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AGENDAINHOUDSOPGAVE

BESTUUR DORPSBELANG HOLWERD
Voorzitter: Hessel Hiddema, 
Mûnereed, tel. 561716.
Penningmeester: Dirk Bergema,
Pôlewei 2, tel. 561423.
Secretaris: Femke Meindertsma, 
Beyertstrjitte 70.
 
E-mail: info@dorpsbelangholwerd.nl

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

Leden:
-  Henk Willemsen, Waling Dykstrastrjitte 5,  

tel. 561035.
-  Theo Broersma, Hemmingawei 1,  

tel. 561661.
-   Sara Hofman, De Morgenzon 12,  

tel. 561694.
-  Frans Fennema, Hegebuorren 1,  

tel. 562315.

Redactie: Frans Fennema,  
Hegebuorren 1, 9151 HR Holwerd.
Tel. 562315, redactie@dorpsbelangholwerd.nl.

  MAART
 22   De Laatste Eer: De jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering wordt gehouden op 
dinsdag 22 maart 2011 om 19.30 uur in 
het Amelander Veerhuis te Holwerd. Na 
het officiële gedeelte van de vergadering 
vertelt gastspreker Leo Feijen, bekend van 
het tv-programma “Kruispunt” over “Het 
sterven van ouders” en “Leven zonder je 
kind”. Ook niet-leden zijn welkom, maar 
vol is vol.

 28   Vanaf 18.30 uur viooltjes-actie van  
Crescendo.

 29   Ledenvergadering Dorpsbelang. Plaats: 
Grote bovenzaal Amelander Veerhuis.

  APRIL
 10   Om 11.00 uur een Voorjaarsconcert  

Crescendo in het Amelander Veerhuis.

  MEI
 7   Van 16.00 tot 20.00 uur organiseert 

muziekvereniging ‘De Bazuin’ weer een 
Spultsjemerke. 

 9   Tryatervoorstelling ‘Sterk Staaltsje’ ge-
baseerd op waargebeurde verhalen uit 
Holwerd in het Amelander Veerhuis.

24 t/m 28 
   Live TV opgenomen en uitgezonden op 

vaste locatie vanuit Holwerd. Elke middag 
van 16.30 tot 17.00 uur.
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NIEUWS VAN DORPSBELANG
Hebt u het al gehoord?...... Bij Omrop Fryslân 
of via de brief die huis aan huis is verspreid..... 
Holwerd is uitgeloot om mee te doen met de  
dorpencompetitie genaamd  “Doch it foar dyn 
doarp”. Dit is een geheel nieuw programma waar 
vanaf 5 april a.s. 13 Friese dorpen aan deelnemen 
en waarmee maar liefst € 10.000 te winnen is!!! 
Elk van deze dorpen krijgt een week lang tussen 
16.30 en 17.00 uur 5 keer een half uur zendtijd op 
televisie bij Omrop Fryslân door het dorp zelf in 
te vullen. Dat is dus totaal 2½ uur zendtijd en pro-
motie voor Holwerd!!! De eerste uitzending van 
“Holwerttv” is op dinsdag 24 mei. De bedoeling 
is om als dorp zo creatief, komisch, apart en spe-
ciaal mogelijk televisie te maken. Hierbij worden 
we ondersteund door medewerkers van Omrop 
Fryslân. Een jury bepaalt welk dorp zich het best 
presenteert en de tienduizend euro, te besteden 
aan een doel in het dorp, wint. Al met al wordt 
het nog een hele klus om die zendtijd te vullen 
met onderwerpen. Te denken valt aan toerisme, 
de horeca, het plan voor het waddeninformatie-
centrum Holwerd (WICH), ruimte en rust, het 
wad, de pier, de historie, de multifunctionele ac-
commodatie (MFA) enz... Tegen iedereen die hier 
leuke ideeën over heeft en graag mee wil denken 
en mee wil helpen om ons dorp aan Fryslân te 
presenteren zeggen wij: “Meld je bij ons aan…” 
We gaan er voor…..

Hangjeugd Nije Nijhof en speeltuin De Kamp
In december werd dorpsbelang door veront-
ruste dorpsgenoten benaderd over de ernstige 
mate van overlast veroorzaakt door hangjeugd 
in de speeltuin aan De Kamp en bij de Nije 
Nijhof. Aangezien wij al eerder signalen had-
den ontvangen is besloten een paar bijeenkom-
sten te organiseren om de problemen in kaart 
te brengen en gezamenlijk tot oplossingen te 
komen. Enkele buurtbewoners, jongerenwerker 
Dongeradeel Michiel Huizinga, buurtagent mevr. 
J. Kroes, Rob van der Holst (voormalig jongeren-
werker gemeente Dongeradeel) en bestuursleden 
van de Nije Nijhof en dorpsbelang waren hierbij 
aanwezig. Het bleek al snel dat de rondhangende 
jeugd voor meer overlast zorgt dan in eerste 
instantie werd gedacht. Een aantal voorbeelden: 
gaas van de speeltuin wordt stuk getrokken, 
blikjes en andere troep wordt over schuttingen 
gegooid, stoeptegels worden uit de grond gerukt, 

tuinen worden vernield, er wordt op ramen 
geslagen en troep door de brievenbus gegooid. 
Buurtbewoners voelen zich hierdoor in hun eigen 
omgeving bedreigd. Dit kan natuurlijk niet zo 
doorgaan en daarom zijn er een aantal maatre-
gelen genomen. De politie zal vaker langs deze 
hangplekken patrouilleren en jongeren op hun 
gedrag aanspreken. Jongerenwerkers zullen met 
de jeugd in gesprek gaan en er zal bij de instanties 
(gemeente en woningbouwcorporatie) gevraagd 
worden om verbodsborden te plaatsen zodat de 
politie verbaliserend kan optreden. Wilt u hier iets 
over melden dan kan dat via info@holwerdonline.
nl naar ons worden gemaild.

Holwerder feest
De voorbereidingen gaan gestaag verder. Er zijn 
de nodige strubbelingen geweest en de weg is 
nog lang, maar de wil is er om er in 2011 één feest 
te organiseren. Begin februari is er met de voltal-
lige besturen van de verenigingen die aan de tot-
standkoming van het Holwerter feest deelnemen 
een brainstormavond gehouden. Onder leiding 
van gespreksleider Benjo Verberkt is er met de 
bijna 40 aanwezigen nagedacht over de invulling 
van de feestdagen die op 24, 25 en 26 juni a.s. 
gehouden gaan worden. Inmiddels is er ook een 
eigen website: www.holwerterfeest.nl.

Holwerter roek
Op de avond van de presentatie van de reünie-
dvd door de stichting dorpsreünie Holwerd 
2010 werd voor de eerste keer de zogenaamde 
Holwerter roek uitgereikt. De eer ging naar Alie 
Patrouilje-Dijkstra vanwege het vele werk dat zij 
belangeloos voor Holwerd doet. Uit handen van 
het reüniebestuur ontving zij een zilveren speld, 
met daarop een afbeelding van de Holwerter toer 
en een roek, en een wisseltrofee in de vorm van 
en roek. Tijdens het dorpsfeest van 2011 zal er 
een nieuwe dorpsgenoot onderscheiden worden 
waarbij ook zijn/haar naam in de trofee zal wor-
den vereeuwigd. 

Rotonde
In februari is er door de Provinsje Fryslân een 
inloopavond georganiseerd. Op deze avond lagen 
de tekeningen voor de aan te leggen rotonde in 
de Ljouwerterdyk en de verkeersaanpassingen 
op de Stasjonswei ter inzage en konden er vra-
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gen worden gesteld. Er waren flink wat mensen 
aanwezig en men was zeer positief over de plan-
nen. In april wordt met de bouw van de rotonde 
begonnen. Deze zal voor de bouwvak van 2011 
worden opgeleverd. Na de bouwvak wordt de 
Stasjonswei aangepakt. Zie voor de actuele infor-
matie op: www.fryslan.nl/stiensholwerd.

Verpauperde panden
Dorpsbelang heeft begin februari een gesprek 
gehad met wethouder Boorsma en een aantal 
ambtenaren over het beschermde dorpsgezicht 
van Holwerd. Er staan een aantal dingen op stapel 
waarbij de verkrotte panden in ons dorp aange-
pakt gaan worden. Omdat de gemeenteraad nog 
met de plannen akkoord moet gaan kunnen we er 
op dit moment nog niet veel over zeggen. In de 
volgende doarpsbel hebben we hier ongetwijfeld 
meer nieuws over.

