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NIJS FAN DOARPSBELANG
“Holwerter toer, Holwerter toer, skoagest 
fier de fjilden oer” Kin jim dit ferske? “Trouwe 
wachter fan de klei, nea bist út myn tinzen wei, 
swalk ik hiel de wrâld ek oer, it hert lûkt nei die 
Holwerter toer”. Oan dit ferske tocht ik doe’t 
de âlde toer fan’t hjerst yn ‘e steigers stie. Hy is 
ien fan de heechste doarpstuorren fan Fryslân 
en is boud yn de midsieuwen . De spits is der 
letter yn de 17e ieu op setten. At hy ris prate 
koe…. Die hat fansels hiel wat meimakke yn 
de rin fan de tiid! De hoanne en de wizerplaat 
binne der ôf west foar ûnderhâld en troch in 
grutte kraan wer te plak set. Se bin wer op ‘e 
nij yn it blêdgoud set en strielje en skitterje wer 
yn ‘e sinne. Us toer kin wer hiel wat jierren mei. 
Dêr kin we grutsk op wêze!

Decembernummer
De winteruitgave van de doarpsbel is ook dit 
jaar weer huis-aan-huis verspreid. Bent u nog 
geen lid van onze vereniging? Dorpsbelang 
komt op voor de belangen van Holwerd en 
omgeving. Dorpsbelang is er voor jong en 
oud en is een steeds belangrijker wordende 
schakel naar de gemeente Dongeradeel en 
de provincie Fryslân. Word lid voor slechts  
€ 8,00 per jaar en u blijft op de hoogte van de 
ontwikkelingen en u geeft steun aan het welzijn 
en de “mienskip” van ons dorp. Dat is ook in 
uw belang!

Contributie
Aan de vorige doarpsbel zat een brief van de 
penningmeester gehecht met het verzoek om 
de contributie à € 8,00 voor het jaar 2017 
over te maken. Mocht dat nog niet gedaan zijn 
dan verzoeken wij u dit alsnog spoedig in orde 
te maken . Zie voor het rekeningnummer van 
dorpsbelang bij de bestuursgegevens elders in 
dit blad.

Nieuw bestuurslid
Sinds oktober is Grietje van der Woude ons 
bestuur komen versterken. Vooruitlopend op 
de ledenvergadering begin volgend jaar, waarbij 
twee van onze zittende bestuursleden hebben 

aangekondigd dan af te zullen treden, is het 
mooi dat we al op voorhand weer een nieuw 
lid hebben kunnen vinden om de voortgang 
van onze vereniging te waarborgen. In de 
huidige tijd is het steeds lastiger geworden om 
nieuwe bestuursleden te vinden. Blijkbaar wil 
men zich niet meer zo makkelijk binden. Maar 
verenigingen kunnen nu eenmaal niet zonder 
een bestuur! 

Aanpassing kruispunt
In het bestuursoverleg van oktober kwamen 
twee medewerkers van de provincie Fryslân 
uitleg geven over de voorgenomen aanpak van 
de kruising van de Fiskwei met de Grândyk. 
Aanleiding is de verkeersonveilige situatie die 
zich voor kan doen tijdens de piekmomenten 
van verkeersstromen van en naar de pier voor 
voertuigen komend vanaf de pier die linksaf wil-
len slaan in de richting Ternaard. Dit blokkeert 
de doorstroming richting rotonde omdat er 
geen opstelruimte is. Opstoppingen op onver-
wachte locaties vergroten de kans op kopstaart 
botsingen. De provincie wil daarom op deze 
plek de bocht ruimer maken en komend vanaf 
de pier een linksafvak richting Fiskwei gaan 
aanleggen. De tekeningen zijn ons voorgelegd 
en besproken. Dorpsbelang heeft voorgesteld 
de oversteek van het fietspad wat verder van 
de kruising te situeren. He t plan heeft onze 
goedkeuring gekregen. Er zal voor de verbre-
ding grond aangekocht moeten worden door 
de provincie. Als alle procedures zijn doorlopen 
kan er in de nazomer van 2018 worden gestart 
met de uitvoering.

Roek
Na afloop van de sinterklaasintocht, georgani-
seerd door de Activiteitencommissie Holwerd 
(ACH) op zaterdagmiddag 25 november, 
werd weer geheel onverwacht de Holwerter 
Roek uitgereikt door het geheime genoot-
schap “Corvus Frugilegus”. Ditmaal werd de 
wisseltrofee uitgereikt aan de leden van de 
Activiteitencommissie die op dit moment 
bestaat uit Arjan Barendsen, Wietske van 
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der Weg, Annie Hiddema, Gert Vink, Arjen 
Veldema en Berber Meindertsma. Zij waren 
zeer verguld met de onderscheiding. De ACH 
is sinds jaar en dag in touw om leuke spellen 
en activiteiten te verzinnen en te organiseren. 
Dat doen ze bijzonder goed en ze hebben er 
veel plezier in. Hiermee dragen ze op hun eigen 
manier een steentje bij aan de leefbaarheid 
van ons dorp. Van harte gefeliciteerd met de 
Holwerter Roek 2017! Ook iemand nomine-
ren voor de roek? Dat kan door een mail te 
sturen met daarin de naam van de persoon of 
groep personen met een motivatie naar:  info@
holwerter-roek.nl.

DOM 
(dorpsontwikkelingsmaatschapppij Holwerd)
In deze donkere tijd van het jaar zal er niet of 
weinig aan de buitenkant van de eigen woning 
geklust worden. Voor diegenen die dat toch 
van plan zijn is er géén subsidie meer te verkrij-
gen voor projecten voor aanpak van de eigen 
woning binnen het beschermde dorpsgebied. 
Wel is nog steeds de stimuleringslening van het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland 
(SVN) van kracht. Dit is zeer de moeite waard 
in het geval van groot onderhoud aan de 
buitenkant van de eigen woning die binnen 
de grenzen van het beschermde dorpsgezicht 
liggen. Denk maar eens aan de vernieuwing  
van dakpannen of dakgoten en kozijnen. Dit 
kan flink in de papieren lopen en dan is een 
laagrentende lening mooi meegenomen. Om 
voor een lening in aanmerking te komen 
moeten de bouwkosten minstens € 5.000 
bedragen en moet aan de voorwaarde van 
het gebruik van traditionele bouwmaterialen 
worden voldaan. We hebben niet voor niks 
een beschermde dorpsstatus en het doel van 
de regeling is dit aanzien te behouden en te 
versterken waardoor het ook goed wonen is in 
de oude kern.  Het experiment duurzaam be-
schermde dorpsgezichten Dongeradeel, zoals 
het project heet van waaruit de DOM werkt, 
is een succes. Gemeente en provincie zijn zeer 
positief en ook in Den Haag is er aandacht voor 
hoe het experiment een antwoord kan zijn op 
de krimpende bevolking en behoud van de 

voorzieningen. Daarnaast is het ook nog eens 
zeer bijzonder hoe in dit project ambtenaren 
en burgers samenwerken. De DOM bestaat 
uit Holwerders die samen met de gemeente 
beslissingen mogen nemen over het wel of 
niet goedkeuren van projecten en het verlenen 
van een subsidie of lening. Normaliter zijn dit 
soort dingen een zaak van de overheid. Het is 
niet eerder vertoond dat een overheid samen 
met burgers de besluiten neemt. Dat is uniek in 
Nederland! Nogmaals wijzen we er op dat er 
ook nog steeds van de potten publieke projec-
ten (gericht op herinrichting en opwaardering 
openbare ruimte) of de kansenpot (activiteiten 
gericht op sociale of economische versterking) 
gebruik gemaakt kan worden. Voor informa-
tie stuur een mail naar: dedom.holwerd@
gmail.com of neem contact op met Gerben 
Osinga, Douwe Dijkman, Marla Vernoij of 
Henk Willemsen.

Vergister op Lands Welvaren
De ontwikkelingen hebben niet stil gestaan. 
Er is een actiecomité opgericht en er hebben 
gesprekken plaats gevonden tussen dorps-
belang, comité en de heer Johannes van der 
Veen uit Niebert. Het actiecomité “Holwerd 
is tegen” heeft rondom Holwerd spandoeken 
opgehangen en  folders verspreid met als doel 
handtekeningen te verzamelen en de actiebe-
reidheid te peilen onder de Holwerders. De 
handtekeningenactie heeft inmiddels al heel 
wat respons opgeleverd en wordt door het 
comité in kaart gebracht. 

Dorpsbelang is geen voorstander van het op-
nieuw opstarten van de vergistingsinstallatie, 
maar als aan alle wettelijke verplichtingen en 
vergunningen is voldaan dan mag de vergister 
van start gaan. De heer Van der Veen heeft 
inmiddels het proces in werking gezet om de 
mestvergister weer in gebruik te gaan stellen. 
Dit heeft alles met de overheidssubsidie te 
maken die nog voor een beperkte periode op 
de installatie rust. Op de gemeentepagina in de 
Nieuwe Dockumer Courant van 29/11/2017 
werd de aanvraag voor de omgevingsvergun-
ning voor een aantal wijzigingen in het proces 
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op het gebied van milieu aangekondigd. De 
FUMO is de instantie die deze milieuvergun-
ning gaat beoordelen waarbij aan de wettelijke 
eisen moet worden voldaan. Zodra er door de 
gemeente een besluit genomen is bestaat er 
de mogelijkheid om bezwaar tegen dit voorge-
nomen besluit in te dienen. We blijven het op 
de voet volgen.

En dan dit noch
Op zaterdag 6 januari wordt de kerstbomen-
actie weer georganiseerd door de gemeente. 
Leden van dorpsbelang zullen van 10 tot 12 
uur op het parkeerterrein bij de COOP staan 
om de bomen in te zamelen. Verderop in de 
doarpsbel meer hierover. 

