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NIJS FAN DOARPSBELANG
De simmer rint wer nei it ein ta. We sitte alwer 
yn ‘e hjerstmoanne. Boeren binne drok dwaan-
de om de rispinge fan it lân te heljen. Ierappels, 
sipels, nôt en nim sa mar op. Sûkerbyten en 
mais bliuwe foarearst noch eefkes stean en 
folgje letter yn ‘e tiid. Der is fan ’t jier  aardich 
wetter fallen, mar der hat ek flink wat waarmte 
west. Wy ha allegear moai genietsje kinnen fan 
‘e simmer. Op ‘e PC yn Frjentsjer slaggen Gert 
Anne van der Bos mei syn keatsmaten der dit 
jier net yn om foar de fjirde kear op rige de 
oerwinning te beheljen. Se hellen de twadde 
priis en dat is fansels ek bêst genôch. Ek Rudolf 
Soepboer hat ús doarp dêr wer goed fertsjin-
wurdige. Jim sette Holwert geweldich sportyf 
op ‘e kaert!

De tredde roek
Het Holwerter feest, dit jaar in westernstijl, 
beleefde dagen van flinke weerstegenstellingen. 
Was het vrijdag en zaterdag nog redelijk goed 
en droog feestweer, op zondag viel de regen 
met bakken uit de lucht. Het Keechje verander-
de hierdoor in een modderpoel waardoor de 
buitenactiviteiten afgelast moesten worden. Op 
vrijdagavond, in de pauze van de playbackshow, 
werd de derde Holwerter Roek uitgereikt. 
Na Alie Patrouilje in 2010 en Durk Geertsma 
vorig jaar viel de eer deze keer te beurt aan 
Jan van der Velde. Het geheime genootschap 
“Corvus Frugilegus” speldde Jan de broche met 
de Holwerter roek op en hij kreeg de wissel-
bokaal uitgereikt. 
Zijn verdiensten voor ons dorp bestaan uit 
onder andere verschillende bestuursfuncties die 
Jan heeft gehad, dorpsarchivaris en initiatiefne-
mer voor de dorpsreünie in 2010. “Hij wordt 
daarbij gekenmerkt als iemand die zorgvuldig 
en grondig te werk gaat, die graag voor een 
ander klaar staat, het naadje van de kous wil 
weten maar nimmer de publiciteit zoekt”, aldus 
het juryrapport. 

Wilt u ook iemand voordragen voor de roek 
van 2013 dan kan dat via het emailadres info@
holwerterroek.nl.

Mestvergistingsinstallatie HTO-terrein
Vanwege de aanhoudende klachten over geu-
roverlast is er door de eigenaren van de mest-
vergistingsinstallatie, vader en zoon Boonstra,  
op 18 juli jl. een overleg gehouden met om-
wonenden en andere belanghebbenden. Er 
waren zo’n 35 personen aanwezig waaronder 
ook vertegenwoordigers van dorpsbelang en 
wethouder Van der Ploeg. Het is zeer belang-
rijk om in gesprek te blijven en hier kon men in 
alle vrijheid zijn mening kwijt over de mate van 
overlast die persoonlijk ervaren wordt. Dat er 
sprake is van overlast is inmiddels wel duidelijk, 
maar wat kan hier aan gedaan worden? Er zijn 
afspraken gemaakt dat er moet worden geke-
ken naar wat nu precies bij tijd en wijle de stank 
veroorzaakt. Er moet een oplossing worden ge-
vonden, want zo kan het niet langer doorgaan!! 
Dit zal door de Boonstra’s en deskundigen 
worden uitgezocht. De aanwezigen wilden 
de onderzoekers drie maanden de tijd geven 
om tot verbeteringen te komen zodat er geen 
geurhinder meer zal zijn. De resultaten zullen 
dan weer in een nieuwe bijeenkomst worden 
besproken. Heeft u nog iets te  melden aan de 
milieu-inspectie van de gemeente dan kunt u 
bellen met nummer 0519-298838.

