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REDACTIONEEL NIEUWS

Een drukke tijd ligt weer achter ons en eerlijk gezegd zijn we er ook wel blij
mee dat het nu wat rustiger is. Teveel activiteiten en vergaderen gaat afstompen,
hetgeen het dorpsbelang weer geen goed doet.

Dank aan de RADEKO
voor sponsoring los-vast

Allereerst was erde informatieavondvan gemeentewegen in het Amelander Veer-
huis, waar zeer vele mensen aanwezig waren en dat was gezíen het belang wat er
speelde ook wel terecht. De hele dorpskern gaat tenslotte over de kop. Ondanks
dit gegeven was er weinig echte kritiek op de plannen wat een snelle uiWoering
ten goede komt.
Niet alleen deze avond werd goed bezocht, ook de middagen voor wat meer per-

soonlijke problemen bleek goed bezocht te worden. De gemeente-functionarissen
waren tenminste zeer tevreden en misschien hadden we daar de heerlijke gevulde
koek aan te danken.
Op zich toch mooi dat er voor een miljoen in ons dorp wordt gestoken, al had-
den we voor dit geld natuurlijk ook een leuk feest kunnen organiseren, met zo'n
verenigingskas is het ook maar behelpen.
Niettemin zijn we zeer tevreden over het aantal nieuwe leden en velen moeten



eren. Naar wij mogen hopen zal dit ook lukken want wat groen erbij zou niet zo
gpk zijn. Wel hopen we dat dit beter zal aanslaan dan aan de rechterkant van de
weg, want daar groeit het gras harder dan de struíken. Voor dat je daar met le
vriendinnetje of vriendle heen kunt gaan hoeft het al niet meer vanwege het nade-
ren van de middelbare leeftijd. Voorlopig kun je in dit stukje 'bos' moeilijk worden
beroofd zonder dat je de schelm hebt zien aankomen. Misschien was dat ook wel
de bedoeling.
Een boswandeling maken en al die tijd ie huis kunnen blijven zien. Wie kan ons
vertellen waarom het hier niet erg hard groeit, of zijn het de blikken van de be-

woners van de theebus die de groei stopzetten.

RABO BANK, dank voor
sponsoring los-vast

ln juní - maar nog waarschijnlilker in juli - zal ons dorp een heuse schoenlapper
rijk zijn. Een wat ouderwets woord maar daarom niet minder waar. Voor het ge-

val dat we híerover later worden aangevallen nog wat alternatieven:
schoenreparateur, schoeiseltherapeut, voetbedekkingshersteller - doch kortom
iemand die je schoenen maakt.

Hogebuurt 22 is aangekocht door de familie De Ruiter uit Ternaard, alwaar de heer
De Ruiter z'n vak gaat uitoefenen, die van schoenmaker dus!
Wanneer het zover is zult u hier zeker over worden geihformeerd door deze familie.
Op voorhand wensen wij hun sterkte toe bij deze onderneming en veel woonple-
zier in ons dorp.

Los-vast mede mogelijk door
accountanB-, adm.- en assur.kantoor

FRIESLAND N.O.HOEK

Niet iedereen zal het zijn opgevallen maar in het buitengebied van Holwerd zijn de
meeste, zo niet alle, bovengrondse electriciteitspalen verdwenen. ln april zijn de
electriciteitskabels onder de grond verdwenen en de houten palen doen nu dienst
als afscheiding of als tuinversiering. Stroomstoring als gevol van storm is hiermede
voorbij.

FR!ESLAND BANK
sponsor los-vast

Achtentwintig maart j.l. was het dan eindelijk zoveï los-vast spektakel in de sport-
hal te Holwerd.



Na vijf maanden van intensieve voorbereiding konden we dan eindelijk het resul-
taat hiervan zien en toegegeven we waren er zelÍ van onder de indruk. Niet van
de voorbereidíng natuurlilk maar van de show en alles wat daarmee samen hing.

