
38e jaargang nr. 155 DECEMBER 2010



DORPSBELANG • december 2010

2

December 2010
18 Kerstballenconcert Crescendo

Amelander Veerhuis om 20.00 u.
19 Kerstverhaal naar Charles Dickens

in de Doopsgezinde kerk om
16.00 uur. Entree € 5,00

22 Presentatie Multifunctionele
Accommodatie in ’t Sintrum om
20.00 uur.

Januari 2011
15 Nieuwjaarsconcert

Jeugdbrassband m.m.v. De
Seefugeltjes in ‘t Sintrum.

Maart 2011
13 Dieuwke de Vries en dochter,

Willibrorduskerk om 15.00 uur 
Optreden met Fryske, Neder-
lands- en Engelstalige luisterliedjes

Mei 2011
“Sterk Staaltsje” fan it Tryater yn
it Amelander Fearhûs. Kaarten
bestelle: 0519-561207

Er worden geen 
anonieme brieven gepubliceerd

Voorzitter: Hessel Hiddema
Molenreed, tel. 561716

Vice-Voorzitter: Sara Hofman
De Morgenzon 12, tel. 561694

Penningm.: Dirk Bergema
Pôlewei 2, tel. 561423

Secretaris: Femke Meindertsma, 
De Terp 4, tel. 562579

E-mail: 
info@dorpsbelangholwerd.nl

Leden:
- Henk Willemsen, Waling Dykstra-

strjitte 5, tel. 561035
- Theo Broersma, Hemmingawei 1, tel.

561661

Redactie: Frans Fennema,  
Hegebuorren 1, 9151 HR Holwerd
Tel. 562315
fransmfennema@gmail.com

Postadres Dorpsbelang: 
Postbus 24, 9150 AA Holwerd.
Regio Bank, nr. 694053961

AGENDAINHOUDSOPGAVE
Nieuws van dorpsbelang  . . . . . . . . . .3

Concert Dieuke de Vries  . . . . . . . . . .4

Interview Egbert Boonstra  . . . . . . . . .5

KWF collecte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Gymnastiekvereniging Chariëtto  . . . .9

Praktijk Gezondheidszorg  . . . . . . . .10

Holwert hat talint  . . . . . . . . . . . . . .10

Lid worden Dorpsbelang  . . . . . . . . .11

Uit het verleden van Holwerd  . . . . .12

Film  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Klaverjassen en biljarten . . . . . . . . . .14

Toanielferiening Pro Rege  . . . . . . . .14

Krystliet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Uitvaartvereniging De Laatste Eer  . .16

Diensten kerken Holwerd  . . . . . . . .18

Socht: allerhanne typkes en 
handige persoanen  . . . . . . . . . . . . . .19

Nieuwsbrief “Broodje KK” . . . . . . . .20

Doopsgezind Nederland jubileert . . .21

BESTUUR



DORPSBELANG • december 2010

3

Klabammm!!!! Met een doffe klap ging hij
tegen de vlakte…. ús moaie doarpspomp
op it Bosma’s Plein. Op donderdag 7 ok-
tober moet hij, gezien de bumper- en uit-
laatafdruk in het hout, omver gereden zijn
door een auto. Dader onbekend! Navraag
bij buurtbewoners leverde helaas ook geen
dader op, maar wel dat er tussen de mid-
dag een flinke klap is gehoord. De pomp
is eigendom van dorpsbelang (en dus van
ons allemaal) en daarom hebben wij aan-
gifte gedaan bij de politie. Helaas waren er
voor de politie onvoldoende aanknopings-
punten om een nader onderzoek in te stel-
len. De schade is op niemand te verhalen
en dus draait dorpsbelang voor de repara-
tiekosten op. Daarop hebben wij bedacht
om de pomp zelf maar te herstellen.
Hierbij moet gezegd worden dat Dick
Olivier geheel belangeloos het benodigde
houtwerk heeft geleverd en ook Durk
Geertsma heeft zijn steentje aan het ijzer-
werk bijgedragen. Gelukkig staat de pomp
nu weer op zijn plek. Komend voorjaar zal
het binnenwerk worden hersteld. Als er ie-
mand is die nog informatie heeft over deze
zaak dan horen wij dat graag.

Nieuwe brievenbus en geldautomaat
Zoals u gemerkt zult hebben heeft TNT
post het nieuwe type brievenbus in-
middels geplaatst. Deze staat aan de
Fonteinstrjitte bij de COOP. De brieven-
bus aan de Foarstrjitte is bij deze omwis-
seling komen te vervallen. Ook de
Friesland Bank is aan het vernieuwen ge-
gaan. De geldautomaat is vervangen door
een geheel nieuw moderner exemplaar.

Aanleg rotonde en verbeteringen
Stasjonswei
In november is er overleg geweest met
medewerkers van de Provinsje Fryslân en
de Gemeente Dongeradeel over de aanleg
van een rotonde op de kruising
Ljouwerterdyk met de Bjimsterwei en
aanpak van de Stasjonswei. Vanaf april
2011 zal begonnen worden met het om-

leggen van de kabels en leidingen die bij
de kruising  in de grond liggen. Hier zal
zo’n 6 weken voor nodig zijn en direct
daarna wordt gestart met de aanleg van
een rotonde. Deze moet voor de bouwvak
van 2011 klaar zijn. Na de bouwvak
wordt begonnen met dat deel van de
Stasjonswei dat door de provincie wordt
beheerd. Vanaf de oude spoorwegover-
gang tot en met de driesprong (waar de
Stasjonswei Holwerd in gaat) wordt de
weg aangepakt om zo de veiligheid voor
omwonenden, fietsers en autoverkeer te
verbeteren. In februari/maart zal er door
de provincie een voorlichtingsavond wor-
den georganiseerd. De Provinsje Fryslân
zal u hierover nader informeren.
Gebruikers van de N357 (Leeuwarden-
Holwerd) hebben al gemerkt dat men
vanaf Stiens ook met wegwerkzaamheden
is begonnen. Voor actuele informatie zie
internet: www.fryslan.nl/stiensholwerd.

MFA
Op woensdagavond 22 december a.s.
wordt er in It Sintrum voor alle inwoners
van ons dorp een informatieavond gehou-
den over de nieuw te bouwen multifunc-
tionele accommodatie.

Verpauperde panden
Op dit moment is er weinig nieuws te
melden. De gemeente is aan het onder-
zoeken of het handhavingsbeleid kan wor-
den aangepast. Het zou een geweldige ver-
betering zijn als een eigenaar van een ver-
krot pand niet alleen aansprakelijk kan
worden gesteld voor slecht onderhoud van
zijn eigendom, maar ook voor de weerslag
van dat slechte onderhoud op de hele
buurt daar om heen. We houden u op de
hoogte.

WICH
Op 29 november jl. hebben wij samen
met leden van het Wadden Informatie-
centrum Holwerd (WICH) en de
Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd

NIEUWS VAN DORPSBELANG
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(SRTH) een overleg gehad met de wet-
houders Van der Ploeg en Boorsma.
Hierin kwam naar voren dat de gemeente
het informatiecentrum een prachtig initi-
atief vindt en dit ook steunt.  De gemeen-
te is echter niet direct  voorstander van de
voorgenomen bouw van dit centrum op
de plaats van het oude kassencomplex van
Oostergo. Nader overleg tussen de ge-
meente en het WICH  zal moeten uitwij-
zen of de bouw op deze plaats de juiste op-
lossing is.

