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NIJS FAN DOARPSBELANG
“Binne jo in echte Holwerter?”, sa wurdt my 
wol ris frege. Tsja, in echte Holwerter. Mar 
wat is dat dan in echte Holwerter? Binne dat 
de minsken dy’t hjir al har hiele libben wenje 
en miskien al generaasjes lang? Mar dan dogge 
je de ymport te koart. Moat je dan op en top 
Frysk wêze om josels Holwerter te fielen? Dat 
liket my ek net. Fanút alle hoeken fan Nederlân 
binne der yn de rin fan de tiid minsken nei ús 
doarp kommen te wenjen. Yn de jierren fyftich 
kamen der ek guon út Nederlânsk-Yndië yn 
ús doarp te wenjen en yn de jierren santich is 
der sawat in hiele strjitte bewenne west mei 
Surinamers, de Aletún. Wer’t jo ek wei komme, 
it makket neat út. In echte Holwerter? Dat is 
ien dy’t him of har belutsen fielt by ús doarp, 
dy’t him of har der by jout en dy’t it geweldich 
fynt om hjir yn ús doarp te wenjen en der ek 
wat foar dwaan wol. Dat hâldt it yn beweging 
en makket dat Holwert libbet. En sa is it!

Ledenvergadering dorpsbelang
Op 22 maart was het weer tijd voor onze 
jaarlijkse ledenbijeenkomst. De vergadering 
werd gehouden in MFA De Ynset en werd 
bijgewoond door een kleine honderd personen 
waaronder ook een aantal gemeenteraadsle-
den. Het jaarverslag werd deze keer niet voor-
gelezen maar was te zien op het grote scherm 
in de vorm van een mooie beeldpresentatie 
van wat er in 2015 allemaal in ons dorp is 
gebeurd. 

De financiën werden goedgekeurd, waarna 
er een nieuwe kascommissie werd benoemd: 
Dirk Bergema en Gerrit Bilker. Daarna was 
het tijd voor het verslag van de verschil-
lende deelcomissies. Tineke Hoekstra 
en Annie Hiddema deden verslag van de 
Activiteitencommissie Holwerd (ACH), Syds 
Miedema voor Stichting Holwerter Feest, Sara 
Hofman voor het Waddenbelevingscentrum 
Noordhoren, Henk Willemsen voor de 
Dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd 
(DOM), Hendrik Jan Ferwerda voor de 
Ondernemersvereniging Holwerd (OVH) en 

tenslotte Sija van der Wal voor de Waddentour. 
Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid was 
Femke Meindertsma. Zij werd door voorzit-
ter Hessel Hiddema bedankt voor haar inzet 
met een bloemetje en een cadeaubon. Tevens 
maakte Hessel bekend dat hij terugtreedt als 
voorzitter, maar wel in het bestuur blijft. Onder 
applaus van de aanwezigen werd de voorzit-
tershamer van dorpsbelang overgedragen aan 
de nieuwe voorzitter Arnoud Haitsma. 

Na een korte pauze was het woord aan Henk 
Kloosterhuis en Elma van Lier van Tresoar. Zij 
gaan in woord en beeld een tijdsdocument 
maken van het project Holwerd aan Zee. Hoe 
staat Holwerd er nu bij en hoe over een paar 
jaar. Daarvoor zullen ze interviews gaan houden 
met families die hier al 3 of 4 generaties wonen 
en leven. Ook wil men graag alle inwoners op 
de zeedijk op de foto zetten. Als afsluiter van 
de avond hield Marco Verbeek een boeiende 
presentatie met bijbehorende beelden over de 
stand van zaken van Holwerd aan Zee.

Riolering Holwardastrjitte
De werkzaamheden in de Holwardastrjitte 
zijn in volle gang. Na de pinksterdagen is men 
begonnen met het omzagen van bomen en het 
weghalen van het oude asfalt. Daarna is een 
aanvang gemaakt met de vervanging van de 
oude rioleringsbuizen door een nieuw geschei-
den afwateringsstelsel waarbij volgens nieuwe 
regelgeving het regenwater en huishoudelijk af-
valwater apart moeten worden afgevoerd. Het 
regenwater wordt straks naar de sloot geleid 
en het afvalwater gaat naar de waterzuiverings-
installatie bij Burdaard. 

In samenwerking met de werkgroep van ge-
meente, aanwonenden en dorpsbelang is over-
eengekomen dat de wegverharding weer uit as-
falt zal bestaan; de snelheid van het autoverkeer 
zal worden ingeperkt door het aanbrengen 
van een viertal wegversmallingen; de maximale 
doorrijbreedte wordt 3.50 meter vanwege het 
landbouwverkeer; de bestaande parkeerplaat-
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sen worden verhoogd aangelegd met overrijd-
bare stoepranden; de bocht in de straat wordt 
zodanig uitgevoerd dat er geen schade meer 
kan ontstaan; het speelveld blijft gehandhaafd 
en zal na afloop van de werkzaamheden op-
nieuw worden aangelegd; in de herfst worden 
nieuwe bomen geplant. 

De aannemer van de werkzaamheden is KWS 
infra. Voor vragen en opmerkingen kan men  
iedere woensdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 
uur terecht op het inloopuurtje in de bouw-
keet op het werk, bij de hoofduitvoerder 
Dick de Vries (tel. 06-27741053) of bij de 
Boele Dijkstra van het team openbare werken 
Dongeradeel (06-15852098). Voor de bouw-
vak zulllen de werkzaamheden zijn afgerond.

Zwerfkei
Om het rijden op het stuk tegelpad tegen te 
gaan heeft Gemeentewurk onlangs op de hoek 
van de Waling Dykstrastrjitte met De Iest een 
zware zwerfkei geplaatst en deze wit geverfd. 

Er werd namelijk veel door gemotoriseerd 
verkeer over het gras gereden waardoor in 
natte tijden de grasmat kapot werd gereden 
en de modder op de stoep terecht kwam met 
daardoor hinder en overlast voor voetgangers. 
Met de plaatsing van deze steen wordt dat nu 
hopelijk voorkomen.

Dorpsontwikkelingsmaatschappij Holwerd 
(DOM)
Er is verheugend nieuws te melden! De ge-
meente heeft per 1 mei, door verschuiving van 
budgetten binnen het “experiment duurzaam 
beschermde dorpsgezichten Dongeradeel”, 
weer een bedrag beschikbaar gesteld voor 
de verbetering van het aanzicht van de eigen 
woning gelegen binnen het beschermde dorps-
gebied. En als alles goed gaat dan volgt op 7 juli 
a.s. de provincie door ook via verschuiving van 
de bestaande budgettten binnen het project 
nog een deel bij te dragen. Er kan dus weer 
subsidie worden aangevraagd voor de aanpak 
van de buitenkant van de eigen woning voor 
40% van de totale kosten met een maximum 
van € 5.000. 

Voor grotere bouwprojecten is het wellicht 
raadzaam om van de mogelijkheid van een 
laagrentende lening via het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting (SVN) tot maximaal € 50.000 
gebruik te maken. De rente ligt lager dan bij 
een reguliere geldverstrekker en bovendien 
is de rente nog nooit zo laag geweest. Het is 
dus nu of nooit! Aanvraagformulieren kunnen 
bij de DOM worden verkregen. Vraag naar 
de mogelijkheden via: dedom.holwerd@gmail.
com. Onze DOM is inmiddels weer compleet. 
Douwe Dijkman is de gelederen komen ver-
sterken.
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Fietskluizen
Van de provinsje Fryslân is bericht ontvangen 
dat er een besluit is genomen tot het plaatsen 
van een paar fietskluizen bij de buslus aan de 
rotonde. Het bijzondere aan deze nieuwe  
kluizen is dat ze niet met een sleutel worden 
geopend maar via een app op de mobiele 
telefoon. Op dit moment wordt nog gewerkt 
aan dit systeem. 

Voor het gebruik van de kluis zal een klein 
bedrag verschuldigd zijn. Omdat dit nog een 
vrij nieuw systeem van bedienen is wil de pro-
vincie graag in contact komen met een aantal 
vrijwilligers om een proef te doen om dit te 
testen. In de testfase worden deze vrijwilligers 
gecompenseerd. 

Wie wil hier aan meewerken of weet iemand 
die dit zou willen doen? Neem dan even con-
tact op met Henk Willemsen van dorpsbelang 
(tel. 561035) of bij de projektleider Sipke 
Boorsma van de provinsje Fryslân (tel. 058-
2925368/s.boorsma@fryslan.frl).

Nog wat ditsjes en datsjes
Nog steeds niet op de website holwerd.nl ge-
keken? Probeer het eens. Op deze vernieuwde 
internetpagina van ons dorp, waarvan Anton 
Vellema de beheerder is, komt steeds meer 
informatie te staan. 

Kant en klaar aangeleverde teksten worden 
door Anton geplaatst en evenementen wor-

den in de agenda gezet. Deze kunnen worden 
gemaild naar redactie@holwerd.nl. 

Op 9 april is de Waddentour dan eindelijk 
officieel geopend. De Waddentour is de ver-
bindende route tussen de 4 dorpen met een 
beschermd dorpsgezicht in onze gemeente: Ee, 
Holwerd, Metslawier en Paesens-Moddergat.  

