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Willibrordustsjerke. Yntree € 7,00.

  FEBRUARI 2012
 12  Blues- en gospelband ‘Blue Zero’ om 
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DOARPSBEL DECEMBER 2011 • 3

NIJS FAN DOARPSBELANG
December …. de laatste maand van het jaar. 
Maand van sinterklaas, kerstfeest en gezellig-
heid met familie en vrienden!! Het jaar 2011 
loopt naar het eind. Tijd van terugblik en van 
vooruitzien naar de toekomst. Wat zal het 
nieuwe jaar ons dorp weer brengen? Krijgen 
we in 2012 eindelijk resultaten te zien van 
de aanpak verpaupering, zal de bouw van de 
mulfunctionele accommodatie (MFA) van start 
gaan en hoe gaat het verder met de oprichting  
van het waddeninformatiecentrum (WICH)??? 
Op al deze vragen krijgen we volgend jaar ze-
ker een antwoord. Wij doen in ieder geval ons 
uiterste best er voor te zorgen dat Holwerd 
een plezierig dorp om te leven is en blijft. Ook 
in het nieuwe jaar…

Werkbezoek B&W 13 september jl. 
Dorpsbelang (DB) geeft aan niet tevreden 
te zijn met de uitvoering van het streekplan 
Holwerter Fiersichten. Er is al veel energie ge-
stoken in het maken van creatieve plannen en 
daarvan is tot nu toe slechts één plan verder 
uitgewerkt, namelijk het waddeninformatiecen-
trum (WICH). Burgemeester en wethouders 
geven aan dat initiatieven van particuliere 
ondernemers moeten komen en dat de ge-
meente alleen een faciliterende rol heeft. Als 
voorbeeld wordt Esonstad genoemd. 
Op het terrein van het oude kassencomplex zit 
nog steeds een agrarische- en bedrijfsbestem-
ming. De huidige eigenaar is verplicht gesteld 
om de veiligheid en een redelijke aanblik te 
waarborgen. DB vraagt B&W wat er gaat ge-
beuren met de leegstaande Radeko-gebouwen. 
Er zal met de eigenaar contact worden gezocht. 
Voor de vaart en de haven is geen geld be-
schikbaar om deze te baggeren. De gemeente 
is in gesprek met het Wetterskip om het beleid 
opnieuw te bekijken. Het experiment duur-
zame beschermde dorpsgezichten en aanpak 
verpaupering gaat in 2012 van start. Verder 
komt de bomenrij bij It Keechje, bezuinigingen 
op de groenvoorziening en parkeren aan de 
orde. De positiviteit is aanwezig in ons dorp. 
Door de negativiteit in het nieuws over de 

krimp is de Holwerder bevolking juist positiever 
en strijdbaarder geworden om er met z’n allen 
wat van te maken. Het dorpsfeest was een 
succes, evenals “Doch it foar dyn doarp” bij 
Omrop Fryslân.

Bomenrij It Keechje
Er wordt al lange tijd over gesproken, maar nu 
is het zover dat de afdeling groenbeheer van de 
gemeente in overleg met Concordia (gebruiker 
van het veld) en dorpsbelang een plan heeft 
opgesteld voor het snoeien en vernieuwen van 
de bomenrij langs het kaatsveld. 

Dit plan houdt in dat er voldoende beschutting 
zal blijven voor de kaatsers, dat oude bomen 
gefaseerd worden verwijderd, dat de onder-
begroeiing zal worden verjongd en waarnodig 
iepen zullen worden geplant. Hiervoor is door 
groenbeheer een tekening gemaakt die de  
situatie van nu en over een paar jaar duidelijk 
laat zien. Omwonenden zullen hier nog nader 
over worden geïnformeerd.

Zoutbakken
De winter staat weer voor de deur en daarmee 
ook een toenemende kans op gladde wegen. 
Gemeentewurk strooit bij gladheid zout op 
de doorgaande wegen, de busroute en de 
wegen naar de scholen. Zij strooien dus niet 
op alle wegen. Voor het strooien op moeilijk 
begaanbare straten en steegjes en bij senio-
renwoningen wordt een beroep gedaan op 
dorpsgenoten. 
Daarvoor zijn er in ons dorp twee zoutbakken 
geplaatst. De ene staat aan Achter de Hoven 
en de ander in de  Fonteinstrjitte. Om onei-
genlijk gebruik te voorkomen, zoals strooien 
op particulier eigendom en voor eigen gebruik, 
heeft Gemeentewurk via dorpsbelang sleutel-
houders gevraagd. 
Voor de zoutbak aan Achter de Hoven kan men 
terecht bij de familie Van Slooten (Opslach 2) 
en voor de bak aan de Fonteinstrjitte kan men 
bij de fam. Oevering (Fonteinstrjitte 58) en de 
fam. Jager (Beyertstrjitte 60) terecht.
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Mestvergister
Bij de gemeente en dorpsbelang zijn afgelopen 
zomer meerdere klachten binnen gekomen 
over de stankoverlast van de mestvergister op 
het voormalige HTO-terrein op het industrie-
terrein Lands Welvaren. Om van groen afval 
gas te produceren schijnt een zeer nauwkeurige 
afstemming van de installatie nodig te zijn. Die 
afstemming kan echter pas in de praktijk wor-
den geregeld en dat kost tijd. Inmiddels is er 
een ventiel vervangen waardoor de geurhinder 
een flink stuk minder is geworden. De mest-
vergistingsinstallatie voldoet verder aan alle 
wettelijke eisen. 

