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NIJS FAN DOARPSBELANG
Dat was me een schrik! Op zaterdagavond de 
1e oktober om een uur of acht zit ik achter de 
computer en kijk door het raam. In de verte zie 
ik dreigende onweersluchten boven zee snel 
naderbij komen. En dan ineens een lichtflits en 
direct daarop een enorme knal. Het hart slaat 
me in de keel. En direct daarop nog een flits en 
weer een flinke knal. Dat zijn wel enorme klap-
pen, het kan niet anders of de bliksem moet er-
gens op Trijeboerehûzen zijn ingeslagen schiet 
mij door het hoofd. 
Het blijkt dichterbij te zijn geweest, middenin 
het dorp, aan de Moppenbuorren is de blik-
sem ingeslagen. Van het huurhuis is de hele 
schoorsteen met een stuk muur naar beneden 
gevallen en deels op een auto terecht geko-
men. Dakpannen zijn van hun plaats gerukt. 
De gehele elektrische installatie van het huis 
is kapotgeslagen en moet geheel vervangen 
worden. De bewoners moeten tijdelijk ergens 
anders wonen. Dan besef je pas weer wat een 
kracht het natuurgeweld heeft en hoe nietig we 
als mens eigenlijk zijn. 

Traditie
Dit decembernummer van de doarpsbel is 
traditiegetrouw weer huis-aan-huis verspreid. 
Bent u nog niet lid van onze vereniging? Wij 
komen op voor het belang en de leefbaarheid 
van Holwerd en omgeving en zijn een belang-
rijke schakel naar de gemeente Dongeradeel en 
Provinsje Fryslân. Word lid voor slechts ! 8,00 
per jaar en u blijft op de hoogte van de ontwik-
kelingen en u geeft steun aan het welzijn en de 
“mienskip” van ons dorp. Dat is ook uw belang!

Contributie 
Bij de vorige doarpsbel van september heb-
ben de leden van de penningmeester een 
brief aangetroffen met het verzoek om zelf de 
contributie à ! 8,00 voor het jaar 2016 over 
te maken aan onze vereniging. Mocht u dit nog 
niet gedaan hebben dan vragen wij u dit alsnog 
even in orde te maken. Zie voor het rekening-
nummer van dorpsbelang bij de bestuursgege-
vens in dit blad.

Postbus
Dorpsbelang maakte tot nu toe altijd gebruik 
van een postbusadres. Een postbus is makkelijk 
omdat bij wisseling van de bestuursleden niet 
iedere keer een nieuw adres hoeft te worden 
ingesteld. Helaas zijn de postbussen van PostNL 
in de COOP per begin november opgeheven. 
Per brief werden wij op de hoogte gesteld dat 
dit zou gaan gebeuren en dat de post voortaan 
bij een postbus in de Jumbo in Dokkum is af 
te halen! Wij vinden dit een zeer slechte vorm 
van dienstverlening van PostNL en zijn hier 
dan ook niet over te spreken. Dit is natuurlijk 
geen reële optie. De postbus kost ook geld en 
daarom hebben wij besloten het contract met 
PostNL te beëindigen. Bij het MFA hebben wij 
een nieuw postadres voor dorpsbelang kun-
nen vinden. Hier is een brievenbus geplaatst 
waar de post voortaan naar toegestuurd kan 
worden. Het nieuwe adres is: De Morgenzon 
7, 9151 KM HOLWERD. 

De nieuwe roek
Tijdens de concertavond van muziekvereniging 
De Bazuin op 19 november werd dan eindelijk 
de jaarlijkse Holwerter Roek uitgereikt. Deze 
onderscheiding, bestaande uit een oorkonde, 
een zilveren speld van de Holwerter Toer 
met roek (ontworpen door Ciska Dijkstra) en 
een wisseltrofee in de vorm van een roek met 
daarin alle winnaars vanaf 2010 gegraveerd, 
wordt uitgereikt aan dorpsbewoners die zich 
belangeloos en meestal achter de schermen in-
zetten voor ons dorp. De eer viel te beurt aan 
Jan Elzinga. Jan is zeer actief betrokken geweest 
bij de bouw van het Waddenbelevingscentrum 
De Noordhoren. Naast het meehelpen met 
de verbouw van de voormalige gereformeerde 
kerk doet hij ook diverse werkzaamheden voor 
dit educatieve centrum. Verder is hij leider, 
scheidsrechter en trainer bij voetbalvereni-
ging VV Holwerd. Voor iedere gemeenschap 
zijn mensen als Jan onmisbaar! Zij dragen 
hun steentje bij aan de leefbaarheid en een 
bloeiende samenleving. Wilt u iemand nomi-
neren voor de roek van 2017? Stuur dan een 
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mail met daarin de naam van de persoon of 
groep personen met een motivatie naar: info@
holwerter-roek.nl.

Fietskluizen
Op vrijdag 2 december heeft gedeputeerde 
Johannes Kramer de officiële openingshande-
ling verricht voor de 8 fietskluizen die door 
de Provinsje Fryslân bij de bushalte aan de 
Haniastrjitte zijn geplaatst. Een “toevallig” pas-
serende zwarte Piet mocht zijn fiets als eerste 
in de stalling plaatsen waarmee tegelijk de wer-
king van het systeem werd gedemonstreerd. 
Holwerd is uitgekozen om de Nederlandse 
primeur hiervan te hebben! De kluizen werken 
namelijk niet met een sleutel of pasje maar zijn 
op een geheel nieuwe manier met een app op 
de mobiele telefoon te openen en te sluiten. 
Het is in eerste instantie een proef van een 
jaar waarbij de Provinsje Fryslân het systeem 
uitvoerig wil testen. Iedere reiziger kan hier ge-
bruik van maken. De kluizen zijn zeer geschikt 
voor elektrische fietsen. Deze kunnen in de 
kluis ook worden opgeladen. De Provinsje is 
op zoek naar mensen die de kluizen (tegen een 
kleine vergoeding) willen gaan testen. Meld u 
aan als proefpersoon via fietskluizen@fryslan.frl.

Vervanging van gemeenteplantsoen
Van de gemeente is bericht ontvangen dat zij 
vanaf december een aantal groenwerkzaamhe-
den gaan uitvoeren. Deze bestaan uit het reno-
veren van plantvakken aan de Stasjonswei en 
Pôlewei. Hier zal de beplanting worden vervan-
gen door nieuwe struiken. In de Beyertstrjitte 
zullen tussen de huisnummers 13 en 35 een 
negental bomen worden gerooid. Hier komen 
zes nieuwe voor in de plaats. Ook zullen hier 
de gazons opnieuw geprofileerd en ingezaaid 
gaan worden. Heeft u vragen dan kunt u con-
tact opnemen met de wijkbeheerder de heer 
Yntema via het klantencontactnummer van de 
gemeente 140519.

Niet apart, maar samen?
In onze bestuursvergadering van 25 okto-
ber waren de beide schoolhoofden Hans de 
Haan en Lieuwe Sytsma uitgenodigd om te 

vertellen wat er speelt binnen hun scholen. 
Holwerd is het enige dorp in de gemeente dat 
nog 2 scholen heeft, de christelijke Ploos van 
Amstelskoalle en de openbare basisschool De 
Tsjelke. Zij deelden ons mee dat er gevorderde 
plannen zijn om samen te gaan werken. Beide 
scholen hebben momenteel rond de 80 leerlin-
gen en dat zal in de toekomst (volgens geboor-
tenprognoses) verder gaan dalen. Bovendien 
is het gebouw van de Ploos van Amstelskoalle 
afgeschreven en zal er door de gemeente niet 
meer in worden geïnvesteerd. Het idee is 
dan ook om beide scholen samen te voegen 
in een nieuw gebouw waarbij een locatie bij 
MFA De Ynset in beeld is. Men zit nog in de 
verkenningsfase en er zal dan ook nog heel wat 
gepraat moeten worden. Ook het waarborgen 
van de openbare en de christelijke identiteit 
zal het nodige teweeg brengen. Als de plannen 
door gaan dan zal het basisonderwijs in ons 
dorp voor de lange termijn gewaarborgd zijn.

AED
Sinds begin december is er in ons dorp een 
vierde AED apparaat (Automatische Externe 
Defibrillator) bij gekomen. Deze hangt buiten 
aan de muur van het pand Waling Dykstrastrjitte 
6. Met dit draagbare apparaat kan het hartritme 
weer hersteld worden. Dit gebeurt door het 
geven van een elektrische schok. De kast zit 
op slot maar kan door middel van een code 
worden geopend door diegenen die daar toe 
bevoegd zijn. De andere AED die buiten hangt 
is te vinden bij Zorgcentrum Nije Nijhof. De 
overige 2 AED’s zijn binnen opgehangen bij 
MFA De Ynset en bij Tandartspraktijk Holwerd 
en zijn alleen op openingstijden beschikbaar. 
Met deze vierde AED is Holwerd nu goed afge-
dekt zodat er binnen de cruciale minuten met 
het apparaat eerste hulp verleend kan worden 
bij een hartstilstand.

DOM (dorpsontwikkelingsmaatschapppij 
Holwerd)
Door het overweldigende succes van het 
“experiment duurzaam beschermde dorpsge-
zichten Dongeradeel” voor het verlenen van 
subsidies voor aanpak van de buitenkant van de 
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eigen woning in het beschermd dorpsgebied is 
de pot, na weer te zijn aangevuld, nu voor de 
tweede keer leeggeraakt. In totaal is er sinds het 
begin van het project in 2013 voor ! 136.000 
aan subsidies door de DOM toegekend. Dit 
bedrag is 40% van de totale bouwkosten van 
alle projecten samen. Er is de afgelopen tijd 
dan ook flink geïnvesteerd in restauratiewerk 
en onderhoud en dat is ook te zien. Ons dorp 
is hierdoor flink opgeknapt wat de leefom-
geving weer ten goede komt. Er komen nog 
steeds aanvragen voor subsidie binnen maar 
daar kan helaas niet meer aan worden voldaan! 
Wel is er nog genoeg financiële ruimte in de 
pot voor een lening via het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting (SVN). Voor grotere projec-
ten is een lening via SVN een goede optie. 
De rente is hier namelijk lager dan bij een 
commerciële bank of andere geldverstrekker. 
Als voorwaarde voor een lening geldt ook hier 
de regel gebruikmaking van authentieke bouw-
materialen (dus geen kunststofkozijnen en re-
genpijpen). De bouwkosten moeten minimaal 
! 5.000 bedragen om een lening te kunnen 
aanvragen. Het maximum te lenen bedrag is  
! 50.000. Vanuit de pot voor publieke projec-
ten is er geld beschikbaar voor het opknappen 
van de woonomgeving en dan is er nog de 
kansenpot waaruit aanvragen voor projecten 
als stimulering van toerisme of economie 
gefinancierd kunnen worden. Ideeën en plan-
nen moeten door u aangedragen worden! Wij 
zien ze graag tegemoet. Aanvraagformulieren 
en nadere informatie kunnen door de DOM 
worden verstrekt. Stuur een mail naar: dedom.
holwerd@gmail.com of neem even contact 
op met Gerben Osinga, Douwe Dijkman, Jan 
Idsardi of Henk Willemsen.

