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NIJS FAN DOARPSBELANG
It is it lêste wykein fan augustus at ik foar de 
kompjûter sitten gean. Bûten is it noch broeisk 
waarm en it rút stiet op in kier. We binne alwer 
in fearnsjier fierder en it septimbernûmer van 
ús doarpskrante moat alwer klearmakke wurde. 
Mar hoe’t ik ek prakkesear in idee wol der mar 
net komme. Hoe sil ik dizze kear ris begjinne? Ik 
sit te tinken oan in bekende Holwerter. Mar dêr 
binne der ek aardich wat fan. Ik neam der samar 
in pear: Hans Willem, baron van Aylva, hy hat 
mei Michiel de Ruyter fochten tjsin de Ingelsen 
yn de 17e ieu; Johannes Phocylides Holwarda, 
heechlearaar yn de logica en fylosofie oan ‘e 
universiteit fan Frjentsjer; Waling Dykstra, Frysk 
skriuwer en foardrachtskeunstner; Jouke van 
Dijk, heechlearaar Rijksuniversiteit Grins en 
net te ferjitten, Theo Hiddema, advokaat yn 
Maastricht. It giet my lykwols op dit stuit te fier 
om hjir wat oer te skriuwen, letter mar ris sjen. 
Earst mar de saken trochrinne dy’t no spylje….

De roek van 2015
Op de zondag van het Holwerter Feest werd 
de nieuwe roek bekend gemaakt. Deze keer 
was het niet één persoon die de eer toekwam 
maar een aantal personen namelijk het comple-
te bestuur van MFA De Ynset. Auke Douwes 
van het genootschap “Corvus Frugilegus” reikte 
de roek uit aan de voorzitter van het MFA-
bestuur Harm Kamstra. Hij werd bedankt voor 
de niet aflatende inzet van het bestuur voor het 
behoud van de sporthal en daarnaast voor het 
realiseren met de hulp van vele onmisbare vrij-
willigers van een grote multifunctionele accom-
modatie op het complex aan De Morgenzon. 
Een aanwinst voor ons dorp waar we met zijn 
allen trots op kunnen zijn. 

Holwerdonline
Zoals inmiddels wel bekend zal zijn is 
Rob van der Holst, de webbeheerder van 
Holwerdonline, per 1 september opgehouden 
met het beheer van de website. Deze website 
van en voor ons dorp is de laatste jaren uitge-
groeid tot een begrip en kan in deze moderne 
digitale tijd eigenlijk niet meer gemist worden. 

Hoewel wij het erg jammer vinden dat hij ge-
stopt is respecteren we zijn besluit. Marijke van 
der Laan zocht Rob thuis op om hem voor zijn 
inzet te bedanken en maakte daar een verslag 
van dat u in deze doarpsbel aantreft. Intussen 
heeft dorpsbelang niet stil gezeten en is Theo 
Broersma namens het bestuur op zoek gegaan 
naar iemand anders die deze taak op zich wil 
nemen. En dat is geslaagd….!! Anton Vellema is 
bereid gevonden de website te gaan beheren 
en we willen hem daarmee veel succes wensen. 

Hotel Holwerd
Op 18 augustus werd er in MFA De Ynset een 
voorlichtingsavond georganiseerd door de pro-
jectgroep Holwerd aan Zee over wat het plan 
Hotel Holwerd nu precies is. Hotel Holwerd is 
een plan dat voortvloeit uit het ambitieuze plan 
Holwerd aan Zee, het creëren van een binnen-
meer met sluizen zodat er een open verbinding 
ontstaat met de Waddenzee. De projectgroep 
stelt dat in Holwerd een aantal kleine panden 
staat te verpauperen. Deze panden zijn niet 
makkelijk te verkopen. Hun idee is de leefbaar-
heid van ons dorp te vergroten door deze 
panden op te knappen en dan te verhuren als 
recreatiewoning. Gezamenlijk vormen deze 
panden het zogenaamde Hotel Holwerd. Dit 
project zal dan als een soort aanjager moeten 
werken voor meerdere projecten in de regio 
Noordoost-Fryslân. De initiatieven voor de 
aankoop van een woning en het opknappen 
daarvan zullen vanuit de bevolking zelf moeten 
komen.

Dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd 
(DOM)
In tegenstelling tot Hotel Holwerd dat nog 
in de startblokken staat heeft het experi-
ment “Duurzaam beschermde dorpsgezichten 
Dongeradeel” (dat uitgevoerd wordt door 
de DOM) inmiddels al bewezen door middel 
van subsidies en leningen een impuls te geven 
aan het behouden en versterken van een 
duurzame woonomgeving. Aan 27 woning-
eigenaren (waaronder ook veel jongeren) in 
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het beschermde gebied is de afgelopen 2 jaar 
subsidie verleend voor 40% van de kosten van 
onderhoud en opknappen van de buitenkant 
van de eigen woning tot max. € 5.000 per 
pand. Hierbij werden lokale aannemers ingezet 
en dat had ook weer een positief effect voor 
de werkgelegenheid in onze regio. Het expe-
riment loopt nog tot de zomer van 2017. We 
zijn nu op de helft van de looptijd en daarom 
is onlangs onderzoeksbureau Weusthuis langs 
geweest om de bevindingen van de verschil-
lende DOM’s te evalueren en daarvan een 
tussenrapport op te stellen. Zoals al eerder 
aangegeven is de pot geld voor de aanzicht-
projecten zo goed als leeg. Afhankelijk van wat 
het onderzoek oplevert is er een kleine kans 
op herverdeling van de beschikbare gelden. 
Hopelijk komt hier in het najaar meer duide-
lijkheid over. Wel is er nog geld beschikbaar 
voor een lening met een lage rente (op dit 
moment slechts 0,5%) via het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting (SVN). Voorwaarde is wel 
dat het te lenen bedrag minstens € 5.000 
moet bedragen. Dat betekent vaak dat er 
sprake is van groot onderhoud aan de woning. 
Inmiddels zijn er al twee leningen goedgekeurd 
en verstrekt en is een derde aanvraag in be-
handeling. Vermeldenswaard is verder nog dat 
op 13 oktober ambtenaren van de gemeente 
Littenseradiel een bezoek aan Holwerd zullen 
brengen om te zien wat het experiment tot 

stand heeft gebracht. Leden van de DOM zul-
len een rondleiding en voorlichting verzorgen. 
Op 27 augustus is door de gemeente en de 4 
DOMmen (Ee, Paesens-Moddergat, Metslawier 
en Holwerd) een gezamenlijke aanvraag inge-
diend voor subsidie bij het Waddenfonds. De 
aanvraag voor Holwerd betreft een bijdrage 
voor het opknappen van de stoepen van de 
Hegebuorren. Het is nu afwachten of de aan-
vraag gehonoreerd gaat worden. Meer infor-
matie? Mail naar dedom.holwerd@gmail.com of 
vraag het de DOMleden Durk Geertsma, Jan 
Idsardi, Gerben Osinga, Rob van der Holst of 
Henk Willemsen.