Bouw en onderhoud van woningen
Woningcorporatie Thús Wonen laat door 
bouwbedrijf Friso Leeuwarden aan de huur-
woningen in ons dorp planmatig onderhoud 
uitvoeren. Het werk vindt aan de buitenkant 
van de woningen plaats en bestaat uit het her-
stellen van voegwerk, schilderwerk, dakdekken, 
zinkwerken en bouwkundig herstel. De werk-
zaamheden zullen tot begin november duren. 
Aan de Waling Dykstrastrjitte 20, op de plaats 
van het gesloopte pand van Germeraad, is de 
bouw van een huis helaas nog steeds niet ge-
start. Het fundament voor het nieuwe pand is 
door bouwbedrijf Botma uit Ferwert twee jaar 
geleden reeds gelegd. Wij zullen bij dit bouw-
bedrijf navraag doen wat hun verdere plannen 
met het lege omheinde terrein zijn. Aan It 
Keechje is wel volop bouwactiviteit. Auke Jan 
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Visser heeft het pand It Keechje nummer 1 ge-
sloopt en bouwt daar een volledig nieuw huis. 
Wij wensen hem alle succes toe. Het Keechje 
nummer 4 verkeert inmiddels in een dusdanige 
staat dat sloop haast onvermijdelijk is. Dit huis 
valt onder het provinciale en gemeentelijke 
project “Aanpak verkrotting en verpaupering”. 
De eigenaar, die ergens in Almere woont, heeft 
ondanks aanschrijvingen van de gemeente to-
taal niets aan verbetering van de bouwtoestand  
gedaan. Er gaat vanaf 1 september door de 
gemeente gehandhaafd worden. Op straffe van 
boetes zal hij gedwongen worden de situatie 
aan te pakken. We houden het in de gaten. De 
bouwactiviteiten bij het MFA vorderen gestaag. 
Vrijwilligers en bouwbedrijf Dijkstra-Draaisma 
zijn flink bezig aan de Morgenzon. De multi-
functionele accommodatie zal tegen de zomer 
van 2013 klaar zijn.

Experiment duurzaam beschermd 
dorpsgezicht Holwerd
Op 26 juli heeft de werkgroep overleg gehad 
met Sjoerd Hoekstra van de provincie en 
Sytske Raap van de gemeente. De werkgroep 
bestaat uit Rob van der Holst, Durk Geertsma, 
Jan van der Velde, Klaske Miedema-Jensma en 
Henk Willemsen. Er werd ons meegedeeld 
dat de uitvoering van het project vertraging 
heeft opgelopen. Dit zit hem met name in 
de juridische constructie van de zogenaamde 
dorpsontwikkelmaatschappij (DOM) die zal 
worden opgericht. De bedoeling van deze 
DOM is om vanuit de dorpsverkenning ,waar-
aan door de werkgroep het afgelopen halfjaar is 
gewerkt, plannen te realiseren. Voor dit project 
is voor een bepaalde periode van drie jaar 
maar liefst 1½ miljoen euro beschikbaar gesteld 
voor de vier beschermde dorpsgezichten in 
Dongeradeel (Holwerd, Paesens-Moddergat, 
Metslawier en Ee) . De werkgroep heeft inmid-
dels de dorpsverkenning klaar gemaakt om in 
de vorm van een mooi boekje gedrukt te gaan 
worden. Voor ieder adres in Holwerd en om-
streken zal er straks een exemplaar beschikbaar 
zijn. Deze zal te zijner tijd bij u in de brievenbus 
vallen. Wordt vervolgd.