As lêste noch eefkes dit
Sinds afgelopen zomer is er langs de route 
van de Waddentour in ons dorp (langs de 
huizen met de metalen bordjes aan de muur 
met daarop een stukje geschiedenis van het 
pand) een WIFI-netwerk uitgerold. Diegenen 
die geen abonnement op hun mobiele toestel 
hebben kunnen zodoende toch via de cijfer-
code op het bordje meer informatie vinden 

op internet. Mogelijk gemaakt met subsidie van 
de Provinsje Fryslân heeft Kabelnoord hiervoor 
in een aantal woningen in de oude dorpskern 
speciale antennes geplaatst. Het netwerk heeft 
de naam “Free-WiFi-Holwerd” en is voor ie-
dereen vrij beschikbaar. 

Op zaterdag 29 oktober werd voor de 2e keer 
de nachtkuier door het oude Holwerd gehou-
den. Alle openbare verlichting in en rondom 
ons dorp was tot een uur of elf ’s nachts uit-
geschakeld en dat was heel bijzonder. Het was 
echt donker! Straten waren verlicht met kaar-
sen, waxinelichtjes en vuurkorven. Zo’n 460 
wandelaars hebben de tocht gelopen. Daarbij 
kon onder andere de molen, de kerker onder 
âld Bonga en de kerken bezocht worden. In de 
smederij van Geertsma brandde het vuur en 
werd volop gesmeed in een geur van metaal 
en vette kolen. Voor de laatste keer…. want 
de smederij is verkocht en zal door de nieuwe 
eigenaar grondig gerestaureerd gaan worden. 

Op zaterdag 7 januari wordt de kerstbomenac-
tie weer georganiseerd. Namens dorpsbelang 
zullen Marijke van der Laan en Gea de Boer bij 
de COOP staan om de bomen in te zamelen. 
Verderop in deze doarpsbel meer informatie. 

In de aanloop naar een daadwerkelijke fusie in 
2019 gaat vanaf 1 januari de ambtelijke fusie van 
de gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel en 
Kollumerland van start. Dorpsbelang is dit na-
jaar bij een meedenksessie geweest waar de 
meningen van dorpsbelangen omtrent de voor-
genomen fusie werden gepeild aan de hand 
van een open discussie en stellingen. De be-
vindingen worden meegenomen in het verdere 
fusieproces naar de nieuwe gemeente toe. 

En sa is der alwer in jier foarby. 

Wy winskje eltsenien noflike feestdagen 
en in goed 2017 ta!

Dorpsbelang, 
Henk Willemsen
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FOTOPRESENTATIE “OUD HOLWERD”

INTERNATIONALE VOLKSDANSGROEP IN HOLWERD

Idesta Zorggroep organiseert donderdag 16 
februari 2017 weer een fotomiddag in het MFA 
te Holwerd. Jan van der Velde maakt er altijd 
wat leuks van op zijn fotomiddag. 
Hij haalt allerlei oude plaatsjes uit de oude 
doos. Straten, gebouwen, personen en gebeur-
tenissen uit de Holwerder geschiedenis komen 
langs en Jan vertelt er over. De bezoekers 
mogen natuurlijk ook meepraten over wat er 
te zien valt en wie weet hebben zij nog nuttige 
informatie voor Jan.

Er is na afloop gelegenheid om gezellig met 
elkaar na te praten. Mocht u nog oude foto’s of 
ander beeldmateriaal thuis hebben liggen, dan 
is het leuk om het deze middag mee te nemen 
voor een volgende fotomiddag. De foto’s wor-
den gescand en u krijgt ze weer terug.
De middag begint om 14.00 uur. De entree 
bedraagt ! 5,00 inclusief een kopje koffie/thee. 
In tegenstelling van wat erop de agenda van 
het MFA staat is de entree aan de kassa ook 
! 5,00.

Er wordt in Holwerd gedanst, alweer zo’n 
20 jaar. Een groep van ongeveer 14 dansers 
komt iedere week samen om te dansen 
op internationale volksmuziek o.l.v Thea van 
der Wal-Bergema. Het zijn vooral dansen uit 
Oost Europa waar op gedanst wordt zoals uit 
Bulgarije, Roemenië, Macedonië, en Rusland 
maar ook uit Israël, Amerika en Finland.
De groep komt bijeen iedere dinsdagmiddag 
van 13.30 tot 15.00 uur in de MFA de Ynset 
in Holwerd. De dansgroep zou het leuk vinden 
als er meer mensen zouden komen dansen. 
Er is ook verjonging nodig, vindt men. Heeft 

u belangstelling, kom gerust kijken op onze 
dansmiddag.

Namens de volksdansgroep,
Sara Hofman, 0519 785049
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BESCHUIT MET MUISJES, DE OOIEVAAR IN HOLWERD & INTERVIEW MET 
EEN JONG GEZIN

De ooievaar heeft het maar druk in Holwerd 
en de beschuitjes met muisjes zijn bijna niet 
aan te slepen bij de Coop. Er zijn de afgelo-
pen maanden heel wat baby’s geboren. De 
verwachting is dat er nog een aantal kindjes 
geboren zullen worden. Holwerd groeit, er kan 
inmiddels een schoolklasje bezet gaan worden 
in de toekomst. Prachtig nieuws!!

Eind september dit jaar kregen Tjitse de Haan 
en Nynke Wijma hun tweede kindje. Tijd voor 
de razende reporter om een bezoekje af te leg-
gen en hen wat vragen te stellen. Tijdens een 
koude vroege ochtend begin november be-
zocht ik het jonge gezin aan de Medwerterwei 
nummer 1.

Hallo Tsjitse & Nynke, wat fijn dat jullie even 
tijd hebben vrijgemaakt voor een interview 
voor de Doarpsbel. Jullie zijn momenteel druk 
aan het verbouwen en sinds kort de trotse ou-
ders van jullie zoontje Jilles, broertje van Fardau. 
Nog van harte gefeliciteerd!
Terwijl we aan de keukentafel zitten met een 
bakje koffie en de kachel aan, zit Fardau met 
haar tablet op schoot naar tekenfilmpjes te 

kijken , af en toe komt ze even langs en verteld 
over wat haar bezighoudt. Baby Jilles ligt te 
drinken bij Nynke. Tijdens een gemoedelijke 
sfeer begint ons gesprek.

Hoe gaat het met jullie en wanneer is Jilles 
geboren?
Nynke: Het gaat goed en met Jilles gaat het 
prima, hij doet het ook goed. Hij is geboren op 
vrijdag 23 september in het MCL-Leeuwarden. 
Tsjitse: Het klopt dat we het momenteel erg 
druk hebben, maar we hebben alles onder 
controle en hopen zeer binnenkort weer te 
verhuizen naar onze eigen woning. De aan-
bouw is klaar, binnen zijn alle belangrijke ruim-
tes af zoals de keuken, bad- en woonkamer. De 
bovenverdieping is een grote open vlakte, maar 
daar wordt druk aan gewerkt. 

Dus nog genoeg te doen! Even voor de men-
sen die jullie nog niet kennen, zouden jullie 
iets over jezelf willen vertellen? 
Tsjitse: Ik ben de oudste zoon van Hans en 
Janke de Haan, mijn vader is directeur van de 
openbare lagere school ‘de Tsjelke’ in Holwerd 
en mijn moeder werkt als praktijk-ondersteu-
nende hulp bij een huisarts in Dokkum. Ik 
heb nog twee broers en een zus: Sytze, Geart 
en Anke. Mijn broer Geart en zijn vriendin 
Welmoed verwachten in december aanstaande 
hun eerste kindje.
Nynke: Ik ben de jongste dochter van Pieter 
Wijma en Jantje Banga, mijn vader is conciërge 
bij PCBO voor verschillende scholen in de re-
gio en mijn moeder werkt als ziekenverzorgster 
in ‘de Waadwente’ in Dokkum. Ik heb nog een 
oudere zus Rennie, zij woont met haar partner 
en twee zoontjes in Drachten.

Jullie wonen tijdelijk bij Nynke’s ouders in 
verband met de verbouwing van jullie huis 
aan de Elbasterwei. Was het niet mogelijk 
daar te blijven wonen? 
Nynke: Het was de bedoeling om tijdelijk in een 
caravan achter huis te wonen, maar de voorzie-
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ningen waren niet optimaal. Vooral tijdens de 
regenachtige periode in de zomermaanden was 
het niet te doen met Fardau. Tsjitse: En niet 
voor Nynke, die hoogzwanger was. Mooi dat 
we tijdelijk bij Nynke’s ouders kunnen wonen. 
Het gaat prima en wij zijn er mee geholpen. 
Ons huis is nu vele malen groter, we hebben 
er met hulp van aannemersbedrijf Olivier een 
stuk aan de woning laten bouwen. Het resultaat 
mag er zijn. Ik heb zelf ook veel gedaan. Nynke: 
Ik help daar waar het kan. Het is nu erg mak-
kelijk om even weg te gaan, mijn heit en mem 
passen dan op onze kinderen. 

Ik kan mij de situatie heel goed voorstellen. 
Jullie zijn natuurlijk ontzettend blij dat jullie 
bij (schoon)ouders tijdelijk in kunnen wonen, 
maar verlangen naar jullie vertrouwde stek. 
Sinds wanneer wonen jullie eigenlijk aan de 
Elbasterwei? 
Nynke: We wonen er sinds het voorjaar van 
2012, toen hebben we het van Germ en 
Maaike Venema gekocht. Als kind speelde ik 
regelmatig in de tuin van mijn beppe die aan 
de Stationsweg woonde (red. naast mechani-
satiebedrijf Dijkstra). Beppe ’s tuin grensde aan 
dat van die van de familie Venema. Toen we 
via mijn moeder hoorde dat het huis te koop 
kwam zijn Tsjitse en ik er dezelfde avond langs 
gegaan en konden het van de familie kopen. 
Tsjitse: We waren in het begin van onze car-
rière en dachten dat we nog niet iets konden 
kopen. Gelukkig bleek niets minder waar en 
kon de koop plaatsvinden, waar we erg blij 
mee waren.