Thús Wonen
De voorbereidingen voor de bouw van de
4 levensloopbestendige woningen aan de
Fonteinstrjitte duurt toch langer dan ver-
wacht. Zoals het er nu naar uitziet zal de
bouw na de winter van start gaan. Daar
zullen wij woningbouwcorporatie Thús
Wonen ook aan houden! Bestuurslid
Femke Meindertsma heeft samen met
Jantine Koster namens de jeugd een ge-
sprek gehad met de corporatie over het
huren van een huis in ons dorp. Met name
voor jongeren blijkt het erg lastig te zijn
om aan een woning te komen. Veel goed-
kope huurhuizen zijn de afgelopen jaren
gesloopt en een groot deel van het huizen-
bezit is door de corporatie in de verkoop
gedaan. Verkoop verloopt in deze tijd bo-
vendien ook niet erg vlot. De corporatie

zou kunnen overwegen om bepaalde
koophuizen toch weer in de verhuur te
doen, maar men wil dan wel weten hoe
groot die huurbehoefte in Holwerd is.
Daarom roepen wij diegenen die willen
huren op (wel of niet ingeschreven bij de
woningbouwvereniging) om dat bij ons te
melden. Dorpsbelang kan dit dan kenbaar
maken bij Thús Wonen en zo meer druk
uitoefenen. 

Ta beslút
Deze uitgave van de doarpsbel is huis aan
huis verspreid.  Zo kunnen ook de niet-le-
den kennis maken met de Vereniging van
Dorpsbelangen Holwerd. Langs deze weg
willen wij hen dan ook vragen om lid te
willen worden. Daarvoor kan verderop in
dit blad de bon worden ingevuld.
“Concordia res parvae crescunt” oftewel
“eendracht maakt macht”. Latijnse lijf-
spreuk van de republiek der zeven vere-
nigde Nederlanden in de 17e eeuw…..
nu weet u ook meteen de betekenis van de
naam van de gelijknamige vereniging in
ons dorp….. 

Wy winskje jim allegear 
noflike krystdagen en 

’n sûn en lokkich 2011 ta.

Dorpsbelang, Henk Willemsen

CONCERT DIEUKE DE VRIES

Op zondag 13 maart 2011 zal Dieuke de
Vries optreden in de Willibrorduskerk.
Van haar CD “Skippers fan hjoed” zal zij
Fryske, Nederlands- en Engelstalige liedjes
ten gehore brengen. Haar dochter bege-
leidt haar daarbij op de piano. Dieuke is
van oorsprong een echte Holwerter. 
Ze is de dochter van Klaas de Vries en
Tjitske Sjoerdsma en is geboren op
Kletterbuorren. 

De aanvangstijd van dit concert is nog
niet precies bekend, maar zal zo rond drie

uur in de middag zijn. Nadere aankondi-
ging volgt nog.  Dit belooft een gezellige
middag te worden.

Plaatselijke Commissie 
Âlde Fryske Tsjerke Holwerd, 

Alie Patrouilje, Ineke Veening, 
Anneke Hartmans, Edu van der Zee 

en Henk Willemsen
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Na het betreden van de oude verbouwde
stelp van de Boonstra’s wordt een fles rode
wijn voor mij uit het hok gehaald die in
verband met de te lage temperatuur even
in warm water word klaargemaakt op ka-
mertemperatuur (chambreren), vervol-
gens schenkt Egbert me in geheel volgens
de etiquette die hij samen met Willie heeft
opgedaan tijdens een wijncursus eerder dit
jaar. We proosten op Bacchus, het opper-
wezen dat zich ook in onze streek mag ver-
heugen in een grote schare volgelingen en
het vervolg volgt.

Egbert woont zijn hele leven in Holwerd.
Hij is de middelste telg van het gezin van
Hein en Meintje Boonstra. Hij moet de
ouderlijke aandacht delen met nog zes an-
dere kinderen.
Hij is geboren op een stelp aan het
Ontanksreedsje (Fellingen) die in de
volksmond beter bekend is als “De
Woeste Hoeve”.  
Later wordt deze stelp afgebroken vervan-
gen door nieuwbouw. In de tussentijd
woont het gezin met de vier kinderen in
de stal achter de stelp. Daar stonden nor-
maliter de koeien, stieren, kippen en de
vossen maar die zullen wel een ander
onderkomen hebben gekregen.
Met het open veld als speeltuin kan hij
prat gaan op een prachtige jeugd.
Brommers, oude crossauto’s die 1 op 1 ½
reden waarbij regelmatig iemand met twee
literflessen naar de pomp werd gestuurd.
Spelen in de hooiberg, fikkie stoken en
dan de brandweer moeten bellen, het zijn
allemaal zaken die onlosmakelijk verbon-
den zijn met die huishouding aan het
Ontanksreedsje. Een jeugd die feitelijk
nooit voorbijging: Egbert is nog steeds
verknocht aan de autocross, al rijdt hij
nog slechts één keer per jaar een ouwe-lul-
lenrace.
Vader Hein vond het belangrijk de kinde-
ren liefde voor muziek mee te geven. Als
gevolg hiervan speelt Egbert vanaf zijn
twee en twintigste bij de Bazuin sinds en-

kele decennia de es Bas. Zijn zoon (die
ook weer Hein heet) zet samen met nog
ettelijke andere familieleden de traditie
voort.

Egbert is getrouwd met Willie Boonstra-
Boonstra waarmee hij samen drie kinde-
ren krijgt waarvan er al twee zelfstandig
wonen en de derde (Meintje) ook plannen
in die richting heeft. Ze wonen aan een
stelp aan de Gama wat door een paar goe-
de handen aan het lijf is verworden tot een
mooi vrijstaand huis met veel ruimte. 
De oudste van de kinderen (Martha) heeft
haar ouders dit jaar gepromoveerd tot
Pake en Beppe door de wereldbevolking te
vermeerderen met een wolk van een baby
die luistert naar de naam Quinn. 

Na dertig jaar werkzaam te zijn geweest als
postbode hangt zijn functie, samen met
die van heel veel andere collegae aan een
zijden draadje. Zoals u weet heeft de
PTT/KPN/TNT etc. etc. afgelopen tijd
nogal veel plannen gehad om te reorgani-
seren en zo kan het zijn dat vroeger bij u
door eenzelfde bedrijf de brieven en pak-
ketjes aan de deur werden geleverd dit nu
door drie verschillende bedrijven wordt
gedaan. Ook de komst van e-mail (hoe
handig ook) heeft onder andere ook het
beroep van postbode onder druk gezet.

