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NIJS FAN DOARPSBELANG

Leeuwarden Fryslân 2018 (LF 2018). Ljouwert 
wie in jier lang kulturele haadststêd fan Europa, 
tegearre mei ús hiele provinsje. Jim ha der fêst 
wol wat fan mei krigen. Miskien ha jim fan it 
simmer de grutte reuzen yn Ljouwert rinnen 
sjoen tegearre mei de grutte hûn. Of miskien 
bin jim wol nei de Stormruiter west. In grut 
spektakel mei mear as hûndert Fryske hynders. 

Mar ek yn ús eigen doarp wie der wol wat te 
belibjen yn it ramt fan de kulturele haadstêd. Sa 
as ein jannewaris it ferhaal “De skriuwer fan it 
doarpsbelang” dat fertelt wurden is yn de pleats 
De Roode Schuur oan de Medwerterwei, de 
fotowedstryd yn it begjin fan it jier, it kuiermiel 
yn april en de nachtkuier yn oktober. 

Mar oan alles komt in ein, de titel kulturele 
haadstêd bin we wer kwyt. Mar ek sûnder die 
titel bart der fan alles. Sa is der dizze moanne 
ûnder lieding fan Joop Mulder fan Sense of 
Place op ‘e sédyk it earste fan twa grutte bylden 
pleatst. Fryslân is fan it jier goed op ‘e kaart set 
en Holwert giet dêr stadich mei troch.

December
Traditiegetrouw is deze vierde doarpsbel 
van het jaar weer huis-aan-huis verspreid. 
Dorpsbelang komt op voor de belangen van 
ons dorp en zijn omgeving. We zijn daarbij 
onder andere gesprekspartner van de nieuwe 
gemeente Noardeast-Fryslân en de provinsje 
Fryslân. Dorpsbelang is er voor jong en oud. 
Nog geen lid? Word lid van onze vereniging 
voor slechts 8 euro per jaar en u blijft op de 
hoogte van de ontwikkelingen in de directe 
woonomgeving, uw en onze eigen “mienskip”!

Vervangen bomen
Van de gemeente Dongeradeel is bericht ont-
vangen over het opruimen van een aantal bo-
men aan het schelpenpad bij de Mûnereed. In 
totaal zullen er vanaf de Mûnereed tot aan de 
oude spoorbrug 15 bomen worden gerooid. 
Hiervoor in de plaats zullen 17 nieuwe bomen 
worden aangeplant. De rooiwerkzaamheden 
vinden voor de jaarwisseling plaats. De nieuwe 
bomen zullen in het voorjaar van 2019 worden 

geplant. Voor vragen kunt u terecht bij de toe-
zichthouder van de gemeente, de heer G. van 
der Woude (tel. 06-23846654)

Holwerd aan Zee (HaZ)
Op 6 november werd er door de werkgroep 
Holwerd aan Zee weer een bijeenkomst in 
MFA De Ynset georganiseerd. De opkomst was 
ook nu weer groot. Er is een nieuw promotie-
filmpje gemaakt die aan de zaal werd vertoond. 
De werkgroep is gestart om de financiering van 
de eerste fase in het komend jaar rond te krij-
gen. Met de eerste fase is ruim 60 miljoen euro 
gemoeid. In dit bedrag zit de bouw van de sluis 
in de zeedijk, een vaargeul langs de pier naar de 
sluis en het uitgraven van een binnenmeer aan 
de Pôlewei met daarin een paar eilandjes waar 
vakantiehuisjes op kunnen komen te staan. Als 
alles volgens de plannen verloopt dan zou de 
uitvoering in 2025 gerealiseerd kunnen zijn. De 
provincie heeft al 10 miljoen gereserveerd voor 
het project. Onlangs werd bekend dat het ka-
binet 25 miljoen euro heeft uitgetrokken voor 
versterking van de economische structuur van 
het noordoosten van Fryslân en de uitvoering 
van het project Holwerd aan Zee. Hoeveel 
geld hiervan precies naar Holwerd aan Zee 
zal gaan is nog niet helemaal duidelijk, maar in 
het kabinetsbesluit staat dat dat in ieder geval 
5 miljoen zal moeten zijn. Ook werden de 
aanwezigen in de zaal uitgenodigd om mee te 
gaan denken over de definitieve invulling van 
de plannen. Holwerd aan Zee moet van ons 
allemaal worden.

Waling Dykstrahûs
De Hegebuorren is intussen geheel geres-
taureerd. De gemetselde stoepjes zijn weer 
keurig hersteld en opnieuw gevoegd. Ze kun-
nen weer vele jaren mee. Maar nu valt des te 
meer het zeer ernstig verwaarloosde voormalig 
woonhuis van Waling Dykstra op nummer 8 
op. Dykstra woonde hier van 1861 tot aan zijn 
dood in 1914. Hij was een bekend Fries schrij-
ver, had hier een boekhandel en was veel op 
pad in de provincie om voordrachtsavonden 
te geven. Het huis is eigendom van iemand uit 
Franeker en staat te koop. 



2 • DOARPSBEL NR. 186  DECEMBER 2018

BESTUUR DORPSBELANG HOLWERD
Voorzitter: Arnoud Haitsma, 
De Iest 5, tel. 346619
Secretaris: Tineke Hoekstra, 
Stasjonswei 43, tel. 06 - 20 75 08 87.
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:
-  Jelmer van der Hoop, Achter de Hoven 20, 

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

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

tel. 561469

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

Er zijn meerdere partijen die wel belangstelling 
voor het huis hebben en het willen opknappen. 
De vraagprijs is gelet op de bouwtechnische 
toestand van de woning veel te hoog. De ge-
meente Dongeradeel heeft sinds oktober een 
handhavingstraject opgesteld waarbij de eige-
naar wordt gesommeerd onderhoud te doen 
om de staat van het pand te verbeteren. Er is 
sprake van kapotte ramen, scheuren in metsel-
werk, ontbrekende dakpannen en achterstallig 
schilderwerk met rot tot gevolg. Ook in de 
provinciale staten heeft de fractie van de FNP 
vragen gesteld over de toestand van de wo-
ning. Zij wil graag dat dit huis behouden blijft en 
opgeknapt wordt. Door de onrealistisch hoge 
vraagprijs zal echter niemand de woning willen 
kopen waardoor het nog verder achteruit zal 
gaan. De FNP vraagt zich af hoe de provinsje 
Fryslân een rol kan spelen om deze impasse te 
doorbreken.

Afscheid gemeente Dongeradeel
Op zaterdagmiddag 3 november vond het 
afscheidsfeest van de gemeente plaats. Nog 
eenmaal kon ieder dorp zich aan de rest van 
de gemeente presenteren. Verschillende dor-
pen hadden activiteiten georganiseerd en daar 
kon Holwerd natuurlijk niet bij ontbreken. Zo 
had dorpsbelang in samenwerking met leden 
van de nachtkuier een wandelroute door het 
dorp uitgestippeld waarbij de geheimen van het 
dorp konden worden ontdekt. Er werd gestart 
in het Amelander Veerhuis waar een act werd 
opgevoerd waarna de wandeling van start ging. 