Grandioos was ook de inzet van de

BEHEERDERS VAN DE SPORTHAL

Ook al moest de plaatselilke organisatíe opdraaien voor ca. f 5.000,-; het was
slechts een heel klein gedeelte van de kosten die er werkelijk gemaakt zijn en in
die zin heb je voor een koopje iets fraais in huis.
Vrijdagochtend heel vroeg was men begonnen met de opbouw van het gigantische
podium wat opzich al een kunstwerk genoemd mocht worden. Vele handen maken
licht werk gold ook hier, maar dankzij de vrijwilligers was dit karwei net na de
middag gereed. Moe van het zware werk, en het was echt zwaar, en van het gezon-
de gemopper konden de vrijwilligers aan tafel gaan. 'Zwaar maar toch wel leuk, al
ziin er veel te veel bazen' zo werd er verteld. Ook dorpsbelang was niet ingelicht
door los-vast productie, b.v. over wat er precies gedaan moest worden door de
vrijwilligers zodat ook wij naar hartelust konden mee mopperen.
's Avonds na de nodíge versnaperingen probeerde een medewerker van het organi-
satieburo nog een vergadering toe te spreken waar rond de veertig mensen aan ta-
fel zaten. De man was er ook kennelíjk mee aan, maar uiteíndelijk kreeg hij toch
de informatie waar hij om vroeg ook al had verder niemand het verstaan.
Toch nog met velen even gezellig nagezeten, opladend voor de volgende dag.
Over de uitzending zelf kunnen we kort zijn. Enthousiast publiek, artiesten die op
dat moment bekend waren met een bepaalde plaat, en we hadden zeer zeker niet
de indruk dat we werden afgescheept met derderangs artiesten! Een goede en
strakke, niets aan het toeval overlatende organisatie.
Gezien de grootte van het evenement waren er geen incidenten van enig belang.

Drukkerij VAN DER LAAN
danken wij voor gratis drukwerk

Het werk begon echter weer nadat het optreden afgelopen was. Speculaties aan de
bar de vorige avond gingen er vanuit dat het wel middernacht kon worden en de
vrijwilligers hadden bij het thuisfront dan ook tot die tijd vrij geclaimd.
Tot eigenlijk een ieders verbazing werd de afbraak gerealiseerd in een drietal uren
hetgeen uitzonderlijk snel mag worden genoemd uiteraard, dankzij de enorme inzet
van de vrijwilligers.
En .... eind goed - al goed!



Besloten kon worden met een gezamenlijke broodmaaltijd met koffie, welwil-
lend gesponsord door de kantine-beheerders die we hiervoor dan ook dankzeg
gen.

De woordvoerder van de vrijwilligers M.D., we namen tenminste aan dat hij woord-
voerder was gezien het feit dat hij continu aan het woord was, zei dat het al met
al, ondanks allerlei schoonheidsfoutjes toch een leuke ervaring was geweest en daar
sluiten we ons van harte bij aan.

Heel veel dank aan de VRIJWILLIGERS
voor de opbouw en afbraak van het podium

Wij benadrukken nog eens dat een dergelijk evenement alleen kon slagen dankzij
de inzet van zovele meehelpende mensen, sponsors, koeketers, betweters etc. maar
zonder de inzet van de ter plaatse aanwezige vrijwilligers was er niets van de grond
gekomen en aan al deze mensen die toch een beetle anoniem blijven, op eigen

verzoek natuurlijk, zijn we veel dank verschuldigd.
Een heel erg positieve ervaring, er kan best in Holwerd met iedereen en voor ieder-
een.
Mochten wij ondanks alles toch nog iemand of iets vergeten zijn te noemen, dan
bieden we hiervoor onze excuses aan.

Noot:
de vloer van de sporthal is heel gebleven hoor!