Bij diverse oude panden in deze dorpen is een 
metalen bordje te vinden met historische infor-
matie over het betreffende pand. Via een app 
op de mobiele telefoon of computer is via de 
op het bordje vermelde cijfercode nog meer 
achterliggende informatie te verkrijgen. Voor 
deze route is een folder gemaakt die o.a. bij het 
sneupwinkeltje van Tineke Veldema en bij het 
Waddenbelevingscentrum ligt. Door toeristen 
wordt er al veel gebruik van gemaakt. 

Dan zijn we sinds 1 juni ook weer een winkel 
rijker geworden. Tjeerd Zuidema heeft zijn 
fietsenzaak Teddy fietsreparaties geopend in 
de voormalige supermarkt in de Foarstrjitte. 

Wij hopen dat men de weg hier naar toe weet 
te vinden. Dit doet de leefbaarheid van ons 
dorp ten goede en wij wensen hem ook alle 
succes!

Sa dogge we it mar wer, in moaie simmer 
tawinske.

Dorpsbelang
Henk Willemsen

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



4 • DOARPSBEL NR. 176 JUNI 2016

CULTURELE HOOFDSTAD 2018
In 2018 is Leeuwarden culturele hoofdstad. Dat 
betekent voor dat jaar heel veel activiteiten in 
Leeuwarden en dus ook heel veel bezoekers 
en toeristen. En niet alleen in Leeuwarden, ook 
in de rest van de provincie worden activiteiten 
georganiseerd die op de kalender van KH2018 
(= Culturele Hoofdstad of Kulturele Haadstêd 
2018) komen. Voor Holwerd (aan Zee) een 
enorme kans om zich te laten zien; we zijn met 
Holwerd aan Zee al goed bezig om onszelf te 
profileren en op de kaart te zetten, maar vooral 
deze kans mogen we niet laten lopen. 
Voor 2018 is het de bedoeling dat er het hele 
jaar door activiteiten georganiseerd worden; 
daar moeten we ook niet te moeilijk over den-
ken, want er worden altijd al veel activiteiten 
in Holwerd georganiseerd. Het zou mooi zijn 
dat we dit in een bepaald thema gieten, zodat 
het geen losse activiteiten op zich zijn, maar 
allemaal gelinkt aan een thema.
De bestaande activiteiten willen we graag in 
dit thema gegoten zien, denk hierbij aan het 
dorpsfeest, activiteiten georganiseerd door de 
activiteitencommissie, activiteiten die in de 
MFA plaatsvinden etc. Daarnaast is er ruimte 
voor de inwoners van Holwerd om ook activi-
teiten aan te dragen. 

Wij zijn op zoek naar meitinkers, meedenkers; 
denk met ons mee over een thema voor 
Holwerd voor KH2018 en denk met ons mee 
over activiteiten. De ideeën kunnen gestuurd 
worden naar CH2018@dorpsbelangholwerd.nl

Als dorpsbelang coördineren wij dit; we kijken 
waar nog ruimte is op de kalender, want er 
moeten geen activiteiten samenvallen en we 
kijken of er al eenzelfde idee is doorgegeven, 
maar wij kunnen alle activiteiten niet zelf orga-
niseren, daarvoor hebben we ook weer hulp 
nodig van actieve Holwerters en bestaande 
feest- en activiteitencommissies die zich in wil-
len zetten en de activiteiten gaan organiseren.
Op ditzelfde mailadres kun je jezelf ook opge-
ven als je actief mee wilt helpen om dit alles 
te organiseren. Naast al deze losse activiteiten 
is Holwerd aan Zee druk bezig met Sense of 
Place; mooie kunstprojecten die een plekje krij-
gen in en bij het Wad, deze zijn een attractie 
het hele jaar door.

Verderop in deze Doarpsbel staat ook een 
oproep van Tresoar, zij willen groepen een 
stoomcursus geven over de geschiedenis van 
ons dorp, alles om goed voorbereid gasten te 
woord te staan bij hun bezoek aan Holwerd in 
2018 (ook goed te gebruiken daarna…). Kijk 
verder op www.stipe.frl en www.2018.nl om 
een kijkje te nemen bij projecten en ideeën 
waar andere dorpen al mee bezig zijn, inspire-
rend! Ook kun je op stipe.frl informatie vinden 
voor het aanvragen van fondsen om activiteiten 
mee te financieren. We moeten niet wachten 
met bedenken tot eind 2017, maar er nu al ac-
tief mee bezig zijn en ons voorbereiden op veel 
bezoekers in 2018. We zien uw/jullie ideeën 
heel graag tegemoet! 

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 



DOARPSBEL NR. 176 JUNI 2016 • 5

KLAAR VOOR CULTURELE HOOFDSTAD 2018?

Geef u op voor de Tresoar 
Stoomkursus, “Klaar voor KH 2018”

Tresoar gaat on Tour! Wij komen naar u toe 
om u klaar te stomen voor KH 2018.
Veel van de gasten die naar Friesland komen, 
willen de rijke Friese geschiedenis van stad en 
platteland opsnuiven.

Het kunnen cultuurtoeristen 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.

Voor wie is de stoomcursus bedoeld?
De Tresoar-stoomcursus kan aangevraagd 
worden door een groep geïnteresseerden.
U kunt zich er dus niet individueel voor op-
geven. 
Vergadering van de historischevereniging? 
Personeelsbijeenkomst? Dorpsfeest? Leden-
vergadering? Vrouwenvereniging? Plaatselijk be-
lang? Geschiedenisles op school over Friesland? 
Op zoek naar een activiteit in de bibliotheek, 
kerk of dorpshuis? 

Als u zorgt voor een locatie met beamer en 
publiek, stomen wij u gratis bij.

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 uw 
dorp en streek.

•  Een historisch filmpje uit het Fries Film 
Archief.

• Een verwijzing naar de collecties van Tresoar.
•  Een quiz, waarmee de deelnemers hun kennis 

over dorp en streek kunnen testen.

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

Bent u geïnteresseerd in deze cursus? Stuur dan 
een mail naar: CH2018@dorpsbelangholwerd.
nl.
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DE NATOER YN EN OM HOLWERD
Bioferskaat 
De maitiid is wer yn folle gloarje losbarsten en 
we genietsje wer fan it sjongen fan fûgels en 
bloeiende beammen en blommen. Mar ast de 
greiden en boulannen trochfytst is it faaks stil 
en sjochst gjin beweging yn ‘e loft. Troch de 
grutskalige lânbou wer’t djipte-ûntwettering in 
ûnderdiel fan is, is de bioferskaat (biodiversiteit) 
dat is it ferskaat oan ynsekten ens., planten en 
bisten, tige ôfnommen. 

Yn it jier 1900 hiene wy 40% oan bioferskaat en 
yn 2000 noch mar 15%. Der binne folle minder 
skriezen (grutto), de ljip (kievit) hat it dreech 
mar ek de ljurk (veldleeuwerik), tsjirk (ture-
luur), strânljip (scholekster) en de heidehipper 
(tapuit). De patriis (patrijs) en de kwartel sjoche 
je hast net mear. Dat jildt alhiel foar de hoants 
(kemphaan). Je meie wol sizze dat dizze fûgel 
yn Fryslân útstoarn is. 

De maatregels dy’t de oerheit treft om dizze 
efterútgong tsjin te gean, hawwe te min resul-
taat. Steatssekretaris Van Dam fan Ekonomyske 
Saken sil no in foarstel dwaan oan de oare 
lânbouministers yn Brussel om de boeren mear 
te ferplichtsjen om foar de subsydzjes dy’t de 
boeren út de E.U. krije, en dat binne miljar-
den, mear te dwaan oan it ferbetterjen fan de 
natoer en de struktuer fan de boaiem fan it 
agraryske lân. In prima foarstel tinkt my.

Gelokkich seach ik ferline wike op ‘e fyts lâns 
de Dokkumer Ie dochs aardich wat skriezen. Se 
fleachen ús boppe de holle al roppend, in teken 
dat se jongen ha! It wienen wol 4 pearkes. In 
prachtig gesicht. It die my oan eartiids tinken 
doe kaam dat gewoan foar.

De koekoek is ek wer te hearren. It is eins in 
parastaire fûgel. It leit in aai yn in nest fan lytse 
fûgeltsjes sa as de karakyt (kleine karakiet) en 
de graupiper (heggemus). Se wurkje dan de 
jonge fûgeltsjes der út. De koekoek kin wol 10 
aaien lizze yn ferskate nêsten. Har aaien lykje ek 
op de aaien fan de gastfûgel. Sa is it briedsukses 
fersekerd!

Dat wie it earst wer. In moaie simmer tawinske.

Sara Hofman, 
31 maaie 2016 

sarahofman@gmail.com
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DOARPSWURK HOLWERD
Door Ida Hylkema · 28 april 2016 

Holwerd stond tien jaar geleden synoniem aan 
krimp, leegloop en verpaupering. De dorpsbe-
woners gingen niet bij de pakken neerzitten, 
maar staken de handen uit de mouwen. ‘We 
hebben een bedreiging omgezet in een kans. 
De bewoners zijn weer trots op Holwerd.’

