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NIJS FAN DOARPSBELANG
De simmer rint nei it ein. De skoallen bin wer 
begûn. Boeren sitte midden yn de ûngetiid en 
helje de fjilden leech. De rispinge moat fan it 
lân. De fakânsjes binne wer foarby en sa komt 
alles wer op ‘e regel. Binne jo nei it bûtenlân 
west of gewoan yn ús eigen omgeving bleaun? 
It makket fansels ek neat út. As jo mar in protte 
wille hân hawwe en der no wer eefkes tsjinoan 
kinne. Dêr is fakânsje ek foar bedoeld. Hjir yn 
it noarden wienen wy fan it jier let mei de sim-
merfakânsje. Sa ha ik no al it gefoel dat we sa 
fan de frije tiid de hjerst yn gean. Mar wa wit 
hat de hjerst foar ús ek noch wat moaie dagen 
tegoede!

Besturenmiddag en avond
Op zaterdag 8 juli heeft dorpsbelang een 
middag/avond georganiseerd in het kader van 
“Holwerd ferbynt” waarbij van alle besturen die 
ons dorp rijk is een delegatie was uitgenodigd in 
MFA De Ynset. Zo werd er vanaf 5 uur eerst 
in kleine groepjes gediscussieerd over bepaalde 
stellingen. Daarna kon er van een barbecue 
genoten worden en kon men onder het genot 
van een hapje en een drankje op informele 
wijze verder met elkaar in gesprek met wat 
ons als Holwerders raakt. Verder op in deze 
doarpsbel treft u een uitgebreider verslag aan.

Mestvergister
Bij de mestvergister op het voormalige HTO-
terrein op Lands Welvaren is sinds enige tijd 
weer wat activiteit te bespeuren. Zo is onlangs 
het dekkleed, dat jaren geleden door harde 
wind is gescheurd, verwijderd. Het baart ons 
wel zorgen. Immers de vergister heeft in het 
verleden tot flink stankoverlast geleid. Dit wil-
len wij natuurlijk niet nog eens beleven! Ook in 
het nabije Marrum roeren de dorpelingen zich 
momenteel flink over de komst van vergistings-
installaties. Het wekt veel weerstand op en zor-
gen zijn dan ook zeer terecht. In onze bestuurs-
vergadering van 1 augustus is daarom Johannes 
van der Veen uit Niebert (Groningen) uitgeno-
digd om toelichting te geven op de plannen. De 
heer Van der Veen is investeerder en omdat er 

geldige vergunningen op de installatie zitten is 
hij door de eigenaren van het terrein gevraagd 
of hij er ook iets in ziet om de vergister weer 
in gebruik te nemen. In Niebert heeft hij op 
zijn eigen boerenbedrijf ook een vergister staan 
en die functioneert naar eigen zeggen prima en 
zonder noemenswaardige hinder. Vlak in de 
buurt zit een camping en daarom kan hij het 
zich ook niet veroorloven om (stank)overlast 
te veroorzaken. Hij gaf aan op dit moment te 
onderzoeken of een nieuwe opstart haalbaar is. 
Er zitten nog subsidies op de installatie en dat 
heeft hem naar Holwerd getrokken. Volgens 
hem heeft de aanwezige installatie nooit goed 
kunnen werken doordat dingen niet goed zijn 
doordacht. Opslag van biologisch afval ligt hier 
buiten en dat hoort overdekt opgeslagen te 
worden, de dekkleden zijn van een inferieure 
kwaliteit en er moet een 2e motor op de instal-
latie worden aangesloten. Hij gaf aan over de 
juiste kennis te beschikken om de mestvergister 
zonder overlast te kunnen laten functioneren. 
Vanzelfsprekend hebben wij onze twijfels geuit. 
Bij de bestaande mestvergister is dat in ieder 
geval nooit gelukt. De heer Van der Veen was 
verbaasd om te horen dat er zoveel weerstand 
in ons dorp is voor de vergister. Dat was hem 
niet verteld door de eigenaren. Hij wil in ieder 
geval geen stankoverlast op zijn geweten heb-
ben en mocht hij hier gaan starten dan wil 
hij altijd aanspreekbaar en voor goed overleg 
bereikbaar zijn. Hij liet hiermee op ons wel een 
betrouwbare indruk achter. De toekomst zal 
leren of er inderdaad wat zal gaan gebeuren 
met de vergistingsinstallatie. Dorpsbelang houdt 
het, samen met u, nauwlettend in de gaten en 
waar nodig zal er actie worden ondernomen.

