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Juni 2010
12 Fototentoonstelling Skaed en

Ljocht, Willibrorduskerk, 
13.00-17.00 u.

19 Fototentoonstelling Skaed en
Ljocht, Willibrorduskerk, 
13.00-17.00 u.

26 Dorpsreünie.

Juli 2010
3 juli t/m 11 sept. iedere zaterdag-

middag tsjerkepaadroute
Willibrorduskerk en doopsgezin-
de kerk van 13.30 - 17.00 u.

Oktober 2010
30 Kroegentocht Holwerd

Januari 2011
15 Nieuwjaarsconcert Friese Jeugd

Brassband m.m.v. “De
Seefûgeltsjes” in It Sintrum.

Er worden geen 
anonieme brieven gepubliceerd

Voorzitter: Hessel Hiddema
Molenreed, tel. 561716
Vice-Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694
Penningm.: Dirk Bergema
Pôlewei 2, tel. 561423
Secretaris: E. Davids
Tsjerkestrjitte 2
E-mail: db@holwerd.nl
Redactie: Frans Fennema,  
Hogebuurt 1, 9151 HR Holwerd
fransmfennema@gmail.com

Leden:
- Frans Fennema, Hogebuurt 1, 

tel. 562315  
- Hessel Hiddema, Mûnereed 6
- Henk Willemsen, Waling Dijkstrastraat

5, tel. 561035
- Theo Broersma, Hemmingaweg 1, tel.

561661
- Femke Meindertsma, De Terp 4, tel.

562579

Postadres Dorpsbelang: 
Postbus 24, 9150 AA Holwerd.
Bankrel.: Regio Bank, nr. 694053961
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Pinkstermaandag, half acht. Op de hoek
van de Waling Dykstrastrjitte en de
Foarstrjitte zet Cor Anjema het draaiorgel
in werking. De jaarlijkse elfsteden-
fietstocht gaat weer door Holwerd. Een le-
ger van meer dan 13.000!! fietsers, soms in
de fraaiste kledij, zal deze dag door ons
dorp trekken onder begeleiding van de
feestelijke klanken van het draaiorgel en
Crescendo. Bij het Amelander Veerhuis is
als vanouds de opstopping, want daar
moet gestempeld worden. Niet omdat wij
tot één van de elf steden behoren (hoewel
Holwerd ooit wel ambitie heeft gehad een
stad te worden) maar om te voorkomen
dat men naar Dokkum een flink stuk kan
afsnijden. Henk van Duinen is rayon-
hoofd voor Holwerd en heeft het niet al-
leen met de voorbereiding, maar ook op
de dag zelf behoorlijk druk mee. ’s
Morgens in alle vroegte worden de drang-
hekken en de containers klaargezet en tot
een uur of halftwaalf is het zowel bij het
Veerhuis als De Klok een gezellige drukte
met al die duizenden fietsers die in het
zonnetje even uitrusten en genieten van
een broodje of kopje koffie. Wat een uniek
gebeuren voor Holwerd. Zoveel mensen
die op één dag door ons mooie dorp fiet-
sen en, wie weet, later misschien nog eens
terugkomen om de omgeving hier te ver-
kennen. Tot 13.00 uur kan er gestempeld
worden en daarna wordt met vereende
kracht de achtergelaten troep weer keurig
opgeruimd. Een pluim voor alle vrijwilli-
gers die hier aan meewerken.

Verpaupering
Doarpswurk uit Raerd is een onafhanke-
lijke organisatie die zich richt op het in-
standhouden en stimuleren van de sociale
samenhang en de leefbaarheid van ús
Fryske plattelân. In samenwerking met
Doarpswurk hebben wij namens een aan-
tal buurtbewoners van de Hegebuorren, It
Keechje en de Ljouwerterdyk de gemeen-
te Dongeradeel verzocht om de eigenaren
van een drietal verpauperde woningen te

manen tot onderhoud. Dit zogenaamde
verzoek tot handhaving betreft de panden
aan It Keechje nr. 1 en 4 en Hegebuorren
8. Met name bij het al jarenlang leeg-
staande pand It Keechje 4 heeft de ver-
krotting al flink doorgezet en dat is me-
nigeen een doorn in het oog. Van de ge-
meente is onlangs bericht ontvangen dat
zij voor dit pand een handhavingstraject
opstarten. De eigenaar wordt daarin ge-
vraagd de meest noodzakelijke voorzienin-
gen te treffen en krijgt vervolgens drie
maanden de tijd om aan te geven of de
woning zal worden opgeknapt of dat er
een sloopvergunning zal worden aange-
vraagd. Volgens de gemeente is er voor
wat de andere twee panden betreft geen
direct instortings- of ander gevaar. Helaas
staan er in ons dorp meerdere panden te
verpauperen en samen met Doarpswurk
zullen wij bekijken wat voor verdere stap-
pen er ondernomen kunnen worden.

Krimp
Zoals u op televisie heeft kunnen zien en
in de kranten heeft kunnen lezen is
Holwerd de laatste tijd volop in het
nieuws geweest over dit onderwerp. De
gemeente Dongeradeel en provinsje
Fryslân erkennen dit probleem en hebben
daarvoor het rapport “Holwerter Fier-
sichten” laten  opstellen. In dit rapport
staan de verschillende visies van hoe de
krimp in ons dorp aangepakt zou kunnen
worden. De provincie heeft Holwerd aan-
gewezen als speerpunt en de aanpak in ons
dorp zal als voorbeeld gaan dienen voor
andere dorpen. Een aantal Dongeradelers,
waaronder een delegatie van ons bestuur,
is op uitnodiging van de gemeente op 28
mei naar het Groninger Oldambt afge-
reisd om te zien hoe men daar met de
krimp omgaat.

