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:
Ter bevestiging van hetgeen u tijdens de op 21 september jongstleden met ons
kollege gehouden gedacÉtenwisseling omtrent uw wensen mondeling ter kennis is
gebíacht, delen wij u het volgende mede.
Pand Feringa.
Het is de bedoeling dat ter plaatse van dit pand 2 (in het straatbeeld passende)
woningwetwoningen worden gebouwd. De procedures tot deze bouw zijn in de
eindfase; venvacht wordt dat in oktober met de bouw kan worden begonnen.

DB: Het blijkt dus dat er nog geen begin is gemaakt met de bouw. Wel zijn
voorbereidende werkzaamheden verricht. De verklaring 'schone grond' kon nog
niet worden afgegeven omdat ter plaatse sprake was van bodemvervuiling vanwege
vroegere werkzaamheden op deze plaats. Deze vervuiling en de opruiming hiervan
leiden niet tot vertraging.
De invulling van d9 open plaats gaat er leuk uitzien en als we het technisch voor
elkaar kunnen krijge-n zullen we elders in dit blad de tekening afdrukken.
Het pand zuidelijk gelegen hiervan is in het bezit van een Duitse familie en
verkeert in slechte staat van onderhoud hetgeen goed té zien is nu de zijmuur is

vrijgekomen. De gemeente probeert {it pand aan te kopen en te restaureren het-
: geen'ook':al weer een verfraaiing zou betekenen van de Voorstraat.

Snelheidsrerhmende voorzieningen ten aa-nzien van:
a. Prof.Holwardastrjitte. Deze straat is pas van een asfaltlaag voorzien waardoor

het (financieel) te moeilijk wordt deze straat van snelheidsremrnende voorzie-
ningen te voorzien



b. Stasjonswei. Wij zullen ons erover beraden of ten aanzien van verkeersremmen-
de voorzieningen een reconstructieplan zal worden gemaakt (dat dan in de
meeriarenplanning zal worden opgenomen) of dat deze voorzieningen zullen
worden getroffen zodra de straat aan de beurt is om te worden herstraat. ln dat

erk meegenomen.

over de vraag of deze maatregelen feite-
praktijk dat m.n. automobilisten niet
ijdt men harder om de 'verloren' tijd
eeltelijk rijden over het trottoir een ge-

eren krijgen vaak het idee dat de open-
bare weg een speelplaats wordt t.b.v. henzelf en dat verhoogt hun veiligheid zeker
n t. Mede om deze redenen is de gemeente steeds terughoudender t.a.v. de aan-

leg van hobbels en bobbels. Ook is het zo dat nagenoeg elke straat in elk dorp
deze voorzieningen wil hetgeen geldelijk natuurlijk niet te realiseren is.

Het is en blijft natuurlijk een kwestie van een slechte mentaliteit van de wegge-

bruiker en wie maakt zich hieraan niet schuldig. De grootste actie-voerder voor
veiligheid in eigen straat blijkt meer dan eens de snelheidsmaniak in andermans
straat. Mentaliteits verandering moet er komen en laten we bij ons zelf beginnen.
Ook voor de Fonteinstraat zijn dergelijke verkeersremmende maatregelen aange-

vraagd, en het verzoek is doorgegeven aan de gemeente maar het antwoord zal
globaal neerkomen op datgene wat de gemeente heeft geantwoord t.a.v. de andere
straten.

Parkeerplaats Foarstri itte.
De door u bedoelde parkeerplaats, aan het einde van de straat, ligt inderdaad wat
ongelegen. Verplaatsen is niet mogelijk. Wat ons betreft vervalt deze parkeerplaats.

U zult hieromtrcnt met de bewoners van de in de omgeving staande woningen over-
leg plegen. Van het resultaat van dat overleg stelt u de Dienst Openbare Werken
(het hoofd van de afdeling civiele zaken en grondzaken, de heer Viet) in kennis.

DB: Een wat curieuze zaak. Men bouwvakt een parkeerplaats daar waar het verbo-
den is en dat zou juridisch wel eens vreemd kunnen komen te liggen ingeval van
een botsing. Wanneer de bewoners hier echter geen moeite mee zouden hebben
zou de parkeerplaats blijven bestaan. Voor dat wij echter contact hadden gehad

met de omwonenden had men de parkeerplaats al opgeruimd en ter plaatse paalt-
jes met reflectoren geplaatst. Aangezien de vaste parkeerder op deze plaats hier
uiteindelijk geen moeite mee bleek te hebben, hebben we hier verder geen werk
meer van gemaakt. Ook wel eens leuk te zien dat de gemeente te snel werkt.

