
DOARPSBEL MAART 2013 • 1

41e jaargang nr. 164 - maart 2013

De oude kazerne



2 • DOARPSBEL MAART 2013

AGENDAINHOUDSOPGAVE

BESTUUR DORPSBELANG HOLWERD
Voorzitter: Hessel Hiddema, 
Mûnereed 6, tel. 561716.
Secretaris: Femke Meindertsma, 
Achter de Hoven 13.
Penningmeester: Klaske Miedema-Jensma, 
Grândyk 5, tel. 562172.

E-mail: info@dorpsbelangholwerd.nl

Postadres Dorpsbelang: 
Postbus 24, 9150 AA Holwerd.
SNS Regio Bank, nr. 69.40.53.961

Algemene bestuursleden:
-  Theo Broersma, Hemmingawei 1,  

tel. 561661.
-  Frans Fennema, Hegebuorren 1,  

tel. 06-50250771.
-  Henk Willemsen, Waling Dykstrastrjitte 5,  

tel. 561035.
- VAcANT

Redactie Doarpsbel: Frans Fennema,  
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NIjS fAN DOARPSBELANG

Wat is der al wer in protte foarfallen. It jier 
2013 wie noch mar krekt oan ‘e gong of dêr 
ferskynde koaningin Beatrix yn jannewaris op 
sawat alle radio- en televyzjestjoerders mei 
de meidieling dat hja har taken as haad fan ‘e 
Nederlânske steat del leit en oerdrage sil oan 
har soan Willem Alexander. Dan sille wy foar it 
earst yn mear as hûnderttwintich jier fanôf 30 
april wer in kening ha. Fuort dêrnei berjocht út 
Rome. It Vaticaan. Ek paus Benedictus wol der 
mei ophâlde. Dat is wol bysûnder, want in paus 
hâldt der einliks noait mei op, mar giet troch 
oant syn dea ta. Hawar, oant safier it wrâldnys. 
Wy hawwe hjir op lytse skaal yn ús eigen doarp 
en gemeente wol genôch te dwaan. Litte wy ús 
dêr mar mei dwaande hâlde. Yn elts gefal sette 
wy fan doarpsbelang gewoan troch en binne 
seker net fan doel der mei op te hâlden… 

Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 2 april a.s. om 19.30 uur zal onze 
jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden in 
“It Sintrum”. De convocatie voor de eenenvijf-
tigste vergadering treft u los bij deze doarpsbel 
aan. Als lid van dorpsbelang bent u van harte 
uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

Voetjesactie
Op 12 december jl. trokken vertegenwoordi-
gers van gemeente Dongeradeel, politie, Thús 
Wonen en dorpsbelangen de gemeente in 
voor een zogenaamde voetjesactie. Zo ook in 
Holwerd. Zij deden dit om bewoners te wijzen 
op de risico’s van onafgesloten, ramen, deuren 
en auto’s en hun eigen verantwoordelijkheid 
hiervoor. Tijdens de voetjesactie werden wo-
ningen, bijgebouwen en auto’s gecontroleerd. 
Als iets niet goed afgesloten was, dan werd een 
“voetje” achtergelaten. Een kartonnen folder 
in de vorm van een voetafdruk met de tekst 
“Dit had de afdruk van een inbreker kunnen 
zijn”. Bewoners die thuis waren werden door 
agenten aangesproken en van tips over inbraak-
preventie voorzien. 

Bomenrij It Keechje
In januari hebben we een vorstperiode gehad. 
De grond was hierdoor mooi bevroren en 
dat gaf de gemeente de gelegenheid om met 
machines op het kaatsterrein te komen en 
een deel van de bomen om te zagen en te 
snoeien. De bedoeling is dat er zo ruimtes in 
de bomenrij ontstaan zodat er meer zichtlij-
nen op het dorpsgezicht komen en er tegelijk 
voldoende beschutting blijft voor het kaatsen. 
De oude wilgen worden gefaseerd verwijderd 
en de onderbegroeiing wordt verjongd. Ook 
worden er een aantal iepen geplant. Het ligt in 
de bedoeling om de resterende wilgen in de 
periode 2015/2017 te verwijderen. Helaas is 
door een groot misverstand tussen gemeente 
en boomzagers ook de bomenrij tussen het 
kaatsterrein en de camping omver gehaald. Dit 
was zeer duidelijk niet volgens afspraak. De 
gemeente heeft toegezegd de afscheiding door 
middel van een hekwerk en herplanting te zul-
len herstellen.

Nieuwe bomen Beyertstrjitte
Van de gemeente is bericht ontvangen dat er 
in de Beyertstrjitte (vanaf de Morgenzon tot 
aan de oude kassen) een aantal bomen zullen 
worden omgezaagd. In het kader van het her-
plantproject van de Iepenwacht Fryslân zullen 
deze, niet meer vitale en soms op ongunstige 
plaatsen staande, bomen worden vervangen 
door iepen. De werkzaamheden zijn inmiddels 
al ver gevorderd.

Nieuw huis aan de Waling Dykstrastrjitte
Bouwbedrijf Botma uit Ferwert heeft afge-
lopen voorjaarsvakantie in een paar dagen 
tijd een nieuw huis opgezet op de plaats van 
de oude snackbar en groentezaak van Gerrit 
Germeraad. Deze jarenlange rotte plek, en na 
de sloop van het bouwvallige pand gapend gat 
in het straatbeeld, is nu weer opgevuld. Het 
houten skelet dat er nu staat zal ongetwijfeld 
op korte termijn worden ommetseld en van ra-
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men en deuren worden voorzien. Dorpsbelang 
is tevreden met de gang van zaken en we ho-
pen dat zich snel gegadigden voor deze woning 
zullen melden.

Mestvergister Lands Welvaren
Hoewel er af en toe nog wel eens wat zal 
worden waargenomen lijkt het er op dat de 
klachten over stankoverlast flink zijn afgeno-
men. Lijkt… want niet alles komt bij dorpsbe-
lang terecht. Wij kunnen op dit moment verder 
weinig nieuws over de mestvergister melden. 
Men is nog steeds bezig het vergistingsproces 
verder te optimaliseren. Volgens afspraak zal 
de gemeente er voor zorgen dat de uitstoot-
waarden worden gemeten. De bevindingen 
hiervan zullen te zijner tijd via een brief bekend 
worden gemaakt. We houden u op de hoogte. 
Meldingsnummer van de milieu-inspectie van 
de gemeente: 0519-298838.

Holwerter pier
In ons maandelijks bestuursoverleg van af-
gelopen februari hadden wij een kort ge-
sprek met Ger van Langen, directeur van 
Wagenborg Passagiersdiensten. Hij deelde ons 
mee dat Wagenborg de bakens gaat verzet-
ten en meer aandacht aan activiteiten op 
de pier wil gaan schenken. Dit verheugt ons 
ten zeerste. De pier is een uniek gegeven en 
daar kan veel meer mee gedaan worden dan 
alleen maar het jaarlijkse volleybaltoernooi. 
Om meer activiteiten op de pier te kunnen 
ontplooien is door Wagenborg een aparte 
stichting opgericht. Als mogelijke activiteiten 
werden een drive-in bioscoopvoorstelling op 
het parkeerdek en halve marathon (pier-Hol-
werd-Dokkum-Holwerd-pier) genoemd. Wat 
in ieder geval nu al vaststaat is een optreden 
van het Rotterdams Philharmonisch orkest op 
31 augustus. Wagenborg wil ons dorp nadruk-
kelijk bij de plannen betrekken. Wij staan hier 
zeer positief tegen over en Theo Broersma 
zal namens onze vereniging de belangen van 
Holwerd in de nieuwe stichting gaan beharti-
gen. We gaan hier zeker meer van horen.

DOM
De dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd 
(DOM) is inmiddels opgericht. In de DOM 
hebben Durk Geertsma, Rob van der Holst, 
Jan Idsardi en Henk Willemsen zitting geno-
men. De bedoeling is om vanuit het experi-
ment duurzaam beschermde dorpsgezichten 
Dongeradeel de leefbaarheid en de kwaliteit 
van de woonomgeving van Holwerd (en de 
andere drie beschermde dorpsgezichten: Ee, 
Paesens-Moddergat en Metslawier) te verster-
ken en te verbeteren. Hierdoor wordt de aan-
trekkelijkheid om er te wonen vergroot. Het is 
een provinciaal en gemeentelijk experiment dat 
met een beschikbaar geldbedrag van bijna 1,5 
miljoen euro kleine particuliere projecten voor 
het opknappen van woningen en de woon-
omgeving een impuls kan geven. De landelijke 
politiek volgt dit unieke experiment, dat nog 
nooit eerder is toegepast, op de voet. Als u 
een woning in het beschermde dorpsgezicht 
bezit en u heeft plannen voor het opknappen 
of verbouwen van die delen van uw huis die 
aan de straatkant zichtbaar zijn dan kan er een 
aanvraag voor een bijdrage in de kosten bij de 
DOM Holwerd worden ingediend. Uw plannen 
worden getoetst aan kwaliteitscriteria. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van de 
dakgoot. Als de oude dakgoot door nieuw 
hout en zinkwerk (dus niet door kunststof) 
wordt vervangen dan komt dat de kwaliteit en 
originaliteit van het beschermde dorpskarakter 
ten goede en zal dat met een bijdrage van 40% 
in de kosten gehonoreerd kunnen worden. 
Het maximumbedrag dat er per project aan 
subsidie gegeven kan worden is € 5.000, met 
die bepaling dat het minimum subsidiebedrag  
€ 500 moet bedragen (u dient dus zelf min-
stens € 1.250 te investeren om 40% vergoe-
ding te kunnen krijgen). Ook kan een pand 
maar eenmaal voor subsidie in aanmerking 
komen. Daarnaast komen er ook nog moge-
lijkheden voor laagrentende leningen via de 
rijksoverheid. Door de plaatselijke ontwikke-
lingsmaatschappij wordt het project na goed-
keuring voorgelegd aan de overkoepelende 
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DOM. Deze zogenaamde koepelDOM, waarin 
de voorzitters van de maatschappijen uit de 
vier beschermde dorpsgezichten zitting hebben 
naast wethouders Boorsma en Van der Ploeg 
en nog een ambtenaar, beslist uiteindelijk over 
een financiële bijdrage. Voor officiële goed-
keuring moet het experiment beschermde 
dorpsgezichten nog door de gemeenteraad. Als 
dat geregeld is dan kunnen ingediende plannen 
vanaf april a.s. worden voorgedragen. De leden 
van de Holwerter DOM zullen zelf ook dorps-
bewoners gaan benaderen om te proberen 
hun pand aan te pakken. Plannen kunnen nu 
al worden voorbereid. Dus hebt u plannen of 
bent u al bezig met de uitvoering, informeer bij 
de leden van de DOM naar de mogelijkheden. 
Geld is in ieder geval beschikbaar…

Korte nieuwtjes
Marja van der Veen is bijna twee jaar geleden 
samen met Jan Smit in ons dorp komen wonen 
aan het Bosma’s Plein. Zij heeft flink aardigheid 
aan het schrijven van gedichten. Dit bleef niet 
onopgemerkt en mede daardoor is zij door de 
gemeente Dongeradeel voor de duur van twee 
jaar benoemd tot de nieuwe DongeraDichter. 
Proficiat. In het decembernummer maakten wij 
melding van het voornemen van de gemeente 
om van de Beyertstrjitte tweerichtingsverkeer 
te maken. Navraag bij de gemeente over wan-
neer dit in zal gaan leerde dat dit voorstel van 
de afdeling ontwikkeling verkeer en vervoer 
nog door het college van B&W moet worden 
goedgekeurd. Er komt steeds meer bedrijvig-
heid in de oude Radeko- en Deltagebouwen 
aan de Grândyk. Sinds kort is er een nieuwe 
bewaakte autostalling geopend met voor een 
deel overdekte parkeerplaatsen in de oude 
fabriekshal en is afhaalpizzeria Valentino vanuit 
Marrum in Holwerd neergestreken. Wij wen-
sen de ondernemers veel succes. In januari was 
de ijsbaan weer bedekt met een mooie laag ijs 
waardoor jong en oud weer twee weken lang 
van het schaatsen op natuurijs heeft kunnen 
genieten. De bouwactiviteiten bij de sporthal 
en bij de Nije Nijhof vorderen gestaag. Als 

alles mee zit dan zullen beide locaties van 
het MFA komende zomer klaar zijn. Helaas 
moeten wij constateren dat er nog steeds 
veel overlast van hondenstront op straat voor 
komt. Dit is gewoon smerig. Hondenbezitters 
dienen uit oogpunt van hygiëne en ontsiering 
van de omgeving de uitwerpselen zelf op te 
ruimen. Het is bovendien strafbaar om dit 
niet te doen. In het regionale nieuws werd 
door Staatsbosbeheer melding gemaakt van 
afvaldumping in de dorpsbosjes. Die tussen 
Holwerd en Waaxens werden daarbij ook 
genoemd. De bossen zijn natuurlijk géén stort-
plaats voor afval. Houd Holwerd en omgeving 
schoon!! In het kader van de voorjaarsschoon-
maak kan gemeld worden dat er dit jaar in 
samenwerking met de gemeente en de beide 
basisscholen op 22 maart weer een Himmeldei 
zal worden gehouden. Samen met dorpsbelan-
gen uit buurdorpen is er overleg geweest met 
provincie en busbedrijf Arriva over de nieuwe 
dienstregeling. Met name in de route naar 
Dokkum was flink geschrapt. De gesprekken 
hebben geresulteerd in een aangepast verbe-
terd schema. Kevin Venema, Igle van der Bos 
en Ype Stielstra hebben op 23 februari met 
zijn drieën een “ tiptop”-feest in de loods van 
Venema aan de Waling Dykstrastrjitte georga-
niseerd. Een ieder was welkom. Ze hadden het 
geweldig goed en professioneel voor elkaar. 
Ook dit komt de leefbaarheid van ons dorp ten 
goede en is zeker voor herhaling vatbaar. De 
kwelder is straks toegankelijk voor wandelaars 
en vee. Door aanleg van drinkwatervoorzie-
ningen voor het vee, slenkpassages en veilige 
plaatsen voor overstromingen is beweiding 
in de zomer weer mogelijk. Daarnaast wordt 
een struinroute aangelegd voor wandelaars 
en komt er een buitendijkse vogelkijkhut. Dit 
is een project van Staatsbosbeheer en wordt 
mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit 
het Waddenfonds.
Sa, en no mar op nei de maaitiid, oant sjen.

