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NIJS FAN DOARPSBELANG
Nijs fan doarpsbelang
At ik sa de foto op de foarkant besjoch tink 
ik: “De tiid hâldt gjin skoft”. In bekend segje, 
mar ek de namme fan in revue dêr ’t de yn 
ús provinsje ferneamde Tetman de Vries en 
syn selskip yn de fiiftiger jierren folle salen mei 
lutsen hat. It segje is mar o sa wier….. de tiid 
stiet net stil. At je jong binne wolle je graach 
âlder wêze want je wolle by de grutte minsken 
hearre en ek dwaan kinne wat sy dogge. De tiid 
kin by wize fan sprekken net hurd genôch gean. 
En at je dan wat âlder wurde krij je yn de gaten 
dat it dochs wol hurd giet. 
Want siz no sels, wat is in jier?? Foardat je it 
witte ha je der alwer in jier by krigen. Mar be-
langryker dan dat is fansels sûnens. Dat is net te 
keap. Sûn âld wurde is it moaiste dat in minske 
winskje kin. Mar ek foar doarpsbelang giet de 
tiid troch. Der is fan alles geande yn ús doarp. 
Dat is mar goed ek, dat hâldt de boel fleurich 
en yn libben.

Ledenavond
Dinsdagavond 1 april hield dorpsbelang weer 
haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze keer 
voor het eerst in het nieuwe MFA. De vergade-
ring die om half acht begon werd door ruim 95 
leden bijgewoond. Voorzitter Hessel Hiddema 
ging vlot door het officiële deel van de verga-
dering heen met het oog op de presentatie 
van het project “Holwerd aan zee” dat om half 
negen op de rol stond. Als mededeling kon 
worden gemeld dat dorpsbelang het gebouw-
tje van de oude geldautomaat over zou kunnen 
nemen van de nieuwe eigenaar, de Rabobank, 
voor een symbolisch bedrag. De EHBO ver-
eniging heeft voorgesteld om er een AED 
apparaat in onder te brengen, maar de kosten 
daarvan zijn erg hoog. De notulen en financiële 
stukken van dorpsbelang, activiteitencommis-
sie en stichting Holwerter feest werden goed 
bevonden en de kascommissie werd bedankt 
voor hun werk. Daarna deden de verschillen-
de woordvoerders van activiteitencommissie, 
stichting Holwerter feest, waddeninformatie-
centrum Holwerd, multifunctionele accommo-

datie (MFA), project naar buiten Holwerd en 
de dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd 
(DOM) hun verslag. Bestuursverkiezing, Frans 
Fennema was aftredend en niet herkiesbaar. 
Frans heeft 8 jaar van het bestuur deel uitge-
maakt en werd door de voorzitter voor zijn 
inzet voor het dorp bedankt. Er kon nog geen 
naam voor een nieuw bestuurslid genoemd 
worden. Om 8.45 uur werd gestart met het 
tweede deel van de avond: “Holwerd aan zee”. 
Dit trok nog een flink aantal extra bezoekers 
zodat de zaal helemaal werd gevuld met naar 
schatting 120 aanwezigen. 
Wethouder Pytsje de Graaf nam de opening 
voor haar rekening, waarna Theo Broersma 
en Marco Verbeek het verdere verhaal aan 
de hand van een prachtige beamerpresentatie 
hielden. Er werden beelden getoond van hoe 
ons dorp er over een aantal jaren uit zou 
kunnen zien als het project van de bouw van 
een sluis in de waddenzeedijk, een gemaal, bin-
nendijkse haven aan de Fiskwei en doortrekken 
van de vaart door gaat. Duidelijk is dat dit een 
zeer groot project is waar vele miljoenen mee 
zijn gemoeid. Men is in gesprek met vele par-
tijen zoals Wetterskip Fryslân en de Provinsje 
Fryslân. Waarschijnlijk zal in de loop van 2015 
duidelijk kunnen worden of de intentie er is 
om het project realiseerbaar te laten worden. 
Burgemeester Marga Waanders sloot de pre-
sentatie en de avond af door het uitspreken 
van haar waardering voor wat tot nu toe al 
vanuit “de mienskip” in ons dorp is bereikt. 

Voormalige geldautomaat Friesland Bank
Begin april is de muur in het gebouwtje aan de 
Waling Dykstrastrjitte helemaal dicht gemetseld 
en met zwarte tegels afgewerkt. Er is niet meer 
te zien dat er ooit een geldautomaat heeft 
gezeten. En zoals al is genoemd zou het voor 
een symbolisch bedrag van de nieuwe eigenaar 
overgenomen kunnen worden. Het idee van de 
EHBO-vereniging om het te gaan gebruiken om 
er een zogenaamd AED apparaat in te plaatsen 
is op zich goed. AED staat voor automatische 
externe defibrillator. Dit is een draagbaar ap-
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paraat dat helpt bij het reanimeren van iemand 
met een hartstilstand. Indien nodig, geeft het 
een elektrische schok. De kosten hiervan zijn 
echter dermate hoog dat dat voor dorpsbelang 
niet haalbaar is. Bovendien heeft de huisarts al 
een AED en hebben het MFA en de tandarts 
plannen om een dergelijk apparaat te gaan 
plaatsen. In die zin is de noodzaak er ons 
inziens niet om dan nog een vierde apparaat 
neer te hangen. Mochten er meer mensen met 
ideeën zijn voor het gebouwtje dan horen we 
dat graag.

Himmeldei
Eind maart is door een aantal enthousiaste da-
mes op initiatief van Tineke Veldema spontaan 
een himmeldei gehouden. Tineke ergerde zich 
aan het zwerfafval dat zij onderweg tijdens haar 
wandelingen rondom Holwerd tegen kwam. 
Zij heeft zich eerst tot onze vereniging gewend 
met de vraag of er dit jaar een himmeldei sa-
men met de beide basisscholen georganiseerd 
ging worden. 
Dat was niet het geval omdat die om de twee 
jaar gedaan wordt. Daarop heeft zij besloten 
het zelf te gaan doen met een paar andere en-
thousiaste opruimers die zij via holwerdonline 
heeft opgeroepen. Wij juichen dit initiatief om 
ons dorp leefbaar en schoon te houden van 
harte toe. Eigenlijk zou iedereen hier iets in 
kunnen doen door zijn/haar buurt schoon te 
houden. Maar het begint natuurlijk door geen 
rommel op straat en in de natuur te gooien. 
Holwerd is een mooi dorp en dat willen we 
graag schoon en netjes houden.

Herstraten/asfalteren
Van de gemeente is bericht ontvangen dat een 
aantal straten in 2014 herstraat zal gaan wor-
den. Het gaat om het stuk Fonteinstrjitte van de 
COOP tot aan de Pôlewei, de Kasernestrjitte, 
een groot deel van de Hemmingawei en het 
zijweggetje van de Haniastrjitte naar het gassta-
tion. Ook wordt de Waling Dykstrastrjitte gro-
tendeels opnieuw gestraat. Hier gaat het om 
het stuk vanaf de hoek van smederij Geertsma 
tot aan de Foarstrjitte en het stuk vanaf de 
Stasjonswei tot aan Van Aylvawâl. Daarnaast 

zal er buiten Holwerd een stuk weg op Elba 
opnieuw geasfalteerd worden. Hier gaat het 
om het stuk vanaf Lania/Poelewei tot aan de 
hoek Elbasterwei/Witmonnikswei. De aanne-
mer bepaalt zelf wanneer de werkzaamheden 
uitgevoerd worden en zal tijdig de omwonen-
den daarvan op de hoogte stellen.

Dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd
De DOM Holwerd is bijna een jaar geleden van 
start gegaan. De subsidieregeling in het kader 
van het experiment duurzaam beschermde 
dorpsgezichten Dongeradeel is in ons dorp een 
groot succes. De regeling is alleen van kracht 
binnen het gebied van de vier beschermde 
dorpsgezichten van Ee, Metslawier, Paesens-
Moddergat en Holwerd. Vanuit de leden-
vergadering van dorpsbelang kwam de vraag 
naar voren wat dan precies dat beschermde 
dorpsgebied is. 
Dat blijkt bij een heleboel mensen onbekend 
te zijn en daarom is op de middenpagina van 
deze doarpsbel de plattegrond van Holwerd af-
gedrukt met daarop het omlijnde beschermde 
gebied. Hieruit moet duidelijk op te maken zijn 
of een pand binnen het gebied ligt waar de ver-
ordening voor geldt. Alle particuliere eigenaren 
van panden die hier binnen liggen kunnen bij 
de DOM een aanvraag doen voor een subsidie 
van 40% van de kosten tot een maximum van 
€ 5.000 voor het opknappen en verbeteren 
van de gehele buitenschil van het eigen pand. 
Het gaat daarbij niet alleen om vervanging van 
rotte kozijnen, nieuwe dakgoten, zinkwerk en 
ander groot onderhoud, maar ook om regulier 
schilderwerk. 
Voorop bij dit experiment staat het versterken 
en bevorderen van de leefbaarheid van ons 
dorp, maar wel met de voorwaarde dat er 
authentieke materialen dienen te worden ge-
bruikt. Gebruik van kunststofmaterialen wordt 
dan ook niet gesubsidieerd. Nieuw is de stimu-
leringslening. Met een lening die via gemeente 
en provincie loopt kan er  tegen een renteta-
rief dat 3% lager ligt dan een reguliere lening 
bij een bank tot een maximumbedrag van € 
50.000 geleend worden. Met de lening kan een 
grootschalige ingreep aan de (buitenzijde) van 



DOARPSBEL JUNI 2014 • 5

de eigen woning worden gefinancierd. Hebt u 
plannen die binnen de kaders van dit project 
passen wees er dan snel bij. De subsidiegelden 
zijn namelijk beperkt en wie het eerst komt het 
eerst maalt…. En als extra stimulans is boven-
dien van overheidswege de BTW op werkloon 
tot eind december 2014 nog tijdelijk verlaagd 
naar 6% (daarna wordt het weer 21% !!). Voor 
een aanvraag kunt u zich melden bij de DOM 
via dedom.holwerd@gmail.com of bij één van 
de DOM-leden; Durk Geertsma, Jan Idsardi, 
Gerben Osinga, Rob van der Holst of Henk 
Willemsen.

Noch eefkes koart
Op 16 mei heeft de activiteitencommissie weer 
het ringsteken georganiseerd. Het was prima 
weer en er waren vele paarden en aanspannin-
gen te bewonderen. Er stonden dan ook aardig 
wat mensen langs de kant van de Elbasterwei 
om dit spektakel te kunnen zien. Het was weer 
een groot succes en voor herhaling vatbaar. 
Het waddeninformatiecentrum (WICH) zit in 
de fase van het aanvragen voor de benodigde 

vergunningen voor verbouw van de voormalige 
gereformeerde kerk. 
Wij gaan er vanuit dat de verbouw spoedig van 
start zal gaan. Zoals te zien is aan de kapotte 
dekkleden van de mestvergister op het HTO-
terrein kan de installatie niet meer in werking 
zijn. Of de installatie ooit hersteld en weer op-
gestart gaat worden blijft ongewis. Wij blijven 
de ontwikkelingen samen met de gemeente 
volgen. 
Om de overlast voor het verkeer zoveel mo-
gelijk te beperken heeft de provinsje Fryslân 
in twee nachten in mei wegwerkzaamheden 
uitgevoerd op de Stasjonswei. Het rode asfalt 
bleek niet te voldoen aan de eisen van stroef-
heid en was te glad. Er is een nieuw dun laagje 
van rood asfalt dat wel aan de eisen voldoet 
overheen gekomen.

Dat wie it wer foar dizze doarpsbel. 
Doarpsbelang winsket jim in goeie simmer-
fakânsje ta.

Dorpsbelang, Henk Willemsen

In de zomermaanden plaatst de gemeente 
Dongeradeel op verschillende plaatsen in de 
gemeente grasbakken. De grasbakken zijn een 
extra service voor huishoudens waarvan de 
GFT container in het maaiseizoen aan de 
krappe kant is. Daarnaast zijn de grasbakken in 
het leven geroepen om te kunnen besparen op 
de verwerkingskosten van gras. 
Wanneer gras in de GFT container terecht-
komt zijn de verwerkingskosten voor de ge-
meente circa 60 euro/per ton. Bij een aparte 
verwerking zijn de kosten beduidend lager. 
Inmiddels zijn de grasbakken weer geplaatst 
en wordt er goed gebruik van gemaakt. Helaas 
komt het regelmatig voor dat er misbruik 
wordt gemaakt van de grasbakken. 
Er wordt dan niet alleen gras ingegooid, maar 
ook ander (grof) tuinafval. Hiermee komt de 
aparte verwerking van gras onder druk te staan 

en kan het plaatsen van grasbakken niet meer 
uit. Bovendien geeft het een rommelige aanblik 
voor de omgeving. 

Wij vragen alle gebruikers van de grasbakken 
alleen gras in de grasbak te doen. Ander tuin-
afval kunt u kwijt in de groene container. Grof 
tuinafval, zoals takken, kunt u gratis brengen 
op de milieustraat aan de Koailoane tussen 
Dokkum en Damwâld. 

Bij herhaaldelijk misbruik van de grasbak kan de 
gemeente besluiten om de betreffende grasbak 
te verwijderen. Helaas worden dan de nette 
gebruikers hiervan de dupe!! 
Gooi dus alleen gras in de grasbak. Dank voor 
uw medewerking. 

Gemeente Dongeradeel

GRASBAKKEN ALLEEN VOOR GRAS
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DE NATOER YN EN OM HOLWERT
Wat in prachtige maitiid hiene wy! De blom-
men en bloeiende beamen stiene al hiel betiid 
yn bloei en de fûgels songen ek betiid en noch 
hieltiid. Ik ha siden fol skreaun yn myn natoer-
dagboek fan wat ik allegear seach en hearde.

De bermen
Yn de bermen bloeie ferskate blommen en 
gerzen. Ik telde yn maaie wol 20 soarten yn de 
berm nei Ternaard.  Sa as Fluitekruid, Zuring, 
Rode-en Witte  Klaver, Veldlathyrus, Rolklaver 
en noch folle mear. Ek Zilverschoon in lyts giel 
blomke, oan de efterkant fan it blêd is it silver-
kleurig. Dit plantsje hâldt wol fan wat sâltige 
grûn en omdat der soms sâlt struit wurdt yn 
de winter groeit dit plantsje faak oan de râne 
fan ‘e wei. Ek bloeide de Gele Morgenster. In 
plant dy’t healweis de middei syn kelk wer slút, 
sadwaande syn namme.

Toerswel (Gierzwaluw)

Begjin maaie wiene se der wer: de Toerswellen. 
Se sweve boppe it doarp as lytse fleantúchjes 
mei har sikkelfoarmige wjukken. Se binne gjin 
femylje fan de oare Swellesoarten mar ha 
deselde namme om har gelikenis. Se lizze har 
aaikes ûnder âlde dakpannen it leafst, it ienich-
ste momint dat se ergens sitte, fierder doche 
se alles fleanende.

Wytgatswel (Huiszwaluw)
Bij de Pier fan Holwert is in beweegbare brêge 
foar de boaten nei it Amelân. Under de brêge 
binne Wytgatswellen oan it brieden. Se lûke 
har neat oan fan de drokte fan de boaten en 

fleane ôf en oan. In prachtich gesicht. Ek foar 
dizze fûgels wurdt it dreger om in briedplak te 
finen. Se meitsje har nêst fan klaai en metselje 
dat tsjin de moarre ûnder in útstekkend dak en 
der is mei nije huzen net faak plak foar.

Noarderleech
We wiene mei in groepke minsken nei it 
Noarderleech boppe Marrum. In prachtig ge-
biet mei in protte fûgels. We rûnen ûnder 
it  gerop fan de Klút (Kluut), der is in grutte 
Klútenkoloanje,  troch it gebiet. It is in Swart-
wite fûgel mei in snaffel dy’t wat bûgt nei bop-
pen ta.

Wat in moai bist! Fierder wiene der  Tsjirken 
(Tureluur), Skriezen (Grutto) en Ljippen 
(Kievit). It is de muoite wurdich om der ris in 
kuier te dwaan!

Lêste nijs: der groeie wer in pear Rietorchisen 
oan de Dokkumerdyk.  

In moaie simmer foar 
elts tawinske mei in 
soad natoerbelibbing.

Sara Hofman
sarahofman@gmail.com



DOARPSBEL JUNI 2014 • 7

DE RAZENDE REPORTER

INTERVIEW MET GEART DE HAAN EN WELMOED SCHAAP

Tijdens de laatste jaarvergadering van dorpsbe-
lang hoorde ik dat de jeugd de laatste tijd be-
sluit in Holwerd te blijven. Dit is natuurlijk een  
goed teken, omdat de jeugd de toekomst heeft 
en dit de leegstand in het dorp verminderd.  

Het maakte mij nieuwsgierig waarom de jeugd 
hier wil blijven en niet besluit te verhuizen 
elders in het land. Daarom mijn eerste inter-
view met twee jongeren. Het interview kunt u 
verderop lezen.

Als razende reporters kunnen wij u zomaar te-
genkomen op straat, bij de Coop om te vragen 
of we een interview mogen afleggen. Mocht u 
het leuk vinden om eens in het krantje te staan 
dan nodigen wij u van harte uit om contact met 

ons op te nemen. Wilt u iemand aanmelden, 
dan kan dat natuurlijk altijd. Graag zelfs, neemt 
u dan ook contact op met één van de bestuurs-
leden van Doarpsbelang of via de email (zie 
voor adres voorin in het blad).

