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NIJS FAN DOARPSBELANG
Waad rinne! Ik hie it noch nea earder dien. Jo 
wol? Wat in geweldige ûnderfining om dat mei 
te meitsjen. Jo binne ien mei de eleminten en 
sit midden yn de natoer fan slyk, sân en sâlt 
wetter. Op sneontemoarn 11 juny moasten 
we witte betiid om healve sânen al op ‘e pier 
wêze. It wie wynstil en net kâld. Rêchsekjes 
op, hege linnenze skuon oan en dêr gienen we 
fan de pier ôf it slyk op om yn de rjochting fan 
Ternaard te rinnen. Dêr sakken we oan ‘e knib-
bels ta yn it slyk en dat wie swier rinnen. Nei 
in skoft sa trochploetere te hawwen krigen we 
mear fêste sângrûn ûnder de fuotten. Dat rûn 
ek in stik better. No en dan es eefkes wat ite 
en drinke en ûnderweis útlis fan kundige gidsen 
oer wat we sa al tsjin kamen oan natoer sa as 
garnaaltsje, fiskjes, lytse krabkes, fûgels en plan-
ten kaam it Oerderdún op it Amelân tichter by. 
Mar earst noch in pear geulen oer stekke. Dêr 
waren we noch flink wiet fan, it wetter kaam 
oan é búk ta! Mar wat in wille. In echte oan-
rieder. Wy kin grutsk wêze op dit unyke stikje 
“Werelderfgoed” dat we sa ticht by de doar ha.

Contributie
Als het goed is heeft u bij deze doarpsbel een 
brief van de penningmeester aangetroffen met 
het verzoek om de contributie à € 8,00 over 
het jaar 2016 zelf over te maken op de reke-
ning van dorpsbelang. Vergeet u niet om uw 
lidmaatschapsnummer, dat in de brief staat, te 
vermelden in de omschrijving. Natuurlijk is het 
ook mogelijk om de contributie contant te be-
talen bij één van onze bestuursleden.

Holwerter Roek
Zoals we inmiddels gewend waren vond op 
de zondagochtend van het Holwerter Feest 
de jaarlijkse uitreiking van de Holwerter Roek 
plaats georganiseerd door het genootschap 
Corvus Frugilegus. Maar helaas, zo niet dit jaar. 
De Roek werd niet uitgereikt tijdens het feest! 
Het genootschap heeft er voor gekozen om 
de uitreiking voortaan anders te gaan doen 
door het los te koppelen van het feest en uit te 
stellen naar een beter moment passend bij de 

genomineerde. De Holwerter Roek 2016 zal 
dit jaar verrast worden op een voor hem/haar 
of hen onaangekondigd tijdstip. Maar wie, waar 
en wanneer het zal zijn? Ja, dat blijft nog even 
een geheim. We wachten maar af! Wilt u ook 
een persoon of een groep Holwerters nomine-
ren die zich verdienstelijk maakt voor ons dorp 
dan kan dat door een naam met motivatie via 
de mail te zenden naar: info@holwerter-roek.
nl. De sluitingsdatum voor de inzending van de 
Roek van 2017 wordt via de website holwerd.
nl aangekondigd.

Professor Holwardastrjitte
De uitvoering van de werkzaamheden aan de 
nieuwe gescheiden riolering in de Holwarda-
strjitte zijn klaar. Na de bouwvak zijn de weg-
versmallingen afgemaakt, worden er op het 
speelveldje nieuwe goals geplaatst en in de 
herfst zullen er nog nieuwe bomen worden ge-
plant. Het nieuwe asfalt lig er weer keurig strak 
bij en het kan weer vele jaren mee. Mochten er 
naar aanleiding van de gedane werkzaamheden 
door de aannemer KWS infra nog vragen of 
opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen 
met dorpsbelang of de projectleider de heer 
Boele Dijkstra van het team openbare werken 
Dongeradeel (06-15852098 / boele.dijkstra@
dongeradeel.nl). 