Dorpsbelang, Henk Willemsen
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Deze lijn is de OPSTAPPER. Reserveer minimaal een uur van te voren. Reserveren kan per tele-
foon op 0800-280 280 3, per sms naar 0800-280 280 3 of via www.arriva.nl/opstapper en vul het 
reserveringsscherm in. Dit kan via uw mobiel of via een vaste internet verbinding. De Opstapper 
brengt u van de Opstapperhalte naar het Opstapperknoopppunt of omgekeerd.
Er is ook een Thuisbrengservice. Elke reis met de Opstapper kost € 4,00 per enkele reis. De 
thuisbreng of thuishaalservice kost € 4,00 per enkele reis extra. U kunt alleen op vermelde tijden 
reserveren. De Opstapper rijdt een flexibele route, de aankomst en vertrektijden kunnen afwij-
ken. Lees meer informatie op www.arriva.nl/opstapper.

VERVOERSINfORMATIE DE OPSTAPPER

Opstapper 696: Opstapperknooppunt: Holwerd, Provinciale weg Opstapperhalte: Brantgum, Brantgum

Maandag t/m vrijdag (buiten de vakanties)
Aankomst bus van Leeuwarden  9:44  10:44  11:44  19:47  20:47  21:47  22:47
Holwerd, Provinciale weg  9:53  10:53  11:53  19:53  20:53  21:53  22:53
Brantgum, Brantgum  10:08  11:08  12:08  20:08  21:08  22:08  23:08  
Brantgum, Brantgum  9:23  10:23  11:23  12:23  19:23  20:23  21:23  22:23
Holwerd, Provinciale weg  9:38  10:38  11:38  12:38  19:38  20:38  21:38  22:38
Vertrek bus naar Leeuwarden  9:46  10:46  11:46  12:46  19:48  20:48  21:48  22:48

Maandag t/m vrijdag (TIJDENS de vakanties)
Aankomst bus van Leeuwarden  9:44  10:44  11:44  12:44  13:44  14:44  15:44 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47
Holwerd, Provinciale weg  9:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:53  15:53  18:53  19:53  20:53  21:53  22:53
Brantgum, Brantgum  10:08  11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:08  19:08  20:08  21:08  22:08  23:08
Brantgum, Brantgum  9:23  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  16:23  19:23  20:23  21:23  22:23
Holwerd, Provinciale weg  9:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:38  16:38  19:38  20:38  21:38  22:38
Vertrek bus naar Leeuwarden  9:46  10:46  11:46  12:46  13:46  14:46  15:46  16:46  19:48  20:48  21:48  22:48

Zaterdag
Aankomst bus van Leeuwarden  8:44  9:44  10:44  11:44  12:44  13:44  14:44  15:44  16:44  17:44  18:47  19:47  20:47  21:47  22:47
Holwerd, Provinciale weg  8:53  9:53  10:53 11:53  12:53  13:53  14:53  15:53  16:53  17:53  18:53  19:53  20:53  21:53  22:53
Brantgum, Brantgum  9:08  10:08  11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:08  17:08  18:08  19:08  20:08  21:08  22:08  23:08
Brantgum, Brantgum  8:23  9:23  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  16:23  17:23  18:23  19:23  20:23  21:23  22:23
Holwerd, Provinciale weg  8:38  9:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:38  16:38  17:38  18:38  19:38  20:38  21:38  22:38
Vertrek bus naar Leeuwarden  8:46  9:46  10:46  11:46  12:46  13:46  14:46  15:46  16:46  17:46  18:48  19:48  20:48  21:48  22:48

Zon- en Feestdagen
Aankomst bus van Leeuwarden  9:47  10:47  11:47  12:47  13:47  14:47  15:47  16:47  17:47  18:47  19:47  20:47  21:47  22:47
Holwerd, Provinciale weg  9:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:53  15:53  16:53  17:53  18:53  19:53  20:53  21:53  22:53
Brantgum, Brantgum  10:08  11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:08  17:08  18:08  19:08  20:08  21:08  22:08  23:08
Brantgum, Brantgum  9:23  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  16:23  17:23  18:23  19:23  20:23  21:23  22:23
Holwerd, Provinciale weg  9:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:38  16:38  17:38  18:38  19:38  20:38  21:38  22:38
Vertrek bus naar Leeuwarden  9:48  10:48  11:48  12:48  13:48  14:48  15:48  16:48  17:48  18:48  19:48  20:48  21:48  22:48

Opstapper 697: Opstapperknooppunt: Holwerd, Provinciale weg Opstapperhalte: Ternaard, Stationsweg

Maandag t/m vrijdag (buiten de vakanties)
Aankomst bus van Leeuwarden  19:47  20:47  21:47  22:47
Holwerd, Provinciale weg  19:53  20:53  21:53  22:53
Ternaard, Stationsweg  20:08  21:08  22:08  23:08            
Ternaard, Stationsweg  18:23  19:23  20:23  21:23  22:23
Holwerd, Provinciale weg  18:38  19:38  20:38  21:38  22:38
Vertrek bus naar Leeuwarden  18:48  19:48  20:48  21:48  22:48
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Maandag t/m vrijdag (TIJDENS de vakanties)
Aankomst bus van Leeuwarden  19:47  20:47  21:47  22:47
Holwerd, Provinciale weg  19:53  20:53  21:53  22:53
Ternaard, Stationsweg  20:08  21:08  22:08  23:08            
Ternaard, Stationsweg  18:23  19:23  20:23  21:23  22:23
Holwerd, Provinciale weg  18:38  19:38  20:38  21:38  22:38
Vertrek bus naar Leeuwarden  18:48  19:48  20:48  21:48  22:48

Zaterdag
Aankomst bus van Leeuwarden  8:44  9:44  10:44  11:44  12:44  13:44  14:44  15:44  16:44  17:44  18:47  19:47  20:47  21:47  22:47
Holwerd, Provinciale weg  8:53  9:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:53  15:53  16:53  17:53  18:53  19:53  20:53  21:53  22:53
Ternaard, Stationsweg  9:08  10:08  11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:08  17:08  18:08  19:08  20:08  21:08  22:08  23:08
Ternaard, Stationsweg  8:23  9:23  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  16:23  17:23  18:23  19:23  20:23  21:23  22:23
Holwerd, Provinciale weg  8:38  9:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:38  16:38  17:38  18:38  19:38  20:38  21:38  22:38
Vertrek bus naar Leeuwarden  8:46  9:46  10:46  11:46  12:46  13:46  14:46  15:46  16:46  17:46  18:48  19:48  20:48  21:48  22:48

Zon- en Feestdagen
Aankomst bus van Leeuwarden  9:47  10:47  11:47  12:47  13:47  14:47  15:47  16:47  17:47  18:47  19:47  20:47  21:47  22:47
Holwerd, Provinciale weg  9:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:53  15:53  16:53  17:53  18:53  19:53  20:53  21:53  22:53
Ternaard, Stationsweg  10:08  11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:08  17:08  18:08  19:08  20:08  21:08  22:08  23:08
Ternaard, Stationsweg  9:23  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  16:23 17:23  18:23  19:23  20:23  21:23  22:23
Holwerd, Provinciale weg  9:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:38  16:38  17:38  18:38  19:38  20:38  21:38  22:38
Vertrek bus naar Leeuwarden  9:48  10:48  11:48  12:48  13:48  14:48  15:48  16:48  17:48  18:48  19:48  20:48  21:48  22:48

Opstapper 698: Opstapperknooppunt: Holwerd, Provinciale weg Opstapperhalte: Waaxens, Waaxens

Maandag t/m vrijdag (buiten de vakanties)
Aankomst bus van Leeuwarden  9:44  10:44  11:44  19:47  20:47  21:47  22:47
Holwerd, Provinciale weg  9:53  10:53  11:53  19:53  20:53  21:53  22:53
Waaxens, Waaxens  10:08  11:08  12:08  20:08  21:08  22:08  23:08        
Waaxens, Waaxens  9:23  10:23  11:23  12:23  19:23  20:23  21:23  22:23
Holwerd, Provinciale weg  9:38  10:38  11:38  12:38  19:38  20:38  21:38  22:38
Vertrek bus naar Leeuwarden  9:46  10:46  11:46  12:46  19:48  20:48  21:48  22:48

Maandag t/m vrijdag (TIJDENS de vakanties)
Aankomst bus van Leeuwarden  9:44  10:44  11:44  12:44  13:44  14:44  15:44 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47
Holwerd, Provinciale weg  9:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:53  15:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:53
Waaxens, Waaxens  10:08  11:08 12:08  13:08  14:08  15:08  16:08 19:08 20:08 21:08 22:08 23:08
Waaxens, Waaxens  9:23  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23 16:23 19:23 20:23 21:23 22:23
Holwerd, Provinciale weg  9:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:38 16:38 19:38 20:38 21:38 22:38
Vertrek bus naar Leeuwarden  9:46  10:46  11:46  12:46  13:46  14:46  15:46 16:46 19:48 20:48 21:48 22:48

Zaterdag
Aankomst bus van Leeuwarden  8:44 9:44  10:44  11:44 12:44  13:44  14:44  15:44  16:44  17:44  18:47  19:47  20:47  21:47  22:47
Holwerd, Provinciale weg  8:53 9:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:53  15:53  16:53  17:53  18:53  19:53  20:53  21:53  22:53
Waaxens, Waaxens  9:08 10:08 11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:08  17:08  18:08  19:08  20:08  21:08  22:08  23:08
Waaxens, Waaxens  8:23  9:23  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  16:23  17:23  18:23  19:23  20:23  21:23  22:23
Holwerd, Provinciale weg  8:38  9:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:38  16:38  17:38  18:38  19:38  20:38  21:38  22:38
Vertrek bus naar Leeuwarden  8:46  9:46  10:46  11:46  12:46  13:46  14:46  15:46  16:46  17:46  18:48  19:48  20:48  21:48  22:48

Zon- en Feestdagen
Aankomst bus van Leeuwarden  9:47  10:47  11:47  12:47 13:47 14:47  15:47  16:47  17:47  18:47  19:47  20:47  21:47  22:47
Holwerd, Provinciale weg  9:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:53  15:53  16:53  17:53  18:53  19:53  20:53  21:53  22:53
Waaxens, Waaxens  10:08  11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:08  17:08  18:08  19:08  20:08  21:08  22:08  23:08
Waaxens, Waaxens  9:23  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  16:23  17:23  18:23  19:23  20:23  21:23  22:23
Holwerd, Provinciale weg  9:38  10:38  11:38  12:38  13:38 14:38  15:38  16:38  17:38  18:38  19:38  20:38  21:38  22:38
Vertrek bus naar Leeuwarden  9:48  10:48  11:48  12:48  13:48  14:48  15:48  16:48  17:48  18:48  19:48  20:48  21:48  22:48
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DONGERADIcHTER MARjA VAN DER VEEN

Trots zijn wij. Als een pauw.
Marja, al langer bekend van 
haar stukjes en gedichten in de 
dorpsbel draagt dit jaar de ere-
titel van Dongeradichter.

Marja streek twee jaar gele-
den met haar man Jan Smit 
vanuit Groningen neer in de 
Hervormde pastorie aan 
Bosma’s plein. Een vreemde 
in eigen land die onze pro-
vincie evengoed kent zoals de 
Holwerders het stratenplan van 
Timboektoe. Die hoewel in 
Nederland geboren een groot 
deel van haar leven in verschil-
lende buitenlanden heeft ge-
woond en gewerkt. Haar oor-
sprong ligt, als we maar ver 
genoeg de geschiedenis in dui-
ken, in Friesland. En een beetje 
Groningen.
Grootvader Watze van der Veen, 
Oudwoudenaar van oorsprong en bewoner 
uit een periode van de vorige eeuw waarin je 
gemiddeld vaak op je dertigste last kreeg van 
ouderdomskwalen en op je veertigste helemaal 
versleten was is de link met Friesland. Watze, 
zoon van Pelmolenaar Binne van der Veen 
en Pietsje van der Wal kreeg met zijn vrouw 
vier kinderen waaronder de vader van Marja, 
Siemon van der Veen. Watze stierf in 1938 
na een relatief lang en arbeidzaam leven als 
hoofdonderwijzer toch nog veel te vroeg op 
54 jarige leeftijd aan de vliegende tering in Den 
Haag. Hij had net als zoveel andere Friezen de 
provincie verlaten om allerlei redenen. Vader 
Siemon, schaatste naar eigen zeggen ooit een 
Elfstedentocht en betoonde als zodanig eer 
aan de provincie. Siemon trouwt met Martha 
van der Waall en als gevolg van de natuur der 
dingen wordt uit dit huwelijk Marja geboren.