Algemene ledenvergadering
Op 30 maart jl. werd de jaarvergadering
gehouden waarbij zo’n 60 personen aan-
wezig waren. Hieronder ook leden van de

NIEUWS VAN DORPSBELANG
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gemeentelijke politiek. Een ingekomen
brief van de Oranjevereniging werd voor-
gelezen, waarin zij aangeven dat zij hun
pogingen om tot een gezamenlijk dorps-
feest te komen staken. Ze zien graag dat
dorpsbelang nu verder het voortouw
neemt. Na afloop van het officiële gedeel-
te werd door Harm Kamstra verslag ge-
daan van de stand van zaken rondom de
multifunctionele accommodatie (MFA).
Daarna was de woordvoerder van het
wadden informatiecentrum Holwerd
(WICH) aan de beurt. Aan de hand van
een presentatie op het projectiescherm
deed Josia Bikker van Bikker Architecten
uit Groot-Ammers verslag. Als laatste
kwam Wim Brandt van het hunebedden-
museum uit Borger vertellen hoe zijn mu-
seum destijds is ontstaan en hoe ons dorp
dezelfde kansen als Borger krijgt met het
WICH.

Bouwactiviteiten
Op het grote braakliggende terrein aan de
Fonteinstrjitte worden momenteel 2 vrij-
staande particuliere woningen gebouwd.
Het clubhuis van de postduivenvereniging
‘De Kustvliegers’ is verkocht en zal tot wo-
ning worden verbouwd. Dit gebeurt pas
nadat hun nieuwe onderkomen aan de
Fiskwei klaar is, dat door Van der Wielen
zal worden gebouwd. Ook aan de Waling
Dykstrastrjitte, op het terrein van het ge-
sloopte pand van Germeraad, zal bouwbe-
drijf Botma uit Ferwert binnenkort begin-
nen met de bouw. Helaas zijn wij over de
bouwactiviteiten van woningbouwcorpo-
ratie Thús Wonen minder te spreken. Aan
de Fonteinstrjitte zouden 4 seniorenwo-
ningen worden gebouwd. Na veel gedoe

rondom bouwtekeningen, miscommuni-
catie en vergunningen zou dan eindelijk
dit voorjaar de schop de grond in gaan.
De economische crisis gooit nu roet in het
eten en het bouwplan dreigt in de ijskast
te belanden. Het laatste woord is hier nog
niet over gesproken en dorpsbelang zal
zich sterk maken om dit bouwplan te ver-
dedigen.

Aanpassing bushaltes
Van de gemeente is bericht ontvangen dat
de bushaltes aan de Stasjonswei en de
Pôlewei aangepast gaan worden. De haltes
zullen worden verhoogd zodat mensen die
slecht ter been zijn of mensen met kinder-
wagens makkelijker in de bus kunnen
stappen. De bushavens komen te vervallen
en de bus stopt straks langs de rijbaan. De
werkzaamheden zullen in de maand juni
worden uitgevoerd. Voor vragen kunt u
zich wenden tot de heer J. Reitsma van de
gemeente op telefoonnummer 574438 of
per mail: j.reitsma@dongeradeel.nl

Dorpsreünie
Nog even en dan is het zover, op 26 juni
a.s. is de dorpsreünie een feit. Inmiddels is
het programma bekend en huis-aan-huis
op de deurmat gevallen. Er worden heel
wat Holwerders en oud-Holwerders ver-
wacht en ongetwijfeld zal ons dorp er op
die dag tiptop uit zien en zich van zijn
beste kant laten zien. Let Holwert brûze
en siede!!

Henk Willemsen

Oproep aan mensen met een lege woning, die deze graag willen verhuren. Gelieve
contact opnemen met dorpsbelang Holwerd, telefoonnummer 0519-561716

MEDEDELINGEN
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WERVELEND THUISCONCERT CRESCENDO

Zaterdagavond 25 april was het dan weer
de beurt voor Crescendo om een concert
in het eigen dorp Holwerd te verzorgen.
Nu in samenwerking met het shantykoor
de slykstappers uit Blije. 

In de bovenzaal van het Amelander veer-
huis, de thuishaven van Crescendo, is het
altijd knus en genoeglijk om een concert
bij te wonen. Nu ook met het shantykoor
dat voor deze keer de Crescendohaven
verkoos als plek om hun soms al oeroude
zeemansliederen te vertolken. Het was
misschien wel goed dat niet de hele zaal
bezet was want door het enthousiasme van
koor, korps en publiek steeg de tempera-
tuur al gauw naar tropische waarden. 

Het korps beet de spits af met een optre-
den van de jeugd. De jeugd die garant
moet staan voor de toekomst van het
korps liet zich niet onbetuigd met o.a. de
vertolking van de drunken sailor en My
bonny is over the ocean. 

Hoewel het voor de hand zou liggen dat
ook bij het korps het thema zee in het pro-
gramma zou zijn terug te vinden bleek dit
toch niet het geval. De nummers die na
het optreden van de jeugd werden vertolkt
ademde wel de luchtige sfeer die zo bij
Crescendo hoort en werden naar behoren
uitgevoerd. Een mooie solo van het korps-
lid Nienke op de bugel was wel een hoog-
tepunt in deze eerste helft. 

Dan het optreden van het shantykoor dat
al goed ingezongen was. Ze hadden im-
mers eerder op de dag vocale bijstand
gegeven aan de wande-
laars van de
wadden

looptocht.
Bij het eerst
nog wat afwach-
tende publiek gin-
gen na enkele num-
mers nu toch de armen
in elkaar en werd er mee-
gedeind en soms zelfs
meegezongen met de
goed in het gehoor lig-
gende, soms smartlap
achtige nummers. Als
laatste in deze helft
een eigentijdse Friese
bewerking van het
nummer Hallelujah
van Leonard Co-
hen, samen met
het korps. De
tweede helft be-
gon weer met een
optreden van de
slykstappers die
met enkele vocale so-
lo’s binnen het repetoire wat zij brachten
lieten zien niet alleen een koor voor gezel-
ligheid te zijn. 