Geconstateerd is dat er op het schelpenpad 
tussen de Elbasterwei en de Teebus met auto’s 
wordt gereden waardoor er kuilen en sporen 
van auto’s in de schelpenlaag zijn ontstaan. Het 
is een fiets- en wandelpad en dus niet bestemd 
voor auto’s. Dorpsbelang heeft dit aangekaart 
bij de gemeente. Wijkbeheer heeft inmiddels 
bordjes geplaatst met daarop “fietspad” en 
zal de schelpenlaag weer gaan aanvullen en 
egaliseren. 

Vrijdag 13 oktober had de werkgroep Holwerd 
aan Zee een gesprek met de Commissaris van 
de Koning, de heer Arno Brok. Dit gesprek is 
voor de werkgroep een verdere stap richting 
uitvoering van de eerste fase van Holwerd 
aan Zee: het herstel van de verbinding met 
de Waddenzee in de vorm van een getijden-
meer in combinatie met natuur, recreatie en 
landbouw. 

In de bestuursvergadering van 28 november 
kwamen de directeuren van OBS De Tsjelke en 
CBS Ploos van Amstelskoalle vertellen over de 
stand van zaken in het proces van samengaan 
van de beide scholen. Het vordert gestaag, 
maar er is nog een lange weg te gaan. Doel 
is om per schooljaar 2019/2020 de nieuwe 
school van start te laten gaan in een nieuw 
schoolgebouw nabij MFA De Ynset aan De 
Morgenzon. 

Ook op 28 november is in een overleg in 
Hallum met de provincie Fryslân en vervoers-
maatschappij Arriva samen met vertegenwoor-
digers van de dorpsbelangen van Hallum, 
Marrum, Ferwert, Blije en Ternaard gesproken 
over een te houden experiment met buslijn 54 
richting Leeuwarden. Om de bereikbaarheid op 
het platteland te garanderen willen provincie en 
Arriva de bussen van lijn 54 directere routes 
laten rijden. Dit houdt in dat de bushaltes in 
de dorpen Hallum, Marrum, Ferwert en Blije 
zouden komen te vervallen en dat lijn 54 die 
tot nu toe door de dorpen gaat voortaan hal-
teert aan de buslussen aan de doorgaande weg 
Holwerd-Leeuwarden. Uitgangspunt is dat de 
reismogelijkheden hierdoor toenemen en men 
sneller van A naar B kan reizen. In februari is er 
een vervolgbijeenkomst gepland. Blijf altijd op 
de hoogte van het laatste Holwerder nieuws 
via internet: www.holwerd.nl.

En dan stean wy aansen foar 2018. It jier fan 
de Kulturele Haadstêd Leeuwarden-Fryslân. 
Hiervoor willen wij ook verwijzen naar de 
activiteiten die de verschillende werkgroepen 
in dit kader onder dorpsbelang organiseren 
voor Holwert Ferbynt. Zo is de werkgroep 
nachtkuier al druk aan de slag met de kuier op 
6 oktober. Dit belooft een spectaculaire editie 
te worden. De maand april staat in het teken 
van de kunst. Holwerder en Amelander kunste-
naars zijn uitgenodigd te exposeren. Onderdeel 
van de expositie zullen ook de winnende foto’s 
van de fotowedstrijd zijn die onlangs van start 
is gegaan. En op 21 april het Kuiermiel, voor 
elkaar koken en met elkaar eten.

Dat wie it wer.

Noflike krystdagen en in goed begjin foar 2018 
tawinske.

Dorpsbelang, Henk Willemsen
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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: 
De Morgenzon 7, 9151 KM Holwerd
Regiobank: NL37 RBRB 0694 0539 61

Algemene bestuursleden:
-  Tineke Hoekstra, Stasjonswei 43,  

tel. 06 - 20 75 08 87.
- Hessel Hiddema, Mûnereed 6, tel. 561716.
-  Jelmer van der Hoop, Achter de Hoven 20, 

tel. 06 - 15 47 43 34.
-  Henk Willemsen, Waling Dykstrastrjitte 5,  

tel. 561035.
-  Grietje van der Woude, De Teebus 3,  

tel. 561469

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

DIT JAAR REIKT SINTERKLAAS DE HOLWERTER ROEK UIT!
Tijdens de intocht van Sinterklaas werden niet 
alleen de kinderen verrast, maar ook de leden 
van de Activiteitencommissie Holwerd. Zes 
cadeaus in de zak! Dit bleken oorkondes voor 
de Holwerter Roek toekenning. Blij verrast na-
men Arjen Veldema, Arjan Barendsen, Berber 
Meindertsma, Annie Hiddema, Gert Vink en 
Wietske van der Weg, de oorkonde en de wis-
selbokaal in ontvangst.  Sinterklaas roemde hun 
inzet voor het dorp. Want al meer dan twintig 
jaar is de activiteitencommissie druk bezig met 
het organiseren van activiteiten die uniek zijn 
voor een dorp! Greppeltocht, buikschuiven, 
lasergamen, zeepkistenrace om maar wat te 
noemen.
 
Niet alleen de organisatie, maar vooral ook de 
manier waarop alles tot in de puntjes elke keer 
weer is geregeld, sprak het geheim genoot-
schap “Corvus Frugilegus” ontzettend aan. “En 
dan ook nog met zo’n beperkt budget, dat 
siert hen!”

Het geheim genootschap reikt elk jaar de Roek 
uit aan een vrijwilliger of een groep vrijwilligers. 
Het is een erkenning voor mensen die zich 
uitermate hebben ingezet voor het dorp.

We hopen met elkaar dat de Activiteiten-
commissie nog lang de levendigheid in het dorp 
hoog in het vaandel heeft!
 
En denken jullie vast mee over de Holwerter 
Roek 2018?
Mailadres: info@holwerter-roek.nl
 

Het genootschap Corvus Frugilegus
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OPROEP INLEVEREN OBLIGATIES SRTH
Afgelopen zomer stond op wwwholwerdon-
line.nl dd 6 juli 2017 een verzoek om alle obli-
gaties van de SRTH  in te leveren. Obligaties 
hebben een waarde van € 4,50 per obligatie. 
Helaas hebben weinigen hierop gereageerd. In 
ons onvolprezen contactblad De Doarpsbel 
van sept. is er ook aandacht aan geschonken, 
ook deze keer weinig resultaat. Mocht u lezer 
in het bezit zijn van 1 of meerdere obligaties, of 
zijn er in uw familie of kennissen kring personen 
die in het bezit zijn obligaties, vertel het hun. 

Ook degene die de obligaties willen schenken 
neem even contact op met ondergetekende. 
Op verzoek ontvangt u een formulier waarop 
u uw gegevens kunt invullen in verband met 
het verzilver-en of schenken van de obligaties. 
Nogmaals stel niet uit doe het nu!

Namens de SRTH, Durk Geertsma 
W. Dykstrastrjitte 12,, 9151 JK HOLWERT 

(E-mail: durkgeertsma@outlook.com)

STICHTING KLACHTENINSTITUUT UITVAARTWEZEN
De SKLU behandelt klachten van mensen over 
een uitvaart. Hiervoor is een klachtenregle-
ment opgesteld en sinds 1 januari 2015 is er 
een ombudsman aangesteld: Mevr. Mr. Marliz 
Schellekens. Zij is een onafhankelijk jurist met 
veel ervaring als ombudsman. Daarnaast heeft 
ze goed zicht op de psychologische en sociale 
elementen die binnen menselijke relaties spe-
len. Voor de klager zijn geen kosten verbonden 
aan de afhandeling van zijn klacht. De neutra-
liteit is gewaarborgd in het klachtenreglement 
dat de stichting heeft opgesteld.
De SKLU is er voor de bescherming van de 
consument en om het zelfreinigend vermo-
gen van de uitvaartbranche te stimuleren. De 
leden c.q. verenigingen van de deelnemende 
organisaties zullen eerst zelf de klacht van de 
consument in behandeling nemen. Komen ze er 
niet uit, dan kan de klager een oordeel van de 
Ombudsman Uitvaartwezen vragen. De leden 
van de deelnemende organisaties hebben zich 
verplicht om het oordeel van de Ombudsman 
als bindend advies te accepteren en uit te 
voeren.
Als er een klacht is is de uitvaartondernemer 
en/of het bestuur van de Uitvaartvereniging het 
eerste aanspreekpunt voor de consument. Het 
is van belang dat zij er eerst proberen uit te 
komen. In de meeste gevallen zal dit ook wel 
lukken. Mocht dit niet het geval zijn en is de kla-

ger niet tevreden met de uitkomst dan kan de 
klacht worden ingediend bij de Ombudsman 
Uitvaartwezen. Het is dus niet de bedoeling 
dat de klacht rechtstreeks wordt ingediend bij 
de Ombudsman. Is dit wel het geval dan zal de 
klager in eerste instantie worden terugverwe-
zen naar de eigen vereniging.
Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen 
van een klacht en de afhandeling er van. De 
uitvaartbranche betaalt de kosten van klacht-
behandeling omdat de branche het belangrijk 
vindt dat consumenten met een klacht terecht 
kunnen bij een onpartijdige instantie.