Al gauw na hun studie ver-
trokken haar ouders naar het 
Gooi maar omdat Marja’s astma 
steeds erger werd stuurden de 
bezorgde ouders hun dochter 
naar een Nederlandse kost-
school in Zwitserland, waar ze 
zichzelf in plaats van skiën liever 
zwemmen leerde in het ijskou-
de meer van Geneve. Omwille 
van de Franse taal had ze ook 
liever op een andere school ge-
zeten, maar er werd jammer ge-
noeg anders beslist. Een mooie 
tijd beleefde ze maar uiteinde-
lijk keert ze weer terug. Haar 
ouders hebben dan een wo-
ning betrokken in het Noord-
Hollandse Laren. Ze vervolgt 
haar scholing aan het christelijk 
Lyceum te Hilversum, alle dagen 
fietsend in weer en wind. Dan, 
na nog een blauwe maandag 

de Toneelschool te Amsterdam te hebben 
gevolgd besluit ze op doktersadvies naar de 
Spaanse zon te verhuizen. In Sevilla haalt ze 
haar diploma Engels en belandt in het onder-
wijs. Later In cadiz werd ze Reiki-meester. Een 
boeiende tijd. Na dit Spaanse avontuur dat een 
kleine drie decennia omspant keert ze, na eerst 
een tijd in Groningen te hebben gewoond, 
terug naar Opa’s roots. Althans zijn provinciale 
roots. Want, zo stelt ze, er moet weer zoveel 
bijgeleerd. En waarom terug naar Holland? Was 
het heimwee of de nieuwsgier? Wie zal het 
zeggen. Steeds op zoek naar verandering en 
vernieuwing beweegt een enkeling zich nog al 
eens heen en weer op het aardoppervlak. Alles 
in Holwerd is nieuw voor haar. Blij en verrast 
is ze geraakt door de schoonheid van het oude 
dorp, verwonderd over de schattige straatjes 
die in hoog en laag gepositioneerde ligging nog 
stil getuigen van de duizendjarige strijd tegen 
het woedende water, eeuwenlang volksvijand 
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no. 1. Melancholiek vanwege de vergane glorie 
van een middenstand die hier ooit en nog niet 
zo lang geleden de verbindingsbrug was tussen 
de upper- class en de kleine luyden. Toch dan 
ook weer hoopvol na een korte update door 
ondergetekende over de initiatieven achter de 
schermen deze (glorie) weer nieuw leven in te 
blazen, zij het op een geheel eigentijdse wijze. 
En dan in januari bekroond als dichter des 
gemeentes: De stichting Dongeradichter, het 
initiatief dat gemeente Dongeradeel in 2006 
nam met het idee het literaire leven te stimu-
leren in onze streek en dat naar ik meen van 
oorsprong schatplichtig is aan het socialistisch 
gedachtegoed is wat in de vorige eeuw de be-
doeling had het gewone volk te verheffen tot 
een cultuurminnende menigte. Of dat gelukt is 
mag u zelf beoordelen. 
We gaan verder met Marja. Als ik haar als leek 
op het gebied van de dichtkunst vraag wat in 
gewone taal niet gevat kan dat in een gedicht 
wél kan: Waar taal gedicht begint te worden 
antwoordt ze dat het de mogelijkheden zijn 
waarop onderwerpen kunnen worden om-
floerst en ze te laten flonkeren. Je bent je eigen 
dirigent in de schepping van andere werelden. 
Als muziek hebben ze een ritme en vloeien 
ze mee in de richting van willekeurig welke 
gedachtestroom dan ook. 
De verklaring waarom je in haar gedichten 
Johan Sebastiaan Bach nog al eens tegenkomt 
ligt bij de muzikale opvoeding. Vader Siemon 
speelde piano en moeder Marta cello. Als 
onderdeel van de opvoeding leerde Marja- niet 
altijd tot haar genoegen- piano spelen. Ook 
las ze als kind het partituur van de Mattheus 
Passie mee tijdens de lange zit in de harde 
houten banken van de grote kerk in Naarden. 
Een vervloeking destijds maar uiteindelijk tot 
grote dankbaarheid stemmend dat dit haar 
meegegeven is. 
En nu wat wij als dorp desgevraagd van haar 
mogen verwachten zal een verrassing zijn. We 
houden u op de hoogte.

Frans Fennema.

Muziek
Ik ben maar een visser

Die sterren vangt

Op de maat van het water

Want licht of klassiek 

Zwaar of refrein

’t blijft eeuwig muziek

Neem scholen van vogels

De wind over ’t wad

Een oeverloos drijven

De droom die je had

Aan een open raam

Met de geur van rozen

En een glimlach van Bach

Muziek is alles

Behalve droge kost

Gelovig of agnost

’t ontroert en voert

Naar het land van je dromen

Er is geen ontkomen aan

En als je niet oppast

Je hele bestaan.

Marja van der Veen
DongeraDichter

MEDEDELINGEN 

Opbrengst collecte Amnesty International  
€ 482,38. Holwerd bedankt voor uw gulle 
gaven. 
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Inleiding

In 2012 is er landelijk veel gesproken en geschreven over het 
leefbaar houden van dorpen in krimpgebieden. Noordoost 
Fryslân en Dongeradeel werden daarbij nauwlettend gevolgd. 
Dat zal in 2013 niet anders zijn. We krijgen landelijke aan-
dacht, want er heerst nieuwsgierigheid rondom onze aanpak. 
Een aanpak die zich kenmerkt door het bundelen van krachten 
en de rijke eigen initiatieven vanuit de bevolking. Vele vrij-
willigers en professionals spannen zich in en dat blijft niet 
onopgemerkt. Nu we nog aan het begin staan van dit nieuwe 
jaar, wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de inspanningen 
die vorig jaar geleverd zijn. Deze nieuwsbrief geeft u een beeld 
van alle recente initiatieven en resultaten. En voor wat betreft 
2013 (ook zonder tocht der tochten): “It giet oan!”

Sicco Boorsma (Wethouder gemeente Dongeradeel)

Actualiteiten in Dongeradeel
•	 Startbijeenkomst Experiment Duurzame 
      Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel  
Op donderdag 22 november 2012 werden in de gemeente 
Dongeradeel vier Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s) 
opgericht. Binnen deze maatschappijen zijn vrijwilligers werk-
zaam die hun dorp een warm hart toedragen en die in actie 
willen komen voor versterking van de leefbaarheid. Boven de 
DOM’s hangt de zogenoemde DOM-koepel, die onder andere 
zorgt voor gerichte informatie en een evenwichtige verdeling 
van subsidies onder de dorpen. In deze DOM-koepel zitten 
onder andere gemeentelijke bestuurders, de DOM-voorzitters 
en inwoners met bijvoorbeeld architectonische of financiële 
expertise.

Uitvoering concrete initiatieven DOM
Samen, maar vooral op eigen kracht, voert een DOM concrete 
initiatieven uit voor plaatselijke woningen, gebouwen, de 
sociale omgeving, de publieke/private openbare ruimte en 
de economie. De deelnemende dorpen hebben samen met 
bewoners een dorpsverkenning gemaakt. Daarnaast hebben 

experts een cultuurhistorische verkenning en een bouwhi-
storische verkenning opgesteld. Het is een grondige aanpak 
volgens Anne-Jo Visser van SEV | Platform 31: “De plannen 
worden breed gedragen, want de inwoners zijn er nauw bij 
betrokken. Maar wat vooral bijzonder is, is dat er zowel een cultuur-
historische verkenning als een bouwhistorische verkenning is 
gedaan. Dat ben ik niet eerder tegengekomen in Nederland.”

Duurzame plannen
Binnen het experiment worden duurzame plannen gemaakt 
om verpaupering van panden in de dorpskern aan te pak-
ken en tegen te gaan. Een belangrijk aandachtspunt is de 
beschikbaarheid van geschikte en aantrekkelijke woningen 
voor starters en jonge gezinnen. Daarbij wordt gedacht aan 
het opknappen en samenvoegen van oude panden in de 
dorpskern in plaats van nieuwbouw aan de rand van het 
dorp. Bovendien kunnen ook pleinen, ontmoetingsplekken en 
speeltuinen worden aangepakt, zodat het dorp een prettige 
plek is om te vertoeven voor jong en oud.

Vier dorpen en betrokken partijen
De gemeente Dongeradeel kent vier dorpen met een beschermd 
dorpsgezicht: Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens-Moddergat. 
Het project beperkt zich in eerste instantie tot deze dorpen, 
omdat ze belangrijke dragers zijn van leefbaarheid en ruimtelijke 
kwaliteit. Bovendien zijn er mogelijkheden voor recreatie en 
toerisme. De andere dorpen binnen de gemeente kunnen 
later aansluiten. Bij de voorbereiding zijn naast de gemeente 
verschillende partijen betrokken, namelijk: Provincie Fryslân, 
Plattelânsprojekten NE, Agentschap NL, SEV | Platform31, 
Rijksdienst cultureel Erfgoed, Partoer en Doarpswurk. Het 
is bovendien een belangrijk project op de agenda Netwerk 
Noordoost, waarin de Noordoost Friese gemeenten samen-
werken. 

Social media
De Dom’s zijn te volgen op Facebook. Kijk voor foto’s, projecten 
en ander nieuws op: 

Leefbaarheid en Wonen

Nieuwsbrief

Februari 2013

‘Handtekeningen’ in beton

www.facebook.com/DorpsontwikkelingDongeradeel
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Leefbaarheid en Wonen

•	 Experiment Aanpak ‘Rotte Kiezen’
Vier Friese woningcorporaties en Doarpswurk zijn in 2007 
gestart met het Experiment Aanpak Rotte Kiezen. Het doel 
van het experiment is het vergroten van de leefbaarheid op 
het Friese platteland door het aanpakken van bestaande 
verpaupering. Het gaat hierbij om particuliere panden. Het 
experiment is benoemd tot rijksexperiment op gebied van de 
bevolkingskrimp. De gemeente en Doarpswurk hebben een 
intentieverklaring ondertekend om drie panden in Holwerd aan 
te pakken, waarbij gebruik wordt gemaakt van een provinciale 
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)-subsidie. In-
middels zijn er concrete stappen gezet en worden er op korte 
termijn acties uitgevoerd.

•	 Woonakkoord
Het college van de gemeente Dongeradeel heeft het woon-
akkoord, dat samen met woningcorporatie Thús Wonen is 
gemaakt, vastgesteld. In dit akkoord zijn voor de toekomst 
heldere afspraken gemaakt over de uitvoering van het woon-
beleid.

Het woonakkoord is onder andere bedoeld om goed in te kunnen 
spelen op de demografische ontwikkelingen. Prognoses laten 
zien dat er in de toekomst minder woningen nodig zijn. Dat 
heeft uiteraard alles te maken met bevolkingskrimp, vergrijzing 
en ontgroening. Daarnaast zal er behoefte zijn aan andere 
woningen, want de gemiddelde leeftijd van de huishoudens 
stijgt en er zullen meer kleinere huishoudens komen. Daarom 
wordt er gewerkt aan levensloopbestendige woningen die zo-
wel geschikt zijn voor senioren als voor kleine gezinnen.
De hoeveelheid sociale huurwoningen in Dokkum blijft onge-
veer gelijk en neemt iets af in de kleine dorpen. In de komende 
vijf jaar gaat Thús Wonen maximaal 25 procent van de huur-
woningen in deze dorpen verkopen.

In het woonakkoord hebben de gemeente en Thús Wonen ook 
bepaald dat de Fonteinslanden en de Hoedemakerspolder in 
Dokkum prioriteit krijgen. In de Fonteinslanden ligt de grootste 
opgave in de te vervangen riolering en in de Hoedemakerspolder 
ligt de nadruk op het aanpakken van de woningen die in slechte 
staat verkeren.

Een conceptversie van het woonakkoord is op 10 oktober 
besproken met dorpsbelangen en wijkraden uit de gemeente. 
Het woonakkoord is op 30 oktober door het college van burge-
meester en wethouders vastgesteld en is in november ter 
kennis aangeboden aan de raad. Het woonakkoord is te lezen 
op www.dongeradeel.nl. 

•	 Website
De gemeente Dongeradeel is momenteel aan de slag met 
het vernieuwen van de gemeentelijke website op het gebied 
van Leefbaarheid en Wonen. De informatie wordt makkelijker 
vindbaar en vaker geactualiseerd. Voor maart 2013 wordt dit 
afgerond.

Actualiteiten in de regio
Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen 
met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage 
leveren aan een gezonde sociaal-economische toekomst voor 
Noordoost Fryslân. De stelling is: In 2030 is het goed wonen in 
de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. 
Netwerk Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten 
Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen, 
Tytsjerksteradiel, Ferwerderadiel en de provincie Fryslân. 
Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost is een groot aantal 
projecten geformuleerd. De projecten zijn verdeeld over drie 
themagroepen:

•  Economie, Recreatie & Toerisme (ERT)
•  Sociaal & Leefbaar (S&L)
•  Ruimte & Infra (R&I)

In deze themagroepen zijn naast bestuurders en ambtelijke 
medewerkers ook ondernemers en maatschappelijke orga-
nisaties actief. De themagroepen vergaderen 4x per jaar. Wilt 
u meer weten over de projecten binnen de Agenda Netwerk 
Noordoost? Kijkt u dan op www.dwaande.nl.

