
CONTACT

 Postadres: Postbus 13, 9290 AA Kollum
 Telefonische bereikbaarheid:
 Tel. (0519) 29 88 88 
 maaandag t/m donderdag: 08:30-16:30 uur
 vrijdag: 08:30-12:00 uur
 WhatsApp: 06 12 08 30 46
 Website: www.noardeast-fryslan.nl 
 E-mail: info@noardeast-fryslan.nl

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIZEN

  Op deze locaties kunt u alleen terecht  
voor burgerzaken. Steeds meer zaken kunt  
u online regelen via de website.

 
 Ferwert en Kollum
 Maandag & dinsdag 09:00 - 12:00 uur
 Woensdag 16:00 - 19:30 uur 
 Donderdag & vrijdag 09:00 - 12:00 uur
 
 Dokkum
 Maandag t/m donderdag 13:00 - 16:30 uur
 Dinsdag 13:00 - 16:30 uur
 Woensdag 13:00 - 16:30 uur
 Donderdag 13:00 - 16:30 uur
 Vrijdag 09:00 - 12:00 uur
  19:00 - 20:30 uur

  Aangepaste openingstijden i.v.m.  
de feestdagen, gesloten op: 
donderdag 30 mei &  vrijdag 31 mei  
(hemelvaartsdag)

 maandag 10 juni (2e pinksterdag)

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN

 Ferwert Kleasterwei 41  
 Kollum Trekweg 1a  
 Dinsdag t/m vrijdag 13:00 - 14:30 uur 
 Zaterdag 09:00 - 11:00 uur

 Damwâld Koailoane 11 
 Dinsdag t/m vrijdag 08:30 - 16:30 uur
 Zaterdag 09:00 - 12:30 uur

VERGUNNINGEN EN GEBIEDSTEAMS

 Hynsteblom 4, 9104 ZG Damwâld.

GEMEENTEPAGINA
Voor alle inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân  01 mei 2019

10 april 2019

Waar : raadszaal Kollum, Van Limburg Stirumwei 18

It Fraachpetear
Tijdstip : 19.10 uur

Onderwerp
Interview met een raadslid over de agenda van deze avond en over het raadslid zelf.

It Petear
Tijdstip : 19.30 uur

Onderwerp
Presentatie verbinding rond Súd Ie 2019-2022.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de adjunct-griffier, mevr. T. Toren, 
tel. (0511) 45 88 13, e-mail t.toren@noardeast-fryslan.nl.

It Beslút
Tijdstip : aansluitend aan It Petear 

Onderwerpen:
Naast de gebruikelijke onderwerpen komen onder andere aan de orde:
• Harmonisatie beleid tweede agrarische bedrijfswoning
• Verordening Jeugdhulp 2019 gemeente Noardeast-Fryslân
• Harmonisatie beleid Verklaring van Geen Bedenkingen
• Vaststelling bestemmingsplan 'Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe Weg 1 te Ferwert'

U bent van harte welkom!
De vergaderingen zijn ook te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, streams 
op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl waar u ook de definitieve agenda en 
stukken kunt vinden.

Inspreken
Indien u wilt inspreken over een onderwerp dat op één van de agenda’s is vermeld, of meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u 
contact opnemen met de raadsgriffier, dhr. S.K. Dijkstra, tel. (0519)  29 88 77, e-mail s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl.

OPENBARE RAADSBIJEENKOMSTEN - donderdag 9 mei 2019

 Vergunningen

Ontvangen aanvragen omgevings- 
vergunning
n Dokkum
•  De Dijk 4, het verbouwen van het pand 

naar 2 appartementen (aanvraag is ont-
vangen op 18 april 2019).

n Hallum
•  Finne 9-11, 15 t/m 23 en 57 t/m 63, het 

bouwen van 11 woningen (aanvraag is 
ontvangen op 15 april 2019).