Noch wat koarte stikjes
Op 26 juli was omrop Fryslân in Holwerd. Voor 
het radioprogramma “By de streek del” werd 
er ’s morgens vroeg vijf keer vijf minuten een 
gesprek gehouden over zaken die in ons dorp 
leven. Harm Kamstra werd geïnterviewd over 
het MFA en een paar van onze bestuursleden 
over de leefbaarheid in ons dorp. 
Aan de Hemmingawei en bij de Theebus zijn 
door de gemeente ook dit jaar weer grasbak-
ken geplaatst. De bakken zijn niet bedoeld 
om groot snoeiafval zoals takken, coniferen of 
ander afval in te deponeren maar uitsluitend 
bestemd voor gras, bladeren e.d.. Namens de 
gemeente willen wij u vriendelijk verzoeken om 
u hier aan te houden. 
Als men op Holwerd aan komt rijden is hij niet 
te missen, de poort van Sjuxma State. Beter 
bekend als de “poartepleats”, in Waaxens. Het 
gebouw wordt momenteel flink opgeknapt en 
in oude luister hersteld. 
In de oude loodsen van de voormalige Radeko/
Rollecate verschijnt nieuwe bedrijvigheid. Zo is 
er een bedrijfje gestart dat schuifwandkasten 
op maat maakt, Poutsma geheten, en een be-
drijf dat handelt in brocante, antiek en curiosa. 
Ald en nij brocante is hiervan de naam. 
Volgens afspraken met gemeente, Concordia 
en dorpsbelang zal de eerste dunning van de 
bomenrij op het kaatsterrein aan It Keechje 
in het snoeiseizoen 2012/2013 door de ge-
meente worden uitgevoerd. In het najaar zal 
de hiervoor benodigde kapvergunning worden 
aangevraagd door de gemeente. 

Wij hopen dat u deze doarpsbel weer “mei 
nocht” zal lezen. Tot de volgende bel in de-
cember.

Dorpsbelang, Henk Willemsen
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FAMILIE BUWALDA VIJFENZEVENTIG JAAR MET DE ZWEEFMOLEN IN HOLWERD

Op vrijdagavond 22 juni tijdens de playback-
show is de exploitant van de draai- en zweef-
molen, Jan Buwalda uit Leeuwarden, door de 
feestcommissie en de aanwezigen in de feest-
tent uitbundig gehuldigd. De familie bezoekt 
Holwerd al 75 jaar. In 1937 zijn de Buwalda’s in 
Holwerd gekomen wat toen nog per schip ge-
beurde. Dan werden ze door de kinderen van 
het dorp binnen gehaald vanaf de Van Aylvawâl 
(Alewâl) waar het schip aanmeerde. De hele 
familie hielp daarna mee om de draaimolen 
vanuit het schip naar het feestterrein te bren-
gen en op te bouwen. Dit duurde toen nog 
4 dagen, maar sinds het vervoer over de weg 
gaat is dit allemaal veel sneller geworden. De 
huidige molen is vijfentwintig jaar geleden door 
Buwalda zelf gebouwd. De vorige molen was 
van 1907 en was sinds 1926 in het bezit van 

de familie Buwalda. 
Deze molen is ver-
kocht aan een pret-
park in Frankrijk. Er is 
in al die 75 jaar veel 
veranderd. Werd 
de molen vroeger 
verlicht door car-
bidlampen en door 
een paard getrokken. 
Tegenwoordig is alles 
elektrisch. Eind derti-
ger jaren van de vo-
rige eeuw moet het 
zijn geweest dat Jan 
zijn pake over ging 
op elektriciteit. Dat 
gebeurde toen naar 
aanleiding van een 
eis van de overheid 
dat de molen voort-
aan door twee paar-
den moest worden 
getrokken. Dat was 
financieel niet haal-
baar. Elke dag draait 
de molen eerst gratis 

voor de jongere kinderen. Aan het eind van de 
middag wordt hij omgebouwd tot zweefmolen. 
De paarden en koetsjes maken dan plaats voor 
schommels. Met drie man is die ombouw in 
drie kwartier gedaan. Maar net als het hele 
kermisleven moet je dan wel flink aanpoten. 
En zoals grootvader Buwalda vroeger ooit zei: 
“Het was een vrij leven, maar hard, dat wel”. 
Als blijk van waardering werd de familie een di-
nerbon aangeboden om met z’n allen te eten in 
restaurant Land- en Zeezicht op de Holwerter 
pier. Wat er in de wereld ook gebeurt, de 
draaimolen blijft. Dat willen de kinderen. Wij 
als Holwerders hopen dan ook dat de familie 
Buwalda nog lang in ons dorp blijft komen. En 
dat zal vast gebeuren want de vierde generatie 
draait al volop mee in het bedrijf…..

