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KONTAKTBLAD VOOR HOLWERD EN OMGEVING

VERSLAG VERGADERING FEDERATIE DORPSBELANGEN OOST EN WEST

Dinsdag 3 mei jl. is er een vergadering geweest van de federatie westdongeradeel
waarbij het bestuur van de federatíe oost aanwezig was, ter opluistering en ter in-
struering van het nieuwe 'west' bestuur.
Ook voor ons is het nieuw dus elke hulp bij het opzetten van zoiets is welkom.
Tot voorzitter van het nieuwe bestuur werd na onderling overleg gekozen
J.R.Moorman, Holwerd; penningmeester J.van Sinderen, Brantgum en op speciaal
verzoek werd de heer A. Meinema van Ternaard als secretaris aangesteld. Hij heeft
geen zitting in dorpsbelang Ternaard (niet meer) maar zit in de commissie van de
waadkrite en als zodanig heeft hij veel informatie waarmede wij ons voordeel kun-
nen doen t.b.v. de gehele regio.

Besloten werd dat er nauw overleg komt met oost. Beide besturen zullen elkaars
vergaderingen bezoeken en zonodig gezamenlijk initiatieven ontplooien.

ln eerste instantie heeft dit geleid tot een verzoek aan de gemeente om de federa-
ties inspraak te gunnen bij het opstellen van'het kleine kernen beleid'zoals ver-
wacht wordt dat de gemeente gaat opstellen. Dit tenminste is een voonruaarde voor
provinciale subsidies bij zaken zoals:
- versterking van het draagvlak (woningbouw)
- stimulering van dorpsvernieuwing
- stimulering van kleinschalige werkgelegenheid

'- fur'.betering van de bereikbaarheid (verbindingen, fietspaden, openbaar vervoer)
- ontwikkeling van kleinschalige recreatieve voorzieningen.



a

I

l

(

Voorts hebben de federaties burgemeester Sijbesma uitgenodigd om de gemeente- ,

lijke beleidsplannen toe te lichten wanneer het gaat om de kleine kernen of meer
in het algemeen de leefbaarbeid van het platteland. Op 30 meí a.s. zal het voltallig
college van burgemeester en wethouders aanwezig zijn om de vragen van de dorps-
belangen te beantwoorden, althans dat mogen we hopen want we krijgen nu niet
direct de indruk dat het college hier erg lang over heeft nagedacht tot nu toe. Mo-
gelijk dat het initiatief van de federaties hierin wat verandering kan brengen.

Ongetwijfeld zal van gemeentewege de vraag komen in hoeverre de federatie een

representatieve overlegpartner is. Op dit soort vragen dienen wij ons dus voor te
bereiden. Verslag van deze avond zal worden gedaan in het volgende nummer.

Fietspad (parallelweg) Holwerd-Dokkum.
Vorig jaar schreven wij dat deze parallelweg in maart/april 1988 zou worden verbe-
terd. Dit lazen we in de gemeentelijke begrotíngsstukken.
1 mei jl.: geen enkele wegwerker te bespeuren noch enige verbetering aan het weg-

dek. We hebben hierover contact gehad met iemand van provinciale waterstaat. Ook
hij verbaasde zich er over dat er nog steeds geen opdracht was afgekomen. Wel

wist hij te vertellen dat er ingeschreven kon worden op dit werk en wel binnen
een maand zodat naar ziin verwachting het werk direct na de bouwvak een aan-
vang kon nemen, We spraken af hier contact over te houden en wanneer het er
naar uit zou gaan zien dat er weer een winter overheen gaat dan zullen we tijdig
bij de juiste instanties aan de bel trekken. De huidige situatie is bijzonder slecht
en op bepaalde plaatsen ronduit gevaarlijk om maar niet te spreken van al die lek-
ke banden. Het zegt genoeg dat de route is afgekeurd voor de fietsenelfstedentocht
op tweede pinksterdag.