Van de gemeente
De gemeentelijke herstratingswerkzaamheden 
die dit jaar voor Holwerd in de planning ston-
den zijn inmiddels uitgevoerd. De tegels van het 
voetpad van de iisbaanbrêge naar de ijsbaan 
zijn opnieuw gelegd. De Tsjerkestrjitte van de 
kerktoren tot de Fiskwei lag er al jaren zeer 
slecht bij en is helemaal opnieuw gestraat. Van 
de Tsjerkestrjitte en het wandelpad langs de 
ijsbaan kan weer gebruik worden gemaakt. Het 
ligt er weer strak bij.

Waddentour
De vier beschermde dorpsgezichten van Ee, 
Paesens-Moddergat, Metslawier en Holwerd 
zijn gezamenlijk opgetrokken in dit project. Er is 
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flink arbeid verricht door de werkgroep. Zo is 
er een website gemaakt, een folder met route-
beschrijving en zijn er metalen bordjes gemaakt  
met daarop een kort stukje geschiedenis van 
een aantal geselecteerde panden in de 4 dor-
pen. Deze bordjes worden straks aan of bij de 
betreffende woning geplaatst. In Holwerd zijn 
er rond de 50 panden geselecteerd waarvan 
de geschiedenis moest worden uitgezocht en 
vastgelegd. Het resultaat zal dit najaar worden 
onthuld. Tevens is er straks voor het vinden 
van meer informatie van de betreffende pan-
den via de website van de Waddentour gratis 
WIFI beschikbaar (WIFI is de naam voor de 
verbinding van bijv. een mobiele telefoon met 
het draadloze internet). 
Vanuit de provinsje Fryslân is subsidie beschik-
baar gesteld om dit te realiseren. De uitvoering 
is in handen van Kabelnoord en daarvoor moe-
ten er op 8 strategische punten langs de route 
van het Waddeninformatiecentrum (voorma-
lige gereformeerde kerk) tot aan de grote kerk 
antennes komen te staan om wifi op straat 
mogelijk te maken. De antennes zullen niet 
zichtbaar binnenshuis worden geplaatst. De be-
treffende huiseigenaren zijn hiervoor benaderd 
en hebben toestemming voor plaatsing ver-
leend. Nog even geduld voor het resultaat…

Bushalte
Van de provinsje Fryslân is bericht ontvangen 
dat er nog het een en ander zal worden ver-
beterd en aangepast aan de bushalte bij de 
rotonde. Zo zal op verzoek van dorpsbelang 
alsnog het ontbrekende bankje in het bushokje 
worden geplaatst en komt er nog een extra 
overkapping aan de achterkant. Hierdoor kan 
men al naar gelang de windrichting altijd be-
schut wachten op de bus. Ook blijkt het ver-
hoogde perron nog wat te kort te zijn. Dit zal 
nog een stukje worden verlengd. Wanneer de 
uitvoering gaat plaatsvinden is nog niet bekend, 
maar dit zal op korte termijn zijn. En wat de be-
loofde officiële openingshandeling beftreft? We 
durven daar geen uitspraak meer over te doen.

Noch wat nijsgjirriche dingen
De reconstructie van de provinciale weg N357 

tussen Holwerd en Hallum is bijna gereed. 
Er worden nog wat laatste werkzaamheden 
uitgevoerd en dan behoort de verkeershinder 
weer tot het verleden. Het fietspad moet nog 
wel worden aangepakt. Dat zal vermoedelijk in 
2016 gebeuren. 

Magda Rintjema gaf ons door dat er een pick-
nickbankje staat bij de Tonnebrêge op een 
mooi plekje. De meesten zullen niet weten dat 
er een bankje staat want het is vanaf de weg 
niet te zien omdat het verstopt zit tussen de 
bomen, maar het is prachtplekje om even te 
rusten en te genieten van de omgeving. 

Van de familie Van Slooten, die een oogje in 
het zeil houdt op de speeltuin aan De Kamp, 
kregen wij bericht dat jeugd afgelopen zomer 
weer probeerde om rubberen tegels uit de 
grond te trekken. Wij benadrukken dat die 
tegels onder de schommels en glijbaan liggen 
voor de veiligheid van de kinderen en daar 
niet voor niks liggen. Uit de grond trekken is 
moedwillige vernieling en kost geld. Afblijven 
en laten liggen dus! Er is melding van gemaakt 
bij de gemeente en de buurtagent. 

Staatsbosbeheer zou dit jaar beginnen met 
het plan Holwerd buitendijks ten oosten van 
de pier. Vanuit het Waddenfonds is er geld 
voor beschikbaar gesteld. Het plan betreft o.a. 
het plaatsen van een vogelkijkhut in de kwel-
der en de aanleg van een laarzenpad. Helaas 
loopt het vergunningentraject bij gemeente 
en Rijkswaterstaat onverwachte vertraging op 
waardoor de goedkeuring pas in september 
rond kan zijn en er niet meer gestart kan 
worden vanwege het naderende stormseizoen. 
Daarom is besloten om de uitvoering een jaar 
door te schuiven en in de zomer van 2016 te 
starten met de uitvoering. 

Oant oare kear mar wer, 

Dorpsbelang, Henk Willemsen



4 • DOARPSBEL NR. 173 SEPTEMBER 2015

KENNISMAKING WILMA & ROMEO - 
NIEUWE EIGENAREN VAN HET AMELANDER VEERHUIS
Begin augustus was het zover, na veertig jaar 
eigenaar te zijn geweest van het hotel verhuisden 
Ida en Henk van Duinen naar Dokkum. Het pand 
heeft bijna tien jaar te koop gestaan, maar geluk-
kig hebben ze het uiteindelijk kunnen verkopen. 
We bedanken Ida en Henk voor hun jarenlange 
dienstverlening en hun gezellige café. Het pand 
werd als grote verrassing verkocht aan een (ex) 
inwoonster van Holwerd. Wilma Brander, geboren 
en getogen Holwerder en haar vriend Romeo 
Gravenbeek zijn nu de trotse eigenaars van het 
pand. Eind augustus, bij het afnemen van dit 
interview, was de verbouwing nog in volle gang. 
De bedoeling is dat het café medio september 
opent voor gasten. 

Hallo Wilma en Romeo, wat zijn jullie druk 
in de weer en wat hebben jullie al veel werk 
verzet. 
Wilma: Dat klopt, we zijn sinds begin augustus 
bijna alle dagen aan het verbouwen, maar 
gelukkig hebben we hulptroepen. De familie 
Brander: heit en mem, broers en zus, tante 
en ooms, neven en nichten, een vriend van 
Romeo (alias Rambo, de sloper) en Szabi uit 
Hongarije helpen ons. Hier zijn we ontzettend 
blij mee en ontzettend dankbaar dat zij ons 
helpen.

Een ontzettende uitdaging om dit te kopen 
en wat een grote klus. 
Wat is de bestemming van dit pand?
Romeo: Het is de bedoeling dat het een gezel-
lig eethuis met café wordt waar men terecht 
kan voor een goede maaltijd en gezellig aan de 
bar kan zitten voor een drankje. 

