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NIJS FAN DOARPSBELANG
We gaan weer heringedeeld worden! Wat zegt 
u? Nog nooit van gehoord? Onze gemeente 
Dongeradeel zit samen met Ferwerderadiel en 
Kollumerland c.a. in een traject van gemeen-
telijke herindeling. Per 1 januari 2019 moet 
dit leiden tot een nieuwe grote gemeente die 
Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân of Noardeast-
Fryslân zal gaan heten. Uit deze 3 namen heeft 
u op 15 maart in het stemhokje, tegelijk met 
de verkiezingen voor de Tweede Kamer, een 
keus kunnen maken. Sinds 1 januari 2017 is 
de ambtelijke fusie reeds een feit. De ambte-
naren werken nu voor alle drie gemeenten + 
Dantumadiel. Dantumadiel doet echter niet 
mee met de herindeling. Is dat dan nodig zult 
u zeggen, een nog grotere gemeente? Blijkbaar 
wel. Door de vele taken die het rijk afstoot 
naar lagere overheden is volgens de gemeente 
een bundeling van krachten noodzakelijk. Ik kan 
me nog goed de vorige herindeling van 1984 
herinneren. Protesten alom. Het platteland 
van de klei hoorde toch niet bij de stad? Met 
leuzen als “Dongeradiel, ien gehiel!” werd er 
flink actie gevoerd om de samenvoeging van 
Oost- en Westdongeradeel met de gemeente 
Dokkum te voorkomen. Het mocht niet ba-
ten. Van hogerhand werd de fusie destijds 
opgelegd. De nieuwe gemeente zou weer 
lang vooruit kunnen. Maar als straks in 2019 
ons Dongeradeel ophoudt te bestaan heeft 
dat maar 34 jaar zo mogen zijn. En dan te 
bedenken dat Westdongeradeel destijds vele 
honderden jaren heeft doorstaan. De eerste 
schriftelijke vermeldingen dateren al uit de 
15e eeuw en spreken van “Dongradeel by der 
Wester side der Pasens”. Maar ja, in deze tijd 
moet alles blijkbaar sneller veranderen. Tiden 
hawwe tiden!

Jaarvergadering
Als lid van dorpsbelang willen we u van harte 
uitnodigen voor het bijwonen van de ledenver-
gadering. De vijfenvijftigste in het bestaan van 
onze vereniging. De vergadering wordt gehou-
den op dinsdag 28 maart om 19.30 uur in MFA 
De Ynset. De convocatie voor de vergadering 

wordt huisaanhuis verspreid en deze zult u los 
van de doarpsbel ontvangen. De vergadering 
is alleen toegankelijk voor onze leden. Het 
lidmaatschap is per huishouding. Zij die nog 
geen lid zijn kunnen dat ter plekke worden. Na 
afloop zullen Roelof Jan Drijfhout en Jolanda 
van der Werff een presentatie houden over 
Hartveilig Friesland en de AED. Graag tot ziens 
op 28 maart!

Vrijwilliger van het jaar
Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Dongeradeel in theater Sense in Dokkum werd 
ook de vrijwilliger van het afgelopen jaar 2016 
bekend gemaakt. Dit bleek onze dorpsgenoot 
Harm Kamstra te zijn! Een onafhankelijke jury 
heeft hem gekozen vanwege zijn grote inzet 
voor het dorp en de leefbaarheid daarvan. 
Vanaf 2009 is Harm betrokken bij de totstand-
koming en bestuur van multifunctionele ac-
commodatie De Ynset. Daarnaast was hij vele 
jaren bestuurslid van De Laatste Eer en is hij bij 
de realisatie van het gezondheidscentrum Nije 
Nijhof betrokken geweest. Het initiatief voor 
de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar 
komt van de gemeenteraad van Dongeradeel. 

De jury heeft een keuze gemaakt uit de voor-
gedragen vrijwilligers. Uit handen van wethou-
der Pytsje de Graaf ontving Harm als blijk van 
waardering een bijzondere vaas van keramiek 
gemaakt door Dineke Taal. Daarnaast ontving 
hij nog een dinercheque en een grote bos 
bloemen.

Nieuw mailadres wijkbeheer
Sinds de start van de ambtelijke fusie van 
Dongeradeel met de buurgemeenten per be-
gin dit jaar zijn er een aantal dingen bij de 
gemeente gewijzigd. 

Zo ook het emailadres voor het doorgeven van 
meldingen of vragen over de inrichting of het 
onderhoud van de buurt. Het nieuwe mailadres 
van wijkbeheer is: info@ddfk.nl. Het telefoon-
nummer blijft ongewijzigd, tel. 0519-298777.
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Van Aylva
In september 2016 berichtte de Stichting 
Alde Fryske Tsjerken, die eigenaar is van de 
Willibrorduskerk, dat de verdwenen beelden 
van het praalgraf uit de 17e eeuw nog voor de 
kerst terug zouden keren in de kerk. Het duurt 
toch wat langer dan gedacht en de verwachting 
is nu dat ze voor de zomer weer in de kerk te 
zien zullen zijn. Hiervoor moet nog wel het een 
en ander gebeuren voordat ze kunnen worden 
geplaatst. Als de beelden zo neer worden gezet 
dan vallen ze om. Er zal een stevige ondergrond 
worden gemaakt naast de houten herenbank 
en er komt een hekwerk omheen. De beel-
den stonden op de grafkelder van de adellijke 
familie Van Aylva die in en rondom Holwerd 
grote states bewoonden (o.a. de Haniastate dat 
in het bos naast de ijsbaan heeft gestaan) en 
maakten deel uit van een grafmonument dat in 
de Franse tijd (rond 1800) is vernield. 

Ze stellen zeer waarschijnlijk generaal Hans 
Willem baron van Aylva en zijn vrouw Frouck 
Ulbes van Aylva voor. De beelden zijn al sinds 
1903 in het bezit van het Fries Museum. Ze 
worden niet tentoongesteld maar liggen in 
een depot. Om ze niet nodeloos in depot te 
houden kiest het museum er nu voor om ze 
in bruikleen te geven aan de Stichting. Met de 
komst van de oude beelden zal er komende 
zomer een fraai stukje Holwerder adellijke 
geschiedenis, na vele omzwervingen van meer 

dan 200 jaar, terugkeren op de oude stek.

DOM 
(dorpsontwikkelingsmaatschapppij Holwerd)
Rondom in ons beschermde dorpsgezicht 
hangen de borden die aangeven dat het 
betreffende bouwproject mede mogelijk is 
gemaakt met financiële middelen uit het “expe-
riment duurzaam beschermde dorpsgezichten 
Dongeradeel”. Nu het voorjaar nadert zien 
we de bouwactiviteiten weer toenemen. Er 
zal dus nog flink getimmerd gaan worden de 
komende tijd. Zoals inmiddels bekend zal zijn 
is de subsidiepot voor de aanpak van de eigen 
woning nu geheel uitgeput. Er kunnen dan ook 
géén aanvragen meer in behandeling worden 
genomen. We willen (misschien ten overvloe-
de) nog maar eens wijzen op de mogelijkheid 
voor het aanvragen van een laagrentende le-
ning via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
(SVN) waar nog wel geld voor beschikbaar is. 
De bouwkosten moeten hiervoor minimaal  
€ 5.000 bedragen. Voor grotere bouwpro-
jecten is dit dan ook erg aantrekkelijk. De 
mogelijkheid is er, dus maak er gebruik van nu 
het nog kan! Formulieren en meer informatie 
kunnen bij de DOM worden opgevraagd. Stuur  
een mail naar:  dedom.holwerd@gmail.com of 
neem contact op met Gerben Osinga, Douwe 
Dijkman, Jan Idsardi of Henk Willemsen. 
Buurtbewoners van het Bosma’s Plein hebben 
plannen in de maak voor het opwaarderen en 
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herinrichten van het plein. De DOM is hier 
nauw bij betrokken. Vanuit de pot publieke 
projecten is er een budget beschikbaar. De 
stand van zaken van de aanvraag voor de res-
tauratie van de stoepen aan de Hegebuorren 
door de Stichting Hegebuorren is nog niet 
bekend. In 2015 is een aanvraag voor subsidie 
uit het Waddenfonds helaas afgewezen. De 
Stichting Hegebuorren heeft toen het initiatief 
genomen om bij het Iepen Mienskipfûns van de 
provinsje Fryslân een nieuwe poging te doen. 
Mocht dit slagen dan stelt de DOM ook een 
flink geldbedrag beschikbaar. We wachten het 
af.

Wat ek nijsgjirrich is om te witten
Begin januari zijn er bij de inzameling zo’n 
80 kerstbomen in allerlei soorten en maten 
ingeleverd. Voor de jeugd leuk om te doen 
en het levert voor hen ook nog wat op. Dit 
is het 2e jaar dat de bomen op deze manier 
worden ingezameld. Gemeentewurk gaat hier 
in samenwerking met dorpsbelang ook volgend 
jaar mee door. De provinsje Fryslân zoekt nog 
testers voor de nieuwe fietskluizen bij de bus-

lus. Het testen kost u niks, er staat een kleine 
vergoeding voor. In deze nieuwe typen kluizen 
die werken via een app op de mobiele telefoon 
staat de fiets veilig, is verlichting aanwezig en 
kan de elektrische fiets worden opgeladen. 
Weet u iemand die hier aan mee zou willen 
werken of wilt u zelf meewerken meld u dan 
aan als proefpersoon via fietskluizen@fryslan.
frl.Ook dit jaar organiseert dorpsbelang samen 
met de gemeente weer een Himmeldei. Op 
zaterdag 1 april vanaf 10 uur zal al het zwerfvuil 
in en rondom Holwerd worden opgeruimd. 
En zeg nou zelf, een schone omgeving staat 
toch veel beter? Iedereen mag meehelpen. 
In de oude bakkerswinkel van Bouma aan de 
Waling Dykstrastrjitte zijn ook weer activiteiten 
gaande. Zou er weer een winkel komen? Op 
de ramen hangen briefjes met de tekst “Frou 
Dykstra, moade en sa, binnenkort geopend”. 
We houden het in de gaten. Voor meer nieuws 
zie ook eens op internet: www.holwerd.nl.

