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NIJS FAN DOARPSBELANG
Ja… en dan bin je sels ynienen útroppen ta 
Holwerter Roek fan it jier 2014. Dat hie ik nea 
ferwachte moat ik sizze. Ik fûn altyd dat je dêr 
wat âlder foar wêze moasten (wol boppe de 
fyftich…) en ek in hiel lange steat fan frijwil-
ligerswurk foar it doarp, ferieningen en sa fuort 
hinne. Safier wie ik oars noch net. Tocht ik…. 
Mar it “genootschap” wie oars tadien. It moast 
wol earst efkes besinke, want ik tocht wêrom 
ik no? Der bin dochs safolle oaren? Mar it is 
dochs wol in hiele eare. It frijwilligerswurk doch 
ik graach, mar der komt sa stadichoan wol hiel-
tyd mear by. En dêr groei je ek wer yn fansels. 
It soe moai wêze at der mear minsken binne 
dy’t  net oan ‘e kant stean bliuwe wolle, mar 
ek wat foar de ferienings yn ús doarp  bestjutte 
wolle. Bestjoeren ha der ferlet fan! Ik wol jim 
hjirby allegear betanke foar myn nominaasje 
ta Holwerter Roek. Tige tank. Sa belle frou 
Heeringa-Feringa, ús fierst fuort wenjende lid 
út Rotterdam, op om my te felisitearen mei de 
Roek. Se kaam mei it segje: “De tiid fljucht sei 
de roek en hy gie der fantroch mei in horloge 
yn ‘e bek”. Sa is it mar krekt.

Nieuwe bestuurleden 
Dat er mensen zijn die wat voor ons dorp wil-
len betekenen bewijst de aanmelding van twee 
nieuwe bestuursleden voor onze vereniging van 
dorpsbelangen. Marijke van der Laan-Heshof 
en Sija van der Wal hebben zich bij ons bestuur 
gemeld. Er was één vacante bestuursfunctie, 
maar gelet op de vele taken die op ons af ko-
men is besloten om hen allebei in ons bestuur 
plaats te laten nemen zodat het bestuur van 
dorpsbelang nu uit acht leden bestaat. Marijke 
en Sija van harte welkom in ons bestuur!

Contributie 2014
Was het tot voor kort nog zo dat de contri-
butie gewoon huis aan huis werd opgehaald 
en dat die in de meeste gevallen contant aan 
de deur werd afgerekend, tegenwoordig is dat 
bijna niet meer te doen. Nog los van het vin-
den van collectanten om van ons ledenbestand 
(bijna 500 adressen) de contributie te innen, is 

het probleem ook gelegen in het feit dat men 
in deze moderne tijd van thuisbankieren en 
pinnen weinig tot geen contant geld meer in 
huis blijkt te hebben. Ook wordt vaak niemand 
thuis aangetroffen. Daarom treft u bij deze 
doarpsbel een brief van de penningmeester 
aan met het verzoek om de verschuldigde con-
tributiebijdrage van € 8,00 zelf via bank of giro 
aan dorpsbelang over te maken.

Bijeenkomst in Gouden Klok
Op dinsdag 10 juni was er in de Gouden Klok 
een overleg met een aantal adviseurs van de 
minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok. 
Onder leiding van Pauline Krikke (consultant 
en toezichthouder voor overheid en bedrijfsle-
ven en oud-burgemeester van Arnhem) werd 
een zogenaamd midterm review (gespreks-
ronde) gehouden met vertegenwoordigers van 
bedrijfsleven, bestuurders, ambtenaren, maat-
schappelijke instellingen en bedrijfsleven om 
zich een beeld te vormen van de regio. Samen 
met Harry van Waveren (voorzitter werk-
groep economische vitaliteit en arbeidsmarkt 
van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling 
en oud-gedeputeerde van Zeeland), Pieter 
Hooimeijer (hoogleraar human geography and 
planning Universiteit van Utrecht) en Tialda 
Haartsen (universitair docent culturele geo-
grafie Rijksuniversiteit Groningen) werden de 
gesprekken gevoerd. Zo kwamen o.a. Marco 
Verbeek en voorzitter dorpsbelang Hessel 
Hiddema het project Holwerd aan Zee  aan de 
commissie presenteren. De bedoeling van deze 
gespreksronden is om te zien of onze regio 
door de minister zou moeten worden aange-
wezen als krimpregio met potenties. Over zo’n 
eventuele aanwijzing zal er komend najaar een 
besluit kunnen worden genomen door de mi-
nister. De aanwijzing krimpregio heeft als voor-
deel dat er extra gelden vanuit Den Haag naar 
onze contreien vloeien. Na afloop van de ge-
sprekken om half vijf hebben Henk Willemsen 
en Durk Geertsma namens de DOM (dorps-
ontwikkelingsmaatschappij) een rondleiding 
van een uur door het oude dorp gegeven.  
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Daarbij werd bij de projecten die met subsidie-
geld van de DOM zijn gerealiseerd uitleg gege-
ven over het experiment duurzaam bescherm-
de dorpsgezichten. Daarna vertrok het gezel-
schap in een taxibus naar Burdaard. Inmiddels is 
duidelijk geworden dat minister Blok onze regio 
niet heeft aangewezen als krimpgebied en dus 
ook geen extra geld beschikbaar stelt.

Herstratingswerkzaamheden
Bij het schrijven van dit stuk is de aanne-
mer begonnen met het herstraten van de 
Kasernestrjitte en delen van de Waling Dykstra-
strjitte. Een deel van de Fonteinstrjitte van de 
COOP tot aan de Pôlewei is in het voorjaar 
gedaan evenals het grootste deel van de 
Hemmingawei. Deze straten liggen er nu weer 
keurig bij. Verder hebben wij van de gemeente 
bericht gekregen dat het zijweggetje van de 
Haniastrjitte naar het gasstation opnieuw her-
straat gaat worden.

Dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd 
(DOM)
Verondersteld mag worden dat eigenaren van 
particuliere woningen  binnen ons beschermde 
dorpsgebied inmiddels ruim voldoende op de 
hoogte zijn gebracht van de mogelijkheden 
voor subsidie van 40% van de kosten (tot een 
maximumbedrag van € 5.000!!) voor aanpak 
van de gehele zogenaamde buitenschil van de 
eigen woning. Ook de mogelijkheid van een 
lening tot een maximumbedrag van € 50.000, 
tegen een rente die 3% lager ligt dan bij een 
reguliere geldverstrekker, behoort tot de mo-
gelijkheden. De regeling in het kader van het 
experiment duurzaam beschermde dorpsge-
zichten Dongeradeel loopt nog wel even, maar 
de subsidiepot is niet onbeperkt….. wie het 
eerst komt het eerst maalt. Vele dorpsbewo-
ners hebben al aanvragen ingediend voor een 
project voor het opknappen van de woning. 
Er zijn met name ook vele jongeren die recent 
een oud pand gekocht hebben en die een be-
roep doen op de DOM. Daarbij speelt ook nog 
eens dat de BTW op arbeidsloon om de bouw 
te stimuleren door het kabinet verlaagd is van 
21 naar 6%. Deze tijdelijke regeling is door de 

regering onlangs verlengd met nog een periode 
van 6 maanden tot eind juni 2015. Dus nog een 
extra reden om die verbouwing aan uw huis 
juist nu uit te voeren. Hebt u nog plannen die 
passen binnen de gestelde kaders van het ex-
periment, zoals ligging binnen het beschermde 
dorpsgebied en gebruikmaking van authentieke 
bouwmaterialen (dus geen kunststof kozijnen, 
dakgoten  e.d.) die het karakter van het oude 
dorp behouden en versterken wees er dan bij. 
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.

Yn it koart
Het MFA nadert zijn voltooiing. Onlangs is 
de eigendom van de grond en het complex 
door de gemeente Dongeradeel officieel over-
gedragen aan de Stichting Multifunctionele 
Accommodatie Holwerd. Als alles volgens plan 
verloopt zal de officiële opening van het MFA 
eind november gaan plaatsvinden. Het bankje 
op het Bosma’s Plein dat links achter de pomp 
stond is op verzoek van dorpsbelang door 
de gemeente verwijderd. Dit omdat wij van 
mening zijn dat het voor de bewoners van het 
pand Klokstrjitte 1 geen pas geeft om precies 
voor de ramen een openbaar bankje te heb-
ben staan. Over de stand van zaken rond de 
mestvergistingsinstallatie op het HTO-terrein 
op Lands Welvaren is wederom niets nieuws 
te melden. Duidelijk is wel dat er op het ter-
rein al maanden geen activiteiten met de ver-
gister meer plaats gevonden hebben. Samen 
met wethouder Van der Ploeg blijven wij de 
situatie in de gaten houden. In de speeltuin 
aan De Kamp zijn verschillende keren de rub-
beren tegels onder de glijbaan weggehaald. De 
tegels zijn al zo vaak opnieuw gelegd en weer 
overhoop gehaald dat ze dusdanig beschadigd 
zijn dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. 
De gemeente  heeft er genoeg van om de 
tegels er steeds opnieuw in te leggen en heeft 
als voorwaarde gesteld dat er een onderzoek 
moet worden gedaan wie hiervoor verant-
woordelijk is. 
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Via de buurtagent voor Holwerd, mevr. J. 
Kroes, is er een politie-stagiair ingeschakeld die 
voor zijn afstudeeropdracht hier onderzoek 
naar gaat doen. En weer zijn er klachten over 
het asociale gedrag van hondenpoep op straat 
laten liggen. Deze keer komen de klachten zelfs 
ook van toeristen die ons dorp en gemeente 
Dongeradeel bezoeken. Evenals zwerfvuil op 
straat is ook stront op de openbare weg een 
vies gezicht. Wij vragen dan ook de uitwerpse-
len van uw hond netjes op te ruimen. Daar zijn 
speciale zakjes voor te krijgen. Het is in onze 
gemeente strafbaar om het niet te doen. U 
riskeert een boete van 130 euro!!
Samar wer foar dizze kear.

Dorpsbelang, Henk Willemsen

Holwerd aan Zee

wat een prachtig idee
dat van Holwerd aan zee

maar wie is er voor
en wie is er tegen

alleen toch een druiloor
doet daar niet aan mee

kan je ‘t al zien
zo’n stevige sluis

die staat als een huis
en doorgangspoort

naar een stil binnenmeer 
met een kleurrijk welzijnsoord 

vol vertier en plezier

maar nu gaat niemand
meer naar ons dorp

en alleen er langs 
de kerken lopen leeg

het wordt hier grijs en kaal
alleen misschien God weet

waarom het aan ons
niet meer is besteed

kunnen we vooroordelen
en eigen belang
niet laten varen 

de zon en de maan
hangen toch ook samen

in de tuin van het hemelruim
laten we er allemaal

voor gaan staan
en alleen dan rijst Holwerd

vast en zeker
zoals het was

als de vogel feniks
uit de as 

Marja van der Veen

KEEP FIT

SJOELEN

Mijn naam is Gerda Sierksma, ik verzorg de 
Keep Fit lessen voor de 55-plussers in Holwerd.
In de Keep Fit lessen worden allerlei activiteiten 
gedaan, van grondgymnastiek tot hockey en 
van evenwichtsoefening tot spelcircuits. Naast 
deze inspanningen is het sociale contact en 
gezelligheid ook erg belangrijk! Deze lessen 
worden gegeven op de dinsdagen van 10.30 - 
11.30. Is dit ook wat voor u? Dan kunt u gerust 
eens langskomen om mee te draaien. Bij vragen 
kunt u mij ook gerust even bellen.
 