Dan weer het korps met o.a. een mooie
uitvoering van de musicalhit Joseph and
the amazing technicolor dreamcoat. Na
weer een gezamenlijk optreden met het
bekende nummer van Gurben Douwstra,
Lit jim gean Friezen, werd de avond afge-
sloten en kon de meer informele derde
helft in het café beneden beginnen. 

Ook hier liet het shantykoor zich horen
wat een sfeer met zich bracht als ware dat
we ons in een Ierse pub bevonden. Al met
al een geslaagde avond die tot in de kleine
uurtjes voortduurde. 
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WIST U DAT:

Als een koophuis van de woningbouwcorporatie 3 maanden te koop staat en er is geen be-
langstelling voor, de woning ook te huur is. De naaste buren met een eigen huis moeten
wel toestemming geven. Laat u wel inschrijven bij Thús Wonen. 

SEIZOEN NOW DANCE VERLENGD WEGENS GROOT SUCCES!

Op zaterdag 23 januari jl. gingen de selec-
tiemeisjes naar de eerste plaatsingswed-
strijden in Dokkum. Altijd spannend, de
eerste wedstrijd van het jaar! Zenuwen
speelden parten bij de meisjes. Tijdens
deze wedstrijden behaalde Agatha
Hoekstra de 4e plaats! 

Op zaterdag 6 maart jl. gingen de selectie
meisjes voor de tweede keer naar de wed-
strijden (tweede plaatsingswedstrijden).
Deze wedstrijden werden gehouden in
Veenwouden. Aeltsje Adema heeft tijdens
deze wedstrijden de vijfde plaats behaald,
helaas net niet een podiumplaats. Voor
beide meiden een geweldig resultaat!

Op 27 maart jl. deden negen leden van de
plusgroep dit jaar voor het eerst mee aan

de wedstrij-
den. Deze
wedstrijden
werden ge-
houden in
Ferwert.
Sjoke Dyk-
man behaal-
de een 5e plaats en Femke Smidt en Inge
Hiddema behaalden een 4e plaats.
Lisanne Tamminga behaalde bij deze wed-
strijd een derde prijs. 

Annemieke de Vries en Sanne Marij
Bultma behaalden een tweede prijs. Sanne
Rienks behaalde een eerste prijs. Het be-
stuur en de leiding kan terug blikken op
een drietal spannende, maar zeker succes-
volle wedstrijden!

CHARIËTTO SUCCESVOL TIJDENS TURNWEDSTRIJDEN

Op 27 oktober jl. is gymnastiekvereniging
Charietto weer van start gegaan met een
nieuw seizoen Now Dance. Deze dansles-
sen werden op dinsdagmiddag gegeven
door Sonja Land in de kleine gymhal van
sporthal de Ynset te Holwerd. 

Er konden twee groepen starten. Een
groep in de basisschool leeftijd van groep
3 t/m groep 6. En een groep in de basis-
school leeftijd van groep 7 en 8. In de we-
ken die daarop volgden hebben de meiden
met veel plezier gedanst en een aantal dan-

sen zich eigen gemaakt. In eerste instantie
zouden de lessen duren t/m de voorjaars-
vakantie, maar wegens groot succes zijn de
lessen na de voorjaarsvakantie verlengd
t/m de meivakantie. Tijdens de laatste les
konden belangstellenden de danskunsten
van de meiden bekijken. Er was een hoge
opkomst qua belangstelling! 

De Now Dance lessen waren dit seizoen
weer een groot succes, en zullen zeker in
het nieuwe seizoen weer een vervolg krij-
gen.
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Afgelopen jaar is ons nieuwe tenniscom-
plex geopend. Het complex bestaat uit
twee nieuw aangelegde kunstgrasbanen en
een nieuwe minibaan voor de jeugd. Er
wordt al weer volop gespeeld op deze
nieuwe banen. Het voordeel van kunst-
grasbanen is dat er het gehele jaar op ge-
speeld kan worden, mits er geen sneeuw
ligt. We hebben vorig jaar dan ook een
fantastisch tennisjaar gehad.

Ook dit jaar gaan we weer verder met onze
activiteiten. Elke woensdagmiddag is er
jeugdtennis, georganiseerd door onze
vaste jeugdcommissie. De woensdagavond
is de damesavond en op de donderdag-
avond tennissen de heren tegen elkaar.
Elke laatste woensdag- en donderdag-
avond strijden de heren en dames met el-
kaar. Tijdens deze activiteiten is de kanti-
ne geopend.

Dit jaar worden er ook weer tennislessen
verzorgd door J.D. Tennis Activities. De
kosten per les variëren van ca. 5 euro
(jeugd) tot 6 euro (volwassenen). De les-
sen worden gegeven op de vrijdag in twee
series van 7 lessen. Je kunt je voor elke se-
rie afzonderlijk opgeven.

Vanaf april wordt er zaterdags en dinsdag-
avonds competitie gespeeld. Dit jaar spe-
len we met een herenteam, een dubbelte-
am en een damesteam; volgend jaar mis-
schien ook nog met een jeugdteam.

Is tennissen iets voor jou?

Kom eens gezellig mee tennissen!

We willen iedereen de gelegenheid geven
om eens vrijblijvend mee te ko-
men tennissen, zonder dat je me-
teen lid moet worden. Je
mag driemaal vrijblij-
vend proberen.
Hier zijn uiteraard
geen kosten aan
verbonden. Na
die drie keer be-
sluit je of je wel
of niet lid wilt
worden. Het lid-
maatschap bedraagt voor volwassenen 
€ 65,00 per jaar (gezinsreductie vanaf 2e
volwassene). Voor junioren van 13 t/m 17
jaar € 40,00 en voor de jeugd tot en met
12 jaar € 23,00. 