Oant sjen!

Dorpsbelang, Henk Willemsen

HOLWERTERFEEST FERBYNT
Het Holwerterfeest van 2017 heeft het thema 
“Holwerd” meegekregen. Dit thema hebben 
we als bestuur niet zomaar gekozen. Holwerd 
heeft een rijke historie, iets waar we als inwo-
ners trots op kunnen zijn. Daarnaast hebben 
we als Holwerters de laatste jaren laten zien 
dat je met voldoende inzet een negatieve 
spiraal kunt doorbreken. Holwerd is van het 
voorbeeld van een krimpdorp in onze regio 
omgetoverd tot het voorbeeld van ontwikke-
ling voor de regio. 
Uiteraard heeft het plan Holwerd aan Zee 
hier een belangrijke rol ingespeeld. Maar alle 
ontwikkelingen van de laatste jaren horen 
hierbij. Nogmaals iets waar we best trots op 
mogen zijn! Daarom lijkt het ons dan ook mooi 
om onze trots tijdens het Holwerterfeest aan 
het publiek te tonen. Wij zien het al helemaal 
voor ons!

Volgend jaar zal er in het kader van Culturele 
hoofdstad 2018 van alles in Holwerd georga-
niseerd gaan worden. Het dorpsbelang heeft 
hiervoor als projecttitel ‘Holwerd ferbynt’ geko-
zen. Ook wij denken in verbindingen. Mogelijk 
dat jullie thema van de versierde wagen van dit 
jaar een opmaat kan zijn voor het thema van de 
versierde straten van volgend jaar, elementen 
of bouwwerken van de wagen kunnen wellicht 
terugkomen in deze straatversiering. En mis-
schien kunnen er elementen of delen van jullie 
wagen gebruikt worden tijdens andere activitei-
ten in het dorp, zoals de Nachtkuier?
We horen graag van jullie wat het thema gaat 
worden van jullie wagen. Geef het door via 
WhatsApp naar Marcel de Roo 06 - 267 562 
54 of feestwagen@holwerterfeest.nl.

Het bestuur Stichting Holwerterfeest
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WAT VINDT U VAN DE HERINRICHTING IN TERNAARD EN HOLWERD?
Aan de N358 in de kom van Ternaard zijn in 
2013 verschillende maatregelen uitgevoerd. 
Holwerd is in 2012 aangepast en op de kruising 
van de N356 met de N357 is een rotonde aan-
gelegd. Graag horen we uw mening over deze 
herinrichting. Op www.fryslan.frl/evaluatie staat 
een enquête, die in vijf minuten in te vullen is. 
Tien verkeersprojecten worden nu geëvalu-
eerd. Negen projecten zijn eerder in opdracht 
van Provincie Fryslân geëvalueerd door ad-
viesbureau Sweco. Het gaat om projecten die 
minstens drie jaar geleden uitgevoerd zijn. Uit 
de evaluatie blijkt dat doelen zoals het verbete-

ren van de verkeersveiligheid, doorstroming en 
leefbaarheid zijn gehaald. Bij alle negen projec-
ten nam de verkeersveiligheid toe en vonden 
minder ongevallen plaats na de reconstructies. 
Ook het gevoel van verkeersveiligheid werd 
beter, zo bleek uit de enquête. Sweco conclu-
deert dat Friezen rotondes een verkeersveilige 
oplossing vinden en het niet negatief vinden 
voor de doorstroming van het verkeer. 

BIJ DE FOTO OP DE OMSLAG
Toen ik deze oude foto voor het eerst zag 
wist ik niet waar het was en kon ik dit niet in 
Holwerd plaatsen. Navraag bij oudere dorpe-
lingen leerde dat dit de Keningsstrjitte is, in die 
tijd Keuningsstrjitte genoemd. Deze straat is 
bijna compleet verdwenen en onherkenbaar 
veranderd. Alle huizen op de linkerkant van de 
foto zijn in de jaren 50 en 60 gesloopt. In mijn 
jeugd was op deze plek slechts een kaal gras-
veld te vinden. Gemeente Westdongeradeel 
heeft ooit het plan gehad om de Ternaarderdyk 
dwars door Holwerd met de Ljouwerterdyk 
te gaan verbinden. Hoe heeft men dat ooit 
kunnen bedenken? Voor dat doel hebben vele 
oude huizen in dat stuk van ons dorp het veld 
moeten ruimen. Gelukkig is dit plan niet door 
gegaan, het dorp zou in tweeën zijn gespleten.
Links vooraan op de foto voor het hekje is de 
slagerij van Germ van der Heide te zien. De 
slagerij stond recht tegenover de Blomsteech 
en had uitzicht op de steeg. Op deze plek 
zijn nu enkele parkeerplaatsen. Daarnaast met 
het bordje “MAGGI” aan de gevel woonde 
Wytse Schaap, hij had hier een klein winkeltje. 
Daarvoor woonde Kees van der Hoop er. Hij 
kwam vanuit Makkum naar Holwerd en heeft 
hier een koperslagerij overgenomen van ene 
George Sleifer. Later vestigde Van der Hoop 
zich aan de overkant van de straat in de oude 

bewaarschool waarvan nog net een stukje te 
zien is. Vóór 1850 was dit de doopsgezinde 
kerk. Dit gebouw staat er nog wel. Daarnaast 
het huis met de dakkapel (harkeniel op syn 
Holwerters!). Deze werd bewoond door de 
vrijgezelle Hendrikje Lijzenga. Zij woonde hier 
eerst met haar moeder Hinke die met Ritske 
Lijzenga getrouwd was en Ritske Hinke werd 
genoemd. Zij was al vroeg weduwe geworden 
en dreef hier een klein winkeltje om toch wat 
inkomsten te hebben. Toen zij overleed zette 
dochter Hendrikje het winkeltje voort en werd 
zij voortaan Ritske Hinke genoemd. Vervolgens 
stond er een klein huisje . Hier woonde Douwe 
Pieters Veldema. 

Dan op de achtergrond een huis met daarach-
ter een boerenschuur. Hier woonden Berend 
Pieters Veldema (broer van Douwe) en zijn 
vrouw IJbeltje Veldema-Wieringa. Aan de ach-
terkant van de schuur aan de Pôle verza-
melden iedere zondagmiddag een groepje 
oudere mannen om de nieuwtjes te bespre-
ken en vervolgens een eind te lopen richting 
Trijeboerehûzen. Op de plaats van deze boer-
derij staat nu een nieuw woonhuis met uitzicht 
op de Ternaarderdyk.

Henk Willemsen
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INTERVIEW KLASKE ELZINGA
“Ik bin mar in hiele gewoane frou hjer” zegt 
Klaske Elzinga als wij haar vragen wie ze is. Ze 
is geboren in Oosternijkerk, ze komt uit een 
gezin met acht eigen en twee aangenomen 
kinderen. Klaske had een gelukkige jeugd. Ze is 
een erg warme, betrokken en spontane vrouw, 
zo worden wij ook ontvangen in haar nieuwe 
woning in Oosternijkerk.

Na een mooie jeugd trouwde Klaske met Koos 
Elzinga, Koos was schilder. Samen met Koos 
ging ze in Holwerd wonen en hadden daar een 
schilderswinkel. In Holwerd werden ze “heit en 
mem” van 2 kinderen; Tetsje en Watse.

Klaske heeft veel banen gehad die soms door 
elkaar heen liepen. In 1990 werd ze door het 
bestuur van “de Laatste Eer” benadert of ze 
ook drager zou willen worden. Dit heeft ze 5 à 
6 jaar gedaan en van het één kwam het ander. 
Holwerd kende toen bode Meijer. Meijer zou 
stoppen met het vak en dus besloot ze om de 
schriftelijke opleiding “uitvaartverzorging” te 
volgen. Hiervoor moest ze wel één keer in de 
twee weken naar Amsterdam. Toen ze haar 
diploma haalde kon ze officieel aan het werk als 
uitvaartverzorgster. Ze is begonnen in Holwerd 
en werkt nu inmiddels in 12 dorpen.

Het is een erg druk en zwaar beroep, je moet à 
la minuut beschikbaar zijn en sociale contacten 
zijn er bijna niet meer bij. Ze heeft het beroep 
jaren alleen gedaan in deze dorpen maar ze 
werken nu met zijn drieën onder “Uitvaartzorg 
Noord Oost Friesland”. 

In tegenstelling tot een uitvaartcentrum kent 
een uitvaartverzorger geen werktijden, je moet 
24 uren beschikbaar zijn. Het is een heel be-
wogen leven.

Veel mensen denken dat je als uitvaartverzor-
ger alleen de begrafenis of crematie regelt, dit 
is wel wat kort door de bocht, hier komt veel 
meer bij kijken. Zodra Klaske gebeld wordt 
over een overlijden moeten er veel admini-
stratieve dingen geregeld worden. De over-
ledene moet worden afgelegd, er moet een 
kist geregeld worden, de opdrachtformulieren 
moeten ingevuld worden, het uitschrijven uit 
het persoonsregister en er moeten kaarten en/
of advertenties worden gemaakt.
In sommige situaties voordat de persoon is 
overleden gaat ze wel eens op voorgesprek, 
bijvoorbeeld bij euthanasie. Ook is ze wel 
aanwezig bij de obductie als hier sprake van is.