Thús Wonen
De vier levensloopbestendige woningen nade-
ren hun voltooiing. We zijn zeer tevreden dat 
deze huizen na veel overleg met de woning-
bouwcorporatie Thús Wonen uiteindelijk toch 
zijn gebouwd. Zoals het zich nu laat aanzien 
zijn ze ook alle vier aan nieuwe bewoners 
toegewezen. Afgelopen tijd heeft de woning-
bouwcorporatie Thús Wonen via de media 
bekend gemaakt dat ze een geheel andere 
koers gaat varen. 
Daarbij komt helaas ook het overleg dat dorps-
belang periodiek met de corporatie had te 
vervallen. Er is aangekondigd dat er nog maar 
zeer beperkt nieuwe huizen gebouwd zullen 
worden en dat men zich uit de kleinere kernen 
(dus niet uit Holwerd) terug wil trekken als 
woningverhuurder.  Wel zullen er vele euro’s 
geïnvesteerd worden in het renoveren van 
bestaande woningen. Hoe dit nieuwe beleid 
voor ons dorp verder uitpakt is op dit moment 
nog onduidelijk.

Experiment duurzame beschermde dorpsge-
zichten Dongeradeel
Zoals u een paar weken geleden in de nieuws-
brief hebt kunnen lezen gaat dit experiment op 
korte termijn van start. In Holwerd zijn voor 
dit project een aantal panden aangewezen om 
hiervoor in aanmerking te komen. 
Onder andere het pand Hegebuorren 8 (hús 
fan Waling Dykstra), dat inmiddels ook te koop 
wordt aangeboden door de huidige eigenaar, 

en het zeer verwaarloosde pand It Keechje 
4. Op 29 september is er een eerste overleg 
geweest in Metslawier en op 15 december is 
er een vervolgoverleg met de projectgroep. 
Wij houden u op de hoogte van de verdere 
ontwikkelingen.

Dan noch eefkes yn it koart
Vooruitlopend op de aanpak van de Stasjonswei 
worden nu de kabels en leidingen die in de weg 
liggen alvast verlegd. Komend voorjaar gaat 
de provinsje Fryslân daadwerkelijk aan de slag 
met de herinrichting van de Stasjonswei. Alle 
probleempjes aan de rotonde zijn inmiddels 
opgelost. De scherpe betonnen punten op het 
fietspad zijn afgevlakt en de verlichte richting-
wijzer is voorzien van nieuwe borden die de 
richting Leeuwarden, Blije/Ferwert en het juiste 
wegnummer goed aangeven. 
De Haniastrjitte is afgelopen september geheel 
opnieuw bestraat en ligt er weer keurig bij. De 
stoepranden zijn daarbij geel gemaakt en dat 
betekent dat er in deze straat voortaan niet 
meer geparkeerd mag worden. De riolering 
in de Gama, die al tijden zeer slecht was, is 
in december in zijn geheel vernieuwd. Bij de 
gemeente is nog maar eens aangekaart of het 
deel van de Waling Dykstrastrjitte vanaf sme-
derij Geertsma tot aan de Foarstrjitte opnieuw 
herstraat kan worden aangezien dit deel er 
slecht bij ligt. 

Om de dienstverlening te verbeteren is 
Wagenborg passagiersdiensten op de pier be-
gonnen met de verbouw en uitbreiding van de 
vertrekhal. Voor het nieuwe zomerseizoen zal 
dit gerealiseerd moeten zijn. 
Op 23 november is er met de burgemeester, 
politie, brandweer, een aantal ambtenaren, 
een afvaardiging van de Holwerter jeugd  en 
dorpsbelang overleg gevoerd in het kader van 
de aanstaande jaarwisseling. Hierin zijn duide-
lijke afspraken gemaakt over wat wel en niet 
is toegestaan onder het motto: oudjaarsavond, 
hou het gezellig! 
Momenteel komen er ook weer veel klachten 
binnen over hondenpoep op straat. Dit is erg 
vervelend, onhygiënisch en bovendien strafbaar. 
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De veroorzakers wijzen wij hierbij op hun eigen 
verantwoordelijkheid. En tot slot: zoals eenmaal 
per jaar gebruikelijk is, is dit decembernummer 
van de doarpsbel huis-aan-huis verspreid. Op 
deze manier kunnen ook zij die (nog) niet lid 
zijn kennis maken met onze vereniging en het 
wel en wee van Holwerd.

1962 - 2012  doarpsbelang al fiiftich jier foar it 
wolwêzen fan Holwert yn it spier!!! 

Wy wolle jim graach allegear tige noflike 
krystdagen en in sûn en lokkich 2012 tawinskje.

Dorpsbelang, Henk Willemsen

DIENSTEN GEZAMENLIJKE KERKEN HOLWERD DECEMBER 2011
Protestantse Gemeente
Adres: Elbasterwei 1A

I.K.O. 24 december   22.00 uur     Dhr. G. Riemersma m.m.v  The Messengers in de 
Willibrorduskerk

        25 december 9.30 uur    Ds. J.G. Arensman
         26 december 9.30 uur    Ds. J.F. Kroon  m.m.v. De Bazuin in de Willibrordus kerk
      31 december    19.30 uur    Dhr. G. Riemersma

Info: www.pkn.nl  plaatselijke gemeenten,  H

Doopsgezinde Gemeente
Adres: Stationsweg

         24 december   19.00 uur   Kerstfeest met de zondagschool
I.K.O.  24 december   22.00 uur       Dhr. G. Riemersma  m.m.v. The Messengers in de   

 Willibrorduskerk       
    25 december   19.00 uur    Mw. K. Roosma- de Vries  m.m.v . Het Willibrordus koor 
    Dienst met Herv. Gemeente Blije/Hogebeintum
        31 december   17.00 uur    Mw. K. Roosma- de Vries

Info: www.dgholwerd@doopsgezind.nl

Beide gemeenten nodigen u allen van harte uit.