De Uitvaartverenigingen zijn via de Federatie 
aangesloten bij de SKLU. De SKLU is opgericht 
op initiatief van de volgende verenigingen:
•  Branchevereniging Gecertificeerde  

Nederlandse Uitvaartondernemingen
•  Vereniging van Mortuariumbeheerders in de 

Gezondheidszorg.
• Landelijke Vereniging van Crematoria.
• Landelijke Organisatie Begraafplaatsen.
•  Nardus (Samenwerkende 

Uitvaartorganisaties)
• Stichting Keurmerk Uitvaartzorg.
Website: www.ombudsmanuitvaartwezen.nl

A. van der Weg
Secr. Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG 
DINSDAG 28 MAART 2017
1) Opening
  De voorzitter Arnoud Haitsma opent de 

vergadering en heet iedereen welkom. In 
het bijzonder de raadsleden, dorpencoör-
dinator Ina Witteveen en de consulent van 
Thús Wonen.

  Dhr. Metske van der Ploeg en Dhr. Upt 
Hiddema hebben zich afgemeld.

2) Notulen jaarvergadering 2016
  De notulen worden ongewijzigd vastge-

steld.

3) Ingekomen stukken
  Dhr. Metske van der Ploeg heeft twee pun-

ten doorgegeven; de website Holwerd.nl 
en parkeerproblematiek in Holwerd en dan 
met name de toezichthouders die momen-
teel erg fanatiek bezig zijn in het dorp.

  Deze punten nemen we mee naar de 
eerstvolgende bestuursvergadering.

4) Mededelingen
  Er is gratis WiFi in Holwerd op de route 

van de Waddentour.
  Op 4 april a.s. is er een avond voor 18-40 

jarigen waar we informatie willen geven 
over de verschillende besturen die ons 
dorp rijk is. 

  Op 27 maart was er een avond georgani-
seerd voor dorpsbelangen van dorpen langs 
de Waddenkust. De bedoeling is om met 
elkaar de schouders eronder te zetten om 
sterker te staan richting politiek. Voorbeeld 
waarin we met elkaar moeten samenwer-
ken is Sense of place.

5) Jaarverslag 2016
  Het jaarverslag staat vermeld in de 

Doarpsbel, vanavond wordt er een foto-
presentatie gegeven van de activiteiten die 
zijn geweest het afgelopen jaar.

  Een jaarlijks terugkerende activiteit is de 
Himmeldei, de voorzitter noemt dat deze 
voor a.s. zaterdag 1 april staat gepland.

6) Financieel verslag
  Dorpsbelang
  Dhr. Haaye Van der Ploeg vraagt naar de 

maaivergoeding: dat gaat naar Dhr. Botma, 
hij maait de speeltuin.

  Subsidie WiFi: in eerste instantie hadden 
we € 9400 gekregen, maar de aanleg van 
de WiFi heeft € 12.000 gekost. Dit is in-
middels door de provincie betaald.

 Holwerterfeest
  Er wordt gevraagd wat de compensatie 

vrijdagavond is: vorig jaar was er op vrij-
dagavond geen activiteit in de tent maar op 
het veld. Daarom is er door de Stichting 
een bedrag gegeven ter compensatie aan 
de horeca voor het verlies van de entree 
inkomsten die ze normaal gesproken op 
vrijdag hebben.

  Er is een anonieme gift gegeven: een me-
neer die in de oorlog ondergedoken heeft 
gezeten in Holwerd, heeft een gift gegeven, 
dit is gebruikt voor het ontbijt met de 
schoolkinderen en voor de activiteit die 
daarna was.

 Activiteitencommissie
  De activiteitencommissie heeft moeite om 

eindjes aan elkaar te knopen, daarom ver-
hoogt Dorpsbelang de jaarlijkse bijdrage 
naar € 500 euro per jaar.

7) Verslag kascommissie
  Dhr. Gerrit Bilker en Dhr. Durk Bergema 

hebben de kasboeken gecontroleerd. Dhr. 
Gerrit Bilker doet verslag: de boeken zagen 
er keurig uit, er zijn geen onrechtmatig-
heden gevonden. Hij vraagt nog aandacht 
voor het volgende: De activiteitencommis-
sie heeft het krap. Dit heeft met name te 
maken met het Sinterklaasfeest. Dit is een 
dure activiteit. De baard van Sinterklaas en 
de petten van de pieten moeten vervangen 
worden. Daar is geen budget voor.

 
  De vergadering verleent decharge aan het 

bestuur.
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8) Benoeming nieuw lid kascommissie
  Dhr. Durk Bergema heeft twee jaar de kas-

sen gecontroleerd. Dhr. Jan Idsardi neemt 
zijn plek in. Gerrit Bilker blijft nog een jaar. 

9) Verslag deelcommissies

 • Activiteitencommissie
  Het verslag heeft in de Doarpsbel gestaan. 

Mevr. Tineke Hoekstra vertelt nog even 
wat er in 2016 allemaal is georganiseerd.

 • Stichting Holwerterfeest
  Dhr. Syds Miedema vertelt wat over het 

feest van 2016. De evaluatie is goed gegaan, 
het bestuur was tevreden. De bestuursle-
den Nynke Wijma en Welmoed Schaap 
zijn uit het bestuur gegaan; Harnt Schaap 
en Gerben Acronius hebben hun plaats 
ingenomen. Dit zijn de bestuursleden vanuit 
de Oranjevereniging.

  Syds Miedema noemt nog dat er ieder jaar 
de gelegenheid is voor Holwerter onder-
nemers om zich aan te melden als zij de 
catering willen verzorgen van het feest. Het 
gaat goed zoals het gaat, maar gezien dat 
er nieuwe ondernemers in het dorp zijn 
gekomen is het toch goed om dit te blijven 
noemen.

  In mei komt het programma en de bekende 
envelop weer bij iedereen in de bus.

 • Wadden Belevingscentrum
  Dhr. Alex Hazelaar vertelt wat over De 

Noordhoren: Vorig jaar zijn er 300 losse 
bezoekers en 300 bezoekers via een groep 
geweest. 1 april gaat De Noordhoren weer 
vier middagen per week open. Nieuw is de 
Slentertocht op het Wad met een natuur-
gids. Deze is vooral geschikt voor kinderen. 
Voor € 10,- per jaar ben je donateur van 
de Noordhoren. Dan kun je het hele jaar 
gratis naar binnen met bijvoorbeeld visite, 
kleinkinderen etc.

 • Experiment beschermd dorpsgezicht
  Henk Willemsen vertelt e.e.a. over de 

DOM. Het project zou vier jaar duren, 

deze vier jaar zijn voorbij. Maar zoals het 
nu lijkt, krijgt het een vervolg. Het project is 
succesvol. De gemeente en provincie staan 
hiervoor open. De pot voor de subsidie 
van aangezicht projecten was leeg. Er is vo-
rig jaar een herschikking van geld geweest 
zodat de DOM Holwerd weer € 40.000 
had. Dit geld is intussen weer op. Er zijn 
in Holwerd 48 panden gestimuleerd met 
subsidies. Ook zijn er leningen verstrekt.

  De pot publieke projecten is nog niet ge-
bruikt, DOM wilde dit geld gebruiken voor 
de Hegebuorren, maar de aanvraag hier-
voor dit is door het Iepen Mienskipsfûnds 
niet goedgekeurd. Ook Bosma’s Plein om-
wonenden zijn bezig met herinrichting, 
daarvoor kan ook geld uit de publieke 
projecten gebruikt worden.

  Kansenpot: o.a. gebruikt voor plattegrond-
kasten, Waddentour.

 • Stichting Recreatie en Toerisme
  Dhr. Durk Geertsma: de Holwerter vaart 

slibt dicht, er kunnen geen boten meer 
door. SRTH wil wel van de haven af. De 
obligaties kunnen weer ingeleverd worden.

  Dhr. Harm van der Ploeg: boten die in de 
haven liggen, kunnen die er weg.

  Dhr. Jan Idsardi vraagt naar de financiën. De 
SRTH hoeft geen verantwoordelijkheid af 
te leggen.

  Mevr. Eva Rintjema vraagt naar obligaties 
die geschonken worden, waar dit geld naar 
toe gaat. Durk Geertsma vertelt dat dit geld 
ten goede komt van het dorp. Eva vraagt of 
dit geld ook geschonken kan worden aan 
de Activiteiten Commissie. Dhr. Rense van 
Slooten geeft aan dat in de statuten staat 
dat het geld ten goede moet komen aan 
recreatie en toerisme in Holwerd. 

 • KH2018
  Klaske Miedema vertelt over KH2018. Op 

6-9-2016 is er een brainstormavond ge-
weest. Heel veel ideeën die zijn bedacht 
zijn samengekomen tot het centrale thema 
“Holwerd ferbynt”.

  Er worden een aantal weekenden met acti-
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viteiten georganiseerd in 2018.
  Marjolein Broersma over de nachtkuier: 

de nachtkuier is op 6-10-2018. Het doel is 
Holwerd op de kaart zetten.

  De werkgroep heeft de ambitie om het 
loop- en lichtjesfeest van het noorden te 
worden. Er zijn meerdere routes, niet alleen 
voor de mensen uit Holwerd en omliggen-
de dorpen, maar ook voor de cultuurtoerist 
en de fervente wandelaar. Er is hulp nodig, 
vooral ook bij techniek, licht etc.

  In 2017 is er een boerderijroute, 3 routes 
van verschillende lengtes. Volg de face-
bookpagina van de nachtkuier om op de 
hoogte te blijven.

  Dhr. Rense van Slooten vraagt waarom de 
nachtkuier 3 weken naar voren is gehaald. 
Dit heeft o.a. te maken met de kroegen-
tocht en omdat er veel gebruik gemaakt 
wordt van licht en dit geen recht doet aan 
“de nacht van de nacht”.

 • Holwerd aan Zee
  Dhr. Theo Broersma vertelt wat over 

Holwerd aan Zee. Na de info avond in de-
cember leefde het gevoel dat Holwerd aan 
Zee niet meer doorgaat. Vandaar nu nog 
weer een keer uitleg. De werkgroep staat 
niet stil, er zijn intensieve contacten met o.a. 
Ameland die heel erg open staan voor de 
plannen. 