Met dank aan install.bedr. TJ.DE JoNG voor
plaatsen aarding en aansluiten van toiletwagen

Aan los-vast werd verder medewerking verleend door:
politie, brandweer en e.h.b.o.
En werd verder gesponsord door:
Delta bouw
Bergema SRV
Fa. Vrieswijk, kraanverhuur
Hotel de Gouden Klok
Bar de Steeg
A Bron, woninginrichting
Loodg. en install.bedr. Van der Hoop
lnstall. bedr. Ti. deJong
Kapsalon lris
J. Schaap, Spar

Caférest. l-and- en Zeezicht
Rijscàool P. Spaak
Draaiorgelclub
G. Bouma, warme bakker
lnstall.bedr. Brander
Smederij, rijwielh. D. Geertma
Slagerii Vellema
Handelsondern. S. Venema
Garage Rozema
Gonzalis, kleding



Kl. de Vries, auto- en meubelbekleding Hotel het Amelander Veerhuis
Handelsonderneming v. d. Zwaag Muziekvereniging de Bazuin
Oranjevereniging Landbouw-mech.bedr. E. W. Dijkstra
Groente en fruit H. Bierma Drukkerij Brandsma, Ferwerd
S. Boomsma, kunstm. - aardappelh. Slagerij Van der Velde
Kerkhof, sneupwinkel Fa. Wouters, Warmte techn. buro

* * *.,È * *.'lï*'j"l'1 ':oïï'rï"".0ït'ï":'"1 * * * * * *

RUIL- en VERKOOPBEURS VOOR KINDEREN

Op 30 april j.l. is weer de - zo langzamerhand traditionele - ruil- en verkoopbeurs
voor kínderen gehouden.
's Morgens om 9.00 uur waren de eerste kinderen in de Voorstraat aanwezig, en

stalden daar op vloerkleden of dekens op vakbekwame wijze hun waren uit. Er was

van alles aanwezig b.v. schoenen, l.p.'s, afwaskwasten, lappen poppen, boeken enz.
Jammer was het echter dat het om plm. 9.45 uur flink begon te waaien en zelfs
een regenbui het waagde de Voorstraat te teisteren. Doch niet getreurd, de heer
Venema van 't Sintrum, was zo welwillend om ons alsnog in 't Sintrum toe te la-

ten.
De jeugd in hun verkoop enthousiasme, stalde alles opnieuw uit.
Het is wel gebleken dat steeds meer mensen deze beurs gaan bezoeken, alles in een

zeer ongedwongen sfeer. Al met al toch weer een gezellige 30 april-ochtend en ze-

ker voor herhaling vatbaar.

,INEKE' IS VERHUISD

Tweedehands kleding en degelijke ouderwetse stoffen enz. kunt u nu bij lneke ko-
pen in haar nieuwe pand aan de Voorstraat nr.17.
Er moet wel even worden gezegd, dat sinds de heropening eind februari van 't win-
keltje bii 'lneke', Holwerd er een 'curosité' bij heeft gekregen, wat inderdaad de
-nieuwsgierigheid- wekt daar eens naar binnen te gaan.

De openingstijden vindt u op de deur; soms extra openingstijden door de Friese
vlag aangekondigd. 

*****

Kopij voor het Kontaktblad kunt u inleveren bij

Hanneke Hiddema, Stationsweg 23, te|.05197 -1952



De datum wordt: 22 JULI '87.
Alleen de plaats waar het anders wordt gehouden, staat nog op losse schroeven,
omdat de straten waarschijnlijk op die datum nog open zullen liggen, geheel of
gedeeltelijk.

BRADERIE '87

Ook dit jaar zal

de H.M.V. weer

proberen om een

braderie te organi-

seren.

H.M.V. niet zijn, dat zij dit probleem niet zou kunnen oplossen,
nog nader over geihformeerd.

De H.M.V. zou de

maar daar wordt u

Sekr. H.M.V.
Sonja de Jong.

De foto's geven

nog eens de

gezellÍgheid weer

van 1986.