Naast zijn functie als postbode is Egbert
niet slechts een inwoner van Holwerd, hij
heeft zijn nut in dit dorp ook als vrijwilli-
ger meerdere malen bewezen. Tweemaal
heeft hij zich ingezet om de activiteiten-
commissie op te starten. Bij de Stichting
Recreatie en Toerisme Holwerd was hij ac-
tief als bestuurslid en wist vaak het onder-
ste uit kannen te peuren. Als bestuurslid
van dorpsbelang heeft hij een termijn voor
vier jaar als afgevaardigde van de voorge-
noemde stichting gefungeerd, maakte zich
in die tijd sterk voor het zogenaamde Ids
Minnema plan: het plan dat onze polder
bewesten de keeglanden omtoveren zou

INTERVIEW EGBERT BOONSTRA
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als toekomstige trekpleister door deze te
veranderen in een waterpartij van duizend
hectare met kunstmatige eilandjes, een
strand en een boulevard. Daarnaast wer-
den er door hem op aanjagen van wethou-
der T. Willemsma (pot met goud!) in korte
tijd een aantal plannen op toeristisch ge-
bied bedacht en gebundeld in een boek-
werk dat vervolgens zo’n beetje naar ieder-
een werd verstuurd die maar iets te maken
had met de bestuurlijke molens van zowel
gemeente als provincie; zij die over ons ge-
steld zijn. Het lijkt een tijd terug maar we
hebben het over 2007. Sinds die tijd is er
een hoop gebeurd met de vereniging voor
dorpsbelangen Holwerd en hebben we
wat workshops, schetsschuiten, hoge amb-
telijke bezoeken en dergelijke voor de kie-
zen gekregen. Laten we hopen dat de in-
gezette trend een beetje in dezelfde vaart
doorzet: Dit dorp verdient een goede
hechte samenhang, die anderen aantrekt
mochten zij besluiten te verhuizen naar
een sociaal klimaat dat prettig is, waar
goede voorzieningen zijn en waar men in-
dien mogelijk op zoveel mogelijk gebieden
kiest om samen te werken. We zijn in ons
land lang genoeg in de verstikkende greep
geweest van de verzuiling die vooral in
Nederland mensen van elkaar vervreemde.
Nu kijk je vreemd op van een hervormde,
een katholieke, een gereformeerde, een so-
cialistische bakker, kapper, slager, smede-
rij, schoenmaker etc. maar nog niet zo
lang geleden was dit de realiteit van de
dag, ook in Holwerd (red.). 
Een overblijfsel hiervan was het feest dat
door twee groepen afzonderlijk gevierd
werd-een erfenis uit een grijs verleden-:
wat elders in Friesland en de rest van
Nederland in onze huidige tijd voorkomt
als negentiende-eeuws: (“Kom jij uit
Holwerd? Is dat niet dat dorp waar ze niet
met elkaar 1 feest kunnen vieren?”). Een
dorp wat iets te lang in navelgestaar bleef
hangen, maar die tijden zijn voorbij: Een
meerderheid van de leden van beide vere-
nigingen heeft tot grote vreugde van
Egbert besloten het tij te keren en tot
samenwerking over te gaan. Met de kennis
opgedaan uit de twee uitvoerige enquêtes

kunnen we er niet meer omheen; Holwerd
is klaar voor één feest! Gezien de samen-
stelling van de nieuwe commissie heeft
Egbert het volste vertrouwen in dat éne
feest.

Nu is het niet zo dat de winst helemaal
van de kant van het Holwerder feest moet
komen vindt Egbert overigens: Er zit nog
meer in het vat. Zo zouden de twee groe-
pen mensen die culturele evenementen or-
ganiseren in de Doopsgezinde kerk en de
oude Willibrorduskerk misschien samen
kunnen gaan werken (bundelje de krach-
ten).
Een ander voorbeeld betreft het MFA
waarvan Egbert het jammer vindt dat
naast de vele verenigingen die wel enthou-
siast mee wilden participeren de kerken en
een sportvereniging als Concordia hier
niet in mee zijn gegaan. Zo missen we een
paar belangrijke pijlers, maar wat niet is
kan nog altijd komen: “Dat is gjin krityk,
mar myn eigen miening!” Als ik dan vraag
wat er met de Kege moet gebeuren zegt hij
dat we hier heel mooi een grote ijsbaan
van zouden kunnen maken: Een echte
wedstrijdbaan die een stuk veiliger te be-
reiken is en mooi in de luwte van het dorp
ligt! 
Met samenwerking als bruggetje komen
we op het volgende onderwerp en die be-
staat uit de reden waarom we nu zo hard
bezig zijn samen te werken namelijk de
krimp. Een fenomeen dat in heel Europa
als gevolg van de welvaart en daardoor het
kleiner worden van gezinnen de demogra-
fie drastisch zal gaan veranderen. Dit
wordt vaak het eerst ondervonden aan de
randgebieden. Denk aan Ganzedijk,
Parkstad Limburg en Zeeland (red.).
Ook in Holwerd heeft de krimp een tijd
terug al een grote leegstand en verpaupe-
ring veroorzaakt; Van de woningen aan de
Nijhof (2 tot 20) waren er maar drie be-
woond en de Beyertstraat, onze grootste
straat had te kampen met een enorme
leegstand hetgeen de woningbouwcorpo-
ratie heeft doen besluiten tot een herstruc-
turering. De fonteinstraat, Bongastraat en
de bejaardenwoningen aan de Nijhof wer-



DORPSBELANG • december 2010

7

den gesloopt en het lijkt daardoor tot een
enorme leegloop te zijn gekomen in
Holwerd. Egbert heeft hiervan een lijst ge-
maakt. Het gaat om een aantal van 44 ge-
sloopte woningen bewoond door 58 men-
sen, waarvan er 38 zijn gebleven (her-
plaatst binnen het dorp). Daarnaast ver-
trok nog een flink aantal mensen buiten
het herstructureringsgebied en heeft de
bevolking daardoor mede uitgedund.
Voor de mensen die van mening zijn dat
de krimp is veroorzaakt door de herstruc-
turering stelt Egbert dat dit een misvatting
is: Holwerd is vooral mensen kwijt geraakt
die hier tijdelijk verbleven. Deze mensen
waren elders moeilijk plaatsbaar waren en
de Beyertstraat stond half leeg. Deze cate-
gorie had weinig tot geen binding met het
dorp en vertrok vaak ook weer snel.
Tegenwoordig is de Beyertstraat weer he-
lemaal bewoond, alleen wonen er ge-
middeld minder mensen per huis.

Of we heel panisch over de krimp moeten
doen waagt Egbert te betwijfelen. Het
geeft ook kansen: Je gaat je noodgedwon-
gen meer focussen op je sterke punten.
Een van de opties is slimpen: Slim krim-
pen. Dat houdt in dat je voor elke twee
huizen die je sloopt 1 herbouwt plus dat je
van twee kleine huisjes 1 huis maakt (in
de oude kern bijv.) Een ander voordeel
van de krimp is dat de afgelopen tijden
binnen Holwerd een leger aan mensen is
gemobiliseerd dat zich bezig houdt met
het bedenken van goede ideeën, de ont-
wikkeling en uiteindelijke uitvoer hiervan.
Daarbij nog geruggesteund en zelfs aange-
jaagd door de lokale, provinciale en zelfs

landelijke politiek. Of Egbert hier nog een
rol in gaat spelen is niet duidelijk. Hij ver-
vult momenteel geen bestuurlijke functies
binnen ons dorp en heeft genoeg andere
activiteiten zodat hij de verveling niet
hoeft te vrezen.

Wat er gaat gebeuren met het leven dat
Egbert heeft de komende veertig jaar en
hoe zich dat verhoudt met het dorp:
“De kommende fjirtich jier hoopje ik nog in
protte wille te meitsjen en te genietsjen mei
myn neisten en alles wat der om hinne hin-
get!” Hoe't dat sich ferhalde sil ta it doarp
lit sich riede; jo binne ûnderdiel fan in
mienskip en libje en wenje dêr!”.