DOM (dorpsontwikkelingsmaatschapppij 
Holwerd)
Nadat er door interne verschuivingen van bud-
getten binnen het “experiment duurzaam be-
schermde dorpsgezichten Dongeradeel” weer 
geld voor de aanpak van de buitenkant van 
de eigen woning beschikbaar is gesteld door 
gemeente en provincie komen de aanvragen 
voor subsidie ook weer binnen. Afgelopen 
kwartaal is er al voor ruim € 18.000 aan 
subsidiegeld (dit is 40% van de totale bouw-
kosten) goedgekeurd door de DOM. Met dit 
geld kunnen er weer 8 panden binnen het be-
schermde dorpsgebied worden aangepakt. Dit 
gaat van voegwerk, schilder- en zinkwerk tot 
het vervangen van kozijnen. Leningen kunnen 
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ook nog steeds verstrekt worden. Een lening 
is aan te raden voor de grotere bouwprojec-
ten. Bovendien mogen lening en subsidie bei-
den voor een pand aangevraagd worden. Dit 
heet stapelen. De laagrentende lening wordt 
via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
(SVN) verstrekt tot een maximum bedrag van  
€ 50.000. De rente bij SVN is veel lager dan 
bij een bank. Het “experiment” loopt in ieder 
geval door tot juli 2017, maar de subsidiepot 
voor de aangezichtprojecten loopt door de 
vele aanvragen al weer snel leeg en zal niet 
nog eens wroden aangevuld. Wees er daarom 
snel bij als u nog plannen voor de eigen wo-
ning heeft, wie het eerst komt het eerst maalt! 
Aanvraagformulieren en nadere informatie kun-
nen bij de DOM worden verkregen. Stuur 
een mail naar: dedom.holwerd@gmail.com of 
neem contact op met Gerben Osinga, Douwe 
Dijkman, Jan Idsardi of Henk Willemsen.

Beelden 
De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft het 
voor elkaar gekregen om twee 17e eeuwse 
beelden die tot aan de Franse tijd (1795) in 
de Willibrorduskerk hebben gestaan terug te 
krijgen in Holwerd. In de kerk heeft een praal-
graf bovenop de grafkelder van leden van de 
adellijke familie Van Aylva gestaan. Zij woonden 
op de staten Brandstede, Hania en Tsjessens 
in en rondom Holwerd. Deze twee beelden 
maakten deel uit van het praalgraf. In de Franse 
tijd is het grafmonument vernield, alleen de 
beelden bleven over en zijn rond 1903 terug-
gevonden bij de boerderij Noord-Kleffens in 
Raard bij Dokkum. Men zag in dat ze waardevol 
waren en de beelden zijn destijds overgebracht 
naar het Fries Museum die ze nu al meer dan 
honderd jaar in bezit heeft. Ze worden niet 
tentoongesteld maar liggen in een depot en dat 
is erg jammer. Zo vond ook oud-bestuurslid 
Sytse ten Hoeve van de Stichting Alde Fryske 
Tsjerken (de stichting is sinds december 2008 
eigenaar van de kerk). Hij pleitte er dan ook 
voor dat Holwerd de beelden terug zou krij-
gen als ze toch maar in depot liggen. Het Fries 
Museum heeft deze wens gehonoreerd en nog 
dit jaar zullen de beelden na wat aanpassingen 

na meer dan tweehonderd jaar teruggeplaatst 
worden waar ze horen. Als het zover is zal er 
door de pers zeker de nodige aandacht aan 
worden besteed.

Kwelderproject
In het buitendijks kweldergebied ten oosten 
van de pier, in bezit van Staatsbosbeheer, 
is aannemingsbedrijf Stienstra uit Metslawier 
deze zomer begonnen met de uitvoering van 
het project “Naar buiten Holwerd”. Met dit 
project wil Staatsbosbeheer de natuurlijke dy-
namiek van getijdewerking en het aanslibben 
van gronddeeltjes op de kwelder stimuleren. 
De zomerdijk wordt verlaagd waardoor de 
kwelder weer bij hoog water kan overstro-
men. Nabij de Grândyk komt een plas met 
een eilandje met broedmogelijkheden voor 
wadvogels. Vana f de weg kan men straks de 
diverse wad- en kustvogels bekijken bij de vo-
gelplas en op de zomerdijk komt een struinpad. 
Via bruggetjes kan men dan over de kreken 
door de kwelder wandelen. Het pad sluit 
ook aan op het bestaande pad van “het om-
metje Holwerd” dat in 2010 door een aantal 
agrarische ondernemers, verenigd in Ecolana, 
is aangelegd dwars door hun landbouwgebied 
en langs de kust. Ook zal er een verhoogd 
uitkijkpunt worden geplaatst waar de bezoeker 
de Waddenzee en de kwelder goed kan over-
zien. In nauwe samenwerking met dorpsbelang, 
Holwerd aan Zee, Ecolana, Rijkswaterstaat, ge-
meente Dongeradeel en Staatsbosbeheer is dit 
project tot stand gekomen. In het project ko-
men natuurontwikkeling, beheer en duurzame 
recreatie bij elkaar samen. Voor het komende 
stormseizoen moet het allemaal afgerond zijn.

CH 2018
Op 6 september is in MFA De Ynset door 
dorpsbelang een informatieavond georgani-
seerd over wat wij in Holwerd kunnen orga-
niseren tijdens de Culturele Hoofdstad 2018. 
Het is niet alleen Leeuwarden waar dit betrek-
king op heeft, maar op de hele provincie. Kunst, 
cultuur, muziek, theater, poëzie of sport om 
maar enkele voorbeelden te noemen. Spreker 
was Joop Mulder, bekend van Oerol. 
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BESTUUR DORPSBELANG HOLWERD
Voorzitter: Arnoud Haitsma, 
De Iest 5, tel. 346619
Secretaris: Sija van der Wal, 
Opslach 10, tel. 562416
Penningmeester: Klaske Miedema-Jensma, 
Grândyk 5, tel. 562172.