Heb je interesse? Neem dan even contact
op met de ledenadministratie:

Th. Jellesstrjitte 8
9141 VB Wierum
(0519) 589254
b.damstra@knid.nl 

of het secretariaat:
Coert Lambertusstrjitte 27
9145 TB Ternaard
(0519) 571476
haike.baukje@hetnet.nl

We hopen op een fantastisch tennisjaar,
dus wie weet, tot ziens op de tennis-
baan…

Het bestuur van 
Tennisvereniging Westdongeradeel
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4 MEIHERDENKING HOLWERD

Op 4 mei werd de 5-jaarlijkse dodenher-
denking voor de slachtoffers van de 2de
wereldoorlog gehouden. Er was een comi-
té opgericht die de herdenking op een
mooie, gepaste wijze heeft georganiseerd.
Het thema was: Vrijheid Wereldwijd.

Eerst werden bloemen gelegd bij het mo-
nument aan de zeedijk en er werden liede-
ren gezongen door het Holwerter Keamer-
koar. Daarna verzamelden zich een 60-tal
bewoners van Holwerd voor een stille
tocht met 3 slagwerkers voorop. Bij de be-

graafplaats rond de Willibrorduskerk wer-
den door de gemeente, dorpsbelang en
kinderen bloemen en kransen gelegd bij
graven van de omgekomen Air Force-mi-
litairen en de graven van verzetsmensen.
Daarna was er een bijeenkomst in de kerk
met medewerking van het Holwerter 
Keamerkoar die prachtige liederen zongen
en orgelspel door Oane Reitsma. 
5 Meisjes van de basisschool droegen ge-
dichten voor over Vrijheid en dhr. Tj.
Jager hield over dit thema een mooie toe-
spraak. 

HONDENPOEP

Aangezien de hondenpoep op straat in ons
dorp nog steeds voor veel overlast zorgt, is
hieronder datgene opgenomen wat hier-
over in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) van de gemeente
Dongeradeel wordt gezegd.

Loslopende honden en overlast honden-
poep bron van ergernis voor velen!
De gemeente en politie ontvangen veel
overlastmeldingen over loslopende hon-
den en hondenpoep. Als eigenaar of bezit-
ter van een hond dient u zich aan een aan-
tal fatsoens- en gedragsregels te houden.

Honden aangelijnd
Op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening (art. 2.4.17 APV) is het ver-
boden uw hond los te laten lopen op de
weg binnen de bebouwde kom. Honden
mogen in parken en plantsoenen wel los-
lopen, behalve op de door de parken en
plantsoenen lopende paden. Op deze pa-
den dienen de honden aangelijnd te wor-
den uitgelaten, dit ter bescherming van de
andere gebruikers van de paden.
Eigenaren of houders van honden dienen
het los laten lopen van hun honden dus
op afstand van de paden en onder hun di-

recte toezicht te laten gebeuren. Voor
plaatsen buiten de bebouwde kom geldt
dat de hond alleen los mag lopen als deze
onder voldoende toezicht en geleide staat.
Anders geldt ook daar honden aan de lijn!

Hondenpoep verwijderen
Als eigenaar of bezitter van een hond moet
u er voor zorgen dat de hond niet poept
op de weg waar dit hinder geeft voor voet-
gangers (art. 2.4.18 APV). Straatveront-
reiniging door hondenpoep is niet alleen
hinderlijk en een grote bron van ergernis,
maar het kan bovendien groot gevaar op-
leveren voor de volksgezondheid.
Hondenuitwerpselen mogen niet blijven
liggen op straat, maar ook niet in parken
en plantsoenen. U moet deze direct ver-
wijderen door gebruik te maken van bij-
voorbeeld een schepje of een plastic zak.

Geldboete
Indien u zich niet aan deze regels houdt
pleegt u een strafbaar feit. U riskeert dan
een proces-verbaal door de politie. Dit be-
tekent dat u dan een geldboete moet beta-
len.

Dorpsbelang
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ONRUSTIGE BENEN EN VOETEN OF WEL RESTLESS LEGSS SYNDROME (RLS)

Mensen met onrustige benen en voeten
kunnen de beweging niet tegenhouden.
Als men zit beweegt er een been driftig op
en neer, tijdens de nachtrust worden men-
sen ook geplaagd door schokkende bewe-
gingen. Het betekent dat er onrust in het
lichaam en het centrale zenuwstelsel zit. 

Slaapgebrek is vaak het gevolg. De oorza-
ken kunnen velerlei zijn: teveel stress, te
hoge werkdruk en te weinig ruimte voor
jezelf; of te grote psychische druk zonder
dat je het in de gaten hebt en te weinig ge-
negenheid krijgen; het niet onder contro-
le hebben van wilsenergie, erfelijkheid.

Vitaminen of mineralen gebrek. Soms kan
magnesium tekort mede een oorzaak zijn,
magnesium werkt als een spierontspanner,
maar daar moet men ook weer kalk en
zink bij innemen om magnesium goed op
te kunnen nemen. IJzer gebrek behoort
ook tot de mogelijkheden. Bij de huisarts
kan men altijd ferritineconcentratie laten
controleren zodat bij lage waarden een ij-
zersupplement aan te raden is. Wat de eet-
gewoonten betreft: is het natuurlijk altijd
het beste om volwaardige voeding tot zich
te nemen en teveel aan bv. koffie, alcohol,

suiker, light frisdranken te minimaliseren.
Vaak krijgt men te horen: ‘u zult ermee
moeten leren leven’ er is weinig of niets
aan te doen, medicijn gebruik. Toch zijn
er soms behandelmethoden om tot een
vermindering of het geheel verdwijnen
van de klachten te komen. 

Het alleen behandelen van je benen of
voeten is vaak niet voldoende, behande-
ling van het hele lichaam is erg belangrijk
vooral door de wervelkolom zachtjes te
masseren, om verstoorde signalen weer te
reguleren de doorstroming te bevorderen
naar handen en voeten, totale ontspan-
ning te creëren van het lichaam waarbij
nek en hoofd niet worden overgeslagen.
Daarnaast worden er oefeningen aangele-
verd maar eerst is een gedegen intake no-
dig om te kijken in welke richting het pro-
bleem gezocht moet worden.