Tonnebrfoe. Gezien de toegezegde subsidies zal deze brug het volgend jaar kunnen
worden vernieuwd.

Anderhalve regel, alsof al na één simpel verzoek dit tot stand is gekomen. Wij zíjn



echter zeer vele jaren met dit verzoek bezig geweest en daarom bijzonder tevreden
dat het nu eindelijk voorelkaar is. Uit allerlei subsidiepotten is het benodigde be-

drag bijelkaar gesprokkelt en vanaf volgend jaar kan men weer veilig over deze
brug. Vooral ook goed nieuws voor al die mensen die'hier altijd langs fietsten als
onderdeel van een leuk ommetje.

Voormalige christelijke kleuterschool. Het is nog niet bekend welke bestemming
dit pand kriigt. Wel zijn er besprckingen gaande met het bestuur van de peuterzaal
en met de jeugdklub 'The Sound'.

DB: Dit is inmiddels afgeketst door betrokkenen.

Doodlopende weg Fellingen. Het bordje ïoodlopende weg' zal worden geplaatst.

DB: ls inmiddels gebeurd. ' t

Plaats container. Omtrcnt suggesties voor een anderc geschikte plaats zult u over-
leg plegen met de winkeliers. Van het resultaat van dit overleg zult u ons in ken-
nis stellen.

DB: De container zal vermoedelijk weer op de oude plaats komen. Wel zagen we
gaarne een 'schone' glas container. Doordat deze bol overgoten is met verf líjkt
het nog lelijker dan dat de bol van zich zelf al is.

Looppad bushalte Pölewei - Kijdykje. Dit pad is inmiddels hersteld.

Openbare orde. Wij hebben u in kennis gesteld van het succes dat (dankzij de mede-
werking van de Officier van Justitie) de politie heeft behaald voor haar optreden
ten aanzien van de baldadige jeugd te Holwerd. Vele baldadigen zijn opgesloten ge-

weest. De rust is hersteld. De politie zal te Holwerd blijven patrouilleren.
We hopen dat (daardoor) de toestand zo blijft.
Voetpad door groenvoorzieningen (voor de bejaardenwoningen Fonteinstrjitte).
Verleden jaar is de toezegging gedaan dit jaar een 2 tegelbreed pad aan te leggen.
Dit pad is volgens u nog niet aangelegd (er zijn we! tegels opgpslagen geweest
maar die zijn weer venrviiderd). Dit zal worden bekeken.

DB: Pad is inmiddels aangelegd.

Abri's. De Dienst Openbare Werken heeft met de firma kontakt gehad omtrent
het plaatsen van reclame-abri's. Omdat het niet is toegestaan deze abri's te voor-
zien van tabaks- en alcoholreclame laat deze firma het zeer waarschijnlijk afweten.
We zullen ons hieromtrent nader beraden.

DB: Ter vervanging van de altijd met schuttingtaal bevuilde abri's hadden wij het
bovengenoemde voorstel gedaan. Naar ons idee zijn deze van kunststof vèrvaardig-
de abri's wel zo fraai, uiterst moeiliik te bekladden of besmeuren en het onderhoud
is voor de leverende firma. Ook voor de gemeente dus aantrekkelijk. Plotseling tij:
dens het gesprek met B&W herinnerde iemand zich een onofficieel standpunt dat
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bepalade reclames niet gewenst zijn. Wij vinden dit standpunt bewonderenswaardig
maar uiterst naief. De wereld is vergeven van dergelijke reclame dus die paar abri's
maken ook al niet veel meer uit. Ook is het zo dat er vaak reclame op staat
tegen het roken of drinken. De reclames worden namelijk periodiek vervangen.
Voorts is het momenteel een samenraapsel aan abri's. ln vele soorten en maten
staan ze in deze gemeente en enige uniformiteit zou niet misstaan. Wij wachten
met spanning het officiele standpunt af.