E-mail: info@dorpsbelangholwerd.nl

Postadres Dorpsbelang: 
Postbus 24, 9150 AA Holwerd.
IBAN: NL37 RBRB 0694 0539 61
SNS Regio Bank, nr. 69.40.53.961

Algemene bestuursleden:
-  Theo Broersma, Medwerterwei 4,  

tel. 561661.
- Hessel Hiddema, Mûnereed 6, tel. 561716.
-  Marijke van der Laan-Heshof, Foarstrjitte 20, 

tel. 562487
-  Henk Willemsen, Waling Dykstrastrjitte 5,  

tel. 561035.

Redactie Doarpsbel: 
Henk Willemsen, Waling Dykstrastrjitte 5, 
9151 JK Holwerd, tel. 0519-561035, 
redactie@dorpsbelangholwerd.nl.

Wilt u ook meedenken? Mail de ideeën naar 
ch2018@dorpsbelangholwerd.nl

Ta beslút
In het weekend van 13 en 14 augustus zijn er 
vernielingen gepleegd in ons dorp. Het glas 
van de verlichte plattegrondkast bij de rotonde 
is ingegooid met een uit de stoep getrokken 
tegel. Compleet onzinnig! Dader onbekend 
en wie draait voor de kosten op? Ook zijn er 
datzelfde weekend aan de Fiskwei twee ramen 
met stenen ingegooid. De bewoners waren 
thuis en schrokken zich rot. Uiteraard is dit bij 
de politie gemeld. Mocht iemand iets gezien 
of gehoord hebben meld dit dan bij de buurt-
agent. De contactgegevens zijn te vinden ach-

terin dit blad bij de praktische informatie. Voor 
de proef met de fietskluizen die bij de bushalte 
aan de rotonde zullen worden geplaatst is de 
provincie nog op zoek naar vrijwilligers die de 
kluizen willen uitproberen. Hiervoor kan met 
de provincie contact op worden genomen. 
Verderop in de doarpsbel meer informatie 
hierover. De oude spoorbaanbrug over de 
Holwerter vaart is in opdracht van de ge-
meente Dongeradeel helemaal opgeknapt. Er 
is onder andere nieuw hekwerk geplaatst. De 
brug ligt er weer keurig bij.

Sa mar wer en oant oare kear!
Dorpsbelang

Henk Willemsen

ONTWIKKELINGEN IN DORPSBELANG
Met alle ontwikkelingen in Holwerd die gaande 
zijn en nog gaan komen, bereiken ons (= 
dorpsbelang) meer en meer vragen en verzoe-
ken die wel in de portefeuille van dorpsbelang 
horen, maar die niet in te passen zijn in onze 
drukke agenda. Vaak hebben die vragen be-
trekking op bestuurlijke aangelegenheden van 
andere verenigingen/stichtingen, maar bijvoor-
beeld ook op het voortbestaan van bestaande 
faciliteiten in het dorp. 
Omdat we als dorpsbelang het belang van deze 
vraagstukken inzien en we graag de gevraagde 
aandacht hieraan willen geven hebben we een 

aantal dorpsgenoten bereid gevonden ons als 
bestuur hierin bij te staan. 
Deze groep personen is samengesteld op basis 
van verschillende achtergronden en kennis en 
hebben een breed netwerk binnen en buiten 
Holwerd. Hun inzet zal zich op verschillende 
terreinen gaan begeven, soms als adviseur van 
ons als dorpsbelang, maar wellicht ook recht-
streeks aan andere besturen in het dorp. 
Tijdens de jaarvergadering in maart/april 2017 
zullen wij dit nader uiteenzetten en de perso-
nen ook aan u voorstellen. 

Hessel Hiddema, dorpsbelang.
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Proef met fietskluizen bij bushalte Holwerd
Meld je aan als proefpersoon

Eind 2016 start een proef van een jaar met 
het gebruik van fietskluizen. Bij de bushalte in 
Holwerd (Haniastrjitte) komt een aantal fiets-
kluizen te staan. Fietsen kunnen daarin veilig en 
eenvoudig gestald worden. In de kluis is een 
oplaadmogelijkheid voor elektrische fietsen 
aanwezig. Het unieke aan het project is dat 
door middel van een app op een smartphone 
reizigers hun fiets kunnen stallen in een fiets-
kluis. Ook de betaling achteraf gaat via de app 
(vooralsnog iOS en Android). Dit is de eerste 
proef in Nederland die het stallen van de fiets 
bij bushalten op deze manier mogelijk maakt.