De met waxinelichtjes verlichte route voerde 
van de Willibrorduskerk over de Hegebuorren 
naar het oude postkantoor aan de Foarstrjitte. 
Daarna ging het van de oude keldergewelven 
en gevangenis aan de Stasjonswei naar het 
Bosma’s Plein waar Rense van Slooten en Jacob 
zalm stonden te roken. In de tent kon hier 
van een broodje zalm worden genoten. Van 
het Bosma’s Plein door naar het eindpunt de 
Gouden Klok waar men onder het genot van 
een drankje en een hapje nog gezellig even kon 
blijven hangen. Hier was ook Joop Mulder (be-
kend van Oerol, maar nu van Sense of Place) 
aanwezig voor het beantwoorden van vragen 
over de kunst die overal langs de Friese kust 
zal gaan verschijnen, zoals bijvoorbeeld de twee 
beelden van een volle en een magere vrouw 
“wachten op hoog water” rechts van de pier 
op de zeedijk. Plusminus honderd personen 
hebben aan de wandeling mee gedaan.

Inzameling kerstbomen 2019
Het is beter om kerstbomen apart in te zame-
len. Ze kunnen dan worden versnipperd en als 
biomassa worden gebruikt voor de toepassing 
van duurzame energie of ze kunnen dienen als 
grondstof voor bouwmaterialen. Ook in 2019 
wil de gemeente dit op een duurzame manier 
uitvoeren. Op zaterdag 5 januari 2019 kunnen 
de bomen op het parkeerterrein bij de COOP 
‘s morgens tussen 10.00 en 11.00 uur worden 
ingeleverd. Leden van dorpsbelang nemen de 
bomen in ontvangst. Iedere ingeleverde kerst-
boom levert één lootje en één waardebon 
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van 50 cent op. De bonnen zijn tot 1 februari 
2019 te besteden bij de Blokker in Dokkum en 
Pijnacker in Ferwert. De loten moeten even be-
waard blijven. Er wordt namelijk per dorp een 
geldprijs verloot van 25 euro. De gemeente wil 
vooral kinderen stimuleren om kerstbomen te 
verzamelen en in te leveren.

Thús Wonen
Op 29 en 30 oktober werd er door wo-
ningbouwcorporatie Thús Wonen in MFA 
De Ynset een tweede bewonersavond voor 
bewoners van de Beyertstrjitte georganiseerd. 
Dorpsbelang was ook beide avonden weer 
aanwezig. De eerste avond was bestemd voor 
bewoners van de voormalige bejaardenwo-
ningen aan de Beyertstrjitte 66 tot en met 98. 
De tweede avond was voor de bewoners van 
de huisnummers 30 tot en met 52. Anneke 
Broersma, regiomanager van huurdersvereni-
ging De Bewonersraad, gaf uitvoerig toelich-
ting op de rechten van de huurder en het 
sociaal pakket wat van toepassing is als men 
gedwongen moet gaan verhuizen. Ook werd 
er opnieuw gevraagd om een enquete in te 
vullen waarbij de mening kon worden gegeven 
over een aantal voorbeeld plattegronden van 
huizen. Er werd door woonconsulent Leonie 
Lammers en projectleider Emiel Verhage ruim 
de tijd genomen om in te gaan op vragen van 
de bewoners. De plannen voor de sloop van 
de woningen kunnen alleen doorgaan als 70% 
van de bewoners er mee akkoord gaat. Het 
plan omvat nieuwbouw van 6 tot 8 levensloop-
bestendige woningen op het braakliggende stuk 
grond bij de Nije Nijhof in 2020, sloop van de 
woningen nummers 66-98 in 2021 en sloop 
van de woonblokken nummers 30-52 in 2022. 
Na de sloop zullen ook hier nieuwe huizen 
worden gebouwd. In het voorjaar van 2019 zal 
het proces verder worden vervolgd met een 
nieuw overleg.

Bezoek Marrum
Op uitnodiging van het comité tegen de mest-
vergisters in Marrum is op 25 oktober een de-
legatie van dorpsbelang, Holwerd aan Zee en 
het actiecomité tegen de mestvergister op het 
industrieterrein Lands Welvaren naar Marrum 
afgereisd. In Marrum waren drie inwoners uit 

Niebert aanwezig waar de heer J. van der Veen 
een mestvergister heeft staan. Van der Veen 
exploiteert ook de mestvergister bij ons dorp. 
Zij kwamen langs om hun verhaal te doen over 
de situatie aldaar. Die bleek minder rooskleurig 
te zijn dan de heer Van der Veen ons eerder 
heeft doen voorkomen. We blijven de ontwik-
kelingen van de mestvergister nauwletttend 
volgen.

En sa noch wat nijsgjirriche dingen
De gemeente Dongeradeel is geschie-
denis! In het nieuwe jaar zijn de gemeen-
ten Ferwerderadiel, Kollumerland en 
Nieuwkruisland en Dongeradeel samenge-
voegd tot Noardeast-Fryslân. Als dorpsbelang 
zullen we onze lijnen in de nieuwe bestuurlijke 
organisatie weer zo goed mogelijk moeten zien 
te vinden. 

De overlast van hondenpoep op straat neemt 
de laatste tijd weer toe. Niks is zo vies als poep 
aan de schoen! De gemeente Dongeradeel 
heeft hier regels voor opgenomen in de 
Algemene Plaatselijke Verordening waar iedere 
inwoner zich aan moet houden. Zo dient de 
houder van een hond bij het uitlaten een 
deugdelijk middel bij zich te hebben. Hiervoor 
kan een plastic zakje of een schepje gebruikt 
worden. 
Mocht de hond zijn behoefte onverhoopt op 
een voor voetgangers toegankelijk openbaar 
gebied doen dan heeft de eigenaar de plicht 
om de uitwerpselen onmiddellijk op te ruimen. 
Houd Holwerd en omgeving schoon! We 
moeten het met zijn allen doen en een schone 
buurt begint immers bij jezelf. 

In de tussenberm tussen de Hemmingawei 
en de rondweg staat een beeld van Waling 
Dykstra. Het is een buste op een gemetselde 
sokkel met rondom een buxushaagje, een 
bankje en een stukje klinkerpad er naar toe. De 
berm wordt door de gemeente beperkt ge-
maaid, maar zo niet het stuk rondom de buste. 
Dit wordt gedaan door Germ Venema die een 
stuk verder op aan Achter de Hoven woont. 
Hij onderhoudt het groen rond het borstbeeld 
al een aantal jaren en doet dat geheel op eigen 
initiatief. 
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Vrijwilligers zijn onmisbaar in de samenleving 
en wij waarderen dit ook zeer. Het ziet er altijd 
keurig schoon en netjes geknipt uit. Hartelijk 
dank daar voor! 
En daar zijn ze dan eindelijk. De 17e eeuwse 
beelden van een knielende heer en dame van 
het adellijke geslacht Van Aylva zijn na meer 
dan 200 jaar weer terug op Holwerter bodem. 
Het zijn de resterende onderdelen van een 
praalgraf dat in de Willibrorduskerk heeft ge-
staan. De beelden zijn eigendom van het Fries 
Museum en zijn cultuurhistorisch erfgoed. De 
eigenaar van de kerk, de Stichting Alde Fryske 
Tsjerken, heeft ze in langdurig bruikleen ge-
kregen. In november zijn ze in de kerk op een 

sokkel geplaatst met een fraai hekwerk er om 
heen. De officiële overdracht moet nog plaats-
vinden en dan zal daar in de pers ongetwijfeld 
de nodige aandacht aan worden geschonken. 
Blijf op de hoogte van het laatste Holwerder 
nieuws: www.holwerd.nl.