Mijn eerste interview was met Geart de Haan 
en Welmoed Schaap wat een ontzettend ge-
zellig samenzijn was. Onder het genot van een 
bakje koffie met Friese koek kwam ik meer te 
weten over dit enthousiaste stel.

Wij hopen u/jullie binnenkort te mogen ont-
moeten voor een volgend verhaal,

Hartelijke groet,
één van de razende reporters

Op een mooie zon-
nige middag in mei 
bezocht ik Geart de 
Haan en Welmoed 
Schaap in hun huis 
aan de Klokstrjitte. 
Samen hebben we 
het over verschil-
lende onderwerpen 
gehad. Ik neem u graag mee naar dit gesprekje. 

-  Hoi Geart en Welmoed, wat een mooi huis 
en wat hebben jullie het gezellig ingericht, 
sinds wanneer wonen jullie hier?

Wij wonen hier sinds november 2013 samen.  
Welmoed:  Het was voor mij in het begin best 
wennen en vond het soms wat stil, maar nu 
geniet ik juist van de rust en in de eerste plaats 
natuurlijk om samen met Geart te zijn. Het 
enige wat we hier missen is een eigen tuintje 
of plaatsje waar we kunnen zitten of de was 
buiten kunnen hangen. Maar het huis heeft drie 
verdiepingen, dus we hebben ruimte zat. 

-  Wat leuk dat jullie willen meewerken aan 
dit interview. Tijdens de jaarvergadering van 
Doarpsbelang hoorde ik dat de jeugd die toe 
is op zichzelf te gaan wonen besluit te blijven 
in Holwerd. Dit maakte mij nieuwsgierig.  
Mag ik vragen waarom jullie besloten hier 
te blijven?

Geart: Ik ben hier geboren en mijn familie en 
al mijn vrienden wonen hier. Ik vind het hier 
reuze gezellig. Waarom zou ik naar een ander 
gedeelte van Nederland verhuizen? En, ik heb 
mijn grote liefde  Welmoed uiteindelijk hier 
gevonden.

Ja - vult Welmoed aan - we kenden elkaar al 
heel lang, maar dat was toch anders. We zaten 
niet bij elkaar op school. Ik zat op de Ploos 
van Amstelskoalle. Geart:  En ik op de Tsjelke.   
Eigenlijk kun je zeggen dat we gescheiden van 
elkaar zijn opgegroeid en waren toch heel 
dichtbij elkaar. De vonk is overgeslagen toen 
we beiden werkten bij de Coop . We zagen el-
kaar weleens op feestjes van mijn broer Harnt, 
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maar dan was het voor mij gewoon de zus 
van. Welmoed: Ja en jij was toen nog gewoon 
Geart, de vriend van Harnt. ;-)

-  Zouden jullie iets meer over jezelf willen 
vertellen? 

Geart: Ik ben 21 jaar geleden geboren en kom 
uit een gezin van vier kinderen. Mijn ouders 
wonen aan de Stationsstraat tegenover de 
Tsjelke.  Mijn beide broers zijn ouder en ik heb 
nog een jongere zus. Momenteel werk en leer 
ik. Een aantal dagen in de week werk ik bij de 
Coop en ga eens in de veertien dagen naar 
HBO Stenden in Leeuwarden. Daar doe ik de 
opleiding small business & retail management. 
De opleiding duurt twee jaar waarvan ik nu in 
het eerste zit. Het studeren doe ik dus voor-
namelijk thuis. 

Een aantal maanden geleden had ik een op-
dracht voor school en heb een enquête 
gehouden onder 50 winkelbezoekers. Het 
mooie hiervan was - vond ik - dat de service 
van de winkel er heel goed uitkwam met een 
gemiddeld cijfer van 8,6. Wat ik uiteindelijk 
met mijn studie ga doen als ik klaar ben, weet 
ik nog niet. Ik zou een eigen bedrijf kunnen 
starten, maar ben er nog niet uit. Mijn hobby’s 
zijn (zaal)voetbal en als ik tijd heb schaats ik in 
Heerenveen met Jitse Jan, een vriend van mij 
ook uit Holwerd. O ja, ik hoop dat ‘t volgend 
jaar winter zo vriest dat er een Elfstedentocht 
komt, want ik ben lid en dan zou ik mogen 
schaatsen. Ik heb een oneven nummer.

Welmoed: Ik ben 20 jaar geleden geboren  
en kom uit een gezin van tien kinderen. Mijn 
ouders wonen aan de van Aylvawal. Naast 
zes eigen hebben mijn heit en mem vier 
pleegkinderen, het is altijd een gezellige drukte 
thuis. Ik werk als verzorgende IG (wat vroe-
ger wijkverzorgende heette) in Stiens bij de 
Petterhusterstate. Dit is een verpleegtehuis 
voor demente ouderen. Hier werk ik in wisse-
lende diensten en heb een vast contract waar 
ik heel blij mee ben. Mijn hobby’s zijn winkelen 
met vriendinnen of oppassen bij familie.

-  Als ik het zo hoor, hebben jullie een druk 
leven.

Tegelijk: het is heel goed te combineren hoor, 
maar soms zien we elkaar niet veel. We zou-
den ook wel meer voor het dorp willen doen, 
maar daar hebben we nu echt geen tijd voor. 
Maar we doen wel heel veel leuke dingen 
hoor, zo gaan we binnenkort met de familie 
van Geart een weekendje naar Berlijn en tij-
dens de zomervakantie gaan we samen naar 
Peloponnesos, een Grieks schiereiland. Hier 
hebben we ontzettend veel zin in. 

-  Dus als ik het goed begrijp staan jullie later 
wel open voor vrijwilligerswerk.

Welmoed vertelt dat ze momenteel wel ac-
tief is voor de Oranjevereniging, zoals met 
Koningsdag dingen organiseren en met het 
Holwerterfeest meehelpen de zeskamp te 
organiseren. Wat ze later zou willen doen is 
bijvoorbeeld achter de bar staan in het MFA.

-  Dat is mooi om te horen. Hoe staan jullie 
tegenover Holwerd aan zee?

Geart: Ik vind het een mooi plan. Als al die 
500.000 (schatting) toeristen die nu voorbij 
rijden richting Ameland, dan krijgen we het hier 
druk. Ik denk dat er dan wel iets veranderd 
voor de bewoners. Ik hoop dat als het zover 
is, wij er allen klaar voor zijn. Het nadeel is 
denk ik dat het rustige dan weg is. Maar de tijd 
zal het leren, ik vind het nogmaals een ontzet-
tend mooi idee. Welmoed vult aan: Door al 
de plannen waar men nu mee bezig is heb ik 
het idee dat er weer één geheel ontstaat, men 
werkt samen en dit straalt levendigheid uit. Al 
die vrijwilligers die zich zo hebben ingezet voor 
’t MFA en nog doen, écht geweldig, ik vind dit 
ontzettend knap hoor.

-  Wat willen jullie nog meer kwijt over 
Holwerd?

Beide: het Holwerter feest:
Wij gingen, voordat beide feesten samen gin-
gen al naar beiden toe en zijn dan ook ontzet-
tend blij dat er één feest is voor iedereen. Het 
brengt de mensen toch dichter bij elkaar en 
dat is mooi.
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-  Wat missen jullie in Holwerd?
Welmoed: Wat ik leuk zou vinden is, dat er 
weer allemaal kleinere winkels komen. Zoals 
bijvoorbeeld een warme bakker, slager, ca-
deau- of andere soorten winkeltjes, zodat de 
levendigheid zich ook verspreidt in het dorp.  

-  Hoe denken jullie over de leegstand en wat 
dat met Holwerd doet?

Beide: We merken dat steeds meer jongeren 
uit onze vriendenkring een eigen huis kopen 
of huren. Welmoed: Zo is mijn broer Jesse het 
oude pastorie gebouw aan Bosma’s plein aan 

het opknappen en dat wordt zo mooi. Geart: Ik 
denk dat het met de leegstand uiteindelijk goed 
komt in het dorp, ik heb er alle vertrouwen in .

Welmoed en Geart, dit waren mijn vragen. Ik 
wil jullie bedanken voor dit leuke interview en 
als dank een kleinigheidje voor jullie ontvangst.  

Ik hoop dat u genoten heeft van dit interview 
en wie weet waar we de volgende keer op 
visite gaan.

Hartelijke groet,
Een razende reporter

MASSSAGEPRAKTIJK AAFKE VAN DIJK
Het is intussen alweer ruim negen maanden 
geleden, dat ik met mijn praktijk verhuisd ben 
naar het Gezondheidscentrum in Holwerd. Een 
hele verandering en ook zeker een verbetering 
vergeleken met de vorige locatie.