Nu kennen de meeste mensen Wilma als 
Holwerder, maar Romeo kennen we nog 
niet zo goed. Als ik zo vrij mag zijn: Hoe 
hebben jullie elkaar leren kennen?
Wilma: dat was tijdens de vakantie van 2013 in 
Suriname. Ik was met mijn vriendin en boekten 
daar een toer naar Galibi (het reuze-schildpad-
deneiland). Toen we in de bus stapten zagen 
we Romeo, die alleen op pad was. We raakten 
aan de praat en van het één kwam het ander.
Romeo: Ja, in Suriname heb ik mijn vis (Wilma) 
gevangen, en het was een hele goede. Ik 
was op vakantie waar mijn vader zijn roots 
heeft liggen, hij is Surinamer en mijn moeder 
Nederlandse. Ik woonde op Rotterdam-Zuid 
en nadat ik verkering kreeg met Wilma hebben 
we het eerste jaar heen en weer gereisd tussen 
Dokkum en Rotterdam. 

Wilma: dat was wel druk, maar zo heb ik 
Rotterdam en de familie en vrienden van 
Romeo leren kennen. Ik woonde nog niet 
zolang in Dokkum en had er een huurhuis in 
het centrum. Op een gegeven moment stond 
Romeo onverwacht op de stoep en besloot 
na een jaar heen en weer gereisd te hebben 
voorgoed te blijven, hij is nog één keer terugge-
gaan om zijn spullen op te halen. Dat weekend 
vierde mijn mem en beppe hun verjaardagen, 
dus hij kon gelijk kennismaken met mijn familie 
en de Friese taal.

Wat een verandering Romeo, om van zo’n 
grote stad als Rotterdam naar Dokkum te 
gaan. Hoe is het je bevallen?
Romeo: Lekker rustig, ik genoot ervan.  Dokkum 
is een leuke stad, waar je alles dichtbij de hand 
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hebt. Helaas kon ik er geen werk vinden. Nu 
wonen we in Holwerd, dat is wel even wennen. 
Ik versta Fries, dus met de taal zal het wel goed 
komen, alleen als men in een groep door elkaar 
praat wordt het wat lastig. 
Ook daar heb ik alle vertrouwen in, ik voel me 
hier al thuis en geniet hier ook van de rust, 
hoewel we het nu ontzettend druk hebben 
met de verbouwing. 

Wilma: Mijn contract bij het Rode Kruis liep 
ten einde, ik moest sowieso een andere baan 
zoeken. Aangezien ik een HBO diploma heb, 
lag mijn hart om iets in de horeca te vinden 
en dan het liefst voor mezelf. Het idee om het 
Amelander Veerhuis te kopen is anderhalf jaar 
geleden ontstaan. 
Net voor het beëindiging van mijn contract 
en de uitslag of de koop door kon gaan viel 
op bijna hetzelfde moment, net of hij zo heeft 
moeten zijn. We vinden het een hele uitdaging 
en hebben er ontzettend veel zin in. 

De naam Amelander Veerhuis is een begrip 
in Holwerd. Is het de bedoeling dat jullie 
deze naam aanhouden?
Wilma: Dat weten we nog niet, maar voorlopig 
wel. We hebben er wel over nagedacht, want 
vroeger heette het ‘Het Wapen van Vriesland’. 
Dit vinden we een mooie naam, maar deze 
bestaat al onder de naam ‘Het Wapen van 
Friesland’, dit zou tot verwarring kunnen leiden.   
We zijn er nog niet over uit en komen erop 
terug, maar voorlopig blijft het ‘Amelander 
Veerhuis’. Eerst maar zorgen dat we alles op 
tijd klaar krijgen met de verbouwing.

Wanneer gaan jullie open en wat kunnen we 
dan verwachten?
Romeo: Medio september openen we het 
bruin café, daar kan men terecht voor een 
wijntje, biertje of ander drankje, maar ook voor 
een bakje koffie met huisgemaakte taart erbij is 
mogelijk. Iedereen is van harte welkom. 

Wilma:  De keuken zal in november geopend 
worden, dan zijn we klaar om maaltijden te ser-
veren en kan men snacks afhalen. Het terras zal 
groter worden, vanaf de ingang van het eethuis 

tot en met de ingang van de snackbar. De grote 
zaal boven kan gehuurd worden voor feesten, 
vergaderingen enzovoort. 

Dus er komt weer een snackbar, dat is 
mooi. Wat kunnen we vanaf november bij 
jullie eten?
Wilma: Het is de bedoeling dat je bij ons een 
lekkere maaltijd kunt eten van een goede 
kwaliteit tegen een redelijke prijs. Romeo: En 
dan zijn we natuurlijk ook van plan om een 
Surinaams gerecht aan te bieden. Wilma: Dan 
kun je naast bijvoorbeeld naast een broodje 
kroket ook een broodje baras bestellen. 

Dat klinkt goed, maar wat is Baras?
Romeo: dat is een rond broodje gevuld met 
kip/kerry of met vis, echt een Surinaamse spe-
cialiteit. Wilma: in ons eethuis zullen we een 
goed stuk vlees en vis aanbieden met lekkere 
bijgerechten, kortom een maaltijd waar je waar 
voor je geld krijgt. 
Romeo: we gaan voor kwaliteit en mijn 
Surinaamse roots zullen af en toe terug te 
vinden zijn. Naast bewoners hopen we ook dat 
toeristen ons weten te vinden.

Wat leuk dat jullie zo enthousiast zijn en 
elkaar zo mooi aanvullen. Nu heb ik 
gehoord, dat als je een eetgelegenheid hebt, 
dit aan strenge regels gebonden is. Hebben 
jullie dit voor elkaar?
Wilma: Jazeker, de keuken wordt supermo-
dern en zal hygiënisch tiptop in orde komen, 
strak ingericht om het goed schoon te kunnen 
houden. De papieren voor de sociale hygiëne 
hebben we beide gehaald. Alles voldoet straks 
aan alle eisen die gesteld worden door de 
keuringsdienst.

Wat zullen de openingstijden worden en hoe 
kunnen we jullie volgen via internet?
De gasten zijn welkom vanaf negen uur ’s 
morgens van dinsdag tot en met zondag. Er 
kan tot negen uur ’s avonds gegeten worden. 
Het café zal doordeweeks sluiten vanaf twaalf 
uur ’s avonds en in het weekend vanaf twee 
uur ’s nachts. Maar als we een feest of een 
andere activiteit hebben doordeweeks kun-
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nen we ook tot twee uur geopend blijven. 
De maandag wordt onze vrije dag. Zo kan ik 
- vult Romeo aan - die dag lekker gaan vissen 
aan de Holwerder vaart. Men kan ons volgen 
via Facebook: Het Amelander Veerhuis, hier 
plaatsen we alle ontwikkelingen, foto’s van de 
verbouwing en zullen we leuke acties gaan 
bedenken. We zullen ook een bericht plaatsen 
op Holwerd Online voor de mensen die geen 
Facebook gebruiken. 
Romeo & Wilma: ‘Graag tot ziens vanaf medio 
september. We nodigen iedereen van harte 

uit vanaf medio september in ons bruin café 
en vanaf november in onze sfeervolle eethuis 
en snackbar.’

Wilma en Romeo, bedankt voor dit leuke 
gesprek. Ik wens jullie onwijs veel plezier met 
al de plannen voor het Amelander Veerhuis 
en zal jullie zeker gaan volgen via Facebook 
en Holwerd online.