Hoe denk je dat de wereld er over twee-
honderd jaar uit zal zien, of ben je meer
van het leven in het Nu.
“Hoe't de wrâld der oer twahûndert jier út-
sjen sil is foar my in fraachteken en makket
my -earlik sein- de pis net lauw, ik bin yn-
die mear ien fan "nette fier foarút sjen, it
komt dôchs oars", troch te fier foarút te sjen
bestiet de kâns datst dieself beheiningen op-
leist (tunnelfisie)!”

Wat zou je doen met een paar miljoen,
of ben je niet van loterijen?
“Wy spylje mei yn ‘e staat en at ik in pear
sinten winne soe dan soe dat hiel moai wêze,
mar ik soe der sa ien-twa-trije noch net in
bestimming foar witte, ien ding is wis: jo
soen wat makliker libje kinne.
Wichtig: sûnens en Will(i)e!”

Volgende gegadigde: Henk Bruinsma.

KWF KANKER BESTRIJDING COLLECTE

De collectanten van het KWF fonds hebben deze periode weer de broodnodige euro’s we-
ten op te halen.
Waaxens € 88,30, Elba € 23,46, Brantgum € 107,77, Foudgum €  86,35,
Raard/Bornwird € 278,71, Holwerd €1025,41. In totaal is er 1610 Euro opgehaald.

Dikke pluim voor de collectanten, de organisatie en de gulle gevers.
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* Rectificatie * Rectificatie * Rectificatie *
In de vorige editie van de Doarpsbel stond
dat de gymlessen op woensdagmiddag ge-
geven worden, maar dit moet zijn op vrij-
dagmiddag in de gymzaal van Holwerd.
De tijden en overige informatie kunt u
vinden op www.holwerdonline.nl (link
Chariëtto)

Myrthe Overal eerste bij turnwedstrij-
den
Zaterdag 6 november heeft Gv Chariëtto
meegedaan aan de TURNKAMPIOEN-
SCHAPPEN FERWERDERADIEL en
omstreken. De meisjes turnden in ver-
schillende leeftijdsgroepen en op verschil-
lende niveaus. 
In de zeer grote groep 6/7-jarigen ging
Esra Wobbes naar huis met de zesde prijs,
in de groep 8-jarigen won Sanne Rienks
de tweede prijs en van de 9-jarigen was
Myrthe Overal de allerbeste van
Ferwerderadiel en omstreken. Zij verover-
de de eerste prijs!
Voor velen was het de eerste keer dat ze
meededen aan een turnwedstrijd. De
meisjes waren zeer enthousiast en hebben
ontzettend hun best gedaan! Het was een
zeer geslaagde dag!

Now Dance weer van start !!!
Na de herfstvakantie zijn op dinsdagmid-
dag de Now Dance lessen weer van start
gegaan. Juf Kimberley Scheenstra uit
Marrum is druk aan het dansen met de
meiden.
Er zijn 2 groepen gestart:
Groep 1 (leeftijd basisschool groep 3, 4, 5

en 6) van 16.30 - 17.15 uur
Groep 2 (leeftijd basisschool groep 7 en

8/ouder) van 17.15 - 18.00 uur

De Now Dance lessen staan in het teken
van dansen op muziek, streetdance – jazz-
dance, bevorderen van ritme en motoriek. 
Neem eens een kijkje of doe mee! 

De lessen
vinden
plaats in de
gymhal van
de Ynset te
Holwerd.
Voor meer
info kijk op www.holwerdonline.nl (link
Charietto).

Gezocht met spoed!!!!!
GV Charietto is een bloeiende vereniging
in ons kleine dorpje Holwerd. Wist u ei-
genlijk wel dat Charietto toebehoord tot
een van de oudste gymverenigingen van
heel Nederland? Momenteel zitten er 5
mensen in het bestuur. Twee daarvan heb-
ben zelf geen kinderen bij de vereniging,
maar zetten zich belangeloos in om de ver-
eniging draaiende te houden. Wij merken
als bestuur dat het ontzettend moeilijk is
om in deze tijd bestuursleden en vrijwilli-
gers te vinden. Wij doen heel af en toe een
beroep op ouders, maar krijgen vaak het
antwoord: “Nee, ik haw it te drok”, of
“Nee, dan sit ik wêr foar safolle jier yn sa’n
bestjoer”. 
Wat houdt het nu eigenlijk in?
• Eens in de 5 / 6 weken een vergadering
• Hand en spandiensten bij evt een actie

(2 keer per jaar)
• Meedenken
• Het invullen van een functie of alge-

meen bestuurslid

Momenteel zitten er al een aantal mensen
in het bestuur die al veel langer zitting
hebben dan de 3 jaar die gevraagd wordt.
Daarom een dringende oproep: Meldt u
aan als bestuurslid!!! Het zou zonde zijn
dat een bloeiende gymvereniging niet be-
staan kan hebben omdat er geen bestuurs-
leden meer te vinden zijn….. 

(voor inlichtingen: S. Land / 562158 of
M. Boersma / 561869)

GYMNASTIEKVERENIGING CHARIËTTO 
OPGERICHT 1889
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NIEUW in mijn praktijk zijn de KLAS-
SIEKE MASSAGE en het KINDER-
SPEEKUUR .
Het ligt in de bedoeling om kinderen die
het even moeilijk hebben of een vorm van
ontwikkelingstoornis hebben zoals
ADHD, ADD en PDD-NOS te onder-
steunen met kinder ShiatsuTherapie op
de woensdagmiddag. Juist deze kinderen
die al vaak belast zijn met onrust in hun li-
chaam, aanpassingsproblematiek hebben,
bezig zijn met aanleren van ander gedrag,
worden al vaak met een therapie begeleid
maar fysieke ondersteuning ontbreekt.
Shiatsu helpt voor de emotionele behoefte
van het kind dat zich zo volledig kan ont-
spannen en leert loslaten maar ook om
zelf hun verhaal kwijt te kunnen. Ik bied
hen structuur, vertrouwen en stabiliteit
daar waar het nodig is. Ademhalings-
technieken worden ook aangeleerd omdat
ook kinderen verkeerd kunnen ademha-
len. De energie kan dan niet op de juiste
wijze door het lichaam stromen. Hierdoor

ontstaat een te hoge druk in het midden-
rif en in de longen, waardoor de energie
naar boven stijgt. Veel lichamelijke en
emotionele klachten waar kinderen last
van hebben ontstaan door een onjuist ge-
bruik van de adem. Het zijn behandelin-
gen van ongeveer 30 minuten alleen voor
het kind. Voor meer informatie kunt u mij
bellen, zie mijn advertentie.
Ontspannen met Klassieke Massage kan
nu ook in mijn praktijk. Deze massage-
vorm maakt gebruik van verschillende
handgrepen met en zonder huidverzor-
gende oliën die zowel een activerende als
rustgevende uitwerking hebben. Een goe-
de massage is afgestemd op het te bereiken
effect met ontspanning als doel. U kunt
hier in de maand december voordelig ken-
nis mee maken en wel voor een behande-
ling van ongeveer 1 uur voor € 39,50 ook
te geven in de vorm van een cadeaubon.
Deze behandelvorm komt niet voor ver-
goeding in aanmerking.