Het gesprek vindt plaats in de multifunctio-
nele accommodatie De Ynset dat in december 
2014 is geopend. Trots toont voorzitter Harm 
Kamstra de vele ruimtes en mogelijkheden: van 
theaterzaal tot peuterspeelzaal en van jonge-
renhonk tot sportaccommodatie. De nieuwe 
mfa bundelt de voormalige sporthal en kantine 
met de dorpshuisfunctie. 
Met meer dan 200 vrijwilligers werd het cen-
trum voor een deel gerenoveerd en voor een 
deel nieuw gebouwd. Het mfa draait ook in het 
beheer volledig op vrijwilligers. ‘Een traditioneel 
dorpshuis heeft het moeilijk, omdat er niet 
genoeg geld binnenkomt. Wij bundelen sport, 
welzijn en cultuur. Samen maak je het sterk’, 
zegt Kamstra. Hij is ook voorzitter van het 
gezondheidscentrum Nije Nijhof, dat ruim een 
jaar eerder werd geopend. In dit centrum zijn 
verschillende dienstverleners in de zorg gehuis-
vest, zoals de huisarts, fysiotherapeut, thuiszorg, 
pedicure en andere therapeuten. Ook dit cen-
trum is voor een deel door zelfwerkzaamheid 
van vrijwilligers gerealiseerd.

Fiersichten
Het gezondheidscentrum en de mfa komen 
voort uit het plan ‘Fiersichten Holwert’ dat 
naar aanleiding van een landelijk pilot was 
opgesteld. ‘Het ging niet goed met Holwerd. 
We hadden te maken met een terugloop van 
de bevolking, onverkoopbare woningen en 
verkrotting en wilden voorkomen dat Holwerd 
een spookdorp werd. Daarom hebben we de 
mogelijkheden om in het landelijke pilot mee 
te draaien met beide handen aangegrepen’, 
vertelt Hessel Hiddema van dorpsbelang. In het 
plan ‘Holwerter Fiersichten’ dat in 2009 werd 

gepresenteerd, zijn verschillende projecten op 
het gebied van wonen, recreatie en toerisme 
en voorzieningen opgenomen, zoals het ge-
zondheidscentrum en de mfa.
Een ander initiatief dat is voortgekomen uit de 
Fiersichten en dat tot de verbeelding spreekt, is 
‘Holwerd aan Zee’. Hessel Hiddema is mede-
initiatiefnemer en voorzitter van dit project dat 
is gebaseerd op een open waterverbinding naar 
de Waddenzee. Het project moet Holwerd op 
de kaart zetten als toegangspoort tot het Friese 
watersportgebied. ‘Het gaat om de driehoek 
Ameland-Holwerd-Waddengebied. Daar zien 
wij kansen op het gebied van natuur, recreatie, 
werkgelegenheid en de ontwikkeling van het 
dorp en een groot gebied daarachter’, zegt 
Hiddema.
Zo enthousiast als de beide mannen aan het 
praten zijn over de gerealiseerde projecten en 
de plannen die er nog liggen, zo enthousiast 
was het dorp aanvankelijk niet, erkennen ze. 
‘Bij de presentatie van de eerste plannen was 
de sfeer sceptisch. Maar die sceptici zijn nu 
om. Het unieke van de projecten is dat ze 
van onderop zijn opgezet; het zijn ideeën uit 
de dorpsgemeenschap zelf die vervolgens ook 
door de dorpsgemeenschap worden uitge-
voerd. We krijgen trouwens wel veel hulp van 
de gemeente. De gemeente heeft misschien 
niet zoveel geld, maar faciliteert wel en dat is 
ook heel wat waard.’

Positief
De grootste winst is misschien wel de eensge-
zindheid en de positieve insteek die in het dorp 
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terug is, stellen ze vast. ‘Het werken met vrij-
willigers vergt wel eens wat lenigheid en stuur-
manskunst, maar het voordeel is dat iedereen 
erbij betrokken wordt’, zegt Kamstra. Mensen 
krijgen weer vertrouwen in de toekomst. Dat 
geldt ook voor de jongeren en dat is voor het 
dorp erg belangrijk. Jongeren willen hier weer 
wonen en investeren en dat was ook één van 
de achterliggende gedachten van de projecten.’
De vele initiatieven die uit Fiersichten Holwert 
voortvloeien - onlangs werd in de voormalige 
gereformeerde kerk het Waddeninformatie-
centrum geopend - zorgen wel voor een grote 
werkdruk bij de bestuursleden van dorpsbe-
lang. Het is lastig om zicht op alle projecten te 

houden en de samenhang te bewaken, erkent 
Hiddema. Daarom wordt nu gebroed op een 
andere bestuursstructuur, waarbij dorpsbelang 
zich weer richt op de praktische zaken in het 
dorp en een koepel van bestuurders de grote 
lijnen van de verschillende projecten in de 
gaten houdt. Kamstra: ‘Als bestuurder moet je 
een grote verbinder zijn. Die verbinding is ook 
de kracht die Holwerd nu uitstraalt.’ Hiddema: 
‘Holwerd is weer een energiek dorp, dat met 
zijn vele faciliteiten en de drie dorpscafés leven-
dig en bewoonbaar is gebleven.’

Uit de nieuwsbrief van Doarpswurk Raerd, zie ook 
de website www.doarpswurk.frl

UIT DE KEUKEN VAN SIJA
Intussen is onze keuken klaar en draaien de 
oven en het fornuis regelmatig op volle toe-
ren. Op vrijdagen genieten al veel mensen 
van lekkere en gezonde maaltijden uit mijn 
keuken. Maar er kunnen nog meer mensen 
van genieten, niet alleen door maaltijden af 
te halen op vrijdag, maar door zelf te koken 
d.m.v. een gezellige en leerzame kookwork-
shop. Bijvoorbeeld een workshop tapas maken 
of koken met de tajine. Maar ook een work-
shop high tea of taarten decoreren hoort tot 
de mogelijkheden. Of misschien ben je op zoek 
naar een leuke activiteit voor een kinderfeestje, 
denk aan cupcakejes versieren of een klein 
taartje. Van alles is mogelijk! Om te beginnen 
wil ik graag de volgende workshops in het na-
jaar aanbieden waar je je voor in kunt schrijven.

High tea workshop
Ook eens genieten van het maken én eten 
van een heerlijke Engelse high tea? We maken 
traditionele Engelse lekkernijen als sandwiches, 
scones, cupcakes en andere lekkernijen.
Wanneer:   Woensdag 5 oktober 16.30 

uur
Aantal personen:   Minimaal 6, maximaal 12. 
Prijs:   �€ 25,- p.p. (inclusief re-

cepten, alle lekkernijen en 
onbeperkt thee).

Workshop koken met tajine
Tijdens de workshop gaan we aan de slag met 
de tajine, een authentieke aardewerken kook-
pot, om overheerlijke stoofgerechten te maken, 
net zoals de Nomaden dat al eeuwenlang doen. 
Daarnaast maken we couscous en een lekkere 
salade voor bij de stoofgerechten. Turks brood 
met allerlei smeersels die we uiteraard ook zelf 
maken, mogen niet ontbreken en we sluiten de 
maaltijd af met een lekker zoet nagerecht.
Wanneer:  Woensdag 2 november
Aantal personen:   Minimaal 6, maximaal 10.
Prijs:    € 30,- p.p. (inclusief re-

cepten, koffie/thee en een 
drankje).

Voor groepen vrienden/families/collega’s etc. in 
overleg ook op andere data mogelijk én andere 
workshops mogelijk. Ook eventueel in combi-
natie met een wijnproeverij door Waijenberg 
wijnadvies. Informeer naar de mogelijkheden!!
Houd ook de site en facebookpagina in de ga-
ten, ook hier kun je informatie vinden wanneer 
er andere workshops gepland worden. www.
vansija.nl en www.facebook.com/vansija. 

Voor informatie en opgave voor de workshops 
mail of bel naar: sija.vd.wal@knid.nl 06-432 77 
214
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AGENDA

  JUNI 2016
 24, 25 en 26
   Holwerter Feest

  JULI 2016
 1 en 2
   Beachvolleybal op de Holwerter pier

  T/M OKTOBER 2016
  ‘t Sneupwinkeltsje
   Geopend op donderdag van 13.00 

- 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 - 
17.00 uur.

HEB JIJ EEN HART VOOR HOLWERD...??
Iedere dag krijgen er 
in Nederland gemid-
deld 300 mensen 
een hartstilstand.

Dat is best veel!!! 
Maar altijd betreft 
het iemands man, 
vrouw, kind of buur.  
Het overgrote deel 
van de slachtoffers 
bevindt zich in en om het huis. In Holwerd, 
met 1625 inwoners, zijn er op het moment 16 
medeburgers die zich hebben aangemeld bij 
‘Hartslag nu’. Dat lijkt veel, maar dat is het niet! 
Het is minder dan 1% van de bevolking. Als 
je vervolgens er vanuit gaat dat de meeste 
inwoners elders werken, dan is er overdag een 
groot tekort aan hulpverleners.