Over het algemeen is het een beroep dat niet 
in de koude kleren gaat zitten, er gebeuren 
gelukkig ook dingen die het beroep dragelijk 
maken. 
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BURENHULP

JAARLIJKSE HIMMELDEI

Inmiddels zijn we een paar maanden verder 
met Burenhulp en langzaam komen de hulpvra-
gen binnen waar wij natuurlijk heel blij mee zijn.
Zodra er een hulpvraag binnen is gaan wij naar 
de persoon toe en proberen een vrijwilliger 
daarvoor te vinden. 
Wij laten dan de naam achter bij de aanvrager 
maar als men het als veiliger ervaart wanneer 
wij meekomen wanneer de vrijwilliger komt 
dan doen wij dat.
Het kunnen allerlei soorten hulpvragen zijn van 

vervoer (waarbij de kilometers vergoed moe-
ten worden door de aanvrager) tot voorlezen 
of kleine klusjes, boodschappen doen ,zingen, 
tuinklusjes noem maar op.
Er zijn al klusjes geklaard (vervoer, kastje repa-
reren, computerhulp) dus als u belangstelling 
hebt of wilt u meer weten over Burenhulp 
kunt u contact opnemen met Marijke van der 
Laan, 0519-562487, m_heshof@hotmail.com 
Dorpsbelang Holwerd of Gea de Boer, 0519 
346729, geesje01@hotmail.com.

Op zaterdag 1 april van 10.00-11.30 uur is de 
“de jaarlijkse Himmeldei”. 
Verzamelen voor de Coop, Fonteinstrjitte 5, 
Holwerd.

Daar worden grijpstokken, hesjes, vuilniszak-
ken en containers uitgedeeld. Iedereen wordt 
van harte uitgenodigd mee te doen voor dit 
goede doel!
Na afloop is er drinken met wat lekkers in het 
MFA.

We hopen dat er zoveel mogelijk mensen 
meedoen voor een schoon Holwerd!

Alvast bedankt.

Gea de Boer en Marijke van der Laan,
Dorpsbelang Holwerd

Komische anekdotes of de steun die je van col-
lega’s hebt. En er word af en toe gelachen om 
dingen die op het moment dat ze gebeuren 
niet meteen de lachspieren in beweging zetten. 
Een drager in functie met een wesp onder de 
hoed, wat doe je dan? Een horloge dat per 
ongeluk in het graf valt, wat doe je dan?

Over de kosten van een uitvaart kan je zeg-
gen dat die per uitvaart enorm kan verschillen. 
Gemiddeld kost een begrafenis € 5000,- excl. 
steen. Gemiddeld is een crematie goedkoper, 
hier heb je geen kosten van de steen, en geen 
onderhoudskosten.

Klaske ziet haar werk niet als ontspanning maar 
het geeft haar wel veel voldoening. “It wurk 
heart by my” het is erg afwisselend werk en 
niet altijd even makkelijk. “De minsken binne 
my altyd wer sa tankber, dat jout my foldwa-
ning”.

Naast haar werk wordt ze blij van haar kinderen 
om haar heen, en past ze op de “beppesizzers”.

Hiltsje de Graaf & Hylkje Bruggeling
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Holwerd
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANGEN HOLWERD
Gehouden op dinsdag 22 maart 2016 om 
19.30 uur in de MFA “De Ynset” te Holwerd.

1. Opening
De voorzitter Hessel Hiddema opent de verga-
dering en heet iedereen van harte welkom. We 
hebben een druk jaar gehad, met meerdere 
grotere activiteiten. Dorpsbelangen Holwerd 
wil iedereen bedanken voor de grote inzet.
We hebben als dorpsbelang weer contact 
met Thús Wonen. In het verleden hadden we 
ook contact, maar dit is destijds van hun kant 
stopgezet. Het beleid van Thús Wonen is wat 
dat betreft veranderd. Ze hebben hun plannen 
m.b.t. het strategisch voorraadbeleid aan ons 
uitgelegd. Wij hebben hun meegegeven om 
eerst te gaan bouwen voordat ze gaan slopen.
De voorzitter noemt ook de nieuwe site www.
holwerd.nl. Hierop staat o.a. een centrale agen-
da om te voorkomen dat activiteiten samen 
vallen. Maak hier dus gebruik van.

2. Notulen jaarvergadering 2015 
De notulen staan vermeld in de Doarpsbel; 
er zijn geen opmerkingen over de notulen, ze 
worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen stukken binnengekomen.

4. Mededelingen
De partijen Christen Unie en PvdA hebben zich 
afgemeld voor de Algemene ledenvergadering.

5. Jaarverslag 2015
Het jaarverslag wordt getoond door middel 
van een presentatie in plaats van voorgele-
zen. Het geschreven jaarverslag staat in de 
Doarpsbel. Er zijn geen vragen of opmerkingen 
n.a.v. het jaarverslag.

6. Financieel verslag
De financiële verslagen van Dorpsbelang, Stich-
ting Holwerterfeest en de Activiteitencommissie 
zijn uitgedeeld. N.a.v. het financieel verslag van 
Dorpsbelang vraagt dhr. H. van der Bos na 

ar de kosten van Hotel Holwerd, deze waren 
€ 9000,-. De penningmeester Klaske Miedema 
geeft aan dat dit klopt, maar dat hiervoor ook 
€ 9200,- is binnengekomen.
Verder zijn er geen opmerkingen of vragen 
over de financieel verslagen.

7. Verslag van de kascommissie
Dhr. Durk Bergema neemt het woord. De kas-
commissie was zeer tevreden over de verschil-
lende kasboeken. Het zag er keurig uit. De ver-
gadering verleent décharge aan Dorpsbelang.

8. Benoeming nieuw lid kascommissie 
Mevr. Louwina van Hulst wordt bedankt. Dhr. 
Durk Bergema blijft nog een jaar zitten en Dhr. 
Gerrit Bilker neemt zitting in de kascommissie.

9. Verslag deelcommissies
- Activiteitencommissie
Tineke Hoekstra en Annie Hiddema nemen 
het woord; het jaarverslag was te lezen in de 
Doarpsbel, ze geven nog een korte opsomming 
van de activiteiten die vorig jaar zijn georgani-
seerd. Speciale aandacht voor het grote succes 
van de zeepkistenrace. De activiteitencommis-
sie is op zoek naar nieuw lid, belangstellenden 
kunnen zich melden.

- Stichting Holwerterfeest
Dhr. Syds Miedema, voorzitter van Stichting 
Holwerterfeest neemt het woord; het bestuur 
is al weer druk bezig met de voorbereidingen 
van het feest 2016. De evaluatie vorig jaar na 
het feest gaf geen aanleiding voor wijzigingen. 
Het contract met de horeca is verlengd, men is 
wel in gesprek geweest met de nieuwe hore-
caexploitant, maar zij hebben aangegeven dat 
ze nog geen belangstelling hiervoor hadden. 
Sija van der Wal en Metske van der Ploeg 
zijn uit het bestuur, Welmoed Schaap voor 
de Oranjevereniging en Igle van der Bos voor 
Concordia zijn in het bestuur gekomen. Dit jaar 
is ervoor gekozen om niet met een thema te 
werken. Er zijn geen versierde wagens e.d.
Binnenkort wordt het programmaboekje ver-
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spreid met ook de envelop voor de vrijwillige 
bijdrage. Door de gulle giften van dorpsbewo-
ners en ondernemers slaagt men er ieder jaar 
weer in een laagdrempelig feest te organiseren.

- Wadden Belevingscentrum
Mevr. Sara Hofman vertelt e.e.a. over het 
WICH. Op 9 april om 14 uur wordt het 
Waddenbelevingscentrum Noordhoren ge-
opend. Het is genoemd naar een schelp uit de 
Noordzee. Sara vertelt wat er allemaal in het 
centrum te doen is. De openingstijden zijn in 
eerste instantie op woensdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Ook het Waddenbelevingscentrum heeft vrij-
willigers nodig; voor het winkeltje, de koffie-
hoek etc. Belangstellenden kunnen zich melden. 

- Experiment beschermd dorpsgezicht
Henk Willemsen; 2015 was het 3e jaar voor 
de DOM. Er is nog voor € 7000,- aan subsidie 
verstrekt. De subsidiepot is nu leeg. Het WICH 
heeft € 10.000 gekregen vanuit de kansenpot. 
In 2015 zijn er drie leningen aangevraagd van in 
totaal € 47.000.
Er is door de DOM subsidie aangevraagd bij 
het Waddenfonds voor de Hegebuorren, die 
aanvraag is helaas afgewezen. 
Wellicht komt er een herschikking van subsidie-
potten en momenteel wordt er een evaluatie 
van het project uitgevoerd. Er is ook landelijke 
publiciteit voor het project, het heeft o.a. in 
het Financieel dagblad gestaan en op Omrop 
Fryslân geweest.
Ook de DOM commissie is op zoek naar 
nieuw lid, Dhr. Geertsma is namelijk gestopt.

- Ondernemersvereniging Holwerd
Dhr. Hendrik Jan Ferwerda, lid van de werk-
groep neemt het woord; eind 2014 is de OVH 
benaderd door de gemeente in de persoon 
van Wim Woudstra omdat er weinig contact 
meer was. Van oudsher waren er veel mid-
denstanders in de Holwerd en lid van de OVH, 
dit is in de loop der jaren aanmerkelijk minder 
geworden. Hierdoor is de vereniging ingedut. 
In april 2015 is er een bijeenkomst georgani-
seerd. In Holwerd zijn 70 bij de Kamer van 

Koophandel ingeschreven ondernemers, 50 
waren er op deze avond. Uitkomst van de bij-
eenkomst was om de vereniging te behouden. 
Ideeën waren o.a. om elkaar in informele sfeer 
te ontmoeten om te netwerken en van elkaar 
te leren. Er zijn vier inloopcafés georganiseerd, 
maar het loopt nog niet zoals gewenst. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd.
Dhr. Geertsma vraagt wie er in het bestuur 
zitten; officieel zitten Frans Antonides en Chris 
Dijkstra er nog in. Er houdt zich nu een werk-
groep mee bezig.

- Waddentour
Sija van der Wal; de Waddentour wordt officieel 
geopend op 9 april om 10.30 uur in Metslawier. 
Daarna gaan de genodigden in een bus langs 
de vier deelnemende dorpen. Om omstreeks 
15 uur komen ze in Holwerd aan. De gasten 
worden ontvangen bij de smederij en gaan 
wandelend door de Stationsweg richting het 
Waddenbelevingscentrum. Hier is gelegenheid 
voor een hapje en een drankje, gezamenlijk met 
genodigden van het Waddenbelevingscentrum. 
Dat wordt deze dag ook geopend.