       

Algemene informatie en contactgegevens
Voor vragen over het programma Leefbaarheid en Wonen kunt 
u contact opnemen met de betreffende projectleiders
•	 Sytske Raap, tel. (0519) 298 761 of e-mail:  

s.raap@dongeradeel.nl.
•	 Evert Dijkstra, tel. (0519) 298 744 of e-mail:  

e.dijkstra@dongeradeel.nl. 
•	 Sicco Boorsma is coördinerend wethouder voor het 

programma Leefbaarheid en Wonen.
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2578
2586
2589
2590
2592
2601
2606
2612
2619
2622
2649
2662
2664
2666
2667
2670
2672
2673
2693
2704
2712
2716
2722
2724
2733
2737
2741
2744

2750
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2778
2798
2809
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2821
2822
2831
2833
2839
2841
2842
2843
2850
2853
2856
2860
2865
2869
2870
2878
2882
2883
2894
2899
2916
2919
2923

2935
2939
2949
2956
2970
2971
2972
2979
2980
2992
2994
3026
3043
3044
3048
3051
3061
3067
3071
3082
3089
3094
3096
3102
3155
3157
3161
3165
3189
3192
3194
3197
3219
3223
3225
3285
3299
3328
3330
3337
3341

Uitslag van de 5de trekking obligaties van de Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd op  
1 maart 2103. De volgende numers zijn uitgeloot. Voor zover de adressen bekend zijn  krijgen de 
bezitters van deze obligaties bericht hiervan. Inlichtingen bij: Durk Geertsma, W. Dijkstrastrjitte 
12. E-mail: durk@geertsma-frl.nl



DOARPSBEL MAART 2013 • 13

BELEVENISSEN

Marja van der Veen, die geregeld een stukje 
of gedicht in ons krantje schrijft, is bij de fami-
lie Van Zeeventer aan Achter de Hoven op 
bezoek geweest. De bedoeling was om eens 
te kijken of er een stukje over hun levens-
verhaal voor onze Doarpsbel te maken was. 
En inderdaad, dat was er zeker. Ze waren zo 
enthousiast om hun verhaal aan Marja te kun-
nen vertellen dat ze er eigenlijk geen speld 
tussen kon krijgen. Ze kreeg ook een album te 
zien over hun leven praktisch van het begin af 
aan. Heel aandoenlijk hoeveel ze wel hebben 
meegemaakt... Onderstaand verhaal geeft een 
beschrijving van hun leven in Afrika.

“Goedemorgen Marja, laat ik allereerst zeg-
gen dat we het allebei leuk vonden om je te 
ontmoeten. We zijn anders niet ver gekomen 
alhoewel we héél wat afgepraat hebben. Om 
een beetje te helpen lijkt het me misschien 
een goed idee om je een soort feitenkapstok 
te geven, dus :

Alie van Zeeventer moest als kind van 8 jaar 
vluchten toen Rotterdam in mei 1940 door de 
Duitsers werd gebombardeerd. Niet alleen was 
hun gezin met 7 kinderen dakloos maar de rest 
van de familie was ook alles kwijt. Zij werd, net 
als duizenden andere kinderen bij pleeggezin-
nen in Nederland ondergebracht en kwam 
uiteindelijk in oktober 1940 in de Zaanstreek 
terecht. Zij is daar verder opgegroeid en heeft 
een opleiding gevolgd aan de Kweekschool 
in Amsterdam. Heeft als onderwijzeres in 
Makkum gewerkt en in de Zaanstreek.

Ru komt uit Zaandam en verhuisde later naar 
Wormerveer, alwaar de liefde opbloeide. Net 
als alle jonge mannen moest hij, na zijn oplei-
ding als radiomonteur/electriciën, in dienst en 
wel bij de mariniers. In z’n diensttijd was hij 9 
maanden gestationeerd in Nieuw Guinea, een 
nogal woelige periode daar. Na zijn terugkeer 
wilden we eigenlijk wel eens trouwen maar met 

de toen nog heersende woningnood kwam je 
niet eens op de wachtlijst als je niet minstens 3 
kinderen had. Dus, net als alle jonggetrouwden, 
inwonen bij familie. Geen ideale situatie dus, 
toen we de gelegenheid kregen om naar het 
toenmalige Rhodesia te emigreren hebben we 
die kans met beide handen aangenomen. Het 
was voor ons een geweldig avontuur, eerst 
met de Zuiderkruis naar Kaapstad en toen op 
de boemeltrein twee dagen en drie nachten 
naar Salisbury, de hoofdstad van Rhodesia. De 
firma die Ru in dienst zou nemen wist nergens 
van daar de persoon die alles geregeld had op 
olifantenjacht in Tanzania was. Dus, géén huis 
of flat maar wel een oude legerbarak. Laten 
we zeggen dat de eerste jaren héél moeilijk 
waren maar je redt je altijd op de één of an-
dere manier.
Onze drie kinderen zijn daar geboren, twee 
jongens en toen onze Rinske. We hebben in 
allerlei plaatsen gewoond, dat bracht het werk 
met zich mee , dus ik heb een zekere handig-
heid verworven met inpakken. Ru heeft altijd 
zijn grootste hobby gehouden, als radio ama-
teur. En, hij was daar erg goed in. Amateurs 
over de hele wereld hebben regelmatig con-
tests, dan moeten amateurs zoveel mogelijk 
contacten krijgen met zoveel mogelijk landen. 
Meestal duurt zoiets 48 uur. Hij heeft een sta-
pel certificaten waaronder: Eerste in het conti-
nent van Afrika, beste in Rhodesia, beste in de 
republiek van Zuid Afrika, beste in Botswana 
en, het beste van allemaal: in de eerste 10 van 
de wereld. Hij heeft over de jaren veel interes-
sante contacten gehad, Vaticaan Stad, de vrouw 
van Koning Hussein van Jordanië, een research 
station op de Zuidpool, een katholieke mis-
sionaris in Nepal en een piloot van een Boeing 
707 ergens over canada. 
In 1978 woonden we vlak bij de grens met 
Mozambique op een suikerplantage en het 
werd er nogal gevaarlijk toen de guerillas vanuit 
dat land Rhodesia binnen kwamen. Wij woon-
den net buiten het “dorp” van de plantage, 
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hadden een hoge veiligheidsomheining om het 
huis, compleet met sirene en een geweer aan 
beide kanten van ons bed. Toen de situatie zo 
erg werd dat ik met een geweer in de auto naar 
mijn werk moest, hebben we maar besloten 
om toch maar in het dorp te gaan wonen. Het 
verslepen van een 18 meter lange mast was 
altijd een gedoe van jewelste, zeker met al die 
antennes er boven op. Maar goed dat Ru geen 
hoogtevrees heeft.
Na de onafhankelijkheid in 1980 werd Rhodesië 
Zimbabwe en de hoofdstad Harare. En de heer 
Mugabe de nieuwe president. Ik zal niet ingaan 
op de politieke situatie maar toen in 1983 onze 
zoon Bart verongelukte in Zuid Afrika hebben 
we besloten om naar dat land te gaan zodat 

we dan dichter bij onze andere zoon en Rinske 
zouden zijn. We zijn daar 4 jaar geweest, tot 
eind 1987 en zijn toen naar een diamantmijn in 
Botswana vertrokken, op een 2 jaar contract. 
Vandaar weer naar Zimbabwe maar de toe-
stand begon daar met de dag slechter te wor-
den, vooral omdat er in 1991/92 een vreselijke 
droogte heerste. 
We moesten besluiten wat we zouden doen 
en hebben er toen voor gekozen om naar 
Nederland terug te gaan. We konden hier 
een huis krijgen vanaf 1 februari 1993 dus 
deze maand zijn we hier 20 jaar. En aan alle 
Holwerders: Dank u voor uw hartelijkheid over 
de jaren, u heeft ons het gevoel gegeven dat 
we “er bij” horen.” 

EUROPA kINDERHULP zOEkT VAkANTIEGASTOUDERS 
VOOR kANSARME kINDEREN

Geef een kansarm kind de vakantie van zijn 
leven. Dat is de oproep waarmee Europa 
Kinderhulp al meer dan vijftig jaar kinderreizen 
organiseert. Duizenden kinderen hebben in die 
vijftig jaar vakantie kunnen vieren in Nederland 
en de organisatie blijft zich daarvoor inzetten. 
Ieder jaar zijn weer nieuwe gastgezinnen nodig 
om de kinderen uit Nederland, België, Frankrijk 
en Duitsland een hartverwarmend verblijf te 
bieden. 

Voor deze kwetsbare kinderen staat het leven 
vaak in het teken van overleven. Ze moeten 
zich staande houden in moeilijke omstandig-
heden die gekenmerkt worden door armoede, 
gezinsproblemen en een gebrek aan aandacht. 
Van een vakantie kunnen ze meestal alleen 
maar dromen. 

Friesland biedt rust en ruimte in het vaak hecti-
sche bestaan van de kinderen. Een fantastische 
plek om ruim twee weken op adem te komen, 
onbezorgd te spelen en nieuwe energie te 
krijgen binnen de structuur en warmte van een 

gastgezin. Meld u aan als gastouder bij de regio 
Friesland en ervaar in een tijd van economische 
malaise de rijkdom van een verschil te maken 
in het leven van een kansarm kind. 

Meer informatie op www.europakinderhulp.nl 
of bel met Joke de Vries op 058-2573612 of 
mail naar friesland@europakinderhulp.nl.  

Data kinderreizen Friesland
Franse kinderen: 6 juli - 26 juli, 20 juli - 9 augustus
Duitse kinderen: 8 juli - 26 juli, 15 juli - 2 augustus
Nederlandse kinderen: 22 juli - 9 augustus
Belgische kinderen: 8 juli - 26 juli
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PROGRAMMA kONINGINNEDAG 2013

 9.00 uur:   optocht door het dorp onder begeleiding van Crescendo en De Bazuin
  De optocht start bij ‘t Sintrum.
   Thema is dit jaar: wie draagt de mooiste kroon. Voor de winnaar is er een 

leuke prijs.

 10.00 uur:   onder het genot van een kopje koffie de troonwisseling zien op groot 
scherm in ‘t Sintrum

 
 10.00 tot 12.00 uur:  vrijmarkt bij ‘t Sintrum
  Opgave bij Sija van der Wal, 06-43277214 of 
  via de mail sija.vd.wal@knid.nl

 10.00 tot 12.00 uur:  stoepkrijtwedstrijd voor de basisschoolleerlingen bij ‘t Sintrum

 13.00 tot 16.00 uur:  een survivalspel bij de haven en “it iisbaanbosk”.
   Groepjes van 4 personen vanaf 13 jaar kunnen meedoen. Je kunt je als 

groep of individueel opgeven bij Sija van der Wal, 06-43277214 of via de 
mail sija.vd.wal@knid.nl 

  We beginnen om 13.00 uur op het haventerrein. 

 13.30 tot 16.00 uur:   de beëdiging  en inhuldiging van de koning is live te volgen op een groot 
scherm in ‘t Sintrum.

 16.00 tot 20.00 uur:  optreden van Die Twa in ‘t Sintrum
   Kaartjes in de voorverkoop € 5,00 bij de deur € 7,50. 
  (basisschoolkinderen zijn gratis)
  Voorverkoopadres: coop Verbeek
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TRADITIES IN HOLWERD

In de vorige doarpsbel hebben we het gehad 
over Sinterklaas en kerst. Deze keer wil ik iets 
schrijven over Paastradities en 1 mei feesten.

Mandemakers’ Keukens, de Gamma, Ikea, Piet 
Klerkx, de Tapijthal - zie daar de associaties die 
het gros van de Nederlanders tegenwoordig 
met Pasen zal hebben. Met Pasen gedenken 
christenen Jezus’ verrijzenis uit de dood, nadat 
hij op Goede Vrijdag aan het kruis was gestor-
ven. Wat ook ongelovigen nog weten is dat de 
datum ervan schuift, en wel tussen 22 maart 
en 25 april, zijnde de zondag na de eerste 
volle maan in de lente. Dat de maan als refe-
rentie dient is opmerkelijk, want de christelijke 
kalender volgt de zon. Maar velen zullen ook 
nog denken aan de paashaas, het paasei, de 
paasvuren, palmpasen met zijn palmtakken en 
Nederland heeft inmiddels een nieuwe paastra-
ditie “de Matthäus Passion”. 

Mensen verschenen in vroeger dagen ook 
op hun paasbest: nieuwe kleren werden bij 
voorkeur dan aangetrokken. En men wenste 
elkaar nadrukkelijk een zalig, gelukkig of vrolijk 
Pasen - al naar gelang de levensbeschouwelijke 
achtergrond.

Tegelijk werd de schaarse wintertijd afgeslo-
ten met overvloed. Speciaal brood bestond 
daarvoor: mikken, lammetjes, stoeten, maar in 
christelijke gezinnen ook matzes, zoals Joden 
met Pesach nuttigen. Slagers liepen daags voor 
Pasen met een vetgemeste en in bloemenkran-
sen gehulde paasos rond, ter verkrijging van 
bestellingen. Tegenwoordig zou iedereen dit 
antireclame vinden en weinig kies, maar deze 
fijngevoeligheid, in feite hypocrisie, is niet oud: 
tot in de twintigste eeuw werd een dergelijke 
aanprijzing heel normaal gevonden, op het plat-
teland zelfs tot na de Tweede Wereldoorlog. 

Hier de paaskoe bij slagerij Peenstra aan de Foarstrjitte 20. Deze foto zal rond 1900 zijn genomen.
V.l.n.r. Afke Peenstra, Gooitzen Peenstra, Homme Peenstra, Geeltje Peenstra-Dijkstra (dochter van Waling-
om), en Waling Peenstra.
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Hèt paasgerecht was natuurlijk het paasei. 
Dat ze speciaal met Pasen in verband werden 
gebracht had tevens een praktische oorzaak: 
tijdens de vasten mochten er geen eieren wor-
den gegeten en dat kwam goed uit, want voor-
dat de bio-industrie lichtbakken ging ophangen 
waren kippen ‘s winters van de leg. Maar tegen 
Pasen was hun productie weer vol in gang en 
bestond er een eieroverschot.

