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NIJS FAN DOARPSBELANG
Noardeast-Fryslân dat is it dan wurden! De 
nije namme fan ús nije gemeente dy’t fan1 
jannewaris 2019 ôf fan start giet. Dongeradeel 
hâldt dan op te bestean en giet fierder mei 
Ferwerderadiel en Kollumerland yn dizze ge-
meente. Foarearst is de amtlike fúzje no al in 
feit fan 1 jannewaris ôf fan dit jier en wurkje 
de amtners gear yn it saneamde DDFK-ferbân. 
DDFK stiet foar Dantumadiel, Dongeradeel, 
Ferwerderadiel en Kollumerland. Jo sille dy 
namme fêst alris sjoen ha yn ‘e krante as op in 
brief fan de gemeente. Us nije ynwenster Marla 
Vernoij, dy’t sûnt ferline hjerst fanút Brabân yn 
Holwert oan de Pôlewei is kommen te wenjen, 
wie ien fan de minsken dy’t de nije gemeente-
namme ynstjoerd hie. Se is dêrfoar huldige op 
it gemeentehûs yn Dokkum. Mar at jo it no mei 
de namme Noardeast-Fryslân iens binne as net, 
we sille it er mei dwaan moatte.

Kort verslag ledenvergadering dorpsbelang
Op 28 maart was het weer tijd voor onze 
jaarlijkse ledenvergadering. Deze werd gehou-
den in MFA De Ynset aan De Morgenzon. 
Er waren zo’n 55 personen aanwezig waar-
onder, zoals altijd, ook een aantal uit de 
Dongeradeelse gemeenteraad. De notulen van 
de jaarvergadering van 2016 stonden in de 
Doarpsbel van afgelopen maart afgedrukt en 
heeft iedereen kunnen lezen. Ook het jaar-
verslag 2016 was in de Doarpsbel geplaatst 
maar werd op de avond ook aan de hand 
van een filmpje gepresenteerd. Daarna wer-
den de financiële verslagen van Dorpsbelang, 
Activiteitencommissie en Holwerterfeest be-
handeld. De kascommissie bestaande uit Dirk 
Bergema en Gerrit Bilker waren van mening 
dat de penningmeester haar werk goed had 
gedaan. Onder applaus werden de verslagen 
vastgesteld door de leden. Voor de nieuwe kas-
commissie werden Gerrit Bilker en Jan Idsardi 
benoemd. Hierna kwamen de verschillende 
deelcommissies aan de beurt. Tineke Hoekstra 
voerde namens de Activiteitencommissie 
Holwerd (ACH) het woord en liet alle ac-
tiviteiten gehouden in 2016 de revue nog 

eens passeren. Syds Miedema deed namens 
de Stichting Holwerterfeest zijn verhaal, het 
Waddenbelevingscentrum werd door Alex 
Hazelaar belicht, Henk Willemsen deed zijn 
zegje over de Dorpsontwikkelingsmaatschappij 
Holwerd (DOM) en de Stichting Recreatie en 
Toerisme Holwerd (SRTH) werd door Durk 
Geertsma vertegenwoordigd. Vervolgens wer-
den nog toegevoegd aan de agenda Kulturele 
Haadstêd 2018 (KH2018) waarvoor Klaske 
Miedema een verhaal hield, de Nachtkuier 
gepresenteerd door Marjolein Broersma en 
als laatste Theo Broersma over Holwerd aan 
Zee. Theo was tevens aftredend en niet-
herkiesbaar bestuurslid van dorpsbelang. In zijn 
plaats kon Tineke Hoekstra door voorzitter 
Arnoud Haitsma worden voorgesteld als nieuw 
bestuurslid. Onder applaus gingen de leden 
hiermee akkoord. Theo werd door de voorzit-
ter bedankt voor zijn inzet. Na de rondvraag te 
hebben gedaan was het tijd voor koffie en thee. 
Als afsluiting was er nog gelegenheid om de 
presentatie van Roelof Jan Drijfhout en Jolanda 
van der Werff over Hartveilig Friesland en de 
AED (automatische externe defibrillator) bij te 
wonen. Ons dorp beschikt inmiddels over 4 
van dergelijke apparaten en het zou mooi zijn 
als men ook weet hoe hier mee om te gaan. 
 
Bestuur
Helaas heeft na de ledenvergadering bestuurs-
lid Marijke van der Laan-Heshof aangegeven te 
willen stoppen met dorpsbelang. Ze heeft te 
veel hooi op de vork en heeft keuzes moeten 
maken. Wij respecteren dit uiteraard en be-
danken haar hierbij voor wat zij allemaal heeft 
gedaan. In deze Doarpsbel treft u nog een leuk 
interview aan dat Mats Gies met haar heeft 
gehouden. In Jelmer van der Hoop hebben wij 
weer een nieuw bestuurslid gevonden waar-
mee ons bestuur weer compleet gemaakt is. 

Fietspad 
Van het fietspad langs de provinciale weg 
N357 naar Leeuwarden moet het stuk tussen 
Holwerd en Hallum nog aangepakt worden. 



2 • DOARPSBEL NR. 180  JUNI 2017

De grondaankopen om het fietspad te kunnen 
verleggen en te vernieuwen zijn zo goed als 
rond. Als alles volgens plan verloopt dan zal 
de provinsje Fryslân dit jaar direct na de bouw-
vakvakantie van start gaan met de werkzaam-
heden. Hiervoor zal het fietspad afgesloten 
gaan worden waardoor gebruikers tijdelijk een 
andere route zullen moeten nemen. Nadere 
informatie zal tegen die tijd door de provinsje 
Fryslân worden verstrekt.

Huisartsenpraktijk 
Vanaf 1 juli stopt dokter Neshat als huisarts in 
Holwerd. Dokter Neshat heeft een opleiding 
gedaan tot arts verstandelijk gehandicapten 
(AVG-arts) en gaat in die richting verder 
zijn loopbaan vervolgen. De huisartsenpraktijk 
wordt per 1 juli overgenomen door twee nieu-
we dokters: dokter Zwarts en dokter Wouters. 
Wij wensen hen alle succes toe en bedanken 
dokter Neshat voor de 10 jaar die hij in ons 
dorp als arts actief is geweest.