•  Ljouwerterdyk 9 A, het verbreden van de 
garage (aanvraag is ontvangen op 17 april 
2019).

n Hantum
•  Hearewei 23, het aanleggen en rooien 

van een hoofdwaterleiding (aanvraag is 
ontvangen op 17 april 2019).

n Hegebeintum
•  De Wym 1, het uitbreiden van de schuur 

(aanvraag is ontvangen op 20 april 2019).

n Holwerd
•  Foarstrjitte 8, het plaatsen van een 

berging (aanvraag is ontvangen op 16 april 
2019).

n Kollum
•  Voorstraat 57, het wijzigen van een be-

staande aansluiting (aanvraag is ontvan-
gen op 18 april 2019).

n Lioessens
•  De Kamp 7, het aanleggen van een gas- 

en wateraansluiting (aanvraag is ontvan-
gen op 17 april 2019).

n Niawier
•  Tsjerkepaad 10, het aansluiten van de wo-

ning op het glasvezelnetwerk (aanvraag is 
ontvangen op 15 april 2019).

n Oudwoude
•  Simmerwei 11, het aanleggen van een 

paardenbak (aanvraag is ontvangen op 18 
april 2019).

n Paesens
•  Achterwei 6, het vervangen van de 

schuurdeuren door een glazen pui met 
deuren (aanvraag is ontvangen op 16 april 
2019).

•  Kokentún 26, het aanleggen van een 
gas- en water huisaansluiting (aanvraag is 
ontvangen op 23 april 2019).

n Ternaard
•  Tsjerkestrjitte 10, het pand opdelen in 2 

woningen met bedrijfsruimte (aanvraag is 
ontvangen op 19 april 2019).

Deze publicatie is alleen bedoeld om de 
gelegenheid te bieden de procedure te 
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als 
er een besluit genomen is. Dit wordt dan 
gepubliceerd onder verleende of geweigerde 
omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunning
n Anjum
•  Sylsterwei 3, het realiseren van een 

kleinschalig kampeerterrein (besluit is 
verzonden op 17 april 2019).

n Augsbuurt
•  Hesseweg 3, het uitbreiden van de be-

drijfsgebouwen (besluit is verzonden op 
25 april 2019).

n Dokkum
•  Betterwird en Hogedijken, het aanleggen 

van een glasvezelkabel (besluit is verzon-
den op 18 april 2019).

n Hantum
•  Tsjerkestrjitte 4, het wijzigen en het ver-

zwaren van de bestaande aansluitleiding 
(besluit is verzonden op 26 april 2019).

n Moddergat
•  op percelen ten zuidwesten van De Oere 

2, het dempen van watergangen (besluit 
is verzonden op 18 april 2019).

n Munnekezijl
•  Olde Borchweg 48, het uitbreiden van een 

bestaande loods (besluit is verzonden op 
25 april 2019).

n Oostrum
•  Tichelwei, het aanleggen van een glasve-

zelkabel (besluit is verzonden op 18 april 
2019).

De dag na verzending liggen de vergunnin-
gen zes weken ter inzage op het gemeente-
huis in Damwâld. Gedurende deze termijn 
kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen.

Verleende (uitgebreide) omgevingsver-
gunning
n Hantumhuizen
•  Loubuorren 12, het verplaatsen en reali-

seren van bouwwerken en voorzieningen 
ten behoeve van de co-/mestvergistings-
installatie (besluit is verzonden op 18 april 
2019).

n Niawier
•  Bartenswei 5, het bouwen van een 

nieuwe ligboxenstal, het maken van een 
nieuwe uitweg en het veranderen en in 
werking hebben van een melkveehouderij 
(besluit is verzonden op 26 april 2019).

n Kollum
•  Johannes Bogermanstraat 25, het brand-

veilig gebruik in verband met de tijdelijke 
huisvesting van de Koningin Julianaschool 
en de OBS Professor Casimierschool (be-
sluit is verzonden op 1 mei 2019).

De besluiten liggen met ingang van 
donderdag 2 mei 2019 zes weken op het 
gemeentehuis te Damwâld ter inzage. De 
besluiten zijn voorbereid met toepassing 
van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen 



01 mei 2019

Leerlingenvervoer Noardeast-Fryslân
Schooljaar 2019/2020

Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap 
of gedragsproblemen? Dan kan hij of zij gebruik maken van Leerlingenvervoer. 
Dat kan soms ook als de school ver weg is. 

Hoe vraagt u Leerlingenvervoer aan voor uw kind?
Vul het speciale aanvraagformulier in. Maakte u al eerder gebruik van 
leerlingenvervoer? Dan heeft u het formulier per post ontvangen. Geen formulier 
gekregen, of wilt u een nieuwe aanvraag doen? Download het formulier op 
www.noordoosthelpt.nl. Ontvangt u het formulier liever per post? Dan kunt u ons 
bellen op (0519) 29 88 88. Stuur het formulier z.s.m. terug. 