Groeten, Gerda Sierksma, 06-29155687

Wij beginnen op 11 september weer met de 
sjoelclub en maken er weer heel gezellige mid-
dagen van. We zijn met ongeveer 15 personen 
en zouden er graag nog enkele mensen bij 
willen hebben.
We sjoelen elke 2e donderdag van de maand 
en beginnen dan om half twee.
Het is in een zaaltje van het MFA. Hebt u 
belangstelling dan kunt u informatie vragen bij:
B. Boonstra, Nije Nijhof, tel. 561554 of bij  
K. Herder, Pôlewei 6, tel. 562117
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KOFFIECONCERT CRESCENDOIT SNEUPWINKELTSJE

GEZOCHT

Op zondagmiddag 9 november a.s. geeft mu-
ziekvereniging Crescendo een koffieconcert in 
dorpshuis “De Terpring” in Brantgum. 

Samen met Folkert-Hans Tolsma zullen wij 
voor u optreden. Folkert-Hans speelt saxo-
foon en trompet en hij zingt. Hij is momenteel 
bekend van de radio met zijn lied “Dûnsje de 
chachacha mei my”. 

Het concert begint om 15.00 uur en de entree 
bedraagt € 7,50. 

Oant sjen yn Brantgum!

Goeie ynwenners fan Holwert e.o.
 
‘t Sneupwinkeltsje yn Holwert oan de Waling 
Dijkstrastrjitte 7 is nog iepen oant en mei wike 
42 sneon 18 oktober 2014. Dan slute wij 5 
moanne en ha besluten wer iepen te gean op 
2 april 2015 (At Durk de smidte yntiids net 
ferkocht hat!).
Wy, Durk Geertsma en ik, kinne no al sprekke 
fan in grut sukses.
Ik haw oan’t no ta in protte ynwenners út 
Holwert e.o. en touristen yn ‘t winkeltsje hân, 
om te sneupen fansels, om te freegjen wêr’t 
in bakje kofje te krijen is, wêr’t je pinne kinne,
wêr’t in supermerke is, wêr’t de Tsjerken fan 
Tsjerkepaed stean, wat d’r te dwaan is yn ‘t 
doarp, wêr t je fietsen hiere kinne, hoe’t je by 
de boat komme nei it Amelân, en ek minsken 
dyt tochten dat it in snoepwinkeltsje wie. Ik ha 
in protte ynformaasje, o.a. fiets en kuierroutes 
fan Holwert, mei jûn oan de minsken. De mins-
ken kamen oeral wei, út Sweden, Denemarken 
Dútslân, België, Noord Brabân, Tsjummearum, 
Súd West Hoeke, Wezep, Joure, Drachten, 
Hurdegaryp, Amersfoort, Ferwert, Frjentsjer, 
Trynwâlden, De Westereen en gean sa mar 
troch. Ek ha in protte minsken yn de smidte 
west en fûnen dat skitterend om te sjen.
Ik haw it prachtig mooi fûn om te dwaan, en we 
gean dan ek folgjend jier wer iepen.
It is nog gjin winter, wy hoopje dat die fansels al 
komt, en dat we reedride kinne, sykje jo noch 
in pear nije redens kom mar del. Durk hat nog 
inkele restant pearen stean foar in lyts pryske.
Wy, Durk Geertsma en ik, ha besluten yn wike 
43 in jildbedrag te jaan oan it ien of oar yn 
Holwert. En dogge dat dit jier oan de beide 
basisskoallen fan Holwert.
 
Yn de lêste wike bin ik op tiisdei, woansdei, 
tongersdei, freed en sneon iepen fan 13.00 
oant 17.00 oere.
Ik soe sizze oant Sjen.
 

Groetnis Tineke Veldema-Braam

Foto’s of dia’s van de Moppenbuorren te 
Holwerd. Toen er nog oude huisjes stonden.

Wie kan mij hierbij helpen? De foto of dia kan 
door mijzelf gescand worden. 

Reacties graag via mijn emailadres stamboom.
deruiter@tiscali.nl of via het emailadres van 
dorpsbelang redactie@dorpsbelangholwerd.nl

Met vriendelijke groet, 
Piet de Ruiter

(adresgegevens bij de redactie bekend)
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VAN DE RAZENDE REPORTER
De zomer voorbij, kinderen gaan weer naar 
school en (bijna) alles is weer in het ritme. 
Wat hebben we mooi weer gehad en wat een 
toeristen weten Holwerd inmiddels te vinden.  
Even buurten bij ’t sneupwinkeltje of  ’s zater-
dags bij de oude winkel van Bron, een terrasje 
pakken, wat boodschapjes doen bij de Coöp 
of even uitrusten op een bankje. Over het 
algemeen zijn toeristen zeer te spreken over 
ons dorp en de gastvrijheid van de bewoners. 
Wat de toerist niet prettig vindt ( terecht ) is 
de hondenpoep op straat, een ergernis van 
jewelste. Ook bij dorpsbewoners levert dit 
de nodige frustratie op. Zo las ik een bordje 
ergens aan de Foarstjritte met uiting over de 
hondenpoepoverlast. Ik hoop dat het geholpen 
heeft.

Naar aanleiding van mijn oproep in de vorige 
krant zijn er suggesties binnen gekomen om 
dorpsgenoten het hemd van het lijf te vragen. 
Mocht u nog iemand weten die het verdient 
eens in deze krant te komen staan, dan kunt 
u contact opnemen met één van de bestuurs-
leden van dorpsbelang. Kent u bijvoorbeeld 
een buurechtpaar wat zoveel jaar getrouwd is, 
een buurman of  -vrouw die eens in het zon-
netje gezet mag worden, onbekende mensen 
die net naast u komen wonen zijn of ……..?                                
Geef het door en de razende reporter gaat 
ermee aan de slag.