Jullie huis heeft een naam, houden jullie die aan?
Tsjitse: Ons huis heet ‘Net tocht’, zo heette het 
huis en zal wat ons betreft zo blijven. 

Was dit jullie eerste woning toen jullie gin-
gen samenwonen? 
Nynke: Nee, we hebben bijna een jaar aan de 
Holwardastrjitte 7 gewoond.

Ik ben misschien heel nieuwsgierig hoor, 
maar ik vraag me af hoe jullie elkaar hebben 
leren kennen. Volgens mij zaten jullie op ver-

schillende scholen en vriendenkringen.
Nynke: Ik zat op de ‘Ploos van Amstelskoalle’ 
en Tsjitse op de ‘Tsjelke’. We kenden elkaar 
wel vanuit het dorp, maar zagen elkaar niet bij 
vrienden. De ‘klik’ kregen we tijdens de reünie 
van het dorpsfeest van 2010 in de tent. Wat 
mooi… en jullie hebben elkaar niet meer 
losgelaten, waar een reünie allemaal niet goed 
voor is!

En zo kregen jullie dus verkering en huurden 
jullie je eerste huis. 
Tsjitse: Ja, 2010 kregen we verkering, 2011 
gingen we voor het eerst samenwonen, 2012 
kochten we ons huis en in 2013 (op 8 mei) 
werd Fardau geboren. Ja, vult Nynke aan, jaar 
op jaar waren er steeds bijzondere gebeurte-
nissen voor ons.

Jullie werken beide, wat voor werk doen 
jullie? 
Tsjitse: Ik werk bij Probo in Dokkum, waar ik 
medewerker ben op de afdeling service & sales. 
Het bedrijf is klein begonnen aan de Beurtvaart, 
tegenover de Wasbeer en is uitgegroeid tot 1 
van de grootste in zijn soort. Nu huisvest het 
bedrijf aan de Holwerterwei aan het begin als 
je vanuit Holwerd Dokkum binnenrijdt aan de 
rechterkant. Probo is een gespecialiseerd XL 
printbedrijf, zo worden er onder andere span-
doeken in alle maten, vlaggen en spandoeken 
geprint en noem maar op. Ik heb het daar naar 
mijn zin, het bedrijf groeit nog steeds en er zijn 
genoeg kansen binnen de organisatie. Een jong 
dynamisch bedrijf, waar een erg leuke sfeer 
hangt. Nynke: Tsjitse was een van de eerste 
medewerkers en sinds 1 oktober jongstleden 
12,5 jaar in dienst. 
Zo, je eerste jubileum Tsjitse heb je al te 
pakken!! En Nynke wat doe jij voor werk? 
Nynke: Ik werk twintig uur in de week bij de 
J.P. van der Bent stichting aan de Oostersingel 
in Dokkum, in de verbouwde kerk met 22 
appartementen voor mensen met een verstan-
delijke beperking. In het gebouw bevinden zich 
twee afdelingen: ‘de kerk’ en ‘het damgebouw’. 
In laatstgenoemde wonen mensen die meer 
begeleiding nodig hebben. 
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Ik werk in ‘de kerk’ als persoonlijk begeleider 
voor licht verstandelijk beperkte bewoners, 
bezoek de mensen en biedt hen hulp daar 
waar nodig. Het is erg leuk en pittig werk. 
Daarnaast werk ik elke donderdag bij de Coop 
in Holwerd, dit doe ik al jaren en wil dit ook 
graag blijven doen. De combinatie van mijn 
werk in Dokkum en de winkel in Holwerd 
maakt het zo leuk en afwisselend. 

Wie past er op de kinderen als jullie beide 
aan het werk zijn? 
Nynke: Anke Hoekstra past op Fardau en zal 
straks ook Jilles onder haar hoede nemen, een 
prachtig mooi plekje. We hebben het enorm 
getroffen met zo’n geweldige oppas. Fardau 
voelt zich er enorm thuis en dat is dan ook 
weer fijn voor ons. 

Tijdens het noemen van haar naam komt 
Fardau weer even bij haar mem, ze verteld 
dat ze naar het sprookjesbos (red. Zuidlaren) 
is geweest en daar in een speelauto heeft 
gereden. Ze laat ook nog even zien wat voor 
kunstje ze kan doen. Ze springt soepel van 
de stoel op een kussen op de grond. Ja, zegt 
Nynke, ze zit op gymnastiek. Nou, dat was ze-
ker te zien met deze mooie afsprong. Terwijl 
Fardau weer verder gaat met haar tablet, gaat 
het gesprek verder.

Jullie zijn net als veel andere jongeren 
hier gebleven. Wat maakt het dat jullie in 
Holwerd zijn gebleven? 
Tsjitse en Nynke: We zijn hier geboren, beide 
opgegroeid en onze familie woont hier. Ons 
werk is in de buurt, mooier kunnen we het 
niet hebben. 

Hebben jullie naast dit alles nog hobby’s en 
activiteiten in Holwerd? 
Tsjitse: Ik zit op voetbal en ben algemeen lid 
van het voetbal jeugdbestuur. Wat ik ook graag 
doe is racefietsen, alleen of met een groepje 
vanuit Holwerd, dan maken we tochten van 60 
tot 100 km per dag. Momenteel niet zo actief, 
maar als ik straks meer tijd heb schuif ik weer 
aan bij de culturele commissie van het MFA. 

Nynke: Ik zat op damesvoetbal, maar heb er 
geen tijd meer voor in verband met onregel-
matige werktijden. Dit geldt helaas ook voor 
de Oranjevereniging en het Holwerterfeest. 
Eigenlijk heb ik wel zin om iets heel anders te 
gaan doen in mijn vrije tijd. Ik zou graag op een 
naaicursus willen, samen met een aantal andere 
mensen. Wie weet kunnen we een groepje 
vormen voor een cursus in het MFA. Het lijkt 
me leuk om zelf kleding te maken, voor de 
kinderen en/of voor mezelf. 

Ik zou zeggen: volg je hart en gewoon doen. 
Hoewel ik ook voor kan stellen dat alle aan-
dacht nu uitgaat naar jullie kleine kinderen 
en de verbouwing. De rest komt later wel, 
daarvan ben ik overtuigd. We zijn nu bijna 
aan het eind van het gesprek. Als laatste aan 
jullie de vraag hoe het toch komt dat er uit 
jullie leeftijdscategorie zoveel jonge mensen 
in Holwerd blijven? 
Tsjitse en Nynke: Veel jongeren van onze leef-
tijd zijn inderdaad hier gebleven en hebben een 
huis gekocht. We denken dat de leefbaarheid 
in het dorp en de gemeenschapszin de laatste 
jaren enorm zijn toegenomen. Zo worden er 
allerlei leuke dingen georganiseerd en het MFA 
is natuurlijk ook enorme boost voor het dorp. 

En met deze mooie woorden nam ik afscheid 
van dit leuke jonge gezin. De jeugd heeft de 
toekomst, aan deze woorden moest ik den-
ken toen ik weer op weg naar huis reed. 

Ps. Enige tijd na het interview verhuisde het 
jonge gezin weer terug naar de woning aan 
de Elbasterwei.
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Shiatsutherapie / Triggerpoint / Dornmethode / Massages / EFT

AANDACHT VOOR UW GEZONDHEID
Bij o.a. acute en chronische pijnklachten, bewegingsbeperking, beenlengteverschil, 

slapeloosheid, stress, geestelijke ondersteuning, spijsverteringsproblemen.

Vergoeding mogelijk via aanvullend pakket van zorgverzekeraard. Ook zonder verwijsbrief van een arts kunt u een 
afspraak maken. Info en afspraken: 0519-571737 / 06-10090092 of info@praktijkgezondheidszorg.nl

Mevrouw A. Jongmans
It Skoar 12, 9145 CD Ternaard
www.praktijkgezondheidszorg.nl
info@praktijkgezondheidszorg.nl

Bêd & Brochje

Pastorie Waaxens
waar sfeer, comfort en gezelligheid centraal staan!

Tsjessenswei 8 • 9152 BD Waaxens (Dongeradeel)
0519 - 56 19 89 • 06-25 576 966

e-mail: info@pastorie-waaxens.nl • www.pastorie-waaxens.nl 

INZAMELING VAN DE KERSTBOMEN IN 2017
Nog even en dan is het alweer kerst en 
worden onze woonkamers opnieuw versierd 
met prachtige kerstbomen. De meeste kerst-
bomen blijven staan tot het nieuwjaarsfeest, 
maar moeten daarna toch echt het veld weer 
ruimen. Ook begin dit jaar was de inzameling 
een succes, ondanks de moeilijke weersom-
standigheden. 

Op zaterdag 7 januari 2017 kunnen de bomen 
worden ingeleverd tussen 10.00 en 12.00 
uur op het parkeerterrein van de Coop, 
Fonteinstrjitte 5 - Holwerd. Hier staan Gea 
de Boer en Marijke van der Laan namens 
Dorpsbelang om te bomen in te verzamelen.
Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 
lootje en 1 waardebon van ! 0,50. Kinderen 
mogen meerdere bomen inleveren, waardoor 
ze hun kans op een prijs vergroten plus extra 
waardebonnen voor de speelgoedwinkel. De 
waardebonnen kunnen tot 1 februari 2017 

worden ingeleverd bij de speelgoedwinkel 
Top 1 Toys in Dokkum. De lootjes hebben 
nummers, waarmee u meedoet in de loterij 
(lootje(s)goed bewaren).
In de loterij worden 3 geldprijzen verloot: 
1e prijs ! 75,00 - 2e prijs ! 50,00 - 3e prijs  
! 25,00 De trekking vindt plaats op donderdag 
12 januari 2017 in de raadscommissie. U kunt 
dit op tv volgen via RTV NOF. De winnende 
loten worden verder op woensdag 18 januari 
bekend gemaakt in de NDC. De prijsuitreiking 
vindt plaats op woensdag 25 januari om 16.00 
uur in het stadhuis door wethouder Pytsje de 
Graaf.
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NIJS ÚT DE NATOER YN EN OM HOLWERT
Baaien

It wie in moaie hjerst mei moai ferkleurjende 
blêden en fûgels dy’t op trek binne. Ek koene 
we genietsje fan de baaiebeammen dy’t rûnom 
steane. Der wiene in soad hazelnoten (haz-
zenúten) yn it Teebusbosk en rûn it foatbalfjild 
steane in tal hazzenútbeammen. De meast yn 
it each springende baaiebeam is wol de kardi-
naalsmuts (papemûtse) mei syn read-mei oran-
je fruchten. Ek hiel moai is de Gelderse roos. 
De beam hat yn ‘e maitiid wite skermblommen 
en yn ‘e hjerst fjoerreade baaietrossen. Se stea-
ne beide rûn it foatbalfjild. Sa ek de meidoorn 
(hagedoarn) mei syn reade baaien en doarnen 
en de lijsterbes (lysterbei of koetsekraal). It is in 
yttafel foar de fûgels dy’t op trek binne of hjir 
oerwinterje. 