Komt uw kind in aanmerking voor Leerlingenvervoer?
Dat beoordeelt de gemeente als uw aanvraagformulier binnen is. Denkt u er aan 
dat u het formulier volledig invult, ondertekent en de eventuele bewijsstukken 
meestuurt?

Vragen?
Onze medewerkers staan voor u klaar! Bel (0519) 29 88 88 of 
stuur een e-mail naar info@noardeast-fryslan.nl

Stuur het 

formulier 

z.s.m. terug! 

WERKZAAMHEDEN GERRIT BLEEKERSTRAAT KOLLUM

UITNODIGING INFORMATIE AVOND - PRESENTATIE HERONTWIKKELING TERP HALLUM

In de periode van maandag 6 mei t/m 29 mei 2019 vinden er werkzaamheden 
plaats aan de Gerrit Bleekerstraat in Kollum. Het gaat om het gedeelte vanaf de 
Harddraversbaan tot aan de kruising met de Tjerk Hiddesstraat.

Campus 
In verband met het bereikbaar maken van de nieuwe Campus wordt het gebied 
rondom de Campus anders ingericht om een veilige ontsluiting te krijgen.
Op de Gerrit Bleekerstraat worden een verhoging en een tút en d'r út-zone 
aangelegd.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen en aanbrengen van nieuwe 
verhardingen van de rijbaan en de voetpaden. 

Tijdens de werkzaamheden gebruikt de aannemer graafmachines, shovels en 
vrachtwagens. De machinisten en chauffeurs zien veel maar niet alles. Kom 
daarom niet in de buurt van de machines.

Stremming en omleiding
Om de werkzaamheden goed en veilig te laten verlopen wordt het genoemde 
gedeelte voor alle doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer wordt dan via 
andere wegen omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven.
De bushalte aan de Tjerk Hiddestraat blijft bereikbaar voor het openbaar vervoer.  
Er wordt geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken. 

Binnenkort start de herinrichting van de noordoostkant van de Hallumer terp 
met de sloop van de 14 huurwoningen. Bij de nieuwbouw wordt veel aandacht 
geschonken aan de historische waarde van dit unieke gedeelte van de terp.  
Dit houdt in dat de stand van de woningen anders wordt en dat er meer open 
ruimte komt voor fruitbomen en bloemen en dat het zicht op de kerk  
wordt verbeterd.

Mede namens Wonen Noordwest Friesland en Dorpsbelangen Hallum nodigen 

wij u uit voor een informatie avond, waarin architect, stedenbouwkundige en 
landschapsbeheer uitleg over de plannen geven.
Datum:  dinsdag 7 mei 2019 
Tijd:   19.30 – 21.00 uur
Plaats:  MFC Het Trefpunt, HalLum

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Pia Bergsma via 
telefoonnummer (0519) 29 88 88.

binnen zes weken na de dag waarop het be-
sluit ter inzage is gelegd een beroepschrift 
tegen het besluit indienen bij de rechtbank 
Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Welstandsbeoordeling
Iedere woensdagochtend vergadert de wel-
standscommissie in het gemeentehuis te 
Damwâld. De vergaderingen zijn openbaar. 
Meer informatie en de agenda is te vinden 
op www.dantumadiel.frl 

Ontvangen aanvragen evenementenver-
gunning
n Hallum e.o.
•  het organiseren van de Wiellerronde van 

Hallum op 6 september 2019 en de Bart-
lehiem Skeelertocht op 7 september 2019 
(aanvraag is ontvangen op 19 april 2019).

n Reitsum
•  Jannumerwei 4, het organiseren van een 

reünie op 29 juni 2019 (aanvraag is ont-
vangen op 17 april 2019).

Deze publicatie is alleen bedoeld om de 
gelegenheid te bieden de procedure te 
volgen. U kunt pas bezwaar indienen als 
er een besluit genomen is. Dit wordt dan 
gepubliceerd onder verleende evenemen-
tenvergunning.