Mocht u nog vragen hebben over dit arti-
kel dan kunt u altijd contact met mij op-
nemen, zie voor verdere gegevens mijn ad-
vertentie op pagina 13 in deze dorpskrant.

Albertien Jongmans,Ternaard

WIE KAN MIJ HELPEN?

Via de mail bereikte ons onderstaand ver-
haal van een zekere Peter Hofman met de
vraag of iemand uit Holwerd hem verder
kan helpen met zijn stamboomonderzoek.

“Mijn naam is Peter Hofman en ik ben
bezig met een stamboomonderzoek. Nu
kwam ik de naam tegen van Hendrik
Hofman,  geboren op  27 augustus 1858
te Holwerd. Deze Hendrik was getrouwd
met Aafje Plantenga,  geboren op 12 au-
gustus 1863 te Leeuwarden. Mijn vraag is
of iemand mij kan helpen aan meer infor-

matie of dat iemand mij kan zeggen waar
ik dat kan vinden. Het enige wat ik verder
nog weet is dat ze vaak naar de doopsge-
zinde kerk in Holwerd gingen en daar ook
hebben gewoond. Misschien dat er nog ie-
mand is die iets van deze familie af weet.
Met vriendelijke groeten, Peter Hofman”

Bij de redactie is alleen zijn email-adres
bekend. Mocht iemand iets weten dan
kunt u dit doormailen aan Peter Hofman
via peterhofmannl@live.nl
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BEKNOPT VERSLAG 4 MEI-COMMISSIE HOLWERD 29.05.2010

Opdracht
In opdracht van Dorpsbelang Holwerd
heeft de 4 mei commissie de vijfjaarlijkse
dodenherdenking in Holwerd in 2010
vormgegeven en georganiseerd. In de
commissie hadden zitting mw. Alie
Patrouilje-Dijkstra (praktische zaken, faci-
liteiten, tentoonstelling), mw. Rieda de
Bruyn (contact scholen, draaiboek) en
dhr. drs. Oane Reitsma (muzikaal deel, in-
houdelijk deel bijeenkomst).

De commissie is achtereenvolgens bijeen
geweest dd. 09.01, 15.03, 19.04 en
29.05.2010.

Opzet
De commissie heeft besloten inhoudelijk
aan te sluiten bij het thema van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei “Vrijheid
Wereldwijd”. Dit thema is met name tot
uitdrukking gekomen tijdens de herden-
kingsbijeenkomst in de kerk.

De intentie voor de opzet van de herden-
king was als volgt:

a.) Kranslegging bij het monument op de
zeedijk - Voorheen was er sprake van
een gelijktijdige herdenking met krans-
legging op het kerkhof en op de zee-
dijk. Omdat de commissie van mening
was dat beide kransleggingen publieke-
lijk toegankelijk moeten zijn, besloot
zij de herdenking op de zeedijk op een
ander tijdstip te laten plaatsvinden,
maar wel binnen de tijd dat er proto-
collair halfstoks gevlagd wordt.

b.) Stille tocht - Aangezien een ‘stille tocht’
zeer geëigend is aan het karakter en de
ritualiteit rond 4 mei, heeft de com-
missie ertoe besloten de gemeente
Dongeradeel te verzoeken een vergun-
ning voor het organiseren van een stil-
le tocht te verlenen.

c.) Kransleggingen kerkhof - De commissie
heeft besloten om behalve bij het graf
van de heer Sipke Ekkers en de vier
graven van de engelse Air Force-mili-
tairen, evenals in 2005 tevens bloemen
te leggen bij het graf van de heer
Cornelis Visser. De eerste kranslegging
zou in principe gedaan worden namens
de gemeente Dongeradeel en
Dorpsbelang, een andere namens de 4
mei commissie.

d.) Bijeenkomst Willibrorduskerk - De her-
denkingsbijeenkomst vindt in principe
plaats in de oude dorpskerk en betreft
een bijeenkomst met gedichten, mu-
ziek en gesproken woord rondom het
jaarthema. 

e.) Jongere generatie - Daar de commissie
verantwoordelijkheid voelt jegens het
verleden én jegens de toekomst, heeft
de commissie het principebesluit geno-
men om kinderen in de basisschool-
leeftijd bij de herdenking te betrekken.

Uitvoering
a.) Kranslegging bij het monument op de

zeedijk - De benodigde toestemming
van de daartoe bevoegde instanties liet
het toe om 19.00 uur een korte her-
denking met stilte en kranslegging te
organiseren. Het feit dat de steen van
het monument weer in volledige kleur-
stelling hersteld was, was een welkome
bijkomstigheid, waar de commissie in
het geheel geen verantwoordelijkheid
voor heeft gedragen noch enige rol in
gespeeld.

b.) Stille tocht - De stille tocht is georgani-
seerd vanaf het Bosma’s Plein, met een
directe route over de Hegebuorren
naar het kerkhof. Alle aanwezigen wer-
den in de gelegenheid gesteld in rustig
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tempo de tocht te lopen, begeleid door
de dodenmars met omvloerste trom,
door een aantal slagwerkers.

c.) Kransleggingen kerkhof - Na de ‘Last
Post’ op trompet, acht klokslagen en
twee minuten stilte werden de kransen
gelegd, achtereenvolgens bij Ekkers,
militairen en Visser. Vertegenwoordi-
gers van gemeente en dorpsbelang wa-
ren uitgenodigd om een krans te leg-
gen. Na de kranslegging werd ieder in
staat gesteld op eigen wijze bloemen te
leggen of eer te bewijzen aan gestorve-
nen. Familieleden van de engelse sol-
daten werden dit jaar niet verwacht.

d.) Bijeenkomst Willibrorduskerk - De bij-
eenkomst in de Willibrorduskerk was
nadrukkelijk voor een ieder toeganke-
lijk. Het muzikale gedeelte werd ver-
zorgd door het Holwerter Keamerkoar
en Oane Reitsma (orgel). Het gespro-
ken woord is verzorgd door de heer Tj.
Jager. De gedichten zijn door school-
kinderen voorgedragen. De tentoon-
stelling is verzorgd door mw. Alie
Patrouilje.

e.) Jongere generatie - Omdat de commissie
de scholen in eerste instantie verant-
woordelijk acht voor de overdracht van
de geschiedenis aan de jongere genera-
tie, heeft zij met klem en openheid bei-
de plaatselijke lagere scholen mede- of
samenwerking verzocht. Aangezien
beide scholen in gebreke zijn gebleven
heeft de commissie het zelf op zich ge-
nomen om individuele kinderen te ver-
zoeken mee te werken.