Kort nieuws
Op 22 december is er in It Sintrum een informa-
tieavond gehouden over de nieuw te bouwen 

multifunctionele accommodatie. Op 4 januari is 
de nieuwjaarsreceptie van de gemeente bezocht. 
Tijdens deze bijeenkomst werd Gert Anne van 
der Bos uitgeroepen tot sportman van het jaar 
2010 van de gemeente Dongeradeel. Op het 
industrieterrein Lands Welvaren verrijzen mo-
menteel op het terrein van de HTO een aantal 
koepels. Dit is een vergistinginstallatie waarin 
straks natuurlijk afval tot gas zal worden vergist. 
Uiteindelijk zal er een aansluiting komen op een 
netwerk dat dit gas naar Leeuwarden transpor-
teert. Aan de Waling Dykstrastrjitte is “Huize 
Roseum” geopend. Kunstenaar Demetrio en zijn 
echtgenote Roos hebben hier een toonzaal voor 
schilderijen en zijden bloemen gerealiseerd. Iedere 
vrijdag en zaterdag zijn ze geopend. Een mooie 
aanwinst voor ons dorp.
Zo, dat was het weer voor deze keer. Rest mij 
alleen nog u uit te nodigen voor de algemene 
ledenvergadering van dorpsbelang op dinsdag 29 
maart a.s. Graag tot dan.

Dorpsbelang, Henk Willemsen

Beste inwoners van Holwerd,

Op 10 februari 2011 is de Stichting MFA formeel 
een feit geworden door het passeren van de akte 
bij de notaris.

Bestuurssamenstelling is als volgt:
- Harm Kamstra voorzitter
- Siem Vellinga  penningmeester
- Martha-Lia Kamma  secretaris, 
- Hans de Haan  algemeen
- Paulus Rienks  algemeen

In februari is ook definitief bekend geworden dat 
een provinciale subsidie PMJP ten bedrage van  
€ 150.000 is toegekend. Naast de verstrekte 
subsidie uit het SIF fonds ten bedrage van  
€ 150.000 is nu te samen een bedrag van € 

300.000 toegekend. 

De definitieve tekeningen van de locatie sporthal 
zijn inmiddels afgerond. De voorbereidingen met 
de gemeente Dongeradeel worden op dit mo-

ment getroffen. Ook hopen we binnenkort met 
de aanbesteding te kunnen starten. 
Ook van de zorglocatie is een schetstekening ge-
maakt. Het MFA heeft veel aanbod uit de markt 
en in samenhang met deze partijen.
 
Verwachten we binnen afzienbare tijd een defini-
tieve keuze te kunnen maken. 
Daarnaast is op dit moment een delegatie van 
de werkgroep bezig met de voorbereidingen en 
organisatie van vrijwilligers inzet bij de bouw.

Met vriendelijke groet, Harm Kamstra

NIEUWS VAN HET MFA FRONT
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG HOLWERD
Notulen van de algemene ledenvergadering 
2010 van de vereniging van dorpsbelangen 
Holwerd gehouden op 30 maart 2010 in het 
Amelander Veerhuis.

Vanuit de politiek van de gemeente Dongeradeel 
zijn aanwezig: de heren P. Riepma (CU), K. 
van  der Galiën (CDA), F. Breeuwsma (FNP), 
J. Visser (FNP), H. Aartsma (PVDA), J. Dijkstra 
(PVDA) en de dames M.A.M. Rubertus (VVD), 
J.M. Klinkenberg-Franken (PVDA) en A. Klaassens-
Fennema (CU).

Genodigden: Ina Witteveen (dorpencoördina-
tor gemeente Dongeradeel), Leonie Lammers 
(Thús Wonen), Karin Wierda (Provinsje Fryslân), 
Harm Kamstra (MFA), Wim Brandt (Hunebed-
denmuseum Borger), Bert Bikker en Josia Bikker 
(Bikker Architecten Groot-Ammers) en Maja 
Geluk (WICH).
 
Bestuur dorpbelang (DB): Hessel Hiddema, Dirk 
Bergema, Frans Fennema, Sara Hofman en Henk 
Willemsen

Afwezig zonder kennisgeving: Esther Davids (DB)

1. Opening
Door een wisseling van functies binnen het be-
stuur is Hessel Hiddema nu voorzitter. Om even 
over half acht opent hij de vergadering met de 
mededeling dat er 2x koffie/thee wordt geschon-
ken op kosten van DB. Helaas staat op internet 
vermeld dat de vergadering om 20.00 uur begint 
waardoor er mensen te laat komen. Wegens 
afwezigheid van de notulist zal Henk de notulen 
verzorgen. De tulpen op de tafel zijn geleverd 
door Marten Slager.

“We hebben een turbulent jaar achter de rug”; al-
dus de voorzitter. Industrieterrein Lands Welvaren 
is door de gemeente opgeknapt. Het fietsenhok 
bij de buslus aan de rondweg is uitgebreid en om 
geklieder voor te zijn heeft Klaas Jan Keegstra in 
opdracht van DB de tekst “Myn Doarp” hier in 
mooie graffitiletters op aangebracht. Tevens zijn 
er enkele prullenbakken bijgekomen die door 
buurtbewoners geleegd worden, zoals o.a. bij het 
bushokje op de Pôle.

Begin januari is DB aanwezig geweest bij een 
werkbezoek van minister Van der Laan in 
Buitenpost waarbij door wethouder Boersma 
van Dongeradeel het rapport over de Holwerter 
Fiersichten werd aangeboden.

Verder zijn er de nodige ontwikkelingen met 
het multifunctionele centrum (MFA), het wad-
den informatiecentrum Holwerd (WICH) en 
de voorbereidingen voor het aanpassen van de 
N357 (weg Holwerd-Leeuwarden) met o.a. de 
aanleg van een rotonde op de kruising met de 
rondweg.

Zowel de notulen van de jaarvergadering, het 
jaarverslag en de financiële verslagen van DB en 
de activiteitencommissie over het jaar 2009 zijn 
in de Doarpsbel van maart 2010 afgedrukt. Alle 
leden hebben ze dus kunnen lezen.

2. Notulen jaarvergadering 2009
Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

3. Ingekomen stukken
De voorzitter deelt mee dat er 1 ingekomen 
stuk is ontvangen. Dit betreft een brief van de 
Oranjevereniging waarin zij aangeven dat zij 
eenzijdig de pogingen om tot een gezamenlijk 
dorpsfeest te komen staken. Tevens stellen zij in 
deze brief dat zij van mening zijn dat DB verder 
het voortouw mag nemen. Hessel zegt toe dit 
in de eerstvolgende bestuursvergadering op de 
agenda te zetten.

4. Mededelingen
Er is bij DB een vraag binnen gekomen over wie 
nu eigenlijk de koninginnedag organiseert. Dit doet 
de zogenaamde Koninginnedagcommissie. Deze 
commissie komt voort uit de Oranjevereniging. 
Zij doen dit in samenwerking met de activiteiten-
commissie.

Hessel deelt mee dat er hedenmiddag een 
overleg met de gemeente zou zijn over snoei en 
aanplant van de bomen aan het kaatsveld in de 
Keechstrjitte, maar die ging helaas niet door. Er is 
dan ook op dit moment geen nieuws te melden .

Fiersichten wat houdt dat eigenlijk in? Dit is 
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voornamelijk een verzameling ideeën over de 
toekomstmogelijkheden van Holwerd dat door 
de gemeente, provincie, dorpsbelang en het bu-
reau PRC bijeen is gebracht in een lijvig rapport 
genaamd de “Holwerter Fiersichten”. De provin-
cie heeft opdracht gegeven uit te zoeken waarom 
juist in Holwerd de krimp en achteruitgang zo 
hard toeslaan en wat daar aan te doen is om het 
tij te keren. Zij hebben ons dorp ook aangewezen 
als proefproject om hier lering uit te trekken en 
voor andere dorpen als voorbeeld te gaan dienen. 
Er zijn toekomstvisies gemaakt op het gebied van 
wonen, toerisme en recreatie, leefbaarheid en 
economie.

5. Jaarverslag 2009
Er zijn geen op- of aanmerkingen.

6. Financieel verslag
Ook hier geen op- of aanmerkingen.

7. Verslag activiteitencommissie
Wederom geen op- of aanmerkingen.

8. Financieel verslag activiteitencommissie
Nogmaals: geen op- of aanmerkingen.

9. Verslag van de kascommissie
Jan Visser en Richard Rintjema hebben de in-
komsten en uitgaven van DB en de activiteiten-
commissie kritisch bekeken. Na vermelding van 
de constatering dat de vergaderkosten van DB 
weer in evenwicht zijn verleent Richard namens 
de kascommissie goedkeuring aan de beide pen-
ningmeesters. 