De collecten tijdens de I.K.O. diensten zijn bestemd voor KIKA kinderen kankervrij

Kerstviering van de Gezamenlijke vrouwenverenigingen
19 december in het gebouw aan het Bosma’s plein.
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UIT HET VERLEDEN VAN HOLWERD
Vorige keer is de historie van het huis Tjessens 
tussen Holwerd en Waaxens aan bod geko-
men. Laatst kwam ik in de archieven van de 
rijksdienst voor het cultureel erfgoed nog een 
mooie tekening  van dit gebouw tegen.  Zoals 
u hieronder kunt zien toont deze tekening de 
situatie van de state, zoals hij er tegen het eind 
van de 19e eeuw uitzag, nog eens duidelijk.

Dan sluiten we hiermee Tjessen af en ver-
volgen we onze reis langs adellijke huizen in 
en rondom Holwerd met de state die aan de 
Stasjonswei heeft gestaan, genaamd  Bonga 
State.
De oorspronkelijke stins dateert uit de middel-
eeuwen. Van deze stins is de laatmiddeleeuwse 
kelder bewaard gebleven. Het was de woon-
plaats van een of meerdere in de 16e eeuw 
uitgestorven familie(s) Bonga of Buwinga. De 
afstamming van de Bonga’s en Buwinga’s is niet 
helemaal duidelijk. In het midden van de 15e 
eeuw schijnt hier Syds Buwyngha gewoond 
te hebben. Zijn zoon Syole trouwde met 
een dochter van Romcke Donia alias Jelmera 
uit Hallum. In 1473/1474 spande deze zich 
in om rechten en goederen van de Jelmera’s 
op Ameland te verkrijgen. In 1491 tekende 
Hessell Bonga samen met Worp Haynya voor 

de gemeente van Holwerd het verdrag met 
Groningen. In 1511 was Syds Buwinga eigenaar 
en gebruiker van 70 pondemaat te Holwerd. 
Hij was Gelders gezind en daarom kwamen 
twee vendels Saksisch gezinde Leeuwarders 
naar Holwerd. Zij staken ons dorp in brand 
en zijn goederen werden verbeurd verklaard. 
Voor twee van zijn echtgenotes ligt in de kerk 
een grafsteen. In 1543 trad Sydts Bunga op van-
wege zijn zoon Hessel Bunga, prebendaris (be-
kleder van een kerkelijk ambt in de katholieke 
kerk) te Holwerd. In de jaren 1560-1567 was 
Johan Bunga grietman van Westdongeradeel. 
Hij schijnt op Bonga te hebben gewoond. 
In 1560 sloot hij met Eltzie Jaersma, zwager 
van de gestorven grietman Saecke Rinia een 
akkoord over het grietmanschap, waarbij de 
Jaersma’s en Rinia’s in ruil voor hun afstand 
van de grietenij ondermeer gebruiksrecht in de 
Bongafenne verkregen. Johan tekende in 1566 
het verbond der edelen en moest daarom een 
jaar later naar Emden vluchten voor de wraak 
van de Spaanse hertog Van Alva. In 1568 
streed hij met Lodewijk en Adolf van Nassau 
(broers van Willem van Oranje) mee in de slag 
bij Heiligerlee met een vendel soldaten die hij 
uit eigen zak betaalde. In dat jaar schreef hij 
een brief naar Brussel waarin hij verzocht terug 
te mogen keren naar Friesland. Daar was geen 
sprake van en daarom werd hij maar water-
geus. In 1569 werd zijn naam in Leeuwarden 
“aangeslagen” en al zijn bezit werd verbeurd 
verklaard. Hij bleef de Spanjaarden bestrijden 
tot hij uiteindelijk bij een aanval op Groningen 
bij Aduarderzijl gewond raakte. Hij overleed aan 
die verwonding en is in de Oldehoofsterkerk 
te Leeuwarden begraven. Doordat hij geen 
kinderen had vererfde Bonga buiten de familie 
via zijn vrouw Sitke Riencks Aylva van Genum 
op haar tweede man Doecke van Aysma. In 
een vonnis uit 1630 is sprake van “de gehele 
olde en halve nije huijsinge”van Bonga State. 
In 1632 verhuurde Johan van Aysma de state 
aan Hein Jansz. Apart werd overeengekomen 
dat, wanneer de verhuurders “het oud voor-
huis, d’erfgenamen van jr. Worp van Tjessens 
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toebehorende niet souden connen leveren”, 
de huurders een lagere huur mochten betalen. 
De stins was blijkbaar eigendom geweest van 
jonker Worp van Tjessens en Johan moest 
nog proberen de oude steenklomp van de 
erfgenamen te kopen. Daarvoor zal hij diep in 
de buidel hebben moeten tasten als de stem 
op het oude huis rustte. Kennelijk is de koop 
gelukt want in 1640 staat de stem op naam van 
Johan van Aysma. Die verpachtte de boerderij 
aan Heine Jans.
In 1698, 1700 en 1728 was het 85 pondemaat 
(ruim 31 ha.) grote goed eigendom van Pyter 
Jacobs die het zelf gebruikte. In 1832 staat 
de boerderij op naam van de weduwe Rintje 
Reinders Bleinsma en “mede eig.”. Bonga lag 
direct ten zuiden van (en nu in) ons dorp. Het 
bijbehorende land lag evenwel in een groot 
blok buiten de oude zeedijk. In 1630 was er 
sprake van de gehele olde en nije huijsinge 
van Bonga State. In 1632 van een afzonderlijk 
oud voorhuis. Dit komt overeen met hetgeen 
bewaard is gebleven en uit kaartmateriaal blijkt. 
Het gebouw bestaat uit twee haaks op elkaar 
staande eenheden, waarvan de kap over het 
gedeelte evenwijdig met de Stasjonswei het 
oudste is. Dit komt overeen met de traditie die 
vermeldt dat het oudere gedeelte haaks daarop 
staande in de 19e eeuw met een verdieping is 
verhoogd. Daar woonde toen de functionaris 
die als officier van justitie optrad. Dit gedeelte is 
onderkelderd. Het achterste gedeelte van deze 
kelder is voorzien van gewelven en heeft mu-
ren van middeleeuws karakter. Naast de stins 
werd een boerderij gesticht met het voorhuis 
tegen de stins aan. De stins werd later door 