Provincie Fryslân wil met deze fiets-
kluizen 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. En door 
het gebruik van de elektrische fiets 
te faciliteren, kan het openbaar ver-
voer ook reizigers bedienen die wat 
verder van een halte af wonen. De 
eerste proef start in Holwerd. Naar 
verwachting volgen er meerdere 
plaatsen in Fryslân eind dit jaar of 
begin volgend jaar.

Proefpersonen gezocht
Iedere reiziger kan straks gebruik gaan maken 
van de fietskluizen. Provincie Fryslân is daar-
naast op zoek naar een aantal mensen die hun 
ervaringen met het gebruik van de kluizen met 
ons wil delen. Neem je regelmatig de bus van-
uit 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. Vanaf het moment dat 
de kluizen gebruikt kunnen worden, zal ook de 
app Fietskluizen beschikbaar zijn. 

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. 177  SEPTEMBER 2016 • 5

Reanimatie Cursus

In de vorige editie hebben we al het een en an-
der verteld over de AED en Hartveilig Fryslân. 
In de tussentijd hebben we niet stil gezeten..!!
Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn, dat 
er sinds kort een AED in een buitenkast hangt, 
bij de ingang van het Zorgcentrum! En ook de 
sporthal is voorzien van een nieuw exemplaar. 

Beide AED’s zijn inmiddels aangemeld bij 
Hartslagnu.nl, dus evt inzetbaar in geval van een 
reanimatie. In dat geval krijgt ongeveer de helft 
van de hulpverleners een bericht met:”haal de 
AED (+adres, met een pincode van de kast), 
en ga naar (het betreffende adres van) het 
slachtoffer”. De andere helft krijgt een oproep: 
”Ga meteen naar het slachtoffer (+ adres)”. Er 
is dus altijd hulp onderweg…!

De buitenkast is om veiligheidsredenen alleen 
te openen met een pincode, daarom is het 
ook belangrijk om je na de cursus meteen aan 
te melden bij Hartslagnu.nl. Anders krijg je de 
kast niet open en gaan er belangrijke minuten 
verloren… Maar… we gaan door!

Om ook de noordelijke helft van het dorp 
‘hartveilig’ te maken, wil Dorpsbelang ook graag 
een AED met buitenkast in dat deel van het 
dorp. Hier wordt dan ook al druk aan gewerkt.
Maar, hier ongetwijfeld meer over in een vol-
gende editie!

Wilt u leren reanimeren, of wilt u meer weten, 
neem dan contact op met Jolanda van der 
Werff, tel.nr. 562205 of stuur een mail naar 
reanimatie-regio-ferwert@live.nl
We geven regelmatig cursussen.

Een hart voor Holwerd…… 
heb jij het in je..??

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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BURENHULP HOLWERD

Vroeger waren de sociale verbanden in een 
dorp of wijk sterk, het vragen en bieden 
van hulp aan elkaar ontstond vrij gemakkelijk. 
Tegenwoordig is dit niet meer zo vanzelf-
sprekend. Mensen kunnen door verschillende 
oorzaken en omstandigheden moeite ervaren 
hulp te vragen of deze te bieden. Om zorg en 
hulp van en naar elkaar weer dichter naar de 
mensen uit de eigen buurt en/of het dorp te 
brengen kan een Burenhulpdienst hierin iets 
betekenen. 

Deze burenhulpdienst is een organisatie be-
staande uit vrijwilligers. Zij bieden een helpende 
hand waar nodig , wanneer dit niet aanwezig is 
in eigen omgeving en sociaal netwerk. 

Met de Burenhulpdienst wordt de mogelijkheid 
geboden om hulp te bieden of te vragen. Het 
eigen sociale netwerk van de buurt bewoners 
kan op deze manier worden uitgebreid. Vraag 
en aanbod vinden elkaar op deze manier. Het 
gaat om diensten die je als inwoners voor elkaar 
kunt doen, zonder dat er direct iets tegenover 
staat. Dit kan van alles zijn: zoals vervoer en 
begeleiding, ondersteuning bij boodschappen 
of tuinwerkzaamheden, kleine klusjes/reparaties 
in en om huis en oppas huisdieren bij ziekte.

Wat voor de vrijwilliger een kleine moeite is, 
kan voor de hulpvrager veel betekenen.

Als vrijwilliger hoeft u echt niet altijd klaar te 
staan. U kunt ook af en toe een handje helpen; 
gewoon wanneer het u uitkomt. 

Voor het samenbrengen van vraag en aanbod 
door de bemiddeling van Burenhulpdienst be-
taalt u als hulpvrager niets. U betaalt wel een 
onkostenvergoeding aan de vrijwilliger voor 
parkeer- en benzinekosten naar bijvoorbeeld 
een ziekenhuisbezoek.