Verleende evenementenvergunning
n Dokkum
•  op het parkeerterrein t.h.v. Zuiderschans 

3A, het organiseren van een familiedag op 
15 juni 2019 van 9.00 uur tot 17.00 uur 
(besluit is verstuurd op 26 april 2019).

n Hallum
•  Doniaweg 43 A, het houden van een 

personeelsbarbecue in een tent op 18 mei 
2019 van 16.00 uur tot 20.00 uur (besluit 
is verzonden op 18 april 2019).

n Kollum
•  in het Wilhelminapark, het houden van 

een openluchtdienst op 7 juli 2019 van 
9.30 uur tot 11.30 uur (besluit is verzon-
den op 18 april 2019).

n Kollum e.o.
•  het organiseren van de avondvierdaagse 

van 20 mei tot en met 23 mei 2019 (be-
sluit is verzonden op 24 april 2019).

n Kollumerzwaag
•  in een tuin aan de Foarwei 183, het hou-

den van het jongeren openlucht theater-
stuk Nienke op 21, 22, 28 en 29 juni 2019 
van 20.00 uur tot 22.30 uur, en op 23 en 
30 juni 2019 van 15.00 uur tot 17.30 uur 
(besluit is verzonden op 24 april 2019).

n Door de Noordoosthoek
•  het houden van de avond4daagse van 20 

mei tot en met 23 mei 2019 van 17.30 uur 
tot 20.30 uur (besluit is verzonden op 24 
april 2019).

n Ternaard
•  in het Groene Hart van Ternaard aan de 

Riedhússtrjitte, het organiseren van het 
dorpsfeest van 13 tot en met 16 juni 2019 
met optocht (besluit is verzonden op 25 
april 2019).

n Westergeest
•  op het terrein bij MFC de Tredder, het 

houden van een Slingeraapfestival op 15 
juni 2019 van 14.30 uur tot 02.00 uur 
(besluit is verzonden op 18 april 2019).

De dag na verzending liggen de vergunnin-
gen zes weken ter inzage op het gemeente-
huis in Damwâld. Gedurende deze termijn 
kunnen belanghebbenden een bezwaar-
schrift indienen.

Melding evenementen
Er zijn ook evenementen die met een 
melding aan de gemeente mogen wor-
den doorgegeven. U kunt daartegen geen 
bezwaren indienen. Voor informatie kunt 
u bellen met de afdeling vergunningen via 
(0519) 29 88 88.

Ontvangen melding activiteitenbesluit 
Een melding ingevolge artikel 8.40 van de 
Wet milieubeheer is ontvangen van:
n Dokkum
•  Parklaan 10, het veranderen van het 

hoofdgebouw van de Anna Zijlstrahoeve.

n Ternaard
•  Koaiwei 3, het uitbreiden van het dieren-

aantal in de bestaande stallen.

Ontvangen melding incidentele festivi-
teit
n Anjum
•  De Singel 5 (Hotel Restaurant Wad Oars), 

het hebben van live muziek op 11 mei 
2019 van 20.00 uur tot 01.00 uur.

Wijzigingsplan

Wijzigingsplan Lytse Wei 8 Ternaard is 
vastgesteld
Op 16 april 2019 heeft het college van 
burgemeester en wethouders het wijzi-
gingsplan Lytse Wei 8 te Ternaard gewijzigd 
vastgesteld (NL.IMRO.1970.WPBG2016P2-
VA01). 

Dit wijzigingsplan voorziet in de wijziging 
van het bestemmingsplan Bûtengebiet  
Dongeradiel voor het perceel Lytse Wei 8 
te Ternaard door het toevoegen van een 
agrarisch bouwperceel voor een grondge-
bonden agrarisch bedrijf, met inbegrip van 
een daarbinnen gelegen bouwvlak. Bedoeld 
voor de bouw van een loods ten behoeve 
van het akkerbouwbedrijf  (fase 1) en de 
bouw van een bedrijfswoning (fase 2). Het 
wijzigingsplan bestaat uit een plankaart, 
regels en een toelichting. 

Wijzigingen ten opzichte van het ont-
werpwijzigingsplan
In de regels zijn de volgende wijzigingen 
aangebracht:
-  Het toevoegen van het begrip hoofdont-

sluitingsweg (artikel 1.5.) 
-  Toevoegen van een voorwaardelijke ver-

plichting voor lichthinder (artikel 3.4.3);
-  Toevoegen van een voorwaardelijke ver-

plichting hoofdontsluitingsweg  Hollewei 
(artikel 3.4.4.); en:

-  Aangepaste bestemmingsomschrijving 
door uitsluitend een grondgebonden 
agrarisch akkerbouwbedrijf toe te staan 
ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke 
vorm van agrarisch-bouwperceel grondge-
bonden agrarisch bedrijf’ (artikel 3.1.).