Eins binne der mar in pear baaiesoarten wer’t 
minsken fan ite kinne. Dat is fansels de braam 
(toarnbei), de framboas en de bosbes (bosk-
bei) dy’t hjir net foarkomt. Sels flearbeien kinne 
je net ite sûnder te koaitsjen. Yn it Teebusbosk 
steanne folle sleedoornstrúken (beklûker). De 
strúk hat pears/blaue baaien dy’t krekt as de 
fryske namme oanjout as je se ite je mûle by-
elkoar lûkt. Se binne wol te iten mar der moat 
earst de froast oerhinne. Se befetsje in soad 
vitamine C. 

Op de baaien komme yn okt./nov. swermen 
kramsvogels (fjildlyster) ôf. Femylje fan de ly-
stersoart. It bist is griis op ‘e rêch en stuit en 
hat brúne flerken. Se sitte yn it fjild en yn de 
beammen en roppe in tsjak-tsjak gelûd. 

Tusken de kieviten (ljippen) sitte mei de fûgel-
trek faak goudplevieren (wylsters) op ‘e fjilden. 
Eartiids waarden dizze fûgels flapt mei grutte 
netten om se dêrnei te ferkeapjen om op iten 
te wurden.

Tusken Holwert en Elba seach ik in ijsvogel 
(iisfûgel) by in sleat. Dizze prachtig blaue fûgel 
komt yn ‘e hjerst en winter hjir wol mear foar.
Der is elk momint yn it jier wol wat moais te 
belibjen yn ‘e natoer en it is ek moai om dat 
mei in oar te dielen en dat bart ek hiel faak.
Oant in oare kear.

Sara Hofman
desimber 2016

sarahofman@gmail.com
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HENK EN JANTINA VAN HUIZEN STELLEN ZICH VOOR
Beste inwoners van Holwerd en omstreken. 
Door middel van de Doarpsbel stellen wij ons 
graag aan u voor.

Wij zijn Henk en Jantina van Huizen en wonen 
met onze beide zoons, Waate en Daauwe, en 
natuurlijk beagle Tibbe, sinds augustus 2015 
in Nij Bonga, aan de Stasjonswei. Holwerd 
heeft ons warm ontvangen! Velen van u heb-
ben al eens kennis gemaakt of gehoord van 
de plannen welke wij met Nij Bonga hebben. 
Persoonlijk, in de wandelgangen of wellicht via 
onze facebookpagina. 

Toen ons de mogelijkheid werd geboden het 
pand te kopen hadden wij direct voor ogen 
dat we de schoonheid hiervan en van het dorp 
en zijn omgeving willen delen met anderen. 
Door de plek en zijn imponerende voorkomen 
is het pand voor Holwerd en de mensen die 
er langs komen erg herkenbaar. Wij hebben 
gemerkt dat velen van u er een herinnering 
aan hebben. Dit alles heeft ons geïnspireerd 
om een dorpslogement te realiseren zodat wij 
nog meer mensen een blijvende herinnering 
kunnen geven.

Inmiddels zijn we een aantal maanden verder 
en kunnen we zeggen dat de plannen in een 
vergevorderd stadium zijn. De voormalige huis-
artsenpraktijk hebben we verbouwd tot een 
sfeervol logement waarvan wij met trots kun-
nen zeggen: onze deuren zijn geopend vanaf 
januari 2017!

Het reizen door Scandinavië heeft ons laten 
zien wat wij willen. Het landschap en de cul-

tuur van de landen spreken ons aan, maar ook 
zeker de gastvrijheid van de bewoners. Tijdens 
onze reizen trekken we door het land om zo 
verschillende plekken te zien. 
Veel mensen in Noorwegen en Zweden heb-
ben een gastenverblijf bij hun huis, wat door de 
rondreizende toeristen kan worden gehuurd 
voor een nacht of voor een langere periode. 
Hier wordt ook veelvuldig gebruik van gemaakt. 
Deze gastenverblijven zijn eenvoudig maar 
functioneel ingericht, en de gasten hoeven ze 
niet van tevoren te reserveren. Er staat een 
bordje aan de weg waarop wordt aangegeven 
of de ‘hytte’ bezet is of vrij. Als de vlag bij de 
woning uit hangt, zijn de eigenaren thuis en kun 
je als gast binnenstappen om een overnachting 
te bespreken.

Dit heeft ons er toe bewogen het logement 
op een soortgelijke en laagdrempelige manier 
te organiseren: als gast kunt u gewoon bij ons 
aanbellen waarna wij onze kamers zullen laten 
zien. Reserveren is niet nodig, maar mag na-
tuurlijk altijd! Logement Nij Bonga is het gehele 
jaar geopend voor gasten, voor een kortdurend 
of langer verblijf.

Wij hebben een tweetal ruime kamers. De 
kamers zijn eenvoudig maar smaakvol ingericht 
met comfortabele bedden en een zithoekje. 
Beide kamers hebben een eigen badkamer met 
douche, wasgelegenheid en toilet.

In de gemeenschappelijke ruimte staat een 
grote tafel waaraan heerlijk kan worden ont-
beten, de krant kan worden gelezen of waarop 
wellicht de kaart wordt uitgespreid om de 
route voor de volgende dag te plannen. Er kan 
gebruik worden gemaakt van de aanwezige 
keuken met kookgelegenheid en koelkast. 
Onze gasten informeren wij graag over de 
bezienswaardigheden in de omgeving, geïllu-
streerd met onder andere folders, welke in de 
accommodatie aanwezig zijn.
Kortom: wanneer u een kleinschalige en per-
soonlijke slaapplek zoekt voor bijvoorbeeld 
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AGENDA
DECEMBER 2016
 28  16.00 u. Kroegbaas & Freonen, MFA de 

Ynset

JANUARI 2017
 6  19.30 u. Familiefilm ‘De groeten van 

Mike’, MFA de Ynset
 6  20.00 u. Toneel met na afloop muziek 

van Daniël Metz, MFA de Ynset
 21  20.00 u. Piter Wilkens en de 

Spikerpakkenband, MFA de Ynset

FEBRUARI 2017
 16  14.00 u. Fotopresentatie ‘Oud Holwerd’ 

georganiseerd door Idesta Zorggroep in 
het MFA

 25  21.00 u. DJ’s uit Holwerd, spetterende 
avond in het MFA

 26  15.00 u. Winterreisse uitgevoerd door 
bariton Palle Fuhr Jørgensen en pianist 
Roel Praas, Willibrorduskerk

MAART 2017
 25  21.00 u. Optreden van de band Alice 

Springs

APRIL 2017
 9  15.00 u. Pelgrymaasje uitgevoerd door 

Tsjirmerij, Willibrorduskerk

familie of vrienden houden wij ons van harte 
aanbevolen om hen een prettig verblijf in ons 
prachtige pand in Holwerd te bieden.

Wij hopen dat we met de opening van 
Logement Nij Bonga nóg meer toeristen een 
kans geven om ons mooie dorp en de regio te 
ontdekken. Ook willen wij hen graag laten ken-
nismaken met de plannen voor de toekomst 
van ons dorp, waar wij met zijn allen stellig in 
geloven.

Kijkt u ook eens op onze website: 
www.nijbonga.nl

Welkom in Logement Nij Bonga!

“MUSIC WAS MY FIRST LOVE AND 
IT WILL BE MY LAST”

Crescendo bestiet 
sûnt 1896. Ferline 
jier bestienen wy 
dus al 120 jier. 
Fansels wolle wy 
noch folle langer bestean en dêr hawwe wy 
jo help by nedich! Wy sykje noch nije leden. 
Ald, jong, man, frou, betûft of begjinner dat 
makket neat út. Want at jo no al spylje kinne 
of dit noch graach ris besykje wolle, it kin al-
legear by Crescendo. Wy kinne foaral noch 
tromboanespilers brûke, mar at jo in oar yn-
strumint bespylje (wolle) is dit ek hartstikke 
moai! Jo binne fan herte wolkom om ris op in 
rippetysje te sjen! Wy rippetearje tongersdei 
te jûns fanôf 19.30 oere yn it MFA de Ynset. 
Foar fragen kinne jo kontakt opnimme mei it 
bestjoer (Tillefoannûmer: 0519-562332/ 0519-
56 1241).

Snein 12 febrewaris 2017 hâlde wy in “Valen-
tijns” konsert. Wy sille dan mei alle leafde; ús 
leafde foar muzyk hearre litte troch prachtige 
“love-songs” te spyljen. Yn it foarjier komme 
wy wer mei ús tulpen -aksje! De krekte datum 
wurdt noch bekend makke.
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VAN HOBBY TOT BEDRIJF: TEDDY FIETSREPARATIES & SALESSHOP ‘DE 
DRIESPRONG’. 
Een aantal dagen voor de spectaculaire intocht 
van Sinterklaas in november nam ik even een 
kijkje in de winkel ’Teddy fietsreparaties’ van 
Tjeerd en Bianca Zuidema aan de Foarstrjitte 14 
(voormalige pand van de Coop). De winkel was 
in feeststemming versierd voor de goedheiligman 
en de kerst. In de etalage stonden een aantal 
nieuwe fietsen in diverse modellen. In de winkel 
zag ik diverse nieuwe en opgeknapte tweede-
hands fietsen in verschillende maten, een groot 
rek met te koop aangeboden fietsonderdelen en 
de salesshop ‘de Driesprong’. Achter de toonbank 
een behoorlijke ruimte ingedeeld als werkplaats. 
Tjeerd was druk bezig een fiets te repareren, de 
hond lag in de mand en Bianca zette een heerlijk 
bakje koffie. Ik vind het elke keer weer ontzettend 
leuk dorpsgenoten te mogen bezoeken en hen 
te laten vertellen, om zo nader kennis te maken!