Het interview van deze zomer: 
Deze keer met een zéér actieve dorpsgenoot. 
Eén dat werk verricht voor de Doarpsbel, 
bestuurslid is van Doarpsbelang, één die zich 
ook op andere manieren inzet voor het welzijn 
van het dorp, zoals voor de DOM, voor de 
Willibrorduskerk en al tientallen jaren actief 
lid is van muziekvereniging Crescendo. Ik heb 
het natuurlijk over niemand minder dan Henk 
Willemsen.

Met een presentje ging ik op stap en belde 
op een mooie zomeravond rond zeven uur 
aan. Henk woont aan de Waling Dijkstrastraat 

nummer 5. Het gesprek vond plaats in zijn 
“smoeke” achtertuin, met een lekker kopje 
thee en een Frysk dumke en bokkepootje kon 
het interview beginnen. 

Hoi Henk, bedankt voor je gastvrijheid en 
je tijd om een gesprek aan te gaan voor de 
Doarpsbel. Ik las eind juni dat je de Roek 
van het jaar bent van Holwerd, wat houdt 
dat eigenlijk in? 
De Roek is een bijnaam voor een Holwerder, 
waar deze bijnaam vandaan komt weet ik niet. 
Wie ‘t weet mag het zeggen*. Wat ik wel weet 
is dat sinds de reünie van 2010 de Roek in het 
leven is geroepen door Genootschap Corvus 
Frugilegus (vertaling van het Latijn voor roek).

* Weet u waar deze bijnaam vandaan komt? 
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Nog van harte gefeliciteerd. Ik las het op 
Holwerd online en je stond ook in de 
Dokkumer Courant. Waarom heb je deze 
eer gekregen en wie gingen je voor? 
Deze roek - een kunstwerk gemaakt door Hans 
Jouta uit Ferwerd - is een wisselbeeld, hier 
staan alle namen die de Roek hebben verdiend 
op gegraveerd. Daarnaast  heb ik een oor-
konde ontvangen waar al mijn werkzaamheden 
van nu en uit het verleden opstaan en een 
zilveren speld van de Holwerder toer met een 
roek gemaakt door Ciska Dijkstra. Het mooiste 
vind ik dat men via Holwerd online kon stem-
men, het is dus echt een keuze geweest van 
mijn dorpsgenoten en dat vind ik toch wel heel 
bijzonder hoor.
Mijn voorgangers zijn: Alie Patrouilje, Durk 
Geertsma,  Jan van der Velde en Dirk Bergema.  
Ik zal alles wat ik heb gekregen even ophalen 
dan kun je het zelf zien.

Nou Henk, wat een eer en wat een rij van 
werkzaamheden, ik ben echt onder de in-
druk wat jij allemaal voor Holwerd doet en 
hebt gedaan. Heb je trouwens nog wel tijd 
voor een privéleven naast je werk? 
Af en toe is het inderdaad wel veel, maar ik 
vind het leuk om te doen. Vooral in de geschie-
denis van het dorp ben ik zeer geïnteresseerd 
en het voorkomen van verkrotting van panden 
zet ik me graag voor in. Met de DOM (Dorps 
Ontwikkeling Maatschappij) Holwerd hebben 
we al vele restauraties kunnen waarmaken. 
Zoals het plaatsen van nieuwe kozijnen met 
dubbele beglazing, een stoep en voordeur, 
nieuwe voegen in een gevel en ga zo maar 
door.  En binnenkort worden ergens op een 
pand nieuwe op oud-Hollands lijkende dakpan-
nen gelegd, allemaal mede dankzij de DOM.

Wat is jouw functie voor de DOM? 
Ik ben voorzitter voor Holwerd en voor ge-
meente Dongeradeel de woordvoerder van 
ons dorp. De dorpen Ie, Paesens Moddergat 
en Metslawier hebben ook een DOM. Elke 
aanvraag wordt bekeken en als we groen licht 
krijgen kan het werk beginnen. Maar er zit 
vooraf wel wat werk in voor ons, zoals het be-

oordelen van aanvragen voor subsidies etc. Het 
is mooi te zien hoe de oude dorpskern al wat 
opgeknapt is, maar er blijft genoeg werk over. 

Je vertelde zonet ook iets over je interesse 
in de geschiedenis van Holwerd, hoe is dit 
zo ontstaan? 
Interesse voor geschiedenis ontstond in mijn 
jonge jaren, eerst met het uitzoeken van de 
stamboom van de familie Willemsen door een 
ver familielid. Hij kwam tot het jaar 1790 - de 
tijd van Napoleon - waarin een Duitser met de 
achternaam Willemsen zich in Holwerd ves-
tigde. Hij was linnenwever van beroep. In die 
tijd werd er veel vlas verbouwd in deze regio 
(linnen wordt van vlas gemaakt).

Tip: In het vlasbewerkingsmuseum Het Braak-
hok in Ie wordt de geschiedenis van dit gewas 
en het bewerken ervan verteld. Museum op 
afspraak te bezoeken.

Mijn opa had vroeger een groentewinkel aan 
de Blomsteech en verkocht zijn groente en fruit 
aan de deuren. Hij vervoerde alles met een kar 
getrokken door een paard. Zo kochten mijn 
ouders in de jaren vijftig van de vorige eeuw 
dit pand aan de Waling Dijkstrastrjitte - waar ik 
nu woon - en vestigden daar hun eigen groen-
tewinkel. We woonden er met zijn zevenen, 
mijn ouders en nog drie zussen en een broer. 
Eigenlijk is mijn interesse voor geschiedenis van 
het dorp vanuit mijn eigen familie gegroeid, 
van het één kwam het ander. Over Holwerd is 
zoveel te vertellen en dat boeit mij enorm, ik 
lees er veel over. 