 
Op de verbeelding zijn de volgende wijzigin-
gen aangebracht:
-  Bouwvlakje rond stenen gebouw van de 

plankaart afgehaald; 
-  Functie-aanduiding ‘Specifieke vorm van 

agrarisch- veldschuur’ van de plankaart 

afgehaald; 
-  Specifieke aanduiding bedrijfswoning van 

de plankaart afgehaald; 
-  Bouwvlak als 1 bouwvlak weergegeven en 

niet meer twee vlakken;
-  De contouren van het wijzigingsgebied 

zijn aangehouden als wijzigingsvlak.
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen ten op-
zichte van het ontwerpwijzigingsplan. Voor 
een compleet overzicht van de wijzigingen 
verwijzen wij naar het raadsbesluit en de 
zienswijzennota. 

Het wijzigingsplan inzien
U kunt het wijzigingsplan tot het einde van 
de beroepstermijn zonder afspraak bekijken 
tijdens de openingstijden in het gemeen-
tehuis in Dokkum, aan de Koningstraat 13. 
Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan 
kunt u telefonisch een afspraak maken voor 
een ander tijdstip. 

U kunt het wijzigingsplan ook bekijken op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u reageren?
Tot en met 12 juni 2019 kunt u een beroep-
schrift indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State (postbus 
20019, 2500EA Den Haag). 
Beroep indienen kan alleen als u:
-  belanghebbende bent en een zienswijze 

heeft ingediend op het ontwerpwijzi-
gingsplan;

-  belanghebbende bent en geen zienswijze 
heeft ingediend, maar kunt aantonen dat 
u daartoe niet in staat bent geweest.

-  belanghebbende bent en beroep wilt in-
dienen tegen de wijzigingen ten opzichte 
van het ontwerpwijzigingsplan. 

Gelijktijdig met het indienen van een be-
roepschrift kunt u een voorlopige voorzie-
ning aanvragen. 

Voor meer informatie over de beroepspro-
cedure en voorlopige voorziening, kunt u 
kijken op: www.raadvanstate.nl/bestuurs-
rechtspraak

Vragen?
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen 
met het team Romte, telefoon: 0519-
298888



Herdenkingen in Noardeast-Fryslân
Ieder jaar op 4 mei staat Nederland stil bij de slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. Maar er wordt ook stilgestaan bij Nederlanders die waar 
ook ter wereld tijdens oorlogen of tijdens vredesoperaties het leven lieten. Een dag die de herinnering levend houdt. In de gemeente Noardeast-Fryslân wordt op 
verschillende plekken hierbij stilgestaan.  U vindt op deze pagina een overzicht van de verschillende herdenkingsbijeenkomsten.

Kollumerpomp
Op zaterdag 4 mei om 20.00 uur wordt er een bijeenkomst gehouden bij het 
verzetsmonument op de Soensterdijk onder Kollumerpomp.

19.25 uur     Opstelling van de ‘stille tocht’ op de Willem Loréweg bij  
Kollumer Oudzijl.

19.30 uur Vertrek naar het verzetsmonument.
19.45 uur Spelen van muziek, korte toespraken en declamatie.
20.00 uur Hoornsignaal en twee minuten stilte.
20.02 uur  Spelen van ‘Taptoe Infanterie’ en twee coupletten van het 

Wilhelmus.
Aansluitend kranslegging/bloemlegging door wethouder Jelle Boerema en diverse 
organisaties. Vervolgens kan iedereen bloemen leggen bij het monument.

Westergeest
Op zaterdag 4 mei is er een bijeenkomst voor dodenherdenking in Westergeest. 

19.30 uur Verzamelen bij MFC de Tredder in Westergeest.
19.40 uur   Stille tocht naar de begraafplaats voorafgaand met omfloerste 

trom.
19.50 uur    Op de begraafplaats bij graven oorlogsvliegers gedichten van 

kinderen van de basisschool, korte toespraak door o.a.  
wethouder de Vries.

20.00 uur   Trompetsignaal met 2 minuten stilte. Aansluitend kranslegging 
door Plaatselijk Belang Westergeest en kinderen basisschool.
Overige aanwezigen kunnen daarna bloemen leggen.

20.10 uur        Einde bijeenkomst.

         

Marrum 
Vanaf 19:30 uur begint de inloop in dorpshuis De Nije Tille te Marrum. Vanuit het 
dorpshuis is er een stille tocht naar het oorlogsmonument en naar de graven van 
omgekomen Marrumers. Bij de graven worden bloemen gelegd. Mensen kunnen 
hier ook zelf bloemen leggen. Vervolgens wordt bij het oorlogsmonument een 
krans gelegd. Daarna kunnen overige belangstellenden ook hier bloemen leggen. 
Na afloop is er koffie in het dorpshuis.

