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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,  
Hegebuorren 1, 9151 HR Holwerd, tel. 06-
50250771, redactie@dorpsbelangholwerd.nl.
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20.00 uur

 27  Tsjochkonsert met Streksum en 
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16.00 uur

  NOVEMBER 2013
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16.00 uur
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NIJS FAN DOARPSBELANG
Koop in den vreemde niet wat het eigen dorp 
u biedt…!!! Eén van de vele kreten die vroeger 
in de oude ‘Kontaktbladen voor Holwerd en 
omgeving’, zoals het dorpskrantje uitgegeven 
door dorpsbelang toen heette, werden ge-
bruikt. Maar hoewel het aantal ondernemers 
en zeker de middenstand er, net zoals overi-
gens in ieder ander dorp, flink op achteruit is 
gegaan staan wij uiteraard nog steeds achter 
deze kreet. We zijn blij met alle bedrijvigheid 
die we in ons dorp nog hebben. Daar mogen 
we best trots op zijn! Als je dan in de oude 
dorpskrantjes sneupt die vanaf het eerste jaar 
van verschijnen (1972) nu via holwerdonline.nl  
te raadplegen zijn dan zie je ook aan de oude 
advertenties hoeveel zaken ons dorp vroeger 
rijk was. En dat is toch eigenlijk nog niet eens zo 
heel erg lang geleden. Bakkers, groenteboeren, 
melkboeren, slagers, supermarkten als Spar, 4 = 
6 en Végé, fietsenzaken, kappers… noem maar 
op. Ook is het erg nieuwsgierig om terug te 
zien wat zich in al die eenenveertig jaar in ons 
dorp heeft afgespeeld om de leefbaarheid in 
Holwerd in stand te houden en te bevorderen. 
Dat houdt nog steeds niet op…

Holwerter Roek van 2013
Ook nu werd tijdens het Holwerder feest weer 
de jaarlijkse Holwerter Roek bekend gemaakt. 
Deze onderscheiding, bestaande uit een oor-
konde, een broche  en een wisselbokaal met 
de namen van alle winnaars er in gegraveerd, 
wordt uitgereikt aan dorpsbewoners die zich 
belangeloos en vaak achter de schermen inzet-
ten voor ons dorp. De eer viel deze keer te 
beurt aan Dirk Bergema. Dirk heeft zich voor 
Holwerd zowel op bestuurlijk als muzikaal vlak 
op vele terreinen ingezet. 
Zo is hij 25 jaar bestuurslid van onze vereniging 
van dorpspbelangen geweest en heeft daarin 
onder meer de functie van penningmeester 
bekleed. Ook zat hij namens dorpsbelang in 
vele subcommissies zoals o.a. het overleg met 
de woningbouwcorporatie Dongeradeel (nu 
Thús Wonen) en de MFA (Multifunctionele 
Accommodatie). Dirk is ook al jarenlang lid 

van muziekvereniging De Bazuin waar hij zich 
met het slagwerk bezig houdt. Daarnaast zingt 
hij met zijn vrouw Jitske bij een koor. Ook bij 
deze verenigingen heeft Dirk al diverse be-
stuursfuncties gehad. Kortom een bezige bij die 
veel voor ons dorp heeft gedaan en nog steeds 
doet. Wilt u voor de verkiezing van 2014 een 
dorpsbewoner voordragen dan kan dat via het 
emailadres info@holwerter-roek.nl.

Speeltuin De Kamp
Bij de totstandkoming van de nieuwbouw aan 
de Fonteinstrjitte en De Kamp is er destijds 
tussen deze beide straten een mooie speel-
tuin voor jonge kinderen aangelegd. Helaas 
heeft deze speeltuin de afgelopen jaren veel 
overlast van vernielende en rondhangende 
jeugd gehad. Het gaas van het hekwerk werd 
daarbij meerdere malen stuk getrokken, flessen 
stuk geslagen, blikjes en plastic rotzooi werden 
overal neergegooid en zelfs omwonenden wer-
den lastig gevallen. Hier is vanuit dorpsbelang, 
gemeente en politie veel aandacht aan besteed 
en het is nu dan ook veel rustiger geworden. 
Het gaas is deze zomer vervangen door stevig, 
duurder, ijzerwerk dat niet meer vernield kan 
worden. 
Auke en Tjitske van Slooten legen de prul-
lenbak. Zij houden het terrein netjes terwijl 
Douwe Botma namens dorpsbelang het gras 
van de speeltuin maait. Zo proberen we met 
zijn allen nieuwe overlast te voorkomen. Helaas 
werden een poos geleden de rubberen tegels 
steeds onder de glijbaan vandaan gehaald. 
Vermoedelijk door jonge jeugd die ontdekt 
heeft dat daar onder zand ligt om in te spelen. 
De tegels liggen er voor de veiligheid en het is 
uiteraard niet de bedoeling ze er uit te halen. 
De gemeente heeft ze dan ook al meerdere 
keren terug moeten leggen, maar blijft dat niet 
doen...!!! 
Wij wijzen de ouders in deze ook op hun 
verantwoordelijkheid. Het zou misschien nog 
goed zijn dat er voor deze kinderen een zand-
bak wordt aangelegd. Daar zullen we met de 
gemeente over moeten praten.
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Dorpsontwikkelingsmaatschappij 
Holwerd (DOM)
In juli viel bij bewoners binnen ons beschermde 
dorpsgezicht een kleurige folder in de brieven-
bus. Door middel van deze folder is men er op 
attent gemaakt dat het experiment duurzaam 
beschermde dorpsgezichten Dongeradeel defi-
nitief is vastgesteld en van start is gegaan. Vanuit 
dit experimentele project, dat alleen geldt voor 
het beschermde dorpsgezicht en een looptijd 
heeft van 4 jaar en tot juli 2017 zal duren, zijn 
er mogelijkheden voor subsidie of laagren-
tende leningen via de overheid.  Provincie en 
gemeente hebben hiervoor bijna 1,5 miljoen 
euro beschikbaar gesteld. Het project heeft tot 
doel het behouden en versterken van een aan-
trekkelijke duurzame woon- en leefomgeving. 
Durk Geertsma, Rob van der Holst, Jan Idsardi, 
Gerben Osinga en Henk Willemsen vormen 
samen de DOM Holwerd en zij beoordelen 
volgens vastgestelde regels of aanvragen voor 
subsidiëring in aanmerking komen. 
Vervolgens wordt het advies naar de 
DOMkoepel doorgezonden waarin het besluit 
valt. De nadruk ligt op het opknappen van de 
zogenaamde buitenschil van particuliere wo-
ningen binnen het beschermde dorpsgezicht. 
Nieuwe dakgoten, kozijnen, voeg-/schilder-/
timmer- of installatiewerk komen bijvoorbeeld 
in aanmerking. Holwerd heeft niet voor niets 
de status beschermd dorpsgezicht gekregen. 
Ons oude dorp heeft belangrijke historische 
waarde. Denk maar eens aan de Hegebuorren 
die met zijn stoepjes zeer bijzonder is. 
Ook het voorkomen van dakkapellen die 
versierd zijn met aan weerszijden een stel dub-
bele pilaren wordt zeer bijzonder genoemd. 
Bijdragen in de bouwkosten zijn alleen te ver-
krijgen op het gebruik van duurzame materialen 
die de uitstraling van het pand ten goede komt. 
Kunststof kozijnen en plastic dakgoten komen 
dan ook niet voor subsidie in aanmerking. 
Heeft u plannen voor aanpak van uw woning 
of leefomgeving binnen de kaders van het be-
schermde dorpsgezicht dan kunt u mailen naar 
dedom.holwerd@gmail.com. Inmiddels zijn er al 
een aantal projecten goedgekeurd en hebben 
de eigenaren van 5 panden van de gemeente 