Jan van der Velde

Jan Buwalda, Anita Huisman en Tim Buwalda
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NIJS UT DE NATOER RUN HOLWERT
In simmer fan uter-
sten wie it. Kâld, 
soms wiet en 
waarm. We ha al-
les hân. Ik hie it 
gelok om de Geal 
(Nachtegaal) in 
oantal kearren mei 

te meitsjen. Ik siet T.V. te sjen en tocht dat der 
in fûgelgelûd op te hearren wie. Mar né, dat wie 
bûten by it skimer yn é tún, in helder tige ôfwik-
seljende sang mei hieltyd ferskate strofen. As je 
dat ien kear heard ha, sil je it altyd werkenne. 

De foarige kear ha ik ferteld oer de Grutte 
Eksterspjocht (Grote Bonte Specht) yn de 
beam neist de Coop-supermerk. Ik skreau doe 
dat it legsel miskien ferlitten wie. Neat wie 
minder wier. De jongen binne útkommen en 
útflein. Jan de Jong (Leeuwarder Courant) hat  
ek fermeld yn syn fûgelrubryk dat in waarnim-
ming fan in briedende Grote Bonte Specht yn 
it Noorden fan Fryslân moai nijs is omdat dizze 
fûgels meast yn boskeftige streken briede. 

It legsel fan de strânljippen dy’t elts jier lâns de 
Pier briede, binne dit jier hast allegearre ferlern 
gien omdat de strange winter fan febrewaris in 
soart stjerte bracht hat ûnder dizze fûgels en 
sy komme sadwaande net oan it útbrieden fan 
de aaien ta.

Gryt Boomsma belle my op. Sy fertelde dat 
der oan de mourre fan har hûs yn in blom-
mekrânske in nestke wie mei 4 jonge fûgeltsjes 

dy’t troch beide âlders foerd waarden. Ik ha 
der sjoen en.. it wie de Feale Miggesnapper 
(Grauwe Vliegenvanger). Dit fûgeltsje mei 
graach yn ‘e buurt fan minsken har nest bouwe.

Op 20 juny sieten we by de Pier doe’t der 
in jonge séhûn lans swom. Hy kaam hieltyd 
werom en rôp nei de kant. It bist wie dúdelik 
net yn steat om selstannich te oerlibjen. Minne 
Bloem wie der ek en makke foto’s. Hy hat 
belle mei Leny ’t Hart yn Pieterburen en dy 
ha him ophelle. Letter stie der op de site fan 
Holwerdonline dat it goed gie mei it bistke 
en dat hy Johanna neamd is. Minne syn 2de 
namme is Johannes, sadwaande.

De 2 Swannen oan de Dokkumerdyk mei de 
Grauwe gans binne 2 wyfkes en it sil miskien 
wol mear minsken opfallen wêze, der wurde 
gjin jongen útbred. Alwer in frjemde speling fan 
de natoer.

Noch tank oan in 
tillefoantsje fan Lies 
Elzinga. De fryske 
namme fan de 
Braamsluiper is: it 
Toarnhipperke.

Yntusken is de fûgeltrek op gong kommen. De 
Toerswel (Gierzwaluw) giet al ein july foart. 
Sa ek de Skries (Grutto). De Ljippen (Kievit) 
een de Protters (Spreeuw) sammelje har foar 
de trek nei it Suden. Aanst krije wy hjir , as it 
kâlder wurdt, fûgels ut it Noarden en sa wiskelt 
dat as it oer in oantal soarten giet, se ferhuzje 
mei de kjeld mei.

Dat wie it simmernijs, oant de oare kear.