*******
ln het juni-nummer schreven we over de vestiging van een tandarts in het dorp
waar ook wij ons sterk voor hebben gemaakt, gpzien de voordelen voor de bewo-
nen; van Holwerd.
Tot op heden heeft tandarts v.d.Woude geen contract met het ziekenfonds zodat
verzekerden híerbij niet behandeld kunnen worden. Naar het zich laat aanzien
komt hierin binnenkort verandering, mogeliik al per januari '89. De commissie die
het zíekenfonds adviseert in deze zaken en waarin dus veftegenwoordigers zitten
van ziekenfondsen en tandartsen hebben positief geadviseerd zodat het vreemd
moet lopen als dit niet doorgaat.
Mevrouw v.d.Woude kan u hierover verder informeren zo u daar belangstelling
voor heeft. Haar praktijk telefoonnummer vindt u elders in dit boekje.

SLEGHT nieuws,
wanneer het gaat over het voortbestaan van het voorhuis van de 'Nijhof'. Het ge-

bouw gaat plat!
ln het decembernummer van '87 heeft het bestuur van o.a. de 'Nijhof' uit de doe-
ken gedaan over het waarom. Het kwam hier op neer dat de 'Nijhof' zelf geen aan-
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leunwoningen mocht exploiteren en dat er geen instantie te vinden was die bereid
of in staat was dit wel te doen. Zeer veel moeite heeft het gekost tenminste de
verzorgings plaatsen te behouden.
Uiteraard ziin wii vele malen benaderd om hier 'even' iets aan te doen.
Dat dit moeilijk zou worden werd ons snel duidelijk uit een aantal informeel ge-

voerde gesprekken. Wij hadden altijd de indruk dat de woningstichtirf§ hierover
niet serieus was benaderd omdat de wbs nimmer officieel heeft lateii weten geen

interesse te hebben. iï
Teneinde nu eens alle feiten boven water te krijgen hebben w.r"bm een bijeenkomst

de gemeente, het bestuur van de ínterkerke[fi-ke stichting, de wo-
en het bestuur van dorpsbelang. ln november heeft dit contact plaats-

gevonden volgende uitkomst: .i

er informeel contact bestaan tussen."de wbs en directie Nijhof
waarbij bleek dat\.de wbs geen interesse had, reden yóo hun om verder niet te rea-
geren. Nieuwbouw binnen bestaande bouw komt vele malen duurder uit dan totale
nieuwbouw hetgeen door de overheid niet wordt,toegestaan. Woningen in de huur-
sector dienen overal even. duur te zíjn. Ervaríngen met andere projecten hebben de-
ze conclusie's opgeleverd.

ingbouwver. niet aanwezig was bíj deze
toe. Zij wilden eerst wel eens zien of on-
t een oplossing konden komen met de
problemen is gelegen in de 'potjes' vor-

ming bii de overheid. We stelden dat de sloop, het opnieuw afbouwen van het
onstane gat, de tuinaanleg en de afsctitijving ineens van de restwaarde ook veel
geld gaat kosten en dat dit mogelilk gebruikt kon worden voor het duurder worden

niet gebruikt worden
voor een ander doel,
overheveling kan dus
niet, hoe onpractisch
dit vaak ook lijkt te
ziin.
Vraag onzerzijds of
O'ij wet beschikbaar
zijn van voldoende
geldmiddelen de Nijhof
eigenlijk wel wil dat
het voörhuis blijft be-
staan kregen we het



volgende, niet níeuwe antwoord: nu we zover zijn, en wetende dat we alles ge-
daan hebben wat in ons vermogen lag om het huis te behouden en wanneer blijkt
dat er geen mogelijkheden ziin, ja dan zijn we nu wel blij dat het huis verdwijnt,
De bewoners van de Nijhof gaan er qua woongenot fors op vooruit en we moeten
ook eens aan deze mensen denken. Zij kijken tenslotte de gehele dag aan tegen de
achterkant en krijgen door de sloop een riant uitzicht.
Het lijkt DB toe dat er geen wegen meer zijn om de sloop tegen te houden en we
moeten ons aansluiten bíj de opmerking over de bewoners. Veel is er al gezegd

maar nog nimmer over de bewoners. ln eerste instantie lijkt het een makkelijk ar-
gument maar bij gebrek aan beter krijgt zo'n argument meer waarde.
Het kan blijkbaar niet anders, het is niet anders. Het gebouw is uit de tijd, onprak-
tisch en veel te duur in onderhoud en is gedoemd te verdwijnen, hoe lammer en
sPijtig dit ook is' 