Bij de Burenhulpdienst is het niet: “Voort wat 
hoort wat”, als u iets vraagt hoeft u niet iets aan 
te bieden als u dat niet kunt.

Om u een indruk te geven wat u kunt vragen 
aan hulpklussen, zijn hieronder enkele voor-
beelden gegeven:
• Kunt u moeilijk zelf boodschappen doen?
•  Lukt het niet het onkruid weg te halen in 

de tuin?
•  Bent u door uw rug gegaan en is er niemand 

die uw hond even uit kan laten? 
•  Vind u het prettig als er iemand meegaat bij 

een bezoek aan bijvoorbeeld het ziekenhuis? 

Stichting welzijn Het Bolwerk initieert in meer-
dere dorpen in Dantumadeel en Dongeradeel 
de Burenhulpdienst en waar nodig bieden zij 
ondersteuning. 
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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

We starten een Burenhulp in Holwerd. Dit is 
een samenwerking van Stichting Welzijn het 
Bolwerk met Dorpsbelang. Daarom vragen we 
uw hulp om vrijwilliger te worden. Het kost 
niet veel van uw tijd en zo helpen we elkaar!  

Een mooi initiatief voor Holwerd.

Heeft u een hulpvraag of wilt u zich als vrijwil-
liger aansluiten bij de Burenhulpdienst? Of heeft 
u nog vragen?

Neem dan contact op met :
Gea de Boer
tel.nr. 0519 – 346729 
mail: geesje01@hotmail.com 

Marijke van der Laan 
tel.nr. 0519 – 562487 
mail: m_heshof@hotmail.com
Dorpsbelang Holwerd.

Stichting Welzijn Het Bolwerk biedt nog 
meer ondersteuningsmogelijkheden.
*  Formulierenbrigade: Vrijwilligers ter onder-

steuning op financieel en administratief ge-
bied.  

*  Maatjesproject: Vrijwilligers die een bezoek 
brengen aan mensen die zo nu en dan een  
gesprekje met iemand willen hebben.  

*  Vrijwilligerssteunpunt: brengt organisaties en 
vrijwilligers samen

*  Mantelzorg: Zorgvrijwilligers ter ondersteu-
ning voor mantelzorgers

Voor hulpvragen of meer informatie betref-
fende overige diensten van Stichting Welzijn 
Het Bolwerk kunt u bellen met 0519-292223 
of mailen naar info@het-bolwerk.eu
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DE NATOER YN EN OM HOLWERD
De natoer oan de pier fan Holwert
Wa ‘t dizze simmer op ‘e fyts of te rinnen gie 
nei de pier fan Holwert koe der moaie natoer 
oantreffe. Hiel faak sjoche je der it wyt mei 
grize boumantsje (witte kwikstaart) mei syn 
wippend sturtsje. Ik tink dat se ek briede flakby 
de Pier. Strânljippen (scholekster) lizze har aai-
en soms op in heale meter fan de pier tusken 
de basaltstiennen. Strânljippen lizze har aaien ek 

wol op daken fan 
gebouen. Wat 
ek hiel aardich is, 
is de stienpikker 
(steenloper). De 
fûgel is alsmar 
dwaande om iten 
tusken de basalt-
stiennen neist de pier fuort te pikken. It is brún 
oer de rêch en ljocht fan ûnderen. As se, meast 
meielkoar, opfleane sjogge jo in prachtige te-
kening op ‘e rêch tefoarskyn kommen. Ek de 
tsjirk (tureluur) komt in protte foar by de pier. 
Se briede yn it lange gers en hâlde har jongen 
goed yn ‘e gaten sittende op in pealtsje. Se 
roppe har eigen namme en wol safolle dat je 
der ‘tureluurs‘ fan wurde.

Blauboarstke (blauwborst)
Ik fytste ek in kear nei de pier en seach op ‘e 
helte fan ‘e Pier in fûgeltsje út it reit wippen. It 
bliuw sitten doe’t ik foarby fytste. In blauboarst-

ke! It is in fûgel sa grut as in protter (spreeuw) 
en is donker fan kleur útsein syn boarst. Dy is 
pachtich blau mei in ljocht streepke yn it mid-
den. It fûgeltsje komt hieltyd faker foar, ek by 
Holwert.

Planten by de Pier 
Der groeie ek hieltyd mear soarten planten op 
de pier. Sa seach ik de vlasleeuwenbek. In giel 
mei oranje blom dy’t foarkomt op ‘e sângrûn. 
Ek Muurpeper wie te finen. It plantsje groeit 
deunby de stiennen en is in vetplant. Prachtich 
giele blomkes hat it plantsje. Foar it earst fûn ik 
rode ogentroost. Wol hûnderd stiks groeiden 
tusken de stiennen. It plantsje is ûng. 10 à 15 
sm en hat rôze-reade blomkes, hiel bisûnder. 