een nieuw bouwwerk vervangen en deze werd 
daarna in de 19e eeuw op zijn beurt met een 
verdieping verhoogd gebouw vervangen. De 
oude kelder met middeleeuws muurwerk en 
gewelf bleef daarin bewaard. Vóór 1886 werd 
de schuur van het toen boerderijvormige huis 
afgebroken. In 1910 werd op het achterste 
gedeelte van het terrein een villa gebouwd: Nij 
Bonga… Tegenwoordig huisartsenpraktijk.
Bij het oude Bonga (nu Âld Bonga genaamd) is 
jarenlang de wagenmakerij en carrosseriebedrijf 
van Brouwers in bedrijf geweest. Vele mensen 
hebben hun brood hier verdiend. Later heeft 
de NETAM dit bedrijf overgenomen totdat 
de vestiging eind jaren zeventig is opgeheven. 
Enkele jaren geleden hebben Dick en Sieke 
Olivier dit pand gekocht en zijn er een tim-
merbedrijf begonnen. Âld Bonga wordt daarbij 
tussen de bedrijven door weer in oude luister 
gerestaureerd en staat er vandaag de dag weer 
fantastisch bij. 

(bronnen: Stinsen en States in Friesland, 
Monumenten van geschiedenis en kunst 
Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen en archief 
Jan Leemburg)

Henk Willemsen
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OPBRENGSTEN KWF 
KANKERBESTRIJDING

HERFSTGEDICHT

RECEPT VOOR ZWARTEWOUDTAART MET CHIQUE 
CHOCOLADEKERSEN

Waaxens €    102,57
Elba €  25,52
Brantgum €  191,20
Foudgum €  52,12
Raard/Bornwird €  340,59
Holwerd €  1048,00

Totaal €  1760,00

Alle collectanten en lokale gulle gevers worden 
wederom hartelijk bedankt.

Herfst

Ik wik en weeg achter ‘t raam,
sla treuzelend een laatste blik
op ‘t bleke blad dat ritselt
aan een beukentak. ‘t Beeft en
trilt en trekt dan vliegensvlug
en wonderbaarlijk even glad, voordat
de zwaartekracht het heeft
gewogen en te licht bevonden. Dan
daalt het o zo tergend langzaam neer,
alsof ‘t weet het is de laatste
vlucht en ‘t is opeens of ik het
horen kan: een zilverzachte zucht. 

Marja van der Veen

Voor biscuit: 
- 6 eieren
- 200 gr. suiker
- 100 gr. chocolade 
- 135 gr. bloem
- 8 gr. gedroogde gist

Voor afwerking: 
- 3 dl. room 
- 200 gr. frambozenconfituur 
-  750 gr. verse kersen (buiten seizoen, kersen 

op lichte siroop 
-  ± 100 gr. donkere chocolade voor kersen en 

chocoladeschilfers.

Verwarm oven voor op 175°C. Beboter en 
bebloem springvorm. Splits eieren. Klop ei-
dooiers met suiker tot bijna witte crème. Klop 
eiwitten stijf. 
Snij chocola in stukken en smelt au bain-marie. 
Meng bloem met gist. Neem chocolade van 
vuur en meng met eiercrème en daarna met 
bloem/gist. Spatel eiwitten voorzichtig door 
deeg. 

Giet in springvorm en bak 45 minuten in oven. 
Laat in vorm afkoelen op taartrooster. Snij 
schilfers van stuk chocola. Smelt rest en dompel 
wat kersen erin. Laat opstijven op ingevet bord. 

Snij biscuit in 2 (of 3) egale schijven. Klop room 
stijf. Besmeer onderste biscuitschijf gul met 
frambozenconfituur en doe helft kersen erop. 
Leg besmeerde schijven op elkaar en onbe-
smeerde schijf er bovenop. 

Besmeer buitenkant van taart eerst met confi-
tuur en dan met opgeklopte room. Rol zijkant 
van biscuit door chocoladeschilfers. Besmeer 
bovenkant eerst met confituur en dan met op-
geklopte room. Versier met chocoladeschilfers 
en chocoladekersen. 

Bereidingstijd
40 minuten + 45 minuten oven.