***rí***rr*

Elders in dit boekje vindt u een oproep van het bestuur van 'de Sound' om vrij-
willigers die een avond of middag willen assisteren bij de activiteiten die hier geor-
ganiseerd worden. Wij ondersteunen deze oproep van harte omdat 'de Sound' een

duidelijke functie heeft, al zal dit vaak aan uw aandacht ontgaan. Recreatie voor-
ziening voor de jeugd in alle leeftíjdsgroepen.
Momenteel komt het werk op slechts enkele schouders neer en dat gaat natuurlijk
teveel worden waardoor de activiteiten in gevaar komen. Wanneer er een grote
groep vrijwilligers zou zlin behoeft men slechts zegge lx per maand aanwezig te
zijn. Vooral ouderen zijn welkom. Geeft u op bij het bestuur van 'de Sound'.

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

GROENE KRUIS . WIJKVERPLEG!NG:
spreekuur dagelijks tussen 13.00-14.00 uur, tel. wijkgebouw 1295
uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FYSIOTHERAPIE:
J. R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei),
tel.247811876.

HUISARTSEN LABO RATOR ! UM
plaats: Groene Kruisgebouw; tijd:

maandag 9.45-10.00 uur
en woensdag 8.30-8.45 uur.

TANDARTS
nnv. Van der Woude, Beyertstraat 101, tel. 2300.
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Op bovenstaande tekening is te zien hoe de invulling in de Voorstraat er uit gaat

zien.
Naar ons idee een mooie oplossing zo van papier af bekeken tenminste.
(met dank aan O. Haitsma voor het beschikbaar stellen van de tekening)

,POMP' BOSMA'S PLEIN

Vele jaren heeft het geduurd maar eindelijk hebben we dan een pomp op het
Bosma's plein.
Mede dankzij een gift van de RABO-bank kon een lang gekoesterde wens in vervul-
ling gaan. Wij vroegen bij de gemeente dan ook om weer een pomp te plaatsen

zoals die er in het verleden geweest is.

Nu willen we niet al te ondankbaar lijken, niet al te kritisch zijn, maar dat wat er
Íu staat heeft er in geen duizend jaar gestaan. We zíjn ons rot geschrokken toen
re het zagen. We dachten nog even dat het een huurwoning was of de resten van
een spinnekop-molen, aangetast door de tijd en daarom beroofd van z'n wieken.
llaar bij nadere schouwing moesten we constateren dat het onze lang gekoesterde
wens betrof.
Zoiets moet je even verwerken.
Snel oude foto's uit de kast en nee hoor, er stond vroeger iets anders, iets beschei-
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deners en ook niet
op een sokkel.
Was het nu nog
maar een echte ou-
de molen waarvan
de mechaniek was
vastgezet dan hadden
we tenminste nog....
We willen eigenlijk
ook niet eens weten
van wie dit idee af-
komstig is al zullen
we het mogelijk
toch niet kunnen
laten, eens ten ge-

meentekantore te
informeren aan wiens vrolijke geest dit idee is ontsproten.
Een gegeven paard ....., ach laat ook maar.

Bar-dancing de
Tapperij
werd opgefleurd
met een soort lui-
fels.
We zijn van mening
dat dit er leuk uit
ziet en een duide-
lijke verbetering is

mede door het feit
dat de luifels wei-
nig uitsteken en
het lijkt ons dat
het aanzicht van het
pand geen onrecht
wordt aangedaan.
Met name 's avonds
lijkt het heel gezellig. Ook leuk is het om voor zoiets vergunning te krijgen.
Als je echt niets te doen hebt moet u zoiets eens proberen.

*******+*

****+*+****



Brandsma's drukkerii Ferurerd

Snelle levering van
- HUWELIJKS- en GEBOORTEKÀARTJES
- OVERLIJDENSDRUKWERK (ook zaterdags
tot 12.00 uur)

- HANDELS- CN REKLAMEDRUKWERK

Nijebuorren 20 Tel. 05181-1330 bgg 1390
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Verenigingen, instanties enz.

Kopij voor het Kontaktblad Holwerd kunt u inzenden aan

mevr. H. Hiddema-Wijnje, Stationsweg 23, tel.1952.