Wat weet je je nog te herinneren van de tijd 
van de groentewinkel van je ouders? 
Mijn vader ventte net als zijn vader langs de 
deuren, maar dan met een auto met kar. 
Hij had drie keer per week zijn vaste routes, 
via Waaxens, Brantgum en Foudgum richting 
Dokkum, donderdags Elba en het bejaarden-
huis “de Nijhof” en zaterdags langs de deuren 
in Holwerd. Als kleine jongen hielp ik mijn 
vader, we begonnen 8.00 uur ’s morgens en 
werkten tot laat in de middag. 
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Je hebt hier op de lagere school gezeten, kun 
je daar iets over vertellen en ook de school-
periode erna? 
Ik zat op de OBS - die mooie grote school 
aan de Stationsstraat- waar nu de huidige 
school ‘de Tsjelke‘ staat, maar was vele malen 
groter. Zonde dat het pand destijds gesloopt 
is, want het was zo’n mooi gebouw. Na de 
lagere school ging ik naar de MAVO aan de 
Hoedemakersweg in Dokkum en daarna elke 
doordeweekse dag met de bus naar de MEAO 
in Leeuwarden. 

En had je na je school meteen een baan? 
Ik heb me in laten schrijven bij het arbeidsbu-
reau en zat in de kaartenbak, zoals dat in die 
jaren ging. Na een aantal maanden werd ik ge-
beld voor een invalbaantje op de administratie 
van een school. De voorganger van Friesland 
college, de school waar ik sinds 1986 werk.

Nu woon je al jaren in het pand van je 
ouders en je heb je er al heel wat aan ver-
bouwd, zowel aan de buiten- als aan de bin-
nenkant. 
Ja, dat klopt, eigenlijk is bijna alles vernieuwd en 
gemoderniseerd. Ik heb - met hulp hoor - de 
buitenkant zoveel mogelijk terug gebracht in 
de oude staat. Maar wel met alle gemakken en 
comfort van deze tijd. 

Ik ben er niet helemaal achter wanneer dit 
pand gebouwd is, maar hoogstwaarschijnlijk 
uit het jaar 1717. Bij het opknappen van de 
buitenmuur zagen we in oude muurankers een 
jaartal staan, waarbij het derde cijfer niet goed 
leesbaar was. Het cijfer kwam het dichtst bij 
een één.

Ach, een jaartal meer of minder maakt dan 
ook niet uit, het is in ieder geval een mooi 
oud huis en je hebt er in al die jaren dat je er 
woont al ontzettend veel aan opgeknapt. 
Ik denk dat dit huis in Holwerd één van de 
meest geschilderde huizen is aan de buiten-
kant. En daarmee bedoel ik dat je het naast 
het verbouwen ook nog eens supergoed 
onderhoudt. 

Henk, ik lees op de oorkonde ook dat je 
heel lang actief lid bent van muziekvereniging 
Crescendo. 
Ik ben al lid sinds mijn 9e jaar, nu bijna 40 jaar, 
als slagwerker. Daarnaast ben ik zo’n zestien 
jaar bestuurslid geweest, onder ander als pen-
ningmeester. Het hoogtepunt was voor mij in 
1996, het 100-jarig bestaan van de vereniging 
en het samenstellen van een herinneringsboek 
met verhalen en foto’s.  We oefenen  nog altijd 
in het pand van het Amelander Veerhuis en ik 
hoop dat dat zo blijft en er een nieuwe eige-
naar komt. Vanaf de oprichting van Crescendo 
in 1896 oefenen wij hier wekelijks en het zou 
zonde zijn als dit ten einde komt. We hebben 
een speciale band met het pand.

Je zit ook in het bestuur van Dorpsbelang. 
Sinds maart 2008 zit ik in het bestuur en ik vind 
dat ontzettend leuk om te doen, je bent dan 
echt betrokken bij het reilen en zeilen van het 
dorp. Door alle ontwikkelingen van de afgelo-
pen jaren is het wel drukker geworden, maar 
ik had dit niet willen missen. Het is en blijft 
ontzettend leuk en leerzaam.

En dan lees ik ook nog de andere activiteiten 
zoals je werk voor de Willibrorduskerk en 
nog meer. Ik durf het bijna niet te vragen, 
maar heb je naast al deze activiteiten nog 
hobby’s en tijd om te ontspannen? 
Natuurlijk is de muziekvereniging één van mijn 
hobby’s. Het is er ook ontzettend gezellig en 
het spelen ontspant. Voor de rest lees ik veel 
over de geschiedenis en heb van het klussen in 
en om het huis mijn hobby gemaakt. Schilderen 
vind ik erg leuk om te doen en het elektrisch 
vind ik interessant. Ik weet nu hoe je het aan 
kunt leggen en dat is niet alleen handig, maar 
ook een hobby van mij geworden. In mijn vrije 
tijd ga ik af en toe uit met vrienden, zo zijn 
we naar de PC in Franeker geweest wat erg 
gezellig was.

Tijdens mijn vorige gesprek vroeg ik Geart 
en Welmoed hoe zij de toekomst van 
Holwerd zien, hoe zie jij deze? 
Heel positief, zoals met het DOM project, 
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we hebben al heel veel positieve reacties van 
bewoners ontvangen en natuurlijk van de 
aanvragers. Wat ik ook heel mooi vindt is dat 
de jeugd hier besluit te blijven wonen en zelfs 
huizen koopt. Zo ben ik ook heel blij dat er 
mensen van buiten het dorp het huisje aan 
Bosma’s plein hebben gekocht, zij zullen het 
gaan opknappen. Voor de rest hoop ik dat 
Holwerd aan Zee doorgaat, dat zou ontzettend 
mooi zijn. Het zal een positief effect hebben op 
de gehele regio en het zal hopelijk bedrijvigheid 
aantrekken. 

Henk, ik heb voor de rest geen vragen meer. 
Bedankt dat je me zoveel wilde vertellen 
over je activiteiten en wat je allemaal voor 
het dorp doet. Je bent dit jaar, heel terecht, 
de Roek van Holwerd. 
Ik dacht eerst toen ik gevraagd werd: “Moet dat 
nou?” Maar het was erg gezellig.