Veel mensen in Holwerd en omgeving weten in-
tussen mij te vinden als Massagetherapeut, maar 
daarnaast ben ik nu ook Natuurgeneeskundig 
Therapeut.

Sinds 1 januari 2014 ben ik aangesloten bij 
de BATC (Belangen Associatie Therapeut 
en Consument), een beroepsvereniging voor 
Natuurgeneeskundigen.
Als natuurgeneeskundig therapeut werk ik vol-
gens de vijf natuurgerichte principes. 

1.  Energie: De basis van leven. Zonder energie 
is er geen mogelijkheid tot herstel.

2.  Prikkeloverdracht: Het herstel van interne 
fysieke en mentale communicatie systemen. 
Zonder geleiding stagneren vele functies.

3.  Drainage: Het verminderen van toxische 
belastingen zowel in geestelijke als stoffelijke 
vorm.

4.  Voeding: Goede voeding is essentieel om 
evenwicht te krijgen tussen prestatie en 
welzijn.

5.  Levenskunst: Door onwetendheid is de 
mens nauwelijks in staat om ziekmakende 
processen zelfstandig tot verandering te 
brengen. 

Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik nu 
nog beter in staat mijn cliënten bewust te ma-
ken van de feitelijke oorzaak van ziek zijn.

Ik hoop als Natuurgeneeskundig Therapeut 
mijn cliënten te kunnen helpen weer in balans 
te komen en soepeler in het leven  te staan.

Voor verdere informatie verwijs ik naar mijn 
website: www.aafkevandijk.nl.

Wil je een afspraak maken? Bel  dan naar on-
derstaand telefoonnummer of stuur een email 
naar: massagepraktijk@aafkevandijk.nl.

Hartelijke groet, Aafke van Dijk
Tel.: 06-25147889



10 • DOARPSBEL JUNI 2014



DOARPSBEL JUNI 2014 • 11

JAARVERSLAG 2013
2013 was weer een jaar vol activiteiten en 
drukte, ook voor dorpsbelang.
Veel zaken in het dorp zijn meerjaren-pro-
jecten. Er wordt nog steeds gebouwd aan de 
Multifunctionele Accommodatie door allerlei 
vrijwilligers, en het zorgcentrum bij Nije Nijhof 
is geopend in september en volop in gebruik.
Ook het WICH is nog steeds in ontwikke-
ling. Eind 2013 werd bekend dat er subsidies 
toegekend zijn door Plattelandsprojecten en 
het Waddenfonds, waardoor ook dit project 
richting zijn startfase gaat. 
Het Experiment Duurzame Beschermde 
Dorpsgezichten heeft in 2013 vorm gekre-
gen middels de oprichting van de Dorps-
ontwikkelingsmaatschappij (DOM) Holwerd. 
In het eerste jaar zijn er al negen aanvragen 
voor subsidie binnengekomen en goedgekeurd. 
Voor een totaalbedrag van € 32.550 zijn er aan 
9 particuliere woningbezitters in het bescherm-
de dorpsgebied zogenaamde beschikkingen 
uitgereikt voor bouw-/verbouwactiviteiten aan 
de buitenzijde van de woning. Veel woningen in 
ons beschermde dorpsgezicht kunnen zo wor-
den opgeknapt en staan er straks weer prachtig 
bij. Het afgelopen jaar is er door een aantal 
partijen, waaronder Ecolana, Staatsbosbeheer 
en Dorpsbelang, gewerkt aan subsidiëring van 
het project Naar buiten Holwerd. Er wordt 
een pad aangelegd waardoor bezoekers zelf de 
kwelders in kunnen en ook in een vogelkijkhut 
kunnen genieten van de omgeving. 
Ook het project Holwerd aan Zee heeft ge-
durende het jaar steeds meer vorm gekregen. 
Verschillende partijen hebben presentaties van 
de werkgroep bijgewoond en overal worden 
de initiatiefnemers geprezen over hun project 
en inzet.
De QR-huizenroute, waarbij verscheidene 
panden in Holwerd voorzien worden van een 
bordje met informatie en een QR-code naar 
een internetsite, heeft dit jaar ook subsidies ge-
kregen. Uitbreiding van de werkgroep is echter 
gewenst, dus we nodigen belangstellenden van 
harte uit om contact met  Henk Willemsen op 
te nemen om hun steentje bij te dragen!
Zoals we allemaal hebben kunnen zien, is het  

kassencomplex niet meer. De bestemming is 
niet gewijzigd, momenteel wordt het perceel 
verhuurd als landbouwgrond. De bomenrij bij 
’t Keechje zit nog steeds in de gefaseerde snoei 
en herbeplanting, dit plantseizoen (november 
2013 - april 2014) worden er door de ge-
meente weer nieuwe bomen geplant.
Wellicht is het u al opgevallen, bij de ingang 
van Holwerd aan de Stasjonswei is een nieuwe 
kast geplaatst met daarin de plattegrond van 
Holwerd. We hopen dat op de andere in-
gangspunten van Holwerd in 2014 ook zulke 
mooie kasten komen te staan.
In 2013 is een heuse burgerwacht in het leven 
geroepen. Door een aantal incidenten met 
vernielingen door de jeugd, heeft ‘The Sound’ 
in samenwerking met Dorpsbelang en an-
dere betrokkenen, mensen verzameld die een 
rondje door het dorp willen lopen om ongere-
geldheden te voorkomen. Dit met name op de 
avonden dat er activiteiten in ‘The Sound’ zijn.
In juni 2013 hebben we op de pier van 
Holwerd een heuse drive-in bioscoop gehad 
waar de James Bond film ‘Skyfall’ werd getoond 
door Veerdamactiviteiten Holwerd. Helaas is 
het daarna enigszins stil gebleven rond deze 
initiatiefgroep, maar hopen wij hier zeker in 
2014 weer van te horen!
In december hebben we nog een extra le-
denvergadering gehad, waar is gestemd over 
de overdracht van een perceel land aan de 
Ljouwerterdyk van de Maatschappij tot ’t Nut 
van het Algemeen naar Dorpsbelang Holwerd.
Tot slot was 2013 het eerste jaar sinds lange 
tijd dat een jaar niet met een vreugdevuur 
werd afgesloten en het nieuwe jaar ingeluid. 
Vanwege een nieuw beleid van de gemeente, 
is het niet langer mogelijk een vreugdevuur 
te hebben zonder vergunning. Omdat er uit-
eindelijk geen vergunning is aangevraagd, kon 
ook het vreugdevuur geen doorgang vinden. 
Gelukkig was er wel een fantastische editie 
van Hokrock, die dit jaar in het hok van familie 
Venema werd gehouden vanwege werkzaam-
heden aan het MFA, met spectaculair vuurwerk 
als alternatief.

Femke Meindertsma
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5 JULI 2014 - JUBILEUM OP HOLWERDBEACH

Op zaterdag 5 juli aanstaande vieren we de 
tiende editie van het beachvolleybaltoernooi 
op de pier van Holwerd. We pakken daarom 
maar weer eens goed uit.

Het begon allemaal op 2 juli 2005. Vele hob-
bels moesten worden genomen maar door de 
fantastische medewerking van B.J. Visser Zand 
& Grindhandel, Restaurant Land & Zeezicht, 
Kraanbedrijf Vrieswijk, Rijkswaterstaat en de 
Gemeente Dongeradeel werd een idee werke-
lijkheid. Nu 10 jaar later werken deze partijen, 
naast alle grote en kleine sponsoren en een 
hele trouwe groep vrijwilligers nog steeds mee 
aan het slagen van Holwerdbeachvolley.

HOLWERDBEACH
Waar: op de kop van de pier
Wanneer: op vrijdag 4 en zaterdag 5 juli as.
Hoe laat: zaterdag van 9.00 tot 18.00
Voor wie: in principe voor iedereen. 

We beginnen dit jaar voor het eerst op vrijdag. 
We hebben dan een beachtoernooi voor de 
jeugd van volleybal vereniging De Roeken - 
DVC. Wellicht een idee voor de toekomst om 
dit vaker te doen en dan voor alle volleybal-
lende jeugd van Dongeradeel en omstreken.

Dan het beachtoernooi op zaterdag. Er kun-
nen in totaal 40 teams aan meedoen en op 
elk gewenst niveau. De inschrijving is op de 
eerste maandag van maart van start gegaan en 
de inzendingen stromen dan ook gelijk binnen. 
Bij het schrijven van dit epistel, 1 maand voor 

het toernooi is er nog plek voor enkele teams 
in de Heren-poules. De Dames poules zitten 
vol en we hebben daar zelfs teams op de 
wachtlijst staan. Wil je nog mee doen bij de 
heren, schrijf je snel in via www.holwerdbeach-
volley.tk.