BouwbedriiÍ

Uan der Wielen ((»» Holwerd

. UTILITEITSBOUW

. WONINGBOUW

. VERNIEUWBOUW

I ONDERHOUDSW

Voorstraat 9 - Tel.l3



Zo men weet is deze winkel een paar jaar geleden uitgebreid met het pand er
naast. ln dit pand heeft Jacob Brouwers tot 1939 zijn wagenmakersbedrijf uitge-
oefend en is toen rnet zoon sijmen een carrosseriebedrijf begonnen aan de
Stationswei.
Op de open plek naast de winkel van Bron heeft een huis gestaan. Hier woonde
tot ongeveer 1918 Jan F.deVries. Hij was goudsmid en horlogemaker. Daarna
heeft onder anderen Piet Reen er nog gewoond en had daar een sigarenzaak. Later
heeft slager Peenstra het pand nog lange tijd gebruikt als slachtplaats en koestal,
totdat het is afgebroken. De bakkerij op de hoek is de enig overgeblevene van de
veie bakkerijen die er in Holwerd zijn geweest en naar we mogen aannemen meer
dan 200 jaar oud. Van de verschillende bakkers die hier hebben gewoond, zullen
velen zich Piet Tilstra nog herinneren. Omstreeks 1920 heeft hij een nieuwe bakke-
rij met oven gebouwd op de plek waar voorheen het koetshuis van de burgemees-
ter stond, behorende bij het pand van H.W.Bierma. Omstreeks 1935 is de oude
bakkerij herbouwd en zo men weet heeft de tegenwoordige eigenaar de zaak in-
grijpend gemoderniseerd.
Aan de overkant stond eens de herberg 'Het Grauwe Paard'. Eén van de kasteleins
was een zekere Bosma, vandaar de naam Bosma's plein. Na de opheffing is het
pand in tweeën verdeeld. ln de ene helft heeft Plekringa jarenlang zijn kapsalon
en sigarenwinkel gehad, terwijl aan de andere kant Ernst Pols en later zijn zwager
Pieter Elzinga nog een winkel hebben gehad. Omstreeks 1970 is de oude herberg
afgebroken.
Het pand waar nu W. Willemsen woont, was vroeger een bakkerij. Klaas Reitses
Koopmans heeft er jarenlang gewoond, maar als laatste heeft een zekere Pijlman
er omstreeks 1918 nog enkele jaren gewoond. Daarna is Klaas Visser er komen
wonen en een winkeltje begonnen in papier en schrijfbenodigheden enz. Hij was
tevens kassier van de Boerenleenbank.
ln 1955 is Willem Willemsen er zijn groentezaak begonnen, die hij heeft overgeno-
men van zijn vader, die tot dusver de zaak in de Blomsteech had. De l5O-jarige
smederij op de hoek Pölewei is de laatste tijd genoeg in het nieuws geweest, dus
zwijgen we daar verder over.

Wellicht kunnen we een volgende keer het overgebleven gebied, met name de Pöle-
wei nog eens nagaan.

M.G.

Wiisheid vindt men in de boeken -

lilijs zij;t zal men verder zoeken.

Guido Gazelle.



VOLKSTUINVERENIGING HOLWERD

Er zijn nog enkele tuinen beschikbaar groot 2OO m2 aan de Molenweg.
Gegadigden kunnen zich in verbinding stellen met de voorzitter.

M. Bouma
Ale ïÉn 6, tet.1738

Bij gladheid, kunt u tussen 9.00 en 10.00 uur, zout halen

bri G. v. d. Weg, Beyertstraat 67.

VOGELWACHT NIEUWS

De laatste tijd heeft u niet veel gehoord van de vogelwacht via deze dorpsbelan-

genkrant.

Wel we zijn nog springlevend en volop aktief. Ons nieuws wordt de laatste twee
jaar verspreid via ons eigen blad'Fjildpraat'wat als een jaarverslag verschiint.

Van de kant van het bestuur van de dorpskrant, werd ons gevraagd of we weer

eens iets wilden schrijven over onze aktiviteiten en feiten.

Zaterdag voor pinksteren zijn we met 20 leden op excursie geweest naar Schier-

monnikoog. Een prachtige dag met volop zonneschijn, liet ons genieten van de

natuur op dit eiland. We hadden hier fietsen gehuurd en konden ons zo gemakke-

lijk over de wegen en schelpenpaadjes vervoeren.
's Morgens hebben we een bezoek gebracht aan het strand en zee, het natuurre-

servaat op de westkant en het dorp Schiermonnikoog.