En nog bedankt voor de heerlijke bramen uit 
je tuin. 

Hartelijke groet en tot een volgend keer,
van uw razende reporter.

DONGERADEEL DRAAGT MFA OFFICIEEL OVER AAN HOLWERD

De Stichting Multifunctionele Accommodatie 
Holwerd tekent samen met wethouder Pytsje de 
Graaf de koopovereenkomst

De multifunctionele accommodatie (MFA) in 
Holwerd is nu officieel van het dorp. Op 
woensdag 13 augustus hebben de gemeente 
Dongeradeel en de Stichting Multifunctionele 
Accommodatie Holwerd hiertoe een koop-
overeenkomst getekend. De gemeente heeft 
de grond en het complex nu overgedragen aan 
de stichting. In de nieuwe accommodatie, waar 
veel vrijwilligers aan hebben meegewerkt, zijn 
sport, welzijn en cultuur ondergebracht.

Het rapport Holwerter Fiersichten was de 
directe aanleiding voor het dorp om zich in 

te zetten voor het voorzieningenniveau in 
Holwerd en de regio. In dit rapport is de visie 
op het gebied van wonen en werken, toerisme 
en voorzieningenniveau beschreven. 

Daarnaast speelde de mogelijke sluiting van de 
sporthal in Holwerd door gemeentelijke bezui-
nigingen. Omdat Dongeradeel voorzieningen in 
de gemeente wilde clusteren, heeft Holwerd 
op dat moment een werkgroep opgericht 
met als doel de sporthal te behouden en daar 
tevens een multifunctionele accommodatie van 
te maken voor het dorp en de regio. 

Het resultaat is een prachtige locatie met 3.800 
m² vloeroppervlak bestaande uit een sporthal 
en sportbergingen, kleedboxen voor de voet-
balvereniging met berging en bestuurskamer en 
kleedboxen voor de binnensport, waaronder 
invalidensport, met kantine. 

Verder herbergt de mfa dorpshuiszalen en een 
bar, een jongerencentrum, theaterzaal met 
groot podium die tevens gebruikt kan worden 
voor buitenoptredens, een peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf en een lifestyle studio voor 
onder andere fitness. 

Eind november wordt de MFA van Holwerd 
officieel geopend.
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WADDENBELEVINGSCENTRUM HOLWERD
Na een lange periode van voorbereiding door 
een grote groep vrijwilligers uit Holwerd en 
andere plaatsen staan we in het dorp nu met 
elkaar voor de uitdaging om de verbouwing van 
de voormalige Gereformeerde kerk tot een 
goed einde te brengen. Dat einde zal dan het 
begin zijn van een compleet nieuwe bedrijfs-
voering in dit prachtige authentieke gebouw. 

Inmiddels zijn er in het afgelopen half jaar al 
gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt 
met toekomstige partners. Bedoeling is om 
met een groot aantal andere lokale en regio-
nale ondernemers interessante arrangementen 
samen te stellen. We zullen u als dorpsbewo-
ners daar vanaf nu regelmatig op de hoogte 
stellen. Momenteel zijn vrijwilligers van de 
Inrichtingscommissie en Bouwcommissie volop 
actief voor deze prachtige nieuwe economi-
sche ontwikkeling in ons dorp. Na realisatie van 
een nieuw MFA is dit een volgend aanstaand 
voorbeeld van zelfredzaamheid en onderne-

mingslust  van dorpsbewoners in Holwerd. Mijn 
intuitie zegt me dat we met elkaar onderweg 
zijn naar een bruisend kustdorp met behoud 
van grote hoeveelheid bestaande kernkwali-
teiten. We hopen de komende maanden met 
veel vrijwilligers en bouwcoördinatie van de 
lokale aannemers Olivier en Van der Wielen 
een prachtig resultaat te bereiken tijdens de 
verbouwing. Economische spinn-off van het 
nieuwe belevingscentrum zal straks volledig ten 
goede komen aan alle inwoners van Holwerd 
en daarom hopen we op veel ondersteuning 
van onze plannen vanuit u als dorpsbewoner.
Mocht u graag uw steentje willen bijdragen als 
vrijwilliger aan realisatie of toekomstige exploi-
tatie, schroom dan niet om een bestuurslid van 
de Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd 
daarover aan te schieten. In ieder geval hopen 
we u massaal te mogen begroeten ergens in 
het komende jaar tijdens de feestelijke opening.

Namens alle vrijwilligers, Addy Rutgers
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DE NATOER YN EN OM HOLWERT
In waarme simmer
It liket de waarmste simmer oait te wurden dit 
jier. De groei en bloei fan de natoer leit wol 
2-3 wike foar op oare jierren. Wat wol spitich 
is dat blommen en strúken folle earder út-
bloeid binne. We ha dit jier in protte baaien en 
núten oan de beammen. Sjoch mar ris nei de 
Hagedoarn (Meidoorn) dy sit fol mei djipreade 
baaien. Ek de Hazzenút (Hazelaar) dy’t bygelyks 
rûn it foatbalfjild en yn it Teebusbosk stean, sit 
fol hazzenuten.

Fjildûle (Velduil)

Mei de Fjildûle gie it de lêste decennia net goed. 
Foarhinne seachst de fûgel wol op de kwelder 
fleanen. It is de ienichste ûle dy’t oerdei jaait.  
Mar de lêste jierren is hy faker te sjen. Yn de 
kwelder fan Noard-Fryslân binne wer in oantal 
briedgefallen. Ik hearde dat by boer Boersma 
oan de Miedwei ek in Fjildûle bret hat. Is dat 
gjin moai nijs!