Hartelijke groet, van de Holwerder reporter

NADER ONDERZOEK NAAR KANSEN VOOR HOLWERD AAN ZEE
De slagingskans van het project Holwerd aan 
Zee wordt verder onderzocht. Dit spraken de 
overheden en de Stichting Holwerd aan Zee af 
in een bestuurlijk overleg. 

Het gedane onderzoek in de huidige verken-
ningsfase levert veel waardevolle informatie op. 
Het laat echter ook zien dat er nog belangrijke 
vragen openstaan voordat verdere besluitvor-
ming kan plaatsvinden. Wetterskip Fryslân, de 
provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, het ministerie 
van Economische Zaken, en de gemeente 
Dongeradeel hebben veel waardering voor het 
werk dat de Stichting heeft verzet. En vinden 
het positief dat het project van ‘onderaf’ tot 
stand kwam. 

Tegelijkertijd is nog een aantal zaken ondui-
delijk. Het plan Holwerd aan Zee speelt in 
op twee uitdagingen: enerzijds de sociaaleco-
nomische situatie van Holwerd, anderzijds de 
baggerhoeveelheden in de vaargeul Holwerd-
Ameland. 
In afstemming met de Stichting gaan de overhe-
den het komende jaar nader onderzoek doen. 
Dit onderzoek betreft twee sporen. 
Het betreft enerzijds een onderzoek naar de 
baggerhoeveelheden in de vaargeul en ander-
zijds een onderzoek naar kansen voor recreatie 
en toerisme. 

Belangrijke vragen waar antwoord op moet 
komen zijn: Gaat dit project de baggerhoeveel-
heden in de vaargeul Holwerd-Ameland ver-
minderen en welke besparing levert dat op? En 
wat brengt een uitbreiding van mogelijkheden 
voor verblijfsrecreatie bij Holwerd op? 

Rijkswaterstaat, gemeente Ameland en rede-
rij Wagenborg starten binnenkort een open 
planproces naar de vaarverbinding Holwerd 
- Ameland. Een onderdeel hiervan zijn de 
hoeveelheden die daar gebaggerd worden. Het 
idee van een spoelmeer bij Holwerd wordt 
als één van de mogelijk te bestuderen ideeën 
ingebracht. 

Naar verwachting wordt eind 2016 duidelijk of 
dit een kansrijke optie is. Dit project is breder 
dan de doorbraak van de dijk en het creëren 
van een spoelmeer alleen. Daarom betrekken 
het ministerie van Economische Zaken en de 
regio - onder meer via het Programma Rijke 
Waddenzee - in het onderzoek de onderdelen 
recreatie en toerisme. Waarbij er antwoord 
moet komen op de vraag hoe dit project kan 
bijdragen aan een verbeterde sociaaleconomi-
sche situatie van Noordoost- Fryslân. De resul-
taten van alle lopende onderzoeken worden 
eind 2016 in samenhang opnieuw bekeken. 
(bron: RTV Noordoost-Friesland)
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DE NATOER YN EN OM HOLWERD
Trekflinters 
We hiene in moaie simmer mei in oantal 
hichte- en djiptepunten. Mar der wie wer fan 
alles te belibjen. As jo in flinterstrúk yn’e tún 
ha dan sitte der in ferskaat oan flinters op. De 
meast bekinde binne: kleine vos, dagpauwoog, 
atalanta en soms de distelvlinder. De beide 
lêste binne saneamde trekflinters. Se komme, 
as it waar waarmer wurdt yn grutte getale ut 
Súd-Europa nei ús lân en fleane wer foart as it 
kâlder wurdt. 

De atalanta is de flinter mei swart-brûne flerk-
jes mei in oranje râne mei wyt ôfsetten. Wy 
seine foarhinne skoanmakker tsjin dizze flinter. 
Dat komt fan de femyljenamme: schoenlap-
perfamilie. De atalanta leit har aaikes op de 
brânnettel. It is dus goed om yn in hoekje fan 
jo tún wat brânnettels stean te litten!

De distelvlinder is ek in trekflinter, iets minder 
bekind. Hy liket wat op de kleine vos mar hat 
oan syn flerken in swart-wyt úteinde. Dizze flin-
ter leit har aaikes op tiksels (distel), jo witte wol 

de blommen mei de moaie pears-lila blommen. 
Der binne hiel wat soarten fan. As de tiksels 
útbloeit binne sjoche jo der faak putters op sit-
ten, dat moaie kleurige fûgeltsje mei giel op syn 
flerkjes en read op syn kopke. Se sitte dan yn 
swermen op de tiksels.
It is dochs hast net te leauwen dat sokke lytse 
bistsjes sokke grutte einen fleane kinne. Se 
doche dat omdat se oars troch de kjeld om-
komme soene. It is dus goed dat der rûchten 
stean bliuwe by stêd en doarp wer’t se har 
aaikes op lizze kinne.

Orchis 
Begjin juny stiene der wer in oantal orchisen 
yn de berm oan de Dokumerdyk. Se hearre by 
de orchideënfamilie. Prachtich pears-lila blomke 
mei lipblommige kroanblêdsjes. De blêden 
steane hast stiif rjochtop. Ik tink dat it de breed-
bladige orchis is. Yn it Frysk is it: kaaiblom.
By Oane Visser syn flinterstrúk siet yn augustus 
in kolibrivlinder op de blommen. It is ek in 
trekflinter en hy liket op de kolibri. Hat ek in 
lange tonge om huning te soegjen en syn flerk-
jes binne ek krekt sa. De kolibrivlinder is dizze 
simmer wol faker waarnommen. Dat sil ek wol 
mei de temperatuurstiging te meitsjen hawwe.
By it parkearplak oan de Grândyk seach Berend 
de Graaf in pearke blauboarstkes (blauwborst). 
Hy tocht dat se bret hiene yn it reit by de sleat 
lâns it parkearplak. Wol hiel bisûnder! It is in 
opfallend fûgeltsje mei in blau boarst mei in wyt 
flekje en fierder brún.
Der wiene in soad meldingen fan de ekster- 
spjocht (grote bonte specht) yn Holwert. 
Neffens Jan de Jong, fûgelkenner fan de L.C., 
komt dat trochdat der hieltyd mear âldere en 
dikkere beammen binne. Yn july fleach der 
troch in diel fan de strjitten yn Holwert in jonge 
koekoek. Gjin idee of dat in briedgefal wie. Nei 
in pear wike ha we de fûgel 
net wer sjoen.
Moaie hjerst tawinske mei 
folle natoerbelibbing!

Sara Hofman
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AGENDA
  SEPTEMBER 2015
 18, 19, 20
   Openingsweekend Culturele seizoen 

MFA de Ynset. Zie de huis-aan-huis be-
zorgde kalender of op mfa-holwerd.nl

 20  Piter Wilkens, 15.30 uur in de 
Willibrorduskerk. Entree 2 12,50

  OKTOBER 2015
 16  Nachtkuier Holwerd, 20.30 uur start 

Fiskwei. Deelname 2 2,00
 17  Die Twa, 20.00 uur, MFA De Ynset.
  Entree 2 12,50

  NOVEMBER 2015
 8 Zanggezelschap Kroegbaas en freonen,  
  16.00 uur, MFA De Ynset
  Entree 2 5,00
 21  Vangrail, 21.00 uur, MFA De Ynset.
  Entree 2 12,50

  DECEMBER 2015
 12  Kerst sing-in, 19.30 uur, MFA De Ynset.
  