1 mei viering
De oorsprong van 1 mei ligt in Amerika. De 
anarchistische beweging was daar in de negen-
tiende eeuw nauw betrokken bij de arbeiders-
strijd. Sinds begin 1880 werd er door de soci-
alisten strijd gevoerd voor een achturige werk-
dag. Het Hooimarkt-drama en de Amerikaanse 
acht uren campagne brachten de Europese so-
cialisten er in 1889 toe om ook tot het houden 
van de 1 mei-manifestatie te besluiten. Een al-
gemene werkstaking durfde men in Nederland 
niet aan, zodat de eerste meiviering niet op 
donderdag 1 mei maar op de vrije zondag 27 
april 1890 werd gehouden. Dat gebeurde bij de 
boerderij aan Achter de Hoven in Leeuwarden, 
de enige gemeente waar de 1 mei-optocht niet 
van hogerhand werd verboden. Er kwamen van 
heinde en verre meer dan tienduizend mensen 
op af, veelal met rood bevlagde schepen of te 
voet. De eerste mei zou een traditionele “dag 
van vreugde en strijd” worden, maar van meet 
af aan ook van onderlinge strijd. 

De SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders 
Partij) ontwikkelde de uitbundige feestcultuur 
door politieke redevoeringen te omlijsten met 
fakkeloptochten, gymnastiekshows, koorzang 
en het dansen rond de meiboom. Van lieverlee 
werd de eerste mei een uitje voor het hele 
rode gezin. Het was ook gebruikelijk om op 
1 mei in Holwerd de dag van de arbeid te 
vieren. Weken van te voren was men al bezig. 
Er moesten grote spandoeken geschilderd 
worden. Dat gebeurde in de bakkerij van 
“Excelsior”. Er kwamen allerlei strijdkreten 
op zoals: “Acht urendag”, “Nationalisatie”, 

“‘Medezeggenschap” en “Plaatselijke Keuze”. 
Wat betreft het laatste dit had betrekking op 
het zelf mogen uitmaken van het aantal kroe-
gen dat in de dorpen verantwoord was. Dit om 
het buitensporige drankgebruik tegen te gaan. 
Dat was in de tijd dat “rood” en “blauw” met 
name in Friesland nog met elkaar optrok.

Op 1 mei was er ’s morgens eerst een kin-
derfeest in de herberg “de Klok”. Later waren 
de activiteiten in “Ons Huis”. De kinderen van 
de arbeiders van de openbare school hadden 
deze dag vrij van school. De kinderen van 
de middenstand moesten deze dag normaal 
naar school. Of het gemakkelijk was om deze 
dag vrij te krijgen is niet bekend men vierde 
deze dag gewoon. Op elk meifeest werden 
er door de kinderen toneelstukjes opgevoerd. 
Zo’n toneelstuk stond altijd in het teken van 
de verbetering van de werklozen. Daar was 
men dan weken van te voren al mee bezig om 
dit in te studeren. Dit gebeurde bij de familie 
Arend Douma. Er moest heel wat gebeuren 
er werden ook stukjes voorgedragen. Soms 
had men hulp nodig van enkele muzikanten 
van crescendo of kwam Louw van Sinderen 
met zijn geluidsapparatuur om voor passende 
achtergrondmuziek te zorgen. Er was pop-
penkast van Barend en Martje van der Veen. 
Verder kregen alle kinderen een cadeautje en 
chocolademelk. 
’s Middags gingen de kinderen naar de zeedijk 
om daar met z’n allen spelletjes te doen en 
liedjes te zingen. Soms was het prachtig weer 
maar het kon ook ontzettend koud zijn. Dan 
moesten de kinderen in hun feestkleding goed 
in beweging worden gehouden om warm te 
blijven.
De volwassen mannen gingen ’s morgens op 
de fiets door de gemeente en hielden voor 
diegene die ze tegen kwamen en naar hen 
wilden luisteren een praatje. ’s Middags was er 
dan een samen zijn. 
Voor de ouders was er een spreker van de 
SDAP of de vakbeweging of dominee Bruins uit 
Stiens en zong het koor “De Dageraad” in Ons 
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Huis. Na de bijeenkomst werd er een wande-
ling door het dorp gehouden waarbij het koor 
op de hoeken van de straat hun socialistische 
liederen zongen. Daarna was er tussen zeven 
en acht een demonstratieve optocht met mu-
ziekvereniging “crescendo” voorop. Waarbij 
de spandoeken werden meegedragen. Dat was 
altijd een heel gebeuren en bracht heel veel 
mensen op de been. Daarna was er nog een 
avondbijeenkomst. 

De verhoudingen waren in de slechte dertiger 
jaren ontzettend scherp. Dit had tot gevolg dat 
elk partijlid en vakbondsman een rode vlag had 
aangeschaft. En zo wapperden op de eerste 
mei van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in 
Holwerd een honderdtal rode vlaggen.

Op 25 januari 1908 werd in Holwerd een 
afdeling van de Nederlandse Bond van 
Landarbeiders opgericht. En op 28 maart 
komt er een verzoek van de SDAP om met 
de leden van de Bond het 1 mei-feest te 
gezamenlijk te vieren. Dit verzoek werd met 
algemene stemmen aangenomen. Ook deden 
de leden van de Vereniging tot Afschaffing van 
Alcoholhoudende Dranken mee. 

De Tweede Wereldoorlog heeft met dat 
optimisme van destijds voorgoed afgerekend. 
Na de bevrijding trokken meivieringen nog 
even volle zalen, maar de groeiende welvaart 
en de ontzuiling maakten de dag van de ar-
beid geleidelijk tot een marginale gebeurtenis, 
waarvoor vrijwel alleen de oude garde nog 
warm loopt. De nabijheid van Koninginnedag 
en Bevrijdingsdag was ook dodelijk.
 

1 mei optocht kinderen omstreeks 1930 voor 
“Ons huis” aan de Hegebuorren. De jongens en 

de meisjes hadden een rood strikje op. 

Tot zover deze keer. Onze koningin vertelde 
op 28 januari dat ze ging aftreden. Ze vond 
dit om diverse redenen een juist moment. 
Eén van die redenen was onder andere dat 
Nederland dit jaar 200 jaar een koninkrijk is. 
Hier wil ik in de volgende “doarpsbel” iets 
over schrijven want honderd jaar terug hebben 
we het ontstaan van Nederland in Holwerd 
groots gevierd. Mochten er nog mensen willen 
reageren of ideeën hebben deze zijn natuurlijk 
altijd welkom. 

Jan van der Velde
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LEcTIcIA BAL

Leticia Bal, virtuoos op diverse zelfgemaakte 
percussie-instrumenten.
Leticia Bal brengt een verrassend betoverend 
muzikaal programma op marimba, lege flessen, 
roestige fruitschalen, latin percussie, loop station 
en ze gebruikt haar stem veelvuldig. Onlangs ver-
scheen haar eerste solo-album “Lecticia live at 
the Kromhout”, met voornamelijk eigen werk. 
Ze ziet zichzelf in de eerste plaats als muzikante/
performing artist. “Maar mijn muziek heeft veel 
theatrale elementen, met name door wat ik vertel 
en uitbeeld tussendoor, afgezien van het fascine-
rende van mijn instrumentarium. De cd die ik heb gemaakt is opgenomen tijdens twee liveconcerten 
in de Kromhoutwerf te Amsterdam, met medewerking van Delia Gonzalez en Paul Weiling in enkele 
nummers.  Ik heb als muzikante altijd gezocht naar de niet-bewandelde paden die echter wel lekker 
moeten klinken en het moet er goed en fascinerend uitzien; ik kom op die manier, vanuit mijn roots 
(latin muziek)  terecht bij wat ik nu als soliste doe en wat op de cd te horen is. Eigen composities, 
sommige herkenbaar, andere weer volstrekt “weired”, maar alles klinkt lekker.” 
Zondagmiddag 24 maart, aanvang 16.00 uur, entree € 7,00 (incl. koffie/thee). Wij heten u graag van 
harte welkom in de Willibrorduskerk.

Plaatselijke commissie 
Âlde Fryske Tsjerke Holwert

Jongen
Meisje

Hoofdstraat 35 Ferwert (0518) 411330 • bof@planet.nl

Wilt u een speciaal geboortekaartje voor uw baby?
Kijk op www.drukkerijbrandsma.nl
voor de mogelijkheden.

Natuurlijk hebben wij ook de nieuwste geboorteboeken 
voor uw klaar staan.
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VEEL IjSPLEzIER BIj IjScLUB “VRIENDScHAP”

REcEPT: WHISky-EEND

Voor het 5e achtereenvolgende seizoen kon 
Ijsclub de Vriendschap deze winter weer open!
Gedurende het 11 dagen durende wintertje 
van 16 tot 27 januari was het alle dagen en 
avonden een drukte van belang. Ook de 
schoolwedstrijden op vrijdag 25 januari waren 
een groot succes. Groep 3 en 4 schaatsten 1 
ronde,groep 5 en 6 2 ronden en groep 7 en 
8 3 ronden. Na de wedstrijden kwamen de 3 
prijswinnaars van elke groep op het erepodium 
te staan en werd er druk gefotografeerd.

De ijshockybaan in de midden was steeds druk 
bezet en een prachtige manier om het wenden 
en keren op het ijs onder de knie te krijgen. Er 
waren ook nog wedstrijden voor de Bernewird 
school van Bornwird en Raard. Ook dit viel 
geweldig in de smaak met slederitjes achter de 
trekker.

De sfeer in het gezellige hokje met koek en 
zopie was bere gezellig en het houtkacheltje 
snorde dat het een lust was .Al met al is het 
niet verwonderlijk dat steeds meer mensen 
zich beschikbaar stellen voor het bestuur. 
Aan vrijwilligers was ook geen gebrek bij het 
sneeuwvrij maken van de baan en zo kan ge-
steld worden dat alles voortreffelijk draait.
Enige minpuntje is de gevaarlijke ligging van de 
baan aan de rondweg. Ondanks het plaatsen van 
verkeersborden en knipperlichten word er nog 
steeds te hard gereden en mag het een wonder 
heten dat er nog steeds geen ongelukken zijn 
gebeurd. Samen met de provincie,gemeente en 
dorpsbelang wordt er in de toekomst naar een 
mogelijke oplossing gezocht.
Zo hoopt deze zeer actieve ijsclub in 2019 z’n 
honderd jarig bestaan op een andere en mooie 
locatie te vieren!!

Ingrediënten voor 2 personen
1 middelgrote eend
2 grote flessen whisky single malt
spekreepjes
olijfolie
peper en zout

Bereidingswijze
Menutip:
•  De eend larderen en de binnenkant inwrijven 

met peper en zout. 
•  De oven 10 min. voorverwarmen op 180 

graden. 
•  Een longdrinkglas voor de helft vullen met 

whisky. 
•  De whisky opdrinken gedurende het voor-

verwarmen van de oven. 
•  De eend op een vuurvaste schotel leggen en 

tweede glas whisky inschenken.
•  Het tweede glas whisky opdrinken en de 

eend in de oven leggen. 

•  Na 20 min. de oven op 200 graden zetten en 
twee glaven vullen met whiskey.

•  De glaven opdrinken en de scherven ven het 
eerste glav oplaapen.

•  Nog een half glav insjenke en opdlinke. 
•  Na een halff uul de hoven opedoen en deent 

sjekkn. 
•  Blantwondezalf in de padkamer ganaale en 

op de povekant van de linkerand toen.
•  Deent opraape en met nen nantdoek de 

blantwondezalf van deent veege.
•  Deent nognns oprape en dove opedoen. 
•  De twiedde fles biski pedoen en overeinzet-

te, opstaan van de floer en vettspek ondrde 
kas vege.

•  Nogis opstaan van de floer entochma blijve 
sitte. 

•  De bles op de grondzette, uide bles drinke 
wande glave sijn of op of abot.

•  Denove aftette, dooge sluite en omfalle.
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NIjS UT DE NATOER yN EN OM HOLWERT

En dan hearst de 
Klyster wer sjongen. 
Earst wat wifelig, ef-
kes prebearje. De 
sang fan de Blokmies 
(Koolmees) docht 
je tinken oan in fyts-
pompke. 

Hy hat wol mear 
fariaasjes en kin dy 
op dy menier yn 
betiizing bringe. It 
is leuk om te re-
gistrearjen watfoar 
fûgels ast foar it 
earst hearst yn de 
maitiid.

We ha noch in leuk winterke hân. De iisbaan 
hat iepen west fan 16 jannewaris oant 26 jan-
newaris. Foaral de bern ha moai ride kinnen. En 
mei snie boartsje fansels.

Ein desimber seach ik yn de Beyertstrjitte in 
swerm Sturtmiezen (Staartmees). 

In Sturtmies is krekt in roze/wyt boltsje mei in 
lange sturt. Je hearre se foar at je se sjoche. Se 
roppe: prrrt, prrrt en wat piipgelûdsjes. Foaral 
de gelûdsjes fan de Sturtmies binne belangryk 
om te ûnthâlden.
Yn de Holwerter feart sjochst geregeld einen 
driuwen op it wetter. Dat binne faak de Wylde 

Ein mar soms is de feart fol mei Smjunten 
(smient), in lytse ein mei in brún/reade kop 
en in grize rêch. Se wurde ek wol fluiteinen 
neamd omdat har rop in soarte fan fluitsjen 
is, liket ek wol wat op de rop fan de Strânljip 
(Scholekster).

As it kâld waar is komme Fazanten soms tichtby 
de huzen. Se sitte dan yn in beam yn jo tún . De 
Fazant is gjin lânseigen fûgelsoarte. Se binne hjir 
ynfierd as sier- en jachtfûgel. In mantsje Fazant 
hat meardere wyfkes dy’t skierbrún binne . 

Japke Kamma fertelde my dat yn har tún in 
Sparwer (Sperwer) in Klyster pakte. As de fû-
geltsjes yn de tún hielendal ûnstjoer binne en al 
roppend foartstowe, kin je der mar op rekkenje 
dat der In Sparwer efter har oan sit. It bist hat in 
ljocht streepte boarst en in grize rêch .