Dank
De commissie is de volgende personen en
instanties zeer erkentelijk voor medewer-
king en heeft dit ook geuit naar de betref-
fende personen/instanties:

- Liza Bondo, Hanneke Botma, Yvonne
Elzinga, Jildou Kuipers, Frannie Pieters-

ma, Annemieke de Vries - assistentie
kransleggingen en voordragen gedichten

- dhr. Tj. Jager - gesproken woord tijdens
bijeenkomst

- dhr. Auke Douwes - trompet
- mw. Rennie van der Weij, mw. Itty van

Oosten, dhr. Douwe van Oosten - slag-
werk

- mw. Gwen Kors - registrant orgelspel
- plaatselijke commissie Stichting Alde

Fryske Tsjerken - facilitering
- uitvaartvereniging De Laatste Eer - ter

beschikking stelling microfoon
- Holwerter Keamerkoar - muzikale bij-

drage
- Gemeente Dongeradeel - financiële ver-

goeding kransen en bloemstukken
- diverse kranten en online-media - plaat-

sing persberichten

Begroting en rekening
Kosten begroting resultaat
Huur kerk € 50,- € 50,-
Posters/ € 15,- € 15,-
programma’s
Koor € 150,- € 150,-
Bloemen € 60,-* € 0,-
Koffie € 30,- € 20,-
Attentie spreker € 15,- € 15,-
Vergunning € 11,65
stille tocht

Totaal kosten € 320,-* € 261,65

Baten
Collecte bij € 100,- € 34,50
uitgang kerk

Totaal baten € 100,- € 34,50

Verschil voor 
rekening van 
Dorpsbelang: € 220,- € 227,15

* Slechts de boeketten ‘zeedijk’ en ‘Visser’
waren aanvankelijk begroot (tweemaal 
€ 30,-), aangezien de gemeente Donge-
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radeel gewoontegetrouw de overige
kransen ter beschikking stelde. De be-
grotingspost ‘bloemen’ is in overleg met
mw. Hofman omhoog bijgesteld met
ongenoemd bedrag, toen de gemeente
Dongeradeel te kennen gaf niet langer
voor de kosten zorg te dragen. Dat mee-
gerekend is het eindresultaat onder de
begroting gebleven.

Toelichting:
- Via de regeling ‘vergoedingen herden-

kingen’ is mw. Patrouilje met de ge-
meente Dongeradeel overeengekomen
dat de kosten van ALLE bloemen
binnen het budget passen, dat de ge-
meente beschikbaar stelt. De som van
dit resultaat is in bovenstaand overzicht
als nihil opgenomen aan de 'kosten'-zij-
de.

- De baten bij de uitgangscollecte hadden
een voor de organisatie teleurstellend re-
sultaat.

- Alle kosten zijn via bonnen en declara-
ties met de penningmeester van
Dorpsbelang overlegd. Een aantal posten
zal nog overlegd worden, ter hoogte van
bovengenoemde resultaten.

De commissie dankt het bestuur van
Dorpsbelang hartelijk voor het in haar ge-
stelde vertrouwen.

Alie Patrouilje-Dijkstra, Rieda de Bruyn,
Oane Reitsma

Aanbeveling door Rieda de Bruyn:
Voor de volgende 4 mei-herdenking doen
wij de volgende aanbeveling: In verband
met de mei-vakantie van de basisscholen
zouden de contacten eerder gelegd moe-
ten. Bijv. al aan het begin van het school-
jaar. Er moest nu erg geïmproviseerd wor-
den, geen schoolleiding bij de begeleiding
van de kinderen.
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WIST U DAT:

Stapelgek niet alleen het opstapelen van
gekte betekent (je denkt meteen aan een
berg of een heleboel van iets) Stapel is in
dit geval toch een ander woord; Het
woord komt van het oude Nederlandse
woord voor krekel of sprinkhaan.
Stapelgek is dus eigenlijk zo gek als een
krekel. Behalve stapelgek kwamen er in de
vroegste tijd ook synoniemen voor als sta-
pelzot en stapeldol.

In de oudste vermeldingen van het woord,
die zo ongeveer van 1640 zijn wordt het
gebruikt voor mensen die verward praten.
Waarschijnlijk is het een soort vergelijking
van verward en onsamenhangend gepraat
van iemand met het eindeloze getsjirp van
een krekel. Dit is niet een typisch
Nederlandse associatie want het blijkt dat
dezelfde soort woorden
ook in het Engels in het
Duits en in het Fries
voorkomen. In de loop
van de tijd verdween het
woord stapel voor krekel
uit het Nederlands.
Omdat de mensen het
woord stapel op een gege-

ven moment niet meer kenden maar er
wel een ander woord stapel bestond dach-
ten ze dat met het woord stapel berg of
een heleboel van iets betekende. 

Dat is niet zo gek, want je kunt je best
voorstellen dat stapelgek heel erg gek be-
tekent. Ze gingen stapel dus beschouwen
als een element met de betekenis  heel erg,
en dat kon je dan weer gebruiken om an-
dere woorden mee te maken. Zo ontston-
den er dan weer nieuwe woorden als sta-
pelzat (heel erg dronken) of stapelmooi,
maar die hebben niets meer te maken met
het oorspronkelijke woord krekel dat voor
stapelgek heeft gezorgd.