Op 16 juli a.s. zal, in aansluiting op de deze dag te houden braderie, ringriiden
worden georganiseerd door dorpsbelang en wel in de Voorstraat,
Wij hopen dat dit weer net zo'n succes wordt als twee jaar geleden. Voor deze gehe-

le dag hopen we dat het droog blijft want de inspanningen voor een dergelijke dag
zijn groot.
Teneinde dit toch wel kostbare evenement qua financiën rond te krijgen doen we
ook een beroep op de toeschouwers een vrijwillige, ruime gift te deponeren in de

daarvoor bestemde emmertjes waarmede we rond zullen gaan.

Denk er dus om

16 juli a.s. de gehele dag activiteit in het dorp met
BRADERIE en 's avonds om 7 uur RINGRIJDEN

*+***** *********ln 
de Voorstraat'

**** ** ** ** * *ttlÉ *tt *



Vernieuwingen in het dorp ziin altijd !euk, bevorderen de leefbaarheid van het
dorp.
Zo werd de zaak van bakker Bouma verder verbouwd hetgeen deze keer resulteer-
de in een vergroting van de verkoopruimte. Aangezien dit nieuws vergeefs werd ge-

zocht in de Dokkumer Courant, hier een kleine genoegdoening voor de familie
Bouma met een foto van de pas geopende nieuwe winkel, voorzover de dorpsfoto-
graaf in staat was dit op de kiek te krijgen.
De winkel is in ieder geval de moeite waard om eens van binnen te bekijken en

het breed-uitgestelde asortiment van dichtbij te bekijken.

Peuterspeelzaal en bibliotheek.
Zowat iedereen in het dorp heeft zich er al eens mee bemoeit danwel zich er over
gebogen; een nieuw onderkomen voor de bibliotheek en een andere behuizing
voor de peuters. Men is in onderhandeling geweest met de gemeente over de nu
leegstaande kleuterschool, Dit schijnt echter zoveel voeten in aarde te hebben dat
één en ander al een zeer slepende zaak aan het worden is. Ook wij zijn regelmatig
hierover benaderd.
Op 14 april hebben wij hierover contact gehad met wethouder Walda om eens
tekst en uitleg te krijgen met name over het waarom van de traagheid in deze zaak.
Onze indruk was dat er nog niet zoveel aandacht aan deze zaak was besteed maar
het komt hier op neer: De exploitatie van een dergelijk gebouw schijnt vrij duur
te zijn en beide gegadigden kunnen een dergelijke huurprijs niet betalen. De ge-

meente zou dan jaarlijks teveel moeten bifspringen in de kosten en daar willen ze
nu juist vanaf.



Het gebouw staat nog voor ca. 160.000,- in de boeken en verhuur of verkoop
dient men rekening te houden met dit bedrag. Het staat de gemeente niet vrij
dit onderkomen voor zomaar een willekeurig bedrag van de hand te doen. De pro-
vincie zou daar dan een stokje voor steken. Volgens weth. Walda is het wachten nu
op een provinciale goedkeuring (dan wel een fors bedrag uit een bepaalde 'pot') om
de boekwaarde bijvoorbeeld te halveren. ln dat geval is er een redelijke kans dat ge-

gadigden hier een nieuwe behuizing kunnen betrekken.
De wethouder heeft wel toegezegd dat er binnen twee maanden na ons gesprek uit-
sluitsel gegeven kan worden. Half juni kunt u als belanghebbende dan ook bij hem
aankloppen, wij zullen het zeker doen!
Het blijkt dat er ook nog een particulier kaper op de loer ligt om van de kleuter-
school een woonhuis te maken zo hebben we vernomen. Wat dit voor consequen-
ties heeft voor het gebouw kun je zien op bijgaande foto die de voormalige school
laat zien te Lioessens die aan een particulier werd verkocht en die er een woonhuis
van heeft gemaakt. Op zich niet eens onaardig, het is wat anders in deze saaie

bouwtijd, maar we geven toch de voorkeur aan eerder genoemde bestemming.