  Uit de MIRT is gekomen dat het plan te 
groot is om in één keer uit te voeren, maar 
dit in kleine stukken te knippen. Beginnen 
met de dingen die nu uitgevoerd kunnen 
worden, zoals sense of place, urban cam-
ping, Hotel Holwerd etc.

  Hier hoort ook het opwaarderen van de 
veerdam bij; er staan nu borden verboden 
te zwemmen. Aan westkant mogelijk de 
borden weer weg, er is nog geen definitief 
uitsluitsel gegeven. Daarnaast zijn er plan-
nen om de veerdam aan te pakken om zo 
aantrekkelijker te maken.

  Dhr. Douwe Dijkstra draagt een idee aan 
van een kabelbaan waarin toeristen kunnen 
zitten, een kabelbaan over het wad zodat 
met het van boven kan bekijken.

10) Bestuurswisseling
  Theo Broersma heeft 2 periodes van 4 jaar 

in het dorpsbelang gezeten. Hij gaat nu uit 
het bestuur. Theo heeft veel werk verzet 
de afgelopen jaren en wordt bedankt voor 
zijn inzet. 

  Tineke Hoekstra heeft aangegeven zitting te 
willen nemen in het bestuur. De leden zijn 
hier akkoord mee. Tineke wordt welkom 
geheten in het bestuur.

11) Rondvraag
  Mevr. Ellis Bultema vraagt of de activiteiten-

commissie niet door het dorp kan voor een 
vrijwillige bijdrage. Dhr. Gert Vink geeft aan 
AC hier wel over na heeft gedacht, maar 
ze willen het dorp niet te vaak om bijdrages 
vragen.

  Dhr. Haaye van der Ploeg vraagt naar het 
Ommetje Holwerd; de bordjes zijn niet te 
vinden. Dhr. Jan Idsardi beaamt dit. Maar de 
route staat wel op de site van Ecolana.

  Dhr. Marten De Vries: route buitendijks 
naar de Vogelkijkhut is niet goed aange-
geven. Hier is Staatsbosbeheer nog mee 
bezig.

  Dhr. Kees de Vries vraagt naar de OVH. 
Vorig jaar op de jaarvergadering is aan-
gegeven dat de OVH weer zou worden 
opgestart, maar nu wordt aangegeven dat 
het een vereniging in ruste is. Arnoud ver-
telt dat er regelmatig is geprobeerd om dit 
weer op te starten, maar dit is niet gelukt. 

12) Sluiting
  De voorzitter sluit het officiële gedeelte van 

de avond en nodigt iedereen uit om na de 
pauze aanwezig te zijn bij de presentatie 
van Mevr. Jolanda van der Werff en Dhr. 
Roelof Jan Drijfhout over de AED en hart-
veilig Friesland.
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‘BJUSTERBAARLIK NOARD-EAST FRYSLÂN’: 
FOTOWEDSTRIJD HOLWERD VOOR JONG EN OUD

Zoals de Holwerder dichter Waling Dijkstra 
het ooit prachtig verwoordde in zijn gedicht 
Fryslân Boppe is Friesland het mooiste land 
van de wereld. Een land om trots op te zijn 
en je met elkaar verbonden te voelen. In het 
kader van LF2018 ‘Holwert ferbynt’ organiseert 
de Vereniging van Dorpsbelangen Holwerd 
daarom een fotowedstrijd.

De ‘Bjusterbaarlik Noard-East Fryslân’ fotowed-
strijd is een wedstrijd voor amateurfotografen, 
jong of oud, en waar ook maar vandaan. 
Noord-Oost Friesland heeft zeer veel moois 
te bieden: de natuur, het Wad, de dorpen, de 
eilanden, de steden, het platteland, de mensen, 
de gebruiken. Wie of wat vind jij ‘bjusterbaar-
lik’, wat verwondert je, wat verbaast je? Welke 
grappige taferelen of gekkigheid kom je tegen? 
Waar geniet je van, wat maakt je blij? Het 
thema ‘Bjusterbaarlik Noard-East Fryslân’ is in 
de breedste zin te gebruiken ter inspiratie.

Deelnemers aan de fotowedstrijd kunnen tot 
en met 28 februari 2018 hun foto’s insturen 
naar fotowedstrijd@dorpsbelangholwerd.nl
Een deskundige jury, bestaande uit Anja 
Brouwer uit Dokkum (winnares Frans Lanting 
Photo Award) en Maarten Boersema uit Blije 
(fotograaf en tekstschrijver), beoordeelt de 
inzendingen en maakt per leeftijdscategorie een 
selectie van de beste foto’s. De genomineerde 
foto’s zijn in de kunstmaand april 2018 in 
Holwerd te bewonderen. Naast juryprijzen zijn 
er ook publieksprijzen te winnen. De uitslag van 
de prijzen wordt feestelijk bekend gemaakt op 
zaterdag 21 april 2018. 

Deelname kost € 5 per inzending van (maxi-
maal) 5 foto’s. Er kan ingezonden worden in 
drie leeftijdscategorieën (jonger dan 12 jaar, 
12-18 jaar, 18 jaar en ouder). 
De wedstrijdvoorwaarden zijn te vinden op 
http://www.holwerd.nl/fotowedstrijd.
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NIET WEER IN DE STANK!
Bij de mestvergister op het voormalige HTO-terrein op Lands Welvaren is sinds enige tijd weer wat 
activiteit te bespeuren. De heer J. van der Veen uit Niebert (Groningen) is door de eigenaren van 
het terrein gevraagd om de mestvergister weer in gebruik te nemen. 

De mestvergister heeft in het verleden tot flinke stankoverlast geleid en dit willen we niet nog eens 
beleven! Daarom is er een actiecomité opgericht. 

Ben jij ook tegen het opnieuw opstarten van de mestvergister? 

Laat dit dan aan ons weten door hieronder je handtekening te zetten of een e-mail te sturen naar 
info@holwerdistegen.nl.

Naam Adres Handtekening tegen mestvergister

Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers die bij het actiecomité willen aansluiten. Wil jij actief 
meehelpen om het opstarten van de mestvergister tegen te houden, geef dit dan aan.

 
  Ja, ik sluit graag aan bij het actiecomité! 

Naam  ………………………………………………………………………..……………..……………..……………..……………..…

Telefoonnummer ………………………………………………………………………..……………..……………..……………..……………..…

Het ingevulde formulier kan bij Coop Verbeek aan de Fonteinstrjitte 5-7 worden ingeleverd.
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TOANIELSELSKIP PRO REGE SPILET BLYSPUL KOMKOMMERTIID

Ha jo ek sin om in jûn hearlik te laitsjen? Kom 
dan freed, 5 jannewaris nei it Sintrum yn 
Holwert. Hjir spilet toanielselskip  ‘Pro Rege’ út 
Holwert har blyspul “Komkommertiid”. It stik 
is skrean troch Carl Slotboom en oerset troch 
Abele Krist. 

Lykas ferline jier ha wy yn it skoft en nei ôfrin 
musyk fan Daniël Metz sadat de fuotten wer 
fan de flier kinne! It begjint om 20.00 oere. 
Reservear op tiid want fol is fol!

Jo nimme in âld wat ferrûn hotel op it plattelân, 
mei de nochal stive, úterst korrekte eigenaresse 
Josefien, en har persoanielslid Frits dy’t leaver 
lui as wurch is. Twa hotelkeamers mei in sletten 
tuskendoar mar wol mei in kaaisgat. 

Ferskate gasten werûnder Marion. Sy is op syk 
nei rêst om nei te tinken as se wol fierder wol 
mei de man wer’t se in ferhâlding mei hat. 

Hans en Claudia o sa fereale, en Gerrit en 
Marie dy’t in fakânsje wûn ha en foar it earst yn 
hun 25-jierrich houlik op fakânsje binne..... 
Dan strúnt der ek noch sjoernalist Bert troch it 
hotel, op syk nei de perfecte foto.

Dit alles soarget foar keamerferwikselingen, 
gnuvery troch kaaisgatten en de bemuoisucht 
fan de eigenaresse. In jûn mei in grut oantal be-
tizingen en bryke situaasjes, dus it belooft wer 
in jûn te wurden mei in protte wille!

Kaartferkeap:
Foarferkeap: € 10,-  Oan ‘e seal: € 12,- 
Foarferkeapkaarten binne te reservearjen op 
toneelholwerd@hotmail.com of by: Johanna 
van der Meij 06-10417860.
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DE NATOER YN EN OM HOLWERT
It moaie fan de hjerst en de winter is datst de 
foarm fan de beammen goed sjen kinst. Ek de 
knoppen van de beammen kinst goed ûnder-
skiede. Gjin knop is gelyk en ek elke beam hat 
in oare foarm. Mar it moaist is dast de fûgels 
sitten sjen kinst. Simmers falt dat ôf mei it tichte 
blêdentek.

Fugeltrek
Yn de simmer sjogge jo eins net folle merels 
(swarte lyster). Nei de briedtiid ferspriede de 
fûgels har of lûke fierder op syk nei iten. Letter 
yn septimber en oktober komme der merels 
út it noarden en easten hjirhinne omdat it hjir 
waarmer is en der dus mear te iten is. 
Dan sjogge jo ynienen wer folle mear fan dizze 
fûgels. Ek de guozzen komme werom út it 
noarden, Siberié en Skandinavië, wer’t se bret 
hawwe. By ús komme foaral de brandgans 
(paugoes) en de rotgans (swartbúkrotgoes) 
foar. Se sitte op de kwelders en ek op boulan-
nen wêrop de resten fan bieten en ierappels 
lizze. Dit fyn ik ek sa moai oan dizze tiid, oeral 
fûgels te sjen. Fannewike seach ik kloften wul-
pen (wylp) op de greidelannen, in prachtige fû-
gel mei in kromme snaffel. Tsjintwurdich sjogge 
jo ek in protte grote witte zilverreigers (grutte 
wite reager) sels tichtby Holwert kinst se sjen. 