10. Bestuursaangelegenheden
Femke Meindertsma is aftredend en niet her-
kiesbaar. Femke wordt door de voorzitter 
bedankt voor de inzet en krijgt een bloemetje 
en cadeaubon als blijk van waardering.
Verder is er nog een wijziging in het bestuur; 
Hessel Hiddema is vanaf maart 2010 voorzitter, 
maar doet nu stap opzij ivm andere functies 
etc. Hessel blijft lid van Dorpsbelang. Arnoud 
Haitsma neemt de voorzittersrol over. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. Omdat er 
vorig jaar twee nieuwe leden bij zijn gekomen, 
is het niet noodzakelijk om actief nieuwe leden 
te werven. 

11. Rondvraag 
Dhr. Durk Bergema: kunnen de aankondigings-
borden ook vervangen worden?  Arnoud geeft 
aan dat dit in Dorpsbelang is besproken en 
zou door Arnoud meegenomen worden naar 
OVH, komt in de eerstvolgende vergadering 
van de OVH aan de orde.
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Dhr. Johannes Boonstra; komen er ook beweg-
wijzeringsborden voor de MFA? Dhr. Harm 
Kamstra antwoordt dat er aan wordt gewerkt 
en zegt toe dat het voor volgende jaarvergade-
ring gereed is.
Dhr. Durk Geertsma vraagt naar het parkeerbe-
leid; Hessel geeft aan dat dit regelmatig aan de 
orde is geweest bij de gemeente. Valt niet mee 
om hier goed beleid op te voeren, dit vooral 
ivm de toeristen die naar Ameland gaan. Er 
wordt extra gecontroleerd op parkeren op de 
stoep etc.
Dhr. Dijkstra geeft aan het oude HTO terrein 
geen gezicht te vinden. Hessel geeft aan dat er 
een partij mee bezig blijkt te zijn en dat mo-
menteel uitgezocht wordt wat hier wel en niet 
gedaan mag worden. Er loopt nog een vergun-
ning op. (Noot: n.a.v. de vraag tijdens de verga-
dering is er contact geweest met de gemeente. 
Men weet dat er weer activiteiten zijn, maar dat 
men er niets aan kan doen zolang het binnen de 
vergunning zijn. Er is ook contact geweest met 
de eigenaar over het opknappen van de kapotte 
zeilen etc.)
Mevrouw van der Galien vraagt naar Thús 
Wonen, wanneer de bewoners van de 
Beyertstraat samen met dorpsbelang en Thús 
Wonen vergaderen over de plannen van Thús 
Wonen met slopen en nieuwbouw. Arnoud 
geeft aan dat Dorpsbelang na de zomer weer 
een afspraak heeft met Thús Wonen, dat hij 
contact met hen opneemt om te vragen of 
huurders eventueel aan kunnen schuiven. 
Wanneer huurders vragen hebben, kunnen zij 
altijd zelf contact opnemen met Thús Wonen. 

Dorpsbelang is geen tussenpersoon hierin.
Dhr. Van der Ploeg, hoe komt het met It 
Mûnerak? Durk Bergema antwoordt dat wan-
neer Holwerd aan Zee doorgaat, dat het dan 
uitgediept wordt. Maar tot die tijd is er geen 
oplossing voor de rommel die er nu ligt. Dit 
horen de eigenaren op te ruimen.

12. Sluiting
Hessel Hiddema sluit het officiële stuk van de 
vergadering. Na de pauze zijn er nog een aantal 
sprekers.
Marijke van der Laan over Himmeldei: a.s. za-
terdag 26 maart om half 10 verzamelen bij de 
Coop, we gaan met zijn allen in en om het 
dorp schoonmaken. Na het himmeljen is er wat 
lekkers voor de kinderen en wat te drinken in 
de MFA.
Henk Kloosterhuis en Elma van Lier: maken in 
opdracht van Tresoar een tijdsdocument van 
Holwerd aan Zee. In woord en beeld; hoe 
staat Holwerd er nu bij. Dit gaan ze maken 
door mensen te interviewen, oud en jong. 
Ook de mannen van de werkgroep worden 
geïnterviewd. Elma doet de interviews en Kees 
maakt de foto’s. Hij wil drie of vier generaties 
fotograferen. En wil ook de kinderen van beide 
scholen op de zeedijk fotograferen. En dan 
nog alle inwoners van Holwerd. Wanneer dat 
gepland staat, laten ze ons nog weten.
Voor Tresoar is het een pilotproject; “Van 
Krimp tot Kans”.
Marco Verbeek van de projectgroep Holwerd 
aan Zee vertelt d.m.v. een prachtige presentatie 
de voortgang van het project. 

OPROEP JUBILEUM IJSCLUB VRIENDSCHAP HOLWERD
IJsclub ‘Vriendschap’ is opgericht in 1919 en 
bestaat 8 februari 2019 dus 100 jaar!!!
Dit willen we natuurlijk niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. Voor dit heugelijke feit wor-
den nu al de eerste voorbereidingen getroffen, 
maar dit kunnen we niet alleen! Wij hebben uw 
hulp een beetje nodig want: Wij zijn op zoek 
naar oude, nostalgische of leuke foto’s van de 
Holwerter ijsbaan. Onze vraag aan u is dan ook: 
Zou u in uw oude ‘foto-albums’ willen duiken 

om te kijken of er wat leuks tussen zit?
Indien de foto’s al digitaal zijn, kunt u deze op-
sturen via de mail: janennina@live.nl.
Mochten het nog ‘gewone’ foto’s zijn dan kunt 
u bellen met Nina de Jong, 06-27265472 en 
kunnen we een afspraak maken om ze op te 
halen of eventueel te kopiëren. B.v.d.
Nog geen lid van IJsclub ‘Vriendschap’? 
(voor maar 6,- per jaar) Meld je dan nu aan bij 
Harry Anjema, 06-31592566.
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STAL UW FIETS VEILIG EN DROOG BIJ DE BUSHALTE IN HOLWERD
Bij de bushalte aan de Haniastrjitte in Holwerd 
is het sinds eind 2016 mogelijk om fietsen 
droog en veilig te stallen. Het gaat om een 
proef van een jaar met 8 fietskluizen. Met de 
app Fietskluizen kunt u een kluis reserveren en 
openen. Ook de betaling achteraf gaat via de 
app (vooralsnog iOS en Android). De app is 
te downloaden via www.fryslan.frl/fietskluizen. 

Provincie Fryslân wil met deze fietskluizen de 
combinatie van fietsen en openbaar vervoer 
stimuleren. Forenzen met een luxere fiets kun-
nen hun tweewieler stallen in een kluis die goed 
beschermd is tegen weersinvloeden en diefstal. 

In de kluis is een oplaadmogelijkheid voor 
elektrische fietsen aanwezig. Door het gebruik 
van de elektrische fiets te faciliteren, kan het 

openbaar vervoer ook reizigers bedienen die 
wat verder van een halte af wonen. Het gebruik 
van een kluis kost 10 cent per uur. 

Vragen? Mail naar fietskluizen@fryslan.frl.

LEDENVERGADERING UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER HOLWERD
Secretariaat: Beyertstrjitte 41, 9151 KE Holwerd
06-12306518, www.dleh.nl

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

Woensdag 29 maart a.s. is er de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering van de grootste 
vereniging van Holwerd. De agenda staat weer 
bol van onderwerpen die aan de leden worden 
voorgelegd. In de vergadering herdenken we 
de leden die ons in het jaar wat achter ons ligt, 
zijn ontvallen. Ieder lid (vanaf 18 jaar) heeft een 
uitnodiging gekregen en heeft op de agenda 
kunnen zien staan dat er een wijziging binnen 
het bestuur gaat plaatsvinden. 
Dhr. O. Haitsma en Mevr. H. de Graaf gaan de 
Laatste Eer na jaren van betrokkenheid verla-
ten. Het bestuur stelt voor om te benoemen 
Dhr. U. Hiddema en Mevr. A van der Weg.
Normaliter is er na de pauze ruimte voor 

een gastspreker die wij als bestuur hebben 
gevraagd voor deze avond. Dit jaar bespreekt 
het bestuur graag met u de mogelijkheden wat 
te doen met het feit dat wij (bijna) geen rente 
inkomsten meer ontvangen op onze bankte-
goeden. U bent van harte uitgenodigd voor 
deze avond!

Wil je lid worden? Neem dan contact op met 
het secretariaat. Of kijk eens op onze site wat 
wij voor u/je kunnen betekenen.

De algemene ledenvergadering begint om 
19:30 uur en zal gehouden worden in “It 
Sintrum”, Elbasterwei 1a te Holwerd.

Mevr. N.H. 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 bovenstaande contactgegevens.
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JAARVERSLAG 2016
In dit jaarverslag van Dorpsbelangen Holwerd 
leest u met welke dingen Dorpsbelang zich het 
afgelopen jaar bezig heeft gehouden.

In januari zijn we begonnen met de inzame-
lingsactie van de kerstbomen. Dit werd voor de 
tweede keer door de gemeente georganiseerd. 
Een aantal kinderen zijn enthousiaste kerst-
boomverzamelaars geworden. Bij het inleveren 
kregen ze een bon met de waarde van 50 cent 
om in te leveren bij de Top1toys. Hoe meer 
kerstbomen inleveren, hoe groter het bedrag 
wat je kunt spenderen. Daarnaast kregen 
ze per kerstboom ook een lootje voor een 
geldprijsje. Helaas is er geen prijs in Holwerd 
gevallen.

In februari waren er twee mensen van Thús 
Wonen op onze bestuursvergadering te gast 
die over de nieuwe plannen van de woning-
bouwvereniging kwamen vertellen. Er wordt 
minder gesloopt dan eerst was gepland en een 
aantal huizen wordt gerenoveerd. Ook worden 
er minder huizen verkocht.