Zwaar verkeer 
De gemeente heeft signalen ontvangen over de 
verkeerssituatie op Elba en de Witmonnikswei 
met betrekking tot zwaar landbouw- en vracht-
verkeer. Deze weggetjes zijn smal, evenals de 
berm en het is voor verkeer moeilijk elkaar te 
passeren. De Witmonnikswei heeft bijvoor-
beeld Omrop Fryslân gehaald. De beleidsme-

dewerker verkeer en vervoer van de gemeente 
Dongeradeel, Jelle Reitsma, is daarom bij een 
bestuursvergadering aanwezig geweest om de 
zaken met dorpsbelang te bespreken. Een optie 
om de wegen te verbreden lijkt op voorhand 
al een lastige gelet op de hoge kosten die 
daarmee gemoeid zijn. Eenrichtingverkeer zou 
een andere mogelijkheid kunnen zijn, evenals 
een verbod voor vrachtverkeer uitgezonderd 
bestemmingsverkeer. De gemeente heeft de 
ideeën meegenomen en gaat hier verder mee 
aan de slag.

DOM (dorpsontwikkelingsmaatschapppij 
Holwerd)
Heeft u nog plannen voor groot onderhoud 
aan de buitenkant van de eigen woning binnen 
het beschermde dorpsgezicht? Denk daarbij aan 
het vervangen van een dakgoot, het vervangen 
van kozijnen of het aanbrengen van nieuwe 
dakpannen. Hiervoor zijn financiële middelen te 
verkrijgen via de DOM. Er kan nog steeds ge-
bruik worden gemaakt van een stimuleringsle-
ning via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederland (SVN). Een voorwaarde is dat de 
bouwkosten dan minimaal € 5.000 moeten 
bedragen en ook moet er gebruik worden 
gemaakt van authentieke materialen om het 
beschermde dorpskarakter te behouden en te 
versterken. Zoals bekend is zijn er geen subsi-
dies meer aan te vragen voor het opknappen 
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van de eigen woning omdat daarvoor geen geld 
meer beschikbaar is. Wel kan er voor plannen 
vanuit de pot publieke projecten (gericht op 
herinrichting en opwaardering openbare ruim-
te) of uit de kansenpot (activiteiten gericht op 
sociale of economische versterking) nog geld 
worden aangevraagd. Voor informatie over 
de mogelijkheden kunt u een mail sturen naar: 
dedom.holwerd@gmail.com of neem contact 
op met Gerben Osinga, Douwe Dijkman, Jan 
Idsardi of Henk Willemsen. 
Sinds kort is de DOMcommissie versterkt met 
Marla Vernoij wonend aan de Pôlewei 3. De 
aanvraag voor subsidie voor restauratie van 
de stoepen van de Hegebuorren bij het Iepen 
Mienskipfûns van de provinsje Fryslân, dat is 
gedaan door de Stichting Hegebuorren, is he-
laas niet gehonoreerd. Wel kan er bij dit fonds 
in een volgende ronde opnieuw een aanvraag 
worden ingediend. 
We blijven hoop houden dat er toch eens een 
keer geld beschikbaar zal komen om de unieke 
stoepen gerestaureerd te krijgen.

De lêste dinkjes
Om de fietskluizen bij de buslus te testen 
kan de provinsje Fryslân nog wel wat testers 
gebruiken. Het testen kost niks, er staat zelfs 
een kleine vergoeding tegen over. De buslus is 
een belangrijk knooppunt van buslijnen en de 
provinsje heeft Holwerd om deze reden uitge-
kozen om de nieuwe typen kluizen te plaatsen 
en te testen. Ze werken via een app op de mo-
biele telefoon, er is verlichting in de kluis en de 
elektrische fiets kan er zelfs worden opgeladen. 
Wie wil hier aan mee werken? Meld je aan als 
proefpersoon via fietskluizen@fryslan.frl.

De foto op de voorkant van de Doarpsbel 
van het gezicht over de kwelders is gemaakt 
door Anyta Veenema-Talsma die wij van haar 
mochten gebruiken. De brugleuning in het 
Teebusbosk is stuk en levert gevaar op voor 
wandelaars. Hiervan is melding gemaakt bij 
Staatsbosbeheer die verantwoordelijk is voor 
het onderhoud. 
Vanwege overlast van rondhangende jeugd 
rondom de al jaren leegstaande woning van het 

voormalige kassencomplex aan de Elbasterwei 
is hiervan door dorpsbelang melding gedaan 
richting de wijkagent en de gemeente. De 
politie houdt meer toezicht en de woning is 
inmiddels dichtgespijkerd. 

Helaas zijn er in het weekend van 20 en 21 mei 
ook weer vernielingen gepleegd aan het hek-
werk van de speeltuin aan De Kamp. Een flink 
stuk gaas is los en kapot getrokken waardoor 
dit door de gemeente vernieuwd moet wor-
den. Dader onbekend. Dit heeft natuurlijk geen 
enkele zin!! De gemeenschap draait weer voor 
de kosten op. Dorpsbelang heeft ook hier mel-
ding van gedaan bij de wijkagent en gemeente. 
Vanaf 10 juni is in de voormalige bakkerij van 
Bouma in de Waling Dykstrastrjitte een kle-
dingzaak geopend met de naam “Frou Dykstra, 
moade en sa”. 

Daarnaast heeft Wietse Bijlstra meubelzaak 
“Wad Sit” geopend in de oude winkel van 
Bron in dezelfde straat. Het assortiment bestaat 
uit banken, eetkamerstoelen, fauteuils, tafels 
en buffetkasten. Deze 2 zaken zijn een mooie 
aanwinst voor ons dorp dat hiermee weer le-
vendiger wordt. Neem er eens een kijkje en zie 
wat het eigen dorp u kan bieden! 

Zie voor meer nieuws op internet: 
www.holwerd.nl 

In moaie simmertiid tawinske!