Hallum
Voor de plechtigheid bij het oorlogsmonument en de graven verzamelen om 
19.45 uur op de Lytsebuorren bij de Hoeksteen in Hallum. Vanaf daar wordt in 
gezamenlijkheid naar het kerkhof gegaan. Tijdens het luiden van de klok wordt 
eenmaal een ronde rond het kerkhof gelopen. Vooraf aan de twee minuten stilte 
speelt het korps de Last Post. Na de twee minuten stilte wordt het Wilhelmus 
gespeeld. Hierna worden de bloemen gelegd bij het monument en de drie graven. 
Bloemen worden gelegd door bewoners en door 2 schoolkinderen. Vervolgens kan 

iedereen zelf bloemen bij de graven leggen.

Burdaard
In Burdaard wordt op 4 mei eveneens een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd.

19.30 uur Verzamelen bij MFC Het Spectrum.
19.45 uur  Stille tocht naar het monument.
19.58 uur      Spelen Last Post.
20.00 uur      Twee minuten stilte.
20.02 uur     Muziekkorps Concordia speelt 2 coupletten van het Wilhelmus.
20.10 uur       Het leggen van bloemstukken door Dorpsbelang, 

Oranjecommissie, familieleden en Tienerkerk.
20.20 uur   Korte toespraak door Dorpsbelang Burdaard.
20.35 uur      In gepaste stilte terug naar MFC Het Spectrum.

Dokkum
Vriendelijk verzoek om tijdig aanwezig te zijn. De deuren van de kapel sluiten exact 
om 19.00 uur.

19.00 uur korte herdenkingsplechtigheid in de Bonifatiuskapel.     
  Met onder meer medewerking leerlingen Burgerschool   
  aansluitend hierop begint de stille tocht.

monument  kranslegging door burgemeester H.H. Apotheker en de heer 
Woudweg  G. Heeringa van het 4 mei comité.

monument  •  Muziekvereniging Oranje speelt bij aankomst van de stille  
Noorderdwinger    tocht.
                             • Muziekvereniging Oranje speelt.     
                 • Hoornblazer speelt ‘Last Post’.
  • 2 minuten stilte.
  •  Zingen 2 coupletten van het Wilhelmus tijdens het Wilhelmus 

worden de 3 vlaggen gehesen door pupillen scouting.
  •   Kranslegging door:  

Sale en Jesse, leerlingen Burgerschool en  
namens het gemeentebestuur, burgemeester H.H. Apotheker 
en mevr. M. van der Meij – Baron, raadslid. 

   
20.15 uur Grote Kerk te Dokkum: “Her-denk-na”, een collage van tekst en      
                             muziek; herdenken én nadenken o.l.v. Sjoek Nutma.

Ternaard
19.40 uur Aanvang Herdenking bij ‘It Groene Hart’.
19.45 uur Vlag wordt half stok gehesen.
  Aanvang Stille Tocht; route Raadhuisstraat, De Groedse.  
19.50 uur  Herdenking bij gemeentelijk verzetsmonument, het graf van 

Albertus Nauta en de oorlogsgraven. Door het gemeentebestuur, 
dorpsbelang en belangstellenden wordt op gepaste wijze 
aandacht besteed aan herdenken ondersteund door muziek van 
brassband Euphonia.    

20.10 uur   Herdenkingsmoment in de Grutte Tsjerke, kinderen lezen 
de namen voor van het herdenkingsraam na uitleg over het 
bloemstuk.

Holwerd
Op zaterdag 4 mei zijn er in Holwerd twee herdenkingsbijeenkomsten.

15.00 uur  Bijeenkomst bij het oorlogsmonument aan de zeedijk tussen 
Holwerd en Ternaard.

19.45 uur  Bij de Willibrorduskerk in Holwerd is een bijeenkomst bij de 
oorlogsmonumenten.

Anjum
De Oranjevereniging van Anjum organiseert samen met Chr. Basisschool De
Eker en muziekkorps Halleluja een herdenking. 

19.30 uur  Verzamelen bij het MFA de Dobbe aan de Mûnebuorren in Anjum. 
19.45 uur   Wordt er bij het monument aan de Holdingastrjitte een krans 

gelegd. 

Na afloop is er nog gelegenheid om samen koffie te drinken in het MFA de Dobbe.
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