KOERSBAL 2015-2016

OPROEP ZANGERS/ZANGERESSEN, DIRIGENT EN MUZIKANT(EN)

De vakanties zijn weer voorbij en het nieuwe 
seizoen staat voor de deur. Daarom zijn wij op 
zoek enkele enthousiaste mensen die ons team 
willen komen versterken. 

Wij spelen altijd op de derde donderdag van 
de maand  en beginnen op 17 september om 
14.30 uur in het M.F.A. te Holwerd.

Heeft u belangstelling of wilt u eerst informatie 
of kom gewoon een keertje mee spelen dan 
kunt u mij bellen: 

Sappie Vrieswijk
De Teebus 10, 9151 KX Holwerd 
Tel. 0519-561970 of 06-20571448
Mailen kan ook: h.vrieswijk@knid.nl

Voor de kerst sing-in op zaterdag 12 december 
2015 zijn we op zoek naar mensen die het leuk 
vinden te zingen. Het is de bedoeling dat we 
per begin oktober wekelijks kerstliedjes oefe-
nen voor dit evenement. 

Vind u/jij - net als wij - zingen ook zo leuk en 
wilt u/jij meedoen?

Zowel man-
nen als vrou-
wen zijn van 
harte wel-
kom, leeftijd 
vanaf 20 jaar. 

Bij opgave van een dirigent(e) en mimimaal vijf-
tien zangers/zangeressen kunnen we van start.

Opgeven tot 25 september bij Tineke of 
Marijke. Doe je/doet u mee?

Hartelijke groet,

Tineke van Slooten
tel.nr. 06-27190970
jantien10@knid.nl

Marijke van der Laan-Heshof
06-44606025
m_heshof@hotmail.com
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SMASH VISUALS LEGT ALLES VAST
Eind augustus is Smash Visuals vanuit Marrum 
naar Holwerd verhuisd.
Smash Visuals is een audiovisueel bedrijf dat op 
professionele wijze film- en digitaliseeropdrach-
ten uitvoert voor bedrijven en particulieren. 

Wietse Bijlstra (45) nam in 2006 de stap om 
van een hobby zijn werk te maken. Nu verricht 
hij op locatie en/of in de eigen studio opdrach-
ten die variëren van bedrijfsreportages tot 
bruiloften en het digitaliseren van oude 8 mil-
limeter films, videobanden, negatieven en dia’s. 
‘Wij leggen alles vast en de mogelijkheden zijn 
wat dat betreft bijna onbeperkt’’, zegt Bijlstra. 
In zijn studio bedient Bijlstra een heel brede 
klantenkring in Noord-Nederland. ‘Vaak komen 
mensen bij ons omdat zij via internet op zoek 
zijn naar een specialist. Maar heel vaak ook is 
het mond-tot-mondreclame, of als mensen 
ergens een film van ons hebben gezien.’
Bijlstra legt uit dat er steeds meer vraag is naar 
het digitaliseren van oude analoge geluids-
dragers, zoals videobanden en smalfilms. ,,Bij 
heel veel mensen staat een doos met films op 
zolder en hebben zij nog afspeelapparatuur die 
misschien niet eens meer werkt. Dat is jammer, 
want de kwaliteit van dia’s, negatieven, video-
banden en smalfilms met de vaak zo dierbare 
herinneringen aan naasten of gebeurtenissen 
binnen de familie- of vriendkring, maar ook die 

van aangekochte videofilms, gaat steeds verder 
achteruit. Met de technische mogelijkheden van 
nu, kunnen wij de beelden voor iedereen digi-
taliseren en monteren. Wij zetten de films, dia’s 
of videoband op DVD, CD, USB of eventueel 
een externe harde schijf.’’

Bruiloften en bedrijfsfilm
Smash Visuals presenteert zich als creatief 
multimediabedrijf. Belangrijk onderdeel van het 
werk van Bijlstra is het zelf maken van films bij 
complete bruiloften, jubilea en reünies tot uit-
vaartplechtigheden en complete dorpsfilms of 
opnamen van toneel, muziekuitvoeringen, sport 
en openluchtspelen of bijvoorbeeld een com-
plete videoclip maken. ‘Voor elke reportage 
zijn de mogelijkheden heel divers. Wij bepalen 
vooraf in overleg met de klant wat de wensen 
zijn en wanneer er gefilmd wordt. We stellen 
graag daarvoor graag samen met de opdracht-
gever een draaiboek op.’ 

Bijlstra werkt met verschillende camera’s en 
de opnames worden dus eigenlijk altijd vanuit 
verschillende standpunten gemaakt. ‘Wij heb-
ben door ervaring vooral oog voor detail. In de 
montage komt vervolgens alles samen, inclusief 
favoriete muziek van de klant.’

Ook in het maken van bedrijfsfilms heeft Smash 
Visuals inmiddels veel ervaring. Films worden 
in de studio in overleg met de opdrachtgever 
gemonteerd met tekst, muziek en natuurlijk 
het bedrijfslogo. ‘Wij maken films voor bijvoor-
beeld presentatie op een beurs of een aantrek-
kelijk videoclip op de internetsite. De films 
kunnen we maken binnen het bedrijf, maar ook 
op verschillende locaties waar het werk wordt 
uitgevoerd.’

Smash Visuals
Waling Dijkstrastrjitte 6
9151 JK  Holwerd
06-36046999
info@smashvisuals.nl
www.smashvisuals.nl
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SISA KINDEROPVANG NEEMT KDV EN BSO SINNERAKKERS 
IN HOLWERD OVER
Per 1 augustus heeft 
Sisa Kinderopvang 
het kinderdagver-
blijf en de buiten-
schoolse opvang in 
Holwerd overgeno-
men van Idesta B.V. 
Een jaar geleden is deze kinderopvanglocatie 
in de MFA Holwerd gestart en uitgegroeid 
tot een fijne, goed lopende opvanglocatie. 
Vanwege het niet kunnen starten met 24 uur 
zorg in Holwerd heeft Idesta Zorggroep  be-
sloten om dit concept onderdeel in Holwerd 
af te stoten. Sisa Kinderopvang is als aanbieder 
van kinderdagverblijfopvang, buitenschoolse 
opvang, gastouderopvang en peuteropvang, 
bekend met alle regels en eisen binnen de 
kinderopvang. Voor beide organisaties dus een 

goede oplossing waarbij, door de overname 
van Sisa Kinderopvang deze opvangmogelijk-
heid behouden kan blijven voor de inwoners 
van Holwerd e.o. Bovendien neemt Sisa de 
pedagogisch medewerkster over van de Idesta 
zorggroep, waardoor voor ouders en kinderen 
het bekende gezicht, hun leidster, in Holwerd 
blijft.