DE SNEUPWINKEL BIJ DIK

Het pand aan de Voorstraat nr.31, waar de heer Van Kerkhof enige tijd geleden

met de verkoop van antiek en curiosa uit grootmoederstijd is begonnen, bleek al

gauw te klein.
De ruimte van plm. 25 m2 is nu 100 m2, een flinke uitbreíding dus.

De winkel is eigenlijk ontstaan door hobby, want hele dagen met de handen over
elkaar zitten is ook niks, aldus de heer Van Kerkhof.
Bovendien is hij geen onbekende in 't vak, want de vader van de heer Van Kerkhof
restaureerde eveneens antiek.

Holwerd heeft er weer een winkel bil die zeker de moeite waard is om hem eens

te bezoeken en zoals de heer Van Kerkhof mij verzekerde, iedereen mag vrijblijvend
eens binnen wandelen, kopen hoeft echt niet.

Hierbij wensen wij de familie Van Kerkhof veel succes toe met de 'Sneupwinkel bij
Dik'.

.DE 
SNEUPWINKEL BIJ DIK'

Daar vind je werkelijk van alles:

Goede gebrui ksvoorwerpen,
betaalbaar antiek en curiosa

leuke dingetjes maar ook
uit grootmoeders tijd.

Voorstraat 31 - Holwerd
ln- en verkoop van inboedels,

- telefoon 05197-1708
restauratie van meubels e.d.

VOLKSTUIN VEREN!GING HOLWERD
Laatste kans.

Voor een nieuw te realiseren komplex volkstuinen aan de West-zijde van de molen-
weg, ingaande 1-1-88, kunnen serieuse gegadigden zich persoonlijk of telefonisch
melden bij de sekr. van de vereniging: K.van Slooten, tel. 1890.



ATTENTIE !!! Aan alle inwoners van Holwerd e.o.

Leden en donateurs gevraagd voor het open jongeren werk (o.J.w.) te

Holwerd.
U heeft het allemaal zien verrijzen: ons nieuwe jeugdhonk naast het ruilverkave-

ling gebouw aan de Fiskwei.
Hei bestuur (bestaande uit zowel vertegenwoordigers van de jeugd als ook ouderen)

is van plan om hier voor de jeugd regelmatig iets te organiseren. Bijvoorbeeld één

keer per week een handenarbeidavond en Op zaterdag disco enz' Verder kan de

jeugd er tafeltennissen, flipperen en zelfs biljarten. Natuurlijk gebeurt dit onder

toezicht van een bestuurslid en is alcohol verboden'

We zijn ervan overtuigd dat de baldadigheid in Holwerd straks zal verminderen,

want dit hebben we ook gezien tijdens de proeftijd van de 'schakel'.

De financiën ziln gedeelteiiik opgebracht door: het W.V.C., een bijdrage van de

------------:-----Deze bon uitknippen voor het opgeven van lid of donateur----'-----

lk geef mii hierbi.i op als lid/donateur van de vereniging O.J.W. te Holwerd'

Adres:........

Handtekening:



provincie, het distrikt-buro arbeidsvoorziening, het Julianafonds en de gemeente
Dongeradeel.
Maar we hebben ook steun van de gemeenschap nodig om financieel rond te ko-
men. U kunt ons helpen door DONATEUR (minimaal f 5,-- per jaar) te worden,
of u kunt LID worden (f 7,50 per gezin met kinderen tot 14 jaar, en boven de
15 is het t 7,50 per persoon per iaar).
De leden hebben gratis toegang tot de meeste te organiseren evenementen. U kunt
zich opgeven bii de bestuursleden.
We hopen dat de Holwerder leugd niet in de kou hoeft te blijven staan !!