Hiel opfallend is dizze fûgel, sa grut as de reiger 
(blauwe reager) en spierwyt en steatlik rjocht-
op stiet er yn it lân. De kramsvogel (fjildlyster), 
femylje fan de merel, is ek in echte trekfûgel, 
yn kloften sitte se yn beammen en op it fjild 
byg. op it foatbalfjild. Se roppe in tsjak, tsjak en 
binne griisblau mei brún. Yn septimber seach ik 

yn de Eastpolder boppe Holwert in 30tal grote 
Canadese ganzen (Kanadeeske goes) in grutte 
goes, hy is grutter as de oare guozzen en der 
briede hieltyd mear yn ús lân.

Ferdwinende Ynsekten 
Yn oktober kaam der in Dútsk ûndersyk út 
dat oanjûch dat der 75% fan de ynsekten yn 
ús kontreien ferdwûn is. Dat wie nijs wêrst 
fan skrikst. Der is wat goed mis as der minder 
ynsekten binne. It is tige belangryk foar ús 
fiedselfoarsjenning, bijen en flinters en oare 
ynsekten soarchje foar de befruchting fan it 
gewas en is dus fan libbensbelang. Ek de fûgels 
binne derfan ôfhinklik. As oarsaak wurdt sjoen 
it ynjektearjen fan dong op greide en bou en 
it feit dat de krûden dy’t op de gêrslannen 
groeiden, ferdwûn binne. Ek bestridingsmid-
delen binne de oarsaak. We sille op in oare 
wize buorkje moatte om de ynsektestân wer 
op peil te krijen. 
In moaie, echte winter tawinske en oant in 
oare kear.

Sara Hofman
sarahofman@gmail.com
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Thuiszorg   |   Woonzorgcentra   |   Verpleegzorg   |   Dagverzorging
Specialistische zorg   |   Huishoudelijke hulp   |   Maaltijdservice   |   Tijdelijk verblijf

Elkander biedt alles wat u nodig hebt om  
thuis te blijven wonen, zo lang mogelijk.

‘Dankzij de thuiszorg  
van Elkander, kunnen mijn 
vrouw en ik samen blijven’

‘U kunt dag en nacht op ons rekenen’

H
ild

a

088 - 512 6200

Thuiszorg aanvragen of meer informatie?
Neem direct contact op met onze wijkverpleegkundigen bij u in de buurt:

W
ikj

e

088 - 512 6200

 www.elkander.frl

17126021-1_ELKANDER_Adv-Thuiszorg_132x197.indd   1 05-12-17   15:28
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HOKROCK 2017/2018

01/01/18
01.00 - 04.30 THE FACE BAND

Entree gratis / MFA “ de Ynset” Holwert

Het nieuwjaarsfeest voor jong en oud! 

Ek dit jier op aldjiersjûn wer in prachtich moai 
feest yn de planning, it nije jier yn sûnder 
Hokrock is in false start! Dit jier muzikaal onder-
steunt troch “The Faceband”. In band dy’t de 
“Rock” yn Hokrock ear oan dwaan sil! It feest 
foar jong en âld! 

Ook dit jaar op oudejaarsavond weer een 
spetterend feest in de planning, het nieuwe jaar 
inluiden zonder Hokrock is een valse start! Dit 
jaar verzorgt “the Faceband” de muzikale om-
lijsting. Een band die de “Rock” in Hokrock eer 
aan doet! Hét feest voor jong en oud!

HOLWERT FERBYNT - KUIER MIEL
We willen alle Holwerter inwoners uitnodigen 
om voor elkaar te koken en met elkaar te eten. 
Het gaat niet om culinaire hoogstandjes, maar 
om gezelligheid en verrassende ontmoetingen. 
Het Kuier Miel van Holwert wordt één van 
de gezelligste en smakelijkste activiteiten 
i.h.k.v. Holwert Ferbynt, Culturele Hoofdstad 
(LF2018). Doet u mee?

Wat is het? Het Kuier Miel wordt een etentje 
waarbij je elke gang aan een andere tafel (en in 
een ander huis) nuttigt.
Wanneer? Zaterdag 21 april vanaf 16.30 uur.
Kosten? 5 euro per persoon en per tweetal het 
koken van één gang inclusief een drankje voor 
zes personen. 
Hoe gaat dit in zijn werk? Stel, adres A organi-

seert het welkomstdrankje en het voorgerecht. 
Vier gasten worden hier verwacht. Na afloop 
gaat iedereen het hoofdgerecht ergens anders 
nuttigen en vervolgens is het nagerecht voor 
iedereen ook weer op een andere locatie in 
Holwert en omgeving. Vervolgens komen we 
allemaal bij elkaar voor een gezellige afsluiting. 
Opgave Graag uiterlijk voor 1 april 2018 
via KuierMiel@dorpsbelangholwerd.nl o.v.v. de 
voorkeur voor het maken van een hoofd-, 
voor- of nagerecht. Bij voldoende deelnemers 
wordt daarna de indeling gemaakt en krijgt 
iedereen een uitnodiging en instructies voor de 
invulling van de avond.
Vragen? Dorpsbelang Holwerd/Werkgroep 
Holwert Ferbynt (LF2018) 
KuierMiel@dorpsbelangholwerd.nl
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DE INZAMELING VAN KERSTBOMEN IN 2018
Sinds enkele jaren worden er door de DDFK 
gemeenten diverse acties ondernomen om de 
afgedankte kerstbomen op een goede manier 
in te zamelen. Voor het milieu is het beter om 
de bomen gescheiden in te zamelen. De kerst-
bomen kunnen dan worden versnipperd en als 
biomassa worden gebruikt voor de toepassing 
van duurzame energie of als grondstof voor 
bouwmaterialen. 
Ook in 2018 willen we dit op een duurzame 
manier uitvoeren. Op zaterdag  6  januari 2018 
kunnen de bomen op het parkeerterrein bij 
de COOP ’s morgens tussen 10.00 -12.00 uur 
worden ingeleverd. Iedereen mag hier zijn/haar 
kerstboom inleveren. Vroeger werd dit door 
kinderen gedaan om ze dan gezamenlijk in de 
brand te steken. Nu willen we de kinderen sti-
muleren om dit op een meer duurzame manier 
te doen. 

Voor elke ingeleverde boom krijgt men 1 
lootje en 1 waardebon van € 0,50.
De waardebonnen kunnen tot 1 februari 
2018 worden  ingeleverd bij de vestigingen van 
Blokker in Dokkum en Kollum, bij Top 1 Toys 
Pijnacker in Ferwert en Top1Toys in Kollum. 
De loten hebben nummers en je moet deze 
bewaren. In de loterij worden per gemeente 3 
geldprijzen verloot:
1e prijs  € 75,00
2e prijs  € 50,00
3e prijs  € 25,00
De trekking vindt plaats half  januari en de 
winnende loten worden op woensdag 17 janu-
ari bekend gemaakt in de regionale kranten. De 
prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 24 
januari 2018 om 15.30 uur in de verschillende 
gemeentehuizen van de DDFK-gemeenten 
door de diverse wethouders.

Tevens aandacht voor Waling Dykstra en archeologie

RESTAURATIE HEGEBUORREN VAN START
HOLWERD - Als alles meezit kan in het 
voorjaar worden begonnen met de restaura-
tie van de karakteristieke ‘stoepke’s’ aan de 
Hegebuorren. Op diverse plaatsen zijn de 
afgelopen jaren scheuren en verzakkingen ont-
staan. Om verder verval te voorkomen is res-
tauratie noodzakelijk. De Holwerter DOM had 
hiervoor al een subsidie beschikbaar gesteld. 
Onlangs kwam ook bericht uit het provincie-
huis dat Gedeputeerde Staten willen bijdragen 
aan herstel van de uniek stoepjes. Er is nog een 
laatste subsidieverzoek onderweg naar het ge-
meentebestuur van Dongeradeel, die natuurlijk 
niet kan achterblijven. Een buurtcomité kreeg 
alle aanwonenden achter zich. Gezamenlijk wil-
len de bewoners ‘hun’ straatje in oude luister 
herstellen. De Hegebuorren is in meerdere op-
zichten uniek. Niet alleen architectonisch, maar 
ook omdat de beroemde dichter, schrijver en 
literator Waling Dykstra er bijna zijn hele leven 
heeft gewoond. Zijn woonhuis verkeert helaas 
in desolate staat. Gebroken glas in een dak-

kajuit zorgt zelfs voor een onveilige situatie.  De 
‘stoepke-commissie’ heeft hiervoor aandacht 
gevraagd bij de eigenaar en gemeente. Het ziet 
er naar uit dat het woonhuis van ‘Waling-om’ 
volgend jaar eveneens wordt aangepakt. 
Leerlingen van het Dockinga College VMBO-
GT (Mavo) uit Dokkum gaan tijdens hun dagje 
Holwerd in juni liederen van Waling Dykstra op 
diverse plekken in het dorp (weer) ten gehore 
brengen. 
Tot slot willen de ‘Hegebuorsters’ een onbe-
kend stuk archeologie voor het voetlicht bren-
gen. Onder het lage deel van de straat ligt een 
eeuwenoude begraafplaats, vermoedelijk een  
voorloper van de huidige. Het is zelfs mogelijk 
dat in het midden van deze begraafplaats nog 
een kerk(je) heeft gestaan. Te zijner tijd komt 
op locatie hopelijk een informatiebordje, zoals 
die op meer plekken in Holwerd zijn te vinden.