Ouders die gebruik maakten van de opvang op 
Sinnerakkers hebben meer informatie van Sisa 
Kinderopvang gekregen. Na de zomervakantie 
was er een ouderavond. 
Ouders die zich willen aanmelden voor het 
kinderdagverblijf of de BSO, kunnen contact 
opnemen met Sisa Kinderopvang, tel. 088-
0350400 of aanmelden via de website www.
sisakinderopvang.nl. 

HILDA TALSMA SKRIUWT EARSTE ECHT SKÛTSJEROMAN!
Fris en tagongklik en ‘mei it brûs foar de kop’ 
nimt se jo mei yn ‘e wrâld fan de skûtsjesilerij. 
Nei de Frisum-trilogy; De twadde hûd, Flammen 
en it Geloksbern en de roman Brekber is dit 
alwer har fyfde boek. 
Yn alle boeken stiet de leafde en de minsk yn 
al syn foarmen sintraal.

Wyn fan fer-
oaring fer-
telt it ferhaal 
fan Johanna 
Kamstra, in jon-
ge húsdokter 
dy ‘t sa op it 
each it perfekte 
libben hat. Har 
pasjinten binne 
wiis mei har, se 
is ferloofd mei 
gynaekolooch 
Joost en wen-

net yn in prachtige filla oan ‘e râne fan Ljouwert. 
Dochs hat se altyd it gefoel dat se tekoart sjit 
en net past yn har omjouwing. Se hat al jierren 
gjin kontakt mear mei har âlden, dy ’t der mar 
wat hinne libje. De ienige fan har famylje dêr ‘t 
se har thús by fielt is omke Hannes. Mei him 
en har neef Ate gong se as jongfaam altyd op 
sylfekânsje. As omke komt te ferstjerren moat 
Johanna wol kontakt sykje mei har heit en mem 
en sjocht se har famylje foar it earst yn jierren 
werom. Ek Ate. 
It testamint fan Hannes set it libben fan de fa-
mylje Kamstra folslein op ‘e kop. Se moatte mei 
elkoar in kasko klear meitsje foar de IFKS-silerij 
en dêrmei by de earste trije eindigje. De ynset: 
de foarstlike erfenis fan Hannes...

Wyn fan feroaring is yn july en augustus Boek 
fan de Moanne mei in aksjepriis fan € 15,- yn 
plak fan € 18,50.
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WAGENMAKERIJ BROUWERS AAN DE WALING DYKSTRASTRJITTE

CONTRIBUTIE
Bij deze doarpsbel heeft u een brief 
aangetroffen met het verzoek om de 
contributie voor het lidmaatschap van 
dorpsbelang over het jaar 2015 zelf over 
te maken. 

Wilt u bij betaling van de € 8,00 niet 
vergeten om uw lidnummer in de om-
schrijving te vermelden. 

Het rekeningnummer van dorpsbelang 
staat in de brief. U kunt deze ook vinden 
bij de bestuursinformatie in deze doarps-
bel. 

Betaalt u toch liever contant? Dat kan 
natuurlijk ook.

De penningmeester
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DE WADDENZEE - WERELDERFGOED VOOR IEDEREEN
Tijdens een mooie zomeravond fietsten mijn 
partner en ik over de zeedijk. We waren 
richting Ternaard gefietst en via ’t Skoor daar 
gekomen. Het Wad - zo stil en vredig - een 
plek om te genieten. Ik besef dat dit stuk 
Nederland, waar we zo dichtbij wonen, uniek 
is. De Waddenzee met haar prachtige flora en 
fauna en Werelderfgoed. 
In de verte de pier, een totaal andere beleving. 
We besloten er naartoe te gaan. Bij aankomst 
kwam de mensenmassa ons tegemoet, er was 
net een boot gearriveerd. Iedereen in de weer 
richting huis of elders te gaan. 

Aan het eind van de pier ontmoetten we 
dorpsgenoten. Ik raakte aan de praat met 
Louise & Hennie Stielstra en Alie Patrouilje, 
maar er waren meer Holwerders aanwezig. De 
dames zaten met de rug naar het Wad en ke-
ken naar de mensen die van de boot kwamen. 

Wat zitten jullie hier gezellig, komen jullie 
hier vaker?
Alie: ‘Ja, bijna elke 
dag zijn we hier 
te vinden. Alleen 
bij slecht weer 
komen we niet, 
maar dan moet 
het wel heel erg 
zijn hoor. Als het 
regent zitten we 
in de auto of op 
de achterkant van 
de wagen met 
de klep open, 
dat noemen we dan ‘onze caravan’. Hier is 
onze ontmoetingsplek en we genieten van het 
prachtige uitzicht op ’t Wad en de prachtige 
luchten. Het is elke dag anders en het tij maakt 
het ook zo bijzonder.’
Louise: ‘Meestal kijken we richting ’t Wad, maar 
als er een boot arriveert, draaien we ons om. 
Het is zo leuk te zien wie er van de boot afko-
men. De één kan bijna niet meer vooruitkomen 
van moeheid, de ander soms niet meer van de 

drank. Weer anderen zie je zoeken naar familie 
die op hen wacht. Mensen kijken gaat nooit 
vervelen, het blijft leuk.’

Wie zijn de mensen die hier -bijna- elke dag 
komen en hoeveel zijn het er?
Alie: ‘Ik denk dat de groep uit zo’n twaalf 
mensen bestaat, waarvan een groot deel uit 
Holwerd. Zoals: Louise, Hennie, Germ, Hille, 
Sake, Jan, Gerrit en ik, mensen uit Dam-
woude, Ternaard, Zwaagwesteinde en zelfs uit 
Leeuwarden. Er zijn ook dorpsgenoten die af 
en toe langskomen, het varieert en dat maakt 
het afwisselend.’
Louise: ‘Ik kom hier al heel lang, eigenlijk al 
sinds dat Hennie en ik getrouwd zijn en dat 
is al meer dan dertig jaar geleden. We lachen 
heel wat af en hebben meestal wat te vertellen, 
maar we kunnen ook zo genieten van de stilte 
en natuurlijk van het mooie uitzicht.’

Vanaf hoe laat zijn jullie hier en wanneer 
gaan jullie weer naar huis?
Louise: ‘We komen meestal na het avondeten, 
tussen zes en zeven uur. Hoe laat we weer 
naar huis gaan scheelt per dag, soms blijven we 
maar een uurtje. Gisteren was het beregezellig 
en zijn hier tot wel tien uur gebleven.’
Alie: ‘Toen zagen we een mooie zonsonder-
gang, daar kan ik zo van genieten. Prachtig ge-
woon, ik hoef niet zo nodig op reis, de vakantie 
heb ik altijd heel dichtbij huis. Eigenlijk heb ik 
daardoor het hele jaar vakantie. Wat ik jammer 
vindt is dat er maar één bankje staat op het 
eind van de pier, het zou mooi zijn als er meer 
komen aan de kant van de betonnen stoepen 
waar we nu zitten. Dat trekt dan ook weer 
meer toeristen. Een prullenbak of blikvanger is 
ook geen overbodige luxe, want we zien regel-
matig dat mensen rotzooi achterlaten.’