Bestuursleden zijn:
voorzitter
secretaresse
penningmeester
vice-voorzitter

Hans Visser tel. 1 31 1

Jannie v. d. Meer te1.2098
K. Knijft te1.1480
lds Minnema te1.2242
Tj. de Jong te|.1326
Gr. Visser
Marjan Fennema
Peter Kuipers

dinsdag
woensdag
vriidag
zaterdag

g
tu

Jan van Duinen
K. v. d. Mey
A. v. d. Galiën
Jolanda van Sloten
Tine Dol
Dikkie de Beer
J. v. d. Meulen
Y. Visser (reserve)

Voorlopige openingstijden zijn:
maandag, gesloten

donderdag gesloten

van: 19.30-21.3O
van: 16.00-17.30 en 19.3G21.30
van: 19.30-22.30
van: 15.00-17.30 en 19.30-21.30

om de twee weken -

zondag van: 15.00-17.30 en 19.30-21.30*****

NIEUWS VAN DRAAIORGELCLUB HOLWERD

Op zaterdag 20 juni zal Holwerd weer vol zijn van

de klanken van draaiorgels. We zijn er in geslaagd om
13 van deze kostbare ínstrumenten naar Holwerd te
krijgen.
De volgende draaiorgels zullen aan het festival mee-
doen:
1. DE LUCHTENSTEINER van Henk Veeningen uit De Wiik.
2. DE PAREL van draaiorgelvereniging uit Meppel.
3. JAN STEEN van de heer Van Kammen uit Ee.
4. DE CARROUSSEL van B. Biilstra uit Makkum.

5. DE PICCOLO van Guus Diekstra uit Groningen.
6. DE SÍOLWIJKER van Stichting Draaiorgelvrienden Assen.
7. EIGENBOUW KERMISORGEL van B. Zwaagstra uit Wouterswoude.
8. DE GROTE DORUS van draaiorgelvereniging Wolvega.
9. RUTH kermisorge! van Buwalda uit Leeuwarden.



10. OMKE ROMKE van Stichting Friese Draaiorgelvrienden uit Bolsward.
11. DE GRANAET van Stictting Friese Draaiorgelvrienden uit Dokkum.
12. DE INSULINDE van Stichting Friese Draaiorgelvrienden uit Holwerd.
13. DE WESTFRIES yan meyÍ. Tinie Huisman uit Hoorn.
Van dit laatste orgel is de deelname op dit moment nog niet helemaal zeker, daar
het een nieuwbouw betreft, die op dit moment nog niet klaar is. Er wordt echter
met man en macht aan gewerkt door orgelbouwer Johnny Verbeeck uit Belgíë, om
dit orgel voor 20 juni klaar te krijgen.
Op zaterdag 20 juni zal het festival om ongeveer 10.00 uur beginnen, de orgels wor-
den door het hele dorp opgesteld. 's Middags worden de orgels op een centrale
plaats (we denken aan de Voorstraat) verzameld en zullen na een korte uitleg beur-
telings gaan spelen. Tijdens het festival kunt u overal in het dorp Mr. X tegenko'.
men, die gratis enveloppen uitdeelt. Hierbij maakt u kans op leuke priizen, beschík-
baar gesteld door de diverse winkeliers in Holwerd. De toegang tot het festival is

geheel gratis.
Het festival wordt geheel gefinancieerd uit de contributiegelden van de leden van

onze vereniging Draaiorgelclub Holwerd. Zoals elke vereníging hebben ook wij te
kampen met een teruglopend ledental. Langs deze weg zou ik iedereen willen op-
roepen om lid te worden, zodat we deze mooíe traditie in stand kunnen houden.
De contributie bedraagt slechts vilf gulden per jaar. Hieronder volgen de telefoon-
nummers van de bestuursleden.