Ook dit jaar zal er weer worden gestreden in 
twee klassen, Dames en Heren laag (t/m 2e 
klasse: 4 tegen 4) en Dames en Heren hoog 
(vanaf 1e klasse: 2 tegen 2). De wedstrijden 
beginnen om 9.00 uur en de finales worden 
gespeeld omstreeks 15.00 uur, waarna er een 
huldiging der kampioenen zal zijn. 

Live Muziek en Barbeque
Anders dan andere jaren 
hebben we aan het einde 
van de dag op ons hore-
caplein na de huldigingen 
tijd weten in te ruimen 
voor een feest met live 
muziek. Tevens staat de 
barbeque klaar voor een lekker stukje vlees. 
Spelers kunnen van te voren hun pakket be-
stellen maar ook voor de toeschouwers zijn er 
voldoende vleespakketten aanwezig.
De beachbar van Land en Zeezicht is de hele 
dag geopend om u te voorzien van een drankje 
en een hapje. Natuurlijk kunnen de kinderen 
zich vermaken op het springkasteel.
 Van 10:00 tot 14:00 spelen alle deelnemende 
teams een wedstrijd op een Bossaball veld. 
Bossaball is een balspel dat gespeeld wordt 
door twee teams. Het combineert volleybal, 
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voetbal, gymnastiek en capoeira. Wil je dit 
meemaken, kom dan op tijd want om 14:00 
uur gaat de stop er echt weer uit.
Het speelveld bestaat uit luchtkussens en 
trampolines met een net in het midden. De af-
metingen zijn 15 bij 20 meter en het speelveld 
heeft een hoogte van 90 cm tot 1 meter 40. 
Voor meer informatie over deze spectaculaire 
attractie verwijs ik jullie naar de website van 
ons evenement www.holwerdbeachvolley.tk 

Afgesloten
In verband met het evenement is de kop van 

de pier vanaf donderdag 3 juli 20.00 uur af-
gesloten voor alle verkeer. Er wordt door B.J. 
Visser Zand- en Grindhandel uit Dokkum 175 
m3 zand naar toe gereden om er een echt 
strand aan te leggen. 
We hopen net als vorig jaar op mooi weer, 
sportieve prestaties en een tribune vol toe-
schouwers. 
We zien u graag op 5 juli op de pier van 
Holwerd op Holwerdbeach.

Namens de Holwerdbeachcommissie
Theo Broersma

OUD WORDEN IN DEZE TIJD
 
 Het is gewoon niet voor te stellen,
 Je moet met een mobieltje bellen,
 Je kunt er ook een tekst op lezen
 Je moet altijd bereikbaar wezen
 En dat kan dus niet gewoon
 Met een doodgewone telefoon.
 
 Wil je een treinkaartje kopen, nee, niet naar de balie lopen,
 Daar is niemand meer te zien, je kaartje komt uit een machien.
 Je moet dan overal op drukken in de hoop dat het zal lukken.
 Pure zenuwsloperij, achter jou zie een rij
 kwaad en tandenknarsend staan,
 want de trein komt er al aan.
 
 Bij de bank wordt er geen geld, netjes voor je uit geteld.
 Want dat is tegen de cultuur, nee je geld komt uit de muur.
 Als je maar de code kent, anders krijg je vast geen cent.
 Om je nog meer te plezieren, mag je internetbankieren
 Allemaal voor jou gemak, heb je alles onder dak.
 Niemand die er ooit naar vroeg, blijkbaar is het nooit genoeg.
 
 Man, man, man wat een geploeter, alles moet met een computer.
 Anders sta je buiten spel, op www, punt nl.
 Vind je alle informatie, wie behoed je voor frustratie.
 Als dat ding het dan niet doet, dan word je toch niet goed.
 Maar dan roept men dat je boft, je hebt immers microsoft.
 Ach, je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buiten spoor.
 Nee het is geen kleinigheid, oud worden in deze tijd.
            ..
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HET INFORMATIE PAVILJOEN - HAVENKWARTIER - LAUWERSOOG
Sinds april 2013 staat Het Informatie Paviljoen 
(HIP) op het haventerrein van  Lauwersoog.

Het is prachtige plek waar het gebouw staat 
met uitzicht op Schiermonnikoog, de haven 
en de brug bij de kleine sluizen. Misschien kunt 
u zich nog het oude garnalenfabriekje en la-
ter natuurschool herinneren voorbij restaurant 
Schierzicht? Op dit terrein is ’t HIP te vinden, 
net als een lunchroom/ijssalon. En het kwartier 
zal nog uitgebreid worden met andere activi-
teiten. Elke maand is er een braderie/rommel-
markt op zondag in de zomerperiode.

Eenmaal in het paviljoen zult u verrast worden 
over de ruimte en de informatievoorziening 
op allerlei manieren weergegeven. Over ’t 
Wad, de haven, het bos,de vogels, etc. Er is 
genoeg te lezen over de omgeving rondom het 
Lauwersmeergebied, ’t noorden van Fryslân en 
Groningen. 

Dit jaar is er een expositie: “Fishing for Litter”, 
een project van ‘t KIMO. Deze organisatie zet 
zich in voor het tegengaan van vervuiling van 
de Noordelijke zeeën en de kusten. Zo werken 
vissers, gemeentes - waaronder Ameland - en 
havens langs de Nederlandse kust mee aan dit 
fantastische project. U kunt zien  wat erzoal 
weggegooid wordt, in ’t water en achter ge-
laten wordt op stranden. Plastic flessen, luiers, 
verpakkingen, touwen, batterijen, sigaretten-
peuken, enz. worden uit het water en van het 
strand gehaald. 

Voor kinderen is ’t HIP ook leuk & interes-
sant. Zij weten de verrekijkers snel te vinden 
en turen soms minutenlang naar de binnen-
varende en vertrekkende boten, of kijken of 
er een zeehond te vinden is. Maar vinden het 
ook ontzettend leuk om met een zuidwester, 
cowboyhoed of legerhelm zich te laten fotogra-
feren, echt een TOPPER.

Vele toeristen en mensen uit de omgeving 
weten ons inmiddels te vinden en komen met 

allerlei vragen over de omgeving en wat er zoal 
te beleven valt. Wist u dat je door het gebied 
kunt rijden met een TUKTUK? Met de kinde-
ren naar de Bosschuur voor allerlei activiteiten 
gaan, zoals hutten bouwen in het bos, visjes en 
kikkertjes vangen ?

Wij - vrijwilligers van ’t HIP - krijgen vele  
vragen over leuke plaatsjes in de omgeving, 
musea, de natuur, ’t Wad, zeehondentochten, 
de groene vismarkt en hoe je een mooie 
fiets- autotocht door beide provincies kunt 
maken om maar wat voorbeelden te noe-
men. Dan is er al heel wat te vertellen over 
’t mooie Werelderfgoedgebied waarin we 
wonen. Lauwersoog is goed op weg om het 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor het 
toerisme en er een belevenis van te maken.

Nieuwsgierig geworden naar ‘t HIP? 
U bent van harte uitgenodigd. Loop gerust bin-
nen, de toegang is gratis.
Wij, enthousiaste vrijwilligers uit Groningen en 
Fryslân vertellen u graag meer.

Hartelijke groet en graag tot ziens in ’t HIP
Marijke van der Laan-Heshof 

Openingstijden HIP: 
Woensdag tot en met zondag 11 - 17 uur (zo-
mer). Buiten zomerseizoen: aangepaste ope-
ningstijden.
Toegang gratis.
Adres: Haven 6, 9976 VN Lauwersoog 

*************************
 
Wij zijn steeds op zoek naar gastvrouwen en - 
mannen voor HIP - Lauwersoog. 
Lijkt het u/jou leuk dit vrijwilligers werk te doen, 
dan nodigen wij u/jou van harte uit contact
met mij op te nemen. 
 
Vriendelijke groet, Guido Lek
Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
Bereikbaar: 06-15877810



DOARPSBEL JUNI 2014 • 17

UIT DE GESCHIEDENIS VAN HERVORMD HOLWERD
Op verzoek van Hessel L. Hiddema voorzitter 
van dorpsbelang en bestuurslid Theo Broersma, 
een kapittel over de herdenkings stenen in de 
muren van de Willibrorduskerk en de toren.

Uit de geschiedenis van Hervormd Holwerd 
door G.G.Patrouilje.

