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  JUNI
 24 t/m 26 juni
    Holwerter Feest, programma op: 
  www.holwerterfeest.nl

  JULI
 2   Groot feest ‘Doch it Foar Dyn Doarp’ in 

Wergea. Laatste uitzending. Hele dorp 
is uitgenodigd, bussen worden geregeld. 
Opgave bij Theo Broersma, 0519-561661 
of Frans Fennema, 0519-562315.

 9   Snuffelroute van 9.00-13.00 uur, verkoop 
van spullen aan huis.

  SEPTEMBER
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bekend als Mink) in de Willibrorduskerk.
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Inleveren kopij
De Doarpsbel verschijnt 4x per jaar in een 

oplage van 550 exemplaren. 
Agenda data en kopij voor elke eerste 
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december inleveren bij Frans Fennema, 
Hegebuorren 1, 9151 HR Holwerd of via 

redactie@dorpsbelangholwerd.nl.
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NIEUWS VAN DORPSBELANG
Sa, en dan is it alwer efter de rêch…. De 
rjochtstreekse útstjoerings fan “Doch it foar 
dyn doarp” fan Omrop Fryslân ha we wer 
hân. Wiken fan tarieding gienen d’r oan foar ôf 
troch tsientallen frijwilligers die’t it hert foar ús 
doarp op it goede plak sitten ha. En wat ha se 
har bêst dien om d’r fiif dagen lang wat moais 
fan te meitsjen…..fine jim ek net. Mei namme 
de duopresintators Inne Bilker en Aryette 
Anjema en net te ferjitten al die oaren die’t 
meiwurke ha sawol foar as efter de skerms. It 
wie geweldich wat jim fia de tillevyzje oan de 
provinsje Fryslân, en fier dêr bûten fia ynternet, 
sjen litten ha. En wat ha wy yn Holwert in talint 
oan toanielspilers, keunstners, sjongers en nim 
sa mar op.... tefollle om op te nimmen. Al mei 
al wie it nijsgjirrich om nei te sjen en is troch 
jim ynset Holwert tige posityf foar it ljocht 
kommen. Nammens doarpsbelang allegear tige 
tank dêrfoar…

Ledenvergadering
Op 29 maart jl. werd weer onze jaarlijkse le-
denbijeenkomst gehouden. De opkomst was 
groot, zo’n 70 personen woonden de verga-
dering bij. Er werd o.a. even teruggekeken op 
het succes van de dorpsreünie van vorig jaar 
zomer, de 2e PC-overwinning van Gert Anne 
van der Bos en de vele activiteiten die de ac-
tiviteitencommissie in 2010 heeft gehouden. 
Ook de stand van zaken  rondom de totstand-
koming van één Holwerter feest kwam aan 
de orde waarbij nog een paar kritische noten 
werden geplaatst. Verder werden de notulen 
en het financiële verslag vlot goedgekeurd 
waarbij nog wel het advies werd gegeven om, 
gezien de vele kosten die dorpsbelang maakt, 
te overwegen om volgend jaar de contribu-
tie enigszins te verhogen. Na de pauze deed 
bestuurslid Femke Meindertsma haar verhaal 
rondom de Holwerter Fiersichten en wat dat 
nu precies inhoudt. Daarna was het woord 
aan Harm Kamstra met een verslag over de 
voortgang van de totstandkoming van het MFA 
(multifunctionele accommodatie). Tot slot hield 
Harm de Kroon van de Heidemij een warm 

pleidooi voor het in ontwikkeling zijnde WICH 
(wadden informatiecentrum Holwerd).

Hangjeugd Nije Nijhof en speeltuin De Kamp
Op 11 mei is er in het Amelander Veerhuis 
samen met politie, Rob van der Holst, jonge-
renwerk Dongeradeel, vertegenwoordigers van 
de Nije Nijhof, buurtbewoners en dorpsbelang 
een derde bijeenkomst gehouden. Gemeld 
werd dat een bewoner van de Fonteinstrjitte 
vanwege overlast en getreiter Holwerd voor 
Dokkum heeft verruild. Erg triest dat het zover 
heeft moeten komen. Toch kon geconcludeerd 
worden dat het nu, mede door verscherpt 
politietoezicht, redelijk rustig is geworden in de 
speeltuin en bij de Nije Nijhof. 
Maar uit meldingen via het meldpunt op in-
ternet blijkt helaas dat er ook op andere plek-
ken overlast is door vernielingen en rotzooi. 
We noemen de  inbraak en vernielingen bij 
de sporthal, het gooien van stenen door een 
raam in de gymzaal terwijl er binnen mensen 
aan het sporten zijn, troep en vernieling in 
het Teebusbos en als meest recente voorval 
het omver trekken van pilaren aan de Waling 
Dykstrastrjitte. Alle meldingen worden meege-
nomen en in kaart gebracht zodat we deze ver-
nielzucht kunnen stoppen. Wilt u iets melden 
dan kan dat per mail via de button “meldpunt” 
te vinden onder het kopje nieuws op: www.
holwerdonline.nl

Holwerter feest
Nog heel even geduld en dan is het zover. Na 
een jaar van voorbereiding zal dan het eerste 
gezamenlijke Holwerter feest, te houden op 
24, 25 en 26 juni a.s., een feit zijn. Het feest-
programma is inmiddels bekend en bij iedereen 
huisaanhuis op de deurmat gevallen. Meer 
informatie is te vinden op de website: www.
holwerterfeest.nl

Rotonde en Stasjonswei
De rotonde is inmiddels klaar en dat binnen 
drie weken. Wat hebben de wegenbouwers 
dat ongelooflijk snel gedaan. 
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En hij ligt erbij alsof het nooit anders is geweest. 
De volgende klus die de provinsje Fryslân 
in Holwerd gaat uitvoeren is de verbete-
ring van de veiligheid en leefbaarheid van de 
Stasjonswei. Deze werkzaamheden beginnen 
na de bouwvak en zullen eind 2011 klaar zijn. 
Het laatste nieuws hierover vindt u op: www.
fryslan.nl/veiligheidholwerd.