Henk Willemsen
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TRIGGERPOINT THERAPIE EN HET MYOFACIAAL PIJNSYNDROOM
Bij Praktijkgezondheidszorg Noord Friesland 
wordt al geruime tijd Triggerpoint therapie 
gegeven.
Deze behandeling wordt altijd toegepast wan-
neer de klachten daar aanleiding toe geven en 
is niet hetzelfde als Dry Needling omdat er niet 
met naalden geprikt wordt in de triggerpoints 
maar is een hands-on behandeling die zachtjes 
drukt en masseert.
Triggerpoints ofwel NeuroMusculaire Trigger-
points zijn microverkrampingen in spieren die 
aanvoelen als kleine pijnlijke verhardingen of 
‘knoopjes’. Triggerpoints werden al beschreven 
aan het eind van de 19e eeuw. Vanaf 1940 
hebben de Amerikaanse artsen Travel en 
Simons baanbrekend werk verricht. Zij worden 
gezien als de grondleggers van de huidige ken-
nis over myofasciale triggerpoints, rond 1940 
werd deze term ingevoerd en verwijst ‘myo’ 
naar de spier en ‘faciaal’ naar de facia, het vlies 
dat om de spieren heen ligt en een rol speelt 
bij het afleiden van klachten naar een andere 
plek in het lichaam. 
Triggerpoints zijn de meest voorkomende oor-
zaak van pijnklachten in het menselijk lichaam, 
(een mens heeft ongeveer 640 spieren). Ze 
ontstaan door ongunstig gebruik van spieren, 
om wat voor reden dan ook. Hierbij valt te 
denken aan overbelasting of een ongeluk, maar 
ook onderbelasting, (emotionele)stress of een 
slechte voeding. Het woord ‘trigger’ uit trig-
gerpoint komt voort uit het gegeven dat trig-
gerpoints vaak symptomen (bijvoorbeeld pijn) 
produceren die elders gelegen zijn dan waar 
het triggerpoint zich bevindt. Deze uitstralende 

of afgeleide sensatie, wordt ‘referred pain’ ge-
noemd. Actieve triggerpoints zorgen vaak voor 
pijn en andere ongemakken op een andere plek 
dan waar de verkramping zich bevindt. 
Bijvoorbeeld het triggerpoint in de monniks-
kapspier (m.trapezius) is vaak de bron van 
hoofdpijn. Wanneer zo’n triggerpoint vervol-
gens wordt geprovoceerd door er bijvoorbeeld 
op te duwen/drukken, zullen de elders gelegen 
symptomen worden ‘getriggerd’. In dit geval 
ontstaat of verergerd de hoofdpijn en ervaart 
men de herkenbare pijn. Dat alles ontstaat 
door een microverkramping. Zo’n verkramping 
in het spierweefsel heeft o.a. tot gevolg dat er 
een lokaal zuurstoftekort ontstaat en dat deze 
spier stijver/verkort wordt. Dit resulteert weer 
in de aanmaak en opslag van talloze (afval)
stoffen, welke op hun beurt weer een scala 
een klachten kunnen veroorzaken, tintelingen, 
koude lichaamsdelen, uitstralende pijn, spier-
stijfheid en beperkte bewegingsuitslag.
Naast het deactiveren van triggerpoints, de 
spier zal ontspannen door een onwillekeurige 
samentrekking (segmentale reflex),die ervoor 
zorgt dat de spierstofwisseling gaat herstellen 
en de klachten zullen afnemen, is het zaak ook 
de oorzaak en onderhoudende factoren te 
achterhalen om de behandeling tot een blijvend 
succes te maken.
Wanneer u nog vragen heeft kunt u altijd con-
tact met mij opnemen .

Albertien Jongmans

Zie de advertentie van Praktijk Gezondheidszorg 
elders in deze dorpskrant.

HOKROCK
Net als voorgaande jaren organiseert Hokrock dit jaar weer HET nieuwjaarsfeest van Holwerd. Sinds 
de verhuizing van ‘de Sound’ naar de sporthal hebben we de afgelopen twee maal het nieuwe jaar 
fantastisch in mogen luiden met medewerking van Alice Springs. Dit jaar is er voor gekozen een 
andere band uit te nodigen en hebben wij de leden van Exposure bereid gevonden het jaar 2012 
met ons af te trappen. Op 1 januari is iedereen weer van harte welkom, de gratis entree is geopend 
vanaf 00.30 uur!

Namens de organisatie
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HOLWERD
Misschien zie ik als nieuwkomer Holwerd wel 
door een rose bril. Het is er ook zo mooi met 
al die vergezichten, wolkenpartijen, en wat al 
bijna nergens meer te vinden is in ons kikker-
landje, de adembenemende stilte en heerlijke 
frisse lucht.
Ook het dorp is beslist een openbaring, al mis 
ik de leilinden van weleer waar men mij over 
heeft verteld, want meer groen zou ons dorp 
best goed doen. De mensen zijn hier vriendelijk 
en spraakzaam, en wat er echt speelt, tja, daar 
heb ik natuurlijk nog geen weet van. Maar dat 
hoeft ook helemaal niet. Gelukkig kan ik ook 
weer, na maanden geleden mijn pols te heb-
ben gebroken, door de mooie smalle straatjes 
op weg naar de kerk met de lange spitse to-
ren lopen. En wanneer ik me, na een stevige 
wandeling met tegenwind eindelijk op de dijk 
aangekomen gauw nog even omdraai, zie ik 
hoe de toren nog wel schever lijkt te staan. En 
al weet je dat het gezichtsbedrog moet zijn, ‘t 
lijkt werkelijk echt en pas later als je er weer 
langs loopt, zie je hoe het zich weer verheft en 
wat krom was weer rustig recht trekt. 
Maar nu om het waarom van dit en komende 
kleine stukjes, en dat is eigenlijk om wat meer 
mensen in Holwerd te leren kennen, en er zo 
nu en dan ook iets over te schrijven.
En dan kan ik maar het beste bij mijn buren 
beginnen. Betere buren bestaan er niet. En 
dat kan ik echt wel weten. Verhuizen heb ik al 
zovele malen gedaan in mijn leven. Soms word 
ik er gewoon duizelig van. Zonder Sita en Jaap 
van Hulst, en wat een prachtige achternaam 
trouwens in deze feestelijke decembermaand, 
zou ik het waarschijnlijk niet gered hebben. Het 
huis op het Bosma’s Plein is groot en er was 
verschrikkelijk veel te doen. Hun hulp en goede 
raad zijn en blijven voorgoed goud waard. Het 
was ook meteen duidelijk dat tussen Sita en 
Jaap een innige band bestaat van een halve 
eeuw, die altijd zal blijven bestaan. En dat is van-
daag de dag niet meer zo makkelijk te vinden. 
Ze hebben elkaar in Holwerd ontmoet en zijn 
er altijd gebleven. Het stond in de sterren. Een 
kreeft en een vis, dat kan niet missen als je in 