De toer
De Holwerter toer staat sinds kort in de stei-
gers. De kenmerkende toren van ons dorp 
die van verre al is te zien dateert uit de 13e 
eeuw en is ooit gebouwd als vuurbaken op 
zee. Hij is weer toe aan groot onderhoud. De 
Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel is 
de eigenaar van de toren en heeft opdracht 
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voor de werkzaamheden gegeven. De goten 
en de muurankers zullen worden geverfd en 
het voegwerk zal worden nagekeken zodat de 
toren straks weer jaren mee kan.

Bouwkavels
Op de laatste bouwkavel die nog beschikbaar 
was aan de Fonteinstrjitte is onlangs een huis 
afgebouwd. Op dit moment zijn er geen 
bouwkavels meer te vergeven. Het lijkt ons 
wel van belang dat de mogelijkheid moet blij-
ven bestaan om een eigen huis in eigen dorp 
te kunnen bouwen. We zijn hier over met de 
gemeente in gesprek om te kijken of er nog 
grond beschikbaar is. De gemeente geeft aan 
dat zij dan graag wil weten of die behoefte 
er ook daadwerkelijk is. Bouwcontingenten 
worden toegewezen door de provincie en 
dat moet goed onderbouwd zijn willen zij die 
verstrekken. Dus mocht u plannen hebben in 
deze richting geef het dan door aan dorpsbe-
lang zodat dit meegenomen kan worden in de 
besprekingen.

Amelandparkeerders
Ook dit jaar waren er weer verscheidene 
Amelandgangers die de auto her en der in ons 
dorp parkeerden om de parkeerkosten op de 
pier te ontlopen. Meestal voor een dag, maar 
ook langdurig parkeren komt voor. Dit leidt tot 
ergernissen maar is moeilijk te voorkomen. Er 
mag vrij geparkeerd worden in ons dorp. Met 
name aan de Stasjonswei was het flink raak. 
We kregen ter ore dat er geregeld voor de 
toegang van de Doopsgezinde Kerk hinderlijk 
werd geparkeerd. Er zal maar net een uitvaart 
aan de orde zijn en de rouwstoet kan er niet 
langs. Geen wenselijke situatie. Het parkeerge-
drag blijft een probleem en er is niet direct een 
ideale oplossing voor.

HolwerdaanZee (HaZ)
In juli is de werkgroep naar het Europees parle-
ment in Brussel geweest. Doel was om de inte-
grale gebiedsontwikkeling onder de aandacht te 
brengen van CDA Europarlementariër Esther 
de Lange. Het bezoek lag in het verlengde van 
de gesprekken die de werkgroep eerder heeft 

gevoerd met belangenbehartigers, statenleden 
en diverse kamerleden. Deze gesprekken pas-
sen bij de inzet om dit najaar samen met de 
provincie tot een ontwerp voor de eerste 
fase van het project te komen. Inclusief een 
zoet-/zoutwaterverbinding, een getijdenmeer, 
natuurontwikkeling en recreatiewoningen om 
de relatie tussen kust en Waddenzee te ver-
sterken. Ook is de werkgroep naar Amsterdam 
geweest en wel naar het Paleis op de Dam. 
Gastheer en gastvrouw waren koning Willem-
Alexander en koningin Màxima. Maar ook 
prinses Beatrix was hierbij aanwezig. Het on-
derwerp van gesprek ging over bevolkingsdaling 
in het landelijk gebied. De werkgroep kreeg 
uitgebreid de gelegenheid om de plannen voor 
HolwerdaanZee onder de aandacht te brengen 
van het koninklijk gezelschap.

DOM (dorpsontwikkelingsmaatschapppij 
Holwerd)
Het is nog steeds mogelijk om geld in de 
vorm van een stimuleringslening van het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland 
(SVN) via de DOM aan te vragen. Het moet 
dan gaan om groot onderhoud van de buiten-
kant van de eigen woning die binnen de kaders 
van het beschermde dorpsgezicht is gelegen. 
Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het 
vernieuwen van dakpannen of het vervangen 
van kozijnen of dakgoot mits er gebruik wordt 
gemaakt van authentieke bouwmaterialen. 
Gebruik van kunststof is daarbij uitdrukkelijk 
uitgesloten. De bouwkosten moeten minimaal 
€ 5.000 bedragen. Doel van de regeling is om 
het beschermde dorpsgezicht te behouden 
en te versterken en zo de leefbaarheid te 
bevorderen. In oorsprong zou het experi-
ment duurzaam beschermde dorpsgezichten 
Dongeradeel, van waaruit de DOM werkt, 
tot en met de zomer van 2017 gaan duren. 
De gemeente en provincie zijn zeer positief 
over de behaalde resultaten en zijn aan het 
onderzoeken hoe het project een vervolg kan 
worden gegeven. Zo wil men bijvoorbeeld ook 
in de binnenstad van Dokkum graag aan de 
slag. Voorlopig gaat het project dus nog wel 
even door, maar dat is erg lastig zonder geld. Er 
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zijn immers geen subsidies meer aan te vragen 
voor onderhoud van de eigen woning omdat 
die geldpot leeg is. Maar er kan nog wel van 
de pot publieke projecten (gericht op herin-
richting en opwaardering openbare ruimte)  of 
de kansenpot (activiteiten gericht op sociale 
of economische versterking) gebruik worden 
gemaakt. Voor informatie of plannen stuur 
een mail naar: dedom.holwerd@gmail.com of 
neem contact op met Gerben Osinga, Douwe 
Dijkman, Marla Vernoij of Henk Willemsen. 
Sinds deze zomer is Jan Idsardi geen lid meer 
van de DOM.  Jan vond het tijd om het stokje 
over te dragen. Marla Vernoij heeft zijn plaats 
in de DOM ingenomen en Jan hebben we in de 
laatste vergadering bedankt voor zijn inzet voor 
de DOM in de afgelopen jaren.