Albertien Jongmans

PRAKTIJK GEZONDHEIDSZORG NOORD-FRIESLAND

HOLWERD HAT TALINT:

Een ander geslaagd evenement is georga-
niseerd door het enthousiaste Bazuin be-
stuur. Naast een flink aantal arrangemen-
ten die zowel het klassieke als het populai-
re spectrum omvatte had men drie talen-
ten gevraagd om deze avond met hen te
verzorgen. 
Het trio Heena Tamminga (drums),
Patricia van der Wal (gitaar) en Linda
Elzinga (zang) mochten gesteund door het
orkest laten horen en zien waar ze toe in
staat waren. Dit resulteerde in mooie op-
tredens waarin de dames zowel als solist
als gedrieën voor een onvergetelijke avond
wisten te zorgen. 
Tussendoor had men kunnen genieten
van het kwartet Boonstra, met een heuse
oude ringbas, ware het niet dat de leider

een verkeerde bril ophad en ook de rest
van de muzikanten niet al te ijverig hun
huiswerk had gemaakt. Het resultaat
klonk op piep piep knor en haalde het fe-
nomeen muziek danig naar beneden De
dirigent was hier danig door gefrustreerd
maar bleef het geduldig opnieuw probe-
ren. 
Tot overmaat van ramp kregen de muzi-
kanten onderling ruzie en een enkel kle-
dingstuk moest het ontgelden, ook ging
het mondstuk los van de oer-oude ringbas
en moest er een ander bijgehaald worden. 
Hoe men het ook probeerde, het werd
niks. Misschien volgend jaar dan maar?

Frans Fennema.
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Vereniging van 

Dorpsbelangen Holwerd 
Postbus 24, 9150 AA  HOLWERD 

    emailadres: info@dorpsbelangholwerd.nl 

 

 
 

LID WORDEN VAN DORPSBELANG?? 
 

DAT KAN…….. 
 
 
Bent u nog geen lid van dorpbelang, maar u wilt dat wel worden? 
 
Graag zelfs! En waarom? Omdat u dan voor slechts � 6,00 per jaar ons werk steunt om de 
belangen voor Holwerd en haar inwoners te behartigen en daar waar nodig te verbeteren.  Ook 
ontvangt u dan viermaal per jaar ons blad “De Doarpsbel” en wordt u van al het nieuws en alle 
ontwikkelingen in ons dorp op de hoogte gehouden.  Het is voor ons allemaal vrijwilligerswerk 
en als u net als ons Holwerd leefbaar en bruisend wil houden zijn wij u zeer erkentelijk voor uw 
steun. 
  
Om lid te worden hoeft u slechts onderstaand strookje uit te knippen en volledig ingevuld bij 
Henk Willemsen, Waling Dykstrastrjitte 5, in de brievenbus te deponeren of bel 561035. 
 
Alvast onze hartelijke dank. 
 
      Dorpsbelang Holwerd 
  
�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Ondergetekende  ………………………………………………………… 
 
Adres   ………………………………………………………… 
 
Plaats   ………………………………………………………… 
 
 
Wil graag lid worden van de vereniging van dorpsbelangen Holwerd.  
De contributie bedraagt  � 6,00 per jaar en wordt  zomer 2011 geïnd. 
 
 
 
       
       ……………………………… (handtekening) 
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UIT HET VERLEDEN VAN HOLWERD

In de archieven van de Leeuwarder
Courant, die op internet te raadplegen
zijn, blijken soms interessante stukken te
vinden die op ons dorp betrekking heb-
ben. Onlangs vond ik het volgende stukje
verschenen in de krant van 3 januari
1784:

“A.B. Wiarda, Secretaris van Baarderadeel
praesenteert op Dingsdagen den 13: 20 en
27 January 1784 by de 1ste 2de en 3de
Zitdagen telkens om één Uur na noen ten
Huise van Jan Symons, Castelein in de Klok
te Holwert publyk by Strykgeld te verkopen:
I.) Een schone STEMGEREGTIGDE
HUIZINGE voorzien met drie Rojale bo-
ven en drie onder kamers, waar onder groot
Zaal, en de eene Kamer met een schoon
Sweedse Vloer met wit Albaste Steen beperkt,
beneffens een Keuken, Paardestallinge en
Wagenhuis, met een grote Hovinge en scho-
ne Tuinen die met een Ringmuur en
Stekkagie beschud zyn, staande en gelegen in
de Buuren tot Holwert zodanig door Wylen
de Heer Secretaris Hulshuis en laatst door de
Dogter de Wed. Seeyensma, is bewoond tot
haar dood en op May 1784 vry van
Huuringe; als meede vry van Floreen en

Grondrenthe, zynde de Stins in de buiren
genaamt en ten Stem Cohiere bekent. II.)
Een deftige HUIZINGE voorzien met drie
Kamers en één Woonkelder met een vrye
Steeg ‘er bylangs, meede in de Buuren tot
Holwert, by Oene Folkerts cum foc. bewoont
en gebruikt tot May 1785 voor 62 Caroli
glds in ’t Jaar. III.) Een brave HUIZINGE
met een SCUURKE en Schoone HOVIN-
GE meede aldaar op de kleine Buuren
Wobbenburg genaamt wort by Abe Harmens
cun uxore bewoond en gebruikt tot May
1784 voor 33 Caroli glds in ’t Jaar wanneer
vry van Huuringe is. IV.) Een beslooten
GESTOELTE in de Kerk te Holwert zoda-
nig door de Wed. Seeyensma bezeten is.  Alles
Breder volgens Billetten daar af zynde en
nader onderrigt by boven gemelde Actuarius
te Oosterlittens.”

In dit stuk is sprake van “de stins in de
buiren” (stins in de buorren). Zeer waar-
schijnlijk heeft deze stins op de plek ge-
staan van het huidige pand in de
Foarstrjitte dat nu in de steigers staat.
Beter bekend als het oude postkantoor of
bar/dancing de tapperij.

Henk Willemsen

FILM OVER KAZERNE / MOPPENBUORREN EN NIEUWBOUW FONTEINSTRJITTE

Heeft u afgelopen vrijdagavond 29 okto-
ber ook de afsluiting van de reünie
Holwerd 2010 in It Sintrum bijgewoond? 

Dan heeft u ongetwijfeld de oude film
over de verkrotte huizen in de vroegere
woonkazerne aan  de Fiskwei en aan de
Moppenbuorren gezien. Daarin zag u ook
hoe destijds de huizen aan de
Fonteinstrjitte gebouwd werden en hoe de
bewoners vanuit die krotten naar een tij-
delijke onderkomen en vervolgens naar
hun nieuwe woning verhuisden. 

Ook zag u onder andere Sjoerd Stielstra
aan het stukadoren en Bertus Hoekstra
was druk met een kruiwagen in de weer
terwijl Sijbe Stienstra zijn huishouding
aan het verhuizen was. 

Heeft u interesse in deze oude film? Het is
een korte film uit het 1952 van bijna 10
minuten. Er zijn nog enkele exemplaren
verkrijgbaar bij Henk Willemsen, Waling
Dykstrastrjitte 5, tel. 561035.
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KLAVERJASSEN EN BILJARTEN

Henk en Ida van HCR ’t Amelander
Veerhuis organiseren op tweede kerstdag
(26 december)  voor de 39e keer het tra-
ditioneel klaverjassen. Aanvang 14.30 uur.

Biljartvereniging P.U.K. Holwerd organi-
seert op zaterdag 15 januari en 19 februa-

ri 2011 maatsbiljarten. Opgave tot zater-
dag  12.00 uur bij ’t Amelander Veerhuis
(tel. 561207) en café bar De Steeg (tel.
561888). Aanvang 16.00 uur. 

Een ieder is van harte welkom.

TOANIELFERIENING PRO REGE HOLWERT

Toanielferiening Pro Rege Holwert spilet
freed 7 jannewaris foar jim: 

“Skjin skip foar Foekje”.