een beschikking ontvangen. Zij zijn inmiddels 
begonnen met de uitvoering van de werkzaam-
heden of zullen binnenkort van start gaan. 
Er is nog een bord in de maak met de tekst 
“Hier werken wij aan het behoud van een 
mooie historische dorpskern” dat straks bij de 
betreffende panden geplaatst zal worden. Zie 
ook de facebookpagina: www.facebook.com/
DorpsontwikkelingDongeradeel.

Nog wat nieuwtjes en 
wetenswaardigheden
Bij de aanpassingen aan de Stasjonswei door 
de Provinsje Fryslân in 2012 zou de verlichte 
kast met plattegrond in eigendom van de OVH 
(ondernemersvereniging Holwerd) op de hoek 
Hemmingawei/Stasjonswei verplaatst moeten 
worden. De staat van de plattegrond was 
echter dermate slecht dat het een verplaatsing 
niet zou overleven. Provinsje zegde toe een 
nieuw bord te zullen bekostigen maar het bord 
bleek uiteindelijk toch niet verplaatst te hoeven 
worden. De Provinsje hield woord en heeft 
toch een nieuwe kast vergoed, exclusief de 
plattegrond. Er staat sinds kort weer een mooie 
nieuwe kast met moderne LED-verlichting, 
maarrr… met de oude plattegrond er in. Wat 
zou het mooi zijn als nu ook de oude kast aan 
de Ljouwerterdyk zou worden vervangen en 
dat er dan ook nieuwe plattegronden bij wor-
den gemaakt. 
COOP Verbeek had afgelopen voorjaar een 
actie waarbij gespaard kon worden voor een 
gratis kadokrat gevuld met leuke artikelen ter 
waarde van € 40. Na afloop van de actie 
waren er nog een aantal dozen over. In samen-
spraak met dorpsbelang is een keuze gemaakt 
en heeft Verbeek ze geschonken aan een paar 
dorpsbewoners bij wie een extraatje goed van 
pas komt. 
Heeft u plannen voor het plaatsen van zon-
nepanelen op uw dak? Dan is het goed om te 
weten dat ze in het beschermde dorpsgebied 
niet zonder meer geplaatst mogen worden. Er 
dient een vergunning voor te worden aange-
vraagd. Voor nadere informatie verwijzen wij u 
naar de afdeling bouwzaken van de gemeente 
Dongeradeel. 
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In oktober komt het college van burgemeester 
en wethouders voor een werkbezoek langs bij 
dorpsbelang. In de volgende doarpsbel volgt 
een verslag hiervan. 
De simmer van 2013 is bûtengewoan droech 

en waarm west. It kin fan ’t jier ek hast net 
op mei it kreaze waar. Dêr ha je net gau je 
nocht fan. Earst noch mar in moaie neisimmer 
tawinske…

Dorpsbelang, Henk Willemsen

THÚS-OM-HÚS IN HOLWERD
Een leefbare woonomgeving begint in 
je eigen tuin!
Op  28 juni  is er een tuininspectie gehouden 
bij de woningen  van Thús Wonen in Holwerd 
voor het project Thús-om-hús. De inspectie 
is uitgevoerd samen met een bestuurslid van 
Dorpsbelang Holwerd,  bestuursleden  van de 
Huurdersvereniging Dongeradeel en twee rela-
tiebeheerders van Thús Wonen.

Wat is Thús-om-hús?
Thús-om-hús houdt in dat Thús Wonen samen 
met vertegenwoordigers van de huurdersver-
eniging en met vertegenwoordigers uit het 
dorp of een wijk de voortuinen gaat inspecte-
ren. Het gaat er niet om of iets mooi of lelijk is, 
maar het gaat erom of de tuin volgens af-
spraken (huurvoorwaarden) in gebruik is als 
siertuin. En of de tuin onderhouden is dat wil 
zeggen; is het gras gemaaid, onkruid in toom en 
heggen en schuttingen volgens de regels (APV)
van de gemeente.

Wat zijn de resultaten van Thús om hús 
in Holwerd?
Ook in Holwerd blijken de meeste huurders 
heel goed te beseffen dat een leefbare buurt 
begint bij je eigen tuin! De meeste mensen had-
den tuin en erf netjes onderhouden. Eén huur-
der kreeg van ons de “complimentenkaart”, 
omdat hun tuin in positieve zin “uit de toon 
viel”. Slechts 12 huurders hebben wij een “dat 
kan beter kaart“ in de brievenbus moeten doen 
vanwege achterstallig onderhoud of rommel 
in de voortuin. Op 30 augustus hebben wij 
gecontroleerd of mensen gehoor hebben ge-
geven aan ons verzoek. 