Noch wat losse nijtsjes
De aannemer is na de bouwvak begonnen 
met de werkzaamheden aan het fietspad tus-
sen Holwerd en Blije. Ook worden tegelijk de 
bermen langs de weg verbreed. Het fietspad 
is afgesloten voor alle (brom)fietsverkeer en 
omleidingsroutes zijn met borden aangege-
ven. Autoverkeer zal hier weinig hinder van 
ondervinden. Heeft u vragen dan kunt u met 
de Provinsje Fryslân contact opnemen via 
email provincie@fryslan.frl of telefonisch via 
058-2925925. De ontwikkelingen zijn te volgen 
via internet op www.fryslan.frl/hallumholwerd. 
Doede van der Werff heeft deze zomer de 
pomp op het Bosma’s Plein van een nieuw 
laagje verf voorzien. De pomp is in eigendom 
van dorpsbelang en was wel toe aan een schil-
derbeurt. Doede fantastisch dat je dat gedaan 
hebt, bedankt!! Begin juli kwam ineens het pand 
Hegebuorren 8 in het provinciale nieuws. Dit is 
het huis van de Fryske skriuwer Waling Dijkstra 
geweest. Het staat er al jaren vervallen bij en 
is een lelijke puist in het straatbeeld geworden. 
Een groepje Friese schrijvers/dichters is dit 
pand opgevallen en heeft zich het lot van deze 
bouwval aangetrokken. Ze willen zich gaan 
inzetten om het pand te behouden en op te 
knappen. Men denkt aan een museum of een 
schrijvershuisje. Schrijvers zouden hier dan in 
alle rust aan een boek kunnen werken. Het 

zou mooi zijn als dit gerealiseerd zou kunnen 
worden. Besturen en leden van de medezeg-
genschapsraden van OBS De Tsjelke en CBS 
Ploos van Amstelskoalle hebben een intentie-
verklaring getekend om te streven naar één 
Samenlevingsschool. In het afgelopen school-
jaar 2016/2017 is er hard gewerkt aan on-
derzoek naar draagvlak. Hiermee is de eerste 
stap op weg naar een gezamenlijk toekomst 
voor beide scholen een feit geworden. Wie wil 
tegen een kleine vergoeding van de Provinsje 
Fryslân meewerken aan het testen van de fiets-
kluizen bij de buslus? De 8 beschikbare kluizen 
zijn te gebruiken via een app op de mobiele 
telefoon, de fiets staat er veilig, de kluizen zijn 
verlicht en de elektrische fiets kan worden 
opgeladen. Meld je aan als proefpersoon via 
fietskluizen@fryslan.frl. Het bruggetje in het 
Teebusbos is nog steeds niet hersteld. Het 
is kapot en het hout is verrot. Er is door de 
voorzitter Arnoud Haitsma weer contact op-
genomen met Staatsbosbeheer en zij hebben 
toegezegd dat er dit jaar nog iets nieuws voor 
in de plaats zal komen. Blijf altijd op de hoogte 
van het laatste Holwerder nieuws via internet: 
www.holwerd.nl.
Samar wer tocht ik. 