Dorpsbelang, Henk Willemsen
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WADDENBELEVINGSCENTRUM DE NOORDHOREN 
TREKT STEEDS MEER PUBLIEK

In april hebben we voor het tweede 
seizoen de deuren van ons wadden-
belevingscentrum geopend aan de 
Elbasterwei.
We hebben een hoop nieuwe vissen 
in de aquaria, zoals zeebaars, wijting 
en kabeljauw en binnenkort krijgen 
we nog een paar zandhaaien van 
Natuurcentrum Ameland.
Onze tarbotten en andere platvis-
sen zijn flink gegroeid en ook onze 
mascotte Olfje, het kleine snotolfje is 
enorm gegroeid en zwemt nu dapper 
in de grote bak.
In onze slikbak met eb en vloed hebben een 
paar krabben verkering, we wachten met span-
ning af wanneer de kleine krabbetjes geboren 
worden.
We hebben de vitrinekasten met vogels wat 
opnieuw ingericht en ook in de vitrinekast met 
wad-vondsten zijn een hoop nieuwe vondsten 
te bewonderen.

Onze vrijwilligers zijn in 
maart op cursus geweest 
bij Ecomare en heb-
ben allen het diploma 
“Waddenambassadeur” be-
haald en kunnen nu allerlei 
leuke wetenswaardigheden 
vertellen. Het buitenterrein 
wordt momenteel onder 
handen genomen, zodat je 
van buiten af beter kunt zien 
wat er binnen te beleven 
valt.

In juni gaan we proefdraaien met het program-
ma voor de basisscholen en in juli gaan we mee 
doen aan een pilot-project “Pierewaaien”, dit is 
een samenwerkingsproject van de Noordhoren, 
Staatsbosbeheer, NME-centrum de Klyster en 
de Waddenvereniging.
Dit project bestaat uit een bezoek aan de 
Noordhoren in combinatie met een excursie 
op de oostelijke kwelder naar het nieuw aan-
gelegde vogeleiland en het vogel-uitkijkpunt.
Groepen weten de Noordhoren steeds beter 
te vinden en vinden het heel verrassend en 
interessant wat er valt te beleven in ons na-
tuurcentrum, ook onze wadloopexcursies zijn 
een groot succes. 

Tot ziens in de Noordhoren
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CULTURELE COMMISSIE
Het tweede seizoen van de culturele com-
missie zit er op. Met veel plezier hebben we 
een programma voor iedereen gemaakt. Van 
Vangrail en Kredyt, naar Tryater en Kroegbaas 
en freonen. 

Ook voor komend seizoen zijn we alweer druk 
bezig om een gevarieerd programma samen te 
stellen. Zo kunnen we alvast mededelen dat 
ons seizoen 2017-2018 geopend zal worden 
op zaterdag 30 september door Syb van der 
Ploeg met een nieuw theaterprogramma, ge-
naamd Sportsound. Schrijf deze datum in de 
agenda! Begin september zult u van ons ook 
weer de kalender voor het hele seizoen op uw 
deurmat vinden. 

Voor het komende seizoen kunnen nog wel 
wat nieuwe commissieleden gebruiken! Lijkt 
het jou of u ook leuk om zich hier ook eens 
mee bezig te houden? Stuur dan een mailtje 
naar cultureel@mfa-holwerd.nl of geef het aan 
bij een van de commissieleden!

Graag zien we u ook volgend seizoen weer in 
MFA de Ynset. Voor nu een heel fijne zomer 
gewenst.

Groet, De Culturele Commissie 
Tineke van Slooten, Aaltje de Haan, 

Gea de Boer, Tsjitse de Haan, Sjoerd Dijkman 
en Femke Meindertsma

ALGEMENE LEDENVERGADERING UITVAARVERENIGING DE LAATSTE EER

Secretariaat:
Beyertstrjitte 41, 9151 KE Holwerd
06-46526393
www.dleh.nl

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

Alweer een paar maanden geleden werd de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. 
Dit vond dit jaar plaats in ‘t Sintrum, en werd 
door zo’n 29 leden bezocht.
Naast de reguliere agendapunten, herdenken 
we ook ieder jaar weer de leden van onze 
vereniging die het afgelopen jaar zijn overleden. 
Ieder jaar worden ze genoemd en hierna wordt 
er een minuut stilte in acht genomen. Wetende 
dat achter ieder sterfgeval een groot verdriet 
en gemis schuilt.
Onze penningmeester Gerrit Bilker vertelde 
ons deze avond over het feit dat wij (bijna) 
geen rente inkomsten meer ontvangen op 

onze banktegoeden en de eventuele moge-
lijkheden. Ook vertelde hij over de stand van 
zaken betreffende het crematorium te Dokkum 
en de aanschaf van zonnepanelen.
Deze avond hebben wij ook afscheid genomen 
van dhr. O. Haitsma en mevr. H. de Graaf, die 
zich jaren hebben ingezet voor onze vereniging. 
Hun plaats in het bestuur wordt overgenomen 
door dhr. U. Hiddema en mevr. A. van der 
Weg.
Wij willen Oepie en Hiltsje nogmaals hartelijk 
bedanken voor alle jaren inzet en wensen Upt 
en Anneke heel veel succes en plezier toe bin-
nen het bestuur. 

Juni 2017
Hylkje Bruggeling, secretaresse

Uitvaartvereniging de Laatste Eer Holwerd.

Lid zijn van Uitvaarvereniging de Laatste Eer 
van Holwerd, heeft zo zijn voordelen; wij 
nemen uw/jouw nabestaanden veel praktische 
zorgen uit handen.
Bent u/je nog geen lid? Meld je aan via boven-
staande contactgegevens.
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EVEN VOORSTELLEN NIEUW BESTUUR VVV CONCORDIA.

Een nieuw jong enthousiast bestuur voor een 
127 jarige kaatsvereniging van links naar rechts,
Rutger Kuipers (kaatszaken), Berber Rinskje 
Ferwerda (2e penningm/kaatszaken), Theun 
Vrieswijk (penningmeester), Marten Slager (Jeu 
de Boulle/gebouwen/terrein), Afie Dol (Secr/
vice voorz), Metske vd Ploeg (voorz), Amarins 
Meindertsma 2e secr/kaatszaken).

Doelstellingen van dit 7-tal zijn het stimuleren 
van kaatsen en Jeu de Boule zowel lokaal als 
regionaal. Een verbindende factor willen zijn in 
het dorp Holwerd, samen met andere vereni-
gingen ervoor zorgen dat dit dorp leefbaar blijft, 
door te faciliteren in sport spel en ontspanning.