EHBO vereniging Ferwert is op dit moment 
druk bezig, samen met Hartveilig Fryslân, om 
onze regio Hartveilig te maken. Dit kunnen wij 
natuurlijk niet alleen, daar zijn wij uw hulp bij 
nodig. Wij leiden de hulpverleners op, die zich 
vervolgens aanmelden bij ‘Hartslag nu’.

‘Hartslag nu’ is een landelijk alarmeringssysteem 
dat wordt ingeschakeld in geval van een hart-
stilstand of reanimatie. In een straal van 1 km 
rond het slachtoffer krijgen 10 hulpverleners 
een oproep om naar het slachtoffer te gaan. 

Nog eens 10 krijgen een oproep om een AED 
te halen en vervolgens naar het slachtoffer te 
gaan. Zo is er altijd hulp onderweg. De hulp, 
die  in de eerste 6 minuten wordt geboden, is 
van cruciaal belang.

In die belangrijke eerste minuten, vóórdat de 
professionele hulp er is, kunnen de hulpver-
leners d.m.v. hartmassages en een AED het 
verschil maken op leven en dood.

Dus ben je al in het bezit van een geldig EHBO 
diploma, of ben je BHV-er op je werk, of heb 
je al een reanimatie cursus gevolgd, dan kun je 
je al aanmelden bij dit systeem!! 

Ook jij kan het verschil maken door je aan te 
melden via www.hartslagnu.nl DUS DOEN!!!

Wil je meer weten over een reanimatie cursus, 
of lukt het aanmelden niet, neem dan contact 
op met Jolanda van der Werff, tel.nr. 562205 of 
stuur een mail naar: reanimatie-regio-ferwert@
live.nl 

Ook jíj hebt het in je!!!!
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VAN DE REPORTER
Een aantal maanden geleden was ik samen met 
mijn partner op visite bij Dhr. Willem Willemsen 
(93 jaar, momenteel de oudste mannelijke be-
woner van Holwerd). Tijdens het bezoek vertelde 
Willem, want zo mochten we hem noemen, over 
zijn verplichte tijd in Duitsland tijdens de 2de we-
reldoorlog. Ik vroeg of zijn verhaal in de Doarpsbel 
mocht worden geplaatst, waar Willem graag aan 
mee wilde werken.

Goedendag Willem,

U vertelde over de 2de wereldoorlog en wat dit 
voor u betekende.  Ik vind het heel speciaal dat 
ik dit interview met u mag gaan doen, waarvoor 
alvast mijn dank. 

Hoe zag uw dagelijkse leven eruit voordat de 
oorlog uitbrak?
Ik woonde met mijn heit, mem en mijn zus 
Ankje aan de  Blomsteeg en werkte als bakker 
voor de Coöperatie Excelsior. Deze bakker 
ventte in Holwerd, verkocht hun brood in een 
filiaal in Dokkum en tijdens zomermaanden op 
Ameland.

U zei me dat jullie in Holwerd aan het begin van 
de oorlog nog gewoon de dagelijkse dingen kon-
den doen, maar dat het eten later op de bon ging. 
Hadden jullie wel voldoende?
Ja, gelukkig wel, honger zoals in de grote steden 
hebben we hier niet gekend. We verbouwden 
onze eigen groenten en de boeren hadden vol-
doende op het land en in de stallen. Het eten 
was dan wel op de bon, maar er was een le-
vendige zwarthandel. Boeren moesten hun vee 
en gewas opgeven, maar gaven maar een deel 
op aan de Duitsers.  Zo had de familie van mijn 
vrouw Bora een loonbedrijf met wat bouwland 
en vee, met onder andere twee varkens waar-
van ze er maar één ter registratie opgaven.

Hoe oud was u toen de 2de wereldoorlog uitbrak? 
Ik was 18 jaar en aan het werk nadat ik de 
Handelsschool doorlopen had. In mei 1942 
werden jonge mannen in de leeftijd van 18 

- 25 jaar opgeroepen voor keuring bij het ar-
beidsbureau in Dokkum voor de zogenoemde 
“Arbeitseinsatz”. Ze werden tewerkgesteld bij 
Junghans vliegtuigenfabriek in Dessau vlakbij 
Berlijn. Zeven jongens moesten erheen, waar-
onder ik. Maar ik bleef thuis op aanraden van 
mijn heit. Hij dacht dat het zo’n vaart niet zou 
lopen. Een week later kwam politie Wiersma 
aan de deur om mij op te halen. Hij zei: “Ik kom 
in burger, dan valt het niet zo op”. En zo moest 
ik alsnog mijn koffer pakken. Ik was nog nooit 
op reis geweest en zover van huis. Het was de 
bedoeling dat ik na een jaar weer naar huis kon, 
omdat ik vrijgezel was. Al met al heb ik twee 
jaar verplicht hard moeten werken in Duitsland 
zonder een cent te verdienen.

U moest dus met de trein vanuit Veenwouden. 
Hoe ging de reis en waar kwam u terecht?
Vanaf Groningen zat ik met nog zes jonge man-
nen in de trein via Nieuweschans op weg naar 

Willem Willemsen - 19 jaar



12 • DOARPSBEL NR. 176 JUNI 2016

Osnabrück. Bij aankomst werden we gekeurd. 
De Duitsers dachten dat ik een landgenoot 
was, gezien mijn achternaam. Toen duidelijk 
werd dat ik een Nederlander was werd ik 
goedgekeurd en kwam in een Lager te wonen 
(red. houten barak). Jonge Duitsers moesten 
in ’42 en ’43 vechten bij de slag om Stalingrad 
en zo werd er op een gegeven moment door 
Nederlandse SS’ers gevraagd of wij daar wilden 
vechten, omdat wij ook Germaans waren. Ik 
weigerde en bleef in Osnabrück. 
In de Lager woonde ik met een aantal Groningers 
en Friezen, waaronder Johannes Scherjon, de 
klompenmaker uit Akkerwoude (red. deel nu 
van Damwoude) en zes Groningers die werk-
zaam waren in de scheepsbouw. Met Johannes 
en Jenske, een Groninger muzikant, liep ik vaak 
van de Lager door de stad naar het werk, wat 
een tocht van een uur was. De stad Osnabrück 
was toen al zwaar getroffen door brandbom-
men.
Hoewel ik bakker in Holwerd was, werd 
ik bouwvakker in Duitsland bij het bedrijf 
Zeitsberg. Deze onderaannemer deed werk 
voor Glöckner, een grote metaalfabriek, waar 
onderdelen voor treinen en oorlogsmateriaal 
werden gemaakt. Door de oorlogsindustrie 
breidde het bedrijf uit en moest er een nieuwe 
grote hal gebouwd worden, waar wij aan mee 
moesten werken.
We werkten samen met vijf Duitse metselaars 
en een polier (red. Duits voor voorman). Deze 
mannen van een jaar of vijftig hadden in de 1e 
wereldoorlog gevochten en waren te oud om 
als soldaat te dienen. Het waren gewone arbei-
ders en voor ons wel aardige lui. Met een pik-
houweel moesten we een fundament graven, 
een tijdrovende en zware klus. Toen dit klaar 
was moesten we cement draaien in molens en 
zo bouwden we verder tot de hal klaar was.
Tijdens het schaften en na het slaan van een 
kruisje - door de Duitsers die katholiek waren 
- aten zij de van huis meegenomen warme 
maaltijden. Dit eten werd ’s morgens in meta-
len bakken gezet met heet water om het warm 
te houden. Dat voedsel - wat zo lekker rook - 
was helaas niet voor ons bestemd. Wij kregen 
waterige koolsoep met wat stukjes zuurbrood 

en surrogaatkoffie. Ik weet nog die keer dat één 
van de Duitsers maagkrampen kreeg tijdens het 
eten. Er bleef wat over in die pannetjes en om-
dat ik er zo naar zat te kijken vroeg die Duitser 
of ik de rest wilde. Dit liet ik geen twee keer 
zeggen en smulde van dat beetje warme eten.  
De polier - een kettingroker - vroeg mij een 
keer: “Hast du tabaksmarke?” Om de vier tot 
zes weken kregen we klein beetje Kroatische 
tabak op de bon (red.marke). Ik rookte niet en 
kon zo mijn bon ruilen tegen een heerlijk stuk 
vers boterbrood met beleg. 

Had u contact met de familie?
Er was gelukkig een goede briefwisseling met 
thuis, waar ik naast brieven zo nu en dan pak-
ketjes ontving. Dat waren van die fijne momen-
ten, iets van thuis te kunnen lezen. De pakketjes 
waren altijd een verrassing omdat er regelmatig 
wat te eten in zat. Beter dan die waardeloze 
waterige soep en zo had ik af en toe toch wat 
extra voedsel. 

Hoelang waren de werkdagen en wat deed u in 
uw vrije tijd?
We begonnen ’s morgens rond een uur of 
acht tot ’s avonds zes uur en dat zeven dagen 
in de week. 
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De Duitse collega’s waren zondags vrij. De 
avonden brachten we door in de kantine, 
meestal met de Friezen en Groningers. Zo 
ontstond een hechte kameraadschap, je was 
immers op elkaar aangewezen. De één was 
de kapper en ik was de tolk, omdat ik Duits 
geleerd had op de Handelsschool. We hadden 
af en toe contact met de andere nationalitei-
ten die in andere Lagers zaten. Zo waren er  
Fransen, Belgen, Joegoslaven en Russische man-
nen en meisjes (paninka’s). Van de Russische 
mannen heb ik een aantal woordjes geleerd.  