Goeie feestdagen en 
in sûn en lokkich 2019 tawinske!

Dorpsbelang, Henk Willemsen

NIEUWS VAN STICHTING HOLWERTERFEEST

Terugkijkend op wederom een geslaagd 
Holwerterfeest editie 2018, hebben we als 
bestuur in oktober de vergader routine weer 
opgepakt. Met in de hand de ervaringen 
van het afgelopen feest en de punten die 
werden aangedragen tijdens de evaluatie ge-
houden op woensdagavond 4 juli werken we 
stap voor stap weer toe naar het volgende 
Holwerterfeest, editie 2019!

Gezamenlijk met het horecateam, de familie 
Van Slooten en Van Sija, zijn er alvast weer 
bands geboekt. Op de zaterdagavond gaat de 
band Super Sundays ons vermaken en voor de 
zondagmiddag hebben we Gang is Alles weten 
te strikken. Tijdens het koffiedrinken op de 
zondagochtend zal het Wad’nkoor optreden. 
En de speciale commissie werkt alweer aan een 
passende invulling voor de feestelijke tentdienst 
van deze ochtend.

Als bestuur zijn we ondertussen in overleg 
met de scholen om de samenwerking in het 
dagprogramma van de vrijdag te verbeteren.  
Daarnaast zijn we druk bezig met de invulling 
van het vrijdagavondprogramma. Het gewel-
dige optreden dat onze beide korpsen samen 
met de band Wallstreet de afgelopen editie 
verzorgden vraagt om een knallende voortzet-
ting. 

In 2019 willen we het podium graag weer 
openstellen voor het onvervalste Holwerter 
talent. Na enkele jaren van afwezigheid in het 
programma lijkt het ons dan ook de hoogste 
tijd voor een PLAYBACKSHOW. Dus mensen 
ga gezellig met je buren, vriendengroep of als 
gezin brainstormen en laat ons dan zo snel 
mogelijk weten wie wij op het podium kunnen 
verwachten op deze avond. Wij zorgen voor 
een goede organisatie en presentatie van deze 
avond!

Ook de komende maanden zullen we als be-
stuur verder werken aan de voorbereidingen. 
Ondertussen vergadert Iris Jansen van Doorn 
mee vanuit de Oranjevereniging. Een zeer wel-
kome aanvulling, maar hiermee zijn we nog niet 
op volle sterkte. 

Dus Holwerters met opgekropte creatieve 
ideeën waarmee we ons dorpsfeest nog verder 
kunnen versterken………. Houd die ideeën 
niet voor je  en meld ze bij een van de be-
stuursleden. 
Wie weet kun je zo meehelpen om ook de 
komende edities van het Holwerterfeest tot 
een succes te maken!

Met een feestelijke groet,
Syds, Guido, Gerben, Igle, Iris en Marcel 
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TOANIELFERIENING PRO REGE HOLWERD SPILET TWA FOARSTELLINGEN 
YN JANNEWARIS!

It wurdt oars as oars!! Twa foarstellingen yn 
Holwert. Freed 4 en 11 jannewaris 2019 spylje 
wy yn ’t Sintrum yn Holwert “In frou fan fiif 
miljoen”.

Wy, toanielferiening Pro Rege út Holwert 
bestean dit jier 85 jier. Ferline jier hawwe wy 
sjoen dat ús publyk ús in waarm hert ta draacht, 
de seal siet grôtfol. Prachtig, hielendal super 
fansels. Wy wolle dat elts it goed sjen kin en 
85 jier bestean is ek spesjaal derom dit jier twa 
jûnen. Sa as altyd de earste freed fan it jier, 
4 jannewaris, en no ek de twadde freed, 11 
jannewaris en dizze jûn mei muzyk fan Daniel 
Metz. Dan kin de fuotten wer fan de flier.

Yn novimber hawwe wy ús publyk yn Ferwert 
en fan de Fryske Krites Apeldoorn, Hurderwyk 
en Lelystêd al in jûn hearlik laitsen besoarge en 
dat wolle wy troch sette yn it nije jier en dat jier 
begjinne wy fansels yn eigen doarp.

Wy spylje dit winterskoft de klucht “In frou fan 
fiif miljoen”, en hjir mei hawwe wy de Fryske 
première. It stik is skrean troch Pol Anrys en 
oerset troch Gurbe Dijkstra.

By Swa’ is in restaurant, ergens yn Fryslân en 
Francois, de eigener, is in poerbêste sjef-kok. 

Geraldine is syn takomstige frou. Francois kin 
fan syn omke erve mar allinnich as hy mei 
Geraldine trout, mar wol Francois wol mei har 
trouwe?
Hy hat mear each foar Claudia, de tsjinster fan 
it restaurant, mar sy hat in relaasje mei barman 
Tom.
Der is allegear argewaasje yn de keuken, nuvere 
ûngemakjes en de ynspeksje fan folkssûnens 
dy’t lâns komt. Wat hawwe keukenhulp Isabelle 
en har suster Albertine by it ein en wa is dy 
Italiaan dy’t gjin wurd Frysk ferstiet?
In spul fan ferwarring, in kleaune fan yntriges...
hoe sil it komme mei Francois syn restaurant?

Kaarten yn ‘e foarferkeap binne €10,- en kin 
reservearre wurde by Johanna van der Meij 
(06-10417860), kaarten oan ‘e seal €12,-.

Wolle jo der by wêze en is der in jûn dy’t jo 
foarkar hat, reservear dan op tiid want fol is fol. 

Foar mear ynformaasje sjoch op ús Face-
bookpagina…… as skilje mei Johanna van der 
Meij, 06-10417860.
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VANAF 1 JANUARI 2019 
HET NIEUWE GEMEENTE LOGO

oudejaars
nacht 2018 - 2019

oudejaars
nacht 2018 - 2019

HOKROCK
Presen

ts:

01.00 - 04.30

It rint wer nei it ein fan it jier, de foarbereidin-
gen bin troffen foar wer in ûnferjitlike edysje 
fan Hokrock! 
Dit jier sil de band “Ziezeau” de pannen fan it 
dak spielje. Fan Golden Earring en Queen tot 
Armin van Buuren en Ed Sheeran. Jong of âld? 
Wês derby!

Het einde van het jaar is weer in zicht, de 
voorbereidingen zijn getroffen voor een we-
derom onvergetelijke editie van Hokrock! Dit 
jaar gaat de band “Ziezeau” de pannen van het 
dak spelen. Van Golden Earring en Queen tot 
Armin van Buuren en Ed Sheeran. Jong of oud? 
Dit mag je niet missen!