Sara Hofman
sarahofman@gmail.com 

till. 561694

2 septimber 2012
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UIT HET VERLEDEN VAN HOLWERD
Dan zijn we nu aangekomen bij een tweede 
stins die in de bebouwde kom van ons dorp 
heeft gestaan. Ook deze stins wordt, net zoals 
de eerder beschreven stins in de doarpsbel 
van afgelopen juni, vaak genoemd  als “Stins in 
’t gebuirte”. Ook over de ontstaansgeschiede-
nis van deze stins is zeer weinig bekend. In de 
buorren van Holwerd lagen enkele huizen die 
als “stins” worden aangeduid. In hoeverre het 
om middeleeuwse gebouwen gaat is onbekend. 
Wel is duidelijk dat het ten tijde van de vaststel-
ling van het stemcohier in 1640 om aanzienlijke 
huizen moet zijn gegaan want er was stemrecht 
aan verbonden.

In 1640 werd als ligging van de stins vermeld:  
“staende ten zuiden van de Hoogebuiren”. 
Eigenaresse was toen juffer Frouck van Popma. 
Van de oude stins is niets meer terug te vin-
den. In 1698 wordt ditzelfde huis de Beyer of 
Beyert genoemd. Volgens een nog bestaande 
gevelsteen met het bouwjaar 1715 is op deze 
plaats door de diaconie van de Hervormde 
Gemeente Holwerd een nieuw gebouw neer-
gezet. De Beyert was toen een groot gebouw 
dat verdeeld was in 16 kamers. Op het onder-
schrijft bij de tekening  die de bekende 18e 
eeuwse tekenaar J. Stellingwerf in 1722 maakte 
wordt het dan “De Beyert of weduwenhuis 
te Holwerd Westdongerdeel” genoemd. Het 
is een gebouw met twee verdiepingen en het 

werd dus als een soort armenhuis geëxploi-
teerd.  
 

Hier komt ook de benaming van de Beyertstrjitte 
vandaan. In 1868 wordt dit armenhuis gesloopt, 
maar de rood en groen geverfde gevelsteen 
met alliantiewapens, jaartal 1715 en nog vaag te 
lezen tekst wordt bewaard. Op de vrijgekomen 
ruimte  worden in de Foarstrjitte dan 2 nieuwe 
woningen gebouwd. Dit zijn de nog steeds be-
staande huizen genummerd 2 (Van der Hoop)  
en 4 (massagepraktijk) aan de linkerzijde van 
hotel De Gouden Klok.

De genoemde gevelsteen krijgt een plaats in de 
kosterswoning bij de Hervormde kerk. Begin 
jaren zeventig wordt ook deze kosterswoning 
gesloopt, maar weer blijft de gevelsteen be-
waard. Hij wordt dan ingemetseld in de bin-

nenkant van de kerktoren met daarbij 
een bord geplaatst waar de steen 
vandaan komt. 

De tekst op dit bordt luidt: “deze steen 
is afkomstig uit het in 1972 afgebroken 
diaconiehuisje tegenover de toren”. 
Maar waarom deze steen daar binnen 
in de toren is geplaatst is voor mij een 
raadsel. Er is niemand die de steen ziet 
en naar mijn idee zou hij opgeknapt 
moeten worden en verdient hij een 
betere plaats waar iedereen hem kan 
zien.

Henk Willemsen
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ACTIVITEITEN IN DE WILLIBRORDUSKERK
Wij van de plaatselijke commissie van de Âlde 
Fryske Tsjerken in ons dorp hebben voor de 
komende periode een aantal optredens ge-
pland. 

Allereerst is er op zondagmiddag 21 oktober 
om 16.00 uur weer een Tsjochkonsert. Voor 
u zullen optreden Dixie Doodle en Katmarfolk. 

De zuidelijke regio van de verenigde staten is 
een smeltkroes van culturen. De regio staat 
bekend als Dixie en is de bakermat van talloze 
muziekstijlen zoals blues, jazz, country, cajun en 
bluegrass. Dixie Doodle is een collectief muzi-
kanten die een passie voor deze muziek delen. 
Zij kiezen voor het akoestische repertoire, 
swingend gespeeld en met scherpe samenzang. 