Tjeerd begon als twaalfjarige jongen met het 
sleutelen aan fietsen en brommers. Eigenlijk 
had hij er toen iets mee kunnen doen, zegt hij 
achteraf, maar het liep anders. Toch kruipt het 
bloed daar waar het niet gaan kan. Want begin 
mei dit jaar hebben Tjeerd en Bianca Zuidema 
hun droom waargemaakt. Ze openden Teddy’s 
fietsreparatie in Holwerd. De bestaande klan-
tenkring ‘verhuisde’ mee. Nieuwe klanten en 
toeristen wisten de winkel snel te vinden. Het 
verhuizen werd in een rap tempo gedaan, bin-
nen een week met de winkeldeuren open, om 
zo klanten te kunnen blijven helpen.
Toen het gezin in 2013 in Holwerd kwam 
wonen, pakte Tjeerd zijn oude hobby fietsen 
repareren weer op. Hij begon voor zijn kinde-

ren fietsjes op te knappen. Dit beviel zo dat hij 
meer tweedehands fietsen kocht, knapte ze op 
om ze vervolgens als bijna nieuw weer te ver-
kopen. Hij begon klein, maar al snel wist men 
deze prima service te waarderen en zo werd er 
een klantenkring opgebouwd. Prachtig,…. maar 
zo vertelde Bianca me dat ze soms niet bij de 
wasmachine kon. Het hok vol fietsen! 
Niet de meest ideale situatie. De zaken gingen 
in de loop der jaren zo goed, dat er ook nieu-
we fietsen verkocht konden worden. Het idee 
een eigen winkel te openen ontstond. Er werd 
gezocht naar een geschikte locatie in het dorp, 
wat ze uiteindelijk vonden aan de Foarstrjitte.
De winkel loopt boven verwachting goed en 
Bianca en Tjeerd zijn enorm tevreden met de 
resultaten tot nu toe. Het eerste toeristen-
seizoen liep door tot en met oktober, mede 
dankzij het mooie weer. Wat begon als hobby 
is uitgegroeid tot iets waar ze nu voor staan en 
doen: fietsreparaties, verkoop nieuwe- en ge-
bruikte fietsen, fietsverhuur en niet te vergeten 
de salesshop. En dit is nog maar het begin. 
Toen ze begin mei het pand betrokken werd 
er direct begonnen met de bouw van de werk-
plaats, om zo klanten te kunnen blijven helpen. 
Er werden nieuwe en opgeknapte fietsen 
geplaatst in de winkel. Wat opviel was dat er 
een enorme ruimte overbleef. En zo ontstond 
het idee van de salesshop (de Driesprong). 
Een mooie combinatie, aldus Bianca: “Klanten 
komen voor een fiets en gaan regelmatig weg 
met een cadeautje”. 
Ter kennismaking: Tjeerd werd op 19 maart 
1976 in Ternaard geboren, tijdens zijn jeugd 
werd er verhuisd naar Nes(D). Daar begon 
hij hobbymatig met het sleutelen aan o.a. fiet-
sen. Zijn werk begon in de asbestsanering en 
grondwerk bij WMR, later in Stiens bij een ver-
deelcentrum om “de Spits” (red. gratis krantje) 
rond te brengen in Noord Nederland. In 2004 
kwam hij bij Hoekstra B.V. in Sneek te werken 
als vrachtwagenchauffeur. Hier werkt hij nog 
steeds drie dagen in de week gecombineerd 
met de winkel. 
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Bianca werd op 31 december 1975 in Dokkum 
geboren, tijdens haar kindertijd verhuisde 
het gezin naar Damwoude en later naar 
Zwaagwesteinde. Bij het ‘uit van huis gaan’ ging 
ze weer terug naar Dokkum. In 2001 kreeg 
ze een relatie met Tjeerd, gingen een jaar 
later samenwonen om op 28 mei 2004 in het 
huwelijk te treden. Bianca: “We zouden voor 
een klein gezelschap een receptie houden, wat 
zo gezellig werd dat we tot in de late uurtjes 
in Old Dutch bleven hangen”. Voor haar hui-
dige deeltijdbaan werkte ze als receptioniste, 
administratief medewerkster en verkoopster 
bij verschillende werkgevers. Sinds een aantal 
jaren werkt ze bij haar ouders in de slijterij 
Kooistra (winkelcentrum van Damwoude). De 
combinatie van deeltijd werken naast eigen 
bedrijf is voor beide ideaal te combineren. 
Tjeerd en Bianca hebben twee kinderen, Ineke 
van elf jaar die in groep 8 zit en Thys van 
negen jaar die in groep 5 zit, beiden op de 
Ploos van Amstelskoalle. De kinderen moesten 
wel wennen aan al de werkzaamheden van 
hun ouders. Hoe druk ook, het gezin staat 
op nummer één en wordt er goed op gepast 
dat dit de aandacht krijgt die het verdient. Zo 
zijn ze laatst een weekendje weggeweest naar 
de Huttenheugte van Center Parcs. Door alle 
drukte en doordat de zomervakantie letterlijk 
in het water viel, voelde deze korte break aan 
als “er echt even tussenuit zijn”. Even heerlijk 
met elkaar en de kinderen.
Terug naar de winkeI. Hier staan nieuwe fietsen 
van het Duitse merk Kreidler (bij de meesten 
bekend van het brommermerk) en sinds kort 
ook Popal. Deze doen niets onder aan de 
alom bekende merken van Batavus en Gazelle, 
zo vertelde Bianca. Toekomstplannen genoeg: 
Tjeerd hoopt dealer te kunnen worden van 
deze Nederlandse merken. Zover is het nog 
niet, maar wat niet is kan zeker nog komen! 
Werknemers die gebruik willen maken van het 
fietsproject via het werk kunnen ook bij hen 
terecht.
De combinatie van fietsenwinkel en salesshop 
doet het goed. Er wordt geprobeerd alles on-
der de verkoopprijs te verkopen, wat klanten 
regelmatig verrast. Met de schoenactie van Sint 

Maarten zijn er vele kleine artikelen verkocht. 
Lego en andere bekende merken staan in de 
schappen, maar ook voor ander speelgoed, 
woondecoratie, kantoorartikelen, gereedschap, 
etc. kan men hier terecht. Mocht een artikel 
niet op voorraad zijn dan wordt er alles aan ge-
daan het in de winkel te krijgen. Bianca zal haar 
uiterste best doen het in de winkel te krijgen, 
want zo zei ze: “Klant staat bij ons centraal”. 

Tijdens spaarzame vrije momenten luistert 
Tjeerd graag naar hardrock, zoals de muziek 
van Iron Maiden. Hij kijkt graag naar documen-
taires die gaan over rockbands. Tijdens zijn 
jeugd werden er regelmatig lp’s gedraaid en 
keek hij samen met zijn ouders en zussen naar 
concerten die op tv waren. Naast het tuinieren 
tijdens mooi weer, mag Bianca graag sudoku’s, 
cryptogrammen en andere denksporten oplos-
sen. Ze kijkt graag naar thrillers (niet te enge) 
en naar leuke animatiefilms, zoals van Buurman 
& Buurman. Cabaret van Bert Fisscher en 
Herman Finkers vindt ze ook geweldig. 
Het gezin Zuidema zijn al jaren echte Ameland 
fans, helaas lukte het dit jaar niet het zo geliefde 
eiland te bezoeken door alle drukte. Sinds 
een aantal maanden is de familie in het bezit 
van een hond: Buddy. Een kruising tussen een 
labrador en een golden retriever. Buddy is de 
waakhond met een dikke knipoog!
Het eerste zomerseizoen zit er op, een groot 
succes voor Tjeerd en Bianca. Ook voor de 
rest heeft dit besluit hen geen windeieren ge-
legd. Sint Maarten, het Sinterklaasfeest en de 
kerst hebben hierbij zeker aan bijgedragen.
Maar….. met de hobby fietsreparatie van 
Tjeerd is alle succes begonnen. Zo zie je maar 
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waar een hobby naartoe kan leiden.
Met kerst zijn gezin en familie gezellig bij elkaar. 
Gewoon heerlijk rustig.
Op de vraag wat ze zouden wensen voor 2017, 
antwoordden Tjeerd en Bianca: We hopen dat 
iedereen ons weet te vinden voor de fietsen, 
cadeautjes, ….. oftewel het hele pakket. Onze 
winkel is aan de Foarstrjitte nummer 14. . Voor 
de rest willen we iedereen ontzettend bedan-
ken voor een bezoekje aan onze winkel en de 
klandizie. Heel graag tot ziens! 

Mooi te zien hoe iemand van zijn hobby deels zijn 
beroep heeft kunnen maken. Mooi ook dat we in 
Holwerd er een winkel bij hebben gekregen. Als 
razende reporter wens ik Tjeerd en Bianca alle 
goeds en een succesvol vervolg met hun bedrijf 
voor de toekomst. 

Voor de rest wens ik u gezellige feestdagen toe en 
een goed & gezond 2017! 

PROEF MET FIETSKLUIZEN BIJ BUSHALTE HOLWERD VAN START

Meld je aan als proefpersoon
Bij de bushalte aan de Haniastrjitte in Holwerd 
is het sinds begin december mogelijk om je 
iets droog en veilig te stallen. Het gaat om een 
proef van een jaar met 8 fietskluizen. Met de 
app Fietskluizen kun je een kluis reserveren en 
openen. Ook de betaling achteraf gaat via de 
app (vooralsnog iOS en Android). De app is 
te downloaden via www.fryslan.frl/fietskluizen. 