No’t ik dit skriuw is it prachtich waar nei in 
kâlde grize perioade. Op de earste moaie dei 
stie ik bûten en der gie in Kleine Vos , in oranje/
brúne flinter, foar myn foatten sitten . Wie dat 
net in moaie maitiidsgroet!

Oant in oare kear,
5 maart 2013
Sara Hofman

sarahofman@gmail.com
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jAARVERSLAG AcTIVITEITEN cOMMISSIE HOLWERD 2012

jEU DE BOULE

Hou je van sportieve gezelligheid kom dan eens kijken en spelen op onze openingspartij op zondag 
28 april om kwart voor 2 op de jeu de boule-banen in het “Keechje”. Jeu de bouleballen zijn aan-
wezig. Inleg € 2,50.
Wees sportief en doe mee!! De kofje en thee binne ree!

Info jeu de boule-commissie:
Anton Wiersma, Tine Koopmans, Jantsje Stielstra, Tineke van Slooten en Gerard Bultema

Spelletjesavond - Vrijdag 9 maart
Het leek de Activiteiten commissie Holwerd 
(AcH) leuk om dit jaar te starten met een 
nieuwe activiteit, een spelletjesavond in ’t 
Amelander Veerhuis. Helaas kon dit niet door-
gaan omdat er te weinig aanmeldingen waren. 

Paaseieren zoeken - Maandag 9 april

Toen was het alweer tijd voor het jaarlijkse 
paaseieren zoeken. In het bos waren twee 
gedeeltes bezaaid met paaseieren, één voor de 
kinderen van de onderbouw en een gedeelte 
voor de kinderen van de bovenbouw. Tussen 
deze paaseitjes lagen twee gouden en twee 
zilveren eieren verstopt. Naast een bos voor 
de kinderen was er dit jaar ook een 18+ bos. 
Een aantal enthousiaste ouders doken hierin 
om het gouden ei te vinden. Op de foto is te 
zien wie de vinders van de gouden en zilveren 
eieren waren.

Koninginnedag - Woensdag 30 april

Ook dit jaar werd Koninginnedag georgani-
seerd i.s.m. de Oranje Vereniging. De dag 
startte met beide korpsen en allemaal mooi 
verklede kinderen bij de Sporthal. Na het Frysk 
volkslied ging de hele club door het dorp om 
daarna weer terug te komen bij het sportveld. 
Terwijl de korpsen nog een aantal marsen ten 
gehore brachten was er voor de kinderen van 
de basisschool een ‘Olympisch spellencircuit’ 
uitgezet.  ’s Middags startte de inmiddels tradi-
tionele strijd om de ‘Oranjebowl’. Er was een 
grote survivalbaan aanwezig en door het mooie 
weer konden er veel spelletjes met water 
worden gedaan. Vanaf 16:00 uur was er een 
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optreden van Rintje Kas. Hij wist de sfeer er 
goed in te krijgen. Het was dan ook weer een 
dag vol met actie, gezelligheid en vertier voor 
jong en oud.

Ringrijden - Vrijdag 11 mei

Een jarenlange traditie is dit jaar weer opgepakt 
en dat is het ringrijden. Wat was het een suc-
ces! Er waren 12 aanspanningen en 7 ruiters 
onder het zadel. Voor zo’n eerste keer na lange 
tijd zeker niet slecht. De meeste deelnemers 
verschenen in gepaste kledij aan de start. Er wa-
ren mooie prijzen te winnen, gesponsord door 
verschillende bedrijven uit de omgeving. Het 
ringrijden vond plaats op de Elbasterwei, waar 
ook een tent aanwezig was waarin de nodige 
drankjes genuttigd konden worden. 

Wandel- motor- en fietstocht - Zondag 3 juni

De motoren vertrokken als eerst vanaf de 
Gouden Klok. Na een koude, maar droge tocht 
kwamen zij aan in Zoutkamp, waar een heerlijk 
bakje koffie met eigengemaakte appeltaart 
klaarstond. Dit ging er wel in! De wandel-
tocht werd gelopen door zo’n 25 personen. 
Via de Elba en door de landerijen werden ze 
halverwege opgewacht voor een bakje koffie. 
Ook voor de fietsers was er natuurlijk een 
mooie route uitgezet, waarbij koffie en thee 
klaar stond in de Theetuin in Blije. Met een 
deelname van ongeveer 60 personen was dit 
een zeer geslaagd evenement! Bij terugkomst 
in Holwerd, stond er in de Gouden Klok een 
heerlijk kopje groentesoep te wachten.

EK-festijn - 9, 13 en 19 Juni
In samenwerking met The Sound organiseerde 
de AcH dit jaar het EK-festijn. Alle wedstrijden 
konden in The Sound worden gekeken op een 
groot scherm. 
• Zaterdag 9 juni: Nederland - Denemarken
• Woensdag 13 juni: Nederland - Duitsland 
• Dinsdag 19 juni: Nederland - Portugal

Een beetje teleurgesteld waren de voetbalfans 
in The Sound wel, maar het was erg gezellig om 
samen de wedstrijden te kijken. 
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Snuffelroute - Zaterdag 14 juli
Wat waren de weersvoorspellingen weer slecht 
voor deze dag, maar gelukkig had Piet het mis 
en hoefden de verkopers niet in de regen te 
zitten. Met een prima temperatuur en  zo nu 
en dan wat zon, was de snuffelroute weer een 
geslaagd evenement. In totaal stonden er ruim 
40 enthousiaste verkopers verspreid door het 
hele dorp.

Wadlopen - Zondag 15 juli
Ook nieuw dit jaar was het wadlopen. Op 
zondagmiddag om 13:00 uur vertrokken 44 
deelnemers vanuit de Steeg richting ’t Skoar. 
Onder begeleiding van 3 gidsen van wadloop-
centrum Dijkstra werd een mooie tocht over 
het wad van 3 uren gelopen, sommigen hebben 
zelfs een zeehond gespot. Er liepen mensen 
mee van verschillende leeftijden. De jongste 
deelnemer was 6 jaar en de oudste maar liefst 
73 jaar!  Na afloop kon er nog even nagepraat 
worden in café de Steeg. Een gezellige en zeer 
geslaagde middag!

Viswedstrijd - Woensdag 12 september
Op woensdagavond verzamelden de vissers van 
Holwerd zich bij ’t Theebusbosk. Vervolgens 
werden tussen Holwerd en Waaxens de hen-
gels uitgegooid. Er werd gevist door jong en 
oud. Bij de één wilde het iets beter dan de 
ander, maar toch werden er ook dit jaar een 
mooi aantal vissen boven water gehaald. 

Greppeltocht - Zaterdag 29 december
Wat een enthousiasme  voor de greppeltocht. 
Binnen een week moesten we al mensen 
teleurstellen omdat het vol was! Ruim 150 

personen waren deze avond op route in en 
rondom Holwerd. Met medewerking van 4 
spotters werden grote aantallen deelnemers 
gespot in de greppels. Toch is het een aantal 
ook gelukt om zonder gespot te worden weer 
terug te keren in “the Sound”. Hier kon onder 
het genot van een drankje en een broodje 
knakworst worden bijgepraat. Ook dit jaar was 
het weer een erg geslaagde avond en zeker 
voor herhaling vatbaar! 

Intocht Sinterklaas - Zaterdag 24 november

Dit jaar kwam Sint met al zijn zwarte pieten 
natuurlijk ook weer in Holwerd. Alle kinde-
ren verzamelden op de Pier, want Sinterklaas 
zou met de watertaxi aankomen! Na een 
welkomstwoord van Hessel Hiddema, gingen 
alle pieten samen met Sinterklaas naar “the 
Sound”, waar paard en wagen hen op stond 
te wachten om gezamenlijk met de korpsen en 
alle kinderen een rondgang door het dorp te 
maken. En natuurlijk in ’t Sintrum de rest van 
de middag feestvieren. Voor de kleintjes was 
er het knutselen en voor de grotere kinderen 
was er karaoke. 
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Dit jaar heeft Hennie de Boer besloten ons te 
verlaten. Dit is natuurlijk erg jammer, maar we 
hopen dat we snel een enthousiaste vervang(st)
er voor haar zullen vinden. Hennie, bedankt! 

We willen iedereen bedanken die op wat voor 
manier dan ook heeft meegeholpen bij de ver-
schillende activiteiten. Zonder de vrijwilligers, 
de deelnemers en het publiek zou het ons niet 
lukken de activiteiten tot een succes te bren-
gen. Bedankt!!

Voor het komende jaar staan de volgende acti-
viteiten op het programma:
• Zaterdag 16 maart - Spelletjesavond 

• Zondag 1 april - Paaseieren zoeken
•  Zondag 21 april - Wandel-, Motor-, Fiets, 

en hardlooptocht 
• Eind aug/begin sept - 55+ reisje
• Woensdag 4 sept - Viswedstrijd
•  Zaterdag 26 oktober - Spokentocht i.s.m. 

“the Sound”
• Zaterdag 23 november - Sinterklaasintocht 
•  Zaterdag 14 december - Kerst sing-in 

Hopelijk zien we u weer bij de activiteiten in 
2013!

Arjan Barendsen, Sandra Varkevisser, 
Johan Grevink, Berber Meindertsma, Wietske 
v/d Weg, Tineke Hoekstra en Chris Dijkstra

jAARREkENING AcTIVITEITEN cOMMISSIE HOLWERD 2012

  Inkomsten   Uitgaven 
  
Saldo kas  €         160,79   €             -   
Saldo bank        1.659,06               -   
Bankrente              3,39                -   
Singin (betaald in 2012)                 -           56,00 
Wandeltocht         406,00       371,05 
Pasen                  -           79,05 
Ringrijden          967,50       611,60 
Snuffelroute            74,00         16,25 
Horecadienst Holwerterfeest          200,00               -   
EK festijn           125,00             8,45 
Viswedstrijd           32,00         74,40 
Greppeltocht         430,00       117,40 
Sinterklaas                    -         990,98 
Subsidie Sing-in 2011         600,00               -   
Gift Dorpsbelang          350,00               -   
Bankkosten (wereldpas en abonnement)                   -          130,08 
Overige kosten A.c.H.                  -          115,00 
  
Saldo kas        150,09 
Saldo bank   2.287,39
  
Saldi 2012 €      5.007,74  €     5.007,74 
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Uitvaartvereniging “DE LAATSTE EER”, Holwerd
www.uitvaartvereniging-de-laatste-eer-holwerd.nl
Secretariaat: 
Gama 3, 9151 HL Holwerd; tel. 0519 - 562421
Correspondentieadres: 
Postbus 3, 9150 AA  Holwerd
Opgericht: 8 december 1904

Dinsdag 26 maart a.s. is er de jaarlijkse algeme-
ne ledenvergadering van de grootste vereniging 
van Holwerd.
De agenda staat weer bol van onderwerpen 
die aan de leden worden voorgelegd.
Ieder lid ( vanaf 18 jaar) heeft een uitnodiging 
en een ledenkaart gekregen en heeft op de 
agenda kunnen zien dat er een wijziging bin-
nen het bestuur gaat plaatsvinden. Jan Idsardi 
gaat de Laatste Eer na jaren van betrokkenheid 
verlaten. Gerrit Bilker is gevraagd om het pen-
ningmeesterschap op zich te nemen en heeft 
hier positief op gereageerd. Mits er geen te-
genkandidaten worden aangeleverd, zal hij ons 
gezellige team van bestuursleden versterken. 

Naast alles wat er op de agenda staat is er ook 
weer ruimte voor een gastspreker ingelast.
Dit jaar komt notaris Tom Brouns vertellen 
over de praktische problemen en oplossingen 
die kunnen optreden na overlijden i.v.m. de 
afwikkeling van een erfenis. Verder verteld hij 
over de sinds 1 januari 2013 gewijzigde bijdra-
geplicht m.b.t. AWBZ-zorg en de WMO. Een 
ander actueel onderwerp: Moeten we nog wel 
erfbelasting betalen of hoeft dat niet meer? Er 
is ook gelegenheid zelf zaken/voorbeelden aan 
te dragen en vragen te stellen.

De algemene ledenvergadering is uiteraard al-
leen toegankelijk voor leden van de Laatste Eer. 
Wil je lid worden? Neem dan contact op met 
het secretariaat. Kijk eens op onze site wat wij 
voor u/je kunnen betekenen.

De algemene ledenvergadering begint om 
19.30 uur en zal gehouden worden in It 
Sintrum, Elbasterwei 3 te Holwerd.

NIEUWS VAN UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER HOLWERD.

UIT HET VERLEDEN VAN HOLWERD

Zo langzamerhand zijn de adellijke woonhui-
zen, de stinsen en staten,  rondom ons dorp 
wel zo’n beetje beschreven. De bekendste 
zijn de revue  gepasseerd en ik wil het deze 
keer dan ook maar eens over een wat onbe-
kendere stins hebben. Het is de Tzigerastins. 
Deze stond op de plaats van de loodsen 
op de driesprong van de Medwerterwei 
met De Hoarnen in de Holwerter Mieden. 
Landbouwer Upt Hiddema heeft hier nu be-
drijfsloodsen staan.
 