In 11 van de gevallen bleek dat het geval. 
Slechts 1 persoon hebben wij een officiële 
brief moeten sturen, met uiteindelijk ook een 
positief effect.

Een leefbare buurt
Wat ons dit jaar opviel tijdens de projecten 
van Thús om hús in Holwerd, maar ook in 
andere plaatsen, is dat men de voortuin gaat 
gebruiken als een speeltuin door bijvoorbeeld 
grote trampolines en zwembaden te plaatsen. 
Heeft u een achtertuin, dan is het mooier om 
de speeltoestellen daar neer te zetten. Dan 
blijft het aanzicht van de buurt netjes.

Wat eveneens niet bijdraagt aan een leefbare 
buurt is het plaatsen van afvalcontainers in de 
voortuin. Indien mogelijk verzoeken wij u om 
de afvalcontainers achter uw woning te plaat-
sen. 

Het was een welbestede dag en Thús Wonen 
bedankt langs deze weg Dorpsbelang Holwerd 
en de Huurdersvereniging Dongeradeel voor 
de plezierige samenwerking! 
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DE NATOER YN EN OM HOLWERT
Trochdat we in kâld en droech foarjier hiene, 
kamen alle blommen en oare bloesem letter 
yn bloei as oars. Sa gie it ek mei de fûgels, se 
kamen letter werom ut har oerwintergebieden 
en leine dus ek letter har aaien. letter waard 
dat goed ynhelle troch de prachtige july en 
augustusmoanne mei is soad sinne.

Lauwersmargebiet
Begjin juny ha ik in kuier makke yn it Lauwers-
margebiet. In gebiet fol (bisûndere) planten en 
fûgels. Hiel massaal komme der de Rietorchis 
en oare orchissoarten foar. Se binne lid fan de 
Europeeske orchideeën. Ik seach ek wol 100-
ten Icariusblauwtjes, in blau-eftige flinter mei 
wat griis op syn flerkjes. 

Hja lizze de aaien op Rolklaver, in flinterblom-
mich giel blomke dy’t ek massaal foarkomt 
yn it Lauwersmar. Ik hearde der ek de Geal 
(Nachtegaal) sjongen.

Yn begjin augustus bin ik der nochris west. Doe 
bloeide der in protte Parnassia, in beskermde 
plant dy’t op de Ned.Rode Lijst stiet. It plan-
tsje hat in moaie wite blom op in steile stâl, in 
pracht om te sjen.

Rietorchis by Holwert

Ta myn fernuvering seach ik begjin july by it  
sleatsje lâns de wei nei Dokkum flak bûten 
Holwert in 4-tal plantsjes fan de Rietorchis ste-
an. In plant dy’t hjir net folle foar komt. Mear yn 
wiete natoergebieten. It is in rôze-read-pearse, 
oerbliuwende plant dy’t him ferspried troch 
fynsied. It oerlibbet troch in boaiemskimmel. 
Oare jier sjen oft se der wer steane.

Neisimmer
Yn augustus wurdt it stil om de fûgels. Se hoe-
che har territorium net mear te fedigenjen en in 
wyfke te sykjen en dus net mear te sjongen. As 
de baaien yn ‘e beammen ryp binne hearst se 
wol wer. Der binne troch de moaie simmer in 
hiele protte flinters en libellen. Foaral de Kleine 
Vos, it brún-oranje flinterke, sjochst massaal. 
Waarnimmingen ens. wolkom.

Sara Hofman
sarahofman@gmail.com
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UITVAART FRYSLÂN
‘Kan ik iets voor je doen?
 Kan ik iets voor je zijn?’    

                   (de Dijk)

Beste dorpsgenoten,
Mijn naam is Marijke Heshof, getrouwd met 
Harry van der Laan en woon ruim 20 jaar 
met veel plezier aan de Foarstrjitte nr. 20 in 
Holwerd. 
In 2009 heb ik de cursus gevolgd tot spre-
ker tijdens uitvaarten bij de Humanistische 
Uitvaartbegeleiding. Dit vrijwilligerswerk doe ik 
met veel voldoening en het heeft me na een 
jaar doen besluiten de opleiding tot uitvaartver-
zorger en -begeleider te volgen.  Tijdens deze 
cursussen heb ik Anne Joosse en Clary Leegstra 
ontmoet, beiden afkomstig uit Friesland.  

Na onze diplomering zijn we met elkaar in con-
tact gebleven en ontstond er een vriendschaps-
band. Na vele gesprekken en voorbereidingen 
hebben we onze krachten gebundeld tot één 
bedrijf: 

UITVAART FRYSLÂN  

Wij inspireren elkaar en onderscheiden ons 
door onze ervaringen in de stervensbegelei-
ding, uitvaartbranche, gezondheidszorg, ver-
zekeringen, het spreken tijdens uitvaarten en 
rouwbegeleiding. Anne woont in het zuiden en 
Clary in ’t midden van de provincie. Zo zijn we 
bereikbaar in heel Friesland (en erbuiten) en 
helpen en ondersteunen elkaar.

Marijke: “Het werk als uitvaartverzorger en 
-begeleider past bij mij en ik doe dit dan ook 
met overtuiging. In de dagen na een overlijden 
komt er veel op nabestaanden af. Er moet ook 
veel geregeld worden in zeer korte tijd. Tijdens 
deze dagen ben ik er voor u en kunt u op mijn 
oprechte steun rekenen.  

Met ons uitvaartwensenboekje hebben we een 
document voor u samengesteld. Een boekje 
waarin u uw persoonlijk wensen kunt noteren 
voor de uitvaart.

Op onze site www.uitvaart-
fryslan.nl kunt u meer over 
ons lezen. Door de Q-code 
te scannen vindt u onze 
website.

Na een overlijden kunt u ons algemeen num-
mer bellen: 06-45463538 (dag en nacht be-
reikbaar). U krijgt één van ons persoonlijk aan 
de lijn.

Heeft u nog vragen of wilt u een uitvaartwen-
senboekje ontvangen?