Dorpsbelang, Henk Willemsen
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10-JARIG BESTAAN MASSAGE- EN NATUURGENEESKUNDIGEE PRAKIJK
Het is alweer tien jaar geleden dat ik ben ge-
start met mijn praktijk aan de Voorstraat en 
in augustus 2013 heb ik mijn behandelruimte 
in het Gezondheidscentrum Holwerd (GCH) 
voortgezet. Inmiddels heb ik bijna 600 cliën-
ten mogen behandelen en dat is best veel 
in tien jaar tijd. Naast de ruimte in het GCH 
behandel ik ook cliënten in Leeuwarden in het 
MFC Camminghaburen en in Verzorgingstehuis 
Foswert in Ferwert.
Naast diverse massagetherapieën (shiatsu, klas-
sieke massage, segmentale massagetechniek, 
voetreflexologie e.a.) is mijn werk als natuur-
geneeskundig therapeut veel breder dan alleen 
dat. Cliënten die de afgelopen tien jaar bij mij 
zijn geweest hebben dit mogen ervaren.
Altijd heb ik veel aan bij- en nascholing gedaan, 
meer dan er vanuit de beroepsvereniging 
werd geëist. De zorgverzekeraars hebben veel 
invloed en stellen nóg hogere eisen om zo de 

kwaliteit in de complementaire zorg te waar-
borgen.
Vorig seizoen heb ik de Basis Vak Opleiding 
Chinese Geneeskunde gevolgd en ben hier-
voor geslaagd. In september begin ik met de 
2-jarige opleiding Acupunctuur.
Door de verschillende therapievormen te com-
bineren, krijgt ieder een behandeling op maat.
Tijd en aandacht voor mijn cliënten vind ik nog 
steeds erg belangrijk en ik streef er naar dit te 
kunnen bieden.

Massage- en Natuurgeneeskundige Praktijk
Aafke van Dijk
www.aafkevandijk.nl
Tel. 06-25147889

BESTUUR DORPSBELANG HOLWERD
Voorzitter: Arnoud Haitsma, 
De Iest 5, tel. 346619
Secretaris: Sija van der Wal, 
Opslach 10, tel. 562416
Penningmeester: Klaske Miedema-Jensma, 
Grândyk 5, tel. 562172.

E-mail: info@dorpsbelangholwerd.nl

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

Algemene bestuursleden:
-  Tineke Hoekstra, Stasjonswei 43,  

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

tel. 06 - 23 84 13 62.
-  Henk Willemsen, Waling Dykstrastrjitte 5,  

tel. 561035.

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

Dorpsbelang heeft grond te huur
Heeft u belangstelling voor een volkstuintje, een “feantsje”?
Dan kunt u contact opnemen met onze penningmeester:
Klaske Miedema-Jensma, tel. 562172
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STICHTING RECREATIE & TOERISME HOLWERD E.O.  Opgericht in: 1993

Holwert, 6 juli 2017

Geachte obligatie houder

In de maanden augutus en september 2017 gaan we proberen de laatste obligaties te verzilveren De 
obligaties die reeds bij de vorige trekkingen zijn uitgeloot en niet binnen de gestelde termijn van 5 jaar 
zijn aangeboden komen te vervallen ten voordele van de Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd. 
(zie de bepalingen op de achterzijde van de obligaties). U kunt de obligaties - zoveel mogelijk genum-
merd inleveren voorzien van uw naam en IBAN banknummer op bovenstaand adres.
Mocht u de in uw bezit zijnde obligaties willen schenken aan de stichting ook dan vragen we u drin-
gend de obligaties in te leveren. Tot slot zonder obligaties kunnen we niet uitbetalen.
Dit formulier kunt u eventueel ook afhalen op bovenstaand adres vanaf 26 juli 2017

Namens de stichting SRTH
Durk Geertsma

E-mail: durkgeertsma@outlook.com

Ondergetekende houder van 1 of meer Obligaties SRTH

Naam    :    

Adres   :  

Postcode/plaats  :  

Ibannummer    : NL 

Levert bijgaand de volgende obligaties vanaf 26 juli in op bovenstaand (zie briefhoofd) adres.
De stiching verplicht zich na kontrole tot spoedige uitbetaling, tenzij u hebt aangegeven de obligaties te 
willen schenken, gelieve dan in plaats v/h banknr. in te vullen: SCHENKING.

Bijgaand totaal :  obligaties. Nl. de volgende nummers:

Corr.adres: St.Recreatie & Toerisme KvK nr.41004687
 W.Dijkstrastrjitte 12 BTW nr. 8027.21.199.B01
 9151 JK  HOLWERT Rek.nr. NL27RABO0147872383 
 E-Mail: durkgeertsma@outlook.com Haven “It Mûnerak” Bjimsterwei 1

✂
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HOLWERD FERBYNT – BESTURENDAG
Zaterdagmiddag 8 juli werd door het dorpsbe-
lang een besturendag georganiseerd. Voor het 
eerst werden alle besturen, van verenigingen en 
stichtingen die zijn ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel, uitgenodigd om met elkaar in 
gesprek te gaan. Iedere vereniging of stichting 
heeft zijn eigen activiteiten, maar als dorpsbe-
lang vinden we het ook belangrijk dat we van 
elkaar weten wat er binnen de verschillende 
verenigingen speelt.