Spraken de Duitse collega’s met jullie over de 
oorlog?
In de kantine spraken zij er onderling wel over, 
maar niet met ons. Een keer vertelde een 
Duitse collega mij echter dat zijn zoon bij de 
SS diende.

Was u bang en had u last van heimwee? U was 
immers nog nooit zover van huis was geweest.
Ach, ik was pas 18 jaar en zag het als een ‘soort 
avontuur’ en daarbij had ik geen keus, ik was 
verplicht er te werken. Last van heimwee heb 
ik nooit gehad en bang ben ik nooit geweest. 
We moesten wel regelmatig schuilen wan-
neer de Engelsen overvlogen, dit duurde dan 
ongeveer drie kwartier. Voor 1942 gooiden 
de Engelsen brandbommen, maar later werden 
het brisantbommen die veel gevaarlijker waren. 
De deuren van de schuilkelders moesten dan 
dicht omdat deze bommen funest waren voor 
de mens, je kon er gescheurde longblaasjes van 
krijgen. Wat ik mij nog goed voor de geest kan 
halen waren de huilende moeders met kinde-
ren, dat ging me aan het hart. 

Mocht u in de twee jaar dat u in Duitsland 
werkte weleens naar huis?
Ik mocht twee keer op verlof, de eerste keer 
toen mijn ouders zoveel jaar getrouwd waren.  
Na het tonen van de uitnodiging mocht ik een 
week naar mijn familie in Holwerd.

Had u niet de neiging onder te duiken?
Nou, nee dat kwam toen nog niet in mij 
op. Bovendien werd in dezelfde periode een 

jonge Holwerder opgepakt door die gevaarlijke 
Duitsers uit Marrum. Wat er precies met hem 
gebeurd was wisten we toen nog niet. Met dat 
verhaal in het achterhoofd zeiden mijn ouders:
“Ga maar terug, want als je onderduikt heb 
je kans dat ze je ook oppakken”. Zodoende 
vertrok ik plichtsgetrouw op de trein richting 
Osnabrück.

Uw vertelde dat u nog een keer op verlof mocht, 
wanneer was dat?
Jenske had erg last van heimwee en mocht op 
verlof naar zijn vrouw en kind. In 1944 stond ik 
borg voor hem: mocht hij niet terugkomen dan 
kon ik nooit meer op verlof. Hij kwam terug 
en zo werd de weg voor mij vrijgemaakt weer 
een keer naar huis te gaan. Met dien verstande 
dat Jenske dan borg voor mij zou staan. Hij gaf 
aan dat ik dan rustig thuis kon blijven, omdat 
hij vrienden bij het spoor had te werken die 
hem zouden helpen te ontsnappen. Het leek 
wel een redelijk vrij leven wat we er hadden, 
maar was het natuurlijk niet. We werkten hoe 
je het ook bekijkt onder dwang. Alles werd 
genoteerd, zo moesten we de stempelklok 
gebruiken bij aanvang en einde van de dienst. 
Ik kreeg uiteindelijk verlof in 1944. Eenmaal 
thuis ben ik ondergedoken, waarbij mijn ouders 
mijn persoonsbewijs en andere papieren ver-
brand hebben. En zo zat ik de laatste maanden 
van de oorlog ondergedoken in Holwerd bij 
mijn oude Beppe Heiltje die aan de Klokstrjitte 
woonde. Het huisje staat er nu niet meer, op 
deze plek staan nu garages. 
Mijn ouders brachten eten voor ons en ik 
had een veilige plek. Op een ochtend vond ik 
Beppe dood in haar bedstede. Toen moest ik 
onderduiken bij mijn ouders. Zij hadden inmid-
dels evacueés in huis. Een jongen van in de 
twintig uit Huizen en een meisje van een jaar 
of vier of vijf uit Diemen. Voor de jongen en 
mij was er een kast ingekort om bij huiszoeking 
achter te kunnen schuilen. De jongen kwam uit 
een groot katholiek gezin die bij verschillende 
gezinnen in Holwerd waren ondergebracht. Ik 
ben als je het goed bekijkt de oorlog redelijk 
doorgekomen, zonder scheuren. De herinne-
ringen zijn gebleven, ik heb na de oorlog een 
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tekening gemaakt hoe het werkterrein eruitzag 
met uitleg.

U heeft de laatste maanden van de oorlog in 
Holwerd ondergedoken gezeten en hier de bevrij-
ding meegemaakt. Wat kunt u zich hier nog van 
herinneren?
Ik wist dat er in Holwerd ook mannen en 
Joodse kinderen ondergedoken zaten, maar 
sprak er natuurlijk met niemand over. Ook wist 
ik dat er een ondergrondse was die veel be-
langrijk werk verrichte. In 1945 werden we be-
vrijdt. Ik kon de straat weer op en weet nog dat 
er een groot feest was in de schuur van Yme 
de Haan, er werd accordeonmuziek gespeeld 
en gedanst. Twee gevluchte Duitsers werden 
opgepakt bij de Westerpolder (op naar Blija) 
en door de ondergrondse opgepakt en over-
gedragen aan Feringa, die ook in het verzet zat.
Wat ik mij ook nog kan herinneren is dat de 
Duitsers die in het witte huis bij de zeedijk 
(red. fam. Adema aan de Grandyk) gelegerd 
waren Sip Glas opdracht gaven met paard en 
wagen te komen om hen en hun spullen te 
vervoeren richting Duitsland. Sip, die doof was, 
stopte de kar met paard aan de Polewei, stapte 
af en liep weg. Hij zei: “Verrek maar” waarop 
de Duitsers begonnen te schieten, wat Sip niet 

in de gaten had omdat hij doof was. Gelukkig 
waren het geen voltreffers, de kogels raakten 
de kozijnen van een klein huisje aan Pole. Dit 
hele gebeuren heb ik met eigen ogen gezien, ik 
kan je nog precies aanwijzen in welk huisje de 
kogelgaten zaten.

Wat me opvalt is dat u nog zoveel herinneringen 
heeft over de zwarte periode uit onze geschiede-
nis. Gelukkig bent u er nog redelijk goed vanaf 
gekomen, maar een deel van uw jonge jaren heeft 
moeten missen in vrijheid. Tijdens het gesprek gaf 
u aan dat uw verhaal de jeugd van tegenwoordig 
misschien niet meer zou interesseren. Ik denk dat 
alle verhalen uit deze periode verteld moeten 
blijven worden. Om zo alle herinneringen hieraan 
levend te laten zijn en blijven, ook voor onze vol-
gende generaties! Willem liet me nog wat foto’s 
van vroeger zien en we keuvelden nog wat door 
onder het genot van een lekker ijsje. Het is toch 
elke keer weer een belevenis om een interview te 
mogen doen! Kent u iemand uit uw omgeving voor 
een interview voor de volgende keer? Laat het me 
weten en ik ga voor u op pad! U kunt dit melden 
via de redactie van dit blad.
Graag tot een volgende keer,

Groetjes van de razende reporter

Lagers bevonden zich aan andere kant van de stad. Tekening met verwijzing van lagers en fabrieksterrein 
van Glockner. Opgemaakt door Dhr. Willemsen na de oorlog.
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THÚS WONEN ALLEEN VOOR HUURDERS MET EEN SMALLE BEURS
De overheid heeft de regels voor het krij-
gen van een sociale huurwoning veranderd. 
Alle woningcorporaties moeten zich hier aan 
houden. Dit betekent dat vrijkomende so-
ciale huurwoningen vooral moeten worden 
verhuurd aan huishoudens met een inkomen 
tot maximaal € 35.739. 

Wat is er veranderd?
Woningzoekenden met een (gezamenlijk) in-
komen boven € 35.739 komen bijna niet meer 
in aanmerking voor een sociale huurwoning. 
Een corporatie mag tot twintig procent van 
het aantal vrijkomende woningen per jaar nog 
toewijzen aan een woningzoekende met een 
inkomen boven deze gestelde inkomensgrens: 
•  Maximaal 10% van de woningen toewijzen 

aan woningzoekenden met een inkomen van 
€ 35.739 tot € 39.874;

•  Maximaal 10% van de woningen vrij toewij-
zen, met voorrang voor urgenten (bijvoor-
beeld WMO of in verband met sloop). 

Waarom deze regels?
Deze regels moeten er toe leiden dat de sociale 
huurwoningen vooral worden toegewezen aan 
de huishoudens met een lager inkomen. Deze 
richtlijnen zijn door de Europese Commissie 
opgesteld met betrekking tot staatsteun voor 
de Nederlandse woningcorporaties.

Wat is een sociale huurwoning?
Een woning met een huurprijs lager dan € 
710,68. Deze maximale huurprijs betreft de 
kale huur. Dat wil zeggen: huur zonder ser-

vicekosten en kosten voor gas, water en licht. 
Nagenoeg alle huurwoningen van Thús Wonen 
vallen in deze categorie.