Ik kom graag bij u langs voor een persoonlijk 
en vrijblijvend gesprek of het uitvaartwensen-
boekje bij u brengen.

Hartelijke groet, Marijke Heshof, 
ook namens Anne Joosse en Clary Leegstra

(gediplomeerd uitvaartbegeleiders 
en -verzorgers).

V.l.n.r. Marijke, Anne en Clary
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EVENEMENTEN IN DE WILLIBRORDUSKERK
Op 25 augustus jl. hadden wij in ons gebouw 
de première van “Waden, een theatraal ont-
bijtconcert”. Ellen Bakker (zang, spel, teksten)  
bracht samen met Corinne Staal (arrange-
menten en pianospel) een leuk programma 
van verhalen en liederen over het wad en de 
onvermijdelijke liefde ten gehore. Voor aanvang 
en na afloop van het concert kon er van een 
broodmaaltijd genoten worden. Er waren 70 
aanwezigen die met dit lunchconcert een leuke 
ochtend/middag kregen voorgeschoteld. 

Herfstprogrammering 2013:

Zaterdagavond 19 oktober, aanvang 20.00 
uur. Optreden van Sexton Creeps met het 
programma KING, een dynamische voorstel-
ling met minimale middelen. Een voltallige 
band speelt en zingt geheel onversterkt om zo 
de akoestiek van de kerk ten volle te benut-
ten. Het kerkorgel schalt, de violen vullen de 
ruimte tot in de nok en de zanger verheft zijn 
stem. Een gelegenheidskoor zet zijn melodieën 
kracht bij. Dit alles afgewisseld met zorgvuldig 
gebrachte liedjes en verhalen. Samenvattend: 
een akoestische, sferische muziekvoorstelling 
die het kerkgebouw zelf centraal stelt.

Voor zondagmiddag 27 oktober (aanvang 
16.00 uur) staat er weer een “Tsjochkonsert” 
geprogrammeerd. De groepen Streksum en 
GeDoBr zullen deze middag voor u optre-
den. Streksum is een Friestalige band uit 
Beetsterzwaag bestaande uit Henk de Leeuw, 
Kees van der Ploeg, Marten Jan Krist, Jeroen 
Brakelé en Bauke Visser. Streksum is Fries en 
fris, rock en een beetje roll, blues en een beetje 
jazz, liefde en verdriet, filosofisch, maar met een 
knipoog. GeDoBr is bij u ongetwijfeld bekend 
van het liedje “De sjauffeur fan it buske fan de 
baas”. Geert Hager, Douwe Wobbes en Brugt 
Vries (de 1e 2 letters van de voornamen vor-
men de naam van de band…) kennen elkaar 
van vroeger en zijn tegenwoordig betrokken 
bij de nieuwjaarsrevue van Kootstertille. Geert 
schreef zoveel liedjes die Brugt op muziek zette 

dat ze het jammer vonden om dat te laten lig-
gen. Met Douwe als tenor onstond het idee 
om met zijn drieën GeDoBr op te richten en 
daar willen ze u graag deelgenoot van maken. In 
hun programma gaat het over de eerste liefde, 
over het café van rode Kei en zingend door de 
melkstal en pratend naar Oostermeer, bij wat 
oudere mensen langs, verder met auto’s, meer 
liefde….. Kortom: “fan ’t iene nei ’t oare”, van 
kolder naar emotie, maar allemaal werk van 
eigen hand. 

En dan op zondagmiddag 3 november om 
16.00 uur zal het accordeon- en blazersen-
semble Combo Fleur voor u optreden. Het 
combo bestaat uit 10 dames, waaronder oud-
Holwerder Jelly Idsardi op tenor saxofoon. Zij 
spelen voor u wereldmuziek, Fryske sankjes en 
meezingers.
De entree voor alle concerten bedraagt € 7,00 
(incl. koffie/thee)

Oant sjen bij de concerten in de grote kerk van 
Holwerd…!!

De Willibrorduskerk is in december 2008 
overgedragen aan de Stichting Âlde Fryske 
Tsjerken in Leeuwarden. Een plaatselijke com-
missie beheert het gebouw en probeert er pas-
sende culturele evenementen te organiseren. 
De commissie Âlde Fryske Tsjerke Holwerd 
wordt gevormd door: Germ en Alie Patrouilje, 
Magda Rintjema-Kruize, Ineke Veening en Henk 
Willemsen.
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VERSLAG EVACUATIE TREKTOCHT
(door Gerardus Giltaij)

24 sept. 1944
Zondagmiddag werd het afgekondigd door 
de Duitse autoriteiten dat geheel Arnhem 
moest evacueren en werd aangeraden richting 
Apeldoorn. Dit bevel werd verschillend aan-
gehoord. Gaan of niet gaan. Maar de toestand 
werd ’s-maandags zoo spannend dat wij beslo-
ten om te gaan en zijn Dinsdag 26 september 
‘s-middags half één uit Arnhem vertrokken met 
2 zwaarbeladen fietsen richting Apeldoorn.

(Met deze zinnen opent mijn grootvader, 
Gerardus Giltaij (1896-1958) zijn reisverslag van 
de gedwongen evacuatietocht uit Arnhem die het 
gevolg was van de Slag om Arnhem in september 
1944. In deze strijd hebben de geallieerden een 
poging gedaan een doorgang te forceren via de 
brug over de Rijn om de noordelijke Nederlanden 
te bevrijden. Arnhem, Oosterbeek en omringende 
gemeenten vormden het strijdgebied; burgers 
vluchtten of werden gedwongen te evacueren. 
Zo ook mijn grootouders, Gerardus en Cornelia 
Giltaij-van Dongen (1895-1970) en vader, Piet 
Giltaij (1925-2002), die woonden op de van 
Helsdingenstraat 31 (wijk Geitenbeek) in Oost-
Arnhem.)