10. Benoeming nieuwe kascommissie
Samen met Richard Rintjema wordt Anneke 
Hartmans als nieuw lid benoemd.

11. Bestuursverkiezing
Het bestuur stelt als nieuwe kandidaten Theo 
Broersma en Femke Meindertsma voor. De le-
denvergadering is het met deze keuze eens en 
een applaus volgt.

12. Rondvraag
Piet Hiemstra vindt dat er maar vreemd gesnoeid 
is in de bomen aan het Keechje. Hessel antwoordt 
dat dit ook niet de bedoeling is van de boomsingel 
die wij voor ogen hebben. Er volgt nog overleg 

met de gemeente om eerst een mooi plan te 
maken. Het snoeiwerk dat nu gebeurt is schijnt 
regulier onderhoud te zijn.

Rense van Slooten wil het rapport over de krimp 
wel eens inzien. Vanuit DB zal Frans zorgen dat 
hij dit krijgt.

Metske van der Ploeg: “We moeten Holwerd 
eens wat positiever op de kaart zien te krijgen, 
de toon in de media is momenteel erg negatief. 
We hebben wel genoeg gehoord over de krimp.” 
De voorzitter is het hier ook mee eens maar het 
onderwerp “krimp” is op dit moment wel een 
heet onderwerp.

Jouke Zijlstra meldt dat de informatieborden die 
aan de kant van Dokkum en Blije bij de ingang van 
ons dorp staan inmiddels wel erg verouderd zijn. 
Er staan bedrijven op die al lang niet meer be-
staan! Wanneer wordt dit aangepast? De borden 
zijn eigendom van de OVH en Bindert Verbeek, 
die ook in de zaal zit, kan namens de OVH toe-
zeggen dat ze tussen nu en een half jaar zullen 
zijn vernieuwd.

Siem Vellinga wil graag weten of alle verande-
ringen die in Holwerd zullen plaatsvinden in het 
kader van de aanpak van de krimp en die in de 
Holwerter Fiersichten staan beschreven ook zul-
len worden uitgevoerd. Moet alles wat gedaan 
wordt ook in dat rapport staan? Nee, alles wat in 
dat rapport staat zal niet kunnen en worden uit-
gevoerd. Hierin staan verschillende visies van hoe 
je de krimp zou kunnen aanpakken. Dat kan op 
verschillende manieren. Maar welke weg bewan-
deld zal worden is nu nog de vraag. We zijn door 
de provincie ook aangewezen als speerpunt en 
zullen als voorbeeld dienen voor andere dorpen. 
Proefkonijn zou je ook kunnen zeggen.

Jaap Dijkstra vraagt of DB niet iets kan doen aan 
nieuwe uitgifte van vrije bouwkavels. Die zijn er 
op dit moment niet en volgens hem is daar onder 
de jongeren grote behoefte aan. DB zou dan 
graag willen weten hoe groot die behoefte is zo-
dat dat bij de gemeente aangekaart kan worden. 
Graag melden bij het bestuur.

Hessel van der Bos wil graag weten of er al plan-
nen bestaan voor de aanpak van de vele oude 
leegstaande huizen. Is het niet een idee om het 
vroegere stads- en dorpsherstel weer in het 
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leven te roepen? Metske van der Ploeg voegt 
daar aan toe dat er misschien wel studenten van 
de hogescholen uit Leeuwarden gehuisvest kun-
nen worden. In de stad is vaak huisvesting een 
probleem en kostbaar. We hebben immers een 
zeer goede verbinding met Leeuwarden via het 
openbaar vervoer. De ideeën zullen door DB 
worden meegenomen.

Femke Meindertsma: de Koninginnedagcommissie 
komt voort uit de Oranjevereniging en daarnaast 
is er nog een activiteitencommissie  Ze is van me-
ning dat er één commissie voor het organiseren 
van allerlei activiteiten voor Holwerd zou moeten 
zijn. Wat Eva Rintjema van de Oranjevereniging 
betreft komt die er ook.

Femke vindt de toon in de als ingekomen 
stuk voorgelezen brief van de Oranjevereniging 
vrij negatief naar Concordia toe. Hierin wordt 
hen dwarsigheid verweten. De voorzitter van 
Concordia, Hessel van der Bos, geeft aan dat dit 
niet zo is, maar vindt dat de ledenvergadering van 
DB niet de aangewezen plaats is om deze discus-
sie te voeren. 

Na de pauze:
Multifunctionele accommodatie (MFA)
Harm Kamstra doet verslag over de stand van 
zaken: Voor het MFA is 1,3 miljoen euro beschik-
baar. De kosten worden nu geraamd op 2 mil-
joen. Er zal dus nog in de bouwkosten bezuinigd 
moeten worden. Voor een bedrag van 250.000 
euro zal er aan zelfwerkzaamheid moeten worden 
verricht.

Krimp is een kans, hier moeten we niet bang voor 
zijn. De woningbouwcorporatie Thús Wonen 
(voorheen Woningbouwcorporatie Dongeradeel) 
wil de huizenbouw rondom de Nijhof weer gaan 
oppakken. Er zijn genoeg jongeren die hier willen 
wonen.

Het MFA biedt straks mogelijkheden op het ge-
bied van zorg, sport, cultuur en welzijn.

De huisarts, dokter Neshat, wil graag een deel van 
de Nijhof huren. Er is daarom ook gekozen voor 
een tweelokatiemodel van het MFA: locatie Nijhof 
en locatie De Ynset. In de Nijhof zal huisvesting 
komen voor de huisarts, logopedie, pedicure, con-
sultatiebureau, huisartsenlaboratorium en aula.

Sporthal De Ynset zal voor het symbolische 
bedrag van € 1,- worden overgenomen van de 
gemeente Dongeradeel. Het MFA zal in een stich-
ting worden ondergebracht. In de sporthal zullen 
een theaterzaal en vergaderruimtes gerealiseerd 
worden. Anneke’s Lifestyle zal hier ook onderdak 
blijven vinden. The Sound zal ruimte onder het 
podium, half ondergronds krijgen.

Voor de energievoorziening wordt ingezet op 
duurzame energie. Dat betekent gebruik maken 
van zonnepanelen, zonnecollectoren en opvang 
van regenwater. Hiervoor zijn subsidies te ver-
krijgen. 

Tijdens de dorpsreünie zal het MFA gepresen-
teerd worden. De bedoeling is om in het najaar 
met de bouw te starten en dat het in de zomer 
van 2011 allemaal klaar is.

Vragenronde:
Metske van der Ploeg vraagt of er over voldoende 
parkeergelegenheid is nagedacht. Het huidige 
parkeerterrein is veel te klein. Dit is inderdaad 
meegenomen.

Jan Visser: “Is het eigen werk ten bedrage van € 

250.000 voor de sporthal en de Nijhof?” Ja, zegt 
Harm, maar in de Nijhof hoeft eigenlijk niet eens 
zoveel verbouwd te worden. 

Harm geeft nog aan dat ze ook bij bestaande 
MFA’s hebben rondgekeken. Ze hebben de ex-
ploitatie tot 5 jaar vooruit doorgerekend.

Chris Dijkstra vraagt of de 1,3 miljoen zeker is. 
Antwoord van Harm is kortweg: ja.

Jaap Dijkstra vindt dat de tribunes zoals die er nu 
staan moeten blijven. Er is ook sprake van een 
tribune op een verdieping, maar dat zal vanwege 
het budget waarschijnlijk niet door gaan.
 
Piet Hiemstra wil nog weten hoe het staat met de 
nieuwe kleedruimtes voor de voetballers in het 
MFA. De onderhandelingen zijn nog gaande.

Wadden Informatiecentrum Holwerd (WICH)
Josia Bikker van Bikker Architecten uit Groot-
Ammers doet aan de hand van een presentatie 
op het projectiescherm verslag van de stand van 
zaken: Het idee is ontstaan tijdens een perso-
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neelsweekend van hun bedrijf in pension “De 
Stelp” waarbij zij zouden gaan wadlopen. Helaas 
was het weer te slecht voor een wadlooptocht 
en zodoende raakte men in gesprek met Maja 
Geluk over hoe mooi Holwerd is en wat men kan 
doen om ons dorp leefbaar te houden en meer 
werkgelegenheid te bieden. 