Toerswel (Gierzwaluw) 
De Toerswellen binne begjin augustus alwer 
foartflein nei it Súden. Se komme hjir sa om 
en nabij begjin maaie. Se komme werom op 
har nêsten ûnder dakpannen fan âlde húzen. 
Fierder dogge se alles yn ‘e loft: ite, sliepe, 
pearje en fleane. Je hearre se simmerdeis ‘gie-
rend’ fleanen troch de strjitten, in prachtich 
gesicht en gelûd.

Yn ‘e rui
Yn augustus geanne in protte fûgels yn ‘e rui. 
De wylde ein (eend) bygelyks ruit dan ek. Yn 
dy perioade kinst net sjen oft it in mantsje of in 
froutsje is, se lykje dan op elkoar. Se kinne yn 

dy tiid ek net fleane. De Berchein (Bergeend)  
geane mei in hieleboel oare Bercheinen nei in 
plak wer’t se yn’e rui geane. Underwylst passe 
oare einepearren op de jongen. Sadwaande 
sjochst faak in hiele protte jonge eintsjes by dy 
eineâlders.

Esken (Essen)
Miskien ha jim wol sjoen 
dat de Esken der min 
by steane. Se hawwe net 
folle blêd en rinne wat 
brún oan. Dat komt fan 
in skimmel ôfkomstich 
fan in paddestoultsje. It 
is wol tige spitich want 
de Esk is in karakteristike 
beam yn ús lânskip. Ek de 
Linebeam (Linde-boom) 
hat lest fan in skimmel en 
dan fan de lineblêdlús.

Noch wat nijtsjes 
Bij de Fermanje (Doopsgezinde kerk) yn in 
boekebeam hat dizze simmer in pearke Grutte 
Eksterspjocht (Grote Bonte Specht) bret. De 
fûgels boarje mei har snaffel in nesthoale yn de 
stam fan de beam wert se har aaien yn lizze. It 
koene wol deselde spjochten wêze as dy’t by 
de Coop bret ha. In moaie neisimmer en hjerst 
tawinske en genietsjen fan de natoer.

Sara Hofman 
sarahofman@gmail.com
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KLOKSTRJITTE I (EARSTE PART)

In jier lyn is Tine Geertsma, ús muoike, ferhuze 
fan Holwert nei Dokkum. Dat wie foar my oan-
lieding om foar de neiste famylje it ien en oar 
op te skriuwen oer har hûs oan it Bosma’splein, 
en oer eardere eigeners en bewenners. Doe’t 
Henk Willemsen dêr fan hearde frege hy my 
oft ik oer dat hûs ek wat op skrift sette woe 
foar De Doarpsbel. Wat hjir folget binne in pear 
brokjes út in folle langer ferhaal.

It hûs.
It is in frjemd bousel. Oan de bûtenkant is dat 
wol te sjen. De foarein, mei it dak parallel oan it 
plein, is smeller en leit ek leger as de achterein, 
dy’t parallel rint oan de Klokstrjitte. Binnenyn is 
it nivoferskil goed te merken. Om út de keamer 
wei troch de gong achter hûs te kommen moat 
men trije kear in stap omheech. En op de sou-
der moat men mei in lyts trepke fan de foarein 
nei de achterein. De reden fan dat alles is dat it 

hûs op in skean ôfrinnend stik fan de terp boud 
is. En mooglik binne hjir yn de 19e ieu fan twa 
huzen ien makke. Op de kadastrale kaart fan 
1832 is te sjen dat de achterein earst it hele 
perseel besloech. Healwei de 19e ieu moat dêr 
de helte fan ôfbrutsen wêze.

De âldst bekende eigener.
Neffens de kadastrale kaart fan 1832 wie de 
eigener doe Klaas Jans Jonkers. Dy namme is 
by it kadaster net alheel korrekt skreaun. De 
man hiet Jonker, en hy wie al minstens fan 1812 
ôf kastlein en eigener fan de herberch ‘Het 
Graauw Paard’ oan de oare kant fan de strjitte. 
Ek it hûs dêr’t no Henk de Vries wennet wie 
fan Jonker, sadat de hele noard- en westkant 
fan it plein sines wie. Jonker stoar op 16-2-1830 
en wie doe 57 jier. Ut dy stjerdatum kinne we 
opmeitsje dat de kadastrale gegevens, dy’t fan 
1832 hite te wêzen, de sitewaasje fan foar fe-
brewaarje 1830 werjouwe.
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De famylje Van Duinen - Koopmans.
We witte no wol wa’t om 1830 hinne de 
eigener wie, mar net wa’t yn dit hûs wenne. 
Nammen fan bewenners binne net earder mei 
wissichheid bekend as foar de jierren 1887-
1888. Yn dy tiid wurke de jonge Jeltsje Dykstra, 
ien fan de dochters fan Waling Dykstra, yn 
de bakkerij fan har sweager by Bosma’s plein. 
Doe’t Jeltsje al oer de 65 wie hat se de oantin-
kens oan har jonge jierren yn Holwert op skrift 
steld en dy binne letter ek as ienfâldich boekje 
utjûn. It útsicht út de bakkerij wei nei it plein 
beskriuwt se sa:

  ‘…de twa foarste ruten, dy’t op Bosma’s 
plein útseagen. Faek siet Freark fan ’e lap-
kewinkel dan foar ’t heech-opskoude rút to 
harmoanika-spyljen, syn treurige en dêrnei 
syn blide wize. ’k Koe ’t hjir súntsjes hearre 
út myn wenkeamer wei fan ien fan ’e beide 
huzen efter ’e pomp. Myn spylfammen en ik 
ha alris foar ’t rút stien to harkjen. Doe hat 
er ús útlech fan syn muzykstik dien. It ear-
ste, it treurige, wie fan in faem, dy’t suver 
gjin ljocht yn ’e takomst seach en it twadde, 
it fleurige fan har feint, foar hwa’t alles rom 
en moai like!’