Proefpersonen gezocht
Iedere reiziger kan gebruik maken van de fiets-
kluizen. Provincie Fryslân is daarnaast op zoek 
naar een aantal mensen die hun ervaringen met 
het gebruik van de kluizen met ons wil delen. 
Neem je regelmatig de bus vanuit Holwerd? En 
lijkt het je leuk gedurende een aantal maanden 
gebruik te gaan maken van de fietskluizen? 
Meld je dan aan via fietskluizen@fryslan.frl. Na 
aanmelding krijg je meer informatie over hoe 
de proef in zijn werk gaat en wat we van deze 
groep verwachten.
Provincie Fryslân wil met deze fietskluizen de 
combinatie van fietsen en openbaar vervoer 
stimuleren. Forenzen met een luxere fiets kun-
nen hun tweewieler stallen in een kluis die goed 
beschermd is tegen weersinvloeden en diefstal. 
In de kluis is een oplaadmogelijkheid voor 
elektrische fietsen aanwezig. Door het gebruik 
van de elektrische fiets te faciliteren, kan het 
openbaar vervoer ook reizigers bedienen die 
wat verder van een halte af wonen. 
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DE VOORBEREIDINGEN VOOR 2018
Op 6 september 2016 kwamen zo’n 50 
dorpsgenoten bij elkaar om te brainstormen 
over ideeën voor Kulturele Haadstêd 2018 in 
Holwerd. Het resultaat van de avond; een lijst 
met 55 plannen. Aan dorpsbelang de schone 
taak om hier een rode draad uit te halen. 

‘Verbinden’
In de aangedragen plannen wordt van alles met 
elkaar verbonden; Holwerd met de zee, het 
verleden met het heden, onderlinge samen-
werking in de Holwerter mienskip en het dorp 
met het wad.

Ook worden er bestaande activiteiten aan 
elkaar verbonden. Daarnaast wordt Hotel 
Holwerd vaak genoemd als het project waarbij 
alle inwoners van Holwerd zich betrokken heb-
ben gevoeld. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat we als dorpsbelang gekomen zijn tot het 
thema ‘Verbinden’.

‘Holwert ferbynt’
Onder de naam ‘Holwert ferbynt’ sluiten we 
met ons dorp aan bij Kulturele Haadstêd 2018 
(KH2018). We presenteren Holwerd als het 
dorp wat het verleden met de toekomst ver-
bindt. Het dorp dat de verbinding met haar 
achterland de Wadden weer wil herstellen 
door het grote project ‘Holwerd aan Zee’. En 
zoals in 2015 de nachtkuier en Hotel Holwerd 
ervoor zorgden dat al het moois wat Holwerd 
te bieden heeft, haar historie en de toekom-
stige contouren zichtbaar werden voor het 
publiek, zal ook in 2018 Hotel Holwerd of 
op zijn Frans gezegd ‘chambre d’hôtes’ groots 
opgezet worden. 
Verbinden en met elkaar samenwerken, dat is 
waar het in eerste instantie om gaat. 

2018
Voor 2018 richten we ons op vier thema’s, vier 
weekenden waarin we Holwerd op zijn mooist 
willen laten zien. Kunst, een groots dorpsfeest, 
de Wadden en de nachtkuier spelen daarin een 
centrale rol. 

In de komende maanden wordt geprobeerd 
veel van de aangedragen ideeën in één van 
deze vier weekenden tot zijn recht te laten 
komen. Hotel Holwerd zal jaarrond de thema’s 
met elkaar verbinden. Met deze vier week-
enden/projecten kunnen we aansluiten bij de 
activiteiten van KH2018 en op die manier ook 
meeliften op de promotie die KH2018 maakt 
voor alle activiteiten in Friesland. 

2017
Holwert Ferbynt betekent dat we al in 2017 
voorbereidingen moeten treffen. Dorpsbelang 
neemt de coördinerende rol met betrek-
king tot de voorbereidingen voor het project 
‘Holwert Ferbynt’ op zich. Ieder lid van het 
bestuur is daarbij aangewezen als coördinator /
aanspreekpunt voor een bepaald thema en zijn 
te bereiken via CH2018@dorpsbelangholwerd.
nl
Heeft e.a. u nieuwsgierig gemaakt en wilt u ook 
bijdragen? Laat het ons weten!

In eerste instantie zullen we u via de Doarpsbel 
op de hoogte houden van de vorderingen.
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BURENHULP

UIT DE KEUKEN VAN SIJA

Na een heerlijke maaltijd zitten er zo’n man/
vrouw of twaalf te wachten op de dames van 
Burenhulp. Gea de Boer is op tijd maar haar 
collega laat op zich wachten dus wordt er be-
gonnen met te vertellen wat Burenhulp inhoudt. 
Het is een samenwerking van Dorpsbelang en 
Stichting Welzijn het Bolwerk en is net hier in 
Holwerd van start gegaan maar er zijn al wel 
vrijwilligers en klusjes....... Klop klop de deur gaat 
open en daar komt Arendje Vogel binnen uit 
Rotterdam met een koffer. Ze komt iets vertel-
len over Burenhulp.......Nou ja oke dan hoewel 
de meesten niet zitten te wachten op een 
Rotterdamse.... Maar de koffer komt open en er 

verschijnen allerlei attributen die met Burenhulp 
te maken hebben zoals een Stamper(eten 
koken), boek(voorlezen, knipper(tuinklusjes), 
wol-breinaalden(handwerken en afwisselend 
werden er liedjes uit de oude doos gezongen 
en zelfs een canon (Vader Jakob)werd er vol 
overgave gezongen. Al met al een leuk uurtje.

Hebt u nu belangstelling of wilt u meer weten 
over Burenhulp kunt u contact opnemen met:
•   Marijke van der Laan, 0519 562487  

mail: m_heshof@hotmail.com 
Dorpsbelang Holwerd

•  Gea de Boer, 0519 346729 
mail: geesje01@hotmail.com

Je kunt je weer opgeven voor een workshop! 

•   Dinsdag 17 januari 17 uur: Koken zonder 
pakjes en zakjes. 

  Tijdens deze workshop maken we kruiden/
specerijenmixen voor macaroni/spaghetti, 
bami/nasi en een mix voor Mexicaanse ge-
rechten.

  De kruidenmixen neem je mee naar huis om 
thuis mee te koken en we bereiden samen 
een aantal gerechtjes met de mixen en we 
gaan daarna gezellig samen eten. De recep-
ten neem je uiteraard ook mee naar huis.

  Minimale deelname 6, maximaal 10 perso-
nen. Prijs: ! 25,00 pp. Inclusief twee con-
sumpties. Opgave via onderstaand mailadres 
of telefoonnummer.

•  Woensdag 8 februari 18 uur: Workshop 
High tea

  Tijdens deze workshop maken we allerlei 
Engelse lekkernijen zoals scones, sandwiches 
en cupcakes. Als alles klaar is, dekken we de 
tafel met mooi servies en etagères en dan 
gaan we aan tafel. Naderhand krijg je de 
recepten mee naar huis.

  Minimaal aantal deelnemers 6, maximaal 10 
personen. Prijs: ! 25,00 pp. Inclusief onbe-
perkt koffie/thee. Opgave via onderstaand 
mailadres of telefoonnummer.

Van Sija, niet alleen voor workshops, maar ook 
voor de catering van uw feestjes, partijen of 
zakelijke gelegenheden.
Bel of mail om de mogelijkheden te bespreken; 
06-43277214 sija.vd.wal@knid.nl
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HOME-START ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR GEZINSONDERSTEUNING IN 
NOORDOOST FRIESLAND
Home-Start is een programma voor opvoe-
dingsondersteuning gericht op gezinnen met 
kinderen van 0-14 jaar. Ervaren vrijwilligers vor-
men het ‘goud’ van Home-Start. Zij bezoeken 
een dagdeel per week hun gezin en bieden een 
luisterend oor, praktische hulp en vriendschap. 
Vrijwilligers kunnen niet alles oplossen, maar 
wel zorgen voor rust en stabiliteit door hun 
aanwezigheid en omgang met de kinderen. Zij 
geven hun tijd en ervaring én het vertrouwen 
in de ouders. Een luisterend oor en goed voor-
beeldgedrag bieden kansen voor verandering. 
Ouders waarderen deze vorm van hulp, omdat 
het erg aansluit bij hun wensen. Ze kunnen bij 
de vrijwilliger hun verhaal kwijt en zichzelf zijn.

Elk gezin maakt periodes door waarin het niet 
lekker loopt. De meeste gezinnen zijn wel in 
staat om voorkomende problemen zelf op te 
lossen, al dan niet met hulp van de omgeving. 
Maar soms is hulp van buiten welkom en kan 
Home-Start een steuntje in de rug bieden.

Home-Start wordt aangeboden in 6 gemeen-
ten in Noordoost Friesland en is kosteloos 
voor gezinnen die hier gebruik van maken. 
Ouders kunnen zichzelf aanmelden, een verwij-
zing is niet nodig. De gemeenten Dongeradeel. 
Dantumadiel. Kollumerland, Ferwerderadiel, 
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel subsidiëren 
dit programma. Het is een succesvol concept 
gebleken, want in Nederland wordt dit pro-
gramma in ruim 120 gemeenten aangeboden 
en ook internationaal is Home-Start actief. 
In 2014 kreeg het nog een internationale 
erkenning als een van de drie ‘best practice’ 
programma’s. 

Vrijwilligers krijgen een basistraining, waarbij ze 
de basisvaardigheden leren om op de Home-
Start manier gezinnen te begeleiden. Ze leren 
hoe belangrijk het is om ‘op hun handen te 
blijven zitten’ en ouders te stimuleren het 
zelf te doen. Ze krijgen handreikingen hóe je 
goed af kunt stemmen met de wensen van het 

gezin. Vrijwilligers zijn allemaal ervaren ouders, 
die over het algemeen wat ouder zijn en veel 
opvoedervaring hebben. Elke ouder weet dat 
opvoeden niet altijd makkelijk is. Die herken-
ning is voor ouders die hulp vragen erg prettig.

Home-Start richt zich op de ouders met het 
idee dat kinderen erbij gebaat zijn als hun ou-
ders genoeg zelfvertrouwen hebben en goede 
sociale relaties met anderen onderhouden. 
Vrijwilligers die voor Home-Start wekelijks een 
gezin bezoeken, zijn heel enthousiast over hun 
werk. Ze hebben het gevoel iets voor iemand 
te kunnen betekenen op basis van gelijkwaar-
digheid. Het biedt mogelijkheden om écht in 
contact te komen met ouders die heel anders 
in het leven staan. Het verrijkt hun kijk op de 
samenleving en ze zeggen veel te leren. 