AGENDA
JANUARI 2019
 1 Hokrock in MFA Holwerd

FEBRUARI 2019
 3  Adri de Boer & Arvan Blok met Oer de 

grins, aanvang 15.15 uur in MFA.
 9  100-Jarig jubileum IJsclub Vriendschap in 

MFA
 21  Foto- en filmmiddag oud-Holwerd in 

MFA, aanvang 14.00 uur

MAART 2019
 1  Pier 21 met ‘It wie op in simmerjûn’, 

aanvang 20.00 uur in MFA.
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BEDANKT - SINT MAARTEN ACTIE 2018 - BEDANKT

Maandag 12 november 2018 werd er na het 
succes van vorig jaar weer een gezamenlijke 
scholenactie met Sint Maarten georganiseerd. 
De Sint Maarten actie was de eerste gezamen-
lijke activiteit van het schooljaar 2018-2019 van 
de Ploos van Amstelskoalle en de Tsjelke. Er 
zullen nog meer gezamenlijke activiteiten vol-
gen met het oog op de samenwerking/fusie die 
volgend jaar concreter zal worden.
Met de hulp van de leerlingen, vele ouders, 
maar vooral met de gulle giften van u als inwo-
ner van Holwerd, werden er weer ontzettend 
veel houdbare voedingsmiddelen opgehaald 
voor de Voedselbank. Daarnaast werden ook 
de kinderen niet vergeten… wat zijn ze ver-
wend! 

Mede namens de Voedselbank willen wij u allen 
heel hartelijk BEDANKEN voor uw hulp en/ of 
bijdrage aan deze actie!

Omdat er vanuit het dorp wat vragen kwamen 
omtrent het gekozen doel van de actie willen 
we hierbij graag van de gelegenheid gebruik 
maken om het e.e.a. toe te lichten. 

In het verleden hebben we als scholen vaak 
voor de actie Schoenmaatjes gekozen. (School)
spullen inzamelen in een schoenendoos voor 
kinderen in arme landen, dat past goed bij de 
belevingswereld van de kinderen. 

Als organisatie zouden we ook graag deze 
actie jaarlijks doen met Sint Maarten, maar 
helaas brengt het meedoen aan de Actie 
Schoenmaatjes wat consequenties met zich 
mee nl.:
-  De organisatie kost veel tijd en vraagt veel van 

de vrijwilligers. Naast het organiseren van een 
actie op de avond zelf moeten van te voren 
schoenendozen verzameld worden en na de 
actie moeten alle verzamelde spullen gecon-
troleerd en uitgezocht worden om zo elke 
schoenendoos goed te kunnen vullen. 

-  Voor elke schoenendoos wordt een bijdrage 
in de verzendkosten gevraagd (6 euro).

Met name de bijdrage in de verzendkosten is 
de laatste jaren een struikelblok gebleken. Deze 
financiële bijdrage werd van de ouders van de 
leerlingen verwacht, maar voor bijvoorbeeld 
een gezin met meerdere kinderen op school is 
dit soms lastig op te brengen. Daarnaast willen 
wij als organisatie niet dat de kinderen langs 
de deuren gaan om geld op te halen. Dit is 
voor ons als organisatie de reden geweest om 
voor de Voedselbank te kiezen. Een goed doel, 
dichtbij huis en een doel dat daarnaast ook past 
bij de belevingswereld van de kinderen. We 
danken u voor uw begrip. 

Mocht u andere ideeën of suggesties hebben 
voor een goed doel dan horen wij dit graag: 
ploos@arlanta.nl; detsjelke@roobol.frl t.a.v. Sint 
Maarten actie 2018. 

Met een hartelijke groet,
De gezamenlijke organisatie van 

de Ploos van Amstelskoalle en de Tsjelke
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Shiatsutherapie / Triggerpoint / Dornmethode / Massages / EFT

AANDACHT VOOR UW GEZONDHEID
Bij o.a. acute en chronische pijnklachten, bewegingsbeperking, beenlengteverschil, 

slapeloosheid, stress, geestelijke ondersteuning, spijsverteringsproblemen.

Vergoeding mogelijk via aanvullend pakket van zorgverzekeraard. Ook zonder verwijsbrief van een arts kunt u een 
afspraak maken. Info en afspraken: 06-10090092 of info@praktijkgezondheidszorg.nl

Mevrouw A. Jongmans
It Skoar 12, 9145 CD Ternaard
www.praktijkgezondheidszorg.nl
info@praktijkgezondheidszorg.nl

Pijnacker
huishoud ■ textiel ■ speelgoed ■ drogist 

Hoofdstraat 46

9172 MP Ferwert

T 0518 412376

E info@pijnackerwarenhuis.nl

www.pijnacker.frl

PIJNACKER
textiel huishoud

Bêd & Brochje

Pastorie Waaxens
waar sfeer, comfort en gezelligheid centraal staan!

Tsjessenswei 8 • 9152 BD Waaxens (Dongeradeel)
0519 - 56 19 89 • 06-25 576 966

e-mail: info@pastorie-waaxens.nl • www.pastorie-waaxens.nl 



DOARPSBEL NR. 186  DECEMBER 2018 • 9

DE BLOMSTEECH

“Wêrom hyt de Blomsteech sa’t er hyt? Kinsto 
my dat ek fertelle?”
Dy fraach waard my steld troch Henk Willemsen, 
de warbere redakteur fan De Doarpsbel.

Earlik sein, it antwurd dêrop wit ik net. Troch 
dat koartwei te skriuwen hie ik Henk syn fraach 
maklik ôfdwaan kinnen, mar dat hie wat flau 
west, want der is oer dit strjitsje wol wat mear 
te fertellen as allinne de herkomst fan de nam-
me. Bygelyks oer dat ûngewoane wurd ‘steech’ 
en ek oer de bynamme ‘Benenbrekerstraat’ dy 
’t men lang lyn der wol oan jûn hat.

Steech of stege?
Fansels wit ik ek wol dat men fierderop yn 
Fryslân ‘steech’ seit, mar yn Holwert is it 
‘stege’. Men spriek yn Holwert fanâlds oer de 
Klokstege en de Bommelstege. Yn doarpen om 
Holwert hinne is dat krektlyk sa. Ferwert hat in 
Wide Stege, Ternaard in Spoekestege, Wierum 
in Muntsjestege en Hantum in Grutte Stege én 
in Spokestege. De fan Blije ôfkomstige skriuwer 
Watse Cuperus hat it al op de earste side fan 
syn boek De Gouden Tried, dat yn Blije spilet, 

oer de ‘skoallestege’. En Jeltsje Walings Dykstra 
skriuwt yn de oantinkens oan har bernetiid yn 
Holwert om 1880 hinne dat sy fan de ‘hege-
buorren’ nei de ‘keningstrjitte’ rint troch de 
‘klokstege’.

Nee dat wurd ‘Blomsteech’ op de buord-
sjes hat in misser west. En no’t ik toch oan it 
protteljen bin: ‘Smidssteech’ doocht ek net. It 
iene hie ‘Blomstege’ wêze moatten en it oare 
‘Smidsstege’.
Sa, dat moast der even út. It is my suver 
rûm. We kinne no fleurich fierder mei de 
Blomsteech.