Foto 1

foto G.G. Patrouilje

Herinneringssteen van de bouw van het nieuwe 
kerkgebouw (rechts van de hoofdingang) met 
helmteken Aylva boven het afgekapte wapen van 
Sicco Douwe van Aylva (1776)

Voordat het tegenwoordige kerkgebouw werd 
gesticht, had men in Holwerd reeds een kerk, 
opgetrokken van tufsteen, ook wel duyvesteen 
genoemd. Dit gebouw stond ook los van de 
toren evenals het huidige gebouw.
Volgens een zerksteen in de kerkmuur (zie 
foto 1) is de huidige kerk gebouwd in de jaren 
1776,1777 en 1778. Het opschrift van deze 
steen luidt: 

‘Op den 15 junij 1776 heeft Sicco Douwe van 
Aylva, collonel onder ’t Lijf Regiment (Oranje) 
Vriesland mede Gecommiteerde Staat ten 
Landsdage de Eerste Steen aan dese kerk gelegt’.
Het woord ‘Oranje ‘is weggekapt.

Foto 2 en 3

        

foto’s G.G. Patrouilje

Gedenksteen over de inpoldering
In de kerkvoogdij notulen van 19 oktober 1909 
lezen we dat de heer Posthuma, kerkvoogd, 
meedeelt dat zich achter de poester aan de 
binnenkant van de kerkmuur een gedenksteen 
bevindt met een Latijnse inscriptie inhoudende 
het ontstaan der Oost en West Holwerder 
polder en in welke jaren de dijken zijn aange-
legd.

Algemeen was men er voor eens te onderzoe-
ken en als het kon die steen onbeschadigd aan 
de vergetelheid te onttrekken en ‘eene meer 
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waardige plaats aan de buitenzijde der kerk te 
geven ‘.
In de notulen is niet te vinden wanneer de 
steen achter de poester geplaatst is, laat staan 
door wie hij geplaatst is. Een ontwerptekst be-
vindt zich in het archief van de familie Harinxma 
thoe Slooten (aanwezig in het rijksarchief te 
Leeuwarden). Deze tekst wijkt op onderdelen 
af van de tekst op de steen. Het is niet na te 
gaan wanneer en in welke staat de steen links 
naast de voordeur in de buiten muur geplaatst 
is. 
Dat deze plaats waarschijnlijk niet ten goede 
van de kwaliteit is gekomen is vrijwel zeker, 
want een groot gedeelte van de tekst is 
onleesbaar geworden. Tijdens de restauratie 
van het kerkgebouw in 1968 is deze steen 
verwijderden overgebracht naar de werkplaats 
van de Rijksdienst voor Monumentenzorg te 
Voorburg. 
De heer Slinger, beeldhouwer bij de Rijksdienst 
wilde de steen wel restaureren als hij maar niet 
aan tijd gebonden was. Inmiddels is de heer 

Slinger met pensioen gegaan en in 1985 over-
leden, zonder dat de steen (geheel) gerestau-
reerd is. In overleg met zijn opvolger, de heer 
G.A. Overeem uit Voorthuizen, is besloten om 
steen terug te brengen in zijn oude staat en 
op een nieuwe hardere zandsteen (een zgn. 
Franse Anstrude zandsteen) een copy er van te 
maken. In de zomer van 1987 is de oude steen 
in de kerk geplaatst tegenover de preekstoel en 
de nieuwe steen links naast de hoofdingang in 
de buitenmuur geplaatst.

In de Leeuwarder Courant van 13 augustus 
1903 lezen we:

‘In den westelijken muur in de kerk vindt men een 
Bentheimer  steen met een opschrift dat betrek-
king heeft op de drooglegging van de ten noorden 
en noordwesten van de kerk gelegen polders. Een 
beschrijving en verklaring van dien gedenksteen is 
door ons gegeven in de Leeuwarder Courant van 
20 april 1895’
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Holwerd. 18 april 1895
Volgens de uitgebreidste kaarten heeft de bedij-
king van de Oost en West Holwerder polder alhier 
in 1580 plaats gehad.Toch is dit niet volkomen 
juist. Wel is men met de bedijking gelijktijdig aan-
gevangenen kwam de oosterzeedijk nog in 1580 
gereed , doch het duurde zelfs nog vier jaren voor 
de westerzeedijk voltooid was. De juiste jaartallen 
nl. worden aangetroffen op een zandsteen in de 
Hervormde kerk alhier. Nadat de dichter, wiens 
naam door afbrokkeling van de steen niet meer 
te ontcijferen is, een woordje vooraf gezegd heeft 
, beschrijft hij deze gebeurtenis in een versje van 
acht regels in het latijn . Woordelijk vertaald luidt 
het opschrift als volgt:

‘…. In een vers aangegevende in welk jaar , door 
wiens toedoen en onder welken Grietman en 
met wie als stichters beide dijken ten oosten en 
ten westen van deze kerk het eerst op ’t strand 
zijn saamgebracht, deze anno 1580, gene 84. 
Toen na de onbevlekte baring van de Maagd, 
nadat duizend jaren waren verlopen en verder 
vijf honderd gegeven: het tachtigste jaar was (de 
edele Grietman Ernestus Aylva nam het initiatief), 
bedijkten de Holwerder boeren de weiden in de 
richten oost en westwaarts van de kerk. Met een 
houten dam maakte Paulus Gellius de grondsla-
gen van deze, maar van gene legde de edelman 
Rienqe Regnerus de grondslagen met de eerste 
zode’.

We zien dus tevens hieruit dat  Caspar di Robles, 
die ontegenzeggelijk zeer veel tot verbetering 
onzer zeeweringen gedaan heeft, hier niet het 
initiatief tot bedijking heeft genomen, maar dat 
die eer toekomt aan één der edelste namen van 
een oud - adelijk Friesch geslacht’. 

De tekst op de steen (nu stenen) luidt:
Otostichõ indicans qº anno qº autoreq Greetmãno
quibusq fundatoribg agger uterq ad ortu et oc-
casu temple huius primu in littoresit cõgestg hic 
aº 1580 ille 84
Virginis a puro partu annis mille peractis
Quingentisq dated rursum octogesimus annus
Atsuit Ernestus Greetmanus nobilis Aylua
Existens auctor annexerunt prata Coloni

Holuerdani temple Eurum versus Zephyrumq
Aggere littoreo struxit fundamina Paules
Gellius huius, at illius fundamina primo
Noblils exthuxit Regnerus cespite Ringe
In het hedendaags Nederlands:
Achtregelig gedicht dat aanduidt in welk jaar, 
op voorstel van welke grietman, door welke 
stichters de beide dijken ten oosten en ten 
westen van deze kerk, het eerst langs de kust 
zijn opgeworpen, laatst genoemde in 1580 en 
eerstgenoemde in 1584.

In het jaar dat na de zuivere maagdelijke 
geboorte duizens vijfhonderd en nog eens 
tachtig jaren verlopen waren, toen de edele 
ernst van Aylva grietman was, hebben op diens 
voorstel de inwoners  de weiden van de kerk 
van Holwerd naar het oosten en westen om-
ringd met een zeedijk.Paulus Gellius legde de 
grondslag voor laatstgenoemde, maar voor de 
eerstgenoemde legde de edele Regnerus Ringe 
de grondslag met de eerste zode.
(vertaling door de heer Visser van het 
Rijksarchief).

Foto 4

foto G.G. Patrouilje
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De bouw van de toren
Wanneer de toren is gebouwd is niet met ze-
kerheid vast te stellen. Verschillende bronnen 
spreken elkaar op dit punt tegen.Wel zeker is 
dat de toren veel ouder is dan het tegenwoor-
dige kerkgebouw.

Het ‘Kunstreisboek voor Nederland’ spreekt 
van een 13e-eeuwse toren. De forse spits zou 
in 1729 gebouwd en in 1925 vernieuwd zijn.
In de ‘Tegenwoordige staat van Friesland’wordt 
het jaar 1661 genoemd als bouwjaar van de 
toren. In 1739 zijn er belangrijke herstellingen 
aan de toren uitgevoerd, zodat het bouwjaar 
van 1661 in twijfel getrokken kan worden. 
Misschien dat er toen wel belangrijke reparaties 
hebben plaasgevonden.

Van de herstellingen in 1739 is een gedenk-
steen boven de ingang van de toren geplaatst 
met het opschrift: 

H.D.E. van Aylva, grietman van Westdongeradeel, 
etc, etc,..
Heeft deze toren laten repareren met de kerk-
voogden Sake Minnes en Ian Sioerds in ’t jaer 
CI).D.XXXIX.

Het torendak
Hoe de dakvorm van oorsprong is geweest 
is niet bekend. Vage sporen van een ondiepe 
tandlijst met een laag afgehakte koppen in het 
metselwerkaan de oostzijde en aan de noord- 
en zuidzijde, zouden kunnen wijzen naar een 
zadeldak. Vrij zeker is dat de forse spits in 1661 
is geplaatst. De heer W.H.Keikes heeft in ‘Het 
verleden van Frieslands Noordoosten’ het vol-
gende rijmeldicht van Jan Sikkes uit Ternaard 
opgenomen welke kennelijk slaat op de plaat-
sing van deze spits.