Namens Draaiorgelclub Holwerd: Cor Anjema
J. Buwalda, bestuurslid te|.1893
D. Dijkstra, bestuurslid te|.2010

v.v. HOLWERD

Woensdag 3 juni, van 19.00 tot 20.30 uur organiseert de Voetbal Vereniging Hol-
werd een zogenaamde'SPONSORLOOP'ten bate van het jeugdvoetbal in Holwerd.
De spelers lopen ín een bepaalde tijd zoveel mogelijk rondjes, waarvoor zij zich la-
ten sponsoren in de vorm van een geldbedrag. De deelnemers komen bij u langs de

deur met intekenlijsten, waarop tevens de uitleg en bedoeling nog eens duidelijk
worden.
Het parcours loopt door de Fonteinstraat, Morgenzon, stuk Ale-tÍn en de Beyert-
straat. Tijdens het evenement worden bovengenoemde straten afgezet, en is auto-
verkeer niet meer mogelijk. Een uitzondering hierop vormt het verkeer van en naar
Ale-tÓn, wat gewoon doorgang kan vinden. Bii onvoorziene omstandigheden wordt
hetevenementéén week uitgesteld. Wij rekenen op uw medewerking, en stellen uw

v.v. Holwerd p/a R. Stielstra
Moppenbuorren 1 1, Holwerd.

C. Anjema, voorz. te|.l926
K. Knijft, penningm, te1.1480
D. Boersma, secretaris tel.1 61 0

aanwezigheid zeer op prijs.



E.H.B.O. HOLWERD

De E.H.B.O. is op zoek !

Niet naar slachtoffers, maar naar mensen die ook opgeleid willen worden tot Eerste
Hulpverlener Bij Ongevallen. Nu moet u niet direct denken dat u nooit bij een onge-

val betrokken zult raken. Want de meeste ongelukken vinden in en om de woning
plaats. Dus altijd bii u in de buurt. Dan is het heel prettig te weten wat u moet doen.
En het slachtoffer kan gerust gesteld worden, omdat hij/zij weet dat hem/haar vakkun-
dige eerste hulp verleend wordt. Zodanig dat hem/haar de beste kansen op een spoe-

díg en hopenlijk volledig herstel gegeven wordt.
E.H.B.O. is zeer belangrijk!
Bij veel evenementen is de E.H.B.O. van zeer groot belang. Denk maar aan de Elfste-
dentochten op de schaats en de fiets, of onlangs bij het Los-Vast spectakel in de

sporthal. Gelukkig toen weinig werk voor de E.H.B.O., maar voor die 5 mensen die
geholpen zijn, was het toch maar wat fijn dat de E,H.B.O. er was.
E.H.B.O. is niet alleen maar domweg leren!
We gaan ook veel oefenen, denk maar aan dinsdagavond 8 april '86. Toen was er een
grote oefening met veel gewonden en een brandende auto, op de Pölle te Holwerd.
Ook worden er in E.H.B.O.-verband wedstrijden gehouden. Op 16 maart'87 behaalde
E.H.B.O. Holwerd een 1e prijs in Bergum. Met dit resultaat mochten we als afgevaar-
digde van Kring C naar de districts wedstrijden, die dit jaar op 11 april op Ameland
gehouden werden. Daar eindigden wij iets lager.
Maar er is veel genoten en heel veel geleerd, op E.H.B.O. gebied.

Wat de E.H.B.O. wil. is .....
U in de gelegenheid stellen om uw kennis op E.H.B.O. gebied te vergroten, om zo-
doende onze mede-mens in 'nood' goed te kunnen helpen.

Als u meer wilt weten of nog beter, wiltu ook E.H.B.O. leren?
Laat dat dan aan het bestuur van de E.H.B.O. van Holwerd weten, door
onderstaande bon in te vullen en in te leveren of op te sturen.

I

I

lk geef mij op voor de nieuwe E.H.B.O. cursus
lk wil meer informatie over de nieuwe E.H.B.O. cursus

Naam:..

Straat:

Tel

Graag voor 1 aug. 1987 brengen of opsturen naar:
E.H.B.O. ver. Holwerd
P/a mevr. K. Elzinga
Achter de Hoven 8, 9151 HJ Holwertl.



HUISARTS:

dokter Maltha, spreekuur volgens afspraak, te|.1301, Stationsweg 25.

GROENE KRUIS . WIJKVERPLEGlNG:
spreekuur: dagelijks tussen 13.0G14.00 uur, tel. wijkgebouw 1295;
uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FYSIOTHERAPIE:
J. R. Moorman praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang 6ld Polleweil,tel.2478l1876.