Deze stins is vermoedelijk ergens in de 14e 
eeuw ontstaan. Tzigera is een van de vier 
sates van de terpbuurschap Medwerd. Deze 
buurschap werd reeds in de 9e eeuw ge-
noemd, toen aan de abdij van  Fulda hier 

gondbezit werd geschonken. In de tweede 
helft van de 12e eeuw woonde hier een 
waterzuchtige vrouw die door abt Frederik 
van Mariëngaarde werd genezen. In 1390 was 
Asega fen Medwerth grietman in Dongeradeel. 
Geen van deze oude vermeldingen behoeft 
echter specifiek op Tzigera betrekking te heb-
ben. Tzigera state ontleende zijn naam aan 
een oude gelijknamige familie. Evenals Bolta en 
Bauwerda in Holwerd betreft het een reeds 
in de 15e eeuw opgegeven hoofdelingenpo-
sitie. Blijkens de naam van de pachter Gerleff 
Thiegera in 1511 werd toen de naam Thiegera, 
Tiegera of Tyegera guedt te Medwert (1543) 
reeds gebruikt. In 1700 heette het Tygra en 
in 1850 Tygera. In de eerste helft van de 15e 
eeuw woonde hier Epe Tzigera, gehuwd met 
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Bauck Ingia. Het wapen “Tzigera in Holwert” 
wordt in het Burmaniaboek afgebeeld als:  een 
Friese halve adelaar, en blauw met een balk van 
goud, vergezeld van een gouden ster boven 
en beneden. Helmteken: een eenhoorn met 
een gouden hoorn en een blauwe vogel? in de 
bek. Hun dochter Reinsck trouwde met Peter 
camstra te Jelsum op Dekema State. Reinsck 
stierf in 1488, Peter in 1494. Beiden werden 
te Jelsum, waar zij ook woonden, begraven. In 
1511 was de grootte 40 pondemaat en in 1700 
63 pondemaat. In beide jaren werd het voor 20 
floreen aangeslagen. Eigenaars in 1511 waren 
Renick Kampstera en de drie priesters aldaar. 
Ook in 1640 en 1700 behoorde het nog aan 
de familie camstra. In 1700 was dat Maria Anna 
van Æbbinga, weduwe van Tjalling camstra van 
Tjaarda die op Tjaarda State te Rinsumageest 
woonde. Tzigera werd in het stemkohier van 
1698 dan ook vermeld als Tjaarda. In het 
floreenkohier van 1700 is echter de naam 
Tygra vermeld. Daarna raakte het buiten de 
familie, want in 1728 was het eigendom van Jan 

Annes te Blije, die verpachtte het aan Homme 
Sydses. Het kadaster vermeldt in 1832 Reinder 
Oepts Dijkstra als eigenaar. Toen stond er op 
het stinsenterrein een kop-hals-rompboerderij. 
Tot 1886 moet hij hier gewoond hebben en is 
toen opgevolgd door Upt Willems Hiddema. 
Vervolgens woonde diens zoon Frans Upts 
Hiddema er tot 1926. Daarna is de boerderij 
verhuurd aan D. Steensma tot 1929. In dat 
jaar ging de schuur door brand verloren. Het 
bijbehorende land is toen samengevoegd met 
die van “Klein Medwerd” met als eigenaar Upt 
F. Hiddema. Op Tygera is toen een nieuwe 
schuur gebouwd. Ook deze schuur ging uitein-
delijk door brand verloren. Het voorhuis dat 
steeds was behouden is later in de tachtiger 
jaren ook afgebroken. Het hele terrein bestaat 
tegenwoordig uit twee bedrijfsloodsen.
(bronnen: Stinsen en States in Friesland, De 
Stinsen in middeleeuws Friesland en hun bewo-
ners; P.N.Noomen)

Henk Willemsen 
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DE TEEk IS TERUG: BEScHERM UW HUISDIER!

De sneeuw is nog maar net weg, maar er 
zijn alweer teken gesignaleerd. De teek kan 
diverse ziekten overbrengen op uw huisdier. 
Daarom is het belangrijk om uw dier te be-
schermen tegen teken.

Teken zijn kleine, spinachtige dieren die zich 
vast kunnen zetten in de huid van uw huisdier 
(en ook van u zelf!) en daar bloed drinken. 
Op zich kan dat weinig kwaad, maar op die 
manier kan de teek ook ziekten overdragen. In 
Nederland zijn veel teken besmet met Borrelia, 
de bacterie die ziekte van Lyme kan veroor-
zaken. Maar de teek kan ook andere ziekten 
overdragen, zoals babesiose, anaplasmose en 
buiten Nederland ook ehrlichiose. Soms merkt 
u pas lange tijd na een besmetting dat uw dier 
ziek is. Meestal kan tijdige behandeling de op-
gelopen ziekte succesvol bestrijden, maar het 
is ook mogelijk dat uw dier de rest van zijn 
leven last zal hebben van de infectie en zonder 
behandeling kan uw dier overlijden.
Teken zijn vooral actief in voor- en najaar.
Teken wachten hun gastheren op, hangend aan 
twijgjes en grashalmen of hoge planten. Het 
duurt een tijdje voordat een teek zich heeft 
vastgezet. 
De zuigsnuit werkt zich daarbij diep in de huid 
en 24 uur daarna wordt speeksel van de teek in 
de wond en dus in het bloed gespoten. 
Teken zijn vooral bekend bij honden, maar ver-
gis u niet: ook katten en bijvoorbeeld paarden 

kunnen last hebben van teken en door hen 
besmet worden met ziekten.
Preventie is dan ook belangrijk: het gebruik van 
teken werende en teken dodende middelen 
kan uw huisdier beschermen. Overleg met uw 
dierenarts wat voor uw dier het beste middel 
is, want niet elk middel wordt door elk dier ver-
dragen! Een middel dat bedoeld is voor gebruik 
bij honden kan bijvoorbeeld giftig zijn voor kat-
ten, en sommige rassen zijn overgevoelig voor 
bepaalde middelen.
controleer zelf uw dier regelmatig en verwijder 
teken direct, liefst met een daarvoor ontwor-
pen hulpmiddel zoals een tekentang of teken-
haakje. U kunt deze kopen o.a. bij uw dieren-
arts kopen. Let op dat u niet in de teek knijpt 
of de teek verdooft, want dan kan de teek zijn 
speeksel in de hond spugen. Let er op dat er 
geen monddelen achterblijven en ontsmet de 
wond. In de meeste gevallen worden ziekten 
pas na 24 uur overgedragen, dus als u de teek 
snel verwijderd of een tekenmiddel gebruikt, 
kunt u besmetting voorkomen.
En vergeet niet ook zelf op te letten of u niet 
gebeten bent door een teek. De grootste kans 
op een tekenbeet hebt u na wandelen en tui-
nieren! Heeft u zonder dat u een teek gezien 
heeft plotseling een grote rode vlek, ga er dan 
mee naar de dokter, want het kan een besmet-
ting met de Borrelia-bacterie zijn! 

Joke de Lange, 
dierenarts ‘Terpelân’, Blije
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Notulen van de algemene ledenvergadering 
2012 van de vereniging van dorpsbelangen 
Holwerd gehouden op 27 maart 2012 in het 
Amelander Veerhuis
Vanuit de Dongeradeelse gemeenteraad zijn 
aanwezig: Jurjen van der Meer (cDA), Wies 
Boonstra-Reinders (cDA), Klaas Fokkinga 
(FNP), cootje Klinkenberg-Franken (PVDA), 
Greet Rubertus (VVD) Alma Klaassens-
Fennema (cU) en Pieter Braaksma (ABD)

Genodigden: Maeike Lok (Doarpswurk), Jan 
Rodenhuis (Partoer) en Harm Kamstra (MFA)
 
Bestuur dorpsbelang (DB): Hessel Hiddema, 
Theo Broersma, Dirk Bergema, Frans Fennema, 
Sara Hofman en Henk Willemsen

Aanwezige leden: 45

Afwezig met kennisgeving: Femke Meindertsma 
(DB)

***********************************

1. Opening
Even over half acht opent voorzitter Hessel 
Hiddema de vergadering met de mededeling 
dat er 2x koffie/thee wordt geschonken op 
kosten van de vereniging. Omdat dorpsbe-
lang in 1962 is opgericht, en dit jaar dus vijftig 
jaar bestaat, wordt er ook getrakteerd op 
oranjekoek. Vanwege afwezigheid van Femke 
Meindertsma, die aan een trektocht door Azië 
bezig is, zal Henk Willemsen de notulen maken. 
De tulpen op tafel zijn van Marten Slager.

De Doarpsbel (eerder contactblad voor 
Holwerd en omgeving geheten) bestaat dit jaar 
veertig jaar. complimenten voor de diverse 
redacties die het blad door de jaren heen heb-
ben gemaakt.. Frans Fennema heeft alle uitga-
ven vanaf 1972 bij elkaar gezocht en ingescand 
zodat ze straks via de computer te raadplegen 

zullen zijn via holwerdonline.

De voorzitter kijkt weer vooruit in het jaar 
2012. Van de gemeente is bericht ontvan-
gen dat uit bezuinigingsoogpunt plantsoenen 
voortaan minder vaak zullen worden gemaaid 
en onderhouden. De Provinsje Fryslân zal dit 
voorjaar de Stasjonswei veiliger maken en de 
gemeente is al bezig met de herstrating van 
een deel van de Fonteinstrjitte bij de vier nieuw 
gebouwde levensloopbestendige woningen.

Dan worden de toppers uit ons dorp nog 
even genoemd: Douwe Jan de Boer, nationaal 
kampioen schilderen in Ahoy Rotterdam, Hein 
Durk Vellema, overwinningen in de autocross 
en Gert Anne van der Bos vanwege zijn top-
prestaties op kaatsgebied.

2. Notulen jaarvergadering 2011
Germ Patrouilje merkt op dat hij in de rond-
vraag heeft bedoeld dat het toeristisch fiets- en 
voetpad van de Theebus naar Elba niet goed 
wordt onderhouden. De gemeente heeft toe-
gezegd om de schelpen aan te vullen. 

3. Ingekomen stukken
Er is een uitnodiging ontvangen voor de open 
dag van de mestvergisters op Lands Welvaren 
en bij Antonides op 6 april 2012. Een tweede 
ingekomen stuk is een niet ondertekende brief 
van een verontruste eierzoeker over de mest-
vergistingsinstallaties.

4. Mededelingen
Waddeninformatiecentrum Howerd. Het 
woord is aan Theo Broersma. De gemeente 
vindt dat het WIcH de pijlen te veel op het 
kassenterrein heeft gericht. Er is een onderzoek 
geweest naar mogelijke andere vestigingsplaat-
sen en daar is met wethouders De Graaf en 
Van der Ploeg over gesproken.. Er is nu wel 
duidelijk geworden dat het kassenterrein uit-
gesloten is. De gemeente geeft aan dat er op 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012
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de plek van jeugdhonk The Sound of het oude 
Radekocomplex ook goede mogelijkheden zijn. 
Omdat het WIcH zo langzamerhand van start 
wil gaan loopt er momenteel een onderzoek 
om de oude gereformeerde kerk te verbou-
wen tot een tijdelijke locatie. chris Dijkstra wil 
graag weten wat er dan met de kassen gaat 
gebeuren als daar geen informatiecentrum mag 
komen. Er schijnt zich bij de gemeente een on-
dernemer te hebben gemeld die de kassen wil 
gaan gebruiken om er cranberries te gaan telen. 

Henk Willemsen vertelt over de stand van 
zaken rond het experiment beschermde dorps-
gezichten Dongeradeel. Onze gemeente telt 
vier beschermde dorpsgezichten waarvan ons 
dorp er één is. Inwonersaantallen lopen terug 
(krimp) en om de dorpen nu en in de toekomst 
leefbaar te houden heeft de gemeente samen 
met provincie en rijk dit experiment uitgedacht. 
Er zullen gelden beschikbaar worden gesteld 
voor het opknappen van het aangezicht van het 
beschermde dorpsgebied. Diegenen die hun 
pand willen opknappen moeten aan bepaalde 
voorwaarden voldoen om voor subsidies of 
laagrentende leningen in aanmerking te komen. 
Om een breed draagvlak onder de bevolking 
te krijgen zullen de projecten door de inwo-
ners zelf worden geselecteerd en aangedragen. 
Daarvoor zal er na de zomervakantie een 
dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) in elk 
van de vier beschermde dorpsgezichten (Ee, 
Metslawier, Paesens-Moddergat en Holwerd) 
worden opgericht. Deze zal bestaan uit dorps-
genoten die daar in zitting willen nemen. Op 
dit moment is een werkgoep bezig om een 
dorpsverkenning van ons dorp op te stel-
len. Bouwhistorische architecten gaan in het 
voorjaar aan de slag om een bouwhistorische 
verkenning per pand in het beschermde dorps-
gebied te maken en in november 2011 is al 
door de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 
(voorheen de monumentenzorg) een cultuur-
historische verkenning van ons dorp opgesteld. 
Deze drie verkenningen samen vormen de 
basis voor de op te richten DOM Holwerd 

die in september 2012 zal worden opgericht 
en daarna aan de slag kan gaan. Zo’n opzet 
als deze is nog nooit eerder uitgevoerd en is 
daarom ook een experiment. Het wordt vanuit 
de Provinsje Fryslân en vanuit Den Haag dan 
ook nauwlettend gevolgd.

Aanpak verkrotting en verpaupering. Henk 
Willemsen kan vanuit deze werkgroep melden 
dat de gemeente toestemming heeft gekregen 
om een aantal verkrotte panden vanuit dit 
provinciale project aan te pakken. Het meest 
in het oog springende verkrotte pand is It 
Keechje nummer 4. Eigenaren van de panden 
in dit project worden via een nieuw opgezet 
handhavingsbeleid en op straffe van dwang-
sommen aangespoord om de situatie van 
hun verpauperde eigendommen te verbeteren. 
Dorpsbelang, Doarpswurk en gemeente wer-
ken hier in samen.

Frans Fennema kan meedelen dat Staatsbos-
beheer ons heeft benaderd om het voor 
recreatie beschikbaar gaan maken van het bui-
tendijkse kweldergebied. Dit project wordt het 
laarzenpad genoemd. De bedoeling is om de 
routes te laten aansluiten op de al bestaande 
wandelroutes van Ecolana. In dit project is ook 
de realisatie van een vogelkijkhut opgenomen. 
Rense van Slooten loopt al vaak buitendijks. Hij 
zou graag de route via de pûndyk weer terug 
willen hebben. Germ Patrouilje vraagt of de 
zomerpolder dan ook in weer in ere wordt 
hersteld. De voorzitter antwoordt dat dit juist 
andersom is. Het gebied wordt verder verkwel-
derd, dus eb en vloed hebben vrij spel. 