Leden van het bestuur zijn in maart naar bij-
eenkomsten geweest in dorpen in de buurt van 
Holwerd. Deze bijeenkomsten gingen vooral 
over de samenwerking zoeken om samen ook 
sterk te staan naar bijvoorbeeld de gemeente. 
Goed om te horen wat er in andere dorpen 
leeft, en we worden via de mail en de notu-
len van vervolgbijeenkomsten op de hoogte 
gehouden. We merken dat we als Holwerd al 
verder in ontwikkeling zijn, dit heeft vooral ook 
te maken met Holwerd aan Zee.

In maart zijn we als Dorpsbelang op werkbe-
zoek geweest in Langwar. We zijn al enige tijd 
in contact met Norwell outdoor fitness voor 
de aanleg van een fitnesspark in de buitenlucht 
in Holwerd. In Langwar hebben ze al zo’n fit-
nesspark en wij wilden wel eens zien hoe dat er 
in het echt uit ziet en hoe men de financiering 
voor elkaar heeft gekregen. Want zoals de 
meeste dingen, is ook dit niet goedkoop. 

In april was weer de jaarlijkse Himmeldei, met 
de groepen 5, 6, 7 en 8 van beide scholen is in 
en om Holwerd het zwerfvuil weer opgeruimd. 
Heel fijn dat dit een jaarlijks terugkerend iets 
is en dat we zo met elkaar oog hebben voor 
het milieu.

In april was ook de feestelijke opening van 
de Waddentour. De route door Holwerd 
hadden we tijdens de nachtkuier in 2015 al 
geopend, maar nu de Waddentour in zijn ge-
heel. Een bus met genodigden reed door de 
dorpen Metslawier, Ee en Peasens-Moddergat 
en eindigde in Holwerd. Deze dag werd ook 
het Waddenbelevingscentrum de Noordhoren 
officieel geopend. Na de verbouw van de kerk 
tot waddenbelevingscentrum door heel veel 
vrijwilligers. Een mooie aanwinst voor Holwerd 
en weer een staaltje Mienskipswurk! Deze twee 
feestelijkheden vieren op één dag met prachtig 
weer. Het kon niet beter.

In mei is men begonnen met de vernieuwing 
van de riolering in de Prof. Holwerdastraat. Er is 
een nieuw gescheiden afwateringsstelsel aange-
legd. Dit omdat volgens de nieuwe regelgeving 
het regenwater en het afvalwater apart moet 
worden afgevoerd. Samen met aanwonenden, 
de gemeente en dorpsbelang is de nieuwe 
inrichting van de straat bedacht. 

Op 4 mei is de jaarlijkse herdenking gehouden, 
fijn om te zien dat er altijd aandacht wordt 
gegeven aan deze dag en dat ook de kinderen 
hierbij betrokken blijven. Op de zeedijk heb-
ben de kinderen mooie beschilderde steentjes 
met teksten neergelegd en zijn er gedichten 
voorgelezen. En ’s avonds de herdenking op de 
begraafplaats.

Op 5 mei reed er een lange stoet oude mi-
litaire voertuigen door Holwerd; “Keep them 
rolling”.

Dhr. Bakker van Stichting Welzijn het Bolwerk 
is in een vergadering langs geweest om over de 
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werkzaamheden van Het Bolwerk te vertellen. 
In andere dorpen wordt veel gebruik gemaakt 
van de vrijwilligerscentrale als burenhulpdienst. 
Marijke van der Laan gaat hiermee aan de slag, 
samen met Gea de Boer.

Er is subsidie aangevraagd voor de aanleg van 
gratis WiFi in het dorp. Dit is belangrijk voor 
het lopen van de Waddentour, dit gaat namelijk 
via een app waarop je meer informatie over de 
panden die in de Waddentour zijn opgenomen, 
kunt vinden. De WiFi is door Kabel Noord aan-
gelegd en werkt inmiddels langs de route van 
de Waddentour in Holwerd.

Vanuit Dorpsbelang zijn we aanwezig geweest 
bij een bijeenkomst over Culturele Hoofdstad 
2018. Hier hebben we meer informatie gekre-
gen over het hoe en wat met betrekking tot 
KH2018.

In juni is er met Jolanda van der Werff ge-
sproken over de aanschaf van een extra AED. 
Deze is nodig omdat niet het hele dorp af-
doende gedekt is met de huidige AED’s. Via 
Hartveilig Friesland kunnen mensen die kunnen 
reanimeren zich aanmelden en zij krijgen dan 
een bericht als er iemand gereanimeerd moet 
worden. De AED hangt inmiddels in de Waling 
Dijkstrastraat. U kunt ook een reanimatiecursus 
volgen bij de EHBO en u dan aanmelden bij 
Hartveilig Friesland.

In juni is er weer een geslaagd dorpsfeest 
gevierd. 

Weet u dat er een Nederlands kampioen in 
Holwerd woont?? In augustus is Ybe Vellema 
Nederlands kampioen geworden in de “vrije 
standaardklasse” in het autocrossen.

In september is er een brainstormbijeen-
komst georganiseerd om ideeën te bedenken 
voor activiteiten in Holwerd tijdens Culturele 
Hoofdstad 2018. Er zijn tijdens deze avond 
leuke ideeën bedacht. De ideeën zijn door 
dorpsbelang geclusterd in een aantal thema’s. 
Denk aan activiteiten die bijvoorbeeld met 

de Wadden te maken hebben, of met kunst. 
Het centrale thema is Holwert ferbynt. Op dit 
moment zijn er een paar werkgroepen bezig 
dit verder uit te werken en proberen we de di-
verse commissies en verenigingen die Holwerd 
rijk is te verbinden om met elkaar invulling te 
geven aan KH2018 in Holwerd. We blijven u 
hiervan op de hoogte houden. 

Buitendijks is Staatsbosbeheer druk bezig met 
het project “Naar buiten Holwerd”. Er is een 
plas gegraven met in het midden een broedei-
landje en je kunt via een struinpad en bruggetjes 
door de kwelder wandelen. Het pad sluit aan 
op het al bestaande “ommetje Holwerd”. Voor 
Holwerd weer een mooie manier om mensen 
te trekken die geïnteresseerd zijn in de natuur 
en graag een mooie wandeling willen maken. 
Op 28 oktober is het feestelijk geopend.

In oktober is er weer een hele mooie nacht-
kuier georganiseerd met heel veel wandelaars. 
Tijden de “nacht van de nacht” waren de 
straatlantaarns in het dorp uit en kon iedereen 
genieten van de “dark sky” die we dan ook nog 
echt hebben hier. Jammer was dat de lichten 
op de pier niet uit waren. Daar hadden we wel 
op gehoopt; vanaf de zeedijk een blik op een 
donkere Waddenzee. Maar dat mocht de pret 
niet drukken; vele enthousiaste reacties over de 
activiteiten die onderweg te doen en te zien 
waren. Intussen is de werkgroep al weer bezig 
met de voorbereidingen voor 2017.

In oktober zijn beide directeuren van de basis-
scholen aanwezig geweest op een bestuursver-
gadering van Dorpsbelang om ons te vertellen 
over de plannen van beide scholen om binnen 
afzienbare tijd samen te gaan naar één school. 
Dit past erg goed in de ontwikkelingen die 
we als dorp doormaken, daar hoort ook één 
school bij.

Gedurende het jaar is er hard gewerkt bij de 
buslus aan de Provinciale weg. De abri’s zijn 
vervangen en er zijn nieuwe fietsenstallingen 
gekomen. Er zijn nu ook fietskluizen die ge-
huurd kunnen worden via een app. Deze zijn 
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bedoeld voor mensen met een dure (elektri-
sche) fiets die vanuit een omliggend dorp naar 
Holwerd fietsen om dan op de bus te stappen 
naar Leeuwarden.

Begin december is de vernieuwde buslus ge-
opend en de fietskluizen onthuld door gedepu-
teerde Johannes Kramer.

Op 6 december was de theaterzaal van het 
MFA weer goed gevuld met nieuwsgierige 
Holwerters en overige belangstellenden voor 
een update van Holwerd aan Zee. Marco 
Verbeek vertelde enthousiast over wat er tot 
nog toe is bereikt en waar de projectgroep 
nog mee bezig gaat. Zo zal begin 2017 een be-
gin worden gemaakt met het Hotel Holwerd, 
opknappen van oude vervallen woningen tot 
recreatiewoningen. Ook is de verwachting dat 
het project Holwerd aan Zee over zal gaan in 
een programma Holwerd aan Zee, zodat er 
kan worden begonnen met de eerste plannen.

Kees van Es, projectleider vanuit de Provincie 
Fryslân deed verslag van het MIRT onderzoek 
met daarin zijn verhaal over de onderzoeks-
resultaten van de spoelfunctie van het buffer-
meer. De resultaten van de onderzochte versie 
van spoelen waren minder dan eerst was ge-
hoopt. De andere manieren van spoelen zullen 
nog worden onderzocht. Dit gaat in combinatie 
met de onderzoeken van Rijkswaterstaat naar 
de bevaarbaarheid van de vaargeul Holwerd - 
Ameland. 

We blijven ons als Holwerd door ontwikkelen 
en richten ons op de toekomst. 

In 2017 gaan we al druk bezig met alle plannen 
voor 2018, want in dat jaar willen we onszelf 
nog beter op de kaart zetten. 

Iedereen heel erg bedankt voor de inzet voor 
ons dorp, op wat voor manier dan ook. Samen 
maken wij Holwerd (aan Zee)!

UIT DE KEUKEN VAN SIJA
Het is een jaar geleden dat ik mijn catering-
bedrijfje Van Sija ben begonnen. Steeds meer 
mensen weten de weg naar mijn keuken te 
vinden. Bijvoorbeeld groepen collega’s die met 
een workshop tapas afscheid nemen van een 
collega die een nieuwe baan heeft.