Bron: 
T. Schoonheim instituut voor lexicologie.

Voorbeeld van
Stapelgekte: Het doe het
zelf Tandartsboek
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UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER”, HOLWERD

Secretariaat:
Gama 3, 9151 HL Holwerd;
tel. 0519 - 562421 

Corresp.adres:
Postbus 3, 9150 AA Holwerd
Aangesloten bij de Federatie van
Uitvaartverenigingen in Friesland

De vereniging
Op woensdag 31 maart 2010 werd onze
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ge-
houden in het Amelander Veerhuis te
Holwerd. Onder de aanwezigen waren de
heren O. Akkerman en M. van der Kloet,
afgevaardigden Federatie van uitvaartver-
enigingen Friesland. Er werd een oude tra-
ditie in ere herstelt en dat hield in, dat er
staande een ogenblik stilte in acht werd
genomen voor de in 2009 overleden per-
sonen. 

De dragers E.J. Boonstra en D.
Koopmans zijn gestopt met hun werk
voor de vereniging en daarom zijn er 3
nieuwe dragers bijgekomen. Dit zijn
Haaije van der Ploeg, Wietse Schaap en
Dicky Olivier. 

Jan Stielstra maakt een website voor onze
vereniging. Het streven is dat deze in au-
gustus/september klaar is. 

Bestuur; Tetje en Margit zijn afgetreden
en voor hen in de plaats zijn de dames
Willie Boonsta-Boonstra en Hiltsje de
Graaf gekomen. 

De samenstelling van het bestuur ziet er
nu als volgt uit:

Voorzitter: Oepie Haitsma, 
Penningmeester: Jan Stielstra, 
Secretaris: Willy Boonstra-Boonstra, 
Algemeen: Jan Idsardi, Harm Kamstra,
Gabe Faber en Hiltsje de Graaf.

Mededelingen
Citaat van de heer Jan de Jong voorzitter
van de Federatie van uitvaartverenigingen
Friesland: “Door groeiende concurrentie
en krimp van de bevolking moeten Friese
uitvaartverenigingen hun koers drastisch
wijzigen, willen ze blijven voortbestaan.
De manier van rouwverwerking is veran-
derd en daar moeten de uitvaartverenigin-
gen in de dorpen beter op inspelen.
Gedacht wordt aan het inzetten van nieu-
we media als twitter en hyves.” 

De Federatie vraagt minister om 
ruimere lift
De Federatie van uitvaartverenigingen in
Friesland vraagt bouwminister Tineke
Huizinga om ruimere liften. Zij moet het
bouwbesluit aanpassen, zodat overledenen
op een brancard in de lift passen. De uit-
vaart -ondernemers klagen al langer over
de “weinig waardige” toeren die ze moeten
uithalen om stoffelijke overschotten uit
appartementencomplexen te halen. 

De druppel was een situatie eind februari
in Oosterwolde. Toen moest een overlede-
ne in een lijkkist door de brandweer met
een hoogwerker uit een appartement wor-
den gehaald. De aanpassing moet ertoe lij-
den dat liften voortaan zo groot worden
geleverd, dat een lijkkist horizontaal het
gebouw kan verlaten.

De Friese uitvaartverenigingen en De
Friesland Zorgverzekeraar gaan samen-
werken
De Federatie en Zorgverzekeraar hebben
elk op hun eigen gebied een sterke positie
binnen Friesland en zijn diep geworteld in
de Friese samenleving. De ruim tweehon-
derd uitvaartverenigingen die de Federatie
vormen stellen hun leden in de gelegen-
heid om via de zorgverzekeraar een aan-
vullende kapitaalverzekering af te sluiten.
Bovendien hopen de uitvaartverenigingen
mee te kunnen liften op pr-gebied.
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Arbocatalogus uitvaartzorg
Begin dit jaar werden de laatste puntjes op
de i gezet van de Arbo-catalogus. Met de
volledige goedkeuring van de inhoud door
de Arbeidsinspectie is de Arbocatalogus
sinds eind februari beschikbaar voor werk-
gevers en werknemers in de uitvaartbran-
che. 

In de catalogus worden de meest relevante
risico’s benoemd, evenals bruikbare arbo-
beleidsregels, goede praktijken, leidraden,
maatregelen of voorzieningen ter voorko-
ming of beperking van arbeidsrisico’s. De
catalogus richt zich expliciet op de partij-
en die betrokken zijn bij de ‘cao voor per-
soneel werkzaam in de uitvaartverzorging’
en niet op gelieerde partijen als begraaf-
plaatsen en crematoria.

Onderzoek naar Resomation
Monuta onderzoekt momenteel samen
met DFW Europe, leverancier van crema-
tieovens, de mogelijkheden van resoma-
tion in Nederland. “Bij resomation wordt
het ontbindingsproces versneld”, legt
Auke Rentenaar van DWF Europe uit.
“Wat bij begraven tien tot twintig jaar
duurt, neemt bij resomation twee en een
half uur in beslag. In een mengsel van wa-
ter met alkalische stoffen dat wordt opge-
warmd tot 170 graden, wordt het hele li-
chaam ontbonden. 

Wat overblijft zijn beenderen, kiezen, tan-
den en gebitsvullingen.” Bij dit alternatief

voor cremeren komt er voor een derde
minder CO2 vrij. Rentenaar: “En er is al-
leen maar energie nodig om het vloeibare
mengsel op temperatuur te houden. Dat
vereist veel minder fossiel brandstofge-
bruik dan het verbranden van een heel li-
chaam inclusief kist. Resomation vindt
namelijk zonder kist plaats; het lichaam
ligt in een omhulsel van leer of zijde.”
Resomation wordt op dit moment al toe-
gepast in de VS en binnenkort in Canada
en Engeland. 
Als blijkt dat dit een goed alternatief is
voor het huidige begraven en cremeren,
wil Monuta zich samen met DFW Europe
inzetten voor de introductie van resoma-
tion in Nederland. Hiervoor is wel een
aanpassing van de Wet op de lijkbezorging
noodzakelijk. Rentenaar “Nu staat niet in
de wet dat het verboden is, maar ook niet
dat het is toegestaan. Er moet echt zeker-
heid zijn dat het mag, voordat we het gaan
invoeren.”