Stichting Hegebuorren,Tjeerd Jager, 
Jan Keekstra, Taeke de Ruiter en Ale Hansma
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GEACHTE BEWONERS VAN HOLWERD,
18 november 2017

Bij deze wil ik graag weten wat of wie er iets op 
mij tegen heeft aangezien ik steeds het mikpunt 
ben van vernielingen aan mijn auto’s. In mei is 
de voorruit van mijn auto door middel van een 
steen kapot gegooid terwijl deze geparkeerd 
stond achter de woning in de Blomsteech. 
Vanmorgen (zaterdagochtend 18 november)  
moet ik ontdekken dat de buitenspiegel van 

mijn auto is afgetrapt of hoe ook maar anders.  
Graag zou ik willen dat degene die dit doet zo 
sportief is om bij me te komen om te zeggen 
wat er aan de hand is. Het is voor mij volledig 
onduidelijk wat ik verkeerd doe of gedaan heb 
en ik hoop op deze manier een oplossing te 
vinden.

Met vriendelijke groet,
Boukje Dorenbos, Pôlewei 7

CULTURELE AGENDA MFA “DE YNSET” VOORJAAR 2018
Zondag 28 januari 2018 pakken wij de de cultu-
rele agenda weer op. De aftrap wordt verricht 
door Rintje Kas. Live muziek... zondagmiddag... 
Rintje Kas... Dat mag je niet missen! Aanvang 
16.00 uur.

Nauwelijks bekomen en nog een beetje stijf van 
Rintje Kas staat de volgende activiteit al weer 
op het programma. Op zondag 4 februari om 
15.00 uur komt Sytze de Haan vertellen over 
zijn belevenissen in Noord-Korea. Aan de hand 
van achtergronden, anekdotes en beelden laat 
Sytze zien hoe het er aan toe gaat in een land 
waar je veel over hoort maar toch vaak weinig 
beeld bij hebt. Een uniek inkijkje op basis van 
eigen ervaringen. Absoluut de moeite waard!

Op donderdag 15 februari presenteert Jan van 
der Velde, op veler verzoek, beelden van oud 
Holwerd. Door de jaren heen is er op alle 
vlakken veel veranderd. Jan heeft hier een rijk 
archief aan beeldmateriaal van aangelegd en 
presenteert dit met veel plezier. We beginnen 
om 14.00 uur. De entree à € 5,- is inclusief 
koffie.

Zaterdag 24 maart is het podium, net als vorig 
jaar, voor Alice Springs. In het kader van St. 
Patrick’s day komen zij weer met hun Whisky 
Tour naar het MFA. Als je van Ierse muziek 
houdt mag je dit niet missen. Dat geldt trou-
wens sowieso als je van een goed feest houdt. 
Vorig jaar waren ze fe-no-menaal en wij zijn 
dan ook oprecht blij dat ze wederom naar 
Holwerd komen.
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BUURTZORG
Beste inwoners,
Zoals u op de foto ziet bestaat ons 
Buurtzorgteam uit 8 verzorgenden-IG en ver-
pleegkundigen. Professionals die allemaal van 
aanpakken weten en alle voorkomende werk-
zaamheden verrichten. Van douchen, kousen 
aantrekken tot sondevoeding en wondzorg, 
zorg na een operatie en in de stervensfase, het 
begeleiden na een CVA en ondersteunen bij de 
zorg rond dementie. 

Sinds kort heeft Buurtzorg Ferwerderadiel/
Holwert een eigen dementieverpleegkundige 
en aan het eind van 2017 ook een specialisatie 
in wondzorg. Ook het maken van de planning, 
routes, zorgplannen, het overleggen met de 
huisarts, tot het opnemen van de telefoon 24 
uur per dag doen we alle 8 zélf. Wij zijn een 
zelfsturend team. 
Dat betekent voor u vooral dat u niet wordt 
doorgeschakeld en niks te maken heeft met 
een hoofdkantoor of managers maar altijd 
rechtstreeks contact krijgt met één van uw 
directe zorgverleners. Altijd de best afgestemde 
zorg en snel weer terug naar zelfredzaamheid 
indien dit mogelijk is.

Buurtzorg, voor de beste zorg voor uw vader, 
moeder, partner of uzelf. Bel gerust met één 
van ons (06-51921684) voor verdere informa-
tie. Internet: buurtzorg ferwerderadiel.

Jenny v/d woude, Griet Damstra, Wilma Boersma, 
Petra Ferwerda, Clara Zijlstra, Karin Hoekstra, 
Helene v/d Akke, Anke Jansma

Vriendelijke groeten 
Buurtzorg Team Ferwerderadie/Holwert

AGENDA
JANUARI 2018
 1  Hokrock, 01.00-04.30 uur, MFA de 

Ynset
 5  Pro Rege spilet Komkommertiid, it 

Sintrum, 20.00 oere
 6  Inzameling kerstbomen bij de Coop, 

10.00-12.00 uur
 28  Rintje Kas om 16.00 uur in MFA de 

Ynset.

FEBRUARI 2018
 4  Sytze de Haan, lezing over Noord-Korea 

om 15.00 uur, MFA de Ynset
 15  Oud Holwerd in beeld, Jan van der 

Velde om 14.00 uur, MFA de Ynset

MAART 2018
 24  St. Patrick’s Day - Alice Springs om 

21.30 uur in MFA de Ynset

APRIL 2018
 14  DJ’s draaien door om 21.30 uur in  

MFA de Ynset



DOARPSBEL NR. 182  DECEMBER 2017 • 21

BOSMA’S PLEIN

Der binne fan dy âlde nammen yn Holwert 
dêr’t men jin fan ôffreget: wêr komme dy 
wei? Wêrom hyt Kletterbuorren sa’t it hyt? 
En Ieltsjebuorren? It Kijdykje? Nei waans oar-
remem wie it Oarrememmereedsje neamd? Ik 
tink dat we dêr noait mear achter komme sille.

Lêsten kaam it praat op it Bosma’s Plein en de 
fraach waard steld: wa wie eigenlik dy Bosma? 
Hoe kaam dat pleintsje oan syn namme?

Dit stikje giet oer Hindrik Klazes Bosma, dy’t 
kastlein west hat fan Het Grauw Paard, en oer 
syn famylje.
 
Het Grauw Paard
Midden yn de buorren, tusken de Foarstrjitte 
en wat no it Bosma’s Plein hyt, stie sûnt ûn-
heuchlike tiden in herberch. Doe’t dêr yn 1755 
wer ris in nije kastlein kaam, syn namme wie 
Ruurd Hanses, liet dy yn de krante witte dat 
hy yn syn herberch ‘daar ’t GRAUW PAARD 
uithangt, Nering is doende en recommandeert 
zich in de gunste der Passagiers en reizende 

Man’. Der hong dus oan de muorre in úthing-
boerd mei in griis hynder der op.

Nei Ruurd Hanses hawwe der noch heel wat 
oare kastleins west. Guon hâlden it der mar in 
pear jier fol. Om 1860 hinne wie Hessel Jans 
Bierma de eigener. Blykber hie dy nei in jier as 
wat ek al wer syn nocht fan dat kastlein wêzen, 
want yn de Leeuwarder Courant fan 27-1-1860 
waard syn ‘Huizing en Logement’ te keap set. 
In aardich detail yn de advertinsje is de meidie-
ling dat yn dit loazjement ‘het Kantongerecht 
sedert ruim 20 jaren zitting houdt’.  De saak is 
‘vorig jaar aanmerkelijk vertimmerd’ en is ‘druk 
bezocht wordend’ en is ‘thans met goed succes 
in gebruik bij den eigenaar’.
It heechste bod dat útbrocht waard wie  
f 4495,- en op 19-3-1860 soe de finale tawizing 
wêze, mar om de iene of oar reden is Bierma 
syn loazjement doe toch net kwyt rekke. Yn it 
jier dêrop komt Bierma syn (twadde) frou te 
ferstjerren en trout er foar de tredde kear.
Dêrnei binne der opnij plannen om de boel 
te ferkeapjen. Yn maart 1862 komme der wer 



22 • DOARPSBEL NR. 182  DECEMBER 2017

advertinsjes yn de krante. Der is sprake fan 
‘bekomen regterlijke autorisatie’ en Bierma hyt 
no ‘mede-eigenaar’. Wienen de minderjierrige 
bern út Bierma’s twadde houlik nei it ferstjer-
ren fan de mem no miskien ek eigener mei en 
moast de rjuchter dêrom tastemming jaan?
Der wie  f 3000,- bean. Folle minder dus as twa 
jier earder. De finale ferkeap fynt plak op 31-3-
1862. It loazjement wurdt kocht troch in sekere 
Hendrik Klazes Bosma út Harns. Hy betellet der 
f 3421,- foar.
En hoe is it fierder gien mei Hessel Jans Bierma? 
Dy is in pear jier letter mei de frou en seis fan 
de acht bern emigreare nei Pella yn de USA. 
Dêr wennen in soad Griffermearde Nederlânse 
emigranten.