Het laatste fragment uit het reisverslag (vanaf 
Leeuwarden naar Holwerd):

Om 9 uur moesten wij weer in de Beurs 
zijn want vandaar uit zouden wij per schuit 
naar Dokkum varen. Ook dat liep alles vlot 
van stapel. Drie schepen getrokken door een 
sleepboot waren spoedig geladen en klaar 
voor de afvaart. Allen waren in de ruimen 
onder gebracht waar lange banken stonden. 
Enkele luiken waren opengezet voor licht en 
lucht. Wij waren zoo gelukkig plaats te vinden 
bij zoo’n opengeslagen luik en waren reeds 
vlug op ’t dek om de omgeving tijdens de reis 
te zien. Vlak na het vertrek nog luchtalarm. 
Maar zijn toch doorgevaren. Nu de tocht door 
Leeuwarden was wel aardig. Daar buiten was 

het één grote kale vlakte. Alles water en nog 
eens water waar zoo en dan een boerderij of 
huisje boven uit stak. 
In Birdaad werd bij een melkfabriek aangelegd 
en brood en warme melk uitgedeeld. Na dit 
genuttigd te hebben werd er weer gevaren en 
kwamen na een rustige doch zeer koude tocht 
ongeveer 1 uur in de haven van Dokkum aan 
waar de handwagens klaar stonden om onze 
bagage weg te brengen naar de school waar wij 
onder gebracht werden. 
Ook hier weer in een school lokaal met onze 
10 man en dachten dat alles zoo zou blijven. 
Maar hier vergisten wij ons weer want ‘s mid-
dags kwamen er nog 10 man bij dus ons lokaal 
was vol. ’s-Middags in de school werd er erw-
tensoep en havermout rondgedeeld. Ook hier 
was de regeling keurig in orde. 
Alles werd in de schoollokalen te slapen gelegd 
beneden en boven en een lokaal werd vrijge-
houden voor eetzaal. Des avonds prima brood 
met volvette kaas keurig in orde. Des middags 
een wandeling door het heel oude stadje 
gemaakt en des avonds doorgebracht in de 
school waar wij allen geregistreerd werden en 
ingedeeld in de gemeente Westdongeradeel. 
Een naam waar wij nog nooit van gehoord 
hadden, dus een landkaart opgezocht en ver-
der geïnformeerd waar die gemeente ergens in 
Nederland lag. 
Westdongeradeel is een gemeente bestaande 
uit verschillende dorpen. De andere dag zou-
den wij definitief onze voorloopige bestemming 
hooren. Ook hier evenals ergens anders vroeg 
het stroo in om de andere dag weer vroegtijdig 
bij de hand te zijn. 
De andere morgen na een goed degelijk ont-
bijt, brood met kaas en pap, reden wij om 9 
uur op open wagens Dokkum uit en kwamen 
ongeveer 10.30 uur in Holwerd in de school 
aan. Ook hier werd in de school weer brood 
en (aangebrandde) melk uitgedeeld en na 
eerst gekeurd te zijn werd ons verteld dat wij 
ondergebracht werden bij G. Feringa, magazijn 
“De Zwaan”, een manufacturier. Piet zou plaats 
krijgen bij Dominee de Boer, maar doordat Ds. 
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de Boer niet aanwezig was, kon Piet zoo lang 
bij ons blijven, Dus ook Piet werd voorloopig 
ondergebracht bij G. Feringa, wat wij wel pret-
tig vonden. 
Onze bagage werd op handwagens geladen 
en onze gidsen brachten ons bij de familie 
Feringa, die een grote manufactuurwinkel had 
en werden daar in de winkel door de heer en 
mevrouw ontvangen. De ontvangst was heel 
hartelijk en in zeer korten tijd zaten wij in de 
keuken met een kop koffie na eerst kennis 
gemaakt te hebben met mevrouw Rollingswier. 

Om 12 uur werden wij aan tafel uitgenoodigd 
en kregen daar de eerste verse aardappelen, 
sedert onze tocht uit Beekbergen hadden wij 
steeds gestampte pot of pap gehad, en lieten 
ons dat best smaken. Het eten was eenvoudig 
doch keurig en smakelijk bereid. Na het eten 
werd onze slaapkamer gewezen: een mooie 
grote kamer, ruimte genoeg voor ons drieen. 
Nu als alles zoo bleef zooals het nu was, dan 
hadden wij het niet slecht getroffen. Dit was 
Vrijdag 8 december 1944 dat wij in Holwerd 
kwamen en hoe zal zullen wij hier moeten 
blijven? Op deze vraag zullen wij voorloopig 
wel het antwoord op schuldig moeten blijven 
want van het heele oorlogsgebeuren hadden 
wij tijdens het trekken niets gehoord. Dus 
voorloopig maar rustig afwachten.

Des zaterdags werd afgesproken om met onze 
eigen groep (van mede-evacués, die zich tijdens 
de tocht gevormd had- HG) bestaande uit de 
heer Hullekus plus 2 dochters, Willy en Leni en 
Joop Vink, de heer en mevrouw van Reede en 
Lenny, en wij met ons drieen des zondags een 
wandeling te gaan maken naar de zee en de 
wandeling te besluiten met een gezellig zitje bij 
Tilstra Hotel Café. 

Alles is volgens plan verloopen en is het een 
aardige wandeling geworden met als einddoel 
de zee, die hier in Holwerd zeer hard tegenviel. 
Een aardig gezicht dat men van de duinen van 
het eiland Ameland had. Maar och, dat is niet te 
verwonderen, alles is even vlak. Men kan van uit 
Holwerd de Oldenhove in Leeuwarden zien. 

Onze wandeling werd besloten met een imita-
tieborrel bij Café Tilstra en daarmee was onze 
eerste zondag in Holwerd zoekgebracht, want 
6 uur moesten wij allen weer in onze diverse 
kwartieren aanwezig zijn, want eten dat kun-
nen wij allen, niet één uitgezonderd. Ook onze 
tochtgenoten hebben het allen behoorlijk ge-
troffen met hun kwartieren, ook wat het eten 
betreft. Maar alles is nog nieuw, dus afwachten 
wat het worden zal en of het zoo zal blijven. 