Pand Feringa, Voorstraat.
Op onze vraag aan wethouder De Boer en aan de woningstichting hoe het nu zit
met dit reeds zwaar in verval geraakt huis kregen we het volgende antwoord: Het
is juist dat de plannen bijna rond waren om op deze plaats twee huurwoningen
neer te zetten, na afbraak van het oude pand.
Roet in het bouweten werd gegooid door de parlementaire enquete commissie
rond de bouwsubsidies. Vanaf deze tijd blijkt het uiterst moeizaam te zijn om ver-
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gunningen te krijgen bang als iedereen blijkt te zijn om juist die ene beslissing te
nemen. De weth. heeft hier menig uurtje aan besteed.
Hier komt nog bil dat de provincie ineens met het argument komt dat er voldoen-
de huurwoningen zíjn in deze gemeente en dat het neerzetten van nog eens twee
huizen dus volstrekt overbodig moet worden geacht. De woningstichting doet er
nog een laatste beetje bij door te melden dat de huur waarschijnlijk te hoog zal

worden en dat de huizen dus leeg zullen blijven staan.
Al met al ineens een totaal ander geluid dan een jaar terug. We blijven hiermee be-

zig want de huidige situatie is zeer frustrerend. Juist een Voorstraat dient het visite-
kaartje van het dorp te zijn al is het alleen maar omdat rond deze straat de meeste

winkels zijn gesitueerd.

Op de eerstkomende vergadering met B & W zullen we hier mede verder gaan.

ln ver vervlogen tijden was betreffende
persoon op bijgaande foto nog erg iong.
Gaarne zouden we willen weten wie per-

soon op de foto is.

lnl. Sonja de Jong.

Pomp Bosma's plein.
Voorbereidingen zijn getroffen om de al zo lang verlangde 'oude' pomp op het
Bosma's plein te plaatsen, ln mei werd het beton hier voor gestort. Nadere gege-

vens hierover hebben wij ook nog niet, maar u zal het wel zien.
Over een boom met bank rondom op deze plaats moeten we nog praten met de
gemeente. Het begin is er.

Hotel-Caf6Restaurant'de Gouden Klok'.
Velen van u zal het niet ontgaan zijn dat deze uitbating weer geopend is en wel
op 13 april jl. Vanaf die datum wordt de zaak geëxploiteerd door de uit Aalzum
afkomstige Machiel Talsma en zijn vrouw Marianne.
Hij is een rasecht horeca figuur die wat dat betreft de nodige ervaring heeft opge-
daan in vele verschillende zaken, zoals de vroegere Old lnn te Dokkum, de Pondo-
rosa eveneens te Dokkum, hotel Popma te Veenwoudén en zelfs al eerder een eigen
zaak te Dokkum.
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Vroeger was zoiets nog schokkend, tegenwoordig alleen maar vandalistisch. Leegheid
bespuit leegheid.
We zullen pogen hier een andere oplossing voor te vinden, mogelijk in de vorm van
de nieuwste haltes van plexieglas, weliswaar getooid met reclame maar altijd beter
dan de huidige opdruk. We houden u op de hoogte.

Tandans.
Al veel vaker deden de geruchten zich voor dat we de beschikking zouden krijgen
over een tandarts in ons dorp. Nu is het dan eindelijk wel waar,
Vanaf begin dit jaar hadden we contact met deze tandarts die een vestigingsplaats
zocht. Voor de handliggend vonden we dat ons dorp hier het meest voor in aanmer-
king kwam gezien het feit dat we het grootste dorp zijn van deze gemeente. Geluk-
kig voor ons was ze het hier mee eens (een vrouwelijke tandarts dus). We hebben

haar gefotografeerd toen de voorbereidingen in haar praktijk nog in volle gang wa-

ren vandaar dus nog het afdekplastic over stoel en apparatuur.

Het ligt in de bedoeling dat haar praktíik rond 1 juni zal worden geopend.

We hebben haar een paar vragen gesteld ter introduktie.

DB.: Wilt u zich even voorstellen?
H.v.d.W.: lk ben Hannie van der Woude, woon in Morra, ben gehuwd en heb twee

kinderen in de leeftijd van 1 1 en 13 jaar.