Hendrik Klazes Bosma
Wa wie dy Bosma? Hy is berne op 28-3-1828 
yn Hurdegaryp. Syn heit wie doe ‘Winkelier’. 
Oer de jonge jierren fan Hindrik bin ik net 
folle gewaar wurden, mar fan 1853 oant 1854 
wennet hy as ‘Boerenknecht’ yn Wyns. Miskien 
hat er ek earder yn Hurdegaryp al by de boer 
wurke. Ut Wyns wei ferhuzet hy yn 1854 nei 
de gemeente Achtkarspelen. Syn berop wurdt 
dêr omskreaun as ‘Dienstbode’. Sels neamt er 
him yn dy tiid ‘Koetsier’ en as syn wenplak jout 
er op: Bûtenpost.

Mei dy pear gegevens bin ik oan it redenearjen 
gien. In koetsier. Dus net in fuorman dy’t wurk 
foar boeren die, mar in koetsier, ien dy’t per-
soanen ferfierde. En dan yn Bûtenpost.
Yn dy jierren rieden der noch gjin treinen 
yn Noard Nederlân. Tusken grutte plakken 
lykas Ljouwert en Grins wie der foar it ie-
penbier ferfier in postkoets. Krekt op de 
helte tusken Ljouwert en Grins leit Bûtenpost. 
Midden yn dat doarp stie it ‘Logement het 
Posthuis of De Roskam’, eigendom fan de 
‘Paardenpostmeester’. Dêr koenen de reizgers 
even langer oanstekke, dêr koenen de hynders 
wiksele wurde, dêr koe eventueel ek fan koet-
sier wiksele wurde. It wie in drok bedriuw. Wol 
in kear as wat deis ried der in koets of diligence 
fan Grins nei Ljouwert en oarsom.

No tink ik dat Hindrik Bosma dêr yn Bûtenpost 
koetsier west hat op sa’n postkoets. Miskien nei 
Ljouwert op en del, miskien ek wol nei Grins 
op en del.
Yn dy tiid hie hy kunde oan in frou Ymkje van 
der Weide, 8 jier jonger as hy. Sy wie berne 
yn Ryptsjerk en gie yn juni 1855 nei Ljouwert. 
Dêr troude se op 9-3-1856 mei Hindrik 
Bosma. Noch gjin moanne letter, op 3-4-1856 
krige Ymkje in soan Klaas. De berte-akte is 
riedseleftich. De heit hyt ‘Koetsier woonachtig 
te Buitenpost’ mar it bern is berne ‘ten zijnen 
huize alhier’, dus yn Ljouwert. De mem is 
‘mede te Buitenpost woonachtig, doch tijdelijk 
verblijf houdende alhier’. 

Hoe’t dat ek wêze mei, in dei as wat letter 
ferhúzje Hindrik en Ymkje mei de lytse Klaas 
nei Harns. As se dêr nei in pear jier in dochter 
krije neamt Hindrik him noch altyd ‘koetsier’. 
Ek tusken Ljouwert en Harns ried doe noch in 
postkoets, mar elk wist dat dy syn langste tiid 
hân hie. Der wienen plannen foar in spoarferbi-
ning Ljouwert – Harns, en yn oktober 1863 is 
dat spoar ek echt iepene. Koetsier Bosma hat 
dat fansels oankommen sjoen en hy hat op tiid 
omsjoen nei oar wurk. Kin ik dit ‘bewize’? Nee. 
Mar it liket my wierskynlik dat it sa gien is.

Doe stie der yn 1862 yn Holwert dus dat 
loazjement te keap. It kin net oars as Hindrik 
Bosma hat as koetsier wol wat ûnderfining hân 
mei herbergen. It hat him wol wat talike om dêr 
yn Holwert in oar bestean te begjinnen. Mar 
wêr moast er al dat jild weihelje dat Het Grauw 
Paard kostje moast? Sels hie er it net.
Tsjintwurdich tinkt men by jild lienen oan in 
bank. Yn dy tiid lei men earst mar ris oer mei de 
notaris. Dy wist faak wol wa’t wat jild út te lie-
nen hie en notaris bemiddele dêr dan by. Sa sil 
it ek yn dit gefal gien wêze. Bosma hat oerlein 
mei notaris Evert Meijer op de Hegebuorren, 
dy’t neffens de advertinsje wol ‘nadere infor-
matien’ jaan koe. Meijer wist wol in geskikte 
jildsjitter, nammentlik Willem Abes Hiddema, 
in Holwerter boer. It kin gjin tafal wêze dat er 
mei dy namme oansetten kaam, want ek Hessel 
Bierma hie in pear jier earder al sawat it hele 
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kapitaal foar dy herberch fan Hiddema liend.
No bart it folgjende. Hiddema lient it noa-
dige jild út oan Bosma, Bosma betellet dêrmei 
Bierma foar de herberch, en Bierma lost syn 
skuld oan Hiddema ôf. It komt der koart sein 
op del dat de hypotheek fan Bierma oerskreaun 
wurdt op de namme fan Bosma. 

Dan kin der ferhuze wurde fan Harns nei 
Holwert. Mear as 40 jier sil Hendrik Bosma hjir 
kastlein bliuwe, en it is gjin wûnder dat men yn 
Holwert dat pleintsje op it lêst Bosma’s Plein 
neamde. Der bestiet in bundeltsje mei oantin-
kens oan har jonge jierren dat skreaun is troch 
Jeltsje Dykstra, ien fan de dochters fan Waling 
Dykstra. Sy beskriuwt dêryn de drokte op in 
sneon fan Holwerter merke om 1888 hinne: “it 
is allegearre al boerereauwen op Bosma’s plein 
en al mar oan komme der mear”. Jeltsje hat 
dit 50 jier letter skreaun, mar it soe heel goed 
kinne dat men al yn 1888 spriek fan ‘Bosma’s 
plein’.

Op 17 septimber 1903 stoar Hendrik Klazes 
Bosma. Men soe ferwachtsje dat de famylje 
dan in advertinsje yn de krante set, mar nee. 
Wol ferskynt der in pear dagen letter dit ber-
juchtsje yn de Leeuwarder Courant: ‘Holwerd, 
18 Sept. Gisteravond is een logementhouder 
alhier op treurige wijze om het leven gekomen. 
Hij schijnt namelijk onopgemerkt in den put 
zijner woning geraakt en verdronken te zijn.’ 
Der wurdt gjin namme neamd, mar dit kin oer 
gjinien oars gean as oer Bosma. Wie dit in bryk 
ûngelok, of hat er sels in ein oan syn libben 
makke? Ik tink it lêste.

De bern en fierder
Hoe no fierder mei de saak? Hindrik en IJmkje 
Bosma hienen seis bern krigen, ien jonge en fiif 
fammen, mar gjinien dêrfan koe of woe Het 
Grauw Paard oernimme.. 

De âldste, Klaas, hie mei syn frou Trijntje van 
Duinen, al jierren in bakkerij yn Ferwert. 
De twadde, Geertje, hat in setsje yn Nes 
op It Amelân wenne, as húshâldster by de 
skoalmaster Gerben Postma. Dy wie widner 

en in stik âlder as sy. Doe’t yn Nes yn 1890 
in Roomse skoalle oprjuchte waard rekke de 
Iepenbiere skoalle in soad learlingen kwyt en 
fangefolgen kaam Postma ‘op pensioen’. Yn dat 
jier trouwe Geertje en ‘rustend onderwijzer’ 
Gerben Postma. Se wenje tenei yn Moarmwâld. 
Postma hâldt him in soad dwaande mei Fryske 
skriuwerij. Hy hat ek jierren lang oan in Fryske 
bibelfertaling wurke. In eksintryk persoan dy’t 
maklik spul krige mei oare minsken.

It tredde bern wie Gelina. Sy wie net troud 
en stoar yn 1952 yn Frjentsjer, 90 jier âld. 
It kin wêze dat sy dêr opnommen wie yn it 
Geneeskundig Gesticht.

It fjirde bern, Elisabeth, troude mei ‘ambtenaar 
der Staatsspoorwegen’ Jan Frederik Hessing út 
Utrecht. By de berte fan har earste bern, in 
famke, stoar Elisabeth. Se wie 26 jier.

It fyfde bern wie Trijntje. Doe’t sy 27 jier 
wie troude se mei Johannes van der Woud, 
‘winkelier’ te Ferwert. Noch gjin jier letter 
waard dizze winkelman, dy’t ek keapman wie, 
faillyt ferklearre. Alles moast ferboelguodde 
wurde, winkelynventaris, húsrie, en hûnekarre. 
Johannes pykte út, gjinien wist wêr’t er keard 
wie. Trijntje gie mei har dochterke IJmkje 
werom nei Holwert. Sy wol dan skiede fan-
wege ‘kwaadwillige verlating’. Yn de krante 
wurdt oankundige dat Johannes, ‘thans zonder 
bekende woon- of verblijfplaats’, yn Ljouwert 
foar de rjuchter ferskine moat om oan te hear-
ren dat de skieding útsprutsen wurdt. Hy komt 
net opdaagjen. Op 19-12-1901 wurdt it ‘vonnis 
bij verstek gewezen’.
In pear jier letter, Trijntje is dan 36 jier, trout se 
op ’e nij. No mei de smid Marten Keuning út 
Tsjummearum, in widner. Sy wie doe húshâld-
ster, wierskynlik by dy smid.

It sechsde bern, Renske, troude yn 1899 mei 
Carel Frederik Trip. Hy wie in jier earder yn 
Holwert beneamd as ‘ontvanger der registratie 
en domeinen’. Om de pear jier kaam der yn 
Holwert in nije ‘ontvanger’. It wienen altyd 
jonge manlju oan it begjin fan har karriêre. 
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kozijnen

deuren

dakgoten

schuifpuien

gevelbekleding

dakkapellen

Voor meer informatie:

0519 - 24 12 96

KUNSTSTOF KOZIJNEN
Langgrousterwei 47-a  |  9137 DK Oosternijkerk

Openingst i jden showroom:

Wo. 19.00 -  21.00 
zat.  09.00 -  12.00
of op afspraak
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IN DE KEUKEN VAN SIJA
Ook altijd al eens een kookworkshop willen 
volgen? Op dit moment bied ik de volgende 
workshops aan:

Tapas: allerlei Spaanse tapashapjes maken, die 
ook goed te gebruiken zijn als hapjes bij een 
verjaardag. Kosten € 27,50 p.p.