Wat mooi dat jullie het zo gezellig hebben, ik 
mis alleen het bakje koffie.
Louise: ‘Het moet natuurlijk niet gekker wor-
den. Als we daar aan beginnen (met een knip-
oog) gaan we nooit meer weg.’
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Ik loop even wat rond en kom zo bij Hennie 
Stielstra, die bij de auto van zijn zoon staat.
Hennie, wat vind jij zo bijzonder aan deze plek 
en hier te zijn?
‘Ik kom hier al zolang ik me kan herinneren, als 
kind kwamen we met mooi weer om te zwem-
men in zee. Dat doen een aantal Holwerders 
nog steeds, maar die tijd heb ik gehad. Ik ge-
niet nu van het uitzicht, al de mensen die hier 
komen, de gezelligheid, de drukte als de boot 
komt en gaat en ik geniet van de rust. Het 
is heel verschillend, ik ben hier gewoon heel 
graag. Het zou trouwens mooi zijn als Holwerd 
aan zee doorgaat, dat vindt ik een mooi plan 
en ik hoop het ook mee te mogen maken. Wat 
leuk dat je hier nu komt voor de Doarpsbel, ik 
ben al sinds mijn jeugd lid van Dorpsbelang’.

Het viel me op dat naast gezelligheid en lol ook 
ruimte is om lief & leed met elkaar te delen. 
Het is denk ik ook meer dan alleen maar een 
plek waar men elkaar ontmoet. 

Tijdens mijn gesprek met de ‘hangouderen’ 
hoorde en zag ik kinderen tot bijna hun knieën 
in het slik. Een mooi plaatje met op de achter-
grond de zon nog volop aanwezig. 

Een plek zo dichtbij Holwerd en wat ons dorp 
dichtbij ’t Wad mede zo bijzonder maakt. 
Samen met mijn partner vertrokken we met 
een glimlach en een bak vol energie terug naar 
’t dorp.

Hartelijke groet van uw reporter

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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UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER HOLWERD
Secretariaat:
Beyertstrjitte 41, 9151 KE Holwerd
06-46526393
www.dleh.nl

Correspondentieadres:
Postbus 3, 9150 AA Holwerd
e-mail: info@dleh.nl
Aangesloten bij de Federatie van
Uitvaartverenigingen Friesland.

18 jaar en nog geen lid van de Laatste Eer?
Lees dan deze bijdrage van de plaatselijke uit-
vaartvereniging!

De dood, daar sta je als je jong bent nog niet zo 
vaak bij stil. En al helemaal niet bij je eigen ster-
ven. ‘Dat is nog zo ver weg.....’ Maar wat als....
Wat moet er allemaal geregeld worden en 
wie moet dat doen? Je kunt nagaan dat je 
nabestaanden lamgeslagen zullen zijn door je 
overlijden en zich niet kunnen focussen op alles 
wat er in zo’n 5 dagen geregeld moet worden 
voor de dag van je begrafenis/crematie.

•  Het doen van aangifte van overlijden bij de 
ambtenaar van de burgerlijke stand.

•  Het regelen en bestellen van een kist.
•  Het afleggen, aankleden en de overledene in 

de kist leggen.
•  Het plaatsen van advertenties in dagbladen 

naar keuze. 
•  Het maken en opstellen van een van een 

rouwbrief. 
•  Het bestellen van rouwvervoer, van rouw-

wagen tot uitvaartkoets. 
•  De opbaring regelen, zowel thuis als in een 

aula.
•  Het bestellen en regelen van de bloemstuk-

ken.
•  Het regelen van de plechtigheid.

Waar en bij wie moet je beginnen?
De dagen voorafgaand aan een begrafenis zijn 
intensieve en emotionele dagen waar je hoofd 
niet naar ‘regelen’ staat; het zit vol van verdriet!

Na het overlijden en als ‘de dood’ officieel 
door een arts is vastgesteld, moet de uitvaart-
leider gebeld worden. Hier in Holwerd is dat 
Mevr. Klaske Elzinga-Dijkstra.

Zij of een collega zal samen met de nabe-
staanden alles wat geregeld moet worden 
bespreken. Zo kunnen de nabestaanden zich 
richten op de dingen die ze zelf zouden willen 
doen, zoals de laatste verzorging, de opbaring, 
het dragen e.d. De uitvaartleider staat de nabe-
staanden bij om samen de uitvaart op een rus-
tige en persoonlijke manier invulling te geven.

Laagdrempelig
De Laatste Eer in Holwerd staat voor uitvaart-
zorg zonder winstoogmerk. Vanaf 18 jaar kun 
je lid worden van onze uitvaartvereniging voor 
€ 20,50 per jaar. 

De ledenkorting voor onze leden is vastgesteld 
op € 900,-. Als lid ben je zeker van uitvaartzorg 
uit je eigen dorp, door deskundige mensen 
uit je eigen omgeving, dit met respect voor je 
achtergrond en wensen. Zo krijgen je nabe-
staanden geen vreemden over de vloer en zijn 
ze zeker van deskundige begeleiding op ieder 
moment van de dag.

Toegankelijk
De Laatste Eer van Holwerd heeft ook een 
website. Via deze weg hopen wij ook meer 
(toekomstige) leden te bereiken. Hij staat vol 
met praktische informatie en natuurlijk met info 
over onze vereniging, bestuursleden, aanmel-
dingsformulier en handige links. 

Meer over de Laatste Eer van Holwerd op 
www.uitvaartvereniging-de-laatste-eer-hol-
werd.nl 

Verzekerd
Zoals eerder vermeld ben je bij onze uitvaart-
vereniging verzekerd van zorg voor je uitvaart. 
Maar wist je dat een uitvaart behoorlijk in de 
papieren kan lopen? Een beetje uitvaart kost 
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rond de € 4000,-. Een begrafenis hoeft niet 
duurder te zijn dan een crematie maar kan wel 
duurder uitpakken omdat je met grafkosten 
te maken krijgt. Deze kosten verschillen per 
gemeente en kunnen soms oplopen tot enkele 
duizenden euro’s. Daarnaast komen er ook nog 
de kosten van een grafsteen. 

Je lidmaatschap en het bedrag van de ledenkor-
ting zullen de kosten van je uitvaart niet dek-
ken, wij zijn geen uitvaartverzekering maar een 
uitvaartvereniging. Dat betekend dat je geld 
achteruit moet leggen voor je toekomstige uit-
vaart, anders komen de kosten voor rekening 
van je nabestaanden. Je kunt er ook voor kiezen 
om een uitvaartverzekering erbij te nemen. Dit 
is een persoonlijke keuze. 

Het lidmaatschap van een plaatselijke uitvaart-

vereniging als de Laatste Eer van Holwerd is 
ook een keuze, die keuze is geheel aan jou. 
Een aanmeldingsformulier kun je downloaden 
op onze site. Ook kun je contact opnemen met 
het secretariaat.

September 2015

Hylkje Bruggeling, secretaresse
Uitvaartvereniging de Laatste Eer Holwerd.

Lid zijn van Uitvaarvereniging de Laatste Eer 
van Holwerd, heeft zo zijn voordelen; wij 
nemen uw/jouw nabestaanden veel praktische 
zorgen uit handen.