Bij ons is het goed van verhouding weder-
zijds, ook het eten en drinken. Dinsdag 12 
December en Donderdag 14 December was 
er weer een transport in Dokkum, maar heb 
daar geen bekende bij aan getroffen. Vrijdag 15 
December is mama ziek geworden. Natuurlijk 
al die kou die wij onderweg opgedaan hadden, 
kwam er nu uit, en volgens de dokter moest 
mama te bed blijven. Flink warm houden, de 
kou er uit broeden en dan was alles wel gauw 
vergeten. 
Zaterdag 15 (16? - HG) December was er 
een razzia onverwachts en zijn er 17 men-
schen opgepakt en weggevoerd geworden naar 
Leeuwarden maar de andere dag kwamen er al 
16 terug als afgekeurd, dus een mager resultaat. 
Ik zelf zat tijdens de razzia bij de barbier en daar 
kwam een Duitse soldaat binnen die vertelde 
dat de evacués zich over een maand moesten 
melden op het vliegveld in Leeuwarden. Verder 
verlopen de dagen allemaal met dezelfde regel-
maat, niets geen bijzonderheden. 
Mama en ik hebben nu voldoende tijd om alles 
wat onze bagage en kleeding betreft in orde te 
maken om alles klaar te hebben wanneer wij 
weer terug kunnen naar Arnhem. Wel hooren 
wij over Arnhem steeds geruchten, maar vaste 
goede degelijke berichten zijn nog niet te krij-
gen. Zoo zijn ook die enkele dagen die ons van 
de kerstdagen scheidden voor bij gegaan en 
hebben het kerstfeest in de kerk meegemaakt 
evenzoo het oude jaar rustig en kalm voorbij 
gegaan.

Alles gaat hier zoo rustig en stil zonder schok-
kende gebeurtenissen voorbij, dat men onwille-
keurig denkt “Is het nog wel oorlog?”. Maar aan 
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de post merkt men wel, want nu 12 februari 
nog steeds geen post uit Sliedrecht en Gorcum 
(woonplaatsen van familie - HG). Onze oud- 
en nieuwjaar hebben wij in de familiekring 
doorgebracht met dam, schaak en sjoelbak, 
goede sigaar, lekker glas wijn en oliebollen, 
waar wij alle zoet mee bleven tot kwart voor 
één en zoo was 1944 weer voorbij. Een jaar 
1944, een zeer bewogen jaar, wat vooral door 
ons Arnhemmers niet zoo heel gauw vergeten 
zal worden en wat zal 1945 ons brengen?

Einde Januari werden wij verblijd met 2 dikke 
brieven uit Beekbergen waar 8 andere brieven 
in zaten die daar nog steeds achtergebleven 
waren en nu door familie van de Brink nage-
zonden werden. Er was één brief uit Gorcum 
van September 1944 en nog 6 brieven van 
moeder Rotterdam en Haarlem. Heerlijk is 
het, al zijn het oude brieven, om die te mogen 
ontvangen.

Afgelopen week ziek en verkouden. Na eenige 
dagen de dokter laten komen die onderzocht 

mij, maar kon gelukkig niets vinden, dus al-
leen kou wat met warmte verdreven moest 
worden.

Eenige dagen in bed vertoefd te hebben be-
stond er grote behoefte aan de barbier die 10 
meter van ons afwoont. Eenvoudiger kan het 
niet dan om daar heen te gaan en mij te laten 
behandelen. Nu weigert de dokter, die dit geval 
gehoord heeft, mij verder te behandelen.
Verder zijn de dagen voorbijgegaan zonder dat 
er wat bijzonders voorviel. Tot op een gegeven 
namiddag op een wandeling een Holwerdse 
boer mij toe fluisterde “De Duitsers hebben 
gecapituleerd”. Eerst schugter enkele vlaggen 
die weer ingehaald werden, doch de andere 
dag volop uit gestoken werden.

Hiervoor hadden wij met Feringa woorden 
gehad over verschillende punten en zijn over-
geplaatst naar Schaafstra in de Kloksteeg, maar 
ook daar ging het niet want die vrouw was een 
zenuwpees eerste klas en zijn van daar naar een 
ledige boerderij van Oele Hiddema getrokken 

V.l.n.r.: Maarten, Willemijn, Yvonne en Hans Giltaij voor Magazijn “De Zwaan”
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en hebben toen veel vriendschap gehad van de 
hoofdonderwijzer, de Ds. de Boer en Tilstra 
Cafe, die alle ons materiaal leende om daar in 
die boerderij te kunnen leven. Gelukkig zaten 
wij eindelijk weer zelfstandig en konden voor 
ons zelf zorgen en dat ging behoorlijk goed en 
al was het dan wel eens behelpen maar toch 
prettiger als bij Feringa en Schaafstra.

In het voorste gedeelte woonde Beumer, een 
evacué uit Oosterbeek, en hebben daar veel 
vriendschap van gehad.
Na verschillende wederwaardigheden kwam 
ook voor ons de dag dat wij weer naar Arnhem 
terug konden gaan en hebben Holwerd ach-
tergelaten zooals wij gekomen zijn. Einde juni 
1945.

(Bij het overlijden van mijn vader, Piet Giltaij 
(die zichzelf liever Peter liet noemen) kwam dit 

reisverslag in mijn bezit en ontstond het idee 
om deze evacuatietocht na te fietsen en de 
beschreven plaatsen op te zoeken. 

In de week van 3 tot 10 augustus 2013 is dit 
gerealiseerd, tezamen met mijn echtgenote 
Yvonne en kinderen Willemijn (13 jaar) en 
Maarten (9 jaar). Het werd een bijzondere 
ervaring met bijzondere ontmoetingen. 

Indien iemand nog herinneringen heeft over 
mijn grootouders/vader ten tijde van hun ver-
blijf in Holwerd (december 1944 - juni 1945), 
dan wel andere in het reisverslag genoemde 
evacués, dan zou ik het zeer op prijs stellen 
als u deze met mij zou willen delen (h.giltaij@
xs4all.nl). 

Hans Giltaij, 13-08-2013

BIETENOPSLAGPLAATSEN HOUDEN WE SAMEN SCHOON!
Vanaf het voorjaar 2013 is de Gemeente 
Dongeradeel in actie tegen illegale stalling en 
vervuiling op de bietenopslagplaatsen.