Traditionals, eigen werk en songs van o.a. Old 
Crew Medicin Show, Bob Dylan, Neil Young 
en Steve Earl worden met een aanstekelijk 
enthousiasme gebracht. Katmarfolk is muziek 
voor straat, kerk en kroeg. Met doedelzakken, 
trekharmonica’s, fluiten, tinwhistles, Ierse Harp 

en bodhran komen Katrinus en Marie feesten 
opluisteren. Katmarfolk begon jaren geleden als 
folkduo met vooral Ierse en Franse dansmelo-
dieën. In de loop van de tijd is het repertoire 
uitgebreid met traditionele muziek uit meer-
dere Europese landen en met oude muziek. 
Muziek van de middeleeuwen tot de 18e eeuw, 
waaronder Mozart, Rameau en Händel in eigen 
bewerkingen voor doedelzak, harp, tinwhistle 
en trekharmonica. Ook kerkorgels worden 
gretig gebruikt.

Op vrijdagavond 
2 november om 
20.00 uur staat 
Anneke Douma 
voor u klaar. Wie 
kent haar niet 
deze onbetwiste 
diva van de Fryske volksliederen. Ze is één 
van de populaire zangeressen van Fryslân. Ze 
kreeg vooral bekendheid als zangeres van de 
Sambrinco’s. Samen met Johan Keus zal ze met 
haar programma ”It Liet en it libben” voor u 
optreden.

De Centrale Haak is een discussiefilm over 
veranderingen in het Friese landschap. Wat 
overkomt je als je van de ene dag op de an-
dere hoort dat je door een ingreep van buiten 
gedwongen wordt te verhuizen van een plek 
waar jij en je familie generaties lang gewoond 
hebben? Johannes Spyksma en Johan van der 
Zee produceerden in opdracht van de Stichting 
Frija een film die laat zien wat je meemaakt als 
je beslist om je tegen zo’n verhuizing te verzet-
ten en het gevecht met je familieleden en de 
instanties aangaat. De film met aansluitend dis-
cussie wordt gepresenteerd op zaterdagavond 
3 november om 20.00 uur.
Wij heten u graag van harte welkom in de 
Willibrorduskerk.

Plaatselijke commissie Alde Fryske Tsjerke 
Holwert, Anneke Hartmans, Germ en Alie 

Patrouilje,  Ineke Veening en Henk Willemsen
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Luchtfoto van Holwerd 1932
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IN ALDE GEVELSTIEN

Yn de Doarpsbel fan desimber 2005 (of om dy 
roai, ik kin it eksemplaar op’t stuit net werom-
fine) hie Henk Willemsen in stikje opnommen 
mei foto’s fan Holwert fan jierren tebek en nei 
oanlieding fan ien fan dy foto’s bringt hy ek 
de gevelstien te praat dy’t ynmetsele is yn de 
muorre fan de eardere bakkerij oan it Bosma’s 
plein. Op dy stien is wat bakkersark ôfbylde en 
der steane ek it jiertal 1755 en de letters B.P.T.J. 
op. Henk skriuwt dêrby: ‘Maar waar dat voor 
staat?? Misschien is er iemand die dat weet.’

Ik tink dat ik it wol wit. Dy letters binne 
de inisjalen fan twa minsken. B. P. is bakker 
Biense Piers en T. J. is syn frou Trijntje Jakobs. 
Dat moat sa wêze, en ik sil hjirûnder útlizze 
wêrom’t ik dêr sa wis fan bin.

A.
Foar it heffen fan belêsting binne der yn 1749 
yn heel Fryslân registers oanlein dêr’t per gri-
tenij en per doarp de nammen fan de haden 
fan de húshâldingen yn optekene binne. Ek it 

berop fan dy minsken stie der yn en hoefolle 
persoanen oft ta dy húshâlding hearden en foar 
hoefolle gûnen en stoeren en penningen de 
húshâlding oanslein waard. Dy registers wurde 
Quotisatiekohieren neamd. De measte dêrfan 
binne bewarre bleaun.
No haw ik ris op goed gelok yn de 
Quotisatiekohieren fan Westdongeradiel socht. 
De nammen steane der op alfabet yn en 
ûnder de letter B fûn ik al gau in Biense Piers 
te Holwert, bakker fan berop. Syn húshâlding 
bestie út 2+1 persoanen, en hy waard oanslein 
foar 21 gûne, 17 stoeren en 12 penningen.
Ik tocht: dit koe B. P. fan de stien wol ris wêze, 
mar hoe sit it dan mei T. J.? Mar ris sykje yn de 
doop- en trouboeken út dy tiid út Holwert.