Lidmaatschap:
Wilt u meer weten over het lidmaatschap
en het werk van onze vereniging dan kunt
u contact opnemen met de secretaris  W.
Boonstra-Boonstra, Gama 3, (0519-
562421). Zij zal u graag informeren over
de mogelijkheden.

Ofskied:
Ik winskje jim allegear sûnens en in prot-
te leafs ta!

Margit

BÊSTE YNWENNERS FAN HOLWERT,

Rige tank foar jimme spontane meiwurking oan de aksje foar dr. Maltha.
It resultaat fan €2000,- sil dizze wike oanbean wurde oan dr. Maltha: Op syn fersyk mei
gjin drokte der omhinne.
Alle minsken dy't meiholpen ha; de besoargers,, ophellers fan de keferten en alle oare hel-
pers wolle wy betankje foar it meitinken en it meihelpen.

Doarpsbelang en komitee
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OPENSTELLING ÂLDE FRYSKE TSJERKE HOLWERD

Komende zomer is de Willibrorduskerk in het kader van een fototentoonstelling door
fotoclub Skaed en Ljocht, de dorpsreünie Holwerd en Tsjerkepaad vanaf 12 juni tot en
met 11 september iedere zaterdagmiddag opengesteld voor bezichtiging. 

Het is niet alleen voor toeristen, maar u als dorpsgenoot bent natuurlijk ook van harte wel-
kom om dit unieke bouwwerk met zijn fraaie interieur en zeer oude grafzerken van binnen
te komen bekijken! 
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage mag natuurlijk altijd. Tijdens de openstelling
is door de plaatselijke commissie (onder voorbehoud) het volgende schema opgesteld. 

Let daarbij op de openingstijden en nadere aankondigingen via aanplakbiljetten.

12 juni fototentoonstelling Skaed en Ljocht 13.00 - 17.00 uur
19 juni fototentoonstelling Skaed en Ljocht 13.00 - 17.00 uur
26 juni dorpsreünie Holwerd 13.00 - 17.00 uur
3 juli Tsjerkepaad 13.30 - 17.00 uur
10 juli Tsjerkepaad met orgelspel van Jaap Heeringa 13.30 - 17.00 uur
17 juli Tsjerkepaad 13.30 - 17.00 uur
24 juli Tsjerkepaad met tentoonstelling 

âld ark fan Siebe Boltjes 13.30 - 17.00 uur
31 juli Tsjerkepaad met muziek 13.30 - 17.00 uur
7 augustus Tsjerkepaad 13.30 - 17.00 uur
14 augustus Tsjerkepaad met orgelspel van Jaap Heeringa 13.30 - 17.00 uur
21 augustus Tsjerkepaad 13.30 - 17.00 uur
28 augustus Tsjerkepaad 13.30 - 17.00 uur
4 september Tsjerkepaad met tentoonstelling hoofddeksels 13.30 - 17.00 uur
11 september Tsjerkepaad en tevens landelijke orgeldag 13.30 - 17.00 uur

De plaatselijke commissie bestaande uit Anneke Hartmans, Hein van Herk, Germ en Alie
Patrouilje, Ineke Veening, Edu van der Zee en Henk Willemsen heten u van harte wel-
kom.

ADRESWIJZIGING TONEELVERENIGING PRO REGE:

Contactpersoon:
J.P. Bandsma
De Theebus 26, 9151 KX Holwerd
06-52351630
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SRTH NIEUWS

Holwerd is een toeristische
trekpleister rijker. Het
haventerrein zal vanaf 1
juli a.s. ook gebruikt wor-
den als motorcamping.
De eerste stappen daar-
voor zijn al gezet, zo is er
een grote tent geplaatst als
ontmoetingsplaats, zijn de
sanitaire voorzieningen in
orde gebracht, motorclubs
en verenigingen gemaild
over de camping en is een
website in de maak.

Een motorcamping is niet
voor campers, caravans en
anderen, maar alleen voor motorrijders in
groepsverband of induvidueel die niet op
een gewone camping willen staan.

Er zijn andere regels en wetjes dan op een
camping, zo hoeven de campinggasten
niet op een bepaalde tijd stil zijn, mag de
motor bij de tent en worden er allerlei ac-
tiviteiten georganiseerd die niet gelijk op
een camping worden gedaan.

Uit onderzoek en na overleg met andere
motorcampings en motorrijders is geble-
ken dat er onder motorrijders een behoef-
te is aan zo’n camping als ontmoetings-
plaats/overnachtingsplek.

De komende maanden zullen gebruikt
worden om ervaring op te doen en als al-
les goed gaat zal in 2011 de motorcam-
ping open gaan van april tot oktober.

De SRTH hoopt dat door het realiseren
van een motorcamping er meer toeristen
naar Holwerd komen, waardoor meer
mensen de horeca bezoeken om te eten en
te drinken en hun boodschappen doen in
onze plaatselijke supermarkt.

Als de website online is, zullen wij dat
graag laten weten en ook bent u altijd wel-
kom op het haventerrein.

SIMAVICOLLECTE 

Alle collectanten van de Simavicollecte worden hartelijk bedankt voor hun inzet in de dor-
pen Holwerd en Waaxens. In totaal hebben jullie maar liefst € 664,74 bij de mensen we-
ten op te halen. 
Collectanten én gulle gevers: Nogmaals dank voor jullie inzet!

A. van der Ploeg-Dijkstra
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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 voor spoedeisende gevallen:
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. 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.
E-mail: 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,
Hogebuurt 1, 9151 HR Holwerd of via 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.
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