Al pratende is men tot het plan gekomen om 
op de plek van het oude kassencomplex een 
informatiecentrum te bouwen in de vorm van 
schelpen met een uitkijktoren. Hier zou dan o.a. 
informatie gegeven kunnen worden op het gebied 
van flora/fauna, economie en geschiedenis van 
de wadden en onze streek door bijvoorbeeld de 
Waddenverening, wadloopcentrum Pieterburen, 
het Fryske Gea en energiebedrijven die gas win-
nen in de Waddenzee. Er zou een beperkte res-
taurantgelegenheid moeten komen waarbij plaat-
selijke specialiteiten genuttigd kunnen worden.

Op dit moment zijn een aantal studenten bezig 
met het verkennen van de plannen en is het be-
tuur van de WICH bezig met het werven van 
fondsen. De ondernemingsvorm zal een stichting 
worden. Ook is er al een eigen website: wad-
deninformatiecentrum.nl.

Vragenronde
Harm Kamstra vraagt op welke termijn dit te reali-
seren is. Het antwoord is 5 jaar. Maja Geluk voegt 
daar nog aan toe dat we het moeten vergelijken 
met het zeehondencentrum in Pieterburen en 
het hunebeddenmuseum in Borger. Holwerd is 
bovendien een uniek dorp met een geweldige lig-
ging aan de Waddenzee. Het zal de leefbaarheid 
een enorme impuls kunnen geven.

Piet Hiemstra vindt het vreemd dat men met 
het wadloopcentrum Pieterburen in zee gaat en 
niet met wadloopcentrum Fryslân terwijl dat in 
Holwerd zit. Rense van Slooten geeft aan dat zij 
in feite alleen het postadres in Holwerd hebben. 
Natuurlijk zijn zij ook gevraagd om deel te nemen, 
maar ze wilden niet en het wadloopcentrum 
Pieterburen wel. En waarom komt het informatie-
centrum niet aan zee? Rense: het is de bedoeling 
dat Holwerd er ook van mee profiteert. Als we 
het bij zee zouden bouwen zou men Holwerd 
nog links laten liggen. In dit plan is de kans groter 
dat men wandelingen gaat maken door Holwerd. 
Hierdoor kunnen er weer nieuwe ondernemingen 
ontstaan. Denk aan souvenirwinkeltjes, fietsenver-

huur enz. Toeristen komen er al genoeg in onze 
omgeving, maar helaas rijden ze nu voornamelijk 
langs Holwerd richting Ameland. In 2009 waren er 
bijna 800.000 overtochten naar het eiland en het 
zou toch leuk zijn om een deel daar van Holwerd 
te laten ontdekken.

Hunebeddenmuseum Borger
Wim Brandt van het hunebedmuseum is als speci-
ale gast uitgenodigd om zijn verhaal te doen.
Wie kent de hunebedden niet? Maar wat is nou 
precies het verhaal er achter? Zo ontstond het 
idee om een informatiecentrum te bouwen. Deze 
is bij het grootste hunebed in Borger neergezet. 
In het eerste jaar (2005) kwamen er 100.000 
bezoekers op af. Deze bezoekers geven in de 
omgeving gemiddeld ook € 10 per persoon uit. 
Inmiddels leeft in Borger/Odoorn dan ook 1 op 
de 4 inwoners van het toerisme.
In Holwerd ziet Wim Brandt dezelfde kansen 
liggen met het waddeninformatiecentrum en een 
groot positief effect op de lokale gemeenschap. 
Hij noemt de pluspunten op: uniek oud dorp, 
ruimte, rust, de pier en natuurlijk de Waddenzee 
die onlangs op de werelderfgoedlijst is geplaatst.

Vragenronde
Jan Visser vraagt of men toeristen buiten het 
WICH ook iets kan bieden voor meerdere dagen. 
Rense van Slooten geeft aan dat er dagarrange-
menten worden gepresenteerd. Een dagje wad-
lopen, dagje Dokkum, dagje Lauwersmeergebied, 
dagje Ameland, Schiermonnikoog enz.

Hoe komt het met de vergunningen? wil Metske 
van der Ploeg weten. Wim Brandt is daar vanuit 
zijn eigen ervaringen met de gemeente erg posi-
tief over. Dat zal vast geen problemen geven want 
Dongeradeel heeft toerisme ook als speerpunt 
benoemd.

Eva Rintjema geeft het WICH-bestuur nog mee 
om ook de boottoeristen die elfstedenstad 
Dokkum aan doen niet te vergeten. Probeer die 
ook te trekken.

Sluiting
Vader en zoon Bikker en de heer Brandt worden 
door de voorzitter bedankt voor hun duidelijke 
informatie en geeft hen uit naam van DB een fles 
met alcoholische inhoud. Daarna wordt de verga-
dering om 22.00 uur gesloten.
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Sara Hofman

Ofrûne hjerst wiene wy yn de ’Sûkerei ‘yn 
Damwâld. Der wurdt sjen litten hoe’t men yn ear-
dere tiden kofje makken 
n.l. fan cichorei (sûkerei). 
Dat is in plant mei in hiel 
moat lila blomke oan’e stal. 
De plant wurdt no noch 
wol siedde yn bermen. 
Men brûkte de woartel fan de plant, dy’t men 
mealde, baarnde en dernei ferwurke ta cichorei.
It museam wie earrtiids ek in cichorei-febryk. It 
febryk is hast noch yn âlde steat en men lit troch 
film en fierdere ynformaasje sjen hoe ’t derom’ta 
gie. Fierder binne der noch wâldhúskes fan mear 
as 100 jier âld te besjen en dêr wurde ek prachtige 
ferhalen verteld. It is de mouite wurdich!
Yn it lân neist de spoarbaan nei de spoarbrêge is 
ûng. yn augustus in gewas siedde dat Raketblad 

hyt. It is moai pears/
wyt/giel fan kleur en wie 
soms wol mear as in 
meter heech.
Hessel Hiddema fer-
telde my dat de plant 

it ierappel-ieltsje lokket dat ‘aardappelmoeheid’ 
feroarsaket. Dêrnei fernietigt it Raketblad it ieltsje. 
Sa wurdt de grûn ûntsmet en hoecht men gjin gif 
te brûken. Wat in moaie útfining! Der wurdt yn 
de hjerst hast net songen troch fûgels útsein as se 

tsjin elkoar roppe as der iten te finen is. Allinne 
it Readboarstke (Roodborstje)  docht it wol. It 
fûgeltsje kin prachtichg sjonge yn ‘e hjerst foaral 
as it moai waar is. It is in heech, wat drôvich, 
langhalich wyske wat er sjongt. Yntusken hat der 
alwer snie en iis west. De fûgels ha der wol fan 
te lijen. In soad minsken hingje in fetbol of pinda’s 
yn ‘e beam. Smyt ek ris de âlde bôle bûten foar 
de mosken. Japke Kamma fûn in deade Sidesturt 
(Pestvogel), in yn-
faazjefûgel dy’t soms 
út Scandinavië nei it 
súden ôfsakket. Yn de 
tún fan femylje Maltha 
is in s.n. roestplak fan 
Hoarnûlen (Ransuil). 
Der sitte se yn de winter. In moai gesicht.   

Ransuil
Der wurde ek in protte 
Grutte Eksterspjuchten 
(Grote Bonte Specht ) 
sjoen yn en om Holwert 
Folle mear as west hat. 

Midden febrewaris hearde ik alwer de sang fan de 
Bûnte Klyster (Zanglijster). In lûde sang dy’t faak 
3 - 4 kear werhelle wurdt .
Ek de sang fan de Klyster (Merel) is wer te hear-
ren, sa moarns as it ljocht begjint te wurden.
Ha jim al ris de Graupiper (Heggemus) sjoen en 
heard? Hy liket op in Mosk mar gedraacht him hiel 
oars, folle rêstiger en ûnopfallender. De sang is 
skel en koart en is al yn febrewaris te hearren .
Dat wie it earst wer.