Welke inkomens tellen mee bij de vaststelling 
van het gezamenlijk inkomen?
Bij het bepalen van dit inkomen moeten de 
belastbare inkomens van de huurder, de part-
ner en alle meerderjarige medebewoners wor-
den meegeteld. De inkomens van eventuele 
minder- en meerderjarige kinderen tellen niet 
mee. Het gaat om het gezamenlijke inkomen 
in het afgelopen jaar. Hiervoor heeft Thús 
Wonen de inkomensverklaring nodig van de 
Belastingdienst. We checken het inkomen bij 
de aanbieding van een woning.

Gelden deze regels ook voor huidige huur-
ders?
De regels zijn alleen van toepassing op nieuwe 
verhuringen. Er zijn dus geen directe gevol-
gen voor de huidige huurders. Echter, als uw 
inkomen in de loop van de jaren is gegroeid 
tot boven € 35.739 én u wilt doorstromen 
naar een andere sociale huurwoning, dan is 
dat niet vanzelfsprekend. Daarbij komt er vanaf 
2017 een jaarlijkse inkomenstoets. Dit houdt 
in dat huishoudens met een hoger inkomen 
een hogere huurverhoging kunnen krijgen. 
Gepensioneerden en grotere gezinnen vanaf 
vier personen zijn hiervan uitgezonderd.

Voor meer informatie gaat u naar www.thus-
wonen.nl 

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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HET HOLWERTERFEEST
Het Holwerterfeest barst alweer bijna los. 
Wij als bestuur zijn al sinds oktober vorig jaar 
bezig met de voorbereidingen van dit feest. 
We hanteren daarbij enkele uitgangspunten 
bij het samenstellen van het programma. Als 
eerste willen we een programma samenstellen 
voor alle inwoners van Holwerd. Niet iedereen 
zal overal bij willen en kunnen zijn maar voor 
iedere inwoner van Holwerd moet er iets bij 
zitten in het programma. Daarnaast proberen 
we het bezoeken van de activiteiten zo laag 
drempelig mogelijk te houden. We werken met 
minimale entree prijzen. En als derde willen we 
blijven variëren, ieder jaar proberen we weer 

nieuwe dingen uit om het volgende feest geen 
kopie te laten zijn van het vorige. 
Dit jaar hebben we ervoor gekozen alle ac-
tiviteiten in en rond de tent op ‘t Keegje te 
organiseren. Geen optocht door het dorp 
maar extra momenten op het terrein zoals 
het scholenontbijt op de vrijdagmorgen en de 
barbecue op de zaterdagmiddag. Dit alles om 
jullie als inwoners van Holwerd nog meer tijd 
te geven om van het feest te genieten zonder 
dat daarvoor gebouwd hoeft te worden aan 
versierde wagens of dat er geoefend moet 
worden voor de playbackshow. Daar kan de 
komende jaren de energie weer in gestoken 

ZEEHONDEN VOOR DE NOORDHOREN

Op 9 april is het waddenbelevingscentrum De 
Noordhoren officieel geopend voor bezoekers.
Het centrum is gerealiseerd door vrijwilligers 
die hard hebben gewerkt. ln de Noordhoren 
is het voedselweb van de Waddenzee in beeld 
gebracht. Het hele kleine leven door een mi-
croscoop te zien tot aan de vogels. Er is een 
groot zeeaquarium en een slikbak met eb en 
vloed zodat ook het Ieven in en op het wad te 
zien is. Je kunt zelfs de zilte lucht van het wad 
ruiken. Maar ons verhaal van de Waddenzee is 
nog niet rond. We missen nog het verhaal van 
de zeehonden. De Noordhoren heeft een baby 
zeehond maar we missen de ouders nog.
Via de crowdfunding Fryslan willen we probe-
ren genoeg geld bij elkaar te krijgen voor de 2 

grote zeehonden, waar jonge bezoekers ook 
mee kunnen spelen. lk wil je vragen om ons 
hierbij te helpen door een donatie maar ook 
door deze mail te delen.
https://www.voorjebuurt.nl/campaigns/
denoordhoren/
Voor het slagen van dit project moet dit bericht 
zo vaak als kan verspreid en gedeeld worden. 
Stuur deze mail naar je mailcontacten. Zet een 
bericht op je facebook om te delen.

DOE IETS LEUKS EN DOE MEE.

Vriendelijke groet namens iedereen van de 
Noordhoren,

Maja Geluk
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worden! We hopen op drie dagen mooi weer 
zodat alle activiteiten als gepland door kunnen 
gaan. Wanneer het dorp dan weer feestelijk is 
versierd kan er volgens ons niks meer mis gaan. 
Omdat het niet altijd voor iedereen duidelijk is 
wie er nu precies in het bestuur van de stichting 
Holwerterefeest zitten stellen we ons nog even 
kort voor.

Voorzitter
Syds Miedema (1979) ge-
boren in Ternaard en sinds 
2005 inwoner van Holwerd. 
Getrouwd met Klaske en 
vader van drie dames van 
7, 5 en 2 jaar oud. Samen 
met Klaske runnen we ons 

akkerbouwbedrijf aan de Grandyk. 

Secretaris
Guido van Slooten (1979) 
sinds die dag inwoner van 
Holwerd. Getrouwd met 
Adrie en vader van twee 
jongens, Niek en Sem en in 
blijde verwachting van de 
derde. Ik ben al 16 jaar 

werkzaam bij de Fa. Brander installaties. 

Penningmeester
Pieter Dijkstra (1988) ge-
boren in Holwerd alwaar 
ik eveneens samenwoon 
met mijn vriendin Wietske 
Tadema. Ik ben werkzaam 

bij Rabobank Noordoost Friesland.

Notulist/Alg.lid 
CBS Ploos van Amstelskoalle
Griet Vink-Boontra (1968) 
geboren en getogen in 
Holwerd. Gelukkig getrouwd 
met Gert en moeder van 2 

zonen en een dochter, Rick (19), Sean (16) en 
Yannieck (12). 3 Dagen per week werkzaam bij 
Gebr. Ferwerda Automaterialen in Leeuwarden 
als Financieel Administratief medewerkster.

Algemeen lid 
O.B.S de Tsjelke
Marcel de Roo (1977) kom 
uit Ferwert en sinds 1999 
inwoner van Holwerd. Ben 
getrouwd met Sasja en va-
der van twee dochters Jildau 

(11) en Aleida (9). En ik ben werkzaam in de 
bouw.

Bestuurslid VVV Concordia
Igle v/d Bos (1986) geboren 
in Groningen en getogen in 
Holwerd. Sinds eind 2015 
woonachtig aan de Teebus. 
Ik ben werkzaam bij Beenen 

BV te Heerenveen als Service Engineer in de 
Industriële Automatisering.

Bestuurslid 
Chr. Oranjevereniging
Welmoed Schaap (1994) 
geboren in Holwerd en sinds 
juni 2015 wonend aan de 
Hegebuorren samen met 
Geart de Haan. Als alles 

goed mag gaan verwachten wij in december 
een kindje. Ik ben werkzaam in Stiens bij de 
dementerende ouderen.

Algemeen lid
Nynke Wijma (1987) gebo-
ren en getogen in Holwerd. 
Ik woon samen met Tsjitse 
de Haan en ons dochter 
Fardau, in september ver-
wachten wij ons tweede 

kindje. Ik werk bij de JP van den Bent stichting 
in Dokkum, daarnaast ben ik nog 1 dag in de 
week werkzaam bij de Coop.

We hopen u zeker te treffen tijdens het 
Holwerterfeest op vrijdag 24, zaterdag 25 
en zondag 26 juni op het feest terrein aan ‘t 
Keegje. Graag tot dan!!

Bestuur 
Stichting Holwerterfeest
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STICHTING WELZIJN HET BOLWERK FERBYNT EN BEWEECHT MINSKEN
Stichting Welzijn Het Bolwerk ondersteunt 
op verschillende manieren inwoners van 
Dantumadiel en Dongeradeel in de dorpen 
en wijken. De welzijnswerkers van Stichting 
Welzijn het Bolwerk zijn dicht in de buurt. 

Mienskipswurk 
Wij brengen mensen en organisaties met elkaar 
in contact. De beste ideeën en oplossingen vin-
den we vaak dichtbij huis. Maar waar dan? Hoe 
leg ik de juiste contacten. Welke initiatieven 
pakt u op en wat is het resultaat? 

Als er initiatieven zijn of problemen spelen in 
een dorp of wijk die meer mensen aangaan, 
kijken we samen naar wat het beste bij u past. 
Wij hebben hiervoor kennis in huis. Door er 
samen de schouders onder te zetten, vinden 
we sneller een oplossing.
 
Meitinker
Vanuit de Gebiedsteams werkt de Meitinker 
van Welzijn in de gemeenten Dantumadiel en 
Dongeradeel. Zij heeft een ondersteunende 
taak en geeft u informatie en adviezen. Niet 
iedereen kan problemen die samenhangen met 
wonen, welzijn en zorg zelf oplossen. Zit u in 
zo’n situatie of kent u iemand in zo’n situatie, 
dan kunt u een beroep doen op het gebieds-
team van uw gemeente. 
Wij komen naar u toe en helpen u om het pro-
bleem in kaart te brengen. Daarna denken we 
mee over de best passende oplossing. Kijken 
wat u zelf kunt of wie u uit uw omgeving kunt 
inschakelen. Als het nodig is, is er specialistische 
hulp.
 