Ervoor zorgen dat V.V.V. Concordia een ver-
eniging blijft waar een ieder welkom is jong en 
oud, lid en niet lid. Een vereniging die regionaal 
een grote rol wil spelen in het kaatsen en jeu 
de Boule door samen te willen werken. Het 
Keegje samen met de karakteristieke tribune en 
’t Partoer tot een plek maken in het Noorden 
van Friesland waar een ieder graag naar toe wil 
komen, waar Holwerters trots op kunnen zijn. 
Zij willen staan voor positivisme, uitdaging, ge-
loven in mensen, vertrouwen in de toekomst, 
samenwerken, eerlijkheid en openheid, geen 
onderscheid, respect.

Dit alles met heel veel plezier! 

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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GRIJP UW KANS... KOM VOLLEYBALLEN BIJ ROEKEN/DVC

DE RAZENDE REPORTER ONTHULD

Moe? Futloos? Denkt u al lange tijd na over con-
ditieverbetering / vitaliteitsverhoging? Of zoekt 
u mogelijk uitbreiding van uw kennissenkring, 
sociale contacten, omgang met soortgenoten?
Al dit soort wensen zijn in een handomdraai 
geregeld als u dit wilt.

In uw dorp is namelijk actief volleybalvereniging 
Roeken / DVC, een sportvereniging waarin 
jongens, meisjes, mannen, vrouwen naar harte-
lust hun hobby bedrijven, ieder op zijn of haar 
niveau. Dit alles vindt plaats onder leiding van 
een stel gemotiveerde trainers.

Na de grote schoolvakanties starten weer de 
trainingen voor seizoen 2017/18.
Bij Roeken / DVC is iedereen in de leeftijd van 
7 tot 70 welkom.

Voor inlichtingen of e.v.t aanmelding voor een 
lidmaatschap kunt U zich wenden tot Siemon 
Meindertsma, tel. 06-2825105 / 0519-562579 
of e-mail siemonmeindertsma@hotmail.com.

Bestuur Roeken / DVC

Al een paar jaar beschrijft ze de levensverha-
len van bekende en onbekende Holwerders. 
Met de laptop op tafel maakt ze kennis met 
nieuwe bewoners van ons dorp, maar gaat ze 
ook langs bij mensen die al het lief en leed in 
Holwerd door de jaren heen hebben meege-
maakt. Afgelopen voorjaar vond haar laatste 
interview plaats. Na een paar jaar in het dorps-
belang te hebben gezeten, vindt ze het tijd om 
zich weer op iets anders te richten. Want de 
razende reporter is iemand die zich met heel 
wat portefeuilles bezighoudt en altijd bereid is 
een steentje bij te dragen. Hoog tijd dus voor 
een kennismaking met en tevens een afscheid 
van de razende reporter van De Doarpsbel de 
laatste jaren: Marijke van der Laan-Heshof, van 
de Foarstrjitte 20.

Je bent inmiddels al vele jaren een echte 
Holwerder, maar toch kom je niet oorspron-
kelijk uit Friesland. Waar ben je opgegroeid?
‘’Ik ben geboren in Overschie in 1961. Dat was 
een dorpje bij Rotterdam, inmiddels is het een 
deelgemeente van Rotterdam. Tot mijn vierde 
hebben we daar gewoond, toen zijn we ver-
huisd naar Rotterdam-West. Maar we gingen 
nog altijd op vrijdag naar Overschie naar de 
familie. Vaak logeerde ik bij opa en oma. Die 

woonden daar aan de Overschiese dorpsstraat. 
Nu woon ik in de Foarstrjitte, maar vroeger 
heette dit ook de Dorpsstraat. Eigenlijk ben ik 
dus ook wel geboren in een dorp en niet in 
de stad.’’

Dat was natuurlijk anders toen je verhuisde 
naar Rotterdam-West?
‘’Jazeker, in Rotterdam-West woonden we wel 
echt in de stad. In een bovenwoning. Iedereen 
speelde daar op straat, we woonden in de 
Burgemeester Meineszlaan. Maar we woonden 
daar wel op een verdieping en hadden dus 
geen balkon en geen tuin. Het was wel druk in 
huis. Ik kom uit een gezin van zes kinderen. Een 
keer per jaar gingen we met het hele gezin op 
vakantie, naar Drenthe in een huisje. Naar het 
bos, dan waren we echt op vakantie.’’

Waar heb jij jouw schooltijd doorgebracht?
‘’Ik ben naar de mavo geweest in Rotterdam. 
Vier jaar duurde die opleiding, maar ik ben altijd 
praktijkgericht geweest. Zet me ergens voor in 
en ik doe het. Maar theorie vind ik niets, ik ben 
een echter doener. In Rotterdam heb ik admi-
nistratief werk gedaan bij een bank en ook heb 
ik gewerkt op kantoor bij een metaalfabriek. 
Daar was ik na een paar jaar wel op uitgekeken. 
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Via via kwam ik daarna te werken in een luxe 
bakkerij vlakbij de Coolsingel. Dat was leuk om 
te doen, daar was je de hele dag lekker met 
verschillende dingen bezig.’’

Maar op een gegeven moment kwam je naar 
Friesland. Hoe is dat zo gekomen?
‘’In 1984 leerde ik mijn man Harry kennen. Die 
werkte bij de politie in Rotterdam, maar Harry 
is in Leeuwarden geboren. In 1980 is hij in 
Rotterdam begonnen met de politieopleiding. 
Het was meteen raak en we gingen al vrij 
snel samenwonen. Op 29 mei 1987 zijn we 
getrouwd. Toen was ik net zwanger van Jelle, 
onze oudste. Toen zei Harry: ‘’ik zou wel weer 
terug willen naar Friesland’’. Nou, ik houd wel 
van een nieuw avontuur, dat zag ik ook wel 
zitten! Bovendien woonde we in Rotterdam in 
een flatje. Het idee om naar een benedenwo-
ning te verhuizen vond ik ook fijn”.

Dus op naar Friesland! Maar waarom precies 
de keuze voor Holwerd?
‘’Harry had bij de politie overplaatsing aange-
vraagd. Op een gegeven moment werden we 
gebeld door een hoge pief, en die vertelde: ‘’we 
hebben een plek voor jullie: in Holwerd’’. Ik zei: 
‘’Holwerd, waar ligt dat?’’. Ik had er nog nooit 
van gehoord. Achteraf bleek dat ik in de jaren 
’80 al eens door Holwerd was gekomen, op 
fietsvakantie met een vriendin. Maar goed, we 
zijn op een zondag wezen kijken. Harry zou dan 
komen te werken op het bureau in Ternaard, 
maar de standplaats was Holwerd. We zouden 
in eerste instantie een huurhuis krijgen in de 
Beyertstrjitte, maar toen hoorden we op het 
laatste moment dat we aan de Van Aylvawâl 
gingen wonen.’’