B.
Neffens de doop- en trouboeken fan de 
Herfoarme Tsjerke fan Holwert binne op 30 
oktober 1746 troud Biense Piers en Trijntje 
Jakobs, beide fan Holwert. Dêr hawwe we 
dus al de kombinaasje B.P.T.J. En yn 1747 krije 
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Biense en Trijntje in soan Pier. Dan bestie de 
húshâlding op it momint fan de registraasje foar 
de Quotisatiekohieren fan 1749 dus yndie út 
2+1 persoanen, d.w.s. twa boppe de 12 jier en 
ien dêrûnder. It kloppet.

C.
Biense en Trijntje krije fiif bern, mar foar dit 
ferhaal gean ik allinne fierder mei de middelste, 
Jacobus, dy’t doopt waard op 27-2-1752. Dizze 
Jacobus neamde himsels letter Jacob Bienses 
IJpma en by einbeslút sil dizze Jacob letter de 
eigener wurde fan de bakkerij dy’t we hjir op 
it each ha. Om dat oan te toanen moatte we 
nei it kadaster.

D.
De âldste kadastrale gegevens binne fan 1832, 
en dy binne tsjintwurdich op ynternet yn te 
sjen. Dêrút blykt dat de bakkerij oan wat no it 
Bosma’s plein hyt yn dy tiid eigendom wie fan 
in sekere Jacob Bienses IJpma. En dat wie net 
syn iennige besit. IJpma hie ek noch in hûs mei 
hiem en tún oan de Foarstrjitte en in jenever-
branderij oan de Opslach.

E.
Neffens de boargerlike stân is op 10-7-1837 yn 
Westdongeradiel in Jacob Bienses IJpma stoarn 
op de leeftiid fan 85 jier. Ut in famyljebibeltsje 
wit ik in noch eksaktere leeftiid: ‘Jakob IJpma 
is overleden den 10 July 1837 oud 85 ½ Jaar’. 
Dy moat dus begjin 1752 berne wêze en it kin 
net oars as dizze Jacob Bienses is deselde as 
Jacobus, de soan fan Biense Piers en Trijntje 
Jacobs.

F.
Doe’t Jacob Bienses IJpma yn 1837 stoar liet 
hy neffens de Memorie van Aangifte nei: 1o 
Een Huizinge en Boerderij staande en gelegen 
aan de Voorstraat te Holwerd met no 11, en 
2o Een Huizinge en Bakkerij mede aldaar met 
no 88. Dat binne deselde gebouwen dy’t it ka-
daster yn 1832 ek neamde. Iennich erfgenaam 
wie syn soan Biense IJpma, dy’t wenne yn de 
bakkerij op nr. 88, mar dy’t dêrneist ek noch 
notaris wie. In man mei twa talinten, bakker en 

notaris! Biense moast trouwens út de erfenis in 
flink legaat betelje oan myn oer-oerbeppe, dy’t 
trochgie foar Biense syn healsuster. Hoe’t dat 
sit is in te lang ferhaal om hjir út te lizzen.

Oant safier de betsjutting fan de letters op de 
gevelstien. Ik nim oan dat Biense en Trijntje 
yn 1755 op dit plak in nije bakkerij boud ha, 
en doe dy gevelstien ynmetselje litten ha. En 
doe’t bakker Piet Tilstra om 1930 hinne, op syn 
beurt op dit stee ek wer in nije bakkerij bouwe 
litten hat is dy stien mei oergien en op ’e nij 
yn de muorre ynmetsele. Ein jierren tachtich 
hat bakker Gerrit Bouma it dak ferheegje litten, 
mar de stien sit noch altiid op itselde plak yn 
de muorre. 