Vrijwilligerssteunpunt
Het Steunpunt biedt gerichte ondersteuning 
aan vrijwilligersorganisaties en mensen die zich 
willen inzetten. Vraag en aanbod brengen we 
bij elkaar via een online vacaturebank. Mensen 
kunnen contact opnemen met de organisatie 
die een vacature aanbiedt. Of een gesprek 
aan¬vragen met één van onze medewerkers 
om zo de juiste match te maken. Het steun-

punt geeft advies, ondersteuning, en scholing 
aan zowel vrijwilligers als organisaties. Op onze 
site is cursusaanbod en het laatste nieuws over 
vrijwilligerswerk te vinden. U vindt hier ook 
nieuws over evenementen zoals NLDoet, de 
Burendag, en de Maatschappelijke Beursvloer.
 
Mantelzorgsteunpunt
Wie intensief voor een naaste zorgt, is man-
telzorger. Dit kan een ouder zijn of demen-
terende partner, een gehandicapt kind, een 
chronische zieke buur, vriend of vriendin. Voor 
mantelzorg kies je niet. Dit overkomt je. 
En hoe zwaar je taken ook worden, zomaar 
stoppen is er niet bij. Het Mantelzorgsteunpunt 
biedt u een luisterend oor. We geven advies 
en antwoord op vragen waar u in uw dagelijkse 
leven tegen aan loopt. Dit kan bij u thuis of via 
de telefoon.
 
Burenhulpdienst
Er bestaan al veel vormen van burenhulp. 
Een praatje maken, een boodschap meene-
men, de krant delen. En dat is mooi. Stel dat 
u géén beroep kunt doen op iemand in uw 
directe omgeving? Dan staan de vrijwilligers 
van de Burenhulpdienst het Maatjesproject  of 
Formulierenbrigade voor u klaar. Je kunt niet 
altijd alles alleen. 
Zeker niet als je door een ziekte wordt gehin-
derd, een handicap of ouderdomskwalen. Niet 
voor niets zeggen we: “Beter een goede buur 
dan een verre vriend.”

Heeft u hulp nodig of wilt u hulp bieden, neem 
dan contact op met de Burenhulpdienst

Heeft U vragen? Bel 0519-292223 op werk-
dagen: van 9.00-12.30 uur. E-mail: info@het-
bolwerk.eu, www.het-bolwerk.eu  

Bezoekadres: 
Zuiderschans 10, 9101 PZ Dokkum. 

Postadres: 
Postbus 93, 9100 AB Dokkum
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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.

Algemene ledenvergadering
Alweer een paar maand geleden werd de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering gehouden. Dit 
vond dit jaar plaats in de MFA en werd door 
zo’n 33 leden bezocht.
Naast de reguliere agendapunten, herdenken 
we ook ieder jaar weer de leden van onze 
vereniging die het afgelopen jaar zijn overleden. 
Ieder jaar worden ze genoemd en hierna wordt 
er een minuut stilte in acht genomen. Wetende 
dat achter ieder sterfgeval een groot verdriet 
en gemis schuilt.

Hans Kemperman, conservator en grafruimer, 
vertelde deze avond boeiend over zijn werk. 
Hij vertrok al jong naar Duitsland om zich 
daar te bekwamen in het conserveren van 
lichamen. Hij werkte voor de Ruhr Universität 
Bochum in Duitsland. Later kwam hij naar de 
Rijksuniversiteit van Utrecht, waar hij 27 jaar 
lang werkte. “Een mooie tijd. Ik was hoofd 
‘snijzaal’. Een aantal maanden per jaar zat ik op 
de Antillen en later in Suriname. Alle historische 
lijken vielen daar onder mijn verantwoordelijk-
heid.” 
Even enthousiast vertelt hij over de cursus-
sen Lijkvertering die hij organiseerde voor de 
uitvaartbranche, in de jaren tachtig en negentig.
Later begon hij zijn eigen grafruimingsbedrijf, 
Rescon Mortuary Assistance.

Verder ging zijn lezing over verschillende mo-
derne uitvaarttechnieken zoals vriesdrogen en 
balseming en andere manieren om na het 
overlijden het menselijk lichaam te bewaren.

Na zijn verhaal neemt Hendrik Ype de Vries het 
woord. Hij is “de Kistemakker” uit Poppenwier.
In een timmerwerkplaats te Poppenwier maakt 
Kistemakker Hendrik Ype de Vries prachtige, 
handgemaakte uitvaartkisten. Dit op ambach-
telijke wijze, met uitsluitend natuurlijke materi-
alen. Standaardkisten maakt hij niet, hier is alles 
maatwerk.

Hendrik Ype kan uw wensen vastleggen of zelfs 
de kist al gaan maken, hij kan deze dan bewaren 
in een speciaal hiervoor ingericht depot.
Moet het allemaal wat sneller en komen uw 
nabestaanden voor deze keuzes te staan? Zelfs 
dan is er nog heel veel mogelijk. Hij kan ook 
dan nog aan uw wensen voldoen en uw uit-
vaartkist persoonlijk maken.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een prachtig 
freeswerk in de deksel, van mooie figuren of 
uw naam o.i.d. 
Het is bijzonder werk, wat Hendrik Ype de 
Vries dan ook onder de aandacht weet te 
brengen.

Deze avond hebben wij ook afscheid genomen 
van dhr. H. Kamstra en dhr. G. Faber, die zich 
jaren hebben ingezet voor onze vereniging. 
Hun plaats in het bestuur wordt overgenomen 
door dhr. J. van der Hoop en mevr. P. Brander.

Wij willen Harm en Gabe nogmaals hartelijk 
bedanken voor alle jaren inzet! 

Juni 2016

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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ZATERDAG 2 JULI 2016 - BEACHVOLLEYBAL OP HOLWERDBEACH

Elke eerste zaterdag van juli is het raak! Dan 
volleyballen we op de pier van Holwerd om 
de Open Dongeradeel Beach Bokaal. Dit jaar 
alweer voor de elfde keer. Het begon allemaal 
op 2 juli 2005. Vele hobbels moesten worden 
genomen maar door de fantastische mede-
werking van B.J. Visser Zand & Grindhandel, 
Restaurant Land & Zeezicht, Kraanbedrijf 
Vrieswijk, Rijkswaterstaat en de Gemeente 
Dongeradeel werd een idee werkelijkheid. Nu 
11 jaar later werken deze partijen, naast alle 
grote en kleine sponsoren en een hele trouwe 
groep vrijwilligers nog steeds mee aan het sla-
gen van Holwerdbeach.

HOLWERDBEACH
Waar:  Op de kop van de pier
Wanneer:  Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli as.
Hoe laat:  Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur
Voor wie:   Voor iedereen die wil en kan vol-

leyballen.
Ook dit jaar beginnen we op vrijdag. We heb-
ben dan een beachtoernooi voor de jeugd van 
volleybal vereniging De Roeken-DVC van 19.00 
tot 21.00 uur. Dit als afsluiter van het volley-
balseizoen in de zaal. Dan het beachtoernooi 
op zaterdag. Er kunnen in totaal 40 teams aan 
meedoen en op elk gewenst niveau. De in-
schrijving is op de eerste maandag van mei van 
start gegaan en de inzendingen stromen dan 
ook gelijk binnen. Er zijn nog enkele plekken 
beschikbaar dus geef je snel op via de website 
www.holwerdbeach.nl. Ook dit jaar zal er weer 

worden gestreden in twee klassen, Dames en 
Heren laag (t/m 2e klasse: 4 tegen 4) en Dames 
en Heren hoog (vanaf 1e klasse: 2 tegen 2). 
Niet alleen een toernooi voor de geoefende 
speler maar ook voor recreanten, buurtvereni-
gingen etc. Mixteams worden ingedeeld in de 
Heren-Laag poule. De wedstrijden beginnen 
om 9:00 uur en de finales worden gespeeld 
omstreeks 15:00 uur, waarna er een huldiging 
der kampioenen zal zijn.

Primeur
Na de finales is het tijd voor “wad” nieuws. Op 
het wad naast de pier staat dan een volleybal-
veld. Hier gaan we voor het eerst op het wad 
volleyballen. Dat het een hilarische bende gaat 
worden staat als een paal boven het slik. Mocht 
het aanslaan dan gaan we overwegen om er 
volgend jaar een competitie voor op te zetten.

Afgesloten
In verband met het evenement is de kop van de 
pier vanaf donderdag 3 juli 20.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer. Er wordt door B.J. Visser 
Zand- en Grindhandel uit Dokkum 175 m3 
zand naar toe gereden om er een echt strand 
aan te leggen. We hopen net als vorig jaar op 
mooi weer, sportieve prestaties en een tribune 
vol toeschouwers. We zien u graag op 2 juli op 
de pier van Holwerd op Holwerdbeach.