Voor deze middag hadden ruim 70 bestuurs-
leden zich opgegeven, een mooie opkomst. In 
het MFA werden de bestuursleden in groepen 
verdeeld. Vervolgens werden onder het genot 
van een drankje de ‘kletspotten’ geopend. In de 
kletspotten zaten een aantal vragen waarover 
gepraat kon worden. Vervolgens konden de 
uitkomsten per groep op 3 grote vellen papier 
genoteerd worden. Op deze vellen waren de 
volgende vragen genoteerd:
1. Wat mis je in Holwert?
2.  Wat zou je dorpsbelang Holwert mee willen 

geven?
3.  Hoe kunnen we Holwerd.nl beter op de kaart 

zetten?
De antwoorden op de eerste vraag zijn hier-
onder weergegeven. Hoe dikker het antwoord 
hieronder is afgebeeld hoe vaker het is ge-
noemd door de verschillende groepen.

Op de vraag ‘Wat zou je Dorpsbelang Holwert 
mee willen geven?’ kwamen ook veel reacties. 
Antwoorden die het vaakst naar voren kwa-
men waren: een overkoepelend bestuur voor 
de sportverenigingen, nieuwe (digitale) publi-
catieborden en het verplaatsen van de ijsbaan. 
Naast bovenstaande vragen werden ook vra-
gen als ‘Als jij € 1000 mocht besteden voor 
Holwerd, wat zou jij dan doen?’ behandeld. Eén 
groep zou dan een dorpsvlag aanschaffen voor 
elke inwoner van Holwerd. Een andere groep 
zou dit bedrag aan de speeltuinen besteden. En 
‘Hoe zien jullie Holwert over 10 jaar?’. Eén van de 
groepen verwacht over 10 jaar dat Holwerd 
een forensendorp is met veel recreatievoorzie-
ningen. Na een uurtje met elkaar in gesprek te 
zijn geweest ging de barbecue aan.

Leuke en nuttige input. Maar hoe gaan 
we nu verder?
Het dorpsbelang zal zaken die veel naar voren 
kwamen oppakken of ervoor zorgen dat dit bij 
de juiste vereniging terecht komt. Goed om 
te noemen is dat er inmiddels contact met 
de gemeente is geweest over mogelijkheden 
voor bouwkavels. De vraag naar senioren wo-
ningen zal in dit traject worden meegenomen. 
Daarnaast zijn er offertes opgevraagd voor 
nieuwe (digitale) publicatieborden. Op korte 
termijn zullen ook de overige zaken worden 

opgepakt. Het is de bedoeling om 
aan het einde van 2017 nogmaals als 
besturen bij elkaar te komen om de 
voortgang met elkaar te bespreken. 
Een uitnodiging volgt!

Dorpsbelang, Tineke Hoekstra
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LANLIKE YNTOCH SINTEKLAAS YN DOKKUM

De lanlike yntocht fan Sinteklaas is dit jier yn 
Dokkum. De yntocht is op sneon 18 novimber. 
Sinteklaas en syn Piten farre mei de boat nei 
Dokkum. Dêr wurde se wolkom hjitten troch 
boargemaster Marga Waanders, wêrnei’t hy op 
it hynder troch it sintrum giet. Boargemaster 
Waanders fan Dongeradiel is der grutsk op dat 
de kar op Dokkum fallen is. Ferline jier wiene 
yn Maassluis strange feilichheidsmaatregels ne-
dich by de yntocht fanwege de protesten 
fan foar- en tsjinstanners fan Swarte Pyt. Dat 
wjerhâldt Dokkum der net fan om de yntocht 
te organisearjen. 

Oer Swarte Pyt hat oant no ta yn Dongeradiel 
net folle diskusje west, seit in wurdfierder fan 
de gemeente. De ôfrûne jierren wiene de Piten 
by de yntocht allegearre donker fan kleur. Oft 
dat dit jier ek it gefal is, moat noch besprut-
sen wurde. Alle bern wurde útnûge om nei 
Dokkum te kommen om de lanlike yntocht 

mei te meitsjen. De gemeente wurket gear mei 
tv-omrop NTR, dy’t de yntocht organisearret 
en live útstjoert op telefyzje. Dieuwertje Blok 
docht de presintaasje. Ek fanút Madrid wurdt 
posityf reagearre op it nijs dat de lanlike yntocht 
dit jier yn Dokkum is. Sinteklaas hat oanjûn dat 
hy no al útsjocht nei de yntocht yn Dokkum
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ZEER GESLAAGD HOLWERTERFEEST 2017