Of medewerkers van een bedrijf die een 
schort in hun kerstpakket vonden en die later 
uitgenodigd werden om te verschijnen op de 
Opslach 10 in Holwerd en vooral hun schort 
niet moesten vergeten.
Of een groep dames die hun zwangere vriendin 
verrasten met een babyshower en intussen 
genoten van een high tea.
Of een groep kleine dametjes die een kinder-
feestje vierden in mijn keuken met een “high 
ranja”. Ook kwamen er veel dames (en enkele 
heren) naar de workshops die ik in de afgelo-
pen maanden heb georganiseerd. Het waren 
erg gezellige avonden.
Maar dit is niet het enige wat ik doe. 

U kunt bij mij terecht voor:
• Hapjes voor feesten en partijen
• Lunches
• Taarten
• Buffetten
• Picknicks
• Ontbijtjes, etc...
En iedere vrijdag kun je bij mij een warme 
maaltijd af halen. Deze bied ik aan via www.
facebook.com/vansija. Maar je kunt mij ook 
bellen om te horen wat er op het menu staat.

Woensdag 19 april: workshop “Koken zonder 
pakjes en zakjes, het vervolg”. Met nieuwe 
recepten en kruidenmixen. Start: 17.00 uur. 
Kosten € 25,00
Woensdag 10 mei: workshop Tapas. Kleine 
hapjes/gerechtjes die je heel goed kunt ma-
ken voor feestjes en partijen. Start: 17.00 uur. 
Kosten € 27,50

Van Sija, 06-432 77 214
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KENNISMAKING MET MATS GIES
Een aantal jaren geleden had ik een bijzonder 
interview - voor de Doarpsbel - met Henk 
Plekkringa bij hem thuis. Helaas werd hij ern-
stig ziek en kon niet meer thuis blijven wonen.  
Henk woonde de laatste maanden van zijn 
leven in de Waadwente te Dokkum.

Het huis aan de Foarstrjitte stond te koop en 
via via kocht Mats Gies het. Altijd fijn dat er 
ook mensen van buiten het dorp, Holwerd 
weten te vinden. Tijd voor een kennismaking 
met de nieuwe bewoner op nummer 23. 

Hoi Mats. Ik kwam je een aantal maanden 
geleden tegen op straat en we raakten aan de 
praat. Daarbij vroeg ik je voor een interview 
voor de Doarpsbel, waar je gelukkig mee 
instemde. Om maar met de deur in huis te 
vallen: We zijn wel benieuwd wie je bent, dus 
…brandt maar los!

Ik ben geboren in een ziekenhuis in Amsterdam 
op 22 oktober 1994 en heb tot mijn vijfde jaar 
gewoond in Monnickendam. Toen kreeg mijn 
moeder een baan als verpleegkundige in het 
ziekenhuis de Sionsberg. We verhuisden met 
het gezin naar Dokkum.  Na een jaar kochten 
mijn ouders een boerderij in Wierum, waar 
veel aan gebeuren moest. Mijn vader is erg 
handig en heeft de woning naar eigen idee 
verbouwd. 

Wat doe je in het dagelijkse leven?
Sinds anderhalve week ben ik afgestudeerd 
als historicus. Deze studie volgde ik aan de 
Rijksuniversiteit in Groningen. Ik heb er nog een 
jaar aan vastgeplakt om stage te kunnen lopen 
in het voortgezet onderwijs. Daarbinnen heb 
ik lesgegeven aan leerlingen van de brug- en 
de tweede klas van het HAVO/VWO, op het 
Dockinga College in Dokkum. Erg leuk om te 
doen, maar na zo´n eerste dag lesgeven ben je 
wel kapot. Maar zo heb ik wel mijn lerarenbe-
voegdheid behaald. Momenteel werk ik niet in 
het onderwijs, maar ik heb de papieren wel op 
zak. Ik werk op dit moment in de journalistiek. 

Voor Omrop Fryslân werk ik op de nieuwsre-
dactie. Ik maak nieuwsberichten voor de web-
site, de app en voor teletekst. Zo nu en dan 
ben ik ook op de radio te horen.

Nog van harte gefeliciteerd met je diploma! 

Nu je het over het nieuws van Omrop Fryslân 
hebt. Ik moet nog heel erg wennen aan de 
nieuwe opzet sinds het nieuwe seizoen, vindt 
het nieuwsgedeelte zo kort. Maar dat kan 
aan mij liggen hoor. Krijgen jullie hier meer 
reacties op? 
Het komt mij niet onbekend voor. Het zal 
zeker nog wennen zijn en ik denk dat het 
afhankelijk is van wie de gasten zijn. Houd je 
van sport en komt jouw favoriete sportman 
of - vrouw langs, dan zal het zeker aanspreken. 
Natuurlijk komen er reacties van kijkers binnen 
waar de Omrop zeker naar luistert. Bovendien 
wordt er naar de kijkcijfers gekeken en zal er 
waar nodig bijgeschaafd worden. Er wordt 
zeker rekening gehouden met dat wat het 
publiek wil.
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Hoe ben je zo bij de omroep terechtgeko-
men?
Een aantal jaren geleden had ik zeven weken 
zomervakantie. Ik had geen vakantiebaantje en 
heb toen een mail naar de omroep gestuurd 
met de vraag voor een meeloopstage. Hier 
kreeg ik bericht van terug dat ik welkom was. 
Het leuke is dat ik een half jaar later betaald 
aan de slag kon bij de omroep. Naast het werk 
voor de omroep, heb ik een eigen bedrijf. Men 
kan mij inhuren voor uiteenlopende journalis-
tieke activiteiten op het gebied van print, in-
ternet, radio en televisie. Zo ben ik actief voor 
het Friesch Dagblad, de Nieuwe Dockumer 
Courant, Nieuwsblad NO-Friesland en voor 
Dartfreakz.nl. Zo nu en dan heb ik losse pre-
sentatieklussen. (red. zie voor meer informatie: 
www.matsgies.nl)

Je hebt het maar druk met van alles en nog 
wat qua werkzaamheden. Wat doe je in je 
vrije tijd? 
Ik houd van sporten en daarnaast is mijn al-
lergrootste hobby: Darten! Ik ben in 2010  
begonnen met toernooitjes spelen. Ik speel 
nog iedere week in café-restaurant de Kalkman 
in Wierum. Ons team bestaat uit vijf man en 
we spelen tegen teams uit heel Friesland. We 
spelen bovenin de eredivisie op het hoogste 
niveau en we zijn regerend bekerwinnaar. Ik 
speel ook individueel. Zo deed ik in 2012 mee 
aan een televisietoernooi in Egmond aan Zee 
en vorig jaar nog in Assen tijden de Dutch 
Open, waar ik de halve finale bereikt heb voor 
de camera’s van RTV Drenthe. Dit is het groot-
ste toernooi van de wereld, met meer dan 
drieduizend mannelijke deelnemers. Omdat ik 
nu klaar ben met mijn studie ga ik vanaf maart 
2017 samen met goede vriend en teamgenoot 
Rients Visser meedoen op  het internationale 
circuit. We gaan meedoen aan toernooien in 
heel Europa en reizen binnen de BeNeLux, 
maar ook naar onder andere Engeland, Polen 
en Spanje. We gaan ons proberen te plaatsen 
voor het WK van de BDO/WDO: de Lakeside 
in Frimley Green. Naast het actief spelen ben 
ik bestuurslid voor de Friese Darts Bond, de 
vereniging in onze provincie met circa twee-

duizend leden. Ook ben ik zo nu en dan als 
mastercaller (presentator) op het podium te 
vinden.

Poeh…. Wat een uitdaging, leuk man! 
Misschien zitten we straks in Holwerd aan 
de buis gekluisterd, omdat we de opvolger 
in ‘t dorp hebben van Michael van Gerwen 
(grapje). Ik ben helemaal niet bekend met 
darten, maar mag ik eens een pijltje gooien? 
Je moet het beneden nog verbouwen, toch? 
Stel dat ik het pijltje ernaast gooi, heb je niet 
zoveel schade. Mats moest lachen en deed 
even voor hoe ik moest staan. Hij gooide met 
alle gemak de drie pijltjes in het vakje met de 
meeste punten. Mats heeft me de spelregels 
echt verteld hoor, waarvan ik onthouden heb 
dat je van de hoogte punten naar beneden 
telt.  Ik heb de pijltjes gegooid en ze kwamen 
gelukkig niet op de muur terecht. Een schot 
in de roos zat er helaas niet in.

Heb je naast het darten nog meer hobby’s?   
Naast het darten doe ik aan badminton en 
tennis af en toe. Ik zit vanaf mijn twaalfde op 
badminton in Holwerd en speel op woensdag 
en vrijdag met een vaste en gezellige groep in 
de sporthal. Daarnaast speel ik bij BC Oostergo 
in de Doelstien in Dokkum, waarvan ik tevens 
voorzitter ben. Zo nu en dan ga ik op vakan-
tie. Zoals de laatste keer naar Noorwegen en 
Zweden. Daar met de trein vanuit Oslo naar 
Bergen gereisd, een prachtige vakantie! Ik zou 
graag nog eens terug gaan om een rondreis te 
maken. Maar voorlopig heb ik thuis ook genoeg 
te doen. Zoals je ziet is er beneden nog vrijwel 
niets verbouwd. Mijn vader en ik zijn momen-
teel op de bovenverdieping bezig, die is voor 
het einde van het jaar helemaal klaar. Ik heb wel 
een plan hoe ik het beneden wil hebben, maar 
haast heb ik niet. Liever rustig aan en in één 
keer goed, dan gehaast en een minder mooi 
eindresultaat.

Hoe ben je eigenlijk in Holwerd terechtge-
komen? 
Ik was op zoek naar een eigen huis en door een 
tip van Hans van Gorsel - van het badminton 
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uit Holwerd - heb ik het huis bekeken en ge-
kocht. De meubels van Dhr. Plekkringa stonden 
er nog. Ik vond het prettig om even kennis te 
maken met hem en heb hem vlak voor zijn 
overlijden in januari 2016 ontmoet. Een bij-
zondere vriendelijke, correcte en scherpe man. 
Helaas ging zijn gezondheid snel achteruit. In 
januari 2016 ben ik verhuisd naar de Foarstrjitte 
23.