De Blomsteech 
Want sa neam ik dat strjitsje foar it gemak no 
toch mar. Yn myn skoalletiid, siz mar om 1950 
hinne, hie it gjin namme. It wie ien fan de trije 
mooglike rûtes op wei fan ús hûs (de smidte) 
nei de âlde bewaarskoalle yn de Keningstrjitte. 
In smel klinkerdykje mei gele stientsjes. De 
westlike side wie in deadske boel. Dy bestie 
allinne mar út bline muorren, houten hokken 
en in gammel houten sket dat by de pastorytún 
hearde. De wenhuzen stienen oan de oare 
kant. Fan de Pôlewei ôf kriich men earst Harm 
Overdijk mei syn winkel, dan Pieter en Aukje 
Stielstra, dêrnei kaam de grientesaak fan Gjerryt 
en Maaike Willemsen, dêrneist wennen Hessel 
en Beitske Kuipers, dan kaam it hûs fan Joast 
en Frouk Posthumus, dêrneist wenne Willem 
Stel dy’t de hynders besloech by smid Van 
der Bos, en op it ein wennen Sytse en Tsjikke 
Dreijer. Ald en jong opteld kom ik op krapoan 
25 persoanen.

It strjitsje hie dus yn dy tiid gjin namme. Der 
wienen wol mear strjitten sûnder offisjele nam-
me. De huzen wienen wol nûmere, al fan 1811 
ôf. Mar dat wie yn it begjin allinne foar de ge-
meentlike administraasje. De nûmers waarden 
bygelyks brûkt yn ferstjeraktes om oan te jaan 
yn wat hûs oft ien stoarn wie. Ek yn keapaktes 
waarden se brûkt. En, as ik my net fersin, ek 
foar de gemeentlike belêsting. Buordsjes oan de 
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muorre mei it hûsnûmer der op wienen der yn 
it earstoan noch net. De postrinder wist sá wol 
wêr’t elk wenne.

Dy nûmering fan 1811 begûn op Alewâl en 
slingere dêrwei it hele doarp troch, ek bûtenút. 
It gie sawat oan 250 ta. Fanwege ôfbraak en 
nijbou moast dizze nûmering om de safolle jier 
oanpast wurde. Yn de fyftiger jierren fan de 
foarige ieu gie it tellen omtrint oan 500 ta.
It wie yn dy tiid dat de gemeente West-
dongeradeel besletten hat dat it oars moast. 
Net langer dy op it each chaotyske nûmering 
fan 1 oant yn it ûneindige troch it hele doarp 
hinne, mar nûmers per strjitte, mei de even 
nûmers oan de iene kant en de ûneven oan de 
oare. Yn Ternaard soe it ek sa wurde.

Nije strjitnammen
Mar dêrfoar moast wol elke strjitte in namme 
ha en foar dat doel is doe in namme-kommisje 
ynsteld. Der wienen strjitten dy’t al in namme 
hienen en dy’t men litte woe sa’t er wie (ly-
kas de Voorstraat), der wienen strjitten dy’t 
men leaver in oare namme jaan woe (sa soe 
de Blokstraat omdoopt wurde yn Waling 
Dijkstrastraat) en der wienen ek strjitten dy’t 
no foar it earst in offisjele namme krije soenen, 
mei in offisjeel buordsje oan de muorre. By dy 
lêste groep hearde ek de Blomsteech. Of soe it 
Bloemsteeg wurde moatte? Want der wie fan it 
begjin ôf ferskil fan miening oer de taal. Moast it 
yn it Frysk of yn it Nederlâns? Of twatalich? En 
hokker taal moast yn dat gefal boppeoan stean? 
Yn de kommisje waard oer al dizze fragen ûn-
gelyk tocht, yn it kolleezje fan B. en W. ek, en 
yn de rie ek.

Fan maaie oant augustus 1962 is hjir drok oer 
fergadere. De gemeenterie naam in beslissing. 
Op dy beslissing kaam krityk. Organisaasjes 
stjoerden ‘adressen’ nei de rie mei it fersyk om 
foaral Frysk te brûken, der ferskynden ynstjoe-
rde stikken yn de krante (ik haw dêr sels ek 
noch oan meidien), der waard in pro-Fryske 
hântekenaksje hâlden, de gemeenterie feroare 
in eardere beslissing, en op it lêst waard mei 
7 tsjin 6 stimmen besletten dat de buordsjes 

twatalich wurde soenen, mei de Fryske namme 
boppe. It wie in emoasjonele fergadering. Ik 
siet op de ‘publieke tribune’ en hie it idee dat 
nei ôfrin gjinien echt bliid wie mei de gong fan 
saken. Yn datselde jier 1962 bin ik út Holwert 
weigien en dêrom wit ik net goed hoe’t it fer-
folch wie fan dizze ‘Kwestie’. Myn yndruk is dat 
Westdongeradeel him withoelang net oan syn 
eigen beslissingen hâlden hat.

Hjirmei is fansels de fraach fan Henk Willemsen 
net beantwurde. Wêrom hyt dat strjitsje 
Blomsteech? Der stiet my neat fan by dat 
dêr yndertiid in soad blommen by de huzen 
stienen. Dat wie trouwens nergens yn de âlde 
Holwerter binnenbuorren it gefal. De huzen 
stienen dêr stiif op inoar en ticht oan de dyk. It 
antwurd op de fraach is miskien te finen yn it 
rapport fan de strjitnamme-kommisje út 1962. 
Dat rapport haw ik net en haw ik ek noait lê-
zen. Mar it sil wol yn it argyf yn Dokkum lizze. 
In aardich putsje foar in Holwerter sneuper om 
dat ris út te sykjen. 

Benenbrekerstraat
Om dy bynamme ‘Benenbrekerstraat’ te fer-
klearjen moat ik earst wat sizze oer ús âlde 
buorman Klaas Pieters Visser. Klaas en syn frou 
Kee wennen yn myn jeugd yn it hûs dêr’t no 
Henk Willemsen wennet. It wienen minsken 
op jierren. Klaas wie fan 1872 en is no al mear 
as 65 jier dea. As ik oan him werom tink dan 
krij ik it byld foar eagen fan in frij lytse man mei 
in grutte bril, in grize snor, pet op, lange dikke 
winterjas oan, en altyd in sjaal om. Simmerdeis 
ek. Hy rûn foarsichtich, mei in stôk, om net te 
knoffeljen en wat te brekken. 
 
De foardoar fan Klaas en Kee wie oan wat no 
de Waling Dykstrastrjitte hyt, mar út de tún wei 
oan de achterkant koe men troch de steksdoar 
yn de Blomsteech komme. Klaas gie dêr ek wol 
lâns. Begjin fyftiger jierren lei dy Blomsteech 
der op plakken suterich by. It paad wie lang 
net sljucht. Sommige stientsjes stieken skean 
omheech en der miste hjir en dêr ek wol in 
stien. Foar âldere minsken wie it in knoffelpaad. 
Klaas hie him dêr al in skoft oan ergere en op 
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in dei naam er in grut stik karton, skreau dêrop 
BENENBREKERSTRAAT en makke dat karton 
fêst oan in sket yn de Blomsteech. De minsken 
dy’t yn de buert wennen wisten al gau wa’t 
dit dien hie, en koenen dêr wol om gnize. Ha! 
Benenbrekerstraat!
No haw ik jierrenlang tocht dat dat wurd be-
tocht wie troch Klaas Visser sels. Mar doe’t ik it 
der folle letter ris mei ús heit oer hie fertelde 
dy wat oars. De echte betinker fan dy namme 
wie Hein Knol.