HU ISARTSEN LABORATOR I UM:
plaats: Groene Kruis gebouw
tijd : maandag 9.45-10.00 uur en woensdag 8.30-8.45 uur.

AAN ALLE INWoNERS VAN HOL;;,^N 60 JAAR EN OUDER !

Op woensdag 1 juli van dit jaar wordt er weer een reis georganiseerd! Een reis

voor de OGplussers.
Toch weer dit jaar? JAZEKER! Ook dit jaar zullen we ons weer inzetten voor
deze reis. Want de vele trouwe reisgenoten willen we niet teleurstellen. Het is im-

mers elk jaar weer een feest om samen uit te gaan. Een gezellige dag die velen

niet graag zouden willen missen.
We hopen dat er dit jaar veel meer mensen meegaan - hoe meer zielen, hoe meer

vreugd. En .... het is echt niet alleen een reis voor mensen die de 7O ziin gepas-

seerd. Wel nee. ALLE inwoners van 60 jaar en ouder mogen mee. Het is echt aan

te bevelen. U komt als een ander mens thuis. Vraag het maar aan die mensen die

al jaren lang meegaan. Dat is onze beste reklame. Dus dat waren er minstens twee

bussen vol!
U kunt zich opgeven bij:- 

Sonja de Jong, te|.1326.
DOEN ! !

De kosten zijn t 50,-- per persoon. We vertrekken om half negen vanaf het Bosma's
plein.

geeft zich op als deelnemer(s) aan de tocht op 1 luli 1987 met persoon of
personen. Wanneer u een dieet volgt wilt u dit dan ook even vermelden?

,

l



MOMENTEN UIT DE GESCHIEDEN!S VAN HOLWERD (3)

We vlnden dan dat de kerk zowel in 1708 als in 1858 in het bezit was van de
percelen A697, A698, A699, in het floreencohier vallen de percelen onder het
Externest, Íl.no.44.Waarschijnlijk hoorde in 1543 het perceel 4697 er niet bij.

2) ltem 9 pondematen zaedtland bij den wech van den dijck, opt oest van de bue-
ren aff van den Wringe nae Witte monke huijs, sreckende opt oest van de wech
voorfs.
ln een opgave van kerklanden van 1694 komen we dit perceel waarschijnlijk weer
tegen, het wordt dan als volgt omschreven: Arrien Wijgers pastoríe land bii 't Sand-
pad, groot 8,5 pm. belast met twee floreen ende een oord. We komen in 1708 en
1858 onder fl.no. 109 6 pm pastorieland tegen wat wordt omschreven als bijt
zandpad A769.

3) ltem 2,5 pondemaeten op 't zuijdt van den Valige wech, Sippema landen op 't
zuijdt naestlegers.
Het is niet mogelijk om te zeggen waar we dit perceel moeten zoeken, hoewel de
valige weg enig aanknoping lijkt te geven, blijft onzeker of deze weg op de ooster-
of op de westervaligen moeten zoeken, het meest waarschijnlijke is dat we dit per-
ceel op de oostervaligen moeten zoeken, om de eenvoudige reden dat de kerk, met
name de zwarte pastorie hier veel land had.

4) ltem noch twee pondemaet tussen die twee notwegen, op elcke zijde Amkema
naest liggende.
Amkema is dezelfde boerderij als het latere Jensma, hier zien we een kruising van
oude landwegen, de een komende vanuit het zuidwesten (eksternest)loopt in noord-
oostelijke richting, het eerste gedeelte onverhard en vanaf Jensma over de oude
spoorbaan verhard.
Het is niet zeker welk perceel, maar in deze buurt moeten we het wel zoeken.