DB.: Waarom Holwerd?
H.v.d.W.: lk wil graag als tandarts werkzaam zijn in de streek waar ik woon. lk ben

van mening dat in een plaats als Holwerd, als grootste dorp van de gemeen-
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te Dongeradeel plaats kan zijn voor een tandarts,
Vooral gezinnen met kinderen en bejaarden hebben recht op tandheelkun-
dige hulp in de directe omgeving.
lk ben dan ook zeer gemotiveerd om voor een zo optimaal mogelijke tand-
heelkundige verzorging in Holwerd en omgeving zorg te dragen.

DB.: lets wat geheel aansluit bil ons beleid t.a.v.ons dorp.
DB.: Zijn er nog werkzaamheden die uw speciale interesse hebben?
H.v.d.W,: Eigenlijk heeft alles mijn interesse maar als ik dan toch een duidelijk ant-

woord moet geven dan zou ik zeggen het behandelen van kinderen en gebits-
protheses.

Omdat ik zelf moeder ben vind ik het erg belangrijk dat een kind zich op
ziln of haar gemak voelt bij een tandarts. Het kost soms veel tijd en moeite
om een kind gerust te stellen maar het is de moeite waard wanneer blijkt
dat het kind geen blijvende angst voor de tandarts heeft ontwikkeld.

DB.: Dit laatste lijkt ons inderdaad erg belangrijk toe.

Onder dankzegging voor het beantwoorden van deze vragen wensen wij
haar veel succes toe in ons dorp.

BELANGRIJK:
Voorlopig is het tandarts v.d.Woude niet toegestaan om ziekenfondsverzekerden te
behandelen daar hiervoor een overeenkomst vereist is met de ziekenfondsen. Zolang
ze deze overeenkomst nog niet heeft kunnen uitsluitend particulier verzekerden van
haar diensten gebruik maken. Wij zullen echter alles in het werk stellen haar te
helpen deze overeenkomst te krijgen. Hopenlijk gaat dit lukken voor zowel haar als
het dorp Holwerd.

Het zal u ongetwijfeld zijn op-
gevallen dat we per maart jl. een
ander gezicht aantreffen achter de
loketten van het postkantoor.
Het al vele jaren vertrouwde ge-

zicht van de heer Helmers is ver-
dwenen. Hii gaat met welver-
diend pensioen en werd voor vele
verdiensten aan de gemeenschap

ook nog eens geridderd.
Wij wensen hem en zíjn vrouw
een fijne tijd toe in goede gezond-
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De nieuwe beheerdster (kantoorhoudster) van het postkantoor is mevrouw Sica
Torensma- Dijkstra.

Aanvankelijk werkzaam op het hoofdpostkantoor van Leeuwarden als kantooramb-
tenares, vanwege werkzaamheden van haar echtgenoot verhuizend naar Nes waarna
ze na interne sollicitatie deze functie kon aanvaarden. Ze is belast met de dagelijk-
se gang van zaken in het postkantoor, het loketwerk alsmede de sortering en distri-
buering van de post.

Wij wensen haar veel werkplezier in ons dorp.

Openingstijden postkantoor:
maandag t/m vrijdag 09.00 - 11.00 uur

zaterdag
15.00 - 17.00 uur
09.00 - 12.00 uur

Op zaterdag zwaait R.Douma de scepter in het postkantoor.

Misschien dat het u bekend is anders bij deze; op het postkantoor kan men ook te-

recht voor een aantal diensten t.b.v. de gemeente:
- uittreksel van het geboorteregister
- verlenging van rijbewijs of paspoort

Het spaart u een ritie Dokkum en duurder is het niet. Probeer zoveel mogelilk za-

ken aÍ te handelen bij de PTT-vestiging in eigen dorp.
******

Peuterspeelzaal'Us earste begjin'
vraagt iemand die tegen een geringe vergoeding de tuin wil onderhouden.
Opgave: tel. 1876.