Koken zonder pakjes en zakjes: helemaal 
de trend van nu; koken met zo weinig mogelijk 
e-nummers, toegevoegd zout/suiker of andere 
smaakversterkers. Kosten € 25,00 p.p.

High tea: Engelse zoete en hartige hapjes 
maken. Kosten € 25,00 p.p.

Italiaans: koken als een Italiaanse mama. 
Kosten € 27,50 p.p.

Koken met de tajine: lekkere stoofpotten 
maken met couscous en andere bijgerechten. 
Kosten € 30,00 p.p.

Bij alle workshops beginnen we met koffie, 
maken jullie met elkaar alle hapjes/gerechten, 
eet je gezellig samen met tijdens het eten 2 

consumpties en krijg je alle recepten mee naar 
huis om het thuis weer klaar te kunnen maken.
Voor alle workshops geldt; minimaal 6 perso-
nen, maximaal 10-12 personen. Leuk om met 
een groep vriendinnen, familie of collega’s te 
doen. Bel of mail voor meer informatie!

De volgende data heb ik begin 2018 gepland 
waarop je je individueel in kunt schrijven om 
in een samengestelde groep een workshop te 
volgen:

•  Donderdag 11 januari: tapas
•  Dinsdag 23 januari: koken zonder pakjes en 

zakjes
•  Woensdag 7 februari: Italiaanse workshop
•  Dinsdag 20 februari: koken met de tajine

Geef je nu op!

Van Sija, niet alleen kookworkshops, maar ook 
catering voor feesten en partijen. 

Kijk op www.vansija.nl
06-432 77 214
Sija.vd.wal@knid.nl

Guon dêrfan slaggen yn Holwert oan de frou. 
It is bekend dat der ek wol ris in ontvanger by 
Bosma ‘yn de kost’ wie. Miskien kaam ek Trip 
dêr geregeld oer de flier. Yn 1903 wurdt Trip 
beneamd yn Hurdegaryp en yn 1907 yn Wijk 
bij Duurstede. Dêr binne se fierder wenjen 
bleaun.

Gjinien fan de bern naam de saak dus oer en 
begjin 1904 sette IJmkje Bosma het Grauw 
Paard te keap. Der waard f 1157,- bean, mar de 
keap gie net troch. Wie dat bedrach te leech? 
Frou Bosma gie noch in pear jier troch mei har 
loazjemint, mar yn 1908 waard it oernommen 
troch de widdo De Kuur dy’t tagelyk har grut-
tere loazjement oan de Ljouwerterdyk (letter 
bekend as Het Amelander Veerhuis) oan in 
oar oerdie.

It âlde Grauw Paard sil dan net lang mear 
bestean. Yn 1912 stjert de widdo De Kuur. 
De herberch wurdt oernommen troch ierap-
pelkeapman Hein Knol dy’t al wer yn 1916 
syn ‘koffiehuisinventaris’ te keap set en tenei 
genôch hat oan de ierappelhandel. It is foar-
goed dien mei Het Grauw Paard. It gebou 
wurdt yn twaen ferdield en as wenhûs brûkt, 
ûnder oaren troch kapper A. Plekkringa. Om 
1970 hinne is it ôfbrutsen. It iennige dat der fan 
oerbleaun is, is de namme fan Hendrik Klazes 
Bosma: it Bosma’s Plein. 

Meindert Geertsma
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Elk lichaam is in beweging, iedereen 
gebruikt zijn spieren. Door vermoeidheid, 
stress of overbelasting kunt u last krijgen 
van uw nek, schouders, rug, benen of 
armen. Massage maakt soepel, brengt 
spieren in conditie en beperkt de pijn.

(Sport) 
Massage Praktijk 
Rommie Wierstra 
biedt u:

• Sport- en ontspanningsmassage
• Dorn methode
• Stoel shiatsu
•  Behandeling van pijnlijke en  

stijve spieren en gewrichten
• Blessure preventie

Koningstraat 29, 9101 LP Dokkum
De Teebus 16, 9151 KX Holwerd  
r.wierstra@kpnmail.nl • 06 28 57 41 53

Waai bij ons aan voor een lekkere kop 
koffie met huisgemaakte appeltaart, 
een biertje, een gezellig potje biljarten 
of maak een keuze uit één van onze 
heerlijke snacks. 

Daarnaast verzorgt het Amelander 
Veerhuis:

• Overheerlijke lunches voor bedrijven
•  Salades en bittergarnituur voor feesten 

en partijen
•  Warm- koud buffet, hapjes buffet voor 

feesten en partijen

Neem gerust contact met ons op en 
informeer naar de mogelijkheden.

Romeo & Wilma
Ljouwerterdyk 5

9151 HA Holwerd
T: 0519-346331

Gastvrij, open, stoer en verkwikkend. Het Amelander Veerhuis 
ademt de sfeer en weldaad van de Wadden.
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HENELLE KLEUR & STIJL & SCHOONHEID ORGANISEERT 
LEUKE PRESENTATIE
Noteer onderstaande data alvast in uw agenda!

De eerste presentatie is op 17 januari 2018 
met als onderwerp: “Tips & trucs om slanker 
en langer te lijken (zonder af te vallen)”

Met kleding kun je veel doen. Met optische 
trucjes fop je het oog van de ander, zodat je 
lichaam voor het oog mooi in balans is. Brede 
schouders kun je bijvoorbeeld smaller laten lij-
ken en smalle schouders breder. En ook langer 
lijken kan op veel manieren. Door te spelen 
met de proporties van je kleding kun je kilo’s 
lichter lijken. Ontdek leuke trucjes om slanker 
te lijken zonder af te vallen. 

De tweede presentatie is op 14 maart 2018 
met als onderwerp: “13 kledingstuks is 31 
outfits rijker x modeflitsen voorjaar/zomer 
2018”

Met dit 13 is 31 verschillende outfits heb je 
‘veel kleding om aan te trekken’. Outfits voor 
naar je werk, een feestje en familiebezoek, het 
zit allemaal in de 13 kledingstukken. In jouw kle-
dingkast hangen ongetwijfeld een aantal verge-
lijkbare kledingstukken. Wat je niet hebt kun je 

op termijn aanschaffen om ook een werkbare 
garderobe te krijgen.

De laatste voor de zomer is op 16 mei 2018 
met als onderwerp: “Mooi op elke leeftijd. Stijl 
is niet gebonden aan leeftijd”

We kennen allemaal die momenten, als we 
de magische grens van 40, 50 of 60 naderen, 
waarin we ons afvragen of we onze kleding aan 
moeten passen aan onze leeftijd. Wat kan nog 
wel en wat beslist niet meer? Zo ben je mooi 
op elke leeftijd! 

De presentaties vinden plaats op de boerderij 
in “It Teskhus”, Medwerd 1 te Holwerd.
Tijd: 19.30 - 21.30 UUR
Entree: 10,- euro (inclusief koffie/thee/hapje en 
drankje en elke keer krijgt u een naslagwerk 
mee)
Aanmelden via: info@henelle.nl onder ver-
melding van naam, aantal personen en welke 
presentatie.
Graag verwelkomen wij u van harte op een van 
deze data! Wees er snel bij want VOL=VOL

Henny & Ellen, www.henelle.nl

BURENHULP HOLWERD
Nog steeds is Burenhulp actief in Holwerd. 
Mocht u een vraag hebben voor een klus-
je: schroom niet maar bel de coördinator. 
Burenhulp is een organisatie bestaande uit 
vrijwilligers. Zij bieden een helpende hand 
waar nodig. Het kan om allerlei dingen gaan 
zoals, vervoer, ondersteuning bij boodschappen 
doen, voorlezen, tuinwerkzaamheden of oppas 
bij huisdieren. 
Maar mocht u een vraag hebben, bel vooral,dan 
kan de coordinator een vrijwilliger zoeken bij 
uw hulpvraag.
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie 
over Burenhulp?

Neem dan contact op met de burenhulp coör-
dinatoren in het dorp:

Marijke van de Laan
Foarstrjitte 20
9151 HE  Holwerd
0519 562487
m_heshof@hotmail.com

Gea de Boer
Beyertstrjitte 44
9151 KJ  Holwerd
0519 346729
geesje01@hotmail.com
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Huisartsenpraktijk Zee van Zorg
Spreekuur volgens afspraak, tel. 561301, 
Elbasterwei 2, 9151 KP Holwerd
Avond-, nacht- en weekenddiensten geregeld 
via Dokterswacht Friesland: 0900-1127112.

Apotheek
Open van 8.00 - 11.30 u., 13.00 -15.00 u. en 
van 16.30 - 17.00 uur.
Afhalen: 16.30 - 17.30 uur.

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
9 januari ■ 13 februari ■ 13 maart
Iedere 2e dinsdag van de maand

Oud papier wordt opgehaald door 
De Tsjelke en de Bazuin

Inleveren kopij
De Doarpsbel verschijnt 4x per jaar. 3x 
in een oplage van 535 exemplaren en 
het decembernummer huis-aan-huis 
in een oplage van 800 exemplaren. 

Kopij inleveren vóór 6 maart, 5 juni, 4 sep-
tember en 4 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, Nijbuorren 
5, 9137 SK Oosternijkerk, 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: info@ddfk.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