de horoscoop 
gelooft. Ze  
passen ge-
woon bij el-
kaar. Hoewel 
er natuurlijk nog veel meer bij komt kijken. 
Beiden komen uit een groot gezin en hebben 
van jongs af aan geleerd de handen uit de mou-
wen te steken, en was het samen hard werken 
hun niet vreemd. Sita is een echte Friezin, recht 
voor z’n raap en zonder poespas. Je weet 
wat je aan haar hebt. Soms krijgen we samen 
gewoon de slappe lach om helemaal niets. En 
dat is op onze leeftijd best zeldzaam, alsof de 
tijd dan niet bestaat en je weer even jong mag 
zijn. Ik benijd haar ook beslist om haar bak- en 
kookkunst.
Sita is bijna goed in alles. Zelfs met een vliegen-
mepper kan ze dodelijk zijn. Ze houdt van de 
zon, van samen op z’n tijd een portje nuttigen, 
van jeu de boulen en klaverjassen, en natuurlijk 
het kaatsspel waarin hun kleinzoon zo in uit-
blinkt. Sita en Jaap hebben drie kinderen en ze 
wonen, wat ik jammergenoeg van de mijnen 
niet kan zeggen, allemaal in de buurt. Jaap 
daarentegen, heeft het als roodharig Gelders 
jongetje in Holwerd ook wel moeilijk gehad. 
Hij miste zijn geboorteplaats Hattem heel erg, 
en ook zijn lievelings opa wiens naam hij droeg. 
Met hem bracht hij er al zijn vrije tijd door. En 
daar pal aan de overkant van de weg leerde hij 
van alles wat groeit en bloeit te houden.
Een groene vinger heeft hij er nog steeds aan 
over gehouden. De tijd in de buurt van zijn opa 
en de grote rivier zal altijd zijn Hof van Eden 
blijven. Jaap gelooft in goed zijn zonder geloof, 
en dat iedereen een taak in het leven heeft. 
Daarom zegt hij het ook het liefst met bloe-
men, en die staan dan ook overal opgesteld in 
potten of in de tuin. Want als je in de sterren 
gelooft en dat doen we net als Sita en Jaap toch 
wel een beetje allemaal, dan komt het ook voor 
ons uiteindelijk best helemaal goed.

En een gelukkig nieuwjaar!!! 
Marja van der Veen
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Kleurplaat
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TOANIELFERIENING PRO REGE SPILET: ‘SA’N MAN BIN IK’

Toanielferiening Pro Rege Holwert spilet freed 
6 jannewaris foar jim: 

“Sa’n man bin ik”

Oanfang 20.00 oere yn ‘t Sintrum te Holwert.

It stik yn it koart: 
Douwe en Wytske Bouma wenje yn in flat 
yn Ljouwert. Wytske treft Sia, in freondinne 
fan eartiids, op in moadebeurs yn Düsseldorf. 
Se reizgje tegearre nei Ljouwert. Dit is in dei 
earder as dat Douwe syn frou wer thús fer-
wachtet. Wytske jout wakker op fan Douwe. 
Mar Sia, krekt skieden, seit dat gjin inkele man it 
by ien frou hâldt. Se komme oerien om Douwe 
te testen....
Sia giet nei Douwe syn flat. Se stelt har foar 
as freondinne fan Wytske en seit dat se gjin 
hotelkeamer fine kin. Douwe besiket in gaadlik 
plak foar har te regeljen, mar dit slagget him 
net. Sia lûkt al har ferliedingskeunsten út de kast 
om Douwe op de proef te stellen. Kin hy de 
ferlieding wjerstean? 
Omke Wouter, út de Westereen, siket syn 
dochter Tineke. Troch gebrek oan hotel-
keamers, bliuwt hy ek sliepen. Dit makket it foar 

Douwe noch yngewikkelder. Omke Wouter 
mei neat merke van de oare útfanhûzer. Tineke 
komt ek opdagen en gedraagt har net sa as har 
heit ferwachtet. Buorman Fokko spilet hjiryn in 
belangryke rol. Sa wurdt Douwe ek noch by 
dizze problematyk belutsen. Sa stapelje de pro-
blemen foar Douwe sich hieltiten fierder op.

It seit himsels dat yn in flat mei útfanhûzers en 
in soad doarren, brike sitewaasjes ûntsteane! 
Hoe as dit allegear ôfrinne sil? Yn dit stik wurdt 
antwurd op dizze fraach jûn.

Pro Rege winsket jimme in tige noflike foarstel-
ling!