Dan was het maar een klein stukje verder 
naar de Foarstrjitte?
‘’Ja dat klopt. Na twee jaar dachten we: wat 
gaan we doen? Toen hebben we besloten 
een huis in Holwerd te kopen, hier aan de 
Foarstrjitte nummer 20. Mevrouw Van der 
Velde is toen naar de overkant verhuisd en wij 
zijn in dit huis getrokken. In 1991 zijn we er 
gaan wonen en een jaar later werd Joris gebo-

ren. Het was in juni en ik weet nog goed dat 
het toen dorpsfeest was met versierde wagens. 
Omdat ik ook had meegeholpen, reed deze 
wagen speciaal langs om te laten zien, met o.a. 
Jelle erop ( prachtig vond ik dit ).
In ons huis heeft vroeger een slagerij gezeten, 
maar die was al niet meer in bedrijf. Toch 
zaten alle oude elementen er nog in: de koel-
cel, het rookhok en het pekelbad. Ook von-
den we enkele schuilplaatsen uit de Tweede 
Wereldoorlog, dat was heel erg bijzonder! 
Jaren later kwam er een vrouw uit Canada of 
Amerika bij ons aan de deur. Ze vertelde dat 
ze in de oorlog hier bij ons verscholen had 
gezeten. Holwerd heeft in de oorlog heel veel 
kinderen uit de grote steden opgevangen.’’

Voelde je je meteen thuis in Holwerd?
‘’Ik had eerst wel wat heimwee naar Rotterdam 
hoor. Je moet toch een groot deel van je familie 
en je vrienden achterlaten. Vroeger had je nog 
geen Facebook of mobiele telefoons, dus het 
was heel lastig om met elkaar in contact te 
blijven. Eenmaal in Holwerd ben ik wel meteen 
begonnen met vrijwilligerswerk. Om mensen te 
leren kennen, maar ook om de taal te kunnen 
verstaan. Ik heb bijvoorbeeld bij de speelotheek 
in Dokkum gezeten, maar ook bij een maatjes-
project via de GGZ. Daarnaast hebben we ook 
tien jaar verschillende kinderen in huis gehad 
voor pleegzorg. Na die tijd wilde ik graag wel 
weer aan het werk.’’

Waar ben je toen aan de slag gegaan?
‘’Eerst heb ik een tijd gewerkt als verkoopster 
bij Tupperware. Daar ben ik de hele provincie 
voor rondgereisd. Daarna kwam ik bij de klan-
tenservice van de Postbank in Leeuwarden, 
later werd dat de ING. Dat was een periode 
dat ze veel mensen zochten. Hier heb ik vijftien 
jaar gewerkt bij betalen en sparen. We hebben 
daar heel veel veranderingen meegemaakt. Van 
de gulden naar de euro bijvoorbeeld, maar na-
tuurlijk ook de crisis. In oktober 2016 moest ik 
stoppen bij de bank, maar ik ben er niet rouwig 
om. Ik heb het momenteel zo druk met mijn 
vrijwilligerswerk, dat is toch waar mijn hart ligt.’’
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Met welke projecten ben je momenteel al-
lemaal bezig?
‘’Sinds september vorig jaar ben ik maatschap-
pelijk begeleider bij vluchtelingenwerk. Maar 
we hebben bijvoorbeeld ook een koor opge-
richt in Holwerd, Wad’n Koor. Ook zet ik me 
in als spreker bij de Humanistische Uitvaart 
Begeleiding. Voor Holwerd blijf ik betrokken 
bij de 4 mei herdenking en betrokken bij bu-
renhulp.
Recentelijk ben ik officieel gecertificeerd als 
theaterspeelster voor dementerenden. We 
hebben al een aantal keren gespeeld, laatst nog 
in Foswert in Ferwert. We proberen hierbij 
contact te maken met de mensen door oude 
liedjes en toneelstukken te spelen en zo voor 
herkenning te zorgen. Dat is heel erg dankbaar 
werk.’’

Je hebt nu een tijd geschreven voor De 
Doarpsbel. Hoe ben je daar terechtgekomen 
en waarom heb je recentelijk besloten te 
stoppen?
‘’Via Henk Willemse ben ik een paar jaar terug 
bij het bestuur gekomen van het dorpsbe-

lang. Daar hadden we natuurlijk het blad De 
Doarpsbel. Het leek mij erg leuk om interviews 
te doen, dus zodoende ben ik ermee begon-
nen. Zo heb ik de afgelopen jaren bijvoorbeeld 
Gea de Boer geïnterviewd, maar ook Henk 
Willemsen en de vorig jaar overleden Henk 
Plekkringa. Maar ik kan niet alles tegelijk doen, 
dus ik wil nu kiezen voor het theater. Daar krijg 
ik heel veel energie van en daar wil ik meer 
mee doen. Daarom stop ik bij het dorpsbelang. 
Ook hebben we onlangs een camper gekocht. 
Een prachtige oude Volkswagen (T3 voor de 
kenner). Daar gaan we in augustus lekker mee 
naar Hongarije. Dat wordt ons volgende avon-
tuur.’’

Interviewer: Mats Gies 

“Bij deze wil ik alle mensen die ik in de afgelopen 
jaren heb mogen interviewen ontzettend bedan-
ken voor hun verhaal en vertrouwen.” 