DAGBESTEDING HOLWERDER MIEDEN

Tijdens de evaluatie van het Holwerterfeest, 
gehouden op 5 juli jl., waren alle aanwezigen 
zeer positief. Vooral de bouwers van de ver-
sierde wagens kregen grote complimenten. 
Ook de jeugd werd even apart genoemd voor 
hun getoonde respect tijdens de optocht en 
dat de optocht is verlopen zonder enig tram-
melant. Helaas was er voor Holwerd got talent 
te weinig deelname en moest er in een week 
tijd een andere invulling bedacht worden voor 
de vrijdagavond. Dit resulteerde in De Meisjes 
tegen de Jongens. 12 groepen melden zich 
hiervoor aan. Ondanks dat het wat chaotisch 
verliep, werd het een succesvolle avond. 
Het parcours voor de autootjes op vrijdag, 
werd als pluspunt genoemd. Het bestuur pro-
beert om dit volgend jaar op alle feestdagen te 
realiseren.

De zaterdag verliep vlekkeloos en The Recipe 
trok vele bezoekers ook van buiten Holwerd.

De zondag werd wederom een succes. Met 
al die sportieve Holwerters is het veld bijna 
te klein. Daniel Metz bracht de sfeer er om 
17.00 uur meteen goed in tijdens de Soiree 
en kreeg vele bezoekers op de dansvloer. Om 
23.00 uur was het dan toch echt gebeurd met 
de pret en kunnen we terugzien op fantastisch 
Holwerterfeest.

Stichting Holwerterfeest neemt alle punten 
die tijdens de evaluatie zijn genoemd mee 
naar hun eerstvolgende vergadering. Zij zul-
len weer gaan brainstormen over de invulling 
van het feest van 2018. Ideeën zijn van harte 
welkom. Het thema voor het Holwerterfeest  
2018 is “Holwerd ferbynt”. De bouwwerken 
die gemaakt zijn op de versierde wagens van 
afgelopen jaar, kunnen dan verwerkt worden in 
de versierde straten. We gaan er vanuit dat alle 
straten van Holwerd in het weekend van 22, 23 
en 24 juni 2018 prachtig versierd zijn

Nieuw voor Holwerd en omstreken
Het idee om een dagbesteding voor mensen 
met geheugenstoornissen te beginnen, ont-
stond zo’n 2 jaar geleden toen ik (Martin), 
nog nauw samenwerkte met huisarts Neshat. 
Momenteel werk ik als Alzheimer Coach voor 
huisarts Zwarts van Huisartsenpraktijk Holwerd 
aan Zee en begeleidt nu voor haar cliënten en 
hun naasten, die te maken krijgen met geheu-
genstoornissen. 

Dr. Neshat heeft mij destijds gevraagd en gesti-
muleerd om een dagbesteding op te zetten. Er 
blijkt namelijk te weinig aanbod te zijn aan dag-
besteding voor deze doelgroep. Het idee kreeg 
steeds meer vorm en er werd gezocht naar een 
partner om samen deze dagbesteding op te 
zetten. Die partner is Lizeth Hager geworden. 

Toen ik (Lizeth) een bericht ontving van Martin 
of ik geïnteresseerd was om een dagbesteding 

op te zetten, hoefde ik niet lang na te denken: 
“dit is waar ik al jaren van droom en nu wordt 
deze droom werkelijkheid!” 
Ik werk nu al een aantal jaren in een woonzorg-
centrum op een afdeling met dementerende 
ouderen en voel mij daar als een vis in het 
water. 

De laatste jaren zijn er steeds minder voorzie-
ningen voor mensen die lijden aan een vorm 
van dementie. Deze groep mensen wil het liefst 
zolang mogelijk thuis blijven wonen maar dat 
levert op de langere termijn vaak problemen 
op voor de partner of kinderen. De mantelzor-
ger te kunnen ontlasten is voor ons één van de 
redenen om deze dagbesteding op te zetten. 
Het belangrijkste is om de cliënt een prachtige 
dag te bezorgen, met persoonlijke aandacht en 
activiteiten passend bij de persoon. U mag van 
ons verwachten dat uw partner, moeder of 
vader door ons op professionele wijze wordt 
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begeleid, met veel liefde en passie voor het vak. 
Ongeacht welke achtergrond iemand heeft, is 
iedereen welkom die de ziekte van Alzheimer 
heeft of een andere aanverwante ziekte. 

Wat bieden wij:
Een zinvolle dag die toegespitst is op de 
behoefte van de cliënt. Dat kan bestaan uit 
een scala van (aangepaste) spelvormen, het 
samen (voor)bereiden van middag eten, samen 
wandelen, of gewoon even niets doen. Ons 
motto is dat veel mag en niets moet. Tevens 
zal er rekening worden gehouden met ieders 
religieuze achtergrond. Er is ook een mogelijk-
heid om ‘s middags even te rusten indien daar 
behoefte aan is. 