Bent u/je nog geen lid? Meld je aan via boven-
staande contactgegevens.
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HOTEL HOLWERD, EEN KANS DIE WE NIET MOETEN LATEN SCHIETEN... 
DUS DAAROM SLAAPPLEKKEN GEZOCHT!
Hotel Holwerd
Jullie hebben het vast al gelezen in de Leeu-
warder Courant... Holwerd heeft ambitieuze 
plannen en zelfs verderop in het land weet men 
nu Holwerd te vinden. 

Zo stond er ook een paginagroot artikel in 
‘Het Financieele Dagblad’ van donderdag 20 
augustus. Dit alles naar aanleiding van onze in-
formatiebijeenkomst gehouden op 18 augustus 
waarin werd uitgelegd wat de bedoeling is van 
Hotel Holwerd. Men sprak in de krant zelfs 
over een positieve spiraal….

‘In gouden kâns’
Welnu... dit kunnen we met z’n allen voortzet-
ten en wel op 16 en 17 oktober!
Vrijdag 16 oktober komt een grote groep men-
sen waaronder wetenschappers, onderzoekers, 
bestuurders etc. van de Waddenvereniging 
Holwerd bezoeken. 

De Waddenvereniging bestaat dit jaar 50 jaar 
en dit vieren ze o.a. in ons mooie dorp. Nu 
willen deze gasten hier ook overnachten en 
daarvoor zoeken wij slaapplekken bij de inwo-
ners van Holwerd. Ze willen namelijk kennis-
maken met de lokale bevolking en ervaren wat 
Holwerd en zijn inwoners zo bijzonder maakt. 

Dit geeft ons de kans om Holwerd te promo-
ten en wie kunnen dat beter dan de inwoners 
van Holwerd zelf?!

Help
Daarvoor doen wij dan ook een beroep op 
jullie allemaal! Hebben jullie nog een slaapplek 
over, meld dit dan via het e-mailadres: hotel@
holwerdaanzee.nl of bel Sija van der Wal 0519-
562416. 
Er dient voor een slaapplek te worden gezorgd 
en in de ochtend voor een ontbijtje natuurlijk 
en hiervoor krijgen jullie een vergoeding van  
€ 35,00 per gast.

Nachtkuier
Ook willen we Holwerd die avond en nacht 
laten bruisen en organiseren we een nachtkuier 
met allerlei bezienswaardigheden. Ook daar-
voor zullen wij jullie hulp nodig hebben, dus 
ook dan doen we een beroep op jullie. 

Mochten er nog suggesties of ideeën zijn dan 
deze ook graag even doormailen. Dus help met 
z’n allen er een bijzondere avond/nacht van te 
maken die onze gasten niet snel zullen verge-
ten, op deze manier laten we een goeie indruk 
achter en blijven we in die positieve spiraal……

Werkgroep Hotel Holwerd:

Sija van der Wal-Boonstra
Klaske Miedema-Jensma

Marjolein Broersma-Boonstra
Eva Rintjema-Ensel

Marco Verbeek
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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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ROB VAN DER HOLST - HOLWERD ONLINE
Een aantal jaren heeft 
Rob - op verzoek 
van Dorpsbelang - 
de site van Holwerd 
Online beheerd. 
Helaas heeft hij 
aangegeven er niet 
meer verder te wil-
len gaan omdat de 
website niet meer 
kan rekenen op vol-
doende ondersteu-
ning van het dorp. 
Met een bloemetje, 
een boekenbon en 
een kaart bezocht ik hem medio augustus om 
hem namens Dorpsbelang te bedanken voor 
zijn inzet voor Holwerd Online. Dit werd 
enorm gewaardeerd door Rob.

Hoelang heb je dit belangrijke werk voor het 
dorp gedaan?
Ik heb het beheren van de site zo’n zeven jaar 
gedaan. De afgelopen vijf jaar werkte de site 
goed en heb ik alles wat me aangeleverd werd 
geplaatst. Petra maakte de foto’s wanneer er 
op scholen of in het dorp activiteiten waren, 
het werkte goed. Het was een site voor en 
door velen uit het dorp en daarbuiten. Het is 
een grote hobby van me en ik heb het heel 
graag gedaan voor Holwerd.

Je klinkt erg enthousiast en toch heb je het 
besluit genomen ermee te stoppen, waarom 
deze keuze?
Een jaar of twee geleden vond ik dat de site 
niet goed meer functioneerde. Holwerd Online 
was technisch aan een update toe en ik zag 
dat de webactiviteiten in Holwerd versnipperd 
raakte. Holwerd Online gaf niet meer een 
compleet beeld van het dorp. Ik heb aan het 
bestuur van dorpsbelang een voorstel gedaan 
voor een nieuw concept. Dat ging uit van een 
gezamenlijke website met eigen ruimte voor 
bedrijven, verenigingen en nieuwe projecten. 
Daar was geen belangstelling voor. Helaas 

willen de meesten een eigen site in plaats van 
samen te werken. Zoals het de laatste tijd gaat 
ben ik van mening dat ons dorp online niet 
goed gepresenteerd wordt. Ik vind het echt 
jammer, maar ik heb er zo geen plezier meer 
in. Wat ik erbij wil benadrukken is dat ik er niet 
zomaar de brui aan heb gegeven. Nogmaals, ik 
heb het beheren van de website voor Holwerd 
met veel plezier gedaan en heb geprobeerd om 
er een goed vervolg aan te geven.

Wat jammer dat het nu zo verloopt. Ik ben 
het met je eens dat er een goede site voor 
Holwerd moet zijn, waar alle activiteiten 
overzichtelijk ondergebracht worden.

Waar ik benieuwd naar ben is hoeveel 
mensen de afgelopen jaren Holwerd Online 
hebben bezocht. Heb je een idee hoeveel dit 
er zijn?
Jazeker, dat waren er ongeveer tussen de 150 
en 170 unieke computers per dag, soms zelfs 
400 tot 500. We hadden niet alleen volgers van 
(oud)-Holwerders, maar ook uit de rest van 
Nederland. Zo ontving ik laatst een reactie van 
iemand uit het westen van het land die het erg 
jammer vond dat de site per 1 september uit 
de lucht gehaald wordt.* 

Dit is natuurlijk niet wat ik wil, mijn hoop is dat 
er weer een gezamenlijke website van Holwerd 
komt. Mocht dat lukken en er in de toekomst 
weer een beroep op mij worden gedaan, ben 
ik van harte bereid opnieuw beheerder te 
worden.

Hartelijke dank voor je toezegging en dank 
voor je jarenlange inzet voor Holwerd Online.

(Marijke van der Laan)

*  Notitie Dorpsbelang (eind augustus): ‘We doen 
er alles aan de site te behouden’.
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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.

Alle nieuws over Holwerd op: WWW.HOLWERDONLINE.NL

OPHALEN OUD PAPIER
13 oktober ■  10 november ■  8 december

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

De Tsjelke en de Bazuin

Inleveren kopij
De Doarpsbel verschijnt 4x per jaar 
in een oplage van 530 exemplaren. 

Agenda, data en kopij voor de wintereditie 
inleveren vóór 1 december 2015

bij Henk Willemsen 
of via redactie@dorpsbelangholwerd.nl

De Doarpsbel is een uitgave van de Vereniging 
van Dorpsbelangen Holwerd

Lidmaatschap Dorpsbelang: € 8,- per jaar.

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.