Oanfang 20.00 oere yn ‘t Sintrum te
Holwert .

Omskriuwing fan it stik:
Nei ‘t feedokter Damsma ferstoarn is, sil
dochter Foekje de praktyk oernimme.
Mar in frou as feedokter? Dêr is in soad
ferset tsjin út de omjouwing neffens de
boeren Grypstra en Sytsma. It komt ta in
hurde konfrontaasje, dêr ‘t de beide boe-
ren de plysje Westra yn behelje. Foekje seit
it de minsken krekt sa ‘t se tinkt. Dit giet
har suster Sijke, dy ‘t wat heech oan wol,

fierstente fier. Dy mient yn ‘e fakânsje
thúskomme te moatten om wer wat oar-
der op saken te stellen. Hjir trochhinne
spilet Sipke, de húsfeint en túnman, in be-
langrike rol. 
Mei de earste pasjinten is Foekje net sa
fertúnlik. Wat is der mei it fûgeltsje fan
Harm oan de hân? En wat foar geheim
draacht de eigenaardige buorfrou mei har
mei? 
Hoe sil dit allegear ôfrinne? Yn dit blij-
spul, wurdt antwurd op dizze fraach jûn.

Kaartferkeap:
Kaarten bin te krijen, nei de krystdagen,
yn de foarferkeap by de Coop yn Holwert,
€ 7,50 en bern € 5,00.
Oan de seal € 10,00 en bern € 6,00.

Yn it skoft sil der in ferlot-
ting hâlden wurden mei
moaie prizen.
Kom allegear nei dizze ge-
sellige jûn!
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Een ‘Christmas Carol’ vol koperwerk
Naast het echte kerstverhaal uit het
Nieuwe Testament is, zonder twijfel, ‘A
Christmas Carol’ van Charles Dickens uit
1843 het beroemdste kerstverhaal aller tij-
den. Het verhaal van de vrek Scrooge die
door de ‘Geest van Kerstmis Toen’, de
‘Geest van Kerstmis Nu’ en de ‘Geest van
Kerstmis Later’ geconfronteerd wordt met
zijn armzalige jeugd en onhebbelijke ge-
drag en die aan het slot tot inkeer komt, is
bijna evenzeer met de sfeer rond kerstmis
verbonden als de kerstboom en het kerst-

diner. De Engelse dirigent Alan Jenkens
kwam op het idee om dit verhaal te com-
bineren met muziek. Hij bewerkte het
verhaal en maakte het geschikt voor drie
vertellende acteurs: de Verteller, de vrek
Scrooge en de Geest. Daarnaast knipte hij
het in stukken, zodat er een voorstelling
ontstond waarbij delen van het verhaal
werden afgewisseld met muziek.Op zon-
dagmiddag 19 december zal dit
Kerstverhaal met muziek worden uitge-
voerd in de Doopsgezinde kerk te
Holwerd. 

KRYSTLIET
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Secretariaat:
Gama 3, 9151 HL Holwerd
0519-562421

Correspondentieadres:
Postbus 3, 9150 AA Holwerd
Aangesloten bij de Federatie van
Uitvaartverenigingen Friesland.

18 jaar en nog geen lid van de Laatste
Eer?
Lees dan deze bijdrage van de plaatselijke
uitvaartvereniging!

De dood, daar sta je als je jong bent nog
niet zo vaak bij stil. En al helemaal niet bij
je eigen sterven. “Dat is nog zo ver weg…”
Maar wat als.… Wat moet er allemaal ge-
regeld worden en wie moet dat doen? 
Je kunt nagaan dat je nabestaanden lam-
geslagen zullen zijn door je overlijden en
zich niet kunnen focussen op alles wat er
in zo’n 5 dagen geregeld moet worden
voor de dag van je begrafenis/crematie.

• Het doen van aangifte van overlijden bij
de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

• Het regelen, adviseren en bestellen van
de kist 

• Het afleggen, aankleden en in de kist
leggen van de overledene 

• Het plaatsen van advertenties in dagbla-
den naar keuze 

• Het maken en opstellen van een rouw-
brief en teksten

• Het bestellen van rouw vervoer, van
rouw wagen tot uitvaart koets 

• de opbaring regelen, zowel thuis als in
een aula 

• het bestellen en regelen van de bloem-
stukken 

• het regelen van de plechtigheid

Waar en bij wie moet je beginnen?
De dagen voorafgaand aan een begrafenis
zijn intensieve, emotionele dagen waar je
hoofd niet naar “regelen” staat; het zit vol
van verdriet. Na het overlijden en als “de
dood” officieel door een arts is vastgesteld,

moet de uitvaartleider gebeld worden.
Hier in Holwerd is dat Klaske Elzinga-
Dijkstra. Zij of een collega zal samen met
de nabestaanden alles wat geregeld moet
worden bespreken. Zo kunnen de nabe-
staanden zich richten op de dingen die ze
zelf zouden willen doen, zoals de laatste
verzorging, de opbaring, het dragen e.d.
De uitvaartleider staat de nabestaanden
bij om samen de uitvaart op een rustige en
persoonlijke manier invulling te geven.

Laagdrempelig
De Laatste Eer in Holwerd staat voor uit-
vaartzorg zonder hier geld uit te willen
slaan. Vanaf 18 jaar kun je lid worden van
onze uitvaartvereniging voor € 20,- per
jaar. De ledenkorting voor onze leden is
vastgesteld op € 850,-. Als lid ben je zeker
van uitvaartzorg uit je eigen dorp, door
deskundige mensen uit je eigen omgeving,
dit met respect voor je achtergrond en
wensen. Zo krijgen je nabestaanden geen
vreemden over de vloer en zijn ze zeker
van deskundige begeleiding op ieder mo-
ment van de dag.

Toegankelijk
Nieuw voor de Laatste Eer is een website.
Via deze weg hopen we meer (toekomsti-
ge) leden te bereiken. Hij staat vol met
praktische informatie en natuurlijk met
info over onze vereniging, bestuursleden,
aanmeldingsformulier en handige links. 
Meer over de Laatste Eer van Holwerd op
www.uitvaartvereniging-de-laatste-eer-
holwerd.nl

Verzekerd
Zoals eerder vermeld ben je bij onze uit-
vaartvereniging verzekerd van zorg voor je
uitvaart. Maar wist je dat een uitvaart be-
hoorlijk in de papieren kan lopen? Een
beetje uitvaart kost rond de € 4000,-  Een
begrafenis hoeft niet duurder te zijn dan
een crematie maar kan wel duurder uit-
pakken omdat je met grafkosten te maken
krijgt. Deze kosten verschillen per ge-
meente en kunnen soms oplopen tot en-

UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” HOLWERD
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BEBOUWDE KOM EN KRUISPUNT HOLWERD IN 2011 OP DE SCHOP

kele duizenden euro’s. Daarnaast komen
er ook nog de kosten van een grafsteen.

Je lidmaatschap en  het bedrag van de le-
denkorting zullen de kosten van je uit-
vaart niet dekken, wij zijn geen uitvaart-
verzekering maar een uitvaartvereniging.
Dat betekend dat je geld achteruit moet
leggen voor je toekomstige uitvaart, an-
ders komen de kosten voor rekening van
je nabestaanden. Je kunt er ook voor kie-
zen om een uitvaartverzekering te nemen.