Wij huren voor twee dagen per week een 
boerderij aan de Miedwei 3 te Holwerd, inclu-
sief alle voorzieningen. Een volledig ingerichte 
grote woonkamer met diverse zitjes zodat ie-
der kan kiezen voor een eigen plekje maar, ook 
is er de mogelijkheid om samen aan de grote 
tafel activiteiten te ondernemen. 
In de riante woonkeuken kunnen we koken 
en bakken of samen onze middagmaaltijd klaar 
maken. 

De ruimtes zijn rolstoelvriendelijk en bieden 
tevens veel rust en comfort. Rondom de boer-
derij hebben we beschikking over een mooi 
ingerichte grote tuin waar we kunnen wandelen 
of gewoon lekker van het buiten zijn kunnen 
genieten.

Wij maken gebruik van de PGB-gelden. Mocht 
u nog geen indicatie /of PGB hebben dan 
kunt u contact opnemen met Rika de Jong-
Woudwijk van Woudwijk zorgadvies: 06-
29192860. (www.woudwijkzorgadvies.nl)

Voor vervoer naar en van de dagbesteding 
dient men zelf zorg te dragen. Taxivervoer kan 
via het WMO (Wet maatschappelijke onder-
steuning) van uw gemeente. 

Graag maken we kennis in een vrijblijvend 
gesprek en kunnen we de mogelijkheden met 
elkaar bespreken. Via de website www.holwer-
dermieden.nl kunt u meer informatie vinden 
over onze dagbesteding .

Telefoon:  Martin Vervoort  06-41613566 
Lizeth Hager   06-41223729

Wie weet tot ziens bij 
‘Dagbesteding Holwerder Mieden’! 

Vriendelijke groet, 
Martin Vervoort 
en Lizeth Hager 
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EENZAAMHEID TE LIJF GAAN! DOET U OOK MEE?
Meer dan 1 miljoen Nederlanders voelt zich 
eenzaam. Daar moeten en kunnen we samen 
iets aan doen. In de Week tegen Eenzaamheid 
vragen we aandacht voor dit probleem en 
zeggen we: kom erbij! Want eenzaamheid 
aanpakken begint met het leggen van contact. 
De Week tegen Eenzaamheid 2017 is van don-
derdag 21 september t/m zondag 1 oktober.

Doet u mee?
De Week tegen Eenzaamheid roept op tot 
actie. In het hele land worden activiteiten geor-
ganiseerd die sociale contacten en sociale net-
werken stimuleren en versterken. Activiteiten 
die ontmoetingen makkelijker en waardevoller 
kunnen maken. Met als uiteindelijk doel: meer 
betekenisvolle contacten en minder eenzaam-
heid. Ook u kunt een activiteit organiseren! En 
dat kan van alles zijn. Van Kom erbij & schuif 
aan tot Kom erbij & loop binnen of Kom erbij 
& blijf actief en gezond.

Bijvoorbeeld:
Kom erbij & schuif aan
Organiseer een etentje  met mensen uit de 
buurt, de familie, de sportvereniging of een 
zorginstelling. U kunt het klein houden door 
thuis de tafel te dekken en een aantal mensen 
uit te nodigen, maar u kunt ook een groter 
evenement organiseren in bijvoorbeeld het 
dorpshuis. 

Kom erbij & blijf actief en gezond
Organiseer een activiteit rond lifestyle, sport, 
spel, beweging, yoga, wandelen of koken. 
Samen aan de slag!

Zelf een activiteit organiseren, hoe doe ik dat? 
Op de website www.samentegeneenzaamheid.
nl vindt u informatie en materialen voor het 
organiseren van een actie of activiteit. U hoeft 
het niet alleen te doen! Via onderstaande link 
vindt u alle informatie:

https://www.samentegeneenzaamheid.nl/week-
tegen-eenzaamheid/voor-organisatoren

Veel plezier en succes bij de organisatie van 
uw “Kom erbij!” activiteit! Laat u ons weten 
wat u organiseert? Dat kan door een mail te 
sturen aan MPaulusma@ddfk.nl. Dan nemen 
wij uw activiteit op in onze advertentiepagina 
in de huis-aan-huisbladen in de gemeenten 
Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en 
Kollumerland c.a.