Namens de Holwerdbeachcommissie
Theo Broersma
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JAARVERSLAG 2015 DORPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HOLWERD
1) Inleiding
Het derde jaar van het experiment duurzaam 
beschermde dorpsgezichten Dongeradeel is 
een jaar geweest waarin de laatste gelden uit 
de pot voor de aanzichtprojecten in ons dorp 
vroegtijdig uitgeput is geraakt. Op een paar 
honderd euro na is deze pot nagenoeg leeg. 
En dat is spijtig want er is nog wel wat op te 
knappen. Aanvragen kwamen geregeld bin-
nen, maar konden niet in behandeling worden 
genomen. Vergeleken met de andere drie 
dorpen is er in Holwerd nog steeds een flinke 
achterstand op onderhoud. Dit is deels ver-
klaarbaar uit het verleden van de voormalige 
gemeenten Oost- en Westdongeradeel. Waar 
men in Oostdongeradeel reeds in de jaren 
zeventig koos voor waardering van de panden 
in de oude dorpskernen hanteerde men in 
Westdongeradeel liever de slopershamer. In 
de evaluatie van het experiment, die in het 
voorjaar door bureau Weusthuis en Partners 
werd gehouden, is ook aangegeven dat de 
aanzichtprojecten nog wel wat financiën kun-
nen gebruiken.
De DOM-bijeenkomsten zijn maandelijks. Henk 
Willemsen, Jan Idsardi, Durk Geertsma, Gerben 
Osinga en Rob van der Holst vormen de DOM 
Holwerd. “Oaljemantsje” Jan Rodenhuis van 
Partoer is ook dit jaar bij ieder overleg aanwezig 
geweest. Hij vormt een belangrijke spil tussen 
de gemeente, DOM Holwerd en de DOMmen 
onderling. Zijn adviezen worden door ons zeer 
gewaardeerd. Het aantal aanvragen voor aan-
zichtprojecten die we in behandeling hebben 
genomen lag dit jaar met 4 stuks aanzienlijk 
lager dan de 18 in 2014. Verklaring hiervoor 
is het opraken van de subsidie. Voor het eerst 
kregen we aanvragen voor een lening waarmee 
groot onderhoud aan de eigen woning kan 
worden gefinancierd. Zo konden er 3 projec-
ten worden goedgekeurd, te weten: Waling 
Dykstrastjritte 5 € 19.125,88, Tsjerkestrjitte 
1 € 18.500 en Opslach 10 € 10.000 (totaal 
leningen € 47.625,88). Met de beschikking van 
de gemeente kon de aanvrager daarna bij het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland 

(SVN) terecht om, na toetsing op kredietwaar-
digheid, de lening aan te vragen. 
Een aantal ambtenaren van de gemeente  
Littenseradiel kwam op 13 oktober langs voor 
een werkbezoek. Ze wilden graag zelf aan-
schouwen hoe het experiment kan bijdra-
gen aan verbetering van de woonomgeving. 
Durk Geertsma en Henk Willemsen hebben 
voor deze groep een rondleiding gegeven. 
Wat aandacht van de media betreft stond 
Holwerd goed in de belangstelling. In de zo-
mer werd Henk Willemsen door zakenkrant 
het Financieele Dagblad benaderd voor een 
interview. Dit artikel uit een serie over krimp 
op het platteland en hoe men daar in verschil-
lende delen van Nederland mee om gaat is in 
de krant van 20 augustus verschenen. Op 21 
december werd Henk benaderd door Remco 
de Vries van Omrop Fryslân televisie. Het bleek 
dat er in onze regio een stijging van de huizen-
verkoop was te zien. De Omrop wilde graag 
een paar voorbeelden van jongeren die recent 
een huis gekocht en opgeknapt hadden in 
beeld hebben met een verhaal over de DOM 
er bij. ‘s Avonds was de uitzending. Diezelfde 
dag werd Henk gebeld door René Koster van 
Omrop Fryslân radio voor een live-interview 
op de radio over hetzelfde onderwerp. Op 
aanraden van Henk werden de nieuwe eigena-
ren van het Amelander Veerhuis geïnterviewd 
als voorbeeld van jonge ondernemers die dit 
horecabedrijf weer nieuw leven in blazen en zo 
ook een bijdrage leveren aan de versterking van 
de leefbaarheid van Holwerd.

2) Aanzichtprojecten
Door het grote aantal aanvragen is het totale 
beschikbare subsidiebedrag van € 96.000 nu 
op. En dat ruim voor de einddatum van het 
experiment in 2017. Begin 2015 was er nog 
slechts € 7.328,68 beschikbaar. Van dit bedrag 
zijn er beschikkingen uitgereikt voor de panden:
Stasjonswei 10 € 854,16
Stasjonswei 16 €  1.907,95
Stasjonswei 15 €  2.519,02
Van Aylvawâl 10 €  1.322,86
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Eind van het jaar is er nog slechts een paar 
honderd euro over in deze pot.

3) Publieke projecten
Geen aanvragen. Het totale bedrag van  
€�58.000 blijft beschikbaar.

4) Kansenpot
Het Waddeninformatiecentrum Holwerd 
(WICH) dat huisvesting krijgt in het voormalige 
gereformeerde kerkgebouw aan de Elbasterwei 
heeft een bijdrage van € 10.000 toegezegd 
gekregen. Van het startbedrag van € 39.000 
resteert nog € 20.793,64.

5) Verantwoording lokale DOM gelden
Voor de onkostendekking van de DOM is 
jaarlijks € 1.000 beschikbaar. Hiervan is betaald:
• Vergader- en reiskosten € 296,24
•  Vergadering in  

De Gouden Klok  €   45,35
•  Maken van film  

door Smash Visuals € 500,00
Totaal   € 841,59

6) De plannen voor 2016
Vlak voor de kerstdagen kwam het bericht bin-

nen dat de Waddenfondsaanvraag voor subsi-
die voor het opknappen van de unieke gemet-
selde stoepjes en trapjes van de Hegebuorren 
was afgewezen. Twee jaar aan voorbereiding 
gingen er aan vooraf en dit was voor ons 
dan ook een bittere teleurstelling. We gaan 
bekijken of de restauratie via andere middelen 
gefinancierd zou kunnen worden. 
Ook proberen we meer in te zetten op de pro-
jecten waar nog wel geld voor beschikbaar is 
zoals het nog steeds niet tot uitvoer gekomen 
plan voor de omgeving van het Bosma’s Plein, 
maar omwonenden zijn hiervoor eerst aan zet. 
Ook het voetbalveldje bij de Holwardastrjitte 
verdient een opwaardering. Hier zijn misschien 
voordelen te behalen omdat in het voorjaar 
de straat er uit gaat vanwege aanpak van de 
riolering. 
Tenslotte willen we de aandacht nog meer op 
de leningen gaan vestigen. Eerste verkennende 
gesprekken zijn al gevoerd met belanghebben-
den. Helaas heeft Durk Geertsma aangegeven 
per 31 december met de DOM te stoppen. 
Wij gaan op zoek naar 1 of meer nieuwe leden.

Holwerd, 3 februari 2016
Henk Willemsen, DOM Holwerd

GEEF EEN KIND EEN KANS EN GEEF U OP
Al meer dan 50 jaar zorgt Europa Kinderhulp 
er voor dat plm. 1500 kinderen uit Europa 
tweeënhalve week vakantie kunnen vieren in 
Nederland. Kinderen die niet gewend zijn aan 
rust en regelmaat. Begrepen worden en dat er 
naar je geluisterd wordt, is geen vanzelfspre-
kendheid. Europa Kinderhulp vraagt geen finan-
ciële bijdrage maar uw aanmelding als gastgezin.
In de regio Friesland  zijn we op zoek naar fami-
lies die een kind uit Frankrijk, Duitsland, België 
of Nederland een rustperiode willen geven. 
Even uit de rauwe, troosteloze werkelijkheid 
naar een arm om de schouder of een aai over 
de bol. De periode die de kinderen in Friesland 
zullen verblijven is per land verschillend. Voor 
de Duitse kinderen is de periode, net als vorig 
jaar, tweeënhalve week. Voor de kinderen 
van de Franse groep (Croix Rouge)geldt een 

vakantie van 2 weken terwijl de Nederlandse 
kinderen 10 dagen bij hun gastouders zullen 
verblijven. 

Data van de verschillende kinderreizen in 
Friesland:
•  Franse kinderen: 9 juli - 22 juli en 23 juli - 11 

augustus  
•  Duitse kinderen: 11 juli - 29 juli, 15 juli - 1 

augustus en 18 juli - 5 augustus
•  Belgische kinderen: 18 juli - 5 augustus
•  Nederlandse kinderen: 25 juli - 3 augustus

Meer informatie vindt u op www.europakinder-
hulp.nl. U kunt ook een mail sturen naar fries-
land@europakinderhulp.nl. Voor telefonische 
informatie kunt u contact opnemen met Joke 
de Vries, 058-2573612, 0644016461.
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PRAKTISCHE INFORMAdIE
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
■   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, Gezondheids-

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

De Teebus 16, tel. 06-28574153.

 Alle nieuws over Holwerd op: WWW.HOLWERD.NL

OPHALEN OUD PAPIER
12 juli ■  9 augustus ■  13 september
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 535 exemplaren. 

Agenda, data en kopij in 2016 inleveren vóór 
6 september en 6 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 of mailen: wijkbe-
heer@dongeradeel.nl.

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