Na een warme hap en een pilsje in de zon, zijn we naar het natuurreservaat 'de

Kobbeduinen' gefietst. Hier hadden we een excursie van 2.00 uur onder leiding

van een opzichter van Staatsbosbeheer.

Vele meeuwensoorten konden we hier al broedend in kolonies bewonderen. Maar

ook de flora was het bewonderen zeker waard'

Al met al zeer de moeite waard om hier de natuur van vlakbij te bekijken, van-

daar dat we 's avonds moe maar voldaan thuis kwamen.

ln het voorjaar is het voor ons altiid een grote drukte. Zo'n 30 vogelwachters

zijn dan bezig met de nazorg. Nazorg is het opsporen en beschermen van de nes-

terr van de vogels op de wei- en bouwlanden.

Dit jaar hebben we nazorg gepleegd op zo'n 400 Ha. rondom Holwerd en Waaxeru

over nesten van kievit, scholekster, grutto, tureluur en kluut. Elk jaar wordt de
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nazorg met groot enthousiasme verricht.
Ook met groot enthousiasme verloopt ons nest-kisten-projekt waar we zo'n I
jaar geleden mee zijn gestart. Momenteel hangen er in en rondom Holwerd en
waaxens zo'n 90 nestkasten, waarvan de bezetting boven de 60% is geweest dit
jaar.

Een tweede excursie is in juli gehouden, met 23 man zijn we naar Eernewoude
geweest. Hier hebben we met 'lt Fryske Gea' een boottocht gemaakt door het na
tuurgebied 'de Alde Feanen'. 'De Alde Feanen' is een natuurgebied wat onstaan
is door de vroegere ontveening van dit gebied.

Bomen, struiken en planten hebben van dit gebied - samen met 'lt Fryske Gea' -

een uniek natuurgebied laten ontstaan. Volgens gegevens van inventarisaties komen
hier meer dan 100 verschillende soorten vogels voor.
Na een tocht van 2 uur hebben we nog een bezoek gebracht aan de informatie
schuur, waar ons een dia-show werd gepresenteerd over 'de Alde Feanen'.
Als laatste bezochten we ook nog 'lt Eibertshiem' voor een kijkje naar de ooie
vaars die hier in een grote vliegkooi vast worden gehouden om te paren.

Dit om het aantal ooíevaars te vermeerderen in gevangenschap, wat tot nu toe aar-
dig schijnt te lukken. Het aantal ooievaars is de laatste jaren, door deze menselijke
hulp, vooruit gegaan. De ooievaar was in ons land snel aan het verdwijnen.
Na een zeer geslaagde excursie waren we om 13.45 uur in Holwerd terug.

Vele klubs en verenigingen hebben altijd moeite het ledental in stand te houden.
Hier heeft de vogelwacht Holwerd e.o. geen problemen mee, onze vereniging is

nog steeds bloeiend, gezien het animo voor de nazoÍ1, excursies en tekenwedstrijd
voor de lagere scholen, een filmavond en niet te vergeten de jaarvergadering.

Deze jaarvergadering trekt ieder jaar weer meer leden mede dankzij de film- of
natuurserie, een grote verloting en zeker de gezelligheid.

Onze jaarvergadering is op 28 febr. 1989 in het Amelander Veerhuis'savonds
19.45 uur.
Een film zal worden verzorgd door dhr. Kesting uit Dokkum.
Hoofdprijs verloting is een vogelvoederhuisje.
ledereen is welkom, eventuele nieuwe leden kunnen zich opgeven bij
S. Boltjes, Hogebuurt 10, Holwerd - tel. 05197-2433.

Dan nog een vraag aan alle lezers van dit schrijven, denkt u deze winter ook om
onze gevederde vrienden. Zij lusten graag pinda's, vetbollen en spekzwoer (onge

zouten) wanneer ze door de hardgevroren grond en sneeuw weinig of geen voecF

sel kunnen vinden.



KERSTNACHTDIENST

De gezamenlijke kerken van Holwerd organiseren 24 december a.s. een kerst-
nachtdienst.
Voorganger zal zijn da. J.D, Kaper.
Aanvang 23.00 uur in de Gereformeerde kerk.
Crescendo verleent medewerkíng aan deze dienst.