Hartelijke groet,
Marijke van der Laan-Heshof

JAARVERSLAG 2016 DORPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ HOLWERD
1) Inleiding
Vierde jaar dat het experiment duurzaam 
beschermde dorpsgezichten Dongeradeel van 
kracht is geweest. Door herverdeling van de 
potten met geld binnen het bestaande budget 
kon de subsidiepot voor de aanzichtprojecten 
dit jaar met nog eens € 40.000 worden aan-
gevuld. Op advies van het rapport dat door 
bureau Weusthuis en Partners was opgesteld, 
naar aanleiding van de evaluatie van het ex-
periment in 2015, hebben provinsje Fryslân 
en gemeente Dongeradeel besloten om elk  
€ 20.000 her te verdelen. Hiermee konden 
wij weer een flink aantal aanvragen honoreren. 
Durk Geertsma is eind 2015 opgehouden en 
daarvoor is Douwe Dijkman in de plaats geko-
men. Samen met Jan Idsardi, Gerben Osinga, 
Rob van der Holst en Henk Willemsen vormde 
hij in 2016 de DOM Holwerd. Iedere maand 

kwamen we bij elkaar. Helaas is Jan Rodenhuis 
van Partoer, de verbindende factor tussen 
gemeente en de DOM, niet meer zo vaak 
bij vergaderingen aanwezig geweest vanwege 
afbouw van zijn taken in het project. In het 
najaar heeft Rob van der Holst aangegeven 
vanwege zijn drukke bestaan met de DOM 
te stoppen. Tijdens het eindejaarsetentje in 
Dokkumer Nieuwe Zijlen in december heb-
ben we Durk en Rob gehuldigd en afscheid 
genomen. In de zomer werd bekend dat 
wethouder Pytsje de Graaf vanwege wisseling 
van taken binnen het college van Dongeradeel 
niet langer de voorzitter van de DOMkoepel 
zal zijn. Wethouder Pieter Braaksma heeft het 
voorzitterschap van haar overgenomen. Ook 
werden we in december geconfronteerd met 
het afscheid van Iris Rodenburg als secretaresse 
van het experiment.
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Op vrijdagavond 2 september werd Henk 
Willemsen samen met de 3 andere DOM-
voorzitters uitgenodigd door gedeputeerde 
Johannes Kramer om samen met hem en 
zijn vrouw vanaf het statenjacht Friso van 
de provinsje Fryslân de muziekavond van de 
Admiraliteitsdagen in Dokkum bij te wonen. 
Een hele eer en belevenis om dat mee te 
maken.

Konden we in 2015 slechts 4 aanvragen voor 
aanzichtprojecten belonen, in 2016 lag dat 
aantal door aanvulling van de subsidiepot met 
15 stuks aanzienlijk hoger. Daarnaast werd er 
één leningaanvraag goedgekeurd. Dit betrof 
€ 7.330 voor de Foarstrjitte 20. Maar niet alle 
aanvragen konden positief worden beoordeeld, 
ook afkeuringen kwamen voor. Een pand dat 
buiten het beschermde dorpsgebied ligt kwam 
om die reden niet voor de subsidieregeling in 
aanmerking en de aanvraag voor subsidie voor 
een pand waarvan de eigenaar al begonnen 
was met de verbouw, terwijl de subsidieproce-
dure nog niet doorlopen was, moest worden 
afgewezen. Ook een aanvraag voor een lening 
werd afgewezen. Dit betrof een pand dat na 
verbouw verhuurd gaat worden voor recre-
atieve doeleinden. Eén van de vereisten voor 
toekenning van een lening is dat de eigenaar 
ook bewoner van het pand dient te zijn en 
derhalve kon deze aanvraag niet worden ge-
honoreerd. Vermeldenswaard is ook dat de 
Stichting Hegebuorren voornemens is om de 
aanvraag voor subsidie voor het opknappen 
van de karakteristieke gemetselde stoepjes aan 
de Hegebuorren bij het Iepen Mienskipfûns in 
te gaan dienen. De DOM heeft hiervoor een 
bijdrage van € 25.000 toegezegd vanuit de 
pot publieke projecten. Omwonenden van het 
Bosma’s Plein zijn met Adema Architecten uit 
Dokkum aan de slag gegaan met ideeën over 
een andere inrichting van het plein.

Nu na een aantal jaren is duidelijk waarneem-
baar dat ons dorp steeds meer opknapt. Ook 
de neveneffecten werpen steeds meer vruch-
ten af. Zo zijn er bijvoorbeeld de afgelopen tijd 
veel huizen verkocht en staan er steeds minder 

te koop. Jongeren blijven weer meer dan in het 
verleden in Holwerd wonen met als gevolg dat 
er ook meer kinderen werden geboren in het 
verslagjaar. 

2) Aanzichtprojecten
Door verschuiving van de budgetten kon er aan 
het te verstrekken subsidiebedrag € 40.000 
worden toegevoegd. Het totale bedrag in deze 
pot bedroeg daarmee € 136.000 waarvan er 
aan het eind van 2016 nog € 4.571 over was. 
Beschikkingen konden verleend worden voor 
de panden:
Fiskwei 20 € 5.000,00
Ljouwerterdyk 11  4.533,14
Hegebuorren 25 440,00
Tsjerkestrjitte 1  2.028,00
Foarstrjitte 6 5.000,00
Foarstrjitte 20 4.886,46
Foarstrjitte 27 2.173,13
Foarstrjitte 30 1.566,60
Pôlewei 6  1.069,66
Pôlewei 8  759,00
Pôlewei 12  638,00
Klokstrjitte 1  5.000,00
Gama 1 760,00
Waling Dykstrastrjitte 2  1.210,00
Stelwagenreed 1  1.324,29

3) Publieke projecten
Geen aanvragen. Het totale bedrag van  
€ 58.000 is nog steeds beschikbaar.

4) Kansenpot
In 2016 waren er geen aanvragen vanuit deze 
pot van € 20.793,64 dat nog te besteden is.

5) Verantwoording lokale DOM gelden
Voor de onkostendekking van de DOM is 
jaarlijks € 1.000 beschikbaar. Hiervan is betaald:
vergader- en reiskosten 
DOMcommissie € 318,15
vergaderingen in De Gouden Klok 
met de commissies Hegebuorren 
en Bosma’s Plein 85,35
afscheidskado-  22,50
afscheidsvergadering-  159,25
totaal € 585,25
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6) De plannen voor 2017
Na de afwijzing van de aanvraag voor sub-
sidie uit het Waddenfonds is de Stichting 
Hegebuorren bezig met het doen van een 
nieuwe aanvraag voor het opknappen van de 
stoepen. Deze aanvraag zal in de eerste helft 
van 2017 via het Iepen Mienskipfûns bij de 
provinsje Fryslân worden ingediend. Als het 
via deze weg slaagt om subsidie te verkrijgen 
dan zal er vanuit de pot publieke projecten 
ook € 25.000 aan worden bijgedragen. We 

hopen op een positief resultaat! Ook bij het 
Bosma’s Plein is er volop actie. Omwonenden 
willen graag het plein anders ingericht zien. In 
2017 wordt dit project nader uitgewerkt door 
Adema Architecten uit Dokkum. Nu de pot 
aanzichtprojecten voor de tweede maal uitge-
put is geraakt zullen we meer in gaan zetten op 
de projecten waarvoor de laagrentende lenin-
gen, de kansenpot en de publieke projectenpot 
voor bedoeld zijn.