Yntusken is de zeeaster begûn te bloeien yn ‘e 
kwelder. It liket in soad op ús herfstaster. Der 
wurdt ek húning fan heind.

Blommensé
Hiel folle minsken ha genietsje kinnen fan de 
fantastyske blommensé op it lêste stik lân foar 
de pier. In fjild fol blommen mei as topper de 
sinneblommen! In mix fan wylde en kweekte 
blommen ha der wol 6 wike stean te bloeien. 
Minsken makken foto’s troch in list of giene 
sels mei de blommen op ‘e foto. Goed foar 
ynsekten en fûgels!

In moaie neisimmer en 
hjerst tawinske !

Sara Hofman
septimber 2016

sarahofman@gmail.com

Steenloper

Tureluur
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‘t SNEUPWINKELTSJE  HALDT OP...
Bêste ynwenners fan Holwert.

It is al wer 3 jier lyn, it wie begjin 2014 dat ik 
mei it idee kaam om in winkeltsje te begjinnen 
yn Holwert mei twaddehâns guod foaral curio-
sa. It idee wie d’r al jierren mar it kaam d’r mar 
net fan. Doe bin ik nei Durk Geertsma tastapt 
en frege at ik ek yn de Alde Smitte mocht. Durk 
hat it mei Elly oerlein en like dat ek wol leuk ta. 
Durk sei dan meist ek guod fan my ferkeapje, 
want ik wol opromje, en kinst moai yn de âlde 
winkel. De iene kant Durk syn guod en de oare 
kant dat fan my. In toplokaasje is it. Thús ha ik 
alles útwurke en betocht hoe ‘t ik it allegear ha 
soe. Ek hie ik in namme betocht it moast mar ‘t 
Sneupwinkeltsje hjitte. 

Ik mei sels ek altyd graach sneupe en elke 
fakânsje skoar ik wer wat moais sa as dizze 
simmer in lêzplankje mei de letterkes d’r noch 
by. Achterop stiet Hoogeveens Verbeterd 
Leesplankje J.B. Wolters Groningen Djakarta. 
Witte jim it nochfan froeger??

Ja sels yn Australie wêr’t we west ha 2 jier lyn, 
koe ik it net litte om nei sokke winkeltsjes ta te 
gean, se bin oer de hiele wrâld. Sadwaande haw 
ik in protte guod, ek fan famylje hjer. 
Ik feroarje ek wol gauris wat yn’e hûs, ik fyn it 
in oegriis om alles mar fuort te dwaan foaral 
dinkjes fan froeger en antiek en sa. Ik ha alles 
ynrjochte en yn juny 2014 bin ik begûn te fer-
keapjen. Haw fierders gjin reklame makke of sa 
gewoan iepen op tongersdeis en sneons. It rûn 

as in trein in goeie lokaasje, elts fietst d’r lâns en 
hja kamen oerol wei. Minsken dy’t fan soksoard 
winkels hâlde komme wol binnen. 
Sa as afrûne sneon 1 septimber, in man út 
Brussel dy kocht in blokkekarke mei houten 
kleurde blokjes fan froeger foar syn soantsje fan 
2 moanne. Hy die in fietstocht troch Nederlân, 
hie de fytstassen fol. En frege yn’t Ingelsk hoe 
dit mei te nimmen. Ik betocht, d’r leit noch in 
fytstaske fan Durk der ha we it karke yndien en 
oan de fiets bûn hy wie sa bliid as in protter. 

Sa ha ik dizze 3 jier minsken han út it hiele 
lân, út Limburg, Blije, Dokkum, Anjum, Ulrum, 
Amersfoort, Oldebroek, Westbroek, Deinum, 
Pingjum, Schagen, Amsterdam, Wageningen 
ensf. Te folle om op te neamen en út it bûtelân. 
Minsken út Frankrijk, Australie, België, Amerika 
Israël. Se kamen oerol wei. 
En altyd posityf: wat is dit in moai doarp wat 
bin de minsken freonlik. Wat is dit in nostal-
gisch winkeltsje. En geweldich dy âlde Smitte 
Soms tochten klanten: is dit in snoepwinkeltsje. 
Net eltsenien wit de betsjutting fan sneupen. Ik 
frege de minsken ek altyd at se de Smitte efkes 
sjen woenen. No dat wie hielendal geweldich 
fansels. Hjir moat in museum fan makke wurde 
is d’r faak sein. Wa doart it oan, om it pand te 
keapjen. 
Folderkes útdeeld en faak waar d’r frêge wêr’t 
hja in bakje kofje helje koenen of in hapke iten. 
No dat is hjir folop te krijen. Ik haw it mei in 
protte plesier dien mar no hald it dochs op. 