*********

PRO REGE

Het nieuwjaarsoptreden van Pro Rege valt dit jaar op vrijdag 6 januari 1989.

Aanvang half acht in "lt Sintrum" te Holwerd. Entree f 5,-.

Gespeeld wordt het stuk "Sibbe sykte", een blijspel in 3 bedrifven.
ln de pauze is er een verloting.
Na afloop kan er worden gedanst met de "Moodmakers" een muziekgroep
uit Tietjerk,

*******+*



JAARVERGADERING DORPSBELANG

De jaarvergadering van Dorpsbelang Holwerd is gepland op 14 februari 1989
om 's avonds 8.00 uur in het Amelander Veerhuis.

EEN KORT VERHAAL VOOR DE JEUGD

HET SNEEUWMANNENLEGER

ln zijn ijspaleis in het Hoge Noorden zat
Koning Winter met zijn helpers te praten,
Naast hem stond de radio en de koning
had juist naar de weersvoorspellingen
geluisterd.

,,Dat klopt," zei hij terwijl hij de
radio afzette. ,,Nog een paar dagen en (
dan zal in verschillende landen de dooi i

invallen. Dat is niet zo erg want ik

weggesmotten zodra de tempera.tuur
boven het vriespunt kwam, Een beetje verdrietig was dat altijd geweest. Maar nu
zou het anders zijn. De helpers luisterden verbaasd.
Koning Winter was nog niet uitgepraat. ,,Jullie moeten vannacht de sneeuwman-
nen het nieuws aanzeggen," sprak hij, ,,Jullie vertellen hun dat ze zich moeten
klaarmaken voor de reis."
,,Ja, sire," zeiden de helpers. ,,Wij zullen hun het nieuws vertellen. Dan gaan we
nu maar. Het is naar de landen die u hebt genoemd nog een heel eind en we
moeten op tijd komen."
De een na de ander verlieten ze het paleis.
En zo werd aan de sneeuwmannen de boodschap gebracht. Die luidde dat ze

zich klaar moesten maken voor de tocht naar het Hoge Noorden. Daar zouden
ze overwinteren. Natuurlijk waren ze etg verrast. Dat was ook nog nooit eerder
gebeurd. Het leven van een sneeuwman was maar kort. Soms bleef je maar
een paar dagen ergens in een voonuintje staan. Dan dooide het alweer en smolt

. iti
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ie weg. Het was geen prettig leventje. Je zat altíjd in angst. Maar nu zouden ze

sneeuwmannen blijven. Met hun ronde gezichten waarin bij veel sneeuwmannen
een wortelneus stak keken ze de helpers aan.

,,ln orde," zeiden ze. ,,Wii maken ons klaar. Roep ons maar gauw."
Toen gingen de helpers weer weg. De sneeuwmannen keken ze ongeduldig na.
Sommigen trokken hun voeten alvast los of zwaaiden hun armen langs hun lijf
om ze een beetje lenig te maken. Maar ze pasten wel op dat de mensen het
niet zagen. Die zouden grote ogen hebben opgezet.
Nog een paar dagen gingen voorbij. Toen gingen de sneeuwmannen op reis. Het
werd een wonderlijke tocht.
De helpers van koning Winter gingen weer rond in de nacht. Ze hadden deze
keer toeters bij zich waarop zachtjes werd geblazen. ,,Yerzamel je," betekende
dat. ,,Ga met je neus naar het noorden staan en loop zo weg. Dan kun je
niet verdwalen."
De sneeuwmannen gehoorzaamden dadelijk. Overal gingen ze met hun gezicht
naar het noorden staan en liepen weg. Met hun neus in de wind, die nog uit
het noorden blies. Sommigen hadden bolhoedjes op het hoofd of een leuke
geruite pet. De meesten hadden wel kleren aan hun lijf. Een oude broek of
een oude jas. En een paar hielden een pijp tussen hun kiezelsteentanden.
Een sneeuwman droeg een oranje sjaal om zijn hals en paarse sokken aan zijn
voeten. Die zag er hip uit!
Geen twee waren precies hetzelfde gebouwd. Ze waren lang en kort, dun of dik
en alles wat daar tussenin zat. Het was een grappig gezicht ze daar zomaar weg
te zien stappen.
Op de hoeken van straten en stegen ontmoetten ze elkaar en sloten zich bij
elkaar aan, Dan gingen ze weer verder.
Het was een goed sneeuwmannenjaar geweest. Want de winter had lang geduurd
en er was vaak sneeuw gevallen. De kinderen hadden dan ook erg hun best ge-

daan. Ze hadden veel sneeuwmannen gemaakt.
Dat kon je nu zien. Steeds meer sneeuwmannen sloten zich bij elkaar aan.
ln lange rijen stapten ze door de dorpen. Hun voeten maakten krakende geluiden
Ze liepen keurig in de pas.