Hein Knol
Dit moat even útlein wurde. Hein Knol wie de 
heit fan Harm Knol dy’t âldere Holwerters noch 
wol kennen ha. Hein wie yn it begjin fan de 
foarige ieu as jongeman yn Holwert kommen 
te wenjen en fertsjinne de kost as beurtskipper 
en mei de ierappelhandel.
Yn 1912 naam Knol de âlde herberch Het 
Grauw Paard oan it Bosma’splein oer en be-
gûn dêr in ‘koffiehuis’. Hy wie no skipper ôf, 
mar bleau wol yn de ierappelhandel. Yn 1916 
ferkocht Knol de herberch wer en ferhuze 
nei de Blomsteech. Hy wie tenei allinne noch 

mar ierappelhandler. Achter syn hûs, oan de 
Pôlewei, stie doe noch in skuorre en ik tink 
dat er dy foar syn handel goed brûke koe. 
Wer letter, midden jierren twintich, liet Knol 
ticht by it stasjon in nij hûs sette mei be-
driuwsrûmte. It gebou stiet der noch. Dêr is no 
Scheepsstoffeerderij Kromah festige.

Knol hie mear by de ein as allinne de handel. Hy 
wie ek aktyf yn tsjerke en polityk. 
Hy wie yn 1926 ien fan de oprjuchters fan de 
Evangelisatievereniging De Goede Herder (mei 
in gebou oan de Stasjonswei dêr’t sneins preke 
waard) en hat yn it bestjoer dêrfan sitten.
Dêrby slút oan syn lidmaatskip fan de Christelijk 
Historische Unie en ek it sit dat er ein twintiger 
en begjin tritiger jierren foar dy partij hân hat yn 
de rie fan Westdongeradeel.

It moat yn dy tiid west ha dat Hein Knol yn de 
rie de minne bestrating fan dizze stege te praat 
brocht. Hy neamde it de ‘Benenbrekerstraat’. 
Yn riedsferslaggen yn de Leeuwarder Courant 
haw ik it ferhaal net werom fine kinnen, mar 
miskien kin men better yn in Dokkumer Krante 
sykje, want hoe dan ek, de wurden binne fia 
de krante yn Holwert bekend wurden. Sa 
bekend sels dat Klaas Visser se twintich jier 
letter wer brûke koe, en dat de minsken noch 
even weromtochten oan Hein Knol. Doe’t 
Knol yn de rie siet wenne hy al net mear yn 
dizze stege, mar hy sil fan âlde buorlju wol ris 
de klacht heard ha dat it plaveisel der sa min 
hinne lei en dat de gemeente dêr noadich wat 
oan dwaan moast. Men koe jin dêr ommers 
‘de bonken wol brekke’. Yn ien wurd, it wie in 
Benenbrekerstraat.

Delfzijl, novimber 2018
Meindert Geertsma
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ACTIVITEITEN VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE

KERSTFEEST IN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE

Adres: Stasjonswei 3

Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig 
te zijn bij onze volgende activiteiten!

Zondag 27 januari 2019, 15.00 uur, Vermaning,  
Holwerd: Fokke Meierink met een lezing over 
“Landbouw in Mongolië”

Info:
Fokke Meierink zegt hierover: “Jaren heb ik 
in diverse voormalige landen van de USSR 
gewerkt. De laatste 3 jaar was ik in Mongolië 
als teeltbegeleider en technisch adviseur in de 
groententeelt. Over mijn ervaringen daar gaat 
mijn verhaal, dat begeleid wordt door dia’s.” 

Zondag 17 februari 2019, 15.00 uur, 
Vermaning, Holwerd: filmmiddag met de vol-
gende films: landbouw in Holwerd en omge-
ving in de jaren 80 en beelden van Holwerd 
vanuit een luchtballon.

Zondag 24 maart 2019, 15.00 uur, Vermaning, 
Holwerd: actrice Eke Bom, muzikant Rutger 
Dijkstra en schrijver Willem Schoorstra met 
het “Voluspa-project”.

Info:
De “Voluspa”, of “De profetie van de zieneres”, 
is het openingslied van de Oude of Poëtische 
Edda: een verzameling goden- en heldenlie-
deren uit IJsland. Het belangrijkste daarvan is 
de Voluspa. Een zieneres, de Volva, ontvouwt 
een allesomvattend beeld van de wereld, van 
Schepping tot uiteindelijke ondergang , het 
Ragnarok. De “Voluspa” zal in het Fries te 
horen en te zien zijn. Omlijst door passende 
muziek belooft deze voordracht een mystieke, 
sjamanistische gebeurtenis te worden.

Zondag 7 april 2019, 15.00 uur Vermaning, 
Holwerd: Het Kwartettenkoor met Hindrik 
van der Meer
Meer hierover in het volgende nummer van de 
“Doarpsbel”.

De entree bij onze activiteiten is vrij. Er is een 
collecte bij de uitgang.

De activiteitencommissie:
Riekje Aagtjes, Henk Bos, Marianne van der Bos, 

Maaike Wassenaar en Giel van Leerzem.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de vol-
gende kerstvieringen in de Doopsgezinde kerk 
aan de Stasjonswei 3:
•  maandag 24 december om 19.00 uur: Kinder-

kerstfeest, voor alle kinderen uit het dorp.
•  maandag 24 december om 22.00 uur: 

Interkerkelijke Kerstnachtdienst voor het hele 
dorp; voorganger ds. Rob Workel en met 

medewerking van het “Wad’n koor” o.l.v. 
Adri de Boer. 

•  dinsdag 25 december om 10.00 uur: 
Kerstdienst met de Hervormde Gemeente 
van Blija;  voorganger ds. Rob Workel en met 
medewerking van het “Willibrorduskoor” 
o.l.v. Janny Reitsma-Jousma.
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DE NATOER YN EN OM HOLWERT

Nei in waarme simmer krigen we ek noch in 
waarme hjerst mei hege temperaturen. Op 
10 oktober wie der in waarmterekord fan 24 
graden en 4 dagen fan 22 graden. En it bleau 
fierstente droech. Doe’t de iismaster it wetter 
op de iisbaan rinne liet yn novimber, hat it wol 
in pear dagen duorre foart it wetter stean bleau 
op de baan. 

Kolibrieflinter

Sa seachen in soad minsken foar it earst de 
kolibrieflinter. By Anne Visser en Rintsje Bierma 
yn de tún siet der ien huning te sûgjen út blom-
men. Rintsje makke der in moai filmke fan. It 
is in flinter mei griis en brún en oranje op ‘e 
wjukken. It is in trekflinter dy’t ‘s winters yn 
Súd-Europa en Noard-Afrika tahâldt en sim-
mers yn West-Europa. Hy hat in spanwiidte fan 
4-5 cm en in roltonge fan 2-3 cm. Hy liket in 
soad op de kolibrie mei ek sa ‘n snelle wjukslag 
en in lange roltonge. Troch de klimaatferoaring 
komme ek sokke flinters hjir faker foar.