Herberg

"DE GOUDEI'{ KLOK"

Voor al uw verenigingswerk

Verschillende vergaderruimten tot

20 personen en tot 60 personen

PRIMA KEUKEN

Tot ziens bii

Machiel en Marianne



OPEN JONGERENWERK HOTWERD
Op 10 mei 1988 kregen wij een uitnodiging van de Tille te Dokkum voor een ge-

sprek. Dit ging nl. over de aan te stellen Welzijns Werker die door de gemeente be-

schikbaar wordt gesteld.

Ook het O.J.W. Holwerd kan hier een beroep op doen. Zo iemand komt voor het
bestuur heel goed van pas. Deze persoon zou voor ons overdag heel wat kunnen
regelen en begeleiden, waar we zelf nu te weinig tijd voor hebben.

Ook denken wij aan de te begeleiden jeugd van 6 tlm 12 jaar. Deze leeftijdsgroep
is een tijdrovende bezigheid. Vooral het voorbereiden en het verzinnen en nuttig
bezig zijn.
Vakantieperiode. ln tegpnstelling tot vorig jaar, hebben we als bestuur besloten dit
jaar in de vakantie-periode het gebouw te sluiten. De reden hiervan is, dat er te
weinig ouderen beschikbaar zijn om de jeugd te begeleiden.
Oproep. Graag zouden wij mensen van Holwerd willen hebben om het gebouw eens

grondig schoon te maken. En vragen wij wat handige mensen of 'doe-het-zelvers'om
ons te helpen met het opknappen van het meubilair, en nog wat andere klussen.
Dan kunnen we er na de vakantie er weer goed verzorgd, en met nieuwe moed te-
genaan.

Vrijwilligers gaarne opgeven bij het bestuur: Hans Visser tel. 1311

lds Minnema tel. 2242
Jannie v.d.Meer tel. 2098
Tjikke v.d.Wal tel. 1753

De voorzitter: Hans Visser. 
Keimpe Knijft tel' 1480

OPROEP

Toneelver. 'Pro Rege'zoekt een persoon die wil helpen bij het verzorgen van het
podium (coulissen, licht enz.) Deze technische functie geldt alleen voor de avon-
den wanneer er wordt opgetreden plm. 15 avonden per seizoen.
Een eigen auto plus trekhaak is daarvoor wel noodzakelifk. Voor deze functie
krijgt u een tegemoetkoming in de gemaakte (auto) kosten.
ln lichtinoen:" J.v.d.Meulen-Hoeksma,tel.05197-2477.

cHR. MUZIEKVER. 'DE BAzu,-' 
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nieuwe teden! !

Om een muziekvereniging in stand te houden en een gezonde toekomst te garande-

ren, is het noodzakelijk dat er steeds weer nieuwe muzikanten worden opgeleid.

Een gezonde toekomst kan alleen, wanneer u zich bewust bent van de noodzaak
ervan.
D.m.v. een gedegen muzikale opleiding aan onze gemeenschappetijke Streekmuziek-

school is dat een eerste aanzet.

I



29 mei
31 mei

2 juni
3-4 juni
9 juni

22 iuni
14 juni
16 iuni

Onze ver. tracht dit te bevorderen door middel van dit artiket en een folder, die bin-
nenkort verspreid wordt onder de schooljeugd met nadere informatie over korps en
drumband. U als ouders (kinderen) kunt er veel toe bijdragen om onze ver. in stand
te houden en het voortbestaan te waarborgen. Momenteel kunnen er een flink aan-
tal leerlingen geplaatst worden, zowel bij de drumband als bij het muziekkorps.
wij doen daarom een beroep op u, om er eens serieus over na te denken en u op te
geven als lid van onze ver. Het is een leuke, ontspannende en tevens leerzame bezig-
heid, díe op elke leeftijd kan worden beoefend. Mocht u belangstelling hebben, kom
dan gerust eens langs of laat u nader informeren.
De drumband en het korps repeteren elke donderdagavond resp. in de sporthal 'de
Ynset' en gebouw "t Sintrum'. Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