Met vriendelijke groet,
namens de DDFK gemeenten,

Marijke Paulusma

De Week tegen Eenzaamheid is een initiatief van 
Coalitie Erbij; hét landelijke samenwerkingsver-
band tegen eenzaamheid. Met Coalitie Erbij wer-
ken bijna 40 organisaties, waaronder Humanitas, 
Leger des Heils, Nationaal Ouderenfonds, 
Nationale Vereniging de Zonnebloem en Sociaal 
Werk Nederland,  samen om mensen die zich 
eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen te 
steunen.
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DE NATOER YN EN OM HOLWERT
Best wol in moaie simmer ha wy hân, lekker 
waar en net te hyt. Faak even nei de Pier en 
genietsje fan de waadsé mei de fûgels om dy 
hinne. Ek fan de plantsjes dy’t der groeie byg. 
it zeealsem (fliekrûd) it griis-griene plantsje dat 
sâltminnend is en sa lekker rûkt. No bloeit op 
de kwelder it zeeaster (see-aster) mei de lila 
kleur wat liket op de aster dy’t faak yn túnen 
groeit.

Blommefjilden
Om Holwert hinne binne prach-
tige blomme-fjilden ynsiede. It 
wie in skitterend gesicht. Fansels 
de sinneblom mar ek de klap-
roas en de korenbloem (rog-
geblom). Mar ek it kaasjeskruid 
(tsyskeblom) en de giele gan-
zebloem (guozzeblom). Mei de 
ferearming yn de natoer binne 
hiel folle blommen net mear te 
finen.  Allinne yn de bermen is 
noch wat fariaasje  oan planten 
sa as klaversoarten en byg. wil-
de pastinaak mei de giel-griene 
skermblom. Der soe allinne let-
ter meand wurde moatte. Der 
bloeit en libbet safolle moais noch as de me-
anmechine der oerhinne giet. Sa troffen wy nei 
in meanbeurt in team einepykjes sûnder mem 
oan yn in berm. De mem lei mei in lamme flerk 
in ein fierderop. It wie in griis om nei te sjen.

Stikels en putters 
It is wol bekind dat der op brandnetels (brân-
nettel) de flinters har aaikes ôfsette. Mar ek de 
distel (stikel) is in belangryke plant foar flinters 
en fûgels. Sa yt de putter de sieden fan de 
distel. Op de moai pearse blom komme de 
wite sieden en dat fynt de putter lekker. It is in 
prachtfûgel mei in reade foarkop en giel op de 
flerken. Se libje faak yn kloften en roppe in sêft, 
lispeljend swit, wit, wit.

Mierikswortel (bierwoartel)
Neist de iisbaan groeit al jierren de mierikswor-

tel. De plant hat grutte wat kronkelige blêden. 
Yn de maitiid bloeie der lange wite blomkes yn. 
Je kinne de woartel der út dolle en it brûke yn 
de keuken byg. by reade biten ens.. De plant 
groeit ek oan de dyk nei Blije.
Henk de Vries seach op it waad mei leech 
wetter in kauw (ka) dy’t him gedroech as in 
scholekster (strânljip). It sil wol imitaasje wêze 
fan sa’n bist. It giet trouwens net goed mei de 
strânljip. Der is te min iten te finen.

We geane no útsjen nei de hjerst mie syn 
fûgeltrek en de paddestuollen. De measte fari-
aasje yn paddestuollen kin je fine yn de âldere 
bosken. It tichste by is it Driezumer bosk by 
Rinsmastate.
 
Oant in oare kear .

Sara Hofman
sarahofman@

gmail.com
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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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AGENDA
SEPTEMBER 2017
 30  20.00 u. SPORTSOUND - Syb van der 

Ploeg in MFA de Ynset
   

OKTOBER 2017
 7  Nachtkuier Holwerd, 7,5, 12,5 en 20 km 
  start v.a. 19.00 u. bij MFA de Ynset.
  www.nachtkuier.nl

 14 16.00 u. Lasergamen
   Georganiseerd door Activiteiten 

Commissie Holwerd

 28  Klaaikroegentocht 2017 in de cafés van 
Hantum, Holwerd, Blije en Ferwert

  Aanvang: 22:00 uur.

NOVEMBER 2017
 15  20.00 u. TRYATER - Wat jo wolle.
  Locatie: MFA de Ynset.

 18 Landelijke intocht Sinterklaas in Dokkum

 18 Holwerd Live - Sesam Sensation
  Aanvang 22.00 uur in MFA de Ynset.

 25  13.00 uur intocht Sinterklaas in 
Holwerd.

JANUARI 2018
 1  EXTRA Film - Dansen - Cabaret - 

Toneel - Muziek, aanvang 0.00 uur in 
MFA de Ynset.

BAS BOSSERS ARCHITECT

DE OUDE SMEDERIJ

Waling Dykstrastrjitte 7 | 9151 JK HOLWERD

06-40687310

BASBOSSERS@BASBARCH.NL | WWW.BASBARCH.NL

nieuwbouw | verbouw | adviezen | tekenwerk
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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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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
10 oktober ■ 14 november ■ 12 december

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

De Tsjelke en de Bazuin

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