Kramsvogel (fjildlyster)

En der wiene de kramsvogels ek wer dizze 
hjerst. Yn grutte swermen sieten se op en by 
de fuotbalfjilden om sa folle mooglik baaien út 
de beamkes te iten. Yn in wike as 4 wiene de 
measte baaiebeammen wol leechiten. De fûgel 
hat in readbrune mantel, in grize rêch en wite 
ûnderwjukken en is famylje fan de lyster. Se 
roppe geregeld en fluch tsjak, tsjak, tsjak ek yn 
de flecht. Eartiids waarden se ek wol fongen 
en opiten. 

Meidoorn (hagedoarn)
De meidoorn is wol de favorite baaiebeam fan 
foaral de lysterfamylje. Dizze beam, dy’t maitiids 
sa’n moaie wite bloesem hat, sit yn de hjerst fol 
mei reade baaikes. Ik seach in merel (swarte 
lyster) 3 baaikes yn 10 sekondes iten, dus de 
beam wie binnen in wike leech. Ek in koperwiek 
(readwjuk) die him tegoed oan de baaien. De 
koperwiek is ek famylje fan de lyster. Hy hat 
koperread op ‘e flerken en in bûnt ûnderliif. 
Ik seach ek in tal staartmezen (sturtmies) om-
fleanen tusken de boskjes. Se binne hast noait 
allinne en men heart in flústerjend fluitsjen. It is 
in lyts boltsje mei in lange sturt, hiel ljocht mei 
wat roze. Ast se ien kear sjoen hast, kinst dy 
dêrnei net mear fersinne.

Troch de waarme simmer wiene der ek in 
protte núten en kastanjes fan de beuk (boek), 
de hazelaar (hazzenút), en de kastanje. Dat 
neamt men ek wol in mastjier.

Oant it oare seizoen.

Sara Hofman
December 2018 
sarahofman@gmail.com
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“DE LAATSTE EER” HOLWERD

Het is alweer december en dus tijd voor het 
laatste stukje van dit jaar in de Doarpsbel. De 
Doarpsbel die, zoals gebruikelijk, in december 
huis aan huis wordt bezorgd in Holwerd. Dus 
ook bij uitstek geschikt voor een klein informa-
tief stukje over “Uitvaartvereniging De Laatste 
Eer” Holwerd. Zie hiervoor trouwens ook de 
advertentie van “De Laatste Eer” in dit blad. 
“De Laatste Eer” is een club van vrijwilligers 
met een bestuur die als doel heeft de over-
leden leden met respect en eerbied naar hun 
laatste rustplaats te brengen. Naast het bestuur 
zijn er natuurlijk onze zeer gewaardeerde 
dragers en de uitvaartverzorger/ster. Na een 
overlijden is de uitvaartverzorger/ster het eer-
ste aanspreekpunt voor de nabestaanden. Hij/
zij ondersteunt de nabestaanden waar mogelijk 
bij alles wat er geregeld moet worden voor de 
uitvaart. Zoals: 
•  Aangifte van overlijden bij de burgerlijke 

stand
• Afleggen van de overledene
• Tekst opstellen voor de rouwkaarten
• Regelen van de uitvaartdienst.
De Laatste Eer is aangesloten bij de Federatie 
Uitvaartverenigingen Friesland, het overkoe-
pelend orgaan van de bij haar aangesloten 

Friese uitvaartverenigingen. De Federatie op 
haar beurt is weer aangesloten bij Nardus: 
Samenwerkende Uitvaartorganisaties.
“Nardus heeft ten doel het behartigen van de 
belangen van uitvaartorganisaties, te weten 
organisaties die zich richten op het begeleiden 
en verzorgen van de uitvaart van natuurlijke 
personen in een lokale of regionale context, 
en voorts al hetgeen met een en ander recht-
streeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van 
het woord.” (Website: www.nardus.eu.)
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd bij 
de ouders. Als je na je 18e jaar lid wilt blijven 
van “De Laatste Eer”, dan betaal je contributie. 
Als je dit vanaf je 18e doet heb je recht op vol-
ledige ledenkorting.

Te bezoeken websites:  
• www.dleh.nl 
• www.uitvaartfederatie.nl 

Rest mij nog u namens het bestuur van 
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Holwerd 
goede feestdagen te wensen en een gezond 
2019.

Anneke van der Weg, Secr.       

10-JARIGEN DANTUMADIEL, DONGERADEEL, KOLLUMERLAND KRIJGEN MICRO:BIT

Alle kinderen in Dongeradeel die tien werden 
tussen sept. 2017 en 2018 kregen van de 
Bibliotheek, de gemeente en Kabelnoord een 
Micro:bit cadeau, een mini-computer waarmee 
ze kunnen programmeren, spelletjes spelen 
en muziek, robots of apps maken. Goed 
nieuws voor alle kinderen uit Dantumadiel en 
Kollumerland: vanaf oktober zijn er ook feestjes 
in hun gemeente, mét Micro:bit natuurlijk. Ook 
in Dongeradeel gaat het project, dat als pilot is 
gestart, door. 
Na het succes van de Micro:bit in Dongeradeel, 
waarbij de opkomst voor elk feestje vrij-
wel 100% is, heeft de Bibliotheek ook de 
buurgemeenten benaderd. Alle kinderen uit 

Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland 
die tien worden, ontvangen in de maand dat 
ze jarig zijn een uitnodiging van de burgemees-
ter. Op vertoon van de uitnodiging krijgen 
ze toegang tot het verjaardagsfeestje in de 
Bibliotheek. Daar is taart, hangen slingers en 
ballonnen én het cadeau staat er op ze te 
wachten: een Micro:bit. Als de taart op is en het 
cadeau uitgepakt, gaan de kinderen aan de slag 
met hun mini-computer. Ze kunnen er thuis 
of in de bibliotheek verder mee spelen. Elke 
maand organiseert de Bibliotheek namelijk een 
Micro:bit Meet-up. Dan worden er wedstrijdjes 
gedaan, kunnen kinderen extra onderdelen 
winnen of gaan ze groepsgewijs aan de slag.
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NIEUWS OVER DE MIEDEMÛNE

Leeuwarden, december 2018

Beste dorpsbewoners,

U kent de Miedemûne, in het hart van de 
Blijäer- en Holwerder polder. De molen da-
teert van 1855 en heeft de status van rijksmo-
nument. De oude dame is nog steeds produc-
tief, want bij wateroverlast pompt ze het water 
onvermoeibaar liter na liter de polder uit. 

Goed nieuws
Al anderhalve eeuw is de molen een pareltje 
in het weidse Friese landschap bij Holwerd, 
Brantgum, Raard, Lichtaard en de andere dor-
pen in de omgeving. Zulke molens moeten er 
mooi bij staan, vinden we. 