De helpers bliezen door op hun sneeuwtrompetten. Het klonk geheimzinnig in
de nacht. De mensen die in de huizen lagen te slapen werden er een beetje
onrustig van. Gelukkig kwam niemand op de gedachte om op te staan en eens

door het raam te kijken.
lntussen zat koning Winter in ziln paleis. Nog een paar uurtjes, dacht hij, dan
kunnen de eerste sneeuwmannen hier zijn. Ze moeten dan maar gauw een plekje
zoeken om te gaan staan. Want ze zullen wel moe geworden zijn. En ze krijgen
allemaal een glaasje priklimonade met een klontje ijs.

Dan komen ze weer op verhaal. Zo zat de koning te denken.



Maar hij wist niet dat de wind was gedraaid. De sneeuwmannen merkten er ook
niets van. En ook niet de helpers. Het ging ook erg langzaam. Eerst was de
wind nog noord. Toen kroop hil naar het westen. En daarna naar het zuiden.
En de sneeuwmannen die met hun reus in de wind liepen draaiden mee!
Een poosje later liepen ze allemaal met hun neus naar het zuiden. Ze liepen
de regen tegemoet, die kwam uit het zuiden met de dooi die het weerbericht
had voorspeld.
Dikke regenwolken dreven langs de hemel. De wind begon harder te blazen.
Toen vielen de eerste regendruppels op de bevroren aarde. Ze maakten alles glad.

Spiegelglad. En het sneeuwmannenleger? Dat trok juist door een grote stad.
Er waren er nu zoveel dat je ze niet meer kon tellen.
De sneeuwmannen die vooraan liepen voelden het eerst de regenspetters op hun
hoofd. En toen begrepen ze opeens allemaal dat de wind ze had gefopt. Ze
liepen naar het zuiden.
Sommigen probeerden zich nog te redden. Ze keerden zich om om terug te gaan.

Anderen liepen door of ze bleven staan. Opeens was er een vreselijke verwarring.
De sneeuwmannen die doorliepen botsten tegen de sneeuwmannen die zich had-
den omgedraaid. Ze begonnen ruzie te maken. ,,Laat me er door," riepen ze

tegen elkaar. Ze begonnen te vechten. Met hun sneeuwbenen en sneeuwarmen
gaven ze elkaar schoppen en klappen. Daar konden ze niet tegen. Ze waren al

zacht geworden door de dooi. De sneeuwarmen en sneeuwbenen braken door-
midden. De helpers van koning Winter probeerden nog tussenbeide te komen,
maar ze konden de sneeuwmannen niet meer redden. Die begonnen te smelten.
Een paar dappere sneeuwmannen strompelden nog verder. Toen tuimelden ze

ook om. De regen viel nu bij stromen neer. Het sneeuwmannenleger was ver-
loren. De helpers van koning Winter lieten hen in de steek. Ze gingen terug
naar het Hoge Noorden. ln de verte hoorde ie nog even het geluid van hun
sneeuwtrompetten. Het klonk niet vrolijk meer.
Koning winter stond in de deur van zijn paleis toen zijn helpers terugkwamen.
Hij was erg verdrietig toen hij het droeve nieuws hoorde. ,,Wat jammer,"
mompelde hij. ,,lk had de sneeuwmannen tot de volgende winter willen bewaren
om er dan de kinderen mee te verrassen. Wat zouden ze verbaasd zijn geweest

als ze de sneeuwmannen van het vorige jaar hadden teruggezien, elk weer op
zijn eigen plaatsie."
Maar de kinderen waren toch nog erg verbaasd. Toen ze de volgende morgen in
de straten duizenden half weggesmolten sneeuwmannen zagen liggen. Eerst

hadden ze overal verspreid gestaan.

Hoe kwamen ze daar nu allemaal op een hoopje? Dat raadsel is natuurlijk
nooit opge|ost............
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