Voelt u er ook iets voor om als vrijwilliger een 
gezin met jonge kinderen te ondersteunen? 
Kom dan het team versterken in Noordoost 
Friesland. Bij de ondersteuning gaat Home-Start 
uit van de vraag van de ouder, maar als vrijwil-
liger kunt u ook aangeven wat u wilt leren. 

Meer informatie kan verkregen worden via de 
website www.home-start.nl of neem contact 
op met:
Els Spaanstra
coördinator Home-Start NOF 
(06-35113852 / homestart.nof@humanitas.nl)
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MFA NIEUWE HOOFDSPONSOR VV HOLWERD
Vanaf seizoen 2016-2017 heeft de 
Multifunctionele Accommodatie (MFA) 
Holwerd zich als hoofdsponsor verbonden 
aan de Voetbal Vereniging (VV) Holwerd. Op 
zaterdag 24 september jl. werd dit definitief 
gemaakt door het ondertekenen van het spon-
sorcontract namens beide partijen. Ook vond 
de presentatie van de nieuwe speelshirts plaats, 
welke dit jaar vol trots zullen worden gedragen 
door het 1ste spelerselftal. 
Partijen hebben in elkaar een gedegen con-
tractspartner gevonden. Sinds de voetbalver-
eniging met de bouw van het nieuwe MFA is 
ondergebracht in het MFA, is de samenwerking 
hechter geworden. Sponsoring door het MFA 
is dan ook een logische vervolgstap om deze 
samenwerking op een hoger niveau te brengen. 

MFA Holwerd onderscheid zich van andere 
multifunctionele centra door de grote betrok-
kenheid vanuit de dorpsbewoners. De bouw 
van de accommodatie is grotendeels door 
vrijwilligers uitgevoerd. 

Ook de exploitatie van de accommodatie 
wordt vrijwel geheel uitgevoerd door vrijwil-
ligers. Sinds 2015 is er een culturele commis-
sie opgericht welke zich bezighoudt met het 
organiseren van voorstellingen, lezingen en 
feestelijke avonden. 
In de toekomst hoopt MFA zich ook te kunnen 
richten op echt grote evenementen. Door de 
sporthal multifunctioneel in te richten zal deze 
kunnen worden benut voor evenementen met 
meer dan 350 personen. Hiermee zal MFA zich 
nog meer kunnen onderscheiden in de regio. 

Het complex bestaat daarnaast uit een sport-
school, een peuterspeelzaal, een kinderdag-
verblijf, een jeugdhonk, een theaterzaal, drie 
(dorphuis / vergader-) zalen en een kantine/bar. 
Bij het gebouw is een ruime parkeergelegen-
heid aanwezig. Bijeenkomsten, vergaderingen 
en feesten kunnen naar ieders wens, eventueel 
met catering, op maat worden aangeboden.
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STAATSBOSBEHEER BUITENDIJKS
HOLWERD - Kees Wevers, grondlegger van 
de Waddenvereniging, heeft op vrijdagmiddag 
28 oktober de nieuwe wadpost op de heringe-
richte oostelijke kwelder bij Holwerd onthuld. 
De wadpost is door Staatsbosbeheer cadeau 
gedaan ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
van de Waddenvereniging in 2015.

Sinds Staatsbosbeheer begin 2013 de subsi-
diebeschikking kreeg van het Waddenfonds 
en Gemeente Dongeradeel, is samen met 
Dorpsbelang Holwerd en andere partners 
gewerkt aan dit project op de wadkwelder ten 
oosten van de Grandyk. Met het kwelderpro-
ject wilden we de natuurlijke dynamiek zoals 
getijdewerking en het aanslibben van grond-
deeltjes op de gehele kwelder stimuleren. De 
zomerdijk is verlaagd zodat de kwelder weer 
kan overstromen bij hoogwater. Daarnaast is er 
afgelopen maanden een vogelplas met eilandje 
voor wadvogels als scholekster en kluut gerea-
liseerd, een nieuwe kreekloop aangelegd en 
zijn de begrazingsmogelijkheden verbeterd met 
putten en vangkralen.

Beleving
Boswachter Henk-Jan van der Veen: “Eén van 
de hoogtepunten op de kwelder - letterlijk en 
figuurlijk - is de nieuwe Kees Wevers Wadpost; 
ons cadeau aan de vorig jaar jubilerende 
Waddenvereniging. Zodra deze ‘gerecyclede 
vogelkijkhut’ uit de IJsseldelta voorjaar 2017 
op zijn definitieve plek ligt, vind je hier dé 
ultieme Waddenbelevening. Vrijwel nergens 
langs de vastelandskust kun je zo dichtbij de 

Waddenzee de vogels bespieden. We hopen 
samen met de Waddenvereniging dat het 
Werelderfgoed hier echt betekenis kan krijgen 
door verschillende excursies te organiseren. 
Vanaf nu is de kwelder in ieder geval een groot 
deel van het jaar toegankelijk voor het publiek. 
Via een aantal bruggetjes over de kreken kan 
men over een struinpad wandelen, aansluitend 
aan het ‘Ommetje Holwerd’.” Eén van de 
sleutels tot succes is de nauwe samenwerking 
met partijen in de streek, zoals Dorpsbelang 
Holwerd, Rijkswaterstaat, Ecolana, Holwerd 
aan Zee en de gemeente Dongeradeel. Zij zijn 
vanaf het begin betrokken bij dit kwelderplan 
en hebben meegedacht over de inrichting.

Over Kees Wevers
In 1965 besloot Kees Wevers als 16-jarige 
jongen uit Kortenhoef dat de Waddenzee be-
schermd moest worden. Hij spoorde mensen 
aan in actie te komen tegen de inpolderings-
plannen voor het wad en samen met hem 
een landelijke vereniging tot behoud van de 
Waddenzee op te richten. De oprichting van 
de Waddenvereniging vloeide hier op 17 okto-
ber 1965 uit voort.

Bron: RTV Noordoost-Friesland
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KINDEROPVANG FRIESLAND
It sil net alhiel oan 
jo foarby gien wêze; 
Fanôf 1 septimber 
2016 falt it pjut-
teboartersplak Us 
Earste Begjin Holwert 
ûnder Stichting Kin-

deropvang Friesland! SKF is in organizaasje dy’t 
rûnom yn Fryslân festigingen hat werûnder 
berneopfang mar ek pjutteboartersplakken. In 
organizaasje mei each foar it plattelandslibben 
en in fyzje wêr’t wy ús by oanslútte kinne. Yn 
eigen doarp mei fêste gesichten boartsjende 
wize lere mei bern út de eigen omjouwing.

Wat is peuteropvang?
De peuteropvang van Stichting Kinderopvang 
Friesland is een heerlijke en veilige plek waar 
kinderen vrijuit spelen en zich verder ontwik-
kelen. Hier stimuleren we de ontwikkeling van 
de peuter op een positieve manier en leren we 
ze rustig te wennen aan de overgang naar de 
kleuterklas. Er is een warme overdracht met de 
basisscholen dat de overgang versoepelt.

Voor wie? 
Maar wanneer is het tijd om je peuter deze 
vorm van opvang aan te bieden? Waarschijnlijk 
als hij of zij meer uitdaging nodig heeft of eens 
met andere kinderen wil spelen en leren. 
Alle peuters van 2,5 (in overleg 2 jaar) tot 
4 jaar vangen we op door middel van vaste 
leidsters. Zij hebben allemaal een op het werk 
afgestemd diploma. Onze peuteropvang werkt 
met een vaste dagindeling. Op deze manier 
zorgen we voor duidelijkheid en dat heeft weer 
meer zelfvertrouwen bij elke peuter tot gevolg.
Communiceren, op je beurt wachten en speel-
goed delen: dit is slechts een kleine opsomming 
van wat we kinderen op de peuteropvang 
bijbrengen. Ze leren omgaan met andere kin-
deren, maar ook met spullen van een ander, 
zoals speelgoed of knutselmateriaal. 

Hechting & kwaliteit 
Daarnaast stimuleren de leidsters ook het ge-

bruik van taal, zelfstandig gedrag en helpen ze 
de kinderen hun dagelijkse omgeving te verken-
nen. Op die manier ontwikkelen ze sociale en 
persoonlijke vaardigheden en daarvan krijgen 
ze meer zelfvertrouwen. Het kind staat centraal 
en zijn of haar behoeftes zijn het belangrijkst. 
Voorafgaand aan de eerste ochtend op de 
peuteropvang is er de mogelijk om nog even de 
opvanglocatie te bekijken. Daarbij bekijken we 
de behoeftes van uw kind en daarna bouwen 
de leidsters stap voor stap een vertrouwensre-
latie met ze op. 

Op elke peuteropvang werken we met een 
flexibele dagindeling. Op één groep peuters 
zitten maximaal twee leidsters, ondersteund 
door stagiaires/ vrijwilligers. Samen vormen zij 
een team.

Wy binne iepen op tiisdeimoarne en ton-
gersdeimoarne fan 8:30 oant 11:45 oere. By 
in wachtlist kinne der moarntiden by komme.

Ouderbijdrage neffens ynkommen sjoch der-
foar op de side; www.kinderopvangfriesland.nl/
Peuteropvang/Tarieven

Oanmelde kin fia www.kinderopvangfriesland.
nl/Peuteropvang/Inschrijven
De doar stiet foar jim iepen!

Team Us Earste Begjin
twatalige pjutteboartersplak yn Holwert.
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TONEEL HOLWERD

In te gekke klucht, hearlik laitsje en yn it skoft en 
nei ôfrin musyk fan Daniël Metz sadat de fuot-
ten fan de flier kinne! Mei al dit fertier belooft it 
in hiele geselliche jûn te wurden en dêr wolsto 
dochs by wêze? Jim binne tige wolkom op freed 
6 jannewaris 2017 yn it Sintrum yn Holwert. It 
begjint om 20.00 oere.

Wat dochst?, asto de kans krigest in ferseke-
ringskantoar oer te nimmen mar de minsken 
wer’t de saak fan is binne konservatyf en do 
moast eins troud wêze? Do wennest allinnich 
mei dyn dochter… dan mar op internet sykje 
nei in frou?
Wat tinkst?, as dyn heit in oare frou yn ‘e hûs 
hellet? Bist bliid foar him as tinkst: “ik wol gjin 
oare mem”?
Wat sykest?, as frou, gewoan in leuke man, as 
sit der miskien mear efter?