Sara Hofman

DE NATOER YN EN OM HOLWERT

HOLWERD DORP MET RIJK VERLEDEN
Tijdens het jubileumfeesten ter gelegenheid van 
het 65 jarig bestaan van Concordia en het 60 
jarig bestaan van Crescendo was er ‘s avonds 
om 19.00 uur een optocht van 7 muziek-corp-
sen, met drumband van Drachten, Harlingen en 
Heerenveen stond in het jubileumboekje. Op 
deze foto van 22 juni 1956 welke de optocht is 
genomen staan de vaandels van de drie C’s van 
Holwerd. 
-  Gymnastiek vereniging Chariëtto op gericht 25 

juli 1889. 
-  Vereniging voor volksvermaken Concordia op-

gericht 13 december 1890.
-  Muziekvereniging Crescendo opgericht 21 no-

vember 1896.
Alle verenigingen zijn bijna allemaal ouder dan 115 
jaar en nog steeds springlevend. Tevens zijn het 
de oudste gymnastiek vereniging, de oudste aan-
gesloten kaatsvereniging bij de KNKB en het oud-
ste fanfarekorps van de gemeente Dongeradeel. 
Met recht kunnen we dus zeggen dat Holwerd 
een rijk en oud verenigingsleven heeft.

Jan van der Velde
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UIT HET VERLEDEN VAN HOLWERD

Als reactie op mijn stukje in de vorige doarpsbel 
ontving ik van de heer Wop van Duinen een nieuws-
gierige plattegrond waar de “stins in het gebuurte” 
op staat getekend. Ook de plek waar ooit de state 
“Brandstede” stond is hier op vermeld, namelijk op 
de plaats van het huidige pand van de familie 
Brander (Foarstrjitte 1). Voor mij aanleiding om iets 
over deze reeds lang verdwenen state te vertellen.

Op de plaats van de state heeft eerder een stins 
gestaan. Stins betekent letterlijk “steenhuis”. In de 
middeleeuwen waren alle gebouwen van hout be-
halve de kerk en de versterkte woonhuizen, vaak 
met een toren, van de adel. De enige stins die nu 
nog bestaat is de Schierstins in Veenwouden.  In 
latere tijden werden deze zware stenen gebou-
wen omgevormd tot mooie adellijke huizen met 
veel pracht en praal: de state. “Brandstede” moet 
zo rond het jaar 1421 gebouwd of herbouwd zijn 
en ontleende haar naam “Barndestee” (verbrand 
huis of plaats) mogelijk aan de grote brand die ons 
dorp in dat jaar teisterde en waaraan ook dit huis 
waarschijnlijk niet ontkomen is. 

In de buren van Holwerd lagen meerdere huizen 
die als stins worden aangeduid. In hoeverre dit 
middeleeuwse gebouwen betreft is onbekend. 
Wel is duidelijk dat het ten tijde van de vast-

stelling van het stemcohier in 1640 aanzienlijke 
huizen waren want er was toen stemrecht aan 
verbonden. Een teken dat Holwerd een dorp van 
flink aanzien was. Volgens “De Tegenwoordige 
Staat van Friesland” (boek dat een beschrijving 
geeft van het leven in onze provincie in het jaar 
1789) zou het “trotse gebouw” in 1572 bewoond 
zijn door Ruurd Roorda. Personen van die naam 
woonden echter in Hennaard en in Menaldum. 
Wel ligt er in de Willibrorduskerk een zerk 
voor Reynts Roorda (overleden in 1547), de 
derde echtgenote van Syds van Buwinga die van 
Tzummarum kwam. Verder is bekend dat in 1640 
de “landen van Brandstede” eigendom waren van 
Hessel Meckema van Aylva. Hij was getrouwd 
met Elisabeth von Althahn, een Oostenrijkse 
gravin. Samen met haar had hij een oud huis ten 
westen van de stins gekocht. In 1635 was hij com-
mandant van Leerort en in 1637 kolonel van een 
regiment en weer later commandant van Emden. 

Volgens de “Tegenwoordige Staat” zou deze 
Hessel het huis herbouwd hebben met een zware 
toren. De registratie van verkoop van enkele 
boerderijen door hem kan mogelijk samenhangen 
met zijn bouwactiviteiten. Na het overlijden van 
Hessel erfde zijn dochter Luts de state. Zij was 
getrouwd met ritmeester Wolf Sigismund von 
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Schratenbach. Als volgende eigenaar van de state 
vinden we baron Hans Willem van Aylva (uit te 
spreken als Aaluwe). Deze baron was destijds een 
beroemd man. Als kapitein op het schip “Groot 
Frisia” maakte hij de tocht naar het Engelse 
Chatham mee in de 2e Engels-Nederlandse oor-
log onder admiraal Michiel Adriaansz. de Ruyter. 

Door zijn verrichtingen in het leger van de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
kreeg hij de bijnaam “den ontzaggelijken gene-
raal”. De gemeente Dongeradeel is in het bezit 
van zijn geschilderd portret. De op één na laatste 
eigenaar was Willem van Schratenbach. Zijn 
dochter Juliana erfde de state en zij trouwde 
met Douwe van Unia. Na het overlijden van zijn 
vrouw liet Douwe de state in 1735 grotendeels 
afbreken. Aan de hand van de tekening van J. 
Stellingwerf uit 1723 kunnen we ons een beeld 
vormen van de state. Het was een herenhuis van 
één bouwlaag op hoge kelders en een brede toe-

gangsdeur die alleen bereikt kon worden via een 
dubbele trap met bordes. Links en rechts van de 
deur bevonden zich drie vensters. Op de hoeken 
van het dak bevonden zich schoorstenen, terwijl 
zich verder op het hoge dak een brede dakkapel 
bevond met twee enkele en een dubbel venster. 
Deze dakkapel werd bekroond door een fron-
ton met familiewapens en ballen. Op het eerst 
gezicht lijkt zich op het dak een koepeltorentje 
te bevinden. 

Dit zou de bekroning geweest kunnen zijn  van 
een traptoren van de oorspronkelijke stins. Na 
het slopen van het huis in 1735 bleven in eerste 
instantie nog een aantal resten bewaard. Rond 
het midden van de 18e eeuw waren ook deze 
verdwenen.
(bronnen: Stinsen en States Friesland en Monumenten 
van geschiedenis en kunst Noordelijk Oostergo, De 
Dongeradelen)

Henk Willemsen

JAARREKENING DORPSBELANG 2010
 Inkomsten Uitgaven
Saldo Kas 65,60 Dorpsbel 2.434,86
Saldo Bank 2.063,47 Drukwerk 65,65
Contributie 2.636,50 Div.lidmaatschappen 76,14  
Diversen + rente 171,63 Activiteiten commissie 350,00  
Subsidie 250,00 Diversen 924,70  
4 Mei Herdenking 52,50 Nieuws Brief 431,36  
Advertentie Dorpsbel 1.823,50 4 Mei Herdenking 145,65  
  TNT Postbus 151,13  
  Vergaderkosten 1.364,70  
  Saldo kas 23,55  
  Saldo bank 1.095,46  
 
 7.063,20  7.063,20  
 
Nog te ontvangen     
Advr. kosten 596,00    
Nieuws brief 372,60    

    
Nog te betalen  Saldo 01-01-2010 2.129,07 
C.S.L. 110,37 Saldo 31-12-2010 1.119,01 
Verg. Kosten 85,15 Verschil 1.010,06 
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BEBOUWDE KOM EN KRUISPUNT HOLWERD IN 2011 OP DE SCHOP

In 2011 voert de provincie Fryslân wegwerkzaam-
heden uit bij Holwerd. Op de plaats van het kruis-
punt Bjimsterwei (N356) - Ljouwerterdijk (N357) 
komt een rotonde. Daarnaast wordt de provinci-
ale weg binnen de bebouwde kom van Holwerd 
(N356, Stasjonswei) aangepakt. De hoofdrijbaan 
wordt op een andere manier ingericht zodat het 
dorpse karakter wordt versterkt. Ook komt er 
een opvallende fietsoversteek voor fietsers van/
naar Dokkum. Het doel is om de verkeersveilig-
heid en leefbaarheid van Holwerd te verbeteren.

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

Hinder
Het is onvermijdelijk dat de wegwerkzaamheden 
enige overlast met zich mee brengen. Wij doen 
echter ons uiterste best om de hinder voor het 

verkeer en de omwonenden zoveel mogelijk te 
beperken. Tijdens de werkzaamheden aan de ro-
tonde kan het verkeer tussen Leeuwarden en de 
pier langs de werkzaamheden rijden. Het verkeer 
tussen Dokkum en de pier wordt omgeleid via 
de N358 (Ternaard). De werkzaamheden aan de 
Stasjonswei proberen wij ‘in het verkeer’ uit te 
voeren, zodat het verkeer langs de werkzaamhe-
den kan rijden. 