Meindert Geertsma
Delfzijl, 19-7-2012
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Leven is niet eerlijk, maar desondanks goed.
Als je twijfelt neem de volgende kleine stap.
Leven is te kort om ook maar iemand te 
haten…
Je baan zal niet voor je zorgen als je ziek bent. 
Je ouders en vrienden wel. Houd contact.
Je hoeft niet elke discussie te winnen. Wees 
eens dat je het oneens bent met elkaar.
Huilen met iemand helpt meer dan alleen 
huilen.
Maak schoon schip met het verleden zodat 
het de toekomst niet vergald.
Het is okay als je kinderen je zien huilen.
Vergelijk je leven niet met dat van anderen 
, je hebt geen idee wat voor reis zij maken.
Diep ademhalen ontspant de geest.
Gooi alles weg wat je niet gebruiken kunt, 
niet mooi of plezierig is.
Wat je niet doodt zal je sterker maken.
Het is nooit te laat om een gelukkige jeugd 
te hebben, maar de tweede is jouw verant-
woordelijkheid en niemand anders.
Voor wat betreft het najagen van hetgene 
waar je van houd in het leven, neem geen 
genoegen met Nee.  
Brand kaarsen, gebruik de fijnste lakens, draag 
de mooiste lingerie, en wacht niet op de spe-
ciale gelegenheid, vandaag is speciaal genoeg.
Wees goed voorbereid en ga dan mee met 
de stroom.
Wees excentriek nú en wacht niet tot je oud 
bent om paars te dragen.
Je belangrijkste seks orgaan zijn de hersenen.
Niemand behalve jezelf is de baas over je 
geluk.
Benader elke zogenaamde ramp in je leven 
met het volgende kader: Doet dit er over vijf 
jaar nog toe?

Kies altijd voor het leven.
Vergeef alles en iedereen.
Wat anderen van je denken jouw zaken niet.
Tijd heelt alle wonden, geef het tijd.
Hoe goed of slecht een situatie ook is, het zal 
altijd weer veranderen.
Neem je zelf niet zo serieus. Ieder andere 
doet dat ook niet.
Geloof in wonderen.
Probeer het leven niet te controleren. Wees 
er gewoon en maak er het beste van.
Oud worden is beter dan het alternatief: jong 
sterven.
Je kinderen krijgen maar één jeugd.
Al wat er uiteindelijk toe doet is dat je hebt 
liefgehad.
Ga elke dag naar buiten,  wonderen wachten 
je overal op.
Als we al onze problemen op een stapel leg-
gen en we zouden kunnen ruilen, dan hebben 
we het liefst onze eigen terug.
Jaloezie is tijdverspilling, je hebt al alles wat je 
nodig hebt.
Het beste moet nog komen.
Geeft niet hoe je je voelt, sta op, kleed je aan 
en wees erbij.
Leer te oogsten.
Leven is niet strak als een boog maar een gift.
Leven is goed.
En als laatste. Vrienden zijn de familieleden 
die we kiezen voor onszelf.

Regina Brett (90 jaar oud)

LEVEN IS NIET EERLIJK, MAAR DESONDANKS GOED
Vertaling Frans Fennema
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Huisartsenpraktijk Holwerd
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel. 
561301, Stationsweg 25.
Uitsluitend bij spoedgevallen tel. 562255.
C.F. van der Lugt, tel. 0519-571316.
Dokterswacht, uw huisarts bij spoedeisende 
hulp buiten kantoortijden: 0900-1127112.

Apotheek
Open van 8.00 tot 10.30 uur.
‘s Middags van 13.00 tot 17.30 uur.
Bestellen medicijnen: 08.00 - 10.0 0 uur.
Afhalen: 16.30 - 17.30 uur.

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

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

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

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

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

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

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

Massage
 Massagepraktijk A. van Dijk, Voorstraat 4, 
9151 HE Holwerd, tel. 06-25147889.

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

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

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

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

Wijkagent
J. Kroes, team noordoost, bureau Dokkum. 
Geen spoed, wel politie: Tel. 0900-8844.
Niet alleen bj levensbedreigende situaties belt 
u 112, maar ook direct als u getuige bent van 
een misdrijf.

Storingnummer pinautomaat: 
058-2995599 (servicedesk Friesland Bank)

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

9 oktober ■  13 november ■  11 december
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