De afgelopen tijd brachten we daarom geld bij 
elkaar vanuit het Molenfonds en de provincie. 
Zo kunnen we nog deze maand met groot on-
derhoud aan de Miedemûne beginnen:
• Vervangen van de rieten bekleding (deels)
• Aanpak van betonrot 
•  Herstel van voegwerk, windborden, heklat-

ten, kluften en zwichtkleppen
• Schilderwerk

Molens horen bij ons Friese landschap. Wij 
hebben 42 molens in eigendom en onderhou-
den deze met liefde. Voor meer informatie 
over onze stichting kunt u eens kijken op de 
website www.defryskemole.nl

Kom gerust langs
Vindt u het leuk om de Miedemûne met eigen 
ogen te bekijken? Als de molen draait, dan zijn 
onze molenaars Wigle van der Meer en Sikke 
Hoekstra op hun molen te vinden. U bent van 
harte welkom een kijkje te komen nemen om 
de vorderingen van de restauratie te bekijken 
en uitleg te krijgen bij wat bovenstaande on-
derdelen nu zijn. U kunt ook contact opnemen 
met Wigle van der Meer (0511-472940) om 
een keer langs te komen. 

Ook zullen we u via de dorpskrant en uw web-
site op de hoogte houden van de restauratie.

Met vriendelijke groet,

Wiepke Schukken,
voorzitter van Stichting De Fryske Mole

Wigle van der Meer en Sikke Hoekstra, 
de vrijwillige molenaars op de Miedemûne
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DE BAZUIN/DE TSJELKE: WIJZIGING OPHALEN OUD PAPIER HOLWERD

Beste inwoners van Holwerd e.o.,
In deze brief willen wij u graag duidelijk maken 
dat er wat gaat veranderen met het inzamelen 
van het oud papier. Zoals u gewend bent 
wordt er door De Bazuin en de Tsjelke elke 2e 
dinsdag van de maand oud papier ingezameld. 
Dit gaat helaas veranderen. Door de gemeente 
en omrin is besloten om niet meer maandelijks 
het oud papier in te zamelen, maar nu eens in 
de 6 weken. De oud papier prijs is gedaald en 
voor de kraakpers auto wordt er te weinig oud 
papier opgehaald. Om het dan nu eens in de 
6 weken te gaan doen hopen ze dat dit beter 
zal worden. Hierbij ontvangt u de datums van 
inzameling oud papier 2019:
• Di. 8 jan. ‘19 - O.B.S. de Tsjelke
•  Di. 19 febr. ‘19 -  Chr. Muziekver. De Bazuin
•  Di. 2 april ‘19 - O.B.S. de Tsjelke

•  Di. 14 mei ‘19 -  Chr. Muziekver. De Bazuin
•  Di. 25 juni ‘19 - O.B.S. de Tsjelke
•  Di. 6 aug. ‘19 -  Chr. Muziekver. De Bazuin
•  Di. 17 sept. ‘19 - O.B.S. de Tsjelke
•  Di. 29 okt. ‘19 -  Chr. Muziekver. De Bazuin
•  Di. 10 dec. ‘19 - O.B.S. de Tsjelke

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnfor-
meerd. Mochten er toch nog vragen zijn kunt 
u contact opnemen met: Tiny Tadema (0519-
561895 of Marcel de Roo (0519-561020)
Alvast bedankt en we zien uw oud papier graag 
langs de kant van de weg staan.

Met vriendelijke groet 
Chr. Muziekver. De Bazuin en O.B.S de Tsjelke

‘HOLWERTER ROEK’ VOOR TSEARD JAGER 

HOLWERD - Tseard Jager  is onderscheiden 
met de Holwerter Roek. De  dorpsgemeen-
schap eert de krasse 81-jarige daarmee voor 
zijn belangeloze inzet. 
Zijn laatste wapenfeit is de voltooide restau-
ratie van de karakteristieke stoepjes aan de 
Hegebuorren. Zonder de inzet van voorzitter 
Jager was die restauratie waarschijnlijk niet 
gelukt. Ondanks tegenslagen lieten  Jager en 
zijn bestuur zich niet uit het veld slaan. Het 
resultaat mag er zijn. De Hegebuorren ligt er 
inmiddels weer bij als een ‘pronkje’. 
Ook op ander terrein was Jager actief. Zo was 
hij liefst dertig jaar  bestuursvoorzitter van het 
de Groene Kruis, in de periode dat deze or-
ganisatie nog een eigen verpleegkundige had. 
Na de opheffing zette Jager het goede werk 
voort als voorzitter van de Stichting extramu-
rale - en maatschappelijke gezondheidszorg 
Westdongeradeel. Deze stichting droeg onder 
meer zijn steentje bij aan de realisatie van de 
Nije Nijhof en de aanschaf van AED’s in de dor-
pen van de oude gemeente Westdongeradeel. 

Jager was tevens bestuurssecretaris van zie-
kenhuis Sionsberg en kerkvoogd van de Herv. 
Gemeente Holwerd. Minstens zo belangrijk 
is dat hij samen met zijn steun en toeverlaat 
echtgenote Betsche vele Holwerders met grote 
en kleine problemen -achter de schermen- een 
handje helpt.

Corvus Frugilegus
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installatiebedrijf

BRANDER
Hoofdstraat 14, Veenwouden  -  tel. 0511-472161

Voorstraat 1, Holwerd  -  tel. 0519-561291
Oudbuurt, Ternaard  -  tel. 0519-571489

Voor: ◆ Elektrisch 
 ◆ Gas
 ◆ Water 
 ◆ CV

◆ Dakbedekking
◆ Zinkwerk
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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

Hidde
HOERA EEN BROERTJE

Persoonlijk advies!

Geboortekaartjes
Uit collectie of eigen ontwerp

Is het nog een verrassing of wordt het 
een jongen, meisje of misschien een tweeling?
Er is voldoende keuze in collectieboeken. 
Of maak samen met ons uw eigen 
persoonlijke  geboortekaartje.

Voor meer informatie: T (0518) 411330 • E mail@brandsma.frl • C

Kijk ook op 
brandsma.frl

UIT DE OUDE DOOS
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Huisartsenpraktijk Zee van Zorg
Spreekuur volgens afspraak, tel. 561301, 
Elbasterwei 2, 9151 KP Holwerd
Avond-, nacht- en weekenddiensten geregeld 
via Dokterswacht Friesland: 0900-1127112.

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

Tandartspraktijk Holwerd
W. Roux, Beyertstrjitte 101, tel. 562300.

Fysiotherapie
 J.R. Moorman, Blomsteech 6 (ingang Pôlewei), 
tel. 562478/561876.

Huisartsenlaboratorium
 Plaats: Gezondheidscentrum, Elbasterweg 2, 
iedere maandagmorgen van 10.00 - 10.15 uur.

Pedicure
■   M. Rintjema-Kruize, De Morgenzon 10.  

 Behandeling op afspraak, tel. 561689.
■   E. Broersma, Ringwei 34, Brantgum,   

tel. 561594.
■   T. Klompstra, De Morgenzon 3, tel. 562547, 

06-10573613.

Massage
 ■   Massagepraktijk A. van Dijk, Gezondheids-

centrum, Elbasterwei 2, tel. 06-25147889.
 ■   (Sport)Massage Rommie Wierstra 

De Teebus 16, tel. 06-28574153.

 Alle nieuws over Holwerd op: WWW.HOLWERD.NL

OPHALEN OUD PAPIER
8 januari ■ 19 februari ■ 2 april

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 maart, 4 juni, 3 september en 3 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
H. Postma, 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