Kaartferkeap:
Foarferkeapkaarten bin te krijen, nei de krystda-
gen, by de Coop yn Holwert, € 7,50 en bern  
€ 5,00. Let op: kaartsjes fan de foarferkeap 
bin foarsjoen fan in nûmer, dizze kaarten 
wurde brûkt foar in aparte priis by de ferlot-
tery. Oan de seal € 10,00 en bern € 6,00.

Yn it skoft sil der in ferlotting hâlden wurden 
mei moaie prizen. Kom allegear nei dizze 
gesellige jûn!
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VERHAAL ACHTER EEN GRAFSTEEN
Afgelopen zomer liep ik zomaar eens op het 
oude kerkhof rond de Holwerter toer. Tussen 
de vele oude grafzerken viel mijn oog plotseling 
op die ene platliggende steen met de nog vaag 
te lezen tekst:

Sjoerd Sjoerds Posthuma
geboren 6 maart 1792
overleden 31 juli 1874

weduwnaar van Trijntje P. Hofman en 
Aukje P. Dijkstra

oud landbouwer te Holwerd
gewond strijder in den veldtocht van 1815

En vooral die laatste zin boeide mij. Want was 
de veldtocht van 1815? Dat moest toch wel 
uit de tijd van Napoleon zijn. Deze Sjoerd had 
dus gediend in het Franse leger. Thuis achter 
de computer dit maar eens opgezocht en daar 
komt het volgende verhaal op het beeldscherm 
te voorschijn: “De veldtocht van 1815. Bij zijn 
terugkeer in Parijs, na maanden van balling-
schap op het eiland Elba, stelt keizer Napoleon 
vast dat Europa een coalitie tegen hem vormt. 
Aangezien hij met de andere landen geen 
vrede kan sluiten, beslist hij de twee legers van 
Engelsen en Pruisen in de Belgische provincies 
te vernietigen voordat ook de Oostenrijkers 
een leger kunnen sturen. Op 15 juni 1815 
steekt het Franse leger de grens over en rukt 
het op naar Charleroi. Op 16 juni verslaat 
Napoleon de Pruisische troepen in Ligny. 
Maarschalk Ney, die het bevel heeft over de 
linkerflank, slaagt er echter niet in het kruispunt 
Quatre-Bras bij Baisy-Thy te veroveren. Op 17 
juni is de keizer ervan overtuigd dat de Pruisen 
zich naar het oosten terugtrekken, terwijl ze in 
werkelijkheid naar het noorden optrekken om 
zich bij het Engelse leger van Wellington te 
voegen. Een hevig onweer vertraagt echter de 
troepenbewegingen. Op zondag 18 juni raken 
de troepen slaags in Mont-Saint-Jean, ten zuiden 
van het gehucht Waterloo. Aanvankelijk gaat 
de strijd alleen tussen het leger van Wellington 
(67.000 man) en de Franse troepen (71.000 
man). De Franse infanteristen strijden met uit-
zonderlijke moed en hun beroemde kurassiers 
(zwaar bewapende cavaleriesoldaten te paard) 

voeren roemrijke charges 
uit, maar toch kunnen ze 
de weerstand van de troe-
pen van Wellington niet 
breken. Ondanks de grote 
uitputting slagen deze erin 
hun stellingen te verde-
digen. Aan het einde van 
de namiddag vallen drie 
Pruisische legerkorpsen de rechterflank van de 
Franse troepen aan en bezegelen zo het lot van 
de veldslag. De slag maakt ongeveer 48.000 
slachtoffers, van wie er zowat 10.000 ter plaat-
se overlijden. Napoleon keert naar Parijs terug, 
en vlucht daarna naar de havenstad Rochefort 
om zo naar de Verenigde Staten te ontkomen. 
Helaas voor hem is de haven door de Engelsen 
geblokkeerd en moet hij zich overgeven. Op 
22 juni 1815 doet Napoleon voor de tweede 
keer afstand van de troon. Hij wordt verban-
nen naar het eiland Sint Helena in het zuidelijke 
deel van de Atlantische Oceaan.” Dan weer 
verder gezocht op internet totdat ik op een 
website stuit die over Nederlandse soldaten in 
het Franse leger onder Napoleon gaat. Na enig 
zoekwerk vind ik daar inderdaad ook Sjoerd 
Posthuma in terug. De tekst hiervan is als 
volgt: “Posthuma (Postma, Posthumus) Sjoerd 
Sjoerds, geb. 06.03.1792 te Holwerd, zoon van 
Sjoerd Sjoerds en Tjettie Siewerds. Loteling; 
korporaal 1e bat. Inf. Nat. Militie; wordt op of 
omstreeks 20.07.1815 gewond bij inneming 
van de Noord-Franse vestingstad Valenciennes 
of Condé; tr. 1) Westdongeradeel 14.06.1817 
Trijntje Pieters; overl. Aldaar 31.07.1874 oud 
82 jaar weduwnaar. Bronnen: Eekhoff 1815 blz. 
45 als Sjoerd Sjoerds Postma; Tresoar burgerlij-
ke  stand Westdongeradeel huw. akte  1817 nr. 
27; idem overl. akte 1874 nr. 98; register aan-
neming en bevestiging familienamen Holwerd 
(Raf) fol. 53 als Sjoerd Sjoerds Posthumus.” 
Het laatste wat ik nog heb kunnen achterhalen 
is dat Sjoerd Sjoerds Posthumus, zoals later 
de familienaam is vastgelegd, boer moet zijn 
geweest op de boerderij aan de Fiskwei waar 
nu de familie Rozema woont.