Diverse opslagplaatsen zijn inmiddels opge-
ruimd. Zoals onlangs in Wierum, Lioessens, 
Niawier e.a.. De opruimactie is in nauw overleg 
met Gemeentewurk uitgevoerd. 
De gemeente is blij dat boeren gehoor geven 
aan de oproep. 
Stap voor stap wil de gemeente samen met 
de verenigingen van dorpsbelangen, bewoners, 
agrariërs, akkerbouwers de bietenopslagplaat-
sen veilig en schoon maken.

Schoon maken en schoon houden
Om er met elkaar voor te zorgen dat de bie-
tenopslagplaatsen schoon blijven vragen wij u, 
als inwoner van de gemeente Dongeradeel, uw 
materieel, tractoren en aanhangwagens op uw 
eigen erf op te slaan en geen afval meer achter 
te laten op de bietenopslagplaatsen. 

De akkerbouwers werken mee
De akkerbouwers werken op twee manieren 
mee. 

1.  Zij zorgen ervoor, dat, na het storten van de 
bieten, deze worden voorzien van een bord 
met de naam van de akkerbouwer erop. 

2.  Na het afvoeren van de bieten wordt de 
grond zorgvuldig opgeruimd en afgevoerd 
naar het eigen perceel. 

Waar kunt u uw afval kwijt?
Gemeentewurk biedt u verschillende moge-
lijkheden voor het aanbieden van uw grof 
afval. U kunt dit afval zelf naar de milieustraat 
brengen of gemeentewurk bellen om het bij 
u thuis op te halen. Voor informatie over de 
mogelijkheden kunt u bellen met de gemeente, 
telefoonnummer 14 0519, of kijken op www.
dongeradeel.nl. 
Kortom, als iedereen meewerkt gaat het samen 
lukken!
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UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER HOLWERD
Secretariaat:
Gama 3, 9151 HL Holwerd
0519-562421
www.uitvaartvereniging-de-laatste-eer-
holwerd.nl
Correspondentieadres:
Postbus 3, 9150 AA Holwerd
Aangesloten bij de Federatie van Uitvaart-
verenigingen Friesland.

De grootste vereniging van Holwerd heeft nieuws; 
letterlijk en figuurlijk!

Klaar voor de toekomst!
Zoals u misschien wel weet heeft onze uit-
vaartvereniging sinds jaar en dag een aula in de 
Nije Nijhof gehad. Een prachtige voorziening 
voor ons dorp; een ruimte om een dierbare na 
het overlijden op te baren, voorbereidingen te 
treffen voor de komende uitvaartplechtigheid. 
Bij de plannen de Nije Nijhof te promoveren 
tot gezondheidscentrum, bleek de oorspron-
kelijke plek niet meer geschikt te zijn als locatie 
voor een aula. Het is ook niet erg praktisch en 
discreet een ingang te moeten delen met de 
huisarts en alle andere ondernemers die hun 
plek hebben gevonden in het prachtige, prak-
tische gebouw.
De Laatste Eer van Holwerd heeft zijn intrek 
genomen aan het eind van het gezondheids-
centrum en dit met een eigen ingang. De kist 

kan zo zonder omwegen naar de opbaarkamer 
worden vervoerd en de eventuele nabestaan-
den kunnen zonder met andere bezoekers 
van het gezondheidscentrum in aanraking te 
komen, de overledene bezoeken.

Ruimte
Een praktische schuif-
wand kan worden 
geopend als het no-
dig zou zijn en maakt, 
waar nodig, ruimte 
voor grotere gezel-
schappen.
Met deze voorzie-
ning zijn wij als uitvaartvereniging weer hele-
maal up-to-date en hopen onze leden, zo als 
altijd, goed van dienst te kunnen zijn.

Geen lid?
Ook niet leden kunnen gebruik maken van de 
aula, maar lid zijn van de Laatste Eer Holwerd 
brengt een aantrekkelijke korting op de kosten 
van de aula met zich mee.
Voor meer informatie over het lidmaatschap 
van uitvaartvereniging de Laatste Eer Holwerd, 
kunt u kijken op www.uitvaartvereniging-de-
laatste-eer-holwerd.nl

Holwerd, september 2013

Secretaresse de Laatste Eer Holwerd
Willie Boonstra
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ZOETE GEITENKAASTAART

PAPPARDELLE CON ZUCCHINE E TRITATO AL LIMONE 
(PAPPARDELLE MET COURGETTE, GEHAKT EN CITROEN)

Recept: 
Rudolph van Veen.

Deeg 
Meng de rietsui-
ker, boter, bloem, 
ei en zout met 

elkaar en kneed tot een soepel deeg. Verpak 
het deeg in plasticfolie en laat circa 15 minuten 
rusten. Rol het deeg uit op een met bloem be-
stoven werkbank. Vet de vorm in, bekleed de 
vorm met het deeg en prik een aantal gaatjes 
in de deegbodem.

Vulling
Verwarm de oven voor op 150 ºC. Splits de 
eieren en klop het eiwit met de helft van de 
suiker luchtig. Smelt de boter in een pan. 
Roer in een keukenmixer de geitenkaas, kwark 
en gesmolten boter glad. 
Mix de andere helft van de suiker met de ei-
dooiers, geitenkaasmengsel en bloem tot een 
gladde massa en spatel het eiwitschuim erdoor. 

Schenk de vulling op het deeg. Bak de taart een 
uur in de oven. Laat de taart circa 15 minuten 
afkoelen voordat je de vorm eraf haalt. 
Laat de kersen uitlekken en marineer circa 10 
minuten in kersen eau de vie of likeur. 
Klop de room tot yoghurt dikte en serveer 
samen met de kersen bij de taart.

Vegetarisch
ja 

Ingrediënten
Deeg
• 100 g rietsuiker • 200 g boter • 300 g bloem 
• 0.5 ei • mespuntje zout 
Vulling
• 4 eieren • 160 g suiker • 100 g boter • 250g 
verse geitenkaas  • 250 g kwark • 60 g bloem 
Extra nodig
• 1 kartelvorm van 25 cm doorsnee • 1 pot 
geweckte kersen • 250 ml kersen eau de vie of 
kersenlikeur • 200 ml room. 

Chef: Giovanni Caminita.