Websites
Op de website www.fryslan.nl/veiligheidholwerd 
kunt u terecht voor actuele informatie over het 
project. U kunt ook kijken op de website van de 
gemeente www.dongeradeel.nl en de website van 
Holwerd zelf: www.holwerdonline.nl. 

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan 
contact op met de heer Joustra van de provincie 
Fryslân. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 058 
- 292 5561 of via e-mail: n.joustra@fryslan.nl.
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UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” HOLWERD
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 Uitvaartver-
enigingen Friesland.

Leo Fijen van het TV programma Kruispunt 
komt naar Holwerd!

Dinsdag 22 maart a.s. na het officiële gedeelte 
van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 
uitvaartvereniging de Laatste Eer Holwerd, zal dhr. 
Leo Fijen spreken over: ‘Verder leven na de dood 
van je dierbaren (kind, partner, ouders, broer of 
zus)? Hoe leef je verder? Wat gebeurt er in de 
leegte? Waar komt het licht weer aan de horizon 
of verschijnt dat nooit weer?’  

Leo Fijen
programmamaker, 
schrijver en 
historicus
Leo Fijen heeft 21 
jaar gewerkt bij de 
redactie van ‘RKK 
Kruispunt’, waarvan 
17 jaar als eindredac-
teur en presentator. 
Tijdens zijn jaren als 
presentator was hij 
getuige van de grote 
veranderingen van kerk en religie en legde dit 
vast in de spraakmakende onderzoeken ‘God in 
Nederland’ in 1996 en in 2006. Fijen legde verslag 
van het besef van kerk en religie tijdens rampen 
rond Bijlmer, Volendam en Enschede, maar ook in 
debat met de islam. Sinds 1 januari 2009 is Fijen 
hoofd van de afdeling Godsdienst en Cultuur van 
de KRO waar ook ‘Kruispunt’ onder valt. 

RKK Kruispunt
‘RKK Kruispunt’ is het actualiteitenprogramma van 
het RKK met nieuws uit kerk en samenleving. Het 
programma bestond in 2007 twintig jaar en is al 
jarenlang het best bekeken religieuze programma 
van Nederland.

Auteur
Fijen is tevens auteur van veel gelezen boeken 
over het kloosterleven en alledaagse spiritualiteit:
• De ouders van Volendam 
• De reis van je hoofd naar je hart 
• Het familiedrama van Zoetermeer 
• Het jaar dat mijn vader stierf 
• Het wonder van Maartensdijk 
• Het wonder van Maartensdijk leeft verder 
• Hoe word ik gelukkig? 
• Ik wil dat je leeft 
• Man onderuit 
• Tijd nemen 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt 
gehouden op dinsdag 22 maart 2011 om 19.30 
uur in het Amelander Veerhuis te Holwerd. Na 
het officiële gedeelte van de vergadering, rond 
20:15 uur, zal gastspreker Leo Feijen zijn verhaal 
uit de doeken doen.

Ook niet-leden zijn welkom, maar vol is vol.

Website
Onze website is al een tijdje in de lucht. Wellicht 
heeft u er al eens een kijkje op genomen. De 
eerste nieuwe leden hebben zich al via de site 
aangemeld. Onze uitvaartvereniging hoopt d.m.v. 
de site nog veel meer leden te werven. 
We hopen vooral jongere leden binnen onze 
gelederen te krijgen, dit omdat binnen ons leden-
bestand de vergrijzing (ook al) toeslaat. 
We nodigen u/je uit eens een kijkje te nemen op 
www.uitvaartvereniging-de-laatste-eer-holwerd.nl. 
Daar kun je lezen wat onze vereniging voor jou 
kan betekenen.

Bereikbaar
Tevens nodigen wij u/je uit om de site eens kri-
tisch te bekijken. Kan het beter? Hoe kunnen we 
de jongeren bereiken? Hoe kunnen we nieuwe 
leden binnen halen? Kortom... we hebben jou/u 
nodig! Via de site kunt u de e-mailadressen van de 
bestuursleden vinden en reageren.

Maart 2011, secr. Willie Boonstra
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JAARVERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE 2010
Na een druk 2009 met veel activiteiten hadden 
we begin 2010 even de tijd om bij te komen.
2010 begon voor ons pas op 7 maart met: De 
Wandeltocht. De zon stond stralend aan de he-
mel, de laatste restjes sneeuw en ijs lagen nog in 
de sloten, maar het was weer een prachtige dag 
om Holwerd en omstreken met de benenwagen 
te verkennen. Halverwege de tocht konden de 
deelnemers even op krachten komen bij de “koek 
en zopie bus”, de kinderen kregen lekkere ranja, 
en de rest een heerlijke beker warme chocola-
demelk. Nadat iedereen weer op krachten was 
gekomen zat de pas er weer flink in en werd er 
koers gezet naar het eindpunt: De Gouden Klok. 
Wytze stond klaar om alle blaren te prikken en 
Hannie had een doos met pleisters in de hand, 
maar niets van dit alles bleek nodig te zijn en 
we werden, zoals we van hun gewent zijn, weer 
heerlijk in de watten gelegd.

5 april was het tweede paasdag en kwam de paas-
haas weer eieren verstoppen in het Theebusbos. 
Nou is de paashaas van nature een schuw dier, 
en laat zich zelden zien, maar in Holwerd komt zij 
ieder jaar en mogen de kinderen zelfs zo dichtbij 
komen om met haar op de foto te gaan!!  Het 
is elk jaar hetzelfde.. máár gelukkig blijft het een 
traditie! De kinderen genieten en vinden het hart-
stikke leuk.  Zelfs de ouders komen massaal mee, 
want die hebben natuurlijk ook wel zin in een 
heerlijk chocolade-eitje. Altijd kort maar hevig, 
maar ook heel erg gezellig. 

30 April - Koninginnedag; Een hele organisatie 
waar wij ook een gedeelte van de dag voor onze 
rekening nemen, namelijk de spelletjes. Beter be-
kent als: De Strijd Om De OranjeBowl!!
In teams van 8 personen wordt er zeer fanatiek 
gestreden om de meeste punten binnen te slepen 
en de OranjeBowl mee naar huis te nemen. Ook 
in 2010 was het weer ontzettend leuk om naar te 
kijken maar vooral om aan mee te doen.

Rond april geeft Anyta Veenema aan dat ze met 
de activiteiten commissie wil stoppen en koningin-
nedag was dan ook haar laatste activiteit. Inmiddels 
is Anyta bedankt voor haar geweldige inzet maar 
we willen haar langs deze weg nogmaals enorm 
bedanken! Ook Nina geeft in deze periode aan, 
dat ze nog tot december in de commissie blijft en 

er daarna ook mee zal stoppen. Gelukkig stonden 
er meteen twee dames klaar om hun taken in het 
bestuur over te nemen. En misschien was het u al 
opgevallen; Het zijn Wietske v/d Weg en Tineke 
Hoekstra! Vanaf het tentendorp zijn ook zij voor 
Holwerd in de weer!

19 augustus was het weer tijd voor het tenten-
dorp! Vorig jaar nog afgelast vanwege te weinig 
deelname maar dit jaar hadden we het pro-
gramma zo gemaakt dat het aantal deelnemers 
niet zoveel uitmaakte. En wat was het weer leuk!!!! 
Het was schitterend weer,  er waren ongeveer 25 
deelnemers en op de dag zelf komen er ook altijd 
nog wat kinderen bij die toch nog graag willen 
meedoen. We hebben weer heel veel gedaan zo-
als vlaggenroof, buikschuiven, slagbal, en disco. ’s 
Avonds nog gezellig met elkaar om het kampvuur 
een spelletje gedaan en ik weet niet of jij/u het 
heeft gezien maar we hebben ’s avonds ook nog 
wenslampionnen opgelaten! Een prachtig gezicht 
en we hopen dat alle wensen uit zijn gekomen. 
Na een rustige nacht werd iedereen ochtends 
op afgrijselijke manier gewekt door twee (tja, hoe 
zullen we ze noemen!) flodder -achtig types in 
badjas. Dit alles is gefilmd en kan op You Tube 
worden bekeken. We kunnen ons voorstellen 
dat je als kind tegenwoordig niet meer weet wat 
ervan je verwacht wordt! Ben je wakker, moet 
je slapen, lig je eindelijk lekker te slapen , wordt 
je weer wakker gemaakt! Tja, opgroeien valt niet 
mee! Na een heerlijk ontbijt hebben we nog een 
spel levend ganzenbord gedaan en toen moest 
alles alweer worden opgeruimd en was het voor 
de jongsten helaas afgelopen maar de oudere kin-
deren hadden nog wat leuks in het vooruitzicht:  
Met Renze van De Steeg te wadlopen!! Wat voor 
velen dan ook een geweldig mooie ervaring was. 
Helemaal kapot maar zeer voldaan keerden ook 
deze kinderen rond drieën huiswaarts. Al met al 
weer twee ontzettend leuke dagen om op terug 
te zien!