Dit is een persoonlijke keuze. Het lid-
maatschap van een plaatselijke uitvaart-
vereniging als de Laatste Eer van Holwerd
is ook een keuze, die keuze is geheel aan
jou. Een aanmeldingsformulier kun je
downloaden op onze site. Bellen met het
secretariaat mag ook.
Wij staan voor je klaar!

Holwerd, december 2010
Willie Boonstra

secretariaat de Laatste Eer Holwerd.

In 2011 voert de provincie Fryslân weg-
werkzaamheden uit bij Holwerd. Op de
plaats van het kruispunt Bjimsterwei
(N356)– Ljouwerterdijk (N357) komt
een rotonde. Daarnaast wordt de provin-
ciale weg binnen de bebouwde kom van
Holwerd (N356, Stasjonswei) aangepakt.
De hoofdrijbaan wordt op een andere ma-
nier ingericht zodat het dorpse karakter
wordt versterkt. Ook komt er een opval-
lende fietsoversteek voor fietsers van/naar
Dokkum. Het doel is om de verkeersvei-
ligheid en leefbaarheid van Holwerd te
verbeteren.

In april 2011 starten we met het verleggen
van de kabels en leidingen bij de rotonde.
De aanleg van de nieuwe rotonde start in
mei en is voor de bouwvak klaar. Na de
bouwvak gaan we aan de slag met de
Stasjonswei in de bebouwde kom van
Holwerd. Deze werkzaamheden duren tot
eind 2011.

Het is onvermijdelijk dat de wegwerk-
zaamheden enige overlast met zich mee

brengen. Wij doen echter ons uiterste best
om de hinder voor het verkeer en de om-
wonenden zoveel mogelijk te beperken.
Tijdens de werkzaamheden aan de roton-
de kan het verkeer tussen Leeuwarden en
de pier langs de werkzaamheden rijden.
Het verkeer tussen Dokkum en de pier
wordt omgeleid via de N358 (Ternaard).
De werkzaamheden aan de Stasjonswei
proberen wij ‘in het verkeer’ uit te voeren,
zodat het verkeer langs de werkzaamheden
kan rijden. 

Begin februari organiseren we een inloop-
avond voor bewoners, bedrijfsleven en an-
dere belangstellenden. Hier kunt u terecht
met al uw vragen over de werkzaamheden.
Ook kunt u meepraten over het voorlopig
ontwerp voor de bebouwde kom. Wij ma-
ken de datum van de inloopavond bekend
via de website.

Op de website www.fryslan.nl/veiligheid-
holwerd kunt u terecht voor actuele infor-
matie over het project. U kunt ook kijken
op de website van de gemeente www.don-
geradeel.nl en de website van Holwerd
zelf: www.holwerdonline.nl. 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem
dan contact op met de heer Joustra van de
provincie Fryslân. Hij is bereikbaar op
telefoonnummer 058 – 292 5561 of via e-
mail: n.joustra@fryslan.nl.
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DIENSTEN VAN DE GEZAMENLIJKE KERKEN TE HOLWERD IN DECEMBER 2010

Protestantse Gemeente
Adres: Elbasterwei  1 A
Info: www.pkn.nl 

24 december  I.K.O.
22.00 uur Da. K. Roosma- de Vries

m.m.v  De Seefûgels in de
Willibrorduskerk

25 december
9.30 uur Ds. J.G. Arensman

26 december
9.30 uur Ds. S. Boukes  m.m.v. De

Bazuin in de Willibrordus
kerk

31 december
19.30 uur Dhr. G. Riemersma

Doopsgezinde Gemeente
Adres: Stationsweg
Info: www.dgholwerd@doopsgezind.nl

15 december  I.K.O.
19.30 uur Dhr. G. Riemersma   Vesper

24 december  I.K.O.
22.00 uur Da. K. Roosma- de Vries

m.m.v. De Seefûgels in de
Willibrorduskerk

24 december
19.00 uur Kerstfeest met de zondags-

school
25 december

10.00 uur Da. K. Roosma- de Vries
m.m.v. Het Willibrordus
koor

31 december
17.00 uur Da. K. Roosma- de Vries

Beide gemeenten nodigen u allen van harte
uit.

De collecten tijdens de I.K.O. diensten
zijn bestemd voor Edukans, de fietsende
predikanten.

Kerstviering van de Gezamenlijke vrou-
wen verenigingen.
13 december
15.30 uur in het gebouw aan het Bosma’s
plein
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SOCHT: ALLERHANNE TYPKES EN HANDIGE PERSOANEN

Allerhanne typkes

Wy sykje nei nije typkes (sawol manlju as
froulju) foar it nije toaniel seizoen!

Dus minsken, haw jim jim talinten altyd
al foartstoppe en komme dizze no boppe
brûzen, lûk de stoute skuon oan en meld
jim dan sa rap mooglik oan by toanielfe-
riening Pro Rege Holwert! 

Witte jim geskikte minsken; ek dat wol
wy graach witte, dan kin wy se oansjitte!

Wat ferwachtsje wy fan jim:
• Ien kear wyks op tiisdeis repetearje
• In protte ynset en tiid
• Gesellichheid

Wy gean ûngefear 12 kear foart mei it stik

Grime
Wy sykje mei ieni-
ge urginsje nei in
persoan foar de gri-
me. Wy gean dit
seizoen, fanôf jan-
newaris oant en
mei ûngefear april,
6 x foart te spyljen. 

In koffer mei smarguod en kleurkes, pla-
muermessen, boarstels en oare attributen
bin yn ús besit.

Foar de grime wurdt in lytse 
fergoeding betelle.

Handige persoanen
Ek kin we wol mins-
ken brûke wêr’t wy
in berop op dwaan
kin at we foart gean
te spyljen. Dit hâldt
yn: opbouwe fan it
dekor, ljocht en  lûd.
As der genôch leaf-
hawwers binne, kin
we dit miskien wol

ôfwikselje. Let op: Leeftyd is net fan grut
belang! Graach wol sûn, fit en linich!

Dus typkes en handige persoanen haw
jim sin yn in útdaging, wachtsje dan net
langer en jou jim op by:
Nely Bron 
Tel. 0518-841775 / 
anneennely@hotmail.nl

Jan-Paul Bandsma
jpbandsma@hotmail.com
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VIERDE NIEUWSBRIEF  “BROODJE KK”

November 2010

Beste mensen/vrienden,
Tot onze grote verrassing zien we iedere
bijeenkomst weer “nieuwe gezichten”. Het
bewijs dat er toch nog steeds mensen zijn
die nog niet eerder op de hoogte waren
van het bestaan van onze “lunchclub”
Broodje KK. Het blijft dus noodzakelijk
dat iedereen in zijn/haar omgeving de
mensen attendeert op dit fenomeen. Blij
zijn we natuurlijk met die mensen die bij-
na geen bijeenkomst overslaan. Hieruit
blijkt dat het sociale aspect ook een grote
rol speelt. De leden van de werkgroep
hopen dan ook dat we u in 2011 nog vaak
mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,
Alie Linker, Judith Ariëns Kappers, 

Frans Bakker, Jan Wieldraaijer en 
Jan Zoodsma.

Voor de maanden januari - mei 2011 staat
het volgende op het programma:

Woensdag 12 januari.
Dhr. Wim Anker, strafrechtadvocaat.
In zijn lezing zal het gaan over de rol, de
taak en de houding van de strafrechtadvo-
caat in Nederland
Aandacht zal ook worden besteed aan
interessante zaken uit het verleden en he-
den, gelardeerd met allerlei anekdotes.
Wie de gebroeders Anker kent, weet dat
het geheel op een humoristische  en luch-
tige manier wordt gebracht.