Op de voorsigtigheid van een Jonkman.
Het is nu een wijl geleen
Dat ik tot Holwert quam getreen:
om datter op dezelve pas
al op die plaatse kermis was;
daar wierd een hooge spits van hout
al op de hooge toorn gebout

de Meyboom stond ter zelver tijd 
al op de toorn hoog en wijd.
Daer klom vooreerst een jonggesel
zeer haastelijk naar de Meyboom snel,
en greep een twijg, twee, drie en meer
en wierpse toen ter aarden neer.
Hij zet ook één al op zijn hoed
daarop droeg hij hoge moed.
Nu ik hier ben, ik kom daar niet
ik wil het klimmen niet bestaen,
maer liever op de aarde gaen,
en blijven hier beneen,
als daer te breken hals en been.
Want wie van boven nederviel
zijn lighaam ware zonder ziel.

Herstel is na een aantal jaren reeds weer nodig.
In het rekeningboek van de kerkvoogdij wordt 
in 1784 vermeldt: ‘het leydekken, alsmede het 
afhalen van het spil en het weeder opbrengen 
van het nieuwe, als knollen, kroon, pijnappels 
en weerhaan’.

In 1807 was er weer herstel nodig van de to-
ren. Een verzoekschrift werd naar de Drost en 
het Gemeentebestuur gezonden om de toren 
te repareren omdat ‘dat schoone gebouw 
wordt zoodanig verwaarloosd, dat men vreest 
erbij langs te gaan’. Aldus Ids Idsardi.

De toren afbreken of de grote klok verkopen?
In het gemeenteverslag over het jaar 1884 
van de gemeente West-dongeradeel is er 
weer sprake van een herstel aan de toren. De 
meeste torens van West-dongeradeel verkeren 
over het algemeen in een toestand die weinig 
te wensen overliet, maar die van Holwert is 
een uitzondering.

‘die van Holwert behoeft echter eene belang-
rijke herstelling. Reeds heeft men beproefd 
die verbetering naar een daarvan opgemaakt 
bestek openbaar aan te besteden. 

Dit is evenwel van geen gevolg geweest, daar 
de op de begroting van dit dorp uitgetrokken 
som van f 1.400,- bleek veel te laag te zijn. Het 
schijnt moeilijk te beoordelen van hoe grooten 
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omvang dat werk zal zijn, daar in deze veel 
afhangt hoe de inwendige toestand der muren 
bij het uitbreken zal worden bevonden’.
Omdat men geen zicht had op wat de repara-
tie en het herstel uiteindelijk zou gaan kosten 
gingen er stemmen op om de toren maar afte-
breken en een nieuwe, kleinere te bouwen of 
een koepel op de kerk te laten plaatsen. 

Hierdoor zou men een belangrijke besparing 
van kosten krijgen. Uit de opbrengst van de 
afbraakgoederen en de verkoop van één der 
klokken zou de nieuwe toren betaald kun-
nen worden. Bij het college van kerkvoogden 
bestond een sterke weerstand tegen dit voor-
nemen terwijl ook een groot deel van de inge-
zetenen van Holwert dit plan afkeurden.

Dat een kostbare restauratie nodig was blijkt 
uit het feit dat er uiteindelijk een bedrag van  
f 1.900,- op de begroting werd geplaatst 
voor dit karwei. Daarmee was het volgende 
probleem aande orde, namelijk waar het geld 
vandaan moest komen.

Eén van de mogelijkheden zou zijn dat het 
dorp Holwert dan maar een geldlening op 
moest nemen. De begrotingscommissie keurt 
dit echter af, omdat:’… geldlening meestal 
nadeelig is vooral voor de dorpen als dezelve 
moeten dienen om herstellingen aan torens, 
daar deze gelden als verloren moeten worden 
beschouwd, geene inkomsten noch voordelen 
voor de ingezetenen leveren dezelve toch op, 
een geldleening voor het dorp Holwert moet 
de commissie in hooge mate afkeuren vooral 
uit hoofde dat er nog eene schuld van f 8.000,- 
ten laste van de armvoogden bestaat, de com-
missie is van denkbeeld, dat in deze behoefte 
wel op eene andere, betere wijze kan worden 
voorzien en zulks in den verkoop van de groote 
klok, die zo gij weet ongeveer dezelvde som 
van f 1.900,- zal opbrengen.

De klok toch Mijne Heren (gemeenteraadsle-
den) is renteloos kapitaal, de kleine klok toch 
is genoegzaam voor gebruik der ingezetenen’.
Dat dit voorstel nogal wat stof heeft doen 

opwaaien spreekt voor zichzelf. Het lokte 
‘langdurige discussiën uit in de gemeenteraad. 
Tot een beslissing kwam het niet. Pas in de 
gemeenteraadsvergadering van 31 Mei 1855 
kwam de zaak tot een stemming. Met het 
kleinst mogelijke verschil, namelijk zes stemmen 
voor en vijf stemmen tegen, werd door de raad 
besloten om doormiddel van een geldlening de 
torenrestauratie te kunnen bekostigen.

Bliksem inslag in de toren
Het is algemeen bekend dat tijdens onweer 
de bliksem kan inslaan op hoge, uitsteken-
de gebouwen, torenspitsen of bomen. Ook 
in Holwert kan men daar van meespreken. 
Verscheidende keren was er een inslag in de 
toren. Zo ook op vrijdagmorgen 29 september 
1911 ’s morgens om kwart over zeven. 

Deze inslag leidde tot een brand van de toren. 
De Leeuwarder Courantmeldde daarover:
‘De brand deed zich voor als een vuur van 
kleine vlammen, die onophoudelijk om de pina-
kel lekten. Heel Holwert liep te hoop. Er waren 
voor de brandweer nogal wat moeilijkheden 
op te lossen. Maar door hun werkzaamheden 
kon de brandschade beperkt blijven tot de 
spits’.

Dezelfde krant meldde: ‘De Holwerder spuit 
was al gauw voor haar werk gereed. Zij werd 
naar een grootenkuil op een stuk land naast 
het kerkhof vervoerd, die water in voldoende 
hoeveelheden bevatte. 

De arbeid in de toren zelf bij het leiden en rich-
ten der slangen vereischte echter buitengewo-
ne zorg en inspanning daar men op een hoogte 
van p m 15 voet of ruim 52 meter moest zijn  
en het water aanvankelijk in de toren terug viel. 
Maar dankzij het kordate optreden en het 
beleid van Sibbele Jongendijk, spuitmeester, 
Warner Colmer en Anne van der Ploeg, kwam 
men alle bezwaren te boven, zodat het vuur 
flink kon worden bestreden en om 12 uur 
bedwongen was´.
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Reiger

hoe licht landt zij
op haar ijle poten
aan die donkere sloten
de uitgestrekte nek
die winter leest
en ijs in alle grijze wolken
of dwars door water
heerlijk vissen weet
om dan ineens
weer op te stijgen
naar nieuwe morgens
van diepzinnig zwijgen

Marja van der Veen

(uit haar gedichtenbundel “Van hier naar daar”, 
verkrijgbaar aan huis Bosma’s Plein 6)

De schade is weer hersteld. Een inkrassing op 
de vernieuwde haan vermeldt:

1911 architekt Nauta. Sjoerd Dijkman en zoon, 
schilder. Toren afgebrand in 1911. Aannemer 
gebr. Rollingswier te Holwert.
In 1973 is de haan opnieuw verguld door 
schilder Elzinga te Holwert. De laatste bliksem-
inslag op de toren was in december 1986. De 
complete elektrische installatie voor het uur-

werk en voor het luiden van de klokken werd 
ernstig vernield. Ook in de omgeving van de 
toren werd schade aan elektrische apparaten 
aangericht. 

Aldus de bron: HERVORMD HOLWERD in de 
loop der eeuwen.

Uitgave 1987 kerkvoogdij Ned. Herv. Gemeente 
Holwerd.
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GYMNASTIEKVERENIGING CHARIETTO

OPENING ‘T SNEUPWINKELTSJE IN HOLWERD

Gymnastiekvereniging Chariëtto wil graag gaan 
starten met stoelgymnastiek.

Stoelgymnastiek is speciaal gericht op de ouder 
wordende man/vrouw, waarbij gericht gewerkt 
wordt om de spieren zo soepel mogelijk te 
krijgen en te behouden.

Stoelgymnastiek heeft als doel om met een-
voudige stap en spierverstevigende oefeningen 
of spelvormen de spieren en gewrichten in 
conditie te houden, vooral het sociale aspect 
speelt hier een enorme rol. Stoelgymnastiek is 
ook goed voor de bloeddoorstroming.

Als belangstelling heeft kun u contact op ne-
men met:

Gymnastiek vereniging Chariëtto
Tel.nr. 0519-561416

Bij voldoende belangstelling gaan we in septem-
ber van start.

BLIJF BEWEGEN EN WORDT MET VREUGDE 
EN PLEZIER EEN DAGJE OUDER!!