WAD SIT MEUBELEN GEOPEND IN HOLWERD

Sinds maart is het winkelbestand in Holwerd 
weer wat uitgebreid! Wad Sit meubelen opende 
toen de deuren aan de Waling Dykstrastrjitte 6. 
De winkel wordt gerund door Wietse Bijlstra, 
die ook al sinds 2015 in het zelfde pand met 
het audiovisuele bedrijf Smash Visuals zetelt. 

Wad Sit verkoopt eigentijdse kwaliteitsmeube-
len voor een zeer concurrerende prijs. Naast de 
nieuwe collecties is er ook altijd een wisselende 
voorraad aanwezig aan showroommodellen en 
outletmeubelen voor meeneemprijzen. 
Het assortiment bestaat uit (hoek)banken, fau-
teuils, eetkamerstoelen, tafels en (buffet)kasten. 
Voor de nieuwe collecties gelden prijzen die 
20-30% onder de adviesverkoopprijs liggen en 

voor showroommodellen en outletmeubelen 
loopt deze korting nog hoger op.

Op de website www.wadsit.nl is de actuele 
voorraad te vinden en in de winkel kan men 
advies krijgen over de vele mogelijkheden die 
er zijn om zitmeubelen naar eigen wens samen 
te stellen. Ook via de Facebookpagina van 
Wad Sit staan regelmatig nieuwe aanbiedingen.

De winkel is iedere zaterdag geopend en op 
andere dagen op afspraak of bij aanwezigheid.

Wad Sit, Waling Dykstrastrjitte 6 Holwerd, 
Wietse Bijlstra 06-36046999
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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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DE NATOER YN EN OM HOLWERT
Der wie dochs wer in lytse winter dit jier. De 
iisbaan is wol 13 dagen iepen west. Foaral foar 
de bern. Foar de grutten is de iisbaan in pear 
dagen iepen west ek jûns. Iisbaan Vriendschap 
wie yn tsjinstelling ta oare iisbanen yn N.O. 
Fryslân iepen. Foaral de bern ha genoaten fan 
it iisplesier!

Wat is de maitiid dochs in prachtige tiid fan it 
jier, foaral de moanne maaie mei de bloeiende 
beammen, blommen, de fûgelgelûden en de 
jonge bisten. We ha alwer in pear tige waarme 
dagen efter de rêch.

Dominylyster 

Yn april seach ik by de foatbalfjilden yn Holwert 
in stik of 4 brúne fûgels fleanen. Se fleachen út 
de beam en ik seach dat se fan ûnderen in wite 
flek op it boarst hiene. Se rôpen in koarte rop, 
in ok, ok ok. It wie de dominylyster (beflijster). 
Se lykje hiel folle op de lyster (merel). De fûgels 
lûke troch ús lân yn ‘e maitiid. Se ite weakdie-
ren, ynsekten, wjirms en baaien. 

Gele morgenster
As je lâns it fytspaad neist de dyk nei Blije rinne 
of fytse, sjogge jo tusken de bûterblommen 
hiele moaie stjêreftige giele blommen stean. It is 
de gele morgenster. Se wurde 30-60 sm heech 
en se hawwe lange en koarte kroanbledsjes. 

It leuke fan dizze blom is dat se moarns om 
in oere of 8 iepen geane en tusken 11 en 14 
oere wer ticht geane. Dêrom de namme gele 
morgenster. As de blom wer yn ‘e knop giet, 
hat er in dikke lange knop. Sykje him mar ris op!

Rinpaad nei de kwelder
Der is in moai kuierpaad kommen bûtendyks 
neist de Pier. As jo foarby de bocht yn de dyk 
nei see rinne, sjoche jo oan de rjochterkant fan 
de dyk in boerd mei ynfo oer de kuier. As it net 
mear wiet is, kinne jo der in prachtiche rintocht 
meitsje nei de fûgelkijkhut dy’t flakby de wetter-
line stiet. Hjir kinst moai nei de waadfûgels sjen 
dy’t der nei iten sykje. Wol in kiker meinimme. 
Wy seachen lêsten sels in rinpaadsje fan reeën 
dêr. In saneamde wissel.

Genietsje fan de kommende simmer en fan de 
natoer dy’t oeral is.

Sara Hofman
sarahofman@

gmail.com
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IN DE KEUKEN VAN SIJA
Geen inspiratie om te koken? Of wil je wel eens 
wat anders op tafel zetten?? Kom dan eens een 
workshop volgen bij Van Sija. 

In het najaar staan de volgende workshops 
gepland:

Donderdag 14-9: Tapasworkshop
Kleine Mediterraanse hapjes maken 
Kosten: € 27,50 p.p.

Dinsdag 26 -9: Koken zonder pakjes en zakjes
Koken met kruiden en specerijen 
Kosten: € 25,00 p.p.

Woensdag 4-10: Workshop High tea
Engelse zoete en hartige lekkernijen maken 
Kosten: € 25,00 p.p.

Woensdag 1-11: Italiaanse workshop
Koken op zijn Italiaans 
Kosten: € 27,50 p.p.

Dinsdag 14-11: Marokkaanse workshop
Koken met de aardewerken Tajine 
Kosten: € 30,00 p.p.

Donderdag 23-11: Workshop kerstdiner
Inspiratie nodig voor het kerstdiner?? 
Kosten: € 30,00 p.p.

Geef je nu al op! 

De aanvangtijd van alle workshops is 17.00 
uur. De koffie staat om 16.45 uur klaar. 
Vanzelfsprekend krijg je na afloop de recepten 
mee naar huis.
Check www.vansija.nl en www.facebook.com/
vansija voor meer info!