A.KOOISTRA, Stasjonswei 8, Holwerd te|.1615.
Zomerprogramma'de Bazuin'

's middags om 4 uur KOFFIECONCERT in 't Sintrum.
Verkoop loten t.b.v. de verenigingskas. Vanaf 's avonds half zeven.
Er ziin prachtige priizen te winnen.
Medewerking aan de open dag van de Streekmuziekschool 's avonds 7 uur in 't Sintrum.
Medewerking aan het Oranjefeest met o.m. optreden boerekapel.
Concert in rusthuis Niihof.
Muzikale intocht beiaardenreis.
lntern solisten, duo's en kwartettenconcours. Alleen toegankelijk voor leden.
Muzikale medewerking braderie. Stand met enveloppe-trekwedstrijd.

**à+tf*tt

JAARPROGRAMMA 1988-89 Chr.Pl.Vrouwenbond
Rayonvergadering te Reitsum.
Eva de Hartog plus een modeshow van zelfgemaakte kleding.
Nazorg borstkanker door mevr. v.d.Goot, Dokkum.
Creatieve avond door mevr. C.Braaksma, Ternaard.
Ruth in onze tijd door A.Bijlsma, Exmorra.
Kerstavond.
Apotheker J.H.W.Dikhoff, Dokkum, lezing met dia's.
K.Winkel'tafeltie dekie'.

"13 maut: Demonstratie handwerkhuis, H.Stielstra Dokkum.
11 april : Dinsdagmiddag excursie Leeuwarder Courant
17 aprll : Jaarvergadering.

CURSUS: Kraaltie breien plus beursie breien. Opgeven bii het bestuur.

H.LWERD tN HET VERLEDE* (r,oi)* 

***

Drie huizen verder was een winkel van wed. L.Heeringa (Lieuwe Heeringa's Nynke).
Ze woonde daar met haar dochter Foekle. Deze was juffrouw in de bewaarschool
(het woord kleuterschool en kleuterleidster bestond toen nog niet). Na haar over-
lijden heeft schoenmaker van Huizen zich hier gevestigd, na eerst korte tijd in de
Opslach te hebben gewoond. Foekje heeft toen elders een kosthuis gevonden. Twee
huizen verder heeft Dirk Elzinga een touwhandel gehad, wanneer en hoelang is
niet recht duidelijk. Enkele huizen verder was de bakkerij van B.Span, later T.Hel-
der. Naar ik meen te weten heeft de bakkeril eerder toebehoord aan fam.Huizenga.

8 sept.

10 okt.
7 nov.

21 nov.
19 dec.
16 ian.
13 febr.

-ï



Daarnaast ha§ Folkert Duipmans zijn winkel waar onder anderen klompen werden
verkocht. Hij ventte ook op vaste tijden in het dorp met galanterieën enz. daarbij
gebruik makende van 2 manden aan een juk. De fam. Duipmans was de enige room-
se familie in Holwerd. Zondags ging hij te voet naar Dokkum ter kerke, later bij zijn
zoon voor op de transportfiets. ln het laatste huis, dat nu afgebroken is woonden
Freerk Bekker en zijn vrouw Janke (Drukker). Bekker was een oud-koloniaal en hij
ventte met petroleum. Nu is het niet de bedoeling om alle petroleumventers te noe-

men, maar achter Bekker in de Kasernestrjitte woonde zijn grote collega Foppe
Wassenaar (later zoon Sjoerd). Hij gebruikte paard en wagen om de petroleum rond
te brengen, ook in andere dorpen. ln het eerste huis van de Tsjerkestrjitte, waar nu

D.Stielstra woont, woonde vroeger de pettenkoopman Pieter Dijkstra. Later is deze
winkel nog enkele jaren voortgezet door Jacob Oegema en daarna opgeheven. Ver-
de; waar nu de fam. Colmer een nieuw huis bewoont, woonde Pieter Willemsen. ln
de twintiger jaren is hij begonnen als melkventer voor de fabriek Freia te