Ik wil u even mededelen dat ‘t Sneupwinkeltsje 
aan de Waling Dykstrastrjitte 7 afgelopen zater-
dag 7 juni open is gegaan. 

Een week of vier geleden ben ik bij Durk 
Geertsma geweest met het idee om een tijde-
lijk winkeltje in de zomermaanden te beginnen 
t/m de herfstvakantie. Ik vroeg of het in zijn 
pand mocht. 
Daar had hij wel idee bij. Het is schitterend 
wat daar allemaal te zien is. Ook in de “âlde 
smidte”. 

Op aanvraag mag u daar ook een kijkje komen 
nemen. Mijn hobby is oude antieke nostalgische 
mooie spullen verzamelen. In elke vakantie en 
in m’n vrije tijd waar dan ook struin ik o.a. graag 
rond in kringloopwinkeltjes enz. 
Durk Geertsma heeft ook heel veel spulletjes 
verzameld in de loop der jaren, waar ook 
vele verhalen bij zitten, en wil ook wel spullen 
verkopen. 

De verkoop is dus in de oude winkel, in de 
ene kamer staan mijn spulletjes, o.a. ook goede 

en leuke dameskleding, en in de andere kamer 
Durk Geertsma z’n spulletjes. 

Er is helemaal niets opgeknapt in het pand, de 
nostalgie van vroeger is er nog. Het is dus puur 
een hobby van mij en de leefbaarheid in de 
buorren wordt weer een beetje opgefleurd. In 
de vakanties komen veel toeristen in ons dorp. 
Ik hoop dat zij ook eens langs komen. 

Het is de bedoeling om op dinsdag donderdag 
en zaterdag open te zijn. Dus kom maar eens 
een kijkje nemen en vertel het maar door. 

Zaterdag 21 juni als de snuffelroute hier in 
Holwerd is ben ik ‘s morgens al vroeg open. 

Openingstijden ‘t Sneupwinkeltsje: 
• Dinsdag van 11.00 tot 17.00 uur
• Donderdag van 11.00 tot 17.00 uur
• Zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur

Oant sjen, Tineke Veldema fan de Pôle
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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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Bij de gesprekken hanteren wij de volgende uitgangspunten:
•	 De colleges van B&W hebben besloten zoveel mogelijk 

de huidige zorgaanbieders voor het jaar 2015 te 
contracteren. Dit geldt voor cliënten waarvoor het 
overgangsrecht van toepassing is;

•	 Bij deze contractering houden we rekening met de 
financiële	 taakstelling	 van	 25%	 die	 we	 van	 het	 Rijk	
krijgen opgelegd;

In de gesprekken met de aanbieders bespreken wij onze 
voorgenomen contracteerwijze, waarbij er uiteraard ruimte 
is voor de inbreng en vragen van de aanbieders.

Vormgeving gebiedsteams

De kernpartners, die samen de gebiedsteams in Noord-
oost Fryslân (NOF)  gaan vormen, hebben 1 mei met 
elkaar gesproken over de nieuwe integrale aanpak. De 
kernpartners zijn: het maatschappelijk werk, MEE Fryslân, 
Bureau Jeugdzorg, het welzijnswerk en de gemeenten. De 
gemeenten hebben een opdracht geformuleerd, gebaseerd 
op de notitie ‘Gebiedsgebonden aanpak NOF: Toegang 
tot het Sociaal domein’. U kunt de notitie binnenkort op de 
website www.noordoostzorgt.nl vinden.

De kernpartners stellen gezamenlijk de kaders voor het 
succesvol invoeren van gebiedsteams. De gemeenten faci-
literen dit proces. De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden 
verzorgt de monitoring en evaluatie van het traject. De 
organisaties willen de nieuwe integrale aanpak per 1 
september 2014 invoeren. Uitgangspunt is vooralsnog 

Nieuw sociaal domein

Alle Nederlandse gemeenten staan voor de opgave om een 
nieuw	 sociaal	 domein	 te	 vormen	 nu	 het	 Rijk	 gemeenten	
verantwoordelijk maakt voor taken op het gebied van 
jeugd, werk en zorg.  Onder het motto ‘Durf te vragen!’ 
willen de gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, 
Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog 
burgers voorbereiden op de transformatie van het so-
ciale domein. Wie durft te vragen, staat sterker in een 
samenleving waarin een groot beroep gedaan wordt op de 
zelfredzaamheid van burgers.

Inhoud
•	 Inkoopproces	gaat	van	start
•	 Vormgeving	gebiedsteams	in	Noordoost	Fryslân
•	 Transitie	Jeugdzorg	en	Passend	onderwijs
•	 Website	Noordoost	zorgt

•	 ColofonInkoopproces gaat van start

Gemeenten in Noordoost en Noordwest Fryslân gaan samen 
zorg	inkopen.	Vanaf	2015	zijn	gemeenten	verantwoordelijk	
voor nieuwe taken uit de AWBZ en de Jeugdwet. We 
krijgen de verantwoordelijkheid over (nieuwe) cliënten 
en hulpvragen. Daarvoor moet een nieuw zorgaanbod 
beschikbaar zijn. Gemeenten in de regio Noordoost en 
Noordwest Fryslân hebben afgesproken om de inkoop 
voor de Wmo en Jeugdhulp gezamenlijk te doen. Dat is 
praktisch en goedkoper, ook voor de aanbieders. In de 
eerste helft van juni gaan de samenwerkende gemeenten 
de inkoopgesprekken aan met de zorgaanbieders in onze 
regio’s. Als gemeenten zijn wij nu al volop bezig met het 
voorbereiden van de contracteringsgesprekken met aan-
bieders in het kader van de transitie Wmo en Jeugdzorg.  

Nummer 4, mei 2014Nieuwsbrief
Samen leven, zorg voor elkaar

Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., SchiermonnikoogGemeenten

Samen leven, zorg voor elkaar



26 • DOARPSBEL JUNI 2014

dat iedere gemeente een gebiedsteam krijgt. De gemeen-
te stelt een functionaris aan die het gebiedsteam gaat 
coördineren.

Transitie Jeugdzorg en Passend onderwijs

Op	1	augustus	2014	wordt	de	wet	Passend	onderwijs	van	
kracht. De wet verplicht het onderwijs om ieder kind een 
passende plek in het onderwijs te bieden, ongeacht de 
onderwijsondersteuning die het kind nodig heeft. 
In de praktijk geven problemen thuis vaak ook problemen 
op school en hetzelfde geldt omgekeerd. Daarom moet 
de zorg in het onderwijs goed worden afgestemd met de 
jeugdhulp die vanuit gemeenten wordt georganiseerd.  
Zowel gemeenten als schoolbesturen moeten wettelijk 
gezien de individuele ondersteuning aan een kind of gezin 
afstemmen met andere voorzieningen op het gebied van 
gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke onder-
steuning/jeugdhulp, werk en inkomen. 

In	 de	 RMC-Regio	 Friesland	 Noord	 zijn	 de	 ondersteu-
ningsplannen van de Samenwerkingsverbanden inmid-
dels besproken en vastgesteld  door de colleges van 
B&W. Gemeenten en schoolbesturen spreken af hoe 
de zorg in de school afgestemd kan worden met de zorg 
rondom de school. Dit gebeurt in het overleg van de Lokale 
en	 Regionale	 Educatieve	Agenda’s.	Als	 het	 gaat	 om	 de	
dyslexiezorg, wordt duidelijk afgesproken wat onder de zorg 
van onderwijs en wat onder de zorg van gemeenten valt.

Samen leven, zorg voor elkaar

Noordoostzorgt.nl

De website www.noordoostzorgt.nl is een portaal voor 
inwoners, zorgverleners en belangenorganisaties met 
alle informatie over de veranderingen in de zorg en 
ondersteuning in Noordoost Fryslân. Dus ook voor u! Wat 
vindt u van de website? Laat het ons weten! 

www.noordoostzorgt.nl

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeenten 
Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel,
Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog.
De nieuwsbrief wordt via e-mail verstuurd. 

Aanmelden? 
Stuur een e-mail naar rmeekma@dantumadiel.eu

Redactie:	werkgroep	Breed	Sociaal	Domein

Nummer 4, mei 2014Nieuwsbrief
Samen leven, zorg voor elkaar
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Huisartsenpraktijk Holwerd
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel. 
561301, Elbasterwei 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: Gezondheidscentrum, Elbasterweg 2, 
iedere maandagmorgen 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, 
Gezondheidscentrum, Elbasterwei 2. 
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. 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.

Alle nieuws over Holwerd op: 
WWW.HOLWERDONLINE.NL

OPHALEN OUD PAPIER
8 juli ■  12 augustus ■  9 september
Iedere 2e dinsdag van de maand

Oud papier wordt opgehaald door 
De Tsjelke en de Bazuin
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