Wil je met een groep vriendinnen, familie of 
collega’s een workshop doen?? Bel of mail me 
dan om samen een datum te plannen.
Telefoonnummer: 06-432 77 214
Mailadres: Sija.vd.wal@knid.nl

AGENDA
JUNI 2017
 23  Holwerter Feest
 24  Holwerter Feest
 25  Holwerter Feest

JUNI 2017
 20  ‘s avonds. Gezamenlijk concert De 

Bazuin, Crescendo en Wad’n Koor bij 
het Amelander Veerhuis.
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In Holwerd heeft er dit jaar de jaarlijkse doden-
herdenking op 4 mei plaatsgevonden.
Op de zeedijk was ‘s middags een korte bij-
eenkomst, met ongeveer 25 deelnemers, bij 
het monument van de gesneuvelde vliegeniers 
uit het neergeschoten vliegtuig. Er werden ge-
verfde steentjes neergelegd met teksten zoals: 
Nooit meer oolog of Peace en Wy ferjitte jim 
nea. Er werden gedichten voorgedragen door 
een volwassenen en een scholier. Hieronder 
volgen de gedichten.

 Moed is in grut wurd
 moed wie yn tiden fan striid
 op ‘e fuotten bliuwe stean
 foar wa’t himsels net steande hâlde kin
 moed wie net ophâlde lûd te jaan
 ús namme fan de stimleazen
 Dizze wike seach ik
 yn deselde tún
 in oermjittich bloeiende prunus
 neis in keale knobbe wylch
 en ik toch oan dyjingen
 dy’t doetiids longeren
 nei it nije grien
 en it nea wer seagen.
 Moed is in lyts wurd
 moed is alle dagen ússels byskave
 oant kwetsberens
 hiel bliuwe sil.

 Suzan Bosch

Hierna volgde het 2e gedicht:

 Zeg niets
 Doe niets
 Ervaar en luister
 De stilte, zo vol van geluid
 Het geluid van jezelf
 Het geluid waarvan je niet weet 
  dat het bestaat
 Omdat je het nog nooit hebt gehoord
 De stilte kijkt je recht in de ogen
 Loop niet weg, blijf staan
 Het geeft niets als je het raakt
 Er is een stilte omdat jij geen geluid maakt
 DE stilte slaat een arm om je heen
 Neem de tijd om stil te staan bij dit moment.
 Verleden
 Herinneren
 Herdenken
 Stilte

 Amber Bontekoe (18 jaar), Burg-Haamstede

DODENHERDENKING 2017
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‘s Avonds was er een korte 
tocht om de Willbrorduskerk 
en een wake bij de oorlogs- en 
verzetsmonumenten. Er waren 
toch wel zo’n 40 mensen aan-
wezig. Nadat het Wad’n Koor 
het lied: Mag ik bij jou schuilen 
zong, de klokken werden geluid 
en we 2 minuten stil waren, 
werden er bloemen gelegd bij 
de grafstenen en het verzetsmo-
nument. Marijke Heshof sprak 
woorden die het overdenken 
waard waren. Ze noemde allen 
die vermoord werden in de 2de 
wereldoorlog zoals de Joden, 
Roma’s, Sinti en homo’s en de 
mensen die zich verzetten tegen 
de nazi’s en de gesneuvelde soldaten.

Daarna werden weer de gedichten voorge-
dragen. Het was een intense beleving van het 

herdenken van de afschuwelijke gebeurtenissen 
uit die jaren.

Namens het 4 mei comité,
Sara Hofman
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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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DE HOLWERTER PIER

In januari 2015 zijn wij verhuisd van Ameland 
naar Holwerd. De boot hadden we niet meer 
nodig om van het eiland te komen. Toch gaan 
wij regelmatig even naar de aankomst of het 
vertrek van de veerboot kijken, iets wat we 
op Ameland ook vaak deden. Het geeft nl. 
een gezellige drukte: mensen komen aan en 
worden begroet, anderen gaan weg en worden 
uitgezwaaid.

Zo reden wij in februari ook weer eens naar de 
Pier om de boot te zien aankomen.
Wat zagen wij tot onze verbazing? De bordjes 
met “Verboden te zwemmen, BPR art.8.08” 
waren beplakt met teksten. Bij nader inzien wa-
ren het gedichten en om precies te zijn twee. 
Wij laten u deelgenoot zijn van deze Holwerter 
(naar wij aannemen) gedichten.

Simmerdagen is it hjir al 
foar meardere generaasjes

eltse dei wer in wier wetterballet.
Fan dit geklier mei buordjes
hawwe wy dan ek gjin ferlet.

Dit swarte wetter is ús goud.
It ferskil te sjen tusken in boat en in oar minske

is ús ek wol fertroud.

Nu staan Amelanders bekend om hun altijd 
wat stroeve verhouding t.o.v. gezag, welk gezag 
dan ook. Maar bij het lezen van de gedichten 
is de andere kant van het Wad daar ook niet 
vies van.

Na een aantal dagen waren de gedichten 
verdwenen en de bekende bordjes weer te-
voorschijn gekomen. Jammer, het vrolijkt de 
wachtende passagiers en passanten op, zeker 
als de boot voor de zoveelste keer te laat komt.

Overigens: de complimenten voor de dichters! 
Wij wensen jullie een warme zomer met veel 
zwemplezier toe. U allen als lezers natuurlijk 
ook.

Vanuit de Doopsgezinde pastorie,
Giel van Leerzem
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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 juli ■ 8 augustus ■ 12 september
Iedere 2e dinsdag van de maand

Oud papier wordt opgehaald door 
De Tsjelke en de Bazuin

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

Kopij inleveren vóór 5 september en  
5 december bij Henk Willemsen of via  

redactie@dorpsbelangholwerd.nl

De Doarpsbel is een uitgave van de Vereniging 
van Dorpsbelangen Holwerd

Lidmaatschap Dorpsbelang: € 8,- per jaar.

Uitleen verpleegartikelen 
ma. t/m do. 9.00-17.30 uur en vrijdags 
van 9.00-14.30 uur in Dokkum, Sionsberg, 
Birdaarderstraatweg 70.
Friese zorgwinkel: Voor alle informatie: 
0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent 
per min.) Archipelweg 109, 8921 TH 
Leeuwarden, Postbus 417, Leeuwarden. 058-
265 56 10. Geopend ma. t/m vrij. 8.30 tot 
17.00 uur en zat. van 10.00 tot 17.00 uur.

Uitvaartvereniging ‘de Laatste Eer’: 
Uitvaartleider K. Elzinga-Dijkstra, 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