Durk wol it pand graach ferkeapje it stiet no op 
Funda der kinne jo moaie foto’s sjen.

Ein oktober de 29e is de lêste dei dat it ‘t 
Sneupwinkeltsje iepen is. Ik haw leuke anekdo-
tes heard en meimakke sa wie d’r ferline jier 
dy moaie dei dat leden fan de waadferiening 
in nacht yn Holwert ferbliuwden. Der wie ek 
in leuke kuierroute by en sadwaande kaam 
d’r in protte folk del, hiel gesellich. Jûns oant 
12 oere ta drokte. Durk hat doe de hiele dei 
oant smeien west. Knap hjer hy is ek net mear 
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de jongste no. D’r binne ek bern fan de Ploos 
van Amstelskoalle del west op in dei, 4 klassen. 
Durk hat de bern in protte ferteld en it smeien 
sjen litten. 
Ek doe ‘t de Noordhoren iepene waard wie dr 
by de winkel in tonielstikje wat opfierd waard 
troch Marijke van der Laan Binne Reitsma en 
Durk Geertsma. In âlde bus fol mei minsken 
kaam op besite yn de smitte en winkel, om de 
buordsjes te besjen en de Noordhoren dy’t 
iepene waard. Der binne moaie folders fan 
útkaam en by doarpsbelang of ‘t winkeltsje te 
krijen. Je kinne sa lêze wêr welk hús wêr’t in 
buordsje op stiet ta tsjinne froeger. It wie altyd 
prachtich om te dwaan. 

Sa hawwe Durk en ik yn 2014 in jildbedrach 
skonken oan de Ploos van Amstel Skoalle en 
De Tsjelke en yn 2015 oan musiekferiening 
Crescendo en De Bazuin. Oan de ein fan dit 
ferhaaltsje noch in oantal leuke opmerkings út 
it gasteboek wat ik yn 2015 yn de winkel dellein 
ha en minsken wat ynskriuwe koenen.

•  Earste klant 2e jier 2 April 2015: Gelukkig 
weer open Sukses Tineke.  Marian.

•  Cor uit Blije 3 oude moersleutels gekocht 
zeer blij mee.

•  Annet Schaap uit Amsterdam nieuwe bewo-
ner Tsjerkestrj. 1 dochter van Jaap en Reinie. 
Hawwe de âlde skoallekast dy’t froeger yn de 
Openbare Lagere School stie kocht.

• Tof winkeltje uniek Fam van Heetum België.
•  Een korte indringende reis naar het verleden. 

Wat een prachtig stuk historie, waard om 
blijvend historie te blijven 16 mei 2015 Born 
Willem en Cees uit Westbroek.

•  Tiny en Willem van der Wal. Wat een 
prachtige winkel het ruikt nog lekker naar de 
oude tijd.

• Wadlopers uit Schagen.
•  We enjoyed very much to visit here in this 

buetiful place The guyes from Israël.
•  Hilde en Dirk Lemarcq uit Sint Kornelis 

Horebeck België ook generaties smeden en 
zelf smid mooi om dit te zien.

•  Fam Verburg Opheusden De Betuwe. Wij 
hebben de telmachine van de Smid, Melkboer 
gekocht voor onze kaaswinkel.

•  Ellie Biesters uit Zeist wat een mooi pandje 
en de smederij is een museum.

•  Fam W. Tams uit Den Helder. Mijn groot-
vader Willem Elzinga kwam uit Holwerd. Er 
is vast nog wel iets te vinden in oude doku-
menten. Fantastisch in een echte Smidse te 
zijn geweest.
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•  Nel van der Schee uit Ysselstein. Winkeltje 
en werkplaats bezocht. Leuk om hier weer 
te zijn ik denk er vaak aan terug. Ik had 5 jaar 
geleden een lekke band die Geertsma weer 
voor mij heeft geplakt. Leuk om hier weer te 
zijn. Heb een Piet Pelle bel gekocht. Nel fietst 
de elfstedentocht.

•  Wat een fantastische plek ik zeg nog kopen 
ook leuk om in de smederij te mogen kij-
ken. Margreet uit Sassenheim en Joyce uit 
Brisbane Australie. 

•  Wij wandelen door Holwerd en kwamen dit 
winkeltje tegen. Mochten de smederij zien. 
Werden lief geholpen en gingen met een 
mooi glazen schaaltje naar huis, Annie en 
Henk uit Bunnik.

En sa kin ik noch wol efkes trochgean, it gaste-
boek stiet fol.