Nim dêr by in net alle te tûke sekretaresse mei 
in pittige dochter, in klussende freon en in kon-
servatyf echtpear. Husselje dit alles troch elkoar 
en je krije in jûn dy’t soarget foar in protte wille, 
bryke situaasjes en miskien wol echte leafde….?
Op alle fragen krije je in antwurd yn de klucht 
“Ik wol gjin oare mem” fan Astrid Baijs en Jan 
Tol en oerset troch Gurbe Dijkstra, spyle troch 
Toanielferiening Pro Rege út Holwert.
Fansels is der wer in ferlotting mei moaie 
prizen.

Kaartferkeap:
Foarferkeap: ! 10,- Bern oant 12 jier ! 6,- 
Oan ‘e seal: ! 12,- Bern oant 12 jier ! 7,50
Foarferkeapkaarten binne te reservearjen op 
toneelholwerd@hotmail.com of telefonysk by:
Johanna van der Meij 06-10417860 as by
Willem Verbeek 06- 12631366
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CROWDFUNDING VOOR: “WACHTEN OP HOOG WATER” 
Het is 2018
Op de dijk bij Holwerd staat een beeld dat 
uitkijkt over zee: ‘Wachten op hoog water’. 
Het beeld bestaat uit twee vrouwen van 5 
meter hoog. De een vol, de ander mager. 
Wanneer je ertussen in staat kan je beide vrou-
wen bij de hand nemen. Kunstenaar en maker 
Jan Ketelaar wil met dit beeld mensen bij elkaar 
brengen. Het beeld gaat over de zoektocht 
naar balans en uitwisseling. 
Het beeld is nog in wording en Sense of Place 
wil Jan Ketelaar helpen het beeld te realiseren. 
De dames maken immers deel uit van de route 
‘Expeditie Sense of Place’.* 
Jan heeft de volle vrouw uit eigen middelen 
gefinancierd, maar de volle vrouw is niets zon-
der de andere dame! En om haar verder af te 
maken is hulp nodig.
Sense of Place wil middels een crowdfunding 
minimaal een bedrag van ! 10.000,- bij elkaar 
krijgen zodat Jan de dunne dame verder tot 
leven kan brengen. Voor een bijdrage van  
! 10 doet men al mee en helpt men mee aan 
de realisatie van dit bijzondere project aan de 
Waddenkust op de dijk bij Holwerd. 
De kick-off van de crowdfunding vond plaats 
op 25 november tijdens het festival ‘Explore 
the North’. De actie loopt tot en met 8 
januari 2017 bij https://www.voordekunst.nl/
projecten/5058-wachten-op-hoog-water-1 
Doe mee en word mede-eigenaar van dit 
unieke kunstwerk dat Holwerd met de zee 
verbindt!

Over het beeld 
Beide figuren bestaan uit een frame van aan 
elkaar gelaste stangetjes. De ruimtes tussen 
het stangenpatroon worden dichtgelast. Beide 
beelden worden 5 meter hoog. Het dikke 
beeld heeft grotendeels zijn vorm gevonden en 
is een start gemaakt met de onderbenen van 
het tweede beeld. 
Het lasmateriaal wordt gesponsord door ‘Re-
on las uit Groningen, het plaatstaal en stangen 
door Douma staal uit Sneek en de steigers 
door LSC b.v. uit Drachten. 

Over Jan Ketelaar 
Jan Ketelaar is ‘potzenmaker’ en exposeerde 
o.a. in Portugal, Bremen en New York. Trok 
met zijn metershoge beelden, “De staat van 
Nederland”, verschillende malen (per heftruck) 
door Nederland. In 2014 werd in Leeuwarden 
zijn koninklijk hek geplaatst rondom de 1e 
koningslinde in Nederland. Het hek heeft de 
vorm van een bank, bestaande uit lindeblade-
ren. Alhoewel hij voornamelijk beeldhouwer is, 
schrijft en publiceert hij ook gedichten. In 2008 
en in 2012 stond hij in de nale NK Poetry Slam. 

* Sense of Place is één van de dragende principes 
onder het programma van Culturele Hoofdstad 
2018. Sense of Place initieert projecten op het 
gebied van culturele landschapsontwikkeling en 
wil tevens de dromen van steden, dorpen en 
inwoners in het Waddengebied zichtbaar maken. 
Het doel is om veranderingen in het landschap 
rond de Waddenzee te bewerkstelligen en de 
beleving van en de waardering voor het landschap 
van - met name - het UNESCO Werelderfgoed 
Waddengebied te vergroten bij een groter publiek. 
De projecten worden door middel van Expeditie 
Sense of Place als een cultuur- en natuurroute met 
elkaar verbonden. Alle projecten hebben respect 
voor de cultuur en natuur van het gebied, met een 
positieve uitwerking op de lokale economie.
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AANVULLINGEN CULTUREEL PROGRAMMA DE YNSET, MFA HOLWERD

Bij deze uitgave van de Doarpsbel vindt u een 
nieuwe kalender met aanvullingen op het cul-
turele programma van De Ynset.

Hieronder vindt u een overzicht van de belang-
rijkste aanvullingen/wijzigingen.

In september moest het concert van Kroegbaas 
& Freonen helaas afgezegd worden wegens 
ziekte van verschillende leden van het gezel-
schap. Gelukkig kon er een nieuw concert 
worden gepland op zondag 18 december as. 
om 16.00 uur.

I.p.v. op 22 december is nu aan het eind van 
de Kerstvakantie, op vrijdagavond 6 januari om 
19.30, is een familiefilm geprogrammeerd: De 
Groeten van Mike. Een prachtige film vanaf 6 
jaar, van de makers van Kruimeltje en Pietje 
Bell.

Mike heeft maanden in het ziekenhuis gelegen 
en mag nu eindelijk naar huis, maar zijn moeder 

komt hem maar niet ophalen. Een lieve verpleeg-
kundige schakelt uit bezorgdheid Jeugdzorg in en 
het lijkt erop dat Mike naar een pleeggezin moet. 
Belachelijk, vindt Mike. Hij weet ook wel dat zijn 
moeder soms wat te veel drinkt, maar hij kan toch 
ook voor zichzelf zorgen? Samen met zijn kamer-
genootje Vincent, bedenkt hij allerlei manieren om 
de plannen van Jeugdzorg te dwarsbomen. Lukt 
het hem om kerst thuis bij zijn moeder te vieren?

En een wijziging op het programma: De spraak-
makende Spijkerpakkenband komt samen met 
Piter Wilkens op zaterdag 21 januari om 20.00 
uur. Dit is dus een gewijzigde datum t.o.v. de 
jaarkalender die in september is verspreid.

Houd ook de website in de gaten, waarop 
binnenkort details over de DJ avond te vinden 
zullen zijn; www.mfa-holwerd.nl

Anneke Hartmans
Voorzitter Culturele Commissie De Ynset

MFA Holwerd
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TRESOAR STOOMKURSUS “KLAAR VOOR KH 2018”
Geef u op voor de Tresoar Stoomkursus, 
“Klaar voor KH 2018” om 19.00 uur, op 27 
januari 2017 in MFA de Ynset.

Tresoar gaat on Tour en komt naar MFA de 
Ynset om u klaar te stomen voor KH 2018 
(Kulturele Haadstêd 2018) op vrijdag 27 januari 
2017 om 19.00 uur.

Veel van de gasten die naar Friesland komen, 
willen de rijke Friese geschiedenis van stad en 
platteland opsnuiven. Het kunnen cultuurtoeris-
ten zijn, maar ook familie van Friese emigranten 
die op zoek zijn naar hun ‘roots’.

Hoe zit het eigenlijk met de Friese Vrijheid? 
Wanneer was ook alweer de Slag bij Warns? 
Hoe belangrijk was de Franeker Universiteit 
voor de provincie? Wie was Menno Simons? 
Wat voor pareltjes uit de geschiedenis en 
cultuur geven kleur aan uw dorp of streek? 
Na afloop van de cursus bent u klaar om de 
KH2018-gasten te woord te staan en verder te 
helpen. Wij verzamelen met u bijzonderheden 
om het verhaal van Friesland te vertellen.

Wat houdt de Tresoar Stoomcursus in?
In een tijdsbestek van anderhalf uur presenteert 
het Tresoar-team een luchtig programma met 
vijf onderdelen:
•  Een kort verhaal over de geschiedenis van 

Friesland
•  Een kort verhaal over de geschiedenis van 

Holwerd en de streek
•  Een historisch filmpje uit het Fries Film Archief
• Een verwijzing naar de collecties van Tresoar
•  Een quiz, waarmee u uw kennis over dorp en 

streek kunt testen

Na afloop van de cursus krijgt iedereen het 
Certificaat Klaar voor KH2018. Een mooie pro-
motie voor ons dorp!

Wilt u zich aanmelden? Vul dan het strookje in 
uit de losse bijlage en lever het in bij MFA de 
Ynset, of stuur een e-mail met uw gegevens 
naar cultuur@mfa-holwerd.nl

Doarpsbelang winsket eltsenien

Noflike Krystdagen 
& in sûn 2017
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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 - 10.30 u. en van 13.00 -17.30 u.
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
Q   M. Rintjema-Kruize, De Morgenzon 10.  

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

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

06-10573613.

Massage
 Q   Massagepraktijk A. van Dijk, Gezondheids-

centrum, Elbasterwei 2, tel. 06-25147889.
 Q   (Sport)Massage Rommie Wierstra 

De Teebus 16, tel. 06-28574153.

 Alle nieuws over Holwerd op: WWW.HOLWERD.NL

OPHALEN OUD PAPIER
10 januari Q�14 februari Q�14 maart
Iedere 2e dinsdag van de maand

Oud papier wordt opgehaald door 
De Tsjelke en de Bazuin

Inleveren kopij
De Doarpsbel verschijnt 3x per jaar in een 

oplage van 535 exemplaren en 
in december huis-aan-huis in een oplage 

van 775 exemplaren. 
Kopij in 2017 inleveren vóór 

7 maart, 6 juni, 5 september en 5 december 
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.

Wijkagent
J. Kroes, team noordoost, bureau Dokkum. 
Geen spoed, wel politie: Tel. 0900-8844.
Niet alleen bij levensbedreigende situaties belt 
u 112, maar ook direct als u getuige bent van 
een misdrijf.

Voor uw berichten en nieuws mail 
naar: redactie@holwerd.nl