Hoe vind je het in Holwerd en de plannen 
voor Holwerd aan Zee? 
Ik vind het hier prettig wonen, voel me hier op 
mijn plek en heb fijne buren. Het iniatief voor 
Holwerd aan Zee vind ik prachtig en leuk. Het 
moet natuurlijk nog concreet worden. Toen 
ik in november 2015 op Funda keek, stonden 
er in Holwerd nog 56 woningen te koop. 
Momenteel staat de teller op 34! Dit geeft 
voor mij aan dat het dorp weer steeds aantrek-
kelijker aan het worden is. Leuk om te zien hoe 
actief het dorp is en hoe men de krimp in het 
noorden van Friesland te lijf gaat. Fijn ook dat 
er een supermarkt is, die we met zijn allen ook 
maar mooi moeten houden hier.

Even iets heel anders. Kook je zelf? Wat is je 
lievelingseten en waar houd je niet van? 
Een zelfgemaakte pizza vind ik erg lekker met 

pesto/courgette en rucola. Niet dat ik dat fana-
tiek vega ben hoor, ik houd ook wel van een 
stukje vlees op zijn tijd. Ik vind het wel leuk 
om te koken, maar doe het niet zo vaak. Ik 
heb wisselende werktijden en ben ook vaak 
niet thuis.  Ik ben geen fan van spruitjes en de 
meeste vissoorten.

Heb je verder nog iets wat je met Holwerd 
wilt delen? 
Niet echt, we hebben al aardig wat besproken. 
Ik hoop hier nog vele jaren met plezier te wo-
nen. Daarnaast hoop ik dat de mooie plannen 
voor het dorp langzaam maar zeker realiteit 
zullen worden. 

Nou Mats, ik wil je enorm bedanken en ik heb 
nog een vraag aan jou: Zou jij - als professio-
neel journalist - iemand uit Holwerd voor de 
volgende Doarpsbel willen interviewen? Mats: 
“Ja hoor, dat wil ik wel doen.”  

Leuk, ik ben benieuwd. Na nog een heerlijk 
bakje koffie neem ik afscheid, waarbij ik nu 
weet dat darten meer is dan pijltjes gooien 
alleen is.

Hartelijke groet 
van de razende reporter voor de Doarpsbel! 
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FRYSKE WYNMAKKERS

UITNODIGING GEZELLIGE MIDDAG

Hallo,
Mijn naam is Minne Colmer. 

Ik ben bestuurslid van wijngilde de Fryske 
Wynmakkers. Onze vereniging bestaat uit ama-
teur wijnmakers. Om de twee maanden heb-
ben we een gildeavond met verschillende 
items. Mocht u belangstelling hebben kom dan 
op een avond langs, namelijk 22 april 2017 
in het Martinushuis, Hillemaweg 37, 9251 KA 
Burgum, aanvang 19.30 uur.
Elk jaar hebben we een Open Friese 
Kampioenschappen Wijn- en Likeur keuring 
(OFK). Hier worden amateur wijnen en likeu-
ren gekeurd en dit leidt soms tot erg goede 
wijnen.  Dit jaar is de keuring op 22 april 2017.
Om wijnen en likeuren te maken zijn alle vruch-
ten die normaal te krijgen zijn te gebruiken. 
Ook is er bij de likeuren nog een klasse van 
Essences.  Om de lijsten te kunnen bekijken kijk 
dan even op www.fryskewynmakkers.nl/ menu  
Wijn en Likeur Klassen en ingrediënten of stuur 
anders even een briefje naar onderstaand adres. 
Eind februari komen de aanmeldingsformulie-

ren op de site te staan.  Op de OFK worden 
er 4 wijnen gekeurd, een witte droge(“zure”), 
een droge rode (“zure”), een “zoete” witte en 
een “zoete” rode wijn. Daarnaast worden er 
ook nog 3 klassen likeur gekeurd.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur 

H. Gommers, T van Duinen, L. Wolters 
en Minne Colmer. 

T.S. Siniawei 45, 9105 LB Rinsumageast.
0511-425047, redactiepenningmeester@fryske-

wynmakkers.nl, www.fryskewynmakkers.nl

Zondag 2 april 2017 van 16.00-18.00 uur een 
gezellige middag op de eerste etage van het 
Amelander Veerhuis te Holwerd. 
Toegang gratis!

Het programma:
• optreden Wad’n Koor;
• optreden Adri de Boer;
• pauze;
•  meezingers beneden in de kroeg, onder 

muzikale begeleiding van Klaas Steegstra en 
Adri de Boer;

Er zullen lootjes verkocht worden - bij de in-
gang en tijdens de pauze - voor een Tombola. 
De opbrengst hiervan gaat naar Wad’n Koor.  

Graag tot ziens op zondag 2 april,
Amelander Veerhuis, Ljouwerterdyk 5, Holwerd, 
www.wadnkoor.nl, tel.nr. 06-44606025
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AAN DE BEWONERS VAN HOLWERD
Wij hebben als dorpsbelang de zorg om bepaal-
de besturen binnen het dorp te blijven voor-
zien van bestuursleden. Het gaat dan om het 
Dorpsbelang, Dorpsontwikkelingsmaatschappij 
(DOM), Holwerd Aan Zee, Holwerter Advies 
Kommisje (HAK), Stichting Holwerterfeest, 
Activiteiten Commissie Holwerd, MFA en ge-
zondheidscentrum. 
Ook zijn er rond deze besturen diverse com-
missies die uitvoerende taken verrichten. 
Hiervoor geldt hetzelfde, wij dragen mede de 
zorg om hen te voorzien van nieuwe bestuurs-
leden. Natuurlijk zoeken de diverse besturen 
hun eigen nieuwe leden, maar we moeten 
helaas constateren dat er te weinig respons is 
vanuit het dorp om deze open plekken, die er 
binnenkort komen, op te vullen.
We horen vaak in het dorp dat we bestuurlijk 
goed zijn vertegenwoordigt, de taken serieus 
nemen en er in en rond het dorp goed mee 
bezig zijn. Het loopt over het algemeen ge-
smeerd, op een paar besturen na die nu al 
moeite hebben om functies goed bezet te 
houden. Dit is niet alleen een probleem van 
deze tijd maar speelt al zo lang er activiteiten 
georganiseerd moeten worden.

De bevindingen zijn dan ook niet dat er geen 
interesse is, maar vaak wel veel onwetendheid 
over wat er speelt op zowel bestuurlijk gebied 
als ook de praktische zaken die bij een mooi, 

schoon en goed georganiseerd dorp horen. 
We hebben als Dorpsbelang bedacht dat het 
goed zou zijn om mensen hierover te informe-
ren en met name de jongvolwassenen en de 
jonge ouders hierbij te betrekken. We willen 
dan ook graag een avond beleggen om dit alles 
nader toe te lichten.
We willen vooral de leeftijd van 18 tot 40 jaar 
uitnodigen om dit bij te wonen en door middel 
van een kleine presentatie meer informatie te 
geven over de verschillende besturen binnen 
ons dorp en wat hun taken zijn. In bovenstaan-
de leeftijdscategorie zit veel potentie, maar 
het is voor besturen moeilijk om op afstand te 
bepalen waar de individuele interesses liggen. 
Andersom is het voor dorpsbewoners soms 
moeilijk om in te schatten waar mensen nodig 
zijn en wat hun taken zullen zijn. Met name bin-
nen deze leeftijdsgroep is veel onwetendheid 
over de besturen en dat wat het inhoudt wordt 
vaak overschat. Ook op de jaarvergadering van 
het Dorpsbelang op dinsdag 28 maart wordt er 
aandacht geschonken aan dit onderwerp.

Houd je van Holwerd en wil jij ook bijdragen 
aan het in stand houden van dit mooie dorp, 
kom dan in ieder geval op 4 april naar de in-
foavond. Door jouw hulp kunnen we het dorp 
vitaal en leefbaar houden. We zien jullie graag 
op dinsdag 4 april om 20.00 uur in het Holwerd 
Aan Zee gebouw (oude gebouw The Sound). 

AGENDA
MAART 2017
 18  9.30-12.00 u. Open huis Logement Nij 

Bonga
 25  21.00 u. Optreden van de band Alice 

Springs in MFA De Ynset
 28  19.30 u. Ledenvergadering Dorpsbelang 

MFA De Ynset
 29  19.30 u. Ledenvergadering De Laatste 

Eer in It Sintrum

APRIL 2017
 1  10.00-11.30 u. Himmeldei, verzamelen 

bij de Coop

 2  16.00 u. Optreden Wad ‘n Koor in het 
Amelander Veerhuis

 9  15.00 u. Pelgrymaasje uitgevoerd door 
Tsjirmerij, Willibrorduskerk

 14  20.00 u. Stifting Achmea Culpa: Kredyt
  in MFA De Ynset

MEI 2017
 13  14.00 u. Wadden Korenslag in MFA De 

Ynset
 27  16.00 u. Ringrijden, activiteitencommissie
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JAARVERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE HOLWERD 2016
Op Paasmaandag 28 maart werd er door 
de jeugd van Holwerd fanatiek gezocht naar 
paaseieren. De paashaas was ’s ochtends al 
vroeg begonnen met strooien in het bos bij 
de Teebus. Tussen alle chocolade paaseieren 
lagen een gouden en een zilveren ei verstopt. 
De vinders van deze gouden en zilveren eieren 
gingen met een leuke prijs naar huis. 