In de week voor 28 augustus werden alle zolders 
weer opgeruimd m.a.w. het was weer tijd voor de 
jaarlijkse SnuffelRouteDag. Weer ruim 50 adres-
sen hadden zich aangemeld en daar konden we 
een mooie route van maken. Altijd leuk zo’n dag 
want er is voor iedereen wel wat bij. De weergo-
den waren ons al weer gunstig gestemd want het 
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was weer een stralende dag!  

15 september stond de viswedstrijd op de 
agenda, maar…. Dat hadden we gedacht! De 
regen kwam met bakken uit de hemel met daarbij 
een windkracht 8!! Dus het sprak voor zich dat er 
niemand zou komen, om half acht toch maar naar 
het verzamelpunt gegaan om eventuele bikkels 
teleur te stellen (het waren er toch nog twee!) 
en we besloten het een week later nog een keer 
te proberen. En inderdaad op 22 september kon 
het gelukkig wel doorgaan en was het prachtig 
weer! Gelukkig kwamen er toen meer dan twee 
kinderen opdagen en werd het weer een gezel-
lige avond! Wel zijn we er zo achter gekomen 
dat we de viswedstrijd niet meer zo laat in het 
jaar moeten organiseren omdat er behalve vissen 
dan ook wel héél véél waterplanten in de sloten 
zitten. Maar zo ziet u maar weer dat we elk jaar 
weer wat leren! 

9 Oktober De Greppeltocht! i.s.m. The Sound 
was dit weer een enorm succes. de aanmeldingen 
stroomden binnen en al gauw zaten we hele-
maal vol! De deelnemers moesten ongezien de 
Tonnebrug, via Waaxsens en de Elba weer terug 
komen in Holwerd. De spotters mochten dit jaar 
een zaklamp meenemen in de auto en dus was 
het extra moeilijk voor de deelnemers om zich te 
verstoppen! Na de tocht kreeg iedereen nog een 
consumptie in Café De  Steeg, waarna menigeen 
nog letterlijk en figuurlijk bleef “plakken” !! De 
één zag er nog smeriger uit dan de ander en de 
aroma’s van de Holwerter sloten kwamen je in de 
hal al tegemoet, maar het kon de pret niet druk-
ken want het was tot in de kleine uurtjes weer 
hartstikke gezellig!!

Na dit hele gebeuren moesten we al gauw weer 
vergaderen over de intocht van sinterklaas, Want 
als de goedheiligman in Holwerd aankomt moet 
alles natuurlijk weer helemaal goed geregeld zijn! 
Wel vonden we dat Sinterklaas zijn haardos er 
niet mooier op werd en hebben we een actie 
gehouden in de Coop om geld bij elkaar te sprok-
kelen voor nieuwe pruiken en nieuwe pakken. 
Dat de Holwerters dat ook vonden bleek wel 
uit de gulle reacties, er werden heel veel loten 
verkocht en deze actie heeft € 485,- opgeleverd! 
Geweldig!!!  Het weer zat een beetje tegen maar 
gelukkig is er meer voor nodig om sinterklaas 
tegen te houden! En gelukkig was het zover: Op 
20 november kwam hij gelukkig met al zijn pieten 

aan op het plein bij de Coop. Hij was wel wat ziek 
maar na het zien van alle blije kindergezichtjes en 
alle mooie tekeningen knapte hij al gauw op, in het 
Sintrum voelde hij zich al snel weer helemaal de 
oude, en werd het grandioos feest!  

Als alle lichtjes in de kerstboom zitten, de avonden 
koud en de nachten lang zijn, is het natuurlijk tijd 
voor een kerstmarkt. Onder de naam Moonlight 
fair werd op 17 december weer alles uit de kast 
gehaald om er een sfeervolle avond van te maken. 
Rond 17.00 uur was er een lichtjes parade door 
het dorp. Iedereen die mee deed had zijn of haar 
fiets, skelter versiert met lichtjes of ze hadden hun 
kleren mooi verlicht met lampjes. De opkomst viel 
ons niet tegen, maar er hadden gerust iets meer 
mee kunnen doen! Maar toch was het een prach-
tig gezicht al die lichtjes bij elkaar. Later speelde 
het dweilorkest van Crescendo en De Bazuin de 
sterren van de hemel op het plein bij de Coop en 
kon iedereen genieten van de gezelligheid op het 
plein! Het was weer ontzettend gezellig! 

Deze activiteit was ook voor Nina haar laatste, en 
we willen haar dan ook langs deze weg heel erg 
bedanken voor haar inzet! 
Ook willen we langs deze weg iedereen die zich 
op wat voor manier dan ook heeft ingezet voor 
de activiteiten commissie heel erg bedanken! 
Want we kunnen natuurlijk niet zonder jullie 
hulp!! 
We hopen dat we ook iedereen in Holwerd in 
het jaar 2011 weer van leuke activiteiten kunnen 
voorzien en hieronder alvast een idee van wat u/
jij van ons kunt verwachten het komende jaar. 
Maar tips voor betere ideeën zijn natuurlijk altijd 
welkom en kunt u gerust mailen naar acholwerd@
hotmail.com 

Voorlopig Programma 2011 
(onder voorbehoud):
27 maart  Motor/ wandeltocht
25 april  Paaseieren zoeken
30 april  Koninginnedag
25 mei  Viswedstrijd
9 juli  Snuffelroute
17 september Spelletjesmiddag
Oktober  Halloweenactiviteit
19 november Sinterklaasintocht

Vr. gr. Bestuur AC Holwerd, Arjan Barendsen, 
Hennie de Boer, Chris Dijkstra, Johan Grevink, 

Wietske v/d Weg en Tineke Hoekstra
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MUZIEKVERENIGING “DE BAZUIN” ORGANISEERT SPULTSJEMERKE

SHANTYKOOR “DE WAADSEE SJONGERS” ZOEKT NIEUWE LEDEN/
MUZIKANTEN

Op zaterdag 7 mei van 16.00 tot 20.00 uur organiseert muziekver-
eniging ‘De Bazuin’ weer een Spultsjemerke. Het vertrouwde draaiend 
rad met mooie prijzen, veiling van aangeboden diensten, roulette, pony 
rijden, een muzikale workshop en een hapje en een drankje zullen niet 
ontbreken. Maar ook zullen er dit jaar enkele nieuwe activiteiten bij 
komen. In de komende weken ontvangt u een lot van de ‘Holwerter 
Postcode Loterij’ in uw brievenbus. Kom naar de Spultsjemerke, acti-
veer uw lot en maak kans op een NIEUWE FIETS!
Na het grote succes van vorig jaar hopen we er ook dit jaar weer een 
geslaagde middag van te maken!
Kijk voor meer informatie op www.debazuinholwerd.nl.

Om meteen maar met de deur in huis te vallen:
Shantykoor “De Waadsee-Sjongers” uit Wierum 
zoekt nieuwe leden en muzikanten. “Zal mij een 
zorg zijn”, zult u misschien denken.
Maar...., als u van zingen houdt én van gezelligheid, 
is het u wellicht wél een zorg.
Ons shantykoor bestaat nu 10 jaar. De laatste 
jaren hebben we een groeiend aantal leden en we 
zingen in een prima sfeer. Het is echt leuk.
Sinds vorig jaar hebben we Tine Douwenga als 
dirigente. Een pittige dame, die de wind er goed 
onder heeft en ook oog heeft voor de individuen 
in het koor. Zo ééntje, die weet hoe ze het heb-
ben wil, maar ook ruimte laat voor anderen. En 
muzikaal prima onderlegd. Dat gaat als een trein! 
Er spelen bij ons drie muzikanten, alle drie accor-
deon. Helemaal prima.

Het koor telt zo’n twintig leden. Voornamelijk 
mannen en een paar vrouwen. Echter: we willen 
nog verder vooruit. Daarom zouden wij er graag 
nog wat leden, mannen, bij hebben.  Én muzikan-
ten. Maakt niet uit welk instrument: accordeon, vi-
ool, gitaar, drums, dwarsfluit, blokfluit, noem maar 
op. Als het kan passen in het shanty-gebeuren, is 
het prima.