Henk Willemsen



16 • DOARPSBEL DECEMBER 2011



DOARPSBEL DECEMBER 2011 • 17

**ADVERTENTIE LEEUWARDER COURANT NOVEMBER 1912**
Winkelhuizingen met bakkerij en boerenhui-
zinge te Holwerd
Notaris Mr. P.D. Poelstra te Holwerd zal op 
Maandag den 2 December 1912, des avonds 6 
uur in de herberg “de Klok” te Holwerd finaal 
publiek verkoopen: 1.) Eene welonderhouden 
WINKELHUIZINGE, waarin beklante bakkerij, 
met tuin en erf, aan de Voorstraat te Holwerd, 
groot 2 are 96 centiare, in eigen gebruik bij K.R. 
Koopmans. 

Het pand is voorzien van gasleiding en be-
vat ruime voorkamer, winkel, voorkamertje, 
slaapkamer, kelder, achterhuis met regenwa-
terbak, ruime bakkerij met zoethok en turf-
hok, pomp, waschhok, bergplaats en ruimen 
zaadzolder met beschoten dak. In dit pand is 
bijna gedurende een eeuw door de familie 

Koopmans eene beklante bakkerij gedreven. 
Een gedeelte van den koopprijs kan als 1e 
hypotheek onder het verkochte gevestigd blij-
ven. Geboden de geringe som van ƒ 2718. Dit 
pand is inmiddels uit de hand TE KOOP, te 
bevragen bij den eigenaar. 2.) Een goed onder-
houden BOERENHUIZINGE met SCHUUR, 
waarin STALLING voor 8 koeien en 6 paarden, 
MERRIEHOK, HOK, erf en tuin te Holwerd, 
groot 9 are en 41 centiare, in eigen gebruik bij 
D.J. Sinnema. Geboden ƒ 2201. Aanvaarding 
van beide percelen 12 Mei 1913. 
Betaling 1 Mei 1913. Alles breeder omschreven 
bij biljetten, verkrijgbaar ten kantore van den 
notaris.

Uit de oude doos, door Henk Willemsen

VOLKSTUINVERENIGING “DE MOUNE”

Hallo, wij zijn een kleine vereniging die zich be-
zig houd met het op kleine schaal verbouwen 
van groenten, aardappelen, bloemen enzv. voor 
eigen consumptie. Onze tuinen zijn gelegen 
achter molen “de Hoop” wat verwijst naar de 
naam van onze vereniging. Volkstuinvereniging 
“de Moune” heeft nog enkele percelen be-
schikbaar. Wilt u met ons mee doen, laat dit 
ons dan zo spoedig mogelijk weten, dit in ver-
band met de verdeling van de percelen.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
G.G. Patrouilje, Beyertstraat 61, 9151 KE 
Holwerd. Tel. 0519-562124.

Het bestuur

Voorzitter: 
H.L. Hiddema, Mounereed 6, 9151 JR Holwerd. 
Tel. 0519-561716
Secretaris: 
R. v.d. Woude, Mounereed 1, 9151 JR Holwerd. 
Tel. 0519-561707
Penningmeester: 
G.G. Patrouilje, Beyertstraat 61, 9151 KE 
Holwerd. Tel. 0519-562124

Penningmeester:
G.G.Patrouilje
Beyertstraat 61
9151 KE Holwerd
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M’ATELIER
centrum voor creatief- rouwen en zingeving

Waar woorden stoppen, vertellen beelden hun verhaal...

individueel - groepen

workshops - themadagen

personeelsdagen

stilte wandelingen aan het wad

Sjoukje Maria Kramer
Stationsweg 40, 9151 JP Holwerd  0519-561997

materliersj@kpnplanet.nl       www.creatief-rouwen.nl

Eén bedrijf voor al uw schilderwerk, 
wandafwerking en woningstoffering

Kwaliteit voor een eerlijke prijs

Dick Beintema, Stationsweg 36 Holwerd
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PRAKTISCHE INFORMATIE
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 spoedeisende 
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.

Tandartspraktijk Holwerd
■  W. Roux, Beyertstraat 101, tel. 562300.

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

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

Pedicure
■   M. Rintjema-Kruize, De Morgenzon 10.  

 Behandeling op afspraak, tel. 561689.
■   E. Broersma, Ringweg 34, Brantgum,  

tel. 561594.
■   T. Klompstra, De Morgenzon 3, 9151 KM 

Holwerd, tel. 0519-562547, 06-10573613.

Massage
■   Massagepraktijk A. van Dijk, Voorstraat 4, 

9151 HE Holwerd, tel. 06-25147889.

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.

Uitvaartvereniging ”de Laatste Eer”: 
Uitvaartleider K. Elzinga-Dijkstra, Achter de 
Hoven 8, tel. 561374, 06-20620647.

Meldpunt gemeentewurk
Voor vragen over uw afval of containers,  
tel. 0519-298777.

Wijkbeheer
Heeft u een melding of een vraag over de 
inrichting en onderhoud van uw buurt? Dan 
kunt u contact opnemen met wijkbeheer 
Dongeradeel. Bijvoorbeeld de losliggende 
stoeptegels of kapotte straatlamp kunt u door-
geven op tel.nr. 0519-298777 of mailen: wijk-
beheer@dongeradeel.nl.
Buurtagent: J. Kroes, team noordoost, bureau 
Dokkum. Tel. 0900-8844.

Storingnummer pinautomaat: 
058-2995599 (servicedesk Friesland Bank)

Alle nieuws over Holwerd op: 
WWW.HOLWERDONLINE.NL OPHALEN OUD PAPIER

13 dec. ■  10 jan. ■  14 febr. ■  13 mrt.
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