5) ltem, noch twee pondemaeten op 't zuijdt, Koppelshorne genoempt, bij den
wech besloten. Waarschijnlijk vinden we dit perceel ten noorden van het Ekster-
nest en ten zuiden van Amkema kad.no. A686.
Nieuwsgierig is in dit verband de naam Koppelshorne, volgens Sipma (Fryske nam-
me kunde 2) moeten we hier denken aan "kneppels" een naam die wel voorkomt
in de vorm van kneppelen, kneppelshorn en komt voor op plaatsen waar een mod-
derreed enigszins met takkebossen berijdbaar wordt gemaakt.
Wanneer we de kaart bekijken dan blijkt dat het perceel aan de oostkant van een
onverharde weg (reed) ligt, bovendlen waren er takkebossen genoeg in de buurt,
want Tiessens lag met haar bos (Waaxsumerbos) vlak bij. Ook de naam Eksternest
geeft aan dat we hier in een boomrijke omgeving te doen hadden.
Tevens ligt dit perceel bij de weg besloten, het ligt aan het einde van de reed, op
de plaats waar de uit het zuidwesten komende onverharde weg richting Jensma



loopt.
Hoek is horne, hiermee is de naam koppelshorne verklaard.

6) ltem, noch een pondemaet in Colmehorne bij de Gruene weg, Abe Siuxma op
't zuijdt, ende Amkema landen op oest naestgelandet.
Hier vinden we de volgende gegevens: Colmehorn, de Grueneweg, Aebe Siuxma op
't zuijdt. Een toponiem voor col is verhoging (Sipma) Colmehorne kan dan ver-
klaart worden als een hoge hoek, (land) aan de groeneweg.

We zullen dit perceel aan de groeneweg moeten zoeken en waar deze liep is niet
met zekerheid te zeggen, wat wel zeker ís, is dat we het in de buurt van het Ekster-
nest moeten zoeken (dit zijn de percelen kerkland die ín het floreencohier als

Eksternest worden aangeduid).
Het Eksternest wordt in floreencohier van 1708 onder nummer 44 als volgt om-
schreven: 'Externest, groot in 't geheel 17,5 pondemaat, toebehorende aan de pas-

torie, Rombartus ten oosten, Tjessens Zathe ten zuijden en ten westen, beswaart
met 5 floreen.
Wanneer we uit het dorp vandaan richting Witmonnikshuis gaan via de Elbasterwei,
dan vinden we Romkema op de plaats waar nu (1986) de bungalow van de familie
Postma staat. Volgens het floreenregister behoort het Eksternest bii de witte pasto-
rie, volgens mij is dit echter niet juist.
In een inventaris van kerkelijke goederen in de gemeente Westdongeradeel van 24
oktober 1694 vinden we bij de niet verkochte landen bii de Zwarte pastorie landen
de volgende opgave: 20 pondematen belast met 7,5 fl 't Eksternest genaamd, gebrui-
ker was de Jr Loo.
Wanneer we weten dat de opgave genoemd onder no.l in 1543 bij de zwarte pasto-

rie behoorde en we zien de opgave uit 1694 en we er bij betrekken dat in alle op-
gaven van voor 1700, dit zijn de opgaven zoals ze worden gedaan in het R.V.A.
(1511) opgave van kerkelijke goederen (1543), de opgave van de opkomsten uit ker-
kelijke goederen van 1580 en de al eerder genoemde opgave van 1694, de witte
pastorie haar grootste bezit buitendijks heeft 50 à 60 pdm. en de zwarte pastorie
er 10 pdm buitendijks heeft, terwijl we in de opgaven in het floreenregister (na

1700) de zwarte pastorie 60 pdm. buitendijks heeft. We zien hier dezelfde omwis-
seling als bij het al genoemde Externest.

7) ltem 12,5 mansmad meden,3,5 op't Zuijdtlandt, op'oest Sigere landen, opt
west Sinade landen, opt noordt Eepsma landen.

(rnet deze laatste 2 alinea's hopen wii bij e.v. uitgave van

Kontakt weer verder te gaan met 'Momenten uit de geschíedenis

van Holwerd)

P.Soepboer.
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