It is no echt sa fier it pand Waling Dykstrastrjitte 
7 komt wer leech. Ik hoopje dat d’r ien is dy’t 
it oandoart om it pand te keapjen, miskien it 
hiele doarp. En it mei syn allen opknappe en as 
museum en miskien winkeltsje yn oare foarm 
as sa fierder te gean. Wy sille ôfwachtsje. Ik 
haw it altyd mei in protte nocht dien en sil it 
ek wol misse de omgong mei al die ferskillende 
leave minsken. 
Ik soe sizze kom nochris in kear del no it noch 
kin, yn it nostalgieske winkeltsje en de smitte. 
Miskien kom ik op in oar plak noch wolris 
werom. 
‘t Sneupwinkeltsje is noch iepen yn septimber 
op tongersdei de 22e en 29e en sneons 10, 17 
en 24 septimber. En yn oktober de 6e en 27e 
en sneons 1, 8 en 29 oktober de lêste dei.

OANT SJEN
Groetnis fan Tineke Veldema

AGENDA

SEPTEMBER 2016
 23  20.00 u. Lezing door Wim Anker, MFA 

de Ynset
 25  16.00 u. Muziek Kroegbaas en freonen, 

MFA de Ynset

OKTOBER 2016
 2  15.00 u. Brouwer Akkordion orkest  

yn ‘t Willebrordustsjerke 
 16  15.00 u. Kinderfilm, MFA de Ynset
  
  ‘t Sneupwinkeltsje
   Geopend op donderdag van 13.00 

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

NOVEMBER 2016
 2  20.00 u. Tryater mei ‘De wierheid fan 

Wylgeragea’, MFA de Ynset
 26  21.00 - 02.00 u. Muziek van Vangrail, 

MFA de Ynset

DECEMBER 2016
 22  15.00 u. Kerstfilm voor de hele familie, 

MFA de Ynset
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SELMA & HOLWERD
Een aantal jaren geleden bezochten Greta en 
TsjenY Tsao ons huis aan de Foarstrjitte 20 
in Holwerd, om te zien waar moeder Selma 
en opa Max een tijdje ondergedoken heb-
ben gezeten tijdens de 2de wereldoorlog. 
Marijke Kingma, familielid van de slagersvrouw 
Peenstra-Kingma, zorgde voor deze onderduik. 
Hierbij een foto van Marijke (inmiddels 94 jaar) 
samen met Greta en TsengY, de kinderen van 
Selma.

Carolijn Visser een bekend schrijfster van reis-
verhalen, ook aanwezig tijdens het bezoek aan 
ons huis, vertelde dat ze een boek over het le-
ven van Selma zou gaan schrijven. Holwerd en 
de slagerij - waar de familie Peenstra woonde 
en onderdak bood aan Joden - komen kort in 
het boek voor. 
Het boek is klaar en zal medio september 
verschijnen.
Hiernaast kunt u het artikel lezen met omslag-
foto van het nieuwe boek over Selma met haar 
man en kinderen, geschreven door de uitgever 
van Carolijn.

Marijke van der Laan

Carolijn Visser
Selma. 
Aan Hitler ontsnapt, 
gevangene van Mao

Omslag boek, Selma en haar 
man met kinderen Greta en 
TsengY (Dop)

Selma Vos was de enige Nederlander die in 
China woonde ten tijde van Laat Honderd 
Bloemen Bloeien, de Grote Sprong Voorwaarts 
en de Culturele Revolutie. Zij en haar gezin 
werden slachtoffers van de grootse idealen van 
de maoïstische heilstaat.
 
De joodse Selma Vos groeide op in IJmuiden 
en wist tijdens de Tweede Wereldoorlog aan 
de nazi’s te ontkomen. Tijdens haar studie in 
Cambridge ontmoette ze Chang Tsao, de man 
van haar leven. Na de geboorte van hun kinde-
ren Greta en Dop (Tseng-Y) bouwden ze een 
bestaan op in het China van Mao.
Chang was vooraanstaand lid van de Partij en 
leidde het Psychologisch Instituut, toch ble-
ven Selma en haar kinderen buitenstaanders. 
Tijdens de Culturele Revolutie werd Chang 
uit zijn functie gezet en door zijn collega’s 
aangevallen. Selma, lerares aan de Tweede-
talenschool, werd uiteindelijk samen met hem 
gearresteerd. De Culturele Revolutie bete-
kende de ondergang van het hele gezin.

Meesterlijk roept Carolijn Visser de sfeer op van 
het schrale, revolutionaire Peking. Ze schildert 
de grote parades ter ere van de Volksrepubliek, 
de ideologische blindheid van westerse fellow-
travellers, de grote hongersnood en uitzinnige 
Rode Gardisten die alles wat westers en oud 
was vernielden. Selma behoort tot de hoogte-
punten in haar oeuvre.
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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
■   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
11 oktober ■ 8 november ■ 13 december

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

De Tsjelke en de Bazuin

Inleveren kopij
De Doarpsbel verschijnt 4x per jaar 
in een oplage van 535 exemplaren. 

Agenda, data en kopij inleveren vóór 
6 december 2016

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