Op vrijdagavond 8 april was het tijd voor een 
nieuwe activiteit, de pubquiz. Met 15 teams 
was het Amelander Veerhuis goed gevuld. Er 
werd gestart met een fotoronde. Vervolgens 
kwamen rondes voorbij met vragen over sport, 
Holwerd, dieren en film en tv. Ook een ronde 
met muziekfragmenten, schattingsvragen en 
droedels ontbrak deze avond niet. Na 9 span-
nende rondes waren het de teams ‘Ien + ien = 
trije’ en ‘Memkes en zn’ die de meeste punten 
hadden verzameld. De finaleronde werd nog 
gespeeld maar dit veranderde niets aan de 
eindstand. ‘Ien + ien = trije’ ging aan het eind 
van de avond met een heuse wisselbokaal naar 
huis. 

Op 28 mei vond de 2e editie van de Zeep-
kistenrace plaats. Dit jaar werd de schans 

opgebouwd naast het Amelander Veerhuis. 20 
deelnemers durfden het aan om van de 4,5 me-
ter hoge schans naar beneden te racen. Enkele 
zeepkisten strandden halverwege, maar de 
meeste zeepkisten wisten de finish te bereiken. 
De Blue Brothers (Joeke v/d Weg en Harmen 
Aagtjes) gingen er bij de senioren met de 1e 
prijs vandoor. Bij de junioren (tot 16 jaar) ging 
voor de 2e keer op rij de 1e prijs naar Arnoud 
Werkhoven. De pechprijs was voor Mooeeoka 
(Rosa en Doutsen Vellenga) die met hun zeep-
kist vermomd als koe niet verder kwamen dan 
de onderkant van de schans. De pubieksprijs 
ging naar de caravan ‘Altijd blijven lachen’ van 
Bassie en Adriaan (Jitse-Jan Hoekstra en Eelke 
Acronius). Het was prachtig weer, waardoor er 
veel publiek op de been was. Een spectaculaire 
activiteit voor jong en oud die mede dankzij 
de vele sponsors en vrijwilligers opnieuw een 
groot succes was!

Woensdagavond 29 juni werd er fanatiek 
gevist door jong en oud! De hengels werden 
uit gegooid bij de molen, waar de ene naar 
de andere vis uit het water werd gehaald.  De 
prijswinnaars waren Tamara, Thimo en Reina. 



20 • DOARPSBEL NR. 179  MAART 2017

De prijs voor de langste vis ging naar Tessa.

Na de zomervakantie was het tijd voor de 
ACH toertocht. Op zondag 11 september 
verzamelden eerst de racefietsers zich bij de 
Gouden Klok om een mooie tocht van zo’n 
80 km te maken. Vervolgens vertrokken brom-
mers, motors, fietsers en ten slotte gingen 
ook de wandelaars van start. Onderweg stond 
er voor iedere deelnemer een hapje en een 
drankje klaar. Uiteindelijk eindigde iedereen aan 
het eind van de middag weer bij de Gouden 
Klok waar Wytze en Hannie een heerlijke kom 
soep klaar hadden staan. Onder het genot van 
een drankje werden de tochten geëvalueerd. 
Met 90 deelnemers en heel veel zon een zeer 
geslaagde activiteit!

Is Holwerd ‘it slimste doarp fan Fryslân’? Op 
vrijdagavond 7 oktober vond de voorronde 
plaats in het Amelander Veerhuis. Met 63 
punten was ‘Rûntsje fan Wilma’ het slimste 
team van Holwerd. Dit winnende team verte-
genwoordigde Holwerd op zaterdag 28 januari 

2017 tijdens de regiofinale in Burdaard. Vol 
goede moed ging dit team de strijd aan met 
teams uit o.a. Ternaard, Raard, Marrum en 
Oosternijkerk. Helaas wisten zij de finale niet te 
behalen. Met 40,5 punten eindigde Holwerd op 
de 8e plek. Op 15 april zal de finale worden ge-
speeld door Birdaard, de Westereen, Hilaard, 
Schettes en Ureterp. 

Op 22 oktober stond Holwerd in het teken 
van de greppeltocht. Binnen enkele uren zat de 
greppeltocht helemaal vol, waardoor er al snel 
werd besloten om er dit jaar nog een 3e route 
aan toe te voegen. Hierdoor konden er maar 
liefst 40 teams, ongeveer 200 deelnemers, 
meedoen! Uit heel Friesland kwamen ze om 
de greppels rondom Holwerd van dichtbij te 
bekijken. Het was pikkedonker op de routes. 

Het verschil tussen ‘greide’ en ‘greppel’ was 
soms maar moeilijk te zien. Wat voor som-
migen een zeiknatte broek betekende. The 
Sound Holwerd had het allemaal weer goed 
voor elkaar. Genoeg ruimte voor iedereen en 
buiten lekkere verwarming waar de natte broe-
ken weer opgedroogd konden worden. Na de 
tocht stond Janneke’s patat en snacks klaar om 
een ieder van een warme hap te voorzien.

Zaterdagavond 5 november was gereserveerd 
voor de playbackshow. Helaas was hier niet 
genoeg belangstelling voor, waardoor we deze 
activiteit hebben moeten annuleren. 

Het activiteitenjaar werd op 19 november af-
gesloten met de intocht van Sinterklaas. Rond 
13.00 uur kwam Sinterklaas, onder begeleiding 
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van de hoofdpiet, op een trike aan bij het 
Bosma’s plein. Hier werden Sint en zijn pieten 
welkom geheten door Marijke van der Laan 
van het dorpsbelang. Al snel bleek dat er een 
piet zoek was. Omdat niet alle pieten dit jaar in 
het pietenhuis pasten, had 1 piet al 2 weken in 
Holwerd gelogeerd, maar waar was hij geble-
ven?! Fanatiek ging de jeugd van Holwerd op 
zoek en al snel vonden ze piet slapend in de 
étalage bij Gerrit en Jannie. Nu kon het feest 
beginnen! Sint en zijn pieten maakten, onder 
begeleiding van beide muziekkorpsen, een 
rondrit door Holwerd. De rondrit eindigde bij 
het MFA waar het feest was voor de kinderen 
t/m groep 8. De jongste kinderen hebben hun 
pietendiploma gehaald en voor de oudere kin-
deren was er disco!

Halverwege 2016 hebben we Gert Vink mo-
gen verwelkomen als lid van de Activiteiten 
Commissie Holwerd. Fijn dat je onze groep 
komt versterken, we wensen je veel succes!

Arjan Barendsen, Berber Meindertsma, Wietske 
van der Weg, Arjen Veldema, Annie Hiddema, 

Gert Vink & Tineke Hoekstra

Programma ACH 2017:
18 maart  Heel Holwerd Bakt
7 april  Pubquiz
17 april  Paaseieren zoeken
12 mei  Apenkooi 18+
27 mei  Ringrijden
3 september ACH-toertocht
14 oktober Lasergamen 
25 november Sinterklaasintocht

Jaarrekening ACH 2016
 Inkomsten Uitgaven
Saldo kas 1-1-2016 28,75 
Saldo bank 1-1-2016 1.632,34 
PubQuiz 75,00 102,69
Pasen 0,00 139,81
Zeepkistenrace 2.003,40 1.700,65
Viswedstrijd 34,00 47,36
ACH Toertocht 662,00 418,56
Slimste Doarp van Fryslân 90,00 115,35
Greppeltocht 740,00 359,02
Sinterklaas  0,00 819,33
Flyerkosten 2016 0,00 47,50
Diverse kosten 0,00 130,00
Overige inkomsten 10,00 0,00
Gift “Dorpsbelang” 350,00 0,00
Bankkosten  0,00 62,14
Saldo kas 31-12-2016  837,70
Saldo bank 31-12-2016  845,38
Saldi 2016 5.625,49 5.625,49
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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 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!

De dagen wurde langer en sêfter. De klyster 
(merel) lit syn moaie sang wer hearre moarns 
en jûns. Ek de bûnte lyster (zanglijster) sjongt 
wer. Lûd en fierdragend sjongt er syn werhel-
jende sang. Faaks 3 kear deselde strofe. Ek 
it tomke (winterkoning) is wer te sjen en te 
hearren. Mei syn triller tusken de oare sang is 
hy makkelijk te werkennen. Je sjogge de skel-
fink (vink) ek wer. It mantsje en wyfke ferskille 
nochal. It mantsje hat mear gekleurde fearren 
dan it wyfke. De skelfink fljocht hast rjocht 
omheech de beam yn en út. Dat falt op. Japke 
Kamma hie it lûd fan de hoarnûle (ransuil) al-
wer heart op in jûn.

ROEK

Der bestiet nogal wat misynformaasje oer de 
roek. Der is betizing oer dizze fûgel omdat hy 
safolle liket op de swarte krie (zwarte kraai). 
It ferskil mei de swarte krie is dat de roek in 
ljochte flek by syn snaffel hat. De roek libbet yn 
koloanjes, by it brieden mar ek op har sliepplak-

ken. Se binne tige honkfêst. It binne lûdroftige, 
nijsgjirrige fûgels dy’t somtiden loftakrobatyk 
dogge yn ‘e loft. De roek yt wjirms, slakken, 
ynsekten, sieden en fruchten. Yn tsjinstelling ta 
de swarte krie dy’t ek lytse greidefûgels opfret. 
De roek is beskerme, yn it ferline is de fûgel 
faak bejage. Yn Holwert binne der wol 3 bried 
/roestplakken, byg. efter de Beyertstrjitte. It sil 
wol oerlêst jaan mar oan de oare kant kin men 
ek genietsje fan dizze leuke, bysûndere fûgel.

SNOEIE 
De gemeente is op in soad plakken rigoureus 
oan it snoeien en kappen fan beammen. It 
sil wol in besúniging wêze dat it sa giet, dan 
hoecht men net gau wer. Wol skande is dat 
der in oantal moaie beammen ferdwine. By it 
foatbalfjild binne der in tal hazelaars ôfsnoeit. 
De beam stie yn ‘e bloei mei har moaie giele 
lange katsjes. No kinne we fan it hjerst net mear 
hazzenúten sykje.

In moaie maitiid tawinske !

Sara Hofman
sarahofman@gmail.com

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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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 april ■  9 mei ■ 13 juni

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 in 2017 inleveren vóór 6 juni, 5 septem-
ber 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