U wilt natuur-
lijk een indruk 
hebben van 
dit koor: 
Welnu, we 
zingen voor-

namelijk zeemansliederen en ook volksliedjes. 
In het Fries, Nederlands, Duits en Engels. We 
gaan uit van een goede sfeer, we repeteren in de 
Pipenâle, het dorpshuis van Wierum. ’s Maandags 
om de veertien dagen van 19.45u - 21.45u. Onze 
optredens verzorgen we vooral in verzorgingste-
huizen in de regio, waar we altijd een dankbaar 
publiek ontmoeten! Soms “doen” we een shanty-
festival. En verder overal waar het gezellig moet 
zijn, zoals b.v. op koninginnedag.

De contributie bedraagt € 25,- per kwartaal. 
De shanty-kleding, bestaande uit een blauw ge-
streepte kiel met een rood T-shirt, wordt door 
ons verstrekt.

Als u met ons mee wilt doen, meldt u zich aan bij: 
Hidde Smidt, 0519 561235, mobiel: 06 23181451 
Of:  j.a.d.roos@hetnet.nl

Met vriendelijke groet,
De Waadsee-Sjongers uit Wierum
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JAARVERSLAG 2010
2010 is voor Dorpsbelang een veelbewogen en 
druk jaar geweest, elke vergadering was er ontzet-
tend veel te bespreken. En dat is een goed teken, 
want het betekent dat er veel aan de hand is! In 
2010 heeft Dorpsbelang een aantal dingen en 
zaken gerealiseerd.

4 mei viering
Dit jaar was er in Holwerd acte de presence 
voor de vijfjaarlijkse herdenking van de gevallenen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Omdat het 
65 jaar geleden is hebben we in ons eigen dorp 
de oorlogsslachtoffers herdacht. Een kranslegging 
bij het monument op de zeedijk ging vooraf aan 
een terugtocht in oostelijke richting. Vervolgens 
had een dertigtal mensen zich verzameld op het 
Bosma’s Plein die onder monotoon tromgeslag 
richting Willibrordus kerk  schreed  om daar ge-
zamenlijk in twee minuten stilte ieder het zijne of 
hare in gedachten de revue te laten passeren.
 
Daarna volgde een tweede kranslegging uitge-
voerd door de kinderen van de hoogste klassen 
van beide scholen voor een viertal graven van sol-
daten die hun leven voor onze vrijheid gaven. Op 
het monument van onze plaatselijke verzetsheld 
Sipke Ekkers werd eveneens een krans gelegd. 
Auke Douwes speelde trompet bij deze gelegen-
heid. In de kerk werd een programma verzorgd 
door resp. it. Dhr. Tjeerd Jager sprak kort en 
thematisch over het onderwerp. Het programma 
werd muzikaal omlijst door het  Holwerter 
Keamerkoar, en  Oane Reitsma speelde een aan-
tal indrukwekkende orgelstukken.

Afscheid dokter Maltha
Namens Dorpsbelang is er in mei een gedenkte-
ken en een bos bloemen richting dokter Maltha 
gegaan waarmee hij bedankt werd voor de vele 
jaren die hij als huisarts in dienst van Holwerd 
heeft gestaan.

Nieuwsbrief
Ook is er in 2010 voor het eerst een nieuws-
brief in het leven geroepen. Het dorp kan nu 
op de hoogte worden gehouden door verschil-
lende stichtingen: SRTH, OVH, WICH, MFA en 
Dorpsbelang. 

Leefbaarheid
In Holwerd staan er veel panden wat ‘om te kom-
men’ en ook daar wil Dorpsbelang graag veran-
dering in brengen en is daar ook druk mee bezig. 
Goed nieuws want op het punt van handhaving 
gaat de gemeente Dongeradeel een actievere 
werkwijze hanteren hierbij gesteund door o.a. 
Doarpswurk. 
Los hiervan zijn er al kleine verbeteringen  te 
constateren met name in ’t Keechje en aan 
de Opslach zijn deze al zichtbaar, evenals het 
opknappen van de gedenkmuur aan de Waling 
Dykstrastrjitte. Wordt vervolgd.

Dorpsreünie
Verder was er in juni het overweldigende suc-
ces van de dorpsreünie waarin Dorpsbelang een 
kleine bijdrage mocht leveren in de vorm van ‘het 
Toekomstplein’ in ’t Sintrum.

Thús Wonen
Gedurende het jaar is er ook vele malen overleg 
geweest met Thús Wonen, wat tot resultaat 
heeft gehad dat de bouw van de woningen in 
de Fonteinstrjitte absoluut doorgaat ondanks de 
bezuinigingen die Thús Wonen graag door wil 
voeren. 
Ook is op aandringen van Dorpsbelang een aantal 
huizen die Thús Wonen wou verkopen toch in de 
verhuur gedaan. Een aantal hiervan wordt nu door 
de ‘jeugd’ van Holwerd bewoond, en daar zijn wij 
erg blij mee.

Aanval op de krimp
Ook een ontwikkeling was dat de krimp, waar 
vorig jaar nog erg veel over werd gesproken in 
negatieve zin, nu positief werd ingevuld. ‘Wat kun-
nen we doen om Holwerd leefbaar te houden, en 
deze krimp tegen te gaan?’ zijn vragen waar we 
ons afgelopen jaar uitvoerig mee hebben bezig 
gehouden.

Lopende zaken
Veel zaken waar we ons mee bezig hebben 
gehouden, en in hebben gemengd, zijn zaken 
die nog ‘lopend’ zijn. Zoals de Multifunctionele 
Accommodatie, de rotonde op het kruispunt van 
de N356 en N357, de feestcommissie, de steun 
aan het WICH en het overleg met verscheidene 
wethouders en andere gemeentelijke ambtenaren. 
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Overal proberen we het beste voor het dorp er 
uit te halen, om Holwerd zo aantrekkelijk en leef-
baar mogelijk te houden. Holwerter Fiersichten is 
een kader wat ons hierbij helpt. Daarom hebben 
we Holwerter Fiersichten geprobeerd inzichtelijk 
te maken voor Holwerters, en een overzicht 
gemaakt wat op de ledenvergadering zal worden 
gepresenteerd. 

Het nieuws dat we zijn uitgeloot voor ‘Doch 
it foar dyn doarp’, een nieuw programma van 
Omrop Fryslân, was voor Dorpsbelang erg goed 
nieuws en voor ons een nieuwe stimulans om ook 
in 2011 door te gaan met het onderste uit de kan 
halen voor ‘ús doarp’!

UIT DE OUDE DOOS
Ingezonden door Henk Willemsen
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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



DOARPSBEL MAART 2011 • 23

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.

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

Uitleen verpleegartikelen 
ma. t/m do. 9.00 - 17.30 uur en vrijdags 
van 9.00 - 14.30 uur in Dokkum, Sionsberg, 
Birdaarderstraatweg 70.
Friese zorgwinkel: Voor alle informatie: 0900-
8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent per min.) 
Archipelweg 109, 8921 TH Leeuwarden, Postbus 
417, Leeuwarden. 058-265 56 10. Geopend ma. 
t/m vrij. 8.30 tot 17.00 uur en zat. van 10.00 tot 
17.00 uur.

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

■  Fysiotherapie
  J.R. Moorman, Bloemsteeg 6 (ingang Pôlewei), 

tel. 562478/561876.

■ Huisartsenlaboratorium
  Plaats: Nije Nijhof, maandagmorgen van 10.00 

- 10.15 uur.

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

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

 Behandeling op afspraak, tel. 561689.
  -  Elisabeth Broersma, Ringweg 34, Brantgum,  

tel. 561594.
 -  Thea Klompstra, De Morgenzon 3,  

9151 KM Holwerd, tel. 0519-562547,  
mob. 06-10573613.

■  Shiatsu massage
 -  Massagepraktijk Aafke van Dijk, Voorstraat 4, 

9151 HE Holwerd, tel. 06-25147889.

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

Inleveren kopij
Agenda data en kopij voor elke eerste dinsdag in 
maart, juni, september en december inleveren 
bij Frans Fennema, Hegebuorren 1, 9151 HR Hol-
werd of via redactie@dorpsbelangholwerd.nl.

WWW.HOLWERDONLINE.NL

OPHALEN OUD PAPIER
8 maart ■  12 april ■  10 mei ■  14 juni ■  12 juli
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