Yn ien fan de twa huzen oan de noardkant fan 
it plein, achter de pomp, wenne dus in Freark 
en hy hie in ‘lapkewinkel’. Wa wie hy en om 
hokker fan de twa huzen giet it? Ik sil de lêzers 
in ferslach fan in lange speurtocht besparje en 
allinne it resultaat dêrfan neame.

Freerk Abes van Duinen (1847-1890) en 
syn frou Trijntje (Nynke) Gerbens Koopmans 
(1849-1912) hienen yn wat no Klokstrjitte 1 is 
in winkel yn ‘manufacturen’. Doe’t  Freark en 
Nynke yn 1872 trouden lieten se yn dyselde 
wike in berjuchtsje yn de Leeuwarder Courant 
opnimme dat Freark ‘de handel in manufac-
turen van zijnen Vader heeft overgenomen’. 
Men neamde him yn it doarp wol ‘Freark Pak’. 
Dat soe der op wize kinne dat hy yn Holwert 
en omkriten wol mei in grut ‘pak’ by de huzen 
lâns gie om syn manufaktueren te ferkeapjen. It 
falt ek op dat der yn dat kranteberjuchtsje net 

stiet dat Freark fan syn heit in winkel oernom-
men hat, mar de handel. Mooglik is hy pas in 
jier as wat letter mei syn ‘lapkewinkel’ oan it 
Bosma’splein begûn.

Neidat Freark stoar, yn 1890, gie syn frou, 
‘Freark Pak’s Nynke’, allinne troch mei de 
winkel. Yn desimber 1908 die se de saak oer 
oan har skoansoan Hans Klazes Koopmans, dy’t 
ek tagelyk in muoikesizzer fan har wie. Hans 
kaam fan Marrum. Dêr hie er bakker west. 
De Holwerters neamden him tenei ‘Hâns fan 
Freark Pak’s Nynke’. 
Nynke stoar begjin 1912. Hâns en syn frou 
Antje hawwe de saak noch ien jier oanhâlden. 
Doe woenen se him ferkeapje. Yn jannewaarje 
1913 stie der in pear kear dizze advertinsje yn 
de Leeuwarder Courant:

  WINKELHUIZINGE TE KOOP.  Uit de 
hand TE KOOP eene nette, best on-
derhouden HUIZINGE, staande op zeer 
gunstigen stand in het dorp Holwerd, 
waarin sedert tal van jaren eene zaak 
in manufacturen, garen, band, gemaakte 
goederen enz. gedreven wordt, benevens 
eene ZAKKENVERHUURDERIJ, welk een 
en ander een best bestaan oplevert. Het 
huis bevat: ruimen winkel met paskamertje, 
voor- en achterkamer, werkplaats, ruimen 
zolder, enz.

 Aanvaarding 12 Mei aanstaande.
  De aanwezige GOEDEREN kunnen op 

tauxatie worden overgenomen.
  Te bevragen bij den bewoner H.K. 

KOOPMANS.

It is slagge om de winkel te ferkeapjen. De 
keaper wie in sekere Gerard Evert Feringa. De 
famylje Koopmans is nei Dokkum ferhuze.

Hoe’t it mei Feringa en de lettere bewen-
ners fan it hûs gie, sil beskreaun wurde yn it  
folgjende nûmer fan De Doarpsbel.

Delfzijl, augustus 2014       Meindert Geertsma
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LEDEN GEZOCHT VOOR WERKGROEP WEBSITE
Samen met Dorpsbelang onderzoekt Holwerd 
Online de mogelijkheden om voor Holwerd 
een nieuwe website te realiseren. Op deze site 
zou alles wat Holwerd te bieden heeft gevon-
den moeten worden. 
Bedrijven, verenigingen en projecten kunnen 
onderdeel worden van het nieuwe concept en 
hun deel ook zelf beheren. Dat is niet moeilijk. 
Wie in Word kan werken, kan de website 
onderhouden. 

We zijn op zoek naar een aantal dorpsgenoten 
die het leuk vindt om hierin mee te denken. 
Om zich te buigen over de vormgeving, het 
menu, de fotografie, de financiering en de vor-
ming van een redactie. We hebben hiervoor 
een tijdelijke werkgroep in het leven geroepen. 

Lijkt het je net als ons een leuke klus en wil je 
meehelpen? Meld je dan even. Stuur een e-mail 
naar info@holwerdonline.
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Toen…… 

De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen.
er stond ‘n warme kachel in, wat had je meer te wensen?
de was hing er te drogen en de worst aan een spijker.
de koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker?
We zaten in ons keukentje met negen man te eten
met soep vooraf en pudding toe, ik zal ‘t nooit vergeten.
de afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen.
‘n grote zinken teil, dat was ons bad,er waren ergere dingen.
De keukenmat werd opgerold,want vader kwam van de markt, 
ik zie hem nog zweten
De armen vol met groenten, we hadden weer te eten.
brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder.
was ‘t vuil dan ging de dweil erdoor en alles was weer helder.

en Nu…..

De keuken van onze kinderen, staat vol met apparaten
het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet mee praten.
de was zit in de droger, in de vriezer zit het eten.
het is ongekende luxe, als ik niet beter had geweten.
Ze eten in het keukentje, ja met wie dat toch verzon?
‘n twee minuten maaltijd, zo uit de magnetron.
de afwas die gaat in ‘t machien, daar zitten ze niet mee.
en zingen dat hoeft ook al niet meer, ze draaien een cd.
Geen teil meer, maar een bubbelbad, ‘n auto voor de deur
wie nou niet tevreden is, dat is een ouwe zeur.
wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer.
‘n kostbaarheid in ‘t leven; gezelligheid en sfeer
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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.

Dorpsbelang heeft grond 

te huur

Heeft u belangstelling voor 

een volkstuintje, een “feantsje”?

Dan kunt u contact opnemen 

met onze penningmeester:

Klaske Miedema-Jensma, tel. 562172
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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
14 oktober ■  11 november ■  9 december

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

De Tsjelke en de Bazuin
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