Vanuit de buurt rondom de speeltuin aan De 
Kamp en bij de Nije Nijhof zijn veel klach-
ten gekomen over rondhangende en vernie-
lende jeugd. Vanuit ons bestuur heeft Henk 
Willemsen een aantal vergaderingen georga-
niseerd samen met de buurtagent en Rob van 
der Holst. Het doel hiervan was de problemen 
in kaart te brengen en oplossingen te zoe-
ken om een eind aan de overlast te maken.. 
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Volgens Dirkje Bierma is het bij de Nije Nijhof 
nog steeds een grote troep verzoorzaakt door 
hangjongeren.

5. Jaarverslag 2011
Het jaarverslag, dat door onze secretaresse 
Femke Meindertsma is gemaakt, wordt door 
Sara Hofman voorgelezen. Siem Vellinga merkt 
op dat de datum van de Pc in Franeker niet 
klopt. Dit is niet de 5e woensdag van augustus, 
maar de 5e woensdag van juli.
 
6. Financieel verslag
Jan van der Velde vraagt of het grote bedrag 
aan subsidies dat op de jaarrekening staat 
eenmalig is. Penningmeester Dirk Bergema 
antwoordt bevestigend. Er is van de gemeente 
een aardig bedrag aan subsidie ontvangen als 
bijdrage in de onkosten voor de opnamen van 
“Doch it foar dyn doarp” van Omrop Fryslân. 
Richard Rintjema vindt de vergaderkosten ook 
nu weer erg hoog. Dirk legt uit dat dit door 
de vele vergaderingen komt die buiten de 
normale bestuursvergaderingen zijn gehouden. 
DB wordt bij steeds meer dingen betrokken 
en dat vergt ook steeds meer overleg. Denk 
daarbij aan de vergadering in het kader van het 
werkbezoek van burgemeester en wethouders 
aan Holwerd en de extra vergaderingen met 
dorpsbewoners over baldadige jeugd. Pieter 
Braaksma (ABD) mist de post bankkosten 
op het overzicht. “Dat klopt”, aldus de pen-
ningmeester. We bankieren bij de Regiobank 
en die rekent geen bankkosten. Siem Vellinga 
vraagt waar de schenking van € 1.000 van het 
Nut voor is bedoeld. Dit is om “iets” te doen 
voor ons dorp.

7. Verslag activiteitencommissie
Deze was te lezen in de Doarpsbel. Er zijn geen 
vragen..

8. Financieel verslag activiteitencommissie
Ook te lezen in de Doarpsbel, geen op- of 
aanmerkingen.

9. Verslag Stichting Holwerter Feest
Hessel Hiddema deelt mee dat het feest in 
2011 goed bevallen is. Klaske Miedema leest 
het verslag voor. Opvallend is dat er in 2011 
maar liefst 23 versierde wagens aan de op-
tocht meededen. Voor het komende feest is 
besloten de catering in handen te geven van 
de plaatselijke horeca. Rense van Slooten van 
café/snackbar De Steeg is hier samen met Jelle 
Auke Vrieswijk van café Het Hoekje in Hantum 
in gesprongen. Na het feest zal er worden 
geëvalueerd. Klaske Miedema-Jensma leest het 
verslag voor. 

10. Financieel verslag Stichting Holwerter 
Feest
Ronald de Boer is van deze stichting de pen-
ningmeester. Bij gebrek aan kopies om uit te 
delen worden de financiën mondeling mee-
gedeeld en besproken. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen.

11. Verslag van de kascommissie
De commissie bestaat uit Metske van der Ploeg 
en Anneke Hartmans. Helaas is Anneke niet 
aanwezig zodat Metske het woord alleen moet 
voeren. Hij wist van tevoren niet dat er drie 
jaarrekeningen gecontroleerd moesten wor-
den. En ook nog op verschillende manieren ge-
maakt; handmatig en op de computer. Ze zien 
er allemaal keurig uit en zijn akkoord bevonden. 
Metske vraagt om een speciaal applaus voor 
het vele werk dat de activiteitencommissie 
heeft gedaan om het plezier en de leefbaarheid 
in Holwerd te bevorderen.

12. Benoeming nieuw lid kascommissie
Als nieuw lid wordt Jan van der Velde be-
noemd. Samen met Metske zal hij volgend jaar 
de boeken controleren.

13. Verslag Stichting Recreatie en Toerisme 
Holwerd (SRTH)
Durk Geertsma doet verslag. In 1993 is de 
stichting opgericht door een groep enthousias-
te bootbezitters. Om het haventerrein aan de 
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rondweg te kunnen opknappen zijn er destijds 
obligaties uitgegeven. De stichting heeft drin-
gend behoefte aan een paar nieuwe bestuurs-
leden. Zoals bekend zijn er problemen met het 
op diepte brengen van de Holwerder vaart. ’s 
Zomers groeit het water dicht met waterplan-
ten. Voorheen werd er door het Wetterskip 
onder water gemaaid, maar de laatste jaren is 
dat niet meer gedaan. De diepte is nu gemid-
deld 85 cm. Voor een goede vaarroute zou 
dat eigenlijk 1.30 m moeten zijn. De stichting 
is over de vooruitzichten somber gesteld, want 
uitbaggeren zit er voorlopig niet in. Douwe 
Dijkstra vraagt of er een overloop op de grote 
rioolbuis naar de waterzuivering in Burdaard zit. 
Als dat zo is dan zou dat een argument voor 
uitbaggeren kunnen zijn. Want als de buis zou 
overlopen dan moet het vuile water dat dan 
vrijkomt zo snel mogelijk worden afgevoerd 
door de vaart. Rense van Slooten vraagt of er 
ook weer obligaties worden uitgeloot. Durk 
deelt mee dat er binnenkort weer berichten 
worden verzonden naar diegenen die daarbij 
zitten en waarvan het adres bekend is.

14. Voorstel tot contributieverhoging
Vanuit de ledenvergadering is al vaker het idee 
geopperd om de contributie te verhogen om-
dat de uitgaven steeds hoger worden. De ver-
eniging krijgt steeds meer voor zijn kiezen en 
daardoor ook hogere kosten. Het bestuur stelt 
daarom voor om de jaarlijkse contributie te 
verhogen naar € 8,00. Met instemming van de 
aanwezigen wordt het voorstel aangenomen. 
In 2013 zal de verhoging worden doorgevoerd.

15. Bestuursverkiezing
Voor de aftredende bestuursleden Sara 
Hofman en Dirk Bergema heeft de voorzitter 
lovende woorden. Dirk heeft ruim 25 jaar in 
het bestuur gezeten en heeft jarenlang de kas 
beheerd. Sara is 14 jaar bestuurslid geweest 
waarvan een tijd lang voorzitter. Beiden wor-
den bedankt voor hun jarenlange inzet en krij-
gen een bos bloemen en waardebonnen over-
handigd. Nu er twee bestuursleden aftreden en 

niet herkiesbaar zijn moeten er nieuwe leden 
worden gekozen. Klaske Miedema-Jensma heeft 
zich kandidaat gesteld en wordt benoemd. Een 
tweede bestuurslid dient zich helaas niet aan. 
Het bestuur zal op zoek naar een geschikte 
kandidaat.

16. Rondvraag
Harm van der Ploeg vraagt wat de bedoeling 
is in de tuin bij Beyertstrjitte 1, het lijkt wel 
een autosloperij. Komt daar een bedrijf? Het 
bestuur antwoordt dat dit een kwestie is tussen 
de gemeente en de eigenaar. Hij moet net als 
iedereen aan wettelijke eisen voldoen.
Klaas Herder wil graag weten waarom de 
procedure voor het bestemmingsplan van de 
voormalige consistorie van de hervomde kerk 
zo veel voeten in de aarde heeft. Dit werkt 
frusterend voor de jonge mensen die graag aan 
de slag willen. Pieter Braaksma van Algemeen 
Belang Dongeradeel geeft als antwoord dat dat 
nu eenmaal zo werkt bij gemeentelijke proce-
dures, het kan gewoon niet sneller. In oktober 
zal de definitieve wijziging van het bestem-
mingsplan voor dit pand in de gemeenteraad 
kunnen worden besproken.
Marten Slager is van mening dat de mestver-
gister op het HTO-terrein niet alleen maar 
het probleem is van de buurtbewoners maar 
van het hele dorp. De vergunning die hier-
voor is verleend is op basis van aanvaardbare 
geurhinder afgegeven. Maar de geur overstijgt 
het aanvaardbare ruimschoots. Dat is, afhan-
kelijk van de wind, ook zeker in het dorp te 
merken en het lijkt hem voor de camping ook 
niet erg gunstig. Gasten vertrekken of komen 
niet meer terug vanwege de stankoverlast. 
Douwe Dijkstra vraagt of dorpsbelang hier 
ook een visie op heeft. Metske van der Ploeg 
zegt dat iedereen destijds bij de vergunning-
aanvraag bezwaar had kunnen indienen bij de 
gemeente. Zo’n mestvergister heeft natuurlijk 
ook een functie, namelijk het verwerken van 
natuurlijk afval uit de agrarische sector. Wopkje 
Bergmans is van mening dat we zelf het num-
mer van de milieu-inspectie, dat in de doarps-
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bel geregeld wordt genoemd, moeten bellen bij 
voortdurende overlast. Dan krijgt de gemeente 
er ook zicht op.
Piet Hiemstra geeft het bestuur mee dat bij een 
eventuele nieuwe ingebruikstelling van het kas-
sencomplex aan de eigen inwoners moet wor-
den gedacht gelet op de werkgelegenheid. Er 
moeten dus geen Polen aan het werk komen.

Na de pauze:

Experiment beschermde dorpsgezichten 
Dongeradeel
Maeike Lok werkt bij Doarpswurk in Raerd en 
Jan Rodenhuis bij Partoer in Leeuwarden. Dit 
zijn beide organisaties om de leefbaarheid en 
“it wolwêzen fan doarpen op it Fryske plat-
telân” te bevorderen. Ze begeleiden ons bij het 
maken van de dorpsverkenning en geven uitleg. 
Het is een experiment in de vier beschermde 
dorpsgezichten van Dongeradeel. Noordoost-
Fryslân is een anticipeerregio op de krimp. Doel 
is het versterken en aantrekkelijk maken van 
duurzame woonmilieus. Hiervoor is op dit mo-
ment ruim 1,2 miljoen euro beschikbaar voor 
een periode van 2 jaar waarin het project loopt 
en voor de 4 beschermde dorpsgezichten (Ee, 
Paesens-Moddergat, Metslawier en Holwerd). 
Met dit geld kunnen o.a. particuliere woningen 
worden opgeknapt. Om voor een bijdrage in 
aanmerking te kunnen komen zal een eigenaar 
zelf met een plan moeten komen en een aan-
vraag kunnen indienen bij de (nog op te rich-
ten) dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM). 
Deze maatschappij, die bestaat uit eigen dorps-
bewoners, geeft een oordeel en vervolgens 
gaat dat oordeel naar de centrale DOMkoepel 
waar uiteindelijk een beslissing wordt geno-
men. Maar eerst moet de dorpsverkenning en 
de bouwhistorische verkenning klaar zijn. De 
dorpsverkenning zal op 15 mei aan het dorp 
worden gepresenteerd. De informatie zal ook 
via holwerdonline beschikbaar komen. Jan en 
Maeike worden bedankt voor de uitleg.

Multifunctionele Accommodatie (MFA)
Harm Kamstra geeft als voorzitter van het 
MFA uitleg over de stand van zaken. De inzet 
is om de sporthal te behouden en antwoord 
te geven op de krimp. De verwachting was 
om eind 2011 met de bouw te beginnen, 
maar dat is vertraagd tot aankomend voor-
jaar. Dit had met de aanbesteding te maken. 
Bouwbedrijf Dijkstra-Draisma is de aannemer 
geworden. Holwerd moet voor € 250.000 aan 
zelfwerkzaamheid uitvoeren. Dit is op papier 
allemaal rond. Ook de verdere financiering 
is nagenoeg rond. Er zijn flinke bijdragen van 
het Prins Bernhardfonds, Anjerfonds en VSB-
fonds toegezegd. De inrichting van het terrein 
rondom de sporthal wordt gedaan door de 
gemeente. Er zullen 92 parkeervakken worden 
gerealiseerd. Start van de bouw is nu gepland 
op 2 april. Dan zal begonnen worden met de 
tribune en de berging. De voorbereidingen 
voor verbouw van het zorgcentrum Nije Nijhof 
zijn nog in volle gang. Onder andere de huis-
arts zal er onderdak krijgen evenals logopedie, 
pedicure, bloedafname, buurtzorg en de aula’s. 
De procedure voor de aanbesteding voor het 
zorgcentrum moet nog worden opgestart. 
Hierbij zal er voorrang worden verleend aan 
lokale ondernemers. Voor de zomervakantie 
hoopt men de aanbesteding rond te hebben. 
Fokke Bouma houdt zich met een team druk 
bezig met het werven van vrijwilligers. Hiervoor 
zijn er huisaanhuis vragenformulieren verspreid. 
Harm wordt bedankt voor de uitleg.

Film
Theo Broersma vertoont de korte film ”De dei 
nei doch it foar dyn doarp”.

17. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.40 uur de vergade-
ring, bedankt iedereen voor de aanwezigheid 
en wenst allen wel thuis.
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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: tijdelijk in It Sintrum, 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
19 april ■  14 mei ■  11 juni

Iedere 2e dinsdag van de maand
Oud papier wordt opgehaald door 

De Tsjelke en de Bazuin
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