Woensdag 9 februari.
Drs. J.D. (Jaap) Kraan.
Ds. Kraan is sinds juni 2010 nog parttime
predikant in Burgum waar hij in 1997 is
beroepen.
Hij heeft voorafgaand aan zijn theologi-
sche opleiding eerst een opleiding gevolgd
aan de Kweekschool (Pedagogische
Academie) Aanvankelijk predikant in
Appelscha, werd hij later medewerker aan

het Christelijk Studiecentrum te
Rawalpindi in Pakistan. Doel: dialoog tus-
sen moslims en christenen. In 1985  komt
hij terug in Nederland bij het christelijk
onderwijs voor de moslimleerlingen.
Geregeld duikt zijn naam op bij interreli-
gieuze ontmoetingen tussen moslims en
christenen.

Woensdag 9 maart.
Mw. Jannie Jensma-Dijkema.
Zij heeft Peer Gynt, het verhaal in de 19e
eeuw geschreven door Henrik Ibsen, ver-
taald uit het Noors in het Nederlands.
N.a.v. dit verhaal is er een toneelstuk ge-
schreven wat jaarlijks in Noorwegen
wordt opgevoerd. (Een aantal jaren is het
door Tryater op Terschelling over het voet-
licht gebracht.
In een kort overzicht van de inhoud krijgt
u een indruk van dit toneelstuk.
Voorlezing van fragmenten eruit zullen dit
toelichten.

Woensdag 13 april.
Drs. Wim Bangma.
Oud-docent aan het Dockinga-college
staat op het programma met het onder-
werp: Stadsgezichten van Dokkum.

Woensdag 11 mei.
Dhr. Theunis W. Jensma.
Hij zal vertellen over de schrijver en dich-
ter Willem Wilmink(1936-2003) Zijn le-
ven laat zich aflezen uit zijn gedichten. In
beeldende maar begrijpelijke taal be-
schrijft hij voorvallen uit zijn leven in
Enschede en Amsterdam. “Textielstad.
Het eindpunt van de trein bijna geen
mens hoeft er te zijn, bijna geen hond gaat
zover mee, Enschede.”
Ook de samenleving waarin hij leeft en
werkt, ontkomt niet aan zijn kritische
waarneming. Lezers, zoals Theunis
Jensma beleven dit mee alsof het henzelf
betreft. 
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DOOPSGEZIND NEDERLAND JUBILEERT

U komt geregeld door de Stationsstrjitte
in Holwerd. U ziet daar een opvallend ge-
bouw staan met een witte voorkant en
lichtblauwe pilaren. Sommigen van u we-
ten het al: het is de Vermaning, oftewel
het kerkje van de doopsgezinden. 

Op deze plek in de Dorpsbel willen we
graag iets vertellen over wie de doopsge-
zinden nu eigenlijk zijn. In 2011 vieren de
doopsgezinden een jubileum en dat zal
ook in Holwerd niet ongemerkt voorbij-
gaan.

Wat en wie zijn de doopsgezinden
De doopsgezinden vormen in Nederland
een christelijke geloofsgemeenschap - be-
ter bekend als Doopsgezinde Broeder-
schap. Het betreft een eigentijdse en open
groepering, zonder hiërarchische structu-
ren, waar mannen en vrouwen ('broeders'
en 'zusters') gelijkwaardig zijn. 
De doopsgezinde gemeenschap kenmerkt
zich door een grote vrijheid van geloofsbe-
leving. Dat blijkt onder meer als mensen
lid worden van een doopsgezinde gemeen-
te. Zij leggen dan, zoals dat heet, belijde-
nis van hun geloof af. Die belijdenis
schrijven ze zelf. Daarin verwoorden ze
wat het geloof voor hen betekent. Op
grond van die belijdenis worden zij ge-
doopt (als dit niet al in een andere kerk is
gebeurd) en treden zij toe tot de gemeen-
te. 
De ruimte voor verschil en het respect
voor de ander uit zich o.a. ook in de gro-
te bereidheid tot samenwerking met gelo-
vigen uit andere geloofsgemeenschappen.
De doopsgezinden zijn dan ook van harte
lid van de landelijke Raad van Kerken en
de vele lokale raden. 
Wereldwijd zijn er ongeveer 1,6 miljoen
doopsgezinden, die dan meestal
Mennonieten heten naar Menno Simons.
Menno Simons (1496-1561) was een – ra-
dicale - hervormer van Nederlandse bo-
dem, die de grondlegger is geweest van de
doopsgezinde geloofsgemeenschap.

Eigen wijs, eigen weg
Doopsgezinden zijn nu al bijna 500 jaar
aanwezig in de Nederlandse samenleving
als christelijke en uitdrukkelijk niet-dog-
matische geloofsgemeenschap. Het jaar-
thema van de doopsgezinden is deze keer
niet voor niets ‘’Eigen wijs, eigen weg’’. 

In 2011 komt het toevallig zo uit dat:
- het 100 jaar geleden is dat Anne

Zernike, de eerste vrouwelijke predikant
in Nederland, intrede deed in de doops-
gezinde gemeente van Bovenknipe. 

- het 275 jaar geleden is dat het
Doopsgezind Seminiarium werd opge-
richt 

- het 200 jaar geleden is dat de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit werd opgericht

- 450 jaar na het overlijden van Menno
Simons de doopsgezinde traditie nog
steeds voortleeft. 

Deze gebeurtenissen vormen aanleiding
voor het vieren van een groots jubileum.
In 2011 zullen landelijk diverse activitei-
ten worden georganiseerd. Ook organise-
ren wij in Holwerd een en ander voor het
dorp en haar omgeving. In een volgende
dorpsbel vertellen wij u graag meer hier-
over. Als tipje van de sluier kunnen wij u
alvast vertellen dat Anne Zernike van plan
is om langs te komen!   
U kunt ook een kijkje nemen op de web-
site: www.dgholwerd.doopsgezind.nl

Namens de doopsgezinde gemeente
Holwerd Blija Ternaard, die u goede kerst-
dagen en een gelukkig nieuwjaar toe-
wenst,

Wilma Frankema
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HUISARTSENPRAKTIJK HOLWERD
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel.
561301, Stationsweg 25.
Uitsluitend bij spoedgevallen tel.
562255.
C.F. van der Lugt, tel. 0519-571316.
Dokterswacht, uw huisarts bij spoedeisen-
de hulp buiten kantoortijden: 0900-
1127112

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.

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

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

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

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

WIJKBEHEER
Heeft u een melding of een vraag over de
inrichting en onderhoud van uw buurt?
Dan kunt u contact opnemen met wijkbe-
heer Dongeradeel. Bijvoorbeeld de loslig-
gende stoeptegels of kapotte straatlamp
kunt u doorgeven op tel.nr. 0519-298777
of mailen: wijkbeheer@dongeradeel.nl.

www.holwerd.nl

OUD PAPIER
Let op de aankondiging in 

de Dockumer Courant

INLEVEREN KOPIJ
Agenda data en kopij voor elke eerste
dinsdag in maart, juni, september en
december inleveren bij Frans Fennema,
Hegebuorren 1, 9151 HR Holwerd of via
e-mail: fransmfennema@gmail.com
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