
57. Rustdag in Holwerd 
 
17 maart 2013 
Vandaag een heerlijke rustdag in Holwerd. We logeren in Hotel de Gouden Klok bij 
Wietse en Hannie. Heel gezellig! 
Lekker geslapen naast mijn mannetje. Eindelijk mijn voeten weer eens kunnen warmen.  
 
Vanmorgen hebben we gezellig ontbeten met mijn lieve buurtjes Rob en Marjo, die 
zomaar die enorme reis voor mij maakten. Na het heerlijke ontbijt maken we een 
lekkere wandeling naar het wad. Dat is weer eens wat anders dan fietsen. De beloofde 
regen blijft gelukkig uit. De temperatuur is aangenaam te noemen na de laatste twee 
weken. Wel waait het nog steeds behoorlijk. 

Het bewuste hek. Ze dienen er voor om te voorkomen dat de daar grazende schapen niet 
ontsnappen. 
 
Als we op het wad zijn aangekomen zien we ook hier het beruchte hek waar mijn fiets 
niet doorheen past. Als we informeren bij de naastgelegen woning blijkt dat ze de 
sleutel hebben. Dat is mooi. Maar ze weten ook te vertellen dat er nog meer hekken 
komen die niet open kunnen. Aangezien ik in mijn eentje de fiets niet over het hek getild 
krijg zal ik op zoek moeten naar een alternatieve route. Volgens de kaart moet ik de 
eerste vijf kilometer door de dorpjes fietsen en kan ik daarna weer de dijk op. Dat is in 
ieder geval een route met minder wind. 



 
Tijdens de wandeling zien we werkelijk een snackwagen midden in het land staan. Geen 
bebouwing, geen toeristen… Wat zoekt die wagen daar? We besluiten een kijkje te gaan 
nemen. De eigenaar, Ronny zegt dat dit de beste plek is en dat hij voor vandaag zelfs 
hulp heeft gevraagd?! We eten gezellig iets uit de hand en maken een praatje met onze 
vriendelijke gastheer. Zoals veel mensen op mijn route is ook hij behandeld voor de 
vreselijke ziekte. We zijn het met elkaar eens dat we meer moeten genieten, alles uit 
het leven moeten halen. Dat geldt natuurlijk ook voor gezonde mensen. Helaas beseffen 
we dat pas als er iets mis is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Hotel de Gouden Klok in Holwerd 
 
Na de wandeling drinken we samen nog iets en is het al weer tijd om afscheid te nemen 
van Laurens en de buurtjes. Dat voelt heel vreemd, want vanaf nu ben ik echt alleen. 
 
Ik amuseer me de rest van de middag met mijn blog en alle lieve reacties die ik weer 
ontvangen heb. Om 19.00 uur komt gastheer Wietse met een vrachtwagen eten 
aanzetten! Daar eet een heel weeshuis van! Ze vinden me er vast slecht uitzien hier in 
het mooie Holwerd… 
Ik doe mijn best maar krijg niet eens de helft op! 
 
Als ik om half 8 even naar mijn kamer ga voor het weerbericht, hoor ik dat ik lekker als 
enige morgen sneeuw kan verwachten. Dat wordt genieten… 
 



Na een gezellig praatje later aan de bar met Wietse en dorpsbewoner Edu is het tijd om 
te gaan slapen. Maar voordat ik dat doe moet ik beslist een Nobel drinken met de heren. 
Een Amelands likeurtje dat hoog aangeschreven staat hier. Het smaakt goed. Ik krijg 
nog een geschiedenislesje Holwerd. Zo is de kerk van het dorp in eerste instantie alleen 
een vuurtoren geweest. Bewust heel scheef gebouwd! Net de toren van Pisa. De rest is 
er pas later aangebouwd. De nostalgische straatjes zijn beschermd woongebied. Alles is 
nog in de oude staat gebleven. Weliswaar prachtig gerestaureerd maar wel authentiek 
gebleven. 
 
Het was een gezellige rustdag met weer nieuwe bijzondere ontmoetingen. De 
overnachting hoef ik niet te betalen, die is voor mijn super actie! Hoezo stugge 
Friezen??? 
 
Ik bedankt Wietse heel hartelijk en besluit dat het nu echt tijd is om te gaan slapen. 
Pas als ik opsta voel ik de Nobel in mijn benen zakken!!! Dit is duidelijk een drankje om 
op de rand van je bed te drinken… 
 
Welterusten! 
 

Een van de grappige straatjes in Holwerd. 