Bezoek ministerie BZK/aanpak verpaupering
Op 25 mei jl. werd in het Amelander Veerhuis 
de directeur-generaal wonen van het ministerie 
van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, 
de heer Mark Frequin, ontvangen. Hierbij 
waren  een twintigtal vertegenwoordigers van 
de provinsje Fryslân, gemeenten Dongeradeel 
en Dantumadiel en dorpsbelang aanwezig. 
De burgemeester van Dongeradeel, mevrouw 
Marga Waanders, hield een presentatie over 
het versterken van de regio gevolgd door een 
presentatie van wethouder Sicco Boorsma 
over de aanpak van de krimp en de leefbaar-
heid in de gemeente en het op handen zijnde 
experiment beschermde dorpsgezichten. 
Als afsluiter hield Maeike Lok van Doarpswurk 
een presentatie over de aanpak van verpau-
perde en verkrotte panden en daarna begaf het 
gezelschap zich naar buiten om onder leiding 
van dorpsbelang een kleine rondleiding door 
Holwerd te maken. De heer Frequin was zeer 
positief over de plannen zoals die van onderop 
door gemeente en provinsje aan het ministerie 
werden gepresenteerd. De hoogste ambtenaar 
onder de minister komt natuurlijk niet zomaar 
naar Holwerd. 
De plannen voor de aanpak van de verpaupe-
ring, en dan met name voor Holwerd, zijn in-
middels in een vergevorderd stadium beland. In 
grote lijnen is het de bedoeling van de provinsje 
en gemeente om, met medewerking van het 
ministerie, vervallen onverkoopbare panden 
door een op te richten stichting dorpsontwik-
keling aan te kopen, op te knappen of te slopen 
en weer te verkopen. Achter de schermen is 
er al een projectgroep actief bezig  en zijn er 
diverse instanties en deskundigen bij betrokken 
om ons beschermde dorpsgezicht goed in kaart 
te brengen. Ook wordt er handhavingsbeleid 

ontwikkeld om eigenaren die hun pand zeer 
slecht onderhouden aan te kunnen spreken. De 
planning is om dit najaar met de uitvoering van 
deze plannen te beginnen.  We houden u op 
de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

Nieuwbouw
Er zijn heel wat gesprekken met de woning-
bouwcorporatie Thús Wonen aan vooraf ge-
gaan, maar eindelijk is het dan nu zover. De 
heipalen voor de bouw van vier zogenaamde 
levensloopbestendige woningen op het al jaren 
braakliggende terrein aan de Fonteinstrjitte 
zijn de grond in gegaan. Bouwbedrijf Jorritsma 
uit Bolsward zal hier twee huizenblokken van 
2 onder 1-kap woningen realiseren. Naar 
verwachting zullen ze nog dit jaar worden 
opgeleverd.

Grasbakken
De gemeente Dongeradeel heeft als extra 
service voor bewoners met een grote tuin en 
weinig ruimte in de groene container twee 
grasbakken geplaatst. De ene staat aan de 
Hemmingawei en de andere aan de Teebus. 
Om de service goed te laten verlopen is het 
van belang dat er geen ander afval dan gras in 
de bakken terechtkomt. 
Hierbij dan ook namens de gemeente een 
vriendelijk verzoek om in deze bakken uitslui-
tend gras te deponeren. Voor vragen kunt u 
via de mail contact opnemen met d.zijlstra@
gemeentewurk.nl.

En dan nog even kort
Op 11 maart is in samenwerking met de 
gemeente en de beide basisscholen een “him-
meldei” gehouden waarbij het meeste zwerfvuil 
in en rondom ons dorp weer is opgeruimd. Na 
afloop kregen de kinderen een leuk presentje. 
Maar eigenlijk zou zo’n schoonmaakdag niet 
nodig moeten zijn….. Houd allen uw omgeving 
en Holwerd schoon! Afgelopen winter heeft 
metaalbedrijf Rollecate, dat sinds de jaren zestig 
onder de naam Radeko op ons industrieterrein 
was gevestigd, haar bedrijfsactiviteiten naar 
Leeuwarden verplaatst. Wij als dorpsbelang 
vinden dit vanuit oogpunt van de werkgele-
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genheid voor ons dorp zeer spijtig, maar de 
sluiting was jammer genoeg niet te voorko-
men. Het bedrijfsgebouw staat nu leeg en is 
te koop. De Stichting Recreatie en Toerisme 
Holwerd (SRTH) wil graag haar bestuur ver-
sterken. Bent u geïnteresseerd om aan deze 
stichting uw steentje bij te dragen dan kunt u 
contact opnemen met Durk Geertsma, Waling 
Dykstrastrjitte 12, tel. 561665. Dorpsbelang is 
momenteel bezig met het werven van nieuwe 

leden voor haar vereniging. Op dit moment is 
het ledenbestand 506 leden. In 2012 zal het 
vijftig jaar geleden zijn dat  de vereniging voor 
dorpsbelangen Holwerd is opgericht.

Wij wensen u een fleurig, zonnig Holwerter 
feest en een mooie warme zomer toe. Graag 
tot de volgende doarpsbel in september.

Dorpsbelang, Henk Willemsen

BRIEF VAN GEERT VAN TUINEN OAN HOLWERT
Bêste Holwerters,

It docht ús goed om te witten dat DIFDD sa-
folle goed losmakke hat yn jim doarp.  En dat 
der sa posityf op reagearre wurdt.
Geweldich.
Mar ik wol jim ek noch wol efkes witte litte 
dat wy ek in prachtige wike hân hawwe yn 
Holwert.
Bysûnder noflik en profesjoneel wie de gear-
wurking mei jim allegear.
En jim kinne grutskt op jimsels wêze. 
Wat hawwe jim der wat fan makke. Moaie, 
fariearde programma’s, dy’t it besjen mear as 
lije koenen.
Mei Inne en Aryette as geweldige ‘anchors’. 
Moaie flotte presintaasje en in prima dissipline.
Mei Eva en Marjo as twa fantastyske regisseurs.  
Jim hienen de wyn der op in noflike wize ûnder 
en sa heart it ek.
Mei Theo, dy’t samar efkes bombardearre 
waard as lûdsman en him dêr skoan mei rêde.
Mei floormanagers, dy’t alle dagen wer der foar 
soargen dat alles en elkenien op it goeie plak 
stie en der wer wei helle waard.
Mei in letterlik hearlike kok!! Mei geweldige 
muzikanten. 

Ik kin net alle nammen neame fansels, it is mar 
in greep.  Mar nim fan my oan: ik bedoel jim 
allegear dêr yn Holwert.

Wy hawwe fantasysk mei jim gearwurke. Ek 
foar ús wie it in feest.
Wy sjogge der mei in allemachtich soad nocht 
op werom.
It is krekt as hawwe wy ôfskied naam fan goeie 
freonen, sa fielt it.
Wy sille jim misse. 

Op 2 july is yn Wergea de lêste útstjoering fan 
DIFDD. Drekt dêrnei meitsje wy sels ek noch 
in útstjoering, wêryn’t wy de winner bekind 
meitsje sille. En dy útstjoering wurdt in grut 
feest, mei live muzyk. En…. it spesjaal kompo-
nearre DIFDD liet. En dat wolle we mei safolle 
mooglik minsken sjonge.
Wy wolle fansels it hiele doarp Holwert dêr 
wol by hawwe, dus wy freegje jim om massaal 
2 july yn de aginda frij te hâlden om by ús te 
wêzen by it slotstik fan dizze unike kompety-
sje. Nei de útstjoering: FEEST, al wer mei live 
muzyk.

Wy hoopje jim sa massaal mooglik te treffen.
Nochris tank foar de geweldige gearwurking!!

Ut namme fan it hiele team fan DIFDD,
Geert van Tuinen, projektlieder.
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UIT HET VERLEDEN VAN HOLWERD
Vorige keer heb ik u verteld over de state 
Brandstede die in de buorren van ons dorp te 
vinden was. Nu wil ik u meenemen naar het 
verhaal van een andere grote state, namelijk 
de Hania State. Deze  state met uitgestrekte 
tuinen lag even ten zuiden buiten Holwerd. Zo 
ongeveer op de plek waar nu het bos naast de 
ijsbaan ligt. Helaas is ook van deze state niets 
meer terug te vinden, alleen de Haniastrjitte 
herinnert hier nog aan. Maar als u door het 
bos wandelt kunt u zich nog wel in deze lang 
vervlogen tijd wanen. De open plek in het bos 
is enigszins glooiend en als de zon door de 
bomen schijnt kunt in gedachten de prachtige 
state met de poort voor u zien staan…

De state wordt voor het eerst in de 15e 
eeuw genoemd. De oudste vermelding van 
de Hania’s dateert uit het jaar 1453. In de 
naam van de pachter van 1511 werd de state 
Hanygen genoemd. Deze familie Hania stierf 
in de 16e eeuw uit. Hania werd daarna het 
huis van een tak van de Van Aylva’s. In de 
familiegeschriften van de 16e eeuw werden 
de Hania’s van Holwerd als tak van een oud 
geslacht beschouwd. Uit dit geslacht zouden 
ook gelijknamige adellijke families in andere 
dorpen stammen. De Genealogia Ayttana ver-
meldt zo dat “het geslacht der Hanya’s zich 
wijd verspreidde en aan verschillende goederen 
haar naam gaf”. De oorsprong zou in Pingjum 
liggen. Er waren “verschillende zonen” waarvan 
één Hanya-goed in Pingjum kreeg. De tweede 
verhuisde naar Holwerd. De derde ging naar 
Weidum en de vierde naar Welsrijp. 

De eerste bekende Holwerder Hania is Binnert 
Hayngha. Hij zegelde in 1453 mede voor zijn 
vermoedelijke buurman Lijef Larsma een stuk 
over de jaarmarkten in Oostergo. Zijn moge-
lijke zoon Worp Hania zegelde in 1487 mede 
voor Hessel Buwinge, eveneens een buurman, 
het verbond tussen Dokkum, Ferwerderadiel, 
Dongeradeel en Dantumadiel, en in 1491 het 
verbond met Groningen. Weer een generatie 
later, in 1505, worden Bennert, Sipcke en Sypt 

Hania als edellieden in Dongeradeel genoemd. 
De eerste twee stierven voor 1511. Hun erf-
genamen hadden toen, evenals Sypt, landerijen 
in Holwerd en omgeving. Het familiebezit was 
zo over verschillende Hanianazaten verdeeld. 
Hania State was aan de erfgenamen van Sipcke 
Hania gekomen, het nabije goed Op Hargh 
aan de erfgenamen van Bennert, terwijl Sypt in 
Bornwerd woonde op een waarschijnlijk van 
zijn moeder afkomstig goed. Ritsche Hanijgen 
bezat in 1511 negen pondematen buitendijks 
en vijftig pondematen binnendijks land. Een 
pondemaat komt overeen met 0,3678 hectare. 
In totaal bezat hij 21,7 ha. In 1578 was Ernst 
van Aylva  grietman van Westdongeradeel en 
bewoner van Hania. Hij was getrouwd met Ydt 
Herema, een dochter van Bocke Herema en 
Wyts Hania alias Rennerda. Deze Wyts was 
een dochter van Ayle Rennerda en Yde, de 
weduwe van Sipcke Hania. Zo kwam Hania aan 
de Van Aylva’s. Later zou Ernst van Aylva zich 
op Herwey State in Ternaard vestigen waar hij 
in 1627 overleed. Behalve van een tak “Van 
Aylva toe Herwey” werd hij ook de stamvader 
van een tak “Van Aylva op Hania”. Hij heeft 
zich vooral bezig gehouden met de aanleg 
van zeedijken in zijn grietenij. Naast grietman 
was hij ook Gedeputeerde van Friesland en 
onderhandelde hij met de Spanjaarden om 
een bestand te kunnen sluiten. In Holwerd 
volgde zijn zoon Douwe d’Olde hem in 1618 
op als grietman. Diens zoon Ernst van Aylva 
woonde in 1651 met zijn vrouw Jacomina van 
Loo op Hania. Volgens de hypotheekboeken 
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leenden zij tussen 1655 en 1663 grote som-
men geld, mogelijk bestemd voor de verbou-
wing van het huis. Nadat hun dochter Hester 
Lucia er korte tijd gewoond had met haar 
man Maurits Lodewijk van Isselsteijn, kwamen 
na diens dood in 1675 haar nichten Helena 
en Elisabeth van Aylva (dochters van Scipio 
Meckema van Aylva) op het huis wonen. 
Elisabeth huwde Ulbo van Aylva die rond 1723 
grietman van Oostdongeradeel werd. Zijn 
schoonzoon Albertus Æmilius Lamoraal van 
Rengers volgde hem in 1725 als zodanig op. Na 
diens dood kwam de state aan de Ternaarder 
tak van de Van Aylva’s en woonde Hessel 
Douwe Ernst van Aylva er lange tijd. Hessel en 
zijn zoon Sicco Douwe waren grietman over 
Westdongeradeel. De laatste bleef het, na 
een korte onderbreking wegens patriottische 
gezindheid, tot 1807. Doordat ons land econo-
misch was leeggeplunderd door de Fransen en 
de “patriotten” konden de erfgenamen geen 
koper vinden voor de state en de inboedel werd 
grotendeels bij boelgoed verkocht. Daartoe be-
hoorde ook een fraai ijzeren hekwerk, 23 voet 
breed met vier stenen pilaren en een fraaie 
stenen met beelden uitgehouwen vaas, ruim 3 
voet hoog, en een zonnewijzer op stenen voet. 
In 1805 wordt er houtboelgoed gehouden 
onder hovenier Victor Clerfont. De plantage 
wordt ook in de “Tegenwoordige Staat” (boek 
dat een beschrijving geeft van het leven in onze 
provincie in het jaar 1789) als merkwaardig 
vermeld. Potter ziet er op zijn wandelingen “de 
uitgestrekte bossen en plantages” in 1808 en 
merkt met spijt op dat ze “ook wel zullen ver-
dwijnen”. In 1832 is het terrein in vier stukken 
verdeeld en eigendom van vier verschillende 

Holwerder inwoners: Watze Hessels Bierma, 
Minze Annes de Boer, Tjeerd Jeppes en Ægele 
Simons Hemminga. Ook de landerijen zijn dan 
onder diverse landbouwers verdeeld. Op oude 
landkaarten komt Hania als adellijk huis voor. 
In 1708 had het adelyke slot ofte huisinge 
Hania genaemt het recht van vry pellen op de 
molen van Holwerd. Het omgrachte terrein 
waarop de Hania State stond kon alleen bereikt 
worden via een poortgebouw. Deze had een 
zadeldak tussen tuitgevels met tot schoudertjes 
uitgemetselde cordonbanden. In de voorgevel 
zat een steen met familiewapens.  Dankzij de 
hierbij afgedrukte tekeningen hebben we een 
beeld van de state en van de tuinen. Het huis 
was maar liefst 10 ramen breed en bestond uit 
een vleugel van 4 ramen breed met maar één 
bouwlaag en een vleugel  van 6 ramen breed 
met twee bouwlagen. De middelste twee 
raamvakken van de hoge vleugel waren nog 
weer hoger uitgebouwd en voorzien van een 
kroonlijst en een fronton. Rond 1785 meldt 
de “Tegenwoordige Staat” omtrent Hania: 
”Deze plaats is merkwaardig wegens haare 
plantagie, welke ongeveer 7 morgen groot is, 
en ook een gedeelte beslaat van Jaarsma State, 
waarvan byna niets dan de naam is overgeblee-
ven”.  De Hania State zoals op de tekening te 
zien is dateert waarschijnlijk uit de 17e eeuw. 
Archiefstukken geven aan dat de familie Van 
Aylva destijds aanzienlijke hypothecaire lenin-
gen aangingen. Tenslotte bevinden zich in de 
collectie van het Fries Museum sinds 1901 twee 
uit natuursteen gehouwen knielende figuren. 
Ze zijn afkomstig van een grafmonument uit de 
kerk van Holwerd en moeten in het midden 
van de 17e eeuw gemaakt zijn. Welke twee 
personen ze voorstellen is niet bekend, maar 
het zouden Hessel van Aylva en zijn vrouw van 
Brandstede of Ernst van Aylva van Hania State 
kunnen zijn. 

(Bronnen: 
Stinsen en States in Friesland en Monumenten 
van geschiedenis en kunst Noordelijk Oostergo, 
De Dongeradelen, tekening state J. Stellingwerf)

Henk Willemsen
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“BROODJE KK” GAAT IN OKTOBER HET DERDE JAAR IN

WIJZIGINGEN CONTRIBUTIES VV HOLWERD

In 2009 nam een werkgroep bestaande uit vijf 
personen het initiatief om één keer per maand  
in de periode oktober-mei een middagpau-
ze-programma te organiseren in hotel De 
Posthoorn te Dokkum.
Het programma behelst de inloop met een 
kopje koffie, het “hoofdmenu”met een per-
formance, een lezing, een muzikaal optreden 
of i.d. Daarna krijgen de aanwezigen een lunch 
aangeboden.
De burgemeester van Dongeradeel, mevrouw 
Waanders, heeft in oktober 2009 het spits 
afgebeten.
Meteen was de belangstelling goed en de 
werkgroep prijst zich dan ook gelukkig dat 
de tweede woensdag in de maand voor veel 
mensen betekent een bezoekje aan hotel De 
Posthoorn.
Sinds 2009 hebben verschillende “sprekers” 
belangeloos hun medewerking verleend. Om 
een paar namen te noemen: Hans Anker, 
rechtspraak; Frank van Dijk, vormgeving; Gerrit 
Breteler, muziek; Jannie Jensma-Dijkema, 
Noorse literatuur.

Het nieuwe seizoen start op woensdag 12 
oktober 2011.
In oktober zal Doet Boersma, beeldend kun-
stenaar, vertellen over haar werk. Zij heeft in 
Leeuwarden It Frysk Skildershûs en geeft hier 

lessen en workshops. Hier heeft ze ook haar 
galerie.
Zij heeft ook gewerkt in China en verblijft 
momenteel in de U.S.A. Waar ze niet alleen 
ideeën opdoet, maar ook haar ervaringen met 
anderen deelt.

Op 9 november komt het muziek-duo La 
Strada uit Amsterdam, naar Dokkum. Dit 
wordt al de derde keer dat ze meewerken aan 
het programma. Ook nu wordt het weer een 
verrassing, want er wordt een extra musicus 
aan La Strada toegevoegd.
14 december, misschien is het woord 
Elfstedentocht al weer in de media geval-
len. Johannes Lolkama, oud-Dokkumer, komt 
ons niet vertellen hoe groot de kans op een 
tocht langs de elf steden is, maar hij weet wel 
veel over de geschiedenis van de “tocht der 
tochten” Verschillende publicaties staan op zijn 
naam.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens naar 
De Posthoorn in Dokkum en voor € 10,- p.p. 
krijgt u een interessant programma mèt een 
lunch voorgeschoteld.

Wilt u eventueel meer informatie neem dan 
gerust contact op via tel. 0519-241914 of 
0519-296238.

De in de advertentie van V.V. Holwerd vermelde contributies zijn inmiddels veranderd naar onder-
staande bedragen:

Contributie: Met ingang van 01-07-2011 gelden de volgende tarieven:

 Per maand per kwartaal per half jaar per jaar
Senioren veld €  13,35 €  40,00 €  80,00 €  160,00
Senioren zaal: €  10,00  €  30,00 €  60,00 €  120,00
Senioren veld en zaal: €  18,35  €  55,00 €  110,00 €  220,00
Junioren veld: €	  7,85  €  23,50 €  47,00 €  94,00
Steunende leden: €		 2,70  €  8,00 €  16,00 €  32,00
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UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” HOLWERD

De confrontatie
Op de Amsterdamse Dappermarkt werd laatst 
wel een hele ludieke stunt uitgehaald om de aan-
dacht te vestigen op een onderwerp wat letterlijk 
vooruit wordt geschoven en dat vooral door de 
jongere generaties. Logisch, “alleen oude mensen 
gaan toch dood? ........................”
Midden op een drukke marktdag staat een 
doodskist, in een ongewone positie; rechtop.
De doodskist is voorzien van een spiegel aan de 
binnenzijde van de kist. Wie in de rechtopstaande 
kist in de spiegel kijkt, ziet zichzelf als het ware in 
de kist liggen. Op de spiegel staat: ‘Hoe zie jij je 
eigen uitvaart voor je?‘

Er is een filmpje van gemaakt (staat op www.
uitvaart.nl en op Youtube, met als zoekwoor-
den “You inside a coffin”) en als je het filmpje 
bekijkt zie je hoe de mensen die met de kist 
geconfronteerd worden reageren. De jeugd 
dolt er wat omheen en de wat oudere mensen 
zie je wat langer in de spiegel kijken en wellicht 
nadenken over de onvermijdelijke toekomst.
Een doodskist, confronterend maar ook de 
vraag die op je lijf staat als je in de spiegel kijkt 
is dat.

Hoe zie jíj je eigen uitvaart voor je?
Een veelgehoorde kreet is, “Se hawwe noch 
noait ien stean litten” waarmee de beslissing 
rond een eigen uitvaart vaak aan de nabestaan-
den over wordt gelaten. 
Jammer...... wat is er nou mooier en beter voor 
de verliesverwerking van je nabestaanden dan 
dat jouw uitvaart geheel volgens jouw wensen 
geregeld is?
Dit betekend dat je hier over moet praten met 
je toekomstige nabestaanden of je wensen aan 
het papier moet toevertrouwen. 
Onderstaande checklijst is gekopieerd vanaf 

www.uitvaart.nl en illustreert wat er zoal moet 
gebeuren rond een uitvaart.

Vóór het overlijden 
• opstellen codicil of testament? 
• wensen voor de uitvaart vastleggen? 
• thuis sterven of in een ziekenhuis? 
• inschakelen terminale hulp? 
•  contact met geestelijk of humanistisch be-

geleider?

Na het overlijden 
• zijn er documenten m.b.t. laatste wil? 
• is er een verzekering afgesloten? 
•  uitvaartondernemer inschakelen? voor welke 

taken? 
• afleggen en kisten: door wie en waar? 
• opbaren thuis of elders? 
• wat voor kist? 
•  vervoer naar plaats van opbaren nodig? door 

wie en hoe? 
• gelegenheid voor bezoek? wanneer? 
• wie op de hoogte brengen? 
•  bekendmaking overlijden: kaarten of adver-

tentie? 
• wat voor tekst? 
• begraven of cremeren? 
• waar begraven of cremeren? 
• bij begraven: wat voor soort graf? 
•  kerkelijke plechtigheid? waar en in welke 

vorm? 
•  wat voor vervoer naar de uitvaart? door 

wie? 
•  zelf kist en/of bloemen dragen of door uit-

vaartverzorging? 
• plechtigheid in de aula? hoe en door wie? 
• wat voor toespraken en muziek? 
• bloemen, giften of andere speciale wensen? 
• speciale rol voor kinderen bij de uitvaart? 
• gelegenheid tot afscheid nemen in de aula?

Secretariaat: Gama 3, 9151 HL Holwerd, 0519-562421
www.uitvaartvereniging-de-laatste-eer-holwerd.nl
Correspondentieadres: Postbus 3, 9150 AA Holwerd
Aangesloten bij de Federatie van Uitvaart-verenigingen Friesland.
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Bij begrafenis 
• wat voor stoet op begraafplaats? 
• kist laten zakken of laten staan?
•  kist zelf laten zakken of door begraafplaats-

personeel? 
• kist met touwen laten zakken of met graflift?
• wat voor toespraken of handelingen?

Bij crematie 
•  kist wel of niet aan het gezicht laten ont-

trekken? 
• mee naar de ovens? 
• bijeenkomst na afloop? waar en met wie? 
•  dankbetuigingen of herinneringsteksten of 

-boekjes?

Na crematie 
•  asverstrooiing, bijzetten in urn of meene-

men?
•  as verstrooien op officieel terrein of op lie-

velingsplekje?
• gedenkplaatje?

Na begrafenis 
• wat voor grafsteen of gedenkteken? 
• laten maken - waar? - of zelf maken? 
•  wat zijn de reglementen voor graftekens op 

de gekozen begraafplaats? 
• wat voor tekst? 

Genoeg om eens voor te gaan zitten en er uit 
te halen wat het meeste bij jou past. En dit met 
je toekomstige nabestaanden bespreekbaar te 
maken.

Wij van uitvaartvereniging “de Laatste Eer” van 
Holwerd kunnen jouw nabestaanden bijstaan in 
“zwaar weer”.
Het lidmaatschap van onze vereniging kost 
(maar) €	20,- per jaar. Kinderen van ouders die 
lid zijn, hoeven tot hun 18e geen contributie 
te betalen. Meer informatie kun je vinden op 
onze site.

“De Laatste Eer” is begin vorige eeuw ontstaan 
uit burenplicht. In de loop der jaren is er veel 
veranderd. Wat altijd is gebleven is de verzorging 
van een uitvaart op de meest waardige wijze; in 
overeenstemming met de wensen van de overle-
dene of de nabestaanden. Zonder winstoogmerk. 
Wij verdienen niet aan onze leden. 
Vanaf de oprichting is het doel van “De Laatste 
Eer” haar leden op eerbiedwaardige wijze naar 
hun laatste rustplaats te brengen. Zonder winst-
oogmerk. Een taak waarvan het huidige en de 
voorgaande besturen zich altijd met zorg hebben 
gekweten. Uit reacties van nabestaanden weten 
we dat dit zeer wordt gewaardeerd. Vooral het 
“eigene en vertrouwde” op verdrietige momenten 
als bij een overlijden worden veelal genoemd. 
Niet in de laatste plaats is dat een verdienste 
van onze uitvaartleidster Klaske Elzinga-Dijkstra.” 
(bron: www.uitvaartvereniging-de-laatste-eer-
holwerd.nl)

Holwerd, 6 juni 2011
Willie Boonstra, secretaresse uitvaartvereniging 

De Laatste Eer Holwerd  

UIT DE OUDE DOOS

Bericht uit de Dockumer Courant van 
vrijdag 28 januari 1944.
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NIEUWS VAN THUS WONEN: WE GAAN BOUWEN AAN DE FONTEINSTRJITTE
Geachte inwoners van Holwerd,

Tijdens het overleg met de Projectgroep 
Herstructurering, van donderdag 26 mei jl., 
is er gevraagd of Thús Wonen een stukje wil 
schrijven voor ‘de Doarpsbel’ over de stand 
van zaken met betrekking tot de dorpsver-
nieuwing. 

Nieuwbouw 4 multifunctionele energiezuinige 
woningen aan de Fonteinstrjitte
Zoals u weet is er een actieve Projectgroep 
Herstructurering in Holwerd. In deze groep 
zijn vertegenwoordigers van Dorpsbelang, 
huurders van Thús Wonen, leden van de 
Huurdersvereniging Dongeradeel, een mede-
werker van de gemeente Dongeradeel en me-
dewerkers van Thús Wonen, in gesprek over 
de plannen voor Holwerd.
De ontwikkeling van de 4 multifunctionele 
woningen voor de doelgroep 55+, heeft u de 
afgelopen jaren via de jaarvergaderingen van 
dorpsbelang en de website kunnen volgen. 
Thús Wonen wil u met dit artikel op de hoogte 
brengen van de laatste stand van zaken. 

De bouw start!
Op maandag 30 mei is er begonnen met de 
bouw van 4 multifunctionele woningen voor de 
doelgroep 55+. Op dit moment is men bezig 
met de graafwerkzaamheden, daarna volgt het 
heien van de funderingspalen. 
De aannemer verwacht, onvoorziene om-
standigheden en onwerkbare dagen vanwege 
weersomstandigheden daar gelaten, de wonin-
gen voor het eind van dit jaar op te kunnen 
leveren.

Wonen aan de Fonteinstrjitte? 
Thús Wonen biedt deze nieuwe in aanbouw 
zijnde huurwoningen eind juni begin juli aan 
op onze website www.thuswonen.nl. en in de 
huis aan huis editie van de  Nieuwe Dockumer 
Courant.
Heeft u belangstelling voor deze huurwonin-
gen, dan kunt u reageren zodra de woningen in 

onze advertentie worden aangeboden.  Om te 
kunnen reageren op de advertentie moet u aan 
twee voorwaarden voldoen:

1.  U staat ingeschreven als woningzoekende bij 
Thús Wonen. Als u nog niet ingeschreven 
staat, dan kunt u dit alsnog heel eenvoudig, 
vanuit huis, regelen via onze website www.
thuswonen.nl.  U kunt uiteraard ook langsko-
men op ons kantoor. Wij helpen u dan graag 
met de inschrijving.

2.  U bent 55 jaar of ouder, (de toewijzing 
is als volgt: mensen van 55 jaar of ouder 
komen als eerste in aanmerking, indien er 
onvoldoende mensen uit deze leeftijdsgroep 
reageren worden woningen aangeboden 
aan mensen van 45 jaar of ouder, bij onvol-
doende belangstelling van mensen ouder dan 
45 wordt de leeftijdsgrens vrijgelaten.)

Deze nieuwe woningen worden aangeboden 
onder de huurtoeslaggrens. Dat betekent dat 
als de huur te hoog is in verhouding tot uw 
inkomen, u via de Belastingdienst huurtoeslag 
aan kunt vragen. 

Hebt u hierbij hulp nodig of wilt u meer weten 
over deze mooie energiezuinige woningen, dan 
kunt u een afspraak maken met een medewer-
ker van Thús Wonen via het gratis telefoon-
nummer 0800 55 11 511.
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JAARVERSLAG 2010
HET WMO BURGERPLATFORM DANDON, WIE ZIJN WIJ?

Het WMO burgerplatform is 
het inspraakorgaan voor alle 
inwoners uit Dantumadiel en 
Dongeradeel en geeft aan bei-
de colleges gevraagd en onge-
vraagd advies. We hebben als 
platform de taak overleg en 
samenwerking te bevorderen 
tussen organisaties, instellingen, 
groeperingen en personen die 
maken krijgen met maatschap-
pelijke ondersteuning. Om goed 
te kunnen functioneren, moeten 
wij over zoveel mogelijk relevante informatie 
kunnen beschikken. 

Wij zijn als platform geïnteresseerd in de me-
ning van burgers en cliënten over de Wmo. 

We vinden het belangrijk dat burgers kunnen 
meepraten over zaken die hen aangaan. Als 
vragen en behoeften van mensen beter bekend 
zijn, dan kan het beleid dat gemaakt wordt daar 
beter op afgestemd worden. 

Het Platform heeft dit jaar o.a. gesproken 
over: 
•  Aanbestedingen voor de Huishoudelijke 

Hulp 2011, doelgroepenvervoer en WVG 
hulpmiddelen.

•  De gevolgen van de AWBZ maatregelen 
voor mensen met een lichte beperking die 
begeleiding nodig hebben.

•  De problemen waarmee mantelzorgers te 
maken hebben en het verbeteren van de 
contacten met mantelzorgers. 

Het Platform heeft zich door verschillende 
mensen/groeperingen laten informeren die te 
maken hebben met de WMO: 
•  Een ervaringsdeskundige heeft verteld over 

de begeleiding bij de GGZ. 
•  De directeur van de SWD Dongeradeel en 

Dantumadiel heeft uitleg gegeven over de  

werkzaamheden van de SWD. 
•  Een medewerker van VCP (Versterking 

Cliënt Positie), een organisatie die opkomt 
voor chronisch zieken heeft een toelichting 
gegeven op het proces “inclusief Denken 
Doen”. waarbij stapsgewijs meedoen aan de 
samenleving van mensen met een beperking 
wordt bevorderd.

Over diverse onderwerpen heeft het Platform 
adviezen uitgebracht naar de beide gemeen-
ten. 
•  De hoogte van de PGB Huishoudelijke 

Hulp. 
•  De aanpassing van de verordening individuele 

voorzieningen.
•  Het Klachtenmeldpunt bij Zorgbelang. 
•  De bushalte aan de Birdaarderstraatweg in 

Dokkum. 

Wilt u met ons meedenken of meepraten, 
dan kunt u ons bellen, tel: 0511 449527 (de 
heer Winfried van Stijn, voorzitter) of mailen, 
LdeVries@Dantumadiel.eu (Lineke de Vries). 
Ons postadres is: Burgerplatform WMO, 
Postbus 22, 9104 ZG Damwâld.

Het uitgebreide jaarverslag en alle verslagen 
van de vergaderingen van het afgelopen jaar 
staan op de gemeentelijke website onder 
“Zorg, welzijn en onderwijs”.
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Holwerter Toer
 Dêr’t de keale dyken rinne fier de fryske bouhoek yn,

 dêr’t de tsjerkhofbeammen rûze yn de stive westewyn,

 dêr’t bylâns de wide kimen jouns it ljocht fan’t eilân slacht,

 leit it lân fan bou en greide yn de kleare winternacht.

 Refrein:  Holwerter toer, Holwerter toer, skoagest fier de fjilden oer

  trouwe wachter fan de klei, nea bist út myn tinzen wy

  swalk ik hiel de wrâld ek oer, ’t hert lûkt nei die Holwerter toer.

 Dêr’t ik mei myn boatersmaten bliere jonkheitsdagen hie,

 dêr’t ik ljepte, focht en strúnde, simmerdei yn’t keatslân stie,

 dêr’t in skaei fan warb’re minsken rjocht en frijdom ’t heechste set,

 leit it lokslân fan myn dreamen dat, nee, dat forjit ik net.

 Refrein…

 Dêr’t de âlde hûzen tropje, om it grize Godsgebou

 stien en sark jin swijen sizze, aenst rint ek dyn libben ôf

 dêr’t de brûnzne klokken klinke mei har stimmen djip en fol

 leit it doarpke fan myn herte, dêr’t ik ienris rêste wol.

 Refrein…
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UIT HET ARCHIEF VAN DE LEEUWARDER COURANT
In de archieven van de Leeuwarder Courant vond 
ik het volgende interessante krantenartikel over 
het “roode” verleden van Holwerd uit het jaar 
1936. 
   
“Veertigjarig bestaan der S.D.A.P-afdeeling
Holwerd, 15 Maart. Onder veel luister heeft, 
onder voorzitterschap van den heer H.S. de 
Bruin, de feestelijke herdenking plaats gehad 
van het 40-jarig bestaan der S.D.A.P. “afdeeling 
Holwerd”. In zijn openingswoord deelde de 
voorzitter mede dat van de oprichters nog een 
4-tal in leven waren, waarvan 3 deze herden-
king bijwoonden. Spreker herdacht in ’t bijzon-
der wijlen den heer Pieter Buwalda, die steeds 
de ziel der arbeidersbeweging ter plaatse was 
geweest. Vervolgens zong de arbeiderszang-
veereniging “de Dageraad”, onder leiding van 
de heer K. Adema een paar nummers. Daarna 
sprak de heer A. Douma gelukwenschen uit 
namens den  Modernen Arbeidersbond en 
de Coöp. Verbruiksvereeniging “Excelsior” te 
Holwerd en overhandigde tevens, namens 
beide vereenigingen, enveloppes met inhoud. 
De heer F. Bouma bood gelukwenschen aan 
namens de Ned. Vereeniging tot afschaffing van 
alcoholhoudende dranken. Deze gelukwensch 
werd bezegeld met een prachtige mand bloe-

men, getooid met blauw en rood lint, onder 
de woorden naast de roode, de blauwe vlag. 
Namens de afdeeling Brantgum van de S.D.A.P. 
sprak de heer D. Wiersma en bood naast de ge-
lukwenschen eveneens een mand bloemen aan. 
De heer K.A. Douma sprak namens de A.J.C. 
en overhandigde een roode Azalea. Namens 
de gemeentelijke federatie der S.D.A.P., de 
Vara en de Arbeiderszangvereeniging wen-
schte de heer P. Willemsen de jubileerende 
afdeeling geluk en bood hierbij tevens een 3-tal 
enveloppes met inhoud aan. Tot slot nog en-
kele schriftelijke gelukwenschen welke werden 
voorgelezen. De herdenkingsrede werd uitge-
sproken door het Tweede Kamerlid, den heer 
K. van der Laan van Zaandam. Door een paar 
leden van “de Jonge Spelers” werden enkele 
fragmenten opgevoerd uit “Massamensch”, van 
Toller en “Allerzielen”, van Heijermans. Verder 
volgden nog enkele gedichten van luimigen 
aard en tot slot het gedicht “Wij Allen”, waarna 
deze spelers luide werden toegejuicht. Namens 
het partijbestuur en gewestelijk bestuur, feli-
citeerde de heer K. de Boer de jubileerende 
afdeeling. De zangvereeniging zong nog een 
paar liederen.” 

Henk Willemsen
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EVEN VOORSTELLEN
Wij zijn het dorpsteam van Dongeradeel West 
van Thuiszorg Het Friese Land. Dit dorpsteam 
bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden 
die er naar streven om u in elke situatie de 
juiste zorg te geven.

Het dorpsteam van Dongeradeel west staat 
dag en nacht voor u klaar om de zorg te bieden 
die u nodig heeft. Door de kleinschaligheid van 
het team kunt u rekenen op een snelle inzet 
en persoonlijke aandacht. Thuiszorg richt zich 
op iedereen die zorg aan huis nodig heeft, on-
geacht de leeftijd. De zorg die wordt verleend 
is er onder andere op gericht zo lang mogelijk 
thuis te kunnen blijven wonen en is erg divers. 
Het kan bestaan uit het aan- en uittrekken van 
kousen, hulp bij wassen en aankleden, ver-
pleegkundige handelingen en zorg in de laatste 
levensfase. Alles aangepast naar uw behoefte 
en wensen.  
Wij zijn opgeleid voor de taken die we uitvoe-
ren en worden hierin jaarlijks bijgeschoold. De 
kwaliteit van de zorg is bij ons gewaarborgd. 
Mocht u na een ziekenhuisopname ook gespe-
cialiseerde verpleegkundige zorg nodig hebben 
dan worden onze collega’s van het specialistisch 
team ingeschakeld. 

Klanttevredenheid staat hoog bij ons in het 
vaandel. Thuiszorg Het Friese Land scoort 
hier onverminderd hoog op en blijft er naar 
streven om de klanten in Dongeradeel West 
tevreden te houden. Zo wordt onder andere 
ingezet op een klein aantal zorgverleners, wat 
bij u thuis komt en heeft u altijd een persoonlijk 
aanspreekpunt. Deze eerstverantwoordelijke 
zal alle zorginhoudelijke aspecten met u be-
spreken.

Mocht u vragen hebben over het dorpsteam 
van thuiszorg het Friese Land, vragen over de 
zorg en/of indicatiestelling of wilt u gewoon 
meer informatie dan kunt u contact opnemen 
met Eelkje Brouwer, wijkverpleegkundige van 
Thuiszorg Het Friese Land. Zij is onderdeel 
van het dorpsteam en kan u adviseren en 
eventueel ondersteunen bij het formuleren van 
de zorgvraag. Eelkje Brouwer is te bereiken op 
telefoonnummer 06-30074207 of via de mail 
VerplegingDokkum@thfl.nl. Daarnaast werkt 

ze nauw samen met uw 
huisarts en kunt u voor 
vragen of advies ook 
terecht op haar weke-
lijkse spreekuur in de 
praktijk van dokter Van 
der Lugt.

Verder is Thuiszorg Het 
Friese Land 24 uur per 
dag bereikbaar via het 
telefoonnummer 0900-
8864 voor al uw vragen. 
Zorg is dag en nacht 
nodig en daarom staat 
thuiszorg Het Friese 
Land dag en nacht voor 
u klaar. 

Dorpsteam Dongeradeel West
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7x BEACHVOLLEYBAL OP HOLWERDBEACH

Op zaterdag 2 juli wordt alweer de zevende 
editie van het beachvolleybaltoernooi gehou-
den om de Open Dongeradeel Beach Bokaal. 
Voor de 7e maal zal dit unieke evenement voor 
Holwerd en omstreken weer plaatsvinden op 
de kop van de pier, 2 km in zee op een zelf 
aangelegd strand. Dit evenement wordt geor-
ganiseerd door volleybalvereniging De Roeken-
DVC, in samenwerking met hoofdsponsor ASD 
Automaterialen uit Dokkum en Restaurant 
Land en Zeezicht.

Ook dit jaar zal er weer worden gestreden in 
twee klassen, Dames en Heren laag (t/m 2e 
klasse = 4 tegen 4) en Dames en Heren hoog 
(vanaf 1e klasse = 2 tegen 2). De wedstrijden 
voor alle teams beginnen om 9:00 uur en we 
proberen alle finales te spelen tussen 14:00 
en 15:00 uur, waarna er een huldiging der 
kampioenen zal zijn en men nog heerlijk kan 
na genieten onder het genot van een hapje en 
een drankje.
Al met al belooft het weer een prachtige dag te 
gaan worden met hopelijk ook prachtig weer. 

Iedereen is dan ook weer van harte welkom 
om een kijkje te gaan nemen op Holwerd 
Beach. Natuurlijk is de beachbar van Land & 
Zeezicht de hele dag weer open zodat het aan 
een hapje en drankje niet zal ontbreken. Ook 
de kids zijn we niet vergeten en speciaal voor 
hen zal er de hele dag een springkasteel staan 
opgesteld.
In verband met dit toernooi is de kop van de 
pier vanaf donderdag 1 juli 20:00 uur afgeslo-
ten voor alle verkeer. Er wordt door B.J. Visser 
Zand- en Grindhandel uit Dokkum 175 m3 
zand naar toe gereden om er een echt strand 
aan te leggen. Kraanbedrijf Vrieswijk zorgt weer 
voor een perfect afgewerkte zandvloer. 
We hopen net als vorig jaar op mooi weer, 
sportieve prestaties en een tribune vol toe-
schouwers. 
Voor meer informatie en/of inschrijving van 
teams gaat u naar de website www.holwerd-
beachvolley.tk.

Namens de Holwerdbeachcommissie,
Theo Broersma
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FREONEN SYKJE FREONEN
Beste ynwenners fan Holwert,

It sil jo net ûntgien wêze dat jo doarp meidocht oan: ‘Doch it foar dyn 
doarp’, in programma fan Omrop Fryslân. In prachtige gelegenheid om 
jo doarp te promoaten.

Wisten jo dat Omrop Fryslân in Freoneklup hat? De Feriening 
Freonen fan Omrop Fryslân (FOF). De FOF bestiet dit jier 30 jier 
en wy soene it geweldich fine om krekt yn dit jier de 3000ste Freon 
wolkom te hieten. En… die sit der oan te kommen!

Wat docht de Freoneklup?
De Freoneklup stribbet nei in goede publike Fryske Omrop. Wy hâlde kontakt mei ús leden troch 
it blêd Each & Ear. Wy soargje foar ynformaasje oer de Omrop en wy stypje Omrop Fryslân -ek 
finansjeel-  by har doelstellings en aktiviteiten.

Wolle jo Omrop Frylân ek stypje?
Wurd dan no Freon foar mar € 9,00 yn’t jier (= € 0,75 yn’e moanne) troch de bon yn te foljen en 
op te stjoeren of te mailen. 

Spesjaal foar Freonen fan Omrop Fryslân:
• 4x yn’t jier it ledeblêd Each & Ear
• Ekskurzjes
• In kulturele jûn yn’e hjerst
• In jiergearkomste yn maart
• In reiske yn ‘e maaitiid 
• en… by opjefte in prachtige lúkse pinne kado. 

✂

Ja, ik wol Omrop Fryslân stypje foar € ...................... (min. € 9,-) yn’t jier en jou my op as Freon:

Namme  :

Adres  :

P.k. en wenplak : 

Emailadres :

Telefoan  :
 
Stjoer de bon nei: Feriening Freonen fan Omrop Fryslân
   Antwurdnûmer 7116
   8900 WC Ljouwert
Of fia www.omropfryslan.nl ➠ Omrop ➠ Freonen of tillefoan 06 4390 3180.  Jo hearre dan sa gau 
mooglik fan ús. Graach oant sjen by ien fan ús aktiviteiten!
Alfêst tige tank.

Freonen Omrop Fryslân
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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
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.

Dienstencentrum
Vacant

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

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

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

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.

Massage
■   Massagepraktijk A. van Dijk, Voorstraat 4, 

9151 HE Holwerd, tel. 06-25147889.

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

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.

Tandarts
■  W. Roux, Beyertstraat 101, tel. 562300.

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.

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.

Alle nieuws over Holwerd op: 
WWW.HOLWERDONLINE.NL

OPHALEN OUD PAPIER
14 juni ■  12 juli ■  9 augustus ■  13 september



20 • DOARPSBEL JUNI 2011