Tritato
Verhit boter en een scheut olijfolie in een koe-
kenpan. Pel en snipper de ui en fruit de helft in 
de pan met boter en olie. Snijd de bleekselderij 
in reepjes en voeg toe. Rul het gehakt in circa 5 
minuten. Voeg de tomatenpuree, rode wijn en 
versgemalen peper toe. Halveer de rode peper 
in de lengte, verwijder de zaadlijsten en snijd de 
peper fijn. Roer goed door. Zet het vuur uit.

Zucchine al limone
Schaaf de courgette in plakken van circa 0,5 
centimeter. Pel en hak de knoflook. Verhit 
olijfolie in een pan en fruit de andere helft van 
de ui en de knoflook circa 1 minuut. Voeg de 
courgette toe en rasp de citroen erboven. Hak 
de peterselie en de bladselderij fijn en voeg 

samen met de ricotta toe. Breng op smaak met 
een beetje zout en versgemalen peper.
Giet de pappardella af en voeg de courgette 
en het gehakt toe aan de pasta. Verwarm nog 
even kort.

Serveren
Verdeel de pasta over borden en garneer met 
fijngesneden bladpeterselie.
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GEDICHT

juist die kaarsrechte weg

van maanlicht over het water

daar zwicht ik voor

om dat te volgen

tot aan de horizon

en verder

wat er achter ligt

wie op me wacht

Marja van der Veen
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HENK DE VRIES
Zo’n dag als vandaag, bijna randje herfst, heeft 
Henk de Vries (61) waarschijnlijk het liefst. 
Want er hangt dan een gouden gloed over 
het dorp. En over de Waddenzee zie je als in 
een droom de eilanden liggen met erachter de 
wereld...

Henk werd geboren in Hemrik onder Beetster-
zwaag, en is al vroeg zijn roeping als kunstschil-
der gaan volgen. Op jonge leeftijd leerde hij 
hoe een en ander in elkaar zat en toen het tijd 
werd voor de kleuterschool vond zijn vader dat 
de kleine Henk voorlopig nog maar wat in de 
bossen moest gaan spelen. 

Zodoende werd de natuur en het observeren 
van alles wat daarmee in verband staat voor 
Henk het allerbelangrijkste en als het ware een 
tweede huid. Als echte Fries staat Henk met 
beide benen op de grond en woont al sinds 
1975 in Holwerd, vooral vanwege het prachtige 
oude huisje waarin hij wel eerst door de grond 
moest zakken om de mooie antieke plavuizen 
te ontdekken, en natuurlijk het landschap. 

Henk heeft veel gereisd en houdt enorm van 
de Schelde en het zicht op de prachtige kathe-
draal van Antwerpen. Het allermooiste kerkje 
dat hij ooit gezien heeft, ligt op een heuvel 
in Spanje. Zijn favoriete eten is jonge verse 
haringen, die hij dan ook heerlijk weet klaar te 
maken door ze een dagje in de olijfolie met wat 
ui, peperkorrels en knoflook te laten rusten. 

En zijn favoriete dieren zijn de kippen die hij in 
zijn jeugd bij een boer heeft leren verzorgen 
en het beeldschone houten kermispaard dat 
uitbundig alle aandacht trekt in zijn zitkamer. 
Momenteel is Henk’s werk te zien in de 
Doopsgezinde Kerk van Holwerd. Zes van zijn 
doeken hangen er bijna plechtig en poëtisch bij 
tegen de hoge wijde binnenmuren. 

Je ziet zo ook duidelijk hoeveel Henk van de 
kleuren blauw en zilvergrijs houdt in al de 
schakeringen van het water met haar ontelbare 

glinsterende ongrijpbare stromingen. Misschien 
heeft hij net als de grote dichter Willem Kloos 
het ook wel zo willen verwoorden met zijn 
penselen. 
Want toen de zeer edele en geliefde agrariër 
Former Idsardi onlangs in onze kerk herdacht 
en geprezen werd vergezelden ook de schil-
derijen van Henk hem op zeer symbolische en 
eerbiedige wijze naar zijn laatste rustplaats.

“De zee klotst voort in eindeloze deining,
De zee waarin mijn Ziel zichzelf weerspiegeld 
ziet;
De Zee is als mijn Ziel in wezen en verschijning,
Zij is een levend schoon en kent zich zelve niet.
Zij wist zichzelve af in eeuwige verreining,
En wendt zich altijd om en keert weer waar zij 
vliedt,
Zij drukt zichzelve uit in duizenderlei lijning,
En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied.”

Marja van der Veen
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Wij van Uitvaart Frysân begrijpen wat het betekent 
wanneer er iemand overlijdt.

In de dagen van sterven tot uitvaart moeten veel praktische 
handelingen worden verricht en emotionele beslissingen 
worden genomen.

Wij willen u daarin begeleiden met empathie, kennis, 
inzicht en creativiteit.

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar 
op telefoonnummer 06 - 45463538

Met vriendelijke groet,

Marijke Heshof
Anne Joosse
Clary Leegstra

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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PRAKTISCHE INFORMATIE
Huisartsenpraktijk Holwerd
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel. 
561301, Elbasterweg 2.
Uitsluitend bij spoedgevallen tel. 562255.
Dokterswacht, uw huisarts bij spoedeisende 
hulp buiten kantoortijden: 0900-1127112.

Apotheek
Open van 8.00 tot 10.30 uur en van 13.00 tot 
17.30 uur.
Bestellen medicijnen: 8.00 - 10.0 0 uur.
Afhalen: 16.30 - 17.30 uur.
Telefoon: 562845 (dag en nacht bereikbaar)

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

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

Huisartsenlaboratorium
 Plaats: tijdelijk in It Sintrum, iedere maandag-
morgen van 10.00 - 10.15 uur.

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

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

tel. 561594.
■   T. Klompstra, De Morgenzon 3, tel. 562547, 

06-10573613.

Massage
 Massagepraktijk A. van Dijk, Foarstrjitte 4, 
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.

Uitvaart Fryslân: 
06-45463538, www.uitvaartfryslân.nl.

Meldpunt gemeentewurk
Voor vragen over uw afval of containers,  
tel. 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. 298777 of mailen: wijkbe-
heer@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
8 oktober ■  12 november ■  10 december

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

De Tsjelke en de Bazuin
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