat het nieuws afkomstig van ijsclub Vriendschap zelf was. Wat
de redacteur later mocht vernemen, is dat het bericht weliswaar afkomstig was van men-
sen die de club een warm hart toedragen, maar niet gezeten zijn in het bestuur.
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ACTIVITEITENCOMMISSIE HOLWERD
2008 is inmiddels al in volle gang en onze
eerste activiteit is zelfs alweer verleden tijd!!

Verslag Aprés ski kids party
Er kwam ons ter ore dat het team van The
Sound op 9 februari een Apres ski party
ging organiseren voor de jeugd van
Holwerd e.o.
In het kader “samen een leuker Holwerd”
besloten we The Sound te benaderen of wij
dan ’s middags een Apres ski kids party
voor jongere jeugd tot 12 jaar konden or-
ganiseren.
Natuurlijk was dat geen enkel probleem en
zo konden we de taken samen verdelen. Zo
gezegd, zo gedaan en op 9 februari stonden
de eerste kinderen geheel in stijl al rond
15.30 uur voor de deur. Er kwamen prin-
sessen, piraten, enge griezels, sneeuwboar-
ders, sneeuwpoppen, kinderen in ’t gips die
net uit het ziekenhuis waren ontslagen en
nog veel meer creaties. De leukst verkleden
kregen een prijsje. DJ Harke zorgde ervoor
dat alle kinderen al snel op de dansvloer
stonden. Er was nog een Jump-wedstrijd
waar iedereen behoorlijk warm van werd.
Het leukst was natuurlijk de sneeuw ma-
chine!! 

Al met al was het een supergezellige mid-
dag. En geweldig dat er zoveel kinderen
verkleed waren!!
Tot slot willen wij The Sound en DJ Harke
bedanken voor een zeer geslaagde samen-
werking en wat ons betreft zeker voor her-
haling vatbaar!!

Nu nog wat ander nieuws: 
Begin januari zijn we als bestuur weer bij
elkaar gekomen en tijdens deze eerste ver-
gadering is onze voorlopige jaarplanning
gekomen. Dus pak de agenda en noteer al-
vast de volgende data:

2e Paasdag - Paaseizoeken
5 April      - Playbackshow (meer info zie

elders in deze Doarpsbel)
26 April     - Tulpen wandeltocht
21 Mei        - 55+ reis (meer info zie elders

in deze Doarpsbel)
8 Augustus  - Viswedstrijd + nachtvissen
November   - Intocht Sinterklaas  

Verdere info volgt t.z.t. We hopen dat er
voor u/jullie weer wat leuks bij zit!!!

Vr. Gr. Activiteitencommissie Holwerd 

WIST U DAT

... Er een maankrater vernoemd is naar ie-
mand die in Holwerd geboren is, na-
melijk naar Johannes Phocylidus
Holwarda. Het gaat om de zogenoem-
de Phocylidus krater en is ter ere van
Prof. Holwarda vernoemd in verband
met zijn baanbrekend werk op het ge-
bied van de sterrenkunde.

... Johannes is in 1618 geboren en stond
hier bekend als Jan Fokkes van
Holwerd. Hij overleed op 22 januari
1651
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ACTIVITEITENCOMMISSIE HOLWERD

Woensdag 21 MEI 2008

55 + Reis
Een prachtige dag met uw Dorpsgenoten,

DAT WILT U TOCH NIET MISSEN??

Programma:
08.30 uur Vertrek uit Holwerd
10.00 uur Aankomst Ossenzijl met koffie en gebak
10.45 uur Bezoek infocentrum De Weerribben
11.30 uur Rondvaart door natuurgebied de Weerribben

met aan boord een Rietsniederslunch
13.00  uur  Vertrek Ossenzijl
14.00  uur  Aankomst Orchideeën hoeve, Luttelgeest met

koffie
18.00  uur  “Wolkom thús” menu in het Amelander

Veerhuis

€ 45,= PER PERSOON 
*EXTRA CONSUMPTIES VOOR EIGEN REKENING !!!

Voor meer informatie en opgave:
Nina de Jong, tel: 0519-56 15 65
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VOETBALVERENIGING HOLWERD VIERT HAAR 60-JARIG JUBILEUM
v.v. Holwerd bestaat bijna 60 jaar. Om pre-
cies te zijn valt onze verjaardag op 21 mei.
Een respectabele leeftijd zo langzamerhand.
En best wel reden voor een feestje. In de
week van 19 t/m 24 mei zullen er dagelijks
activiteiten plaatsvinden. 

Te denken valt aan: herdenkingsmoment,
voetbalclinic, voetbaltoernooien (jeugd, se-
nioren en oud-Holwerd spelers), boarding-
voetbal, disco, goochelaar voor jongste
jeugd, ballonnen vouwen en jubileumwed-
strijd Holwerd 1 – Oud-Heerenveen (met
o.a. Gert-Jan Verbeek) met daarna in aan-
wezigheid van de oud-Heerenveen spelers
een heerlijk warm/koud buffet en voor de
jeugd poffertjes. Als afsluiting een geweldi-
ge feestavond met muziekband “Die Twa”.
Al met al belooft het een hele speciale week

te worden met voor elk wat wils. Graag no-
digen we ook onze dorpsbewoners uit eens
een kijkje te nemen bij de activiteiten. Ook
kunt u meedoen aan een activiteit: nl. aan
de actie: Schijt je Rijk. 

In de kantine van sporthal De Ynset hangt
een groot bord met allemaal vakjes. Deze
vakjes zijn te koop voor 1 euro per stuk en
op donderdag 22 mei wordt er door een
dier bepaald wie de winnaar wordt van deze
actie. 
Hoofdprijs is: 250 euro. Er zijn nu nog vol-
doende hokjes te koop, dus stel het niet uit,
maar ga snel een kansje wagen. Iedereen is
van harte welkom bij de activiteiten tijdens
de feestweek.

Bestuur van v.v. Holwerd

GYMNASTIEKVERENIGING CHARIËTTO VOL IN BEWEGING!

Het seizoen van gymnastiekvereniging
Chariëtto draait op volle toeren. Bij de start
van dit seizoen waren de diverse groepen al-
weer goed gevuld met enthousiaste meisjes
en jongens. Op woensdagmiddag wordt er
door leidster Tine Rienks les gegeven aan 4
groepen: een kleutergroep, recreatie groep 1
en 2 en de selectiegroep. Bij de selectie-
groep assisteert Leo Smidt.
De selectiegroep is dit seizoen gestart aan
het deelnemen van wedstrijden. De eerste 2
categorieën meisjes hebben al wedstrijden
geturnd in Buitenpost. De laatste categorie
meisjes zal eind maart deelnemen aan wed-
strijden in Dokkum. Ook op de woensdag-
ochtend is er beweging in de gymzaal.
Jitske Dijkman geeft Keep Fit lessen aan
dames van 60+. De conditie op peil bren-
gen en de spieren soepel houden zijn be-
langrijk in de Keep Fit les.
Op donderdagmiddag wordt er aan twee
groepen meisjes Now Dance gegeven door
Sonja Land. Dat hier grote behoefte naar is
blijkt wel uit het aantal leden dat deze groe-

pen telt, maar
liefst 30! Er ko-
men zelf meisjes
uit Rinsuma-
geest en Born-
wird naar Hol-
werd om deze
swingende lessen bij te wonen. De Now
Dance lessen bestaan uit verschillende vor-
men van spel, dans en beweging. Deze les-
sen worden nog t/m 24 april a.s. gegeven.
Zoals u kunt lezen: volop beweging binnen
Chariëtto! 

Wij als bestuur proberen ieder seizoen weer
de vereniging volop in beweging te krijgen.
Ieder seizoen gaat dit prima, maar omdat
ons bestuur momenteel uit 4 leden bestaat,
zijn wij op zoek naar nieuwe algemene be-
stuurleden. Mensen die meedenken en
hand- en spandiensten kunnen verlenen
binnen onze bloeiende vereniging. Hebt u
interesse?, dan kunt u contact opnemen
met Janke Adema tel. 571569.
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ACTIVITEITEN HOLWERTER SUPPORTERSVERENIGING 

Binnenkort:
Kraken       4 april 2008   aanvang  19.45 uur
Bingo      28 maart en 25 april  aanvang  20.00 uur

- Draaiend rad met vleesprijzen na elke thuiswedstrijd van Holwerd 1 vanaf 16.45 uur.
- Winnaressen Bingo: € 60,00 i.p.v. € 50,00 dit in het jubileumjaar 60 jaar v.v. Holwerd.
- November 2007 Adrie Drost
- Januari 2008  Monica de jager en Saakje Dol

Kraken 7 december 2007:                      Klaverjassen 19 januari 2008:
1. Fokke van der Meer  10.310 punten  1. Sara Hofman         7.027 punten
2. Sjoukje de Haan  9.880 punten  2. Kees de Vries        6.552 punten
3. Foeke Talsma              9.410 punten  3. Sjoukje de Haan    6.404 punten
4. Jan de Haan       9.280 punten 4. Hilbrand Boltjes    6.392 punten

Klaverjassen 4 januari 2008:              Kraken 1 februari 2008:
1. Ike de Jong           7.527 punten   1.  Frans                   9.705 punten
2. Ruurd Visser         7.269 punten   2.  Hilbrand Boltjes    9.205 punten
3. Jan de Haan          7.253 punten  3.  Romke Talsma         9.011 punten
4. Fokke vd Meer      6.818 punten 4.  Jappie Visser            8.805 punten      

Bestuur supportersvereniging

Wist u dat je voor maar 3 eurootjes per jaar al deze bovenstaande activiteiten 
kunt bezoeken?? Wordt snel lid en kom op onze gezellige avonden 

in de kantine van sporthal “de Ynset”.

SPORTHAL DE YNSET WORDT BRANDVEILIG GEMAAKT
In overleg met de gemeente Dongeradeel is
besloten een aantal werkzaamheden te ver-
richten om de sporthal weer geschikt te ma-
ken voor wat grotere aantallen publiek.
Hiervoor is een beperkt budget voor be-
schikbaar gesteld, maar het is de vraag of
dit voldoende is. Daarom is het van wezen-
lijk belang dat ook nu de bewoners van
Holwerd opnieuw hun handen uit de mou-
wen steken voor onze zelfgebouwde sport-
hal. We roepen dan ook zoveel mogelijk
mensen op om te komen helpen. Er is altijd
wel iets wat u kunt doen. Graag contact op-
nemen met één van onderstaande personen
en van hen hoort u de verdere plannen.
Omdat v.v. Holwerd het beheer voert over

de sporthal en heeft de gemeente de voet-
balvereniging benaderd om de activiteiten
te coördineren. De sporthal gaat het hele
dorp aan en daarom ook de oproep in de
Doarpsbel. Misschien bestaat er zelfs wel de
mogelijkheid om de sporthal multifunctio-
neel te maken, zodat nog meer verenigin-
gen hun activiteiten daar kunnen laten
plaatsvinden.

Contactpersonen bouwactiviteiten
Sporthal De Ynset:
F. Bouma, ☎ 561713 
e-mail: f.bouma@vvholwerd.nl
D. Kuipers, ☎ 561694 
e-mail: d.kuipers@vvholwerd.nl
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M’ATELIER
Start cursus beeldhouwen

Je krijgt een brok steen en je haalt eruit, wat er al in zit.
Michael Angelo

We werken met speksteen, dat is een zachte steen soort. Het gaat niet 
in de eerste plaats om het resultaat, maar veel meer om de ervaring. 

Het werken met steen is zeer ontspannend. Je handen doen het werk 
en je hoofd wordt rustig en leeg. Aan het eind verschijnt er een mooi beeld.

Start bij voldoende deelname
Data: donderdag (1 x in de 2 weken)

Tijd: 13.30-16.00 uur

Plaats (tijdelijk): Het Bolwerk in Dokkum
Docent: Sjoukje Kramer

Kosten: 5 lessen € 65,- excl. steen.

M’ATELIER
Stationsweg 40, Holwerd 0519 - 561997

mateliersj@kpnplanet  -  www.creatief-rouwen.nl

GROTE OVERLAST VAN HONDEN- EN KATTENPOEP OP DE BEGRAAFPLAATS
De beheerder van de bijzondere begraaf-
plaats krijgt momenteel veel klachten over
deze overlast. Zoals een ieder weet is het
verboden om los lopende honden toe te la-
ten op een begraafplaats. Wordt er toch een
hond meegenomen, om wat voor reden
ook, behoort de eigenaar er voor te zorgen
dat uitwerpselen worden opgeruimd. Voor
bezoekers en medewerkers is het zeer verve-
lend en lastig om telkens weer in een hoop
bruin goed om te stappen. De overlast is
dit jaar heel groot. Voor de ingang van de
begraafplaats is het al net zo erg. Je stapt de
auto uit om een bezoek te brengen, en ja
wel, je staat weer in een hoop. Als alle hon-
den bezitters nu een plastic zakje of een
schepje meenemen om de overlast te ver-
bannen, zou dat al een oplossing zijn. Laten
we er met z'n allen voor zorgen dat vooral

de begraafplaats, geen algemeen honden
toilet wordt.

Dit is een probleem in het hele dorp, over-
al waar je maar wilt lopen, wat je ziet is
stront. Kunnen we Holwerd niet eens 1 jaar
stront vrij krijgen?
Misschien kan Dorpsbelang een prijsvraag
uitschrijven, (hoeveel hopen stront ligt er
in de Fontein of andere straat) of een ander
idee naar voren brengen. Of bij de gemeen-
te vragen om hondenpoep-bakken te plaat-
sen, zoals in Leiden, daar staan om de zo-
veel meter bakken met afvalzakjes waar de
stront in kan worden gedaan, en doe je het
niet krijg je een boete van € 50,00.

Vriendelijke groet,
Alie Patrouilje
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RESTAURATIENIEUWS VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE HOLWERD

Enige tijd geleden zijn we bij u aan de deur
geweest om u een bijdrage te vragen voor
de restauratie van ons kerkgebouw. Dit
heeft uiteindelijk een bijdrage opgeleverd
van ruim 4500 euro. We willen u hierbij
dan ook nog heel hartelijk bedanken voor
het feit dat u op zo'n royale wijze uw por-
temonnee hebt getrokken. 

Ondertussen zijn de werkzaamheden eind
januari gestart, en is er al heel wat gebeurd.
Het gehele interieur behalve de preekstoel
en het orgel zijn uit het gebouw gehaald en
er is al een nieuwe betonnen ondervloer ge-
stort. Momenteel, begin maart, zijn de stu-
cadoors  bezig om het stucwerk op de mu-
ren te herstellen en is installatiebedrijf
Vellema begonnen met zijn deel van de
werkzaamheden. Bij het leegmaken van het
kerkgebouw en het verwijderen van de
vloeren werden ook nog een aantal aardige
zaken aangetroffen. Zo werden er onder de
vloer in de opbergruimte in de hal, twee
grafstenen aangetroffen van dominee Plan-
tinus en zijn vrouw. 

Hij was voorganger van de gemeente ten
tijde van de bouw van de kerk in 1850. Het
blijkt dat de stenen in de vijftiger jaren van
de vorige eeuw, toen ze werden verwijderd
van de graven bij de Hervormde Kerk,
neergelegd zijn in deze opbergruimte, om-
dat men toen vond dat het zonde was om
de stenen op te ruimen. Vervolgens is er een
vloer overheen gelegd, die nu dus is
verwijderd. De stenen krijgen op-
nieuw een plaatsje in de vloer van het
kerkgebouw, maar nu op een plek
waar ze zichtbaar blijven. Verder
bleek bij het verwijderen van de vloer
in de kerkzaal dat er al eens eerder re-
paratiewerkzaamheden zijn verricht.
Op een van de planken kwamen de
volgende tekst voor het licht: “vloer
gerestaureerd, Harm van Slooten en
Renze Hoekstra, 10-7-1968”. 

Het gehele interieur wordt ook op-

nieuw geschilderd. Om tot een juiste kleur-
stelling te komen hebben we een kleuren-
onderzoek laten doen, om te zien wat oor-
spronkelijke kleuren zijn geweest. Het
blijkt dat het huidige schilderwerk hoofd-
zakelijk uit begin 1900 dateert. Voor die
tijd hadden de banken en lambrisering een
mahoniehouten kleur. 

Tijdens het verwijderen van het interieur en
het storten van het beton zijn al heel wat
mensen komen kijken naar de werkzaam-
heden en dat is ook wel begrijpelijk. Zo
vaak komt het ook niet voor dat er shovels
rondrijden in een kerk, en dat er binnenin
aan grondverzet wordt gedaan. Het ligt in
onze bedoeling om in de komende tijd een
open middag te organiseren, zodat u zelf
kunt zien hoe op dat moment de stand van
zaken is. Te zijner tijd zullen we daar wel
bekendheid aan geven middels onze websi-
te en aanplakbiljetten in het dorp. Maar als
u nu al nieuwsgierig bent, kunt u de werk-
zaamheden ook volgen op:

www.dgholwerd.doopsgezind.nl

Onder de rubriek foto’s worden geregeld
nieuwe foto’s bijgeplaatst van de werkzaam-
heden. 

Namens de Doopsgezinde Gemeente
Holwerd Blija Ternaard,

Jan Idsardi

11
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EVALUATIE TSJOCH-CONCERT HOLWERD

Op zondag 18 november vond in Holwerd
het eerste Tsjoch-concert plaats in de
Doopsgezinde kerk.

Wat is eigenlijk Tsjoch, was de vraag van
veel bezoekers. Tsjoch is het Friese woord
voor proost, maar ook is Tsjoch een vereni-
ging van Friese Volksmuzikanten, waarbij
heel veel Friese muzikanten zijn aangeslo-
ten. Ook de club die ik vertegenwoordig;
de Stichting Friese Draaiorgelvrienden, is
aangesloten bij Tsjoch. 

Daarnaast ben ik als presentator verbonden
aan Tsjoch, en mag een aantal concerten
presenteren. Tsjoch-concerten in de regio
vindt u onder andere in de Kloosterkapel in
Sybrandahuis, en ook in het museumkerk-
je in Wierum. 

Het initiatief voor een Tsjoch-concert is
meestal afkomstig van particulieren of
plaatselijke commissies, die dan vervolgens
een beroep doen op Tsjoch, die dan zorgt
voor de artiesten. Wat Holwerd betreft is
het initiatief afkomstig van de Stichting
Friese Draaiorgelvrienden, met de bedoe-
ling om er een jaarlijks terugkerend evene-
ment van te maken. Als locatie werd geko-
zen voor de Doopsgezinde Kerk omdat
deze kerk een knus karakter heeft en uiter-
mate geschikt is voor het geven van dit
soort concerten. 

Op zondag 18 november was het dan zover
en hoewel de kerk niet vol was hebben de
bezoekers kunnen genieten van het trio Jan
Kwadraat + Henk en het welbekende duo
Nanne & Anky. Het aanwezige publiek was
enthousiast na afloop van het concert, niet
alleen door de muziek die werd gemaakt,
maar ook door de voortreffelijke presentatie
die werd gedaan door Anke Hoekstra. 

Hoewel het concert financieel gezien niet
helemaal uitkon hebben we dankzij de re-
acties van het aanwezige publiek toch be-

sloten om door te gaan, waarbij we voor
een volgend concert natuurlijk rekenen op
een volle kerk. Het eerstvolgende Tsjoch-
concert staat gepland op zaterdag 11 okto-
ber 2008 in de Doopsgezinde kerk van
Holwerd.

Meer informatie vindt U op www.tsjoch.nl
of bij ondergetekende.

Met vriendelijke groeten  
Cor Anjema
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INLEIDING BIJ DE IDEEËN VOOR TOERISTISCHE ONTWIKKELING IN EN OM HOLWERD

In verband met het gemeentelijke project
“De Integrale gebiedsontwikkeling”dat nu
ook bekend is als de Neie Maaie is er van
gemeentelijke en provinciale wege een
vraag neergelegd bij de verschillende dor-
pen over wat zij graag zouden zien als 
toeristische ontwikkeling van hun omge-
ving. Zo ook in Holwerd. Na een bezoek
bij wethouder T. Willemsma is gebleken
dat ons oorspronkelijk plan (het aanleggen
van een groot meer in de Westerpolder met
strand en kanomogelijkheden) niet moge-
lijk was, omdat dit gebied beschikbaar
moet blijven voor landbouw! Nadien had-
den we nog hooguit drie weken om met an-
dere plannen te komen en dat heeft in dit
boekwerkje geresulteerd. Nadat de tekst is
bijgeschaafd en geschikt werd bevonden is
zij opgestuurd naar alle fracties in de ge-
meente, naar provincie Friesland, naar
Rijkswaterstaat,  de dienst landelijk gebied,
naar Dhr. Bos die als vertegenwoordiger
van het toerisme optreedt in de commissie
van de Neie Maaie.

Om te beginnen met een schets hoe
Holwerd er heden ten dage voor staat be-
gint de tekst met de:

Huidige stand van zaken:
Het aantal winkels is sterk teruggelopen, na
de verplaatsing van de supermarkt vanuit
de oude kern naar de Fonteinstraat hebben
ook de laatste neringdoenden hun zaak
daar gesloten, “Yn de Foarstrjitte is it no alle
dagen snein”.

Sinds kort is een sterke afname van het in-
wonertal waarneembaar, in de laatste 4 jaar
zijn een 130-tal inwoners naar elders ver-
trokken.
Een verontrustende ontwikkeling, deels te
wijten aan perikelen rond de herstructure-
ring waar uitkomsten van een enquête
doodgewoon genegeerd zijn (bouw senio-
renwoningen) en waar de gemaakte af-
spraak “bouwen voor de sloop” niet is na-
gekomen.

Een ander belangrijke oorzaak is de teloor-
gang van het “winkelhart”, de oude kern
van Holwerd, “der bliuwt hjir neat oer” is
een veel gehoorde kreet.

In de oude kern zijn nog een drietal hore-
cagelegenheden actief, één met snackbar,
twee met hotelaccommodatie, welke in het
toeristenseizoen goed bezet zijn. Alle drie
hebben een caféfunctie en vinden hun
klandizie hoofdzakelijk onder de lokale be-
volking. Daarnaast is sinds korte tijd “de
Stelpshoeve” geopend, de nieuwe eigenaar
wil zich hierbij toeleggen op recreatie in
groepsverband, deze accommodatie is te-
vens uitgerust met “een fastfoodservice”.

De dorpscamping “De Dobbe” is sinds
kort overgenomen door beheerdersechtpaar
de Graaf, nadat SRTH deze camping een
aantal jaren geëxploiteerd heeft; het aantal
overnachtingen is stabiel, maar zou een im-
puls kunnen gebruiken. 

SRTH is eigenaar van passantenhaven “It
Mûnerak”. Deze passantenhaven heeft
nooit de kans gekregen om rendabel te wor-
den en wordt hoofdzakelijk gebruikt door
lokale bootbezitters. Doordat de Holwerder
vaart dichtslibt blijven de passanten weg.
De toegankelijkheid verslechtert nog steeds
waardoor ook al een deel van de vaste boot-
eigenaren is afgehaakt.

Op de Holwerder Pier bevindt zich restau-
rant “Land en Zeezicht”, de Amelandgan-
gers maken veelvuldig gebruik van dit eta-
blissement en ook de lokalen weten hun
weg hier te vinden. Er is een beperkte
zwemmogelijkheid op de kop van de pier;
bij gebrek aan kleedaccommodatie wordt
deze mogelijkheid alleen benut door de lo-
kale bevolking. Holwerd kent een rijk soci-
aal leven en er is dan ook een groot aantal
verenigingen actief waaronder een aantal
sportverenigingen. De faciliteiten voor ge-
noemde verenigingen zijn bovendien in het
dorp aanwezig; voetbalvelden, sporthal De
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Ynset, ’t Sintrum, de ijsbaan, kaatsterrein
“’t Partoer” en de lokale horeca voorzien
hierbij in een behoefte.

Werkgelegenheid: De inwoners van Hol-
werd zijn voor hun werk veelal aangewezen
op de omgeving (Dokkum, Hallum en
Leeuwarden). Sinds kort is HTO transport
vertrokken en is RADEKO (sinds kort
overgenomen door Rollecate) de enige noe-
menswaardige werkgever. Daarnaast is een
aantal inwoners werkzaam bij rederij
Wagenborg. 

Holwerd, een bloeiend dorp?                                           
Hoewel Holwerd als dorp een aantal sterke
punten in zich heeft om op het toeristisch
vlak van zich te doen spreken blijft het aan-
tal toeristen wat ons dorp aandoet stabiel.
Wij, SRTH en Dorpsbelang Holwerd, zijn
van mening dat het toerisme binnen
Dongeradeel (en daarbuiten) in de toe-
komst steeds grotere vormen zal aannemen
en een belangrijk deel van de werkgelegen-
heid zal gaan vormen.
Hierbij zal een goede balans moeten wor-
den gevonden tussen de agrarische- en toe-
ristische sector, daarnaast zal er nog vol-
doende ruimte moeten zijn voor wonen en
eigen recreatieve voorzieningen.
Hoewel wij het betreuren dat het eerder in-
gediende Westerpolderplan geen doorgang
kan vinden, zijn wij van mening dat
Holwerd toch de potentie in zich heeft om
zich op toeristisch niveau beter te kunnen
profileren.
Gesterkt door het feit dat Holwerd in het
provinciaal streekplan tot toeristisch speer-
punt is aangewezen willen we nog een aan-
tal alternatieven indienen.

Eerst in het kort nog eens de sterke pun-
ten van Holwerd:
» De historische kern; uniek hierbij de

Hegebuorren, daarnaast ervaar je het
lopen over terpen wanneer je de oude
steegjes en paden van Holwerd door-
kruist; hoogteverschillen en lengtes, de
catacomben van Holwerd. 

» De Hervormde Kerk met z’n spitse toren,
een uniek gebouw met een rijke historie.

» Camping de Dobbe én de toerisme-
gerichte horecavoorzieningen.

Historische wandelpaden; Holwerd is het
knooppunt van diverse fiets- en wandelrou-
tes. 
» Holwerd buitendijks: Nergens kun je zo

ongehinderd en ongestoord een natuur-
gebied, werelderfgoed, op zo’n manier
binnen rijden als bij Holwerd, bij het pas-
seren van de zeedijk waan je je in een an-
der land, het contrast tussen het Friese,
vlakke land, en de woestenij van het
kwelderlandschap is imponerend en elk
seizoen  geeft dit landschap weer een an-
dere typerende kleurenpracht.

» De Holwerder Pier: Uniek in zijn soort,
de verst in zee liggende pier van Europa,
vertrekpunt van duizenden Ameland-
gangers en wadlopers.

Wensenlijst Toerisme Holwerd:
Hieronder volgt een lijst met wensen/ sug-
gesties van SRTH/ Dorpsbelang, sommige
zijn deels al ingediend bij het proces van de
integrale gebiedsontwikkeling, andere zijn
nieuw.

Voormalig stationsgebouw: 
Nu er plannen zijn geopperd om het spoor-
traject weer zichtbaar te maken middels een
fiets/voetpad ligt het voor de hand dat de
stationsgebouwen, voor zover deze nog aan-
wezig  (en beschikbaar!) zijn onderdeel uit
te laten maken van dit project.
Het stationsgebouw in Holwerd staat reeds
geruime tijd te koop.
Het pand heeft door de jaren heen door de
vele verbouwingen veel van haar allure ver-
loren, maar de oorspronkelijke vormen zijn
nog steeds goed zichtbaar.

Voorstel: gebouw terugbrengen in de oor-
spronkelijke staat en onderdeel laten wor-
den van een “spoorpaadroute”.
Het perron kan men benutten voor “laag-
drempelige horeca” (theeschenkerij), de rest
van het complex kun je een museumfunctie
geven; onze gedachten gaan hierbij uit naar
het te verplaatsen natuurmuseum, en is
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eventueel nog uit te breiden met een land-
aanwinningmuseum.  

Oude dorpskern:
Zoals al eerder genoemd beschikt Holwerd
over een prachtige oude dorpskern met veel
karakteristieke elementen die het noemen
waard zijn.
Voorstel: Infopaneeltjes plaatsen ter verkla-
ring van geschiedenis noemenswaardige
panden/situaties.

Passantenhaven Mûnerak en Holwerter
Feart:  
Het doortrekken van de Holwerter feart zo-
als eerder voorgesteld, via de Grandyk rich-
ting Dongeradeel.
Het uitbaggeren van de Holwerder vaart is
een vereiste voor het voortbestaan van de
passantenhaven, pas dan zal het aantal be-
wegingen van de passanten toenemen. 
Naast het uitdiepen van de vaart is de aan-
leg van een fiets/voetpad naast de vaart zeer
gewenst, dit pad zal bovendien aan kunnen
sluiten op de aan te leggen “spoorpaadrou-
te”, de huidige landbouwwegen worden als
onveilig ervaren.
We willen vervolgens nog melding maken
van een  initiatief voorgesteld door dhr.
Gjalt de Groot aan de stichting Friese
Molens; Dit initiatief behelst het samen-
stellen van een molenroute  met Dokkum
als startpunt. De tocht zal per praam ge-
schieden en ook Holwerd aandoen; langs
de Holwerder vaart staan twee nog werken-
de molens! 

De Elbastertuinen: Dit prachtige gebied
ten zuidoosten van Holwerd zou zich uit-
stekend kunnen lenen voor de aanleg van
een vakantie/bungalowpark, als centrum-
functie in dit park hadden we een replica in
gedachten van de voormalige Haniastate
met luxeappartementen waar men zich bij
een receptie kan aanmelden.

Verplaatsing ijsbaan: 
De ligging van de ijsbaan is gesitueerd langs
een 80-kilometerweg en levert zeer onveili-
ge situaties op.
Voorstel: verplaatsen naar veld ten westen

van het kaatsterrein, aanleg eventueel com-
bineren met vriesinstallatie (schaatstoerist).

Holwerd buitendijks:
Een uniek gebied waar men kansen laat lig-
gen.
Een vogelkijkhut op het “oude hoofd” (halver-
wege de strekdam naar de pier) zal een wel-
kome aanvulling zijn. 

De Pier:
Op de pier liggen een aantal kansen, zo ver-
dient de zwemvoorziening meer aandacht,
de aanleg van een strandje maar ook plaat-
sing van (vandalismebestendige) douche-
cabines en kleedhokjes zullen zeker bijdra-
gen aan een beschaafder imago waardoor de
toerist hier ook in toenemende mate ge-
bruik van zal gaan maken. 
Surfen: Het nieuwe talud word veel benut
voor de tewaterlating van surfplanken wat
vanwege de gladheid in combinatie met de
steile  helling gevaarlijke situaties oplevert.
De aanleg van een boothelling gecombi-
neerd met een opstapmogelijkheid voor
surfers zal dan ook bijdragen aan een veili-
ger, vriendelijker uitstraling dan nu het ge-
val is. Bij optimalisering van de voorzienin-
gen op de pier zal de juiste promotie (surf-
en kanoclubs) de rest moeten doen.
De openbaar vervoervoorzieningen op de
Pier  zijn perfect geregeld; in schril contrast
tot  het openbaar vervoer is er voor het taxi-
vervoer niks geregeld, taxi’s parkeren veel-
vuldig op de strekdam (rijbaan), wat de ver-
keersveiligheid niet ten goede komt. De
aanleg van meerdere taxistaanplaatsen in de
nabijheid van de Wagenborg-terminal kan
hierin een duidelijke en efficiënte oplossing
bieden. 
Tot slot nog een voorstel van een van onze
inwoners: benut het bovenste parkeerdek
van Wagenborg voor nieuwbouw van het
Fries Museum: het parkeerdek is een ont-
werp van Bonnema, komt het legaat toch
nog goed terecht, bovendien is het Fries
Museum in het bezit van een paar
Holwerder beelden welke men ons weigert
terug te geven, op deze manier komen de
beelden van de van Aylvas toch nog terug
waar ze thuis horen.    
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Slotwoord:
Wij, Dorpsbelang Holwerd en Stichting
Recreatie en Toerisme Holwerd hopen met
deze visie een bijdrage te leveren aan de 
toeristische ontwikkeling binnen onze
streek. Hoewel we ons bewust zijn van de
impact van bepaalde plannen zijn we ons
ook terdege bewust van de noodzaak van de
ontwikkeling van de  toeristische sector
binnen de gemeente dongeradeel.

Ook Holwerd zal hier in de toekomst van
kunnen profiteren en zal hiermee de nega-
tieve spiraal waarin het zich momenteel be-
vindt kunnen stoppen. Wij hopen dan ook
dat voor de toekomst van ons dorp zal gel-
den:

Holwerd,
een b(l)oeiend dorp!!

Station Holwerd

KONINGINNEDAG 2008!!
Momenteel zijn we  alweer begonnen met
de voorbereidingen voor Koninginnedag.
Dit jaar hebben we een wat ander program-
ma dan de jaren hiervoor. Toen lag het ac-
cent op een sportief treffen tussen vereni-
gingen en deden voornamelijk 12+ ers mee.
Voor dit jaar hebben we het sportieve ge-
deelte gehandhaafd, echter voor de jonge-
ren onder ons. 

Op woensdag 30 april is er om ca. 14.00
uur een sportinstuif, voor de jeugd in de
leeftijdscategorie van de basisschool in de
sporthal te Holwerd. Dit evenement duurt

tot ca. 16.00 uur. Aansluitend is er een kin-
derdisco in de kantine van de sporthal. Dit
begint ongeveer 16.15 uur tot ca. 17.30
uur. De toegang voor beide evenementen is
gratis.

Voor de ouderen onder ons is er gelegen-
heid om bij te praten tijdens en na afloop
van de kinderdisco in de kantine. De kin-
deren krijgen deze informatie ook nog mee
via de scholen.

VV Holwerd/Oranjevereniging 
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HOLWERD 1. NOVEMBER 1895 (BRON: LEEUWARDER COURANT)
S.s.J, 96 jaar, arbeider te Holwerd. Heeft te-
recht gestaan omdat hij den 15 september
j.l. bij gelegenheid ter kermis te Holwerd, 
’s avonds circa 10.00 uur in de herberg van
Dijkstra tegen de marechaussee H. Letema
en F. Oosterbroek, die daar binnen kwa-
men, gezegd heeft: “Marechaussees van drie
centen, ’t zijn maar 2 varkens”.

Een uur later ongeveer ontmoette hij die
marechaussees op straat en liep al om hen
heen totdat Letema - die van Dijkstra reeds
zijn naam had vernomen - naar zijn ouder-
dom vroeg. 
Toen stompte hij Letema tegen zijn schou-
ders, rukte hem de nestels van zijn uniform
en wilde hem telkens opnieuw aanvallen,
doch werd met de sabel afgeweerd. Een en
ander veroorzaakte veel drukte, wel 200
man drongen op de marechaussee aan, die
hun wapens niet eens meer konden gebrui-
ken en het dorp zijn uitgedrongen.

Beklaagde bekende gezegd te hebben:
“Marechaussee van drie centen”, maar ont-
kent het overige. Vroeger heeft hij geheel
bekend en dat hij het gedaan heeft om te
beleedigen. De subst-.off. van justitie had
het  voor de beklaagde liever gezien dat hij
bij zijn vroegere bekentenis gebleven was,
want marechaussees verklaren toch wat hij
gezegd heeft, en al had hij enkel gezegd:
“marechaussees van drie centen” dat stelt
toch beleediging daar, omdat hij stelt dat

hij hen niet meer dan drie centen waard
acht. Ook de mishandeling en beschadi-
ging  zijn bewezen, het is slechts de vraag,
welke straf op te leggen. 

Spreker geeft toe dat het misschien gereden
geweest ware, dat de marechaussee dien
man maar hadden laten loopen; maar men
vergete ook niet, dat zij hunne instructies
hebben en als ze die niet nakomen, eene re-
primande van hunne superieuren beloopen
of er moet al een zeer geldige reden zijn. 

Het mag niet tot verontschuldiging strek-
ken dat de marechaussee hem naar zijn
ouderdom vroeg, terwijl hij onophoudelijk
om de beambten heendraaide. Beklaagde
heeft zich dien avond zeer onbehoorlijk ge-
dragen; 

De feiten nog eens nagaande wijst spreker
er op, dat de marechaussees zoo omsingeld
zijn geworden, dat ze geen vin meer kon-
den verroeren. Men had een wrok tegen de
marechaussee en nu wil spreker aannemen
dat men ten platten lande meent dat men
dit wapen wel kan missen-zulks staat niet
aan hen te beoordelen en de rechtbank lee-
re hen, respect te hebben voor dat wapen. 

Spreker requireert, dat beklaagde wegens
beleediging en mishandeling van een amb-
tenaar en wegens beschadiging worde ver-
oordeelt tot 8 maanden gevangenisstraf.

LAST VAN:
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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INFORMATIEMARKT HERSENLETSEL IN DOKKUM
DONDERDAG 20 MAART 13.00-16.00 UUR 
DE NOORDERBRUG AC DE OOSTERPOORT
Rondom hersenletsel bestaan veel vragen en
voor velen is niet duidelijk waar men te-
recht kan voor hulp en ondersteuning, con-
tact met lotgenoten etc. Op donderdag 20
maart vindt daarom in het Activiteitencen-
trum De Oosterpoort in Dokkum een
Informatiemarkt Hersenletsel plaats op ini-
tiatief van ziekenhuis De Sionsberg en De
Noorderbrug. Wat is hersenletsel en wat
zijn de gevolgen ervan? Wat betekent het
voor jezelf, het gezin en anderen? Wat zijn
mogelijkheden voor mensen met hersenlet-
sel in Dokkum/Noordoost Friesland? Hoe
pak je je leven weer op na hersenletsel als
gevolg van een beroerte, een ongeluk, MS,
Parkinson etc.? Rondom hersenletsel be-
staan veel vragen en voor velen is niet dui-
delijk waar men terecht kan voor hulp en
ondersteuning, contact met lotgenoten etc.
Op donderdag 20 maart vindt daarom in
het Activiteitencentrum De Oosterpoort in
Dokkum een Informatiemarkt Hersenletsel
plaats. Deze markt is een initiatief van
Ziekenhuis De Sionsberg (verpleegkundig

consulenten neurologie) en stichting De
Noorderbrug (AC De Oosterpoort) en
wordt georganiseerd met medewerking van
diverse zorgorganisaties en patiëntenvereni-
gingen. Revalidatie-arts Jitze Posthumus zal
van 14.00 tot 15.00 uur een presentatie ge-
ven over de oorzaak en gevolgen van her-
senletsel. Naast informatie voor mensen die
kampen met de gevolgen van hersenletsel is
er aandacht voor partners, gezins- en fami-
lieleden en vrienden. De markt is ook be-
doeld om geïnteresseerden voorlichting te
geven over hersenletsel en de gevolgen hier-
van. Tijdens de markt kun je door het doen
van ervaringsoefeningen, bij benadering,
ervaren hoe het is om hersenletsel te heb-
ben.

Informatiemarkt Hersenletsel in Dokkum
Donderdag 20 maart 13.00 - 16.00 uur  
De Noorderbrug AC De Oosterpoort 
Hogedijken 18-4 (Colosseum), 9101 WV
Dokkum. Telefoon: 0519-223640 
E-mail: informatiemarkt@noorderbrug.nl 

M’ATELIER
een plaats voor creatief-rouwen

individueel - groepen

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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ZATERDAG 5 APRIL

PLAYBACKSHOW
IN ’T SINTRUM TE HOLWERD

Aanvang:19.30 uur

Entree volw. € 5,00 / kinderen € 3,00

JIJ DOET TOCH OOK MEE !!!!!??

1e prijs: € 30,-  2e prijs: € 15,-  3e prijs:  € 7,50

Dus geef je op…. VOOR 16 MAART bij:
Maaike Jongsma, Aletún 29 of 

via email: j.jongsma.02@home.nl

VOL = VOL !!!!!
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DONGERADEEL ZESKAMP 30 AUGUSTUS 2008

Geacht inwoners van Holwerd,

Het gonsde van de geruchten over het al of niet doorgaan van het Stadsfeest 2008 in
Dokkum. Het hield de gemoederen danig bezig. Gelukkig heeft de commissie groen licht
gekregen. Men heeft ondergetekende gevraagd om weer een Dongeradeel Zeskamp te or-
ganiseren en wel op zaterdag 30 augustus van ongeveer 10.00 uur tot 11.30 uur op het
evenemententerrein bij de sporthal “De Trimmer”aan de Harddraversdijk in Dokkum.

Ik heb mijn archief er op nageslagen en las dat in 2004, 11 teams hebben meegedaan, te
weten: Oosternijkerk, Oostrum(winnaar), Engwierum, Dokkum, Wierum, Paesens/
Moddergat, Ee, Metslawier, Hiaure, Ternaard en Hantumhuizen. Wat zou het geweldig
zijn om minstens weer zoveel teams naar Dokkum te krijgen. 

In de Gemeentegids worden verder nog genoemd Hantum, Nes, Raard, Morra,
Oosternijkerk, Brantgum, Aalsum, Anjum, Holwerd, Jouswier, Lioessens, Oostmahorn en
Niawier/Wetsens. Voorzover ik goed ben geïnformeerd is er in onze gemeente geen dorps-
feest gepland op die dag.

Beste mensen, het enthousiasme mijnerzijds is er, maar je bent in dit geval voor het wel-
slagen van een “feest” wel afhankelijk van de opgave van teams, toch! Ik reken eigenlijk
wel een beetje op onze “familie”.

Omdat een dergelijk spektakel veel voorbereiding vraagt, vraag ik u het volgende:

❒ wij doen mee/doen niet mee(in beide gevallen graag een reactie)

❒ wij doen mee in samenwerking met het dorp ……………………………………

Enkele gegevens die van belang zijn:
De samenstelling van de ploeg MOET zijn: 4 heren(waarvan 1 jonger dan 16 jaar)
4 dames (idem). De ploeg mag derhalve bestaan uit 8 mensen jonger dan 16 jaar, maar
WEL bestaan uit 4+4.

Belangrijke data zijn: 
■ zaterdag 29 maart, sluiting inschrijving (ook graag reageren als men niet meedoet)
■ april, ontvangen van spelen
■ half mei, bijeenkomst met de vertegenwoordigers van de deelnemende teams.

Ik begrijp dat er nog -tig vragen zijn. Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.

Met een vriendelijke groet en ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

(S.J.Zandt)

Corr.adres: S.J. Zandt, Zwaan 33, 9101 XC Dokkum, Tel. 0519-294309, 
e-mail: s.zandt@chello.nl
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KLEURPLAAT

OP ZOEK
Met mijn vader ben ik op zoek naar plaat-
sen die in zijn jeugd een grote rol hebben
gespeeld. Zo ben ik op zoek naar iemand of
een organisatie in Holwerd of directe om-
geving met kennis over evacués die in de
oorlog (1944) in Holwerd verbleven.
Volgens mijn vader heeft hij een tijdje ge-
woond in de kelder van een boerderij van
een oudere, alleenstaande vrouw genaamd
Gaastra of Tsjaastra. Hij kon vanuit het kel-
derraam de Waddenzee zien. Deze me-
vrouw ontdekte tijdens het strijken of
schoonmaken van zijn colbert nog een gra-
naatscherf in de voering. Mijn vader was
een van de weinige overlevenden op zondag

17 september 1944 na een voltreffer op de
schuilkelder aan het Looveer bij Huissen
(Gelderland). Hierbij kwamen 17 mensen,
waaronder 12 kinderen, om het leven. De
Engelsen bombardeerden op deze dag
luchtdoelafweergeschut in de omgeving van
de Arnhemse Rijnbrug (operatie Market
garden). Mijn vader is dus na deze datum
korte of langere tijd in Holwerd geweest.
Kunt u mij helpen aan een naam en/of tele-
foonnummer waarmee ik verder kan zoe-
ken? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
moeite.

Met vriendelijke groet, André Hendriksen
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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 Hypotheek
u ontvangt eerlijk advies en bent goedkoper uit

Hypotheekadviesbureaus, makelaars en assurantietussenpersonen willen
graag een hypotheek voor u regelen! Voor die bemiddeling vragen zij van
de geldverstrekker een aanbreng- of bemiddelingsprovisie die kan op-
lopen tot wel 2% van het hypotheekbedrag.

De Rabobank betaalt geen aanbreng- en bemiddelingsprovisie aan boven-
genoemde adviserus. Door rechtstreeks met een hypotheekadviseur van de
Rabobank in contact te treden bent u dus vaak goedkoper uit!
Want u begrijpt ongetwijfeld dat de bemiddelingsprovisie uiteindelijk aan
u als  klant in de tarieven wordt doorberekend.

Kom daarom voor een goed advies en een scherpe rente rechtstreeks
naar de Rabobank of maak een afspraak met één van onze hypotheekadvi-
seurs.

Rabobank Noordoost Friesland
Vestigingen te: 
Anjum / Ee, Damwoude, Dokkum, Ferwert / Burdaard, 
Hollum, Nes (A), Schiermonnikoog, Ternaard, Oosternijkerk, 
Veenwouden en Zwaagwesteinde

Kantoor Ternaard:
Holwerterdyk 2
9145 RK TERNAARD
Telefoon: (0519) 57 12 92
Fax: (0519) 57 18 88

e-mail: info@noordoostfriesland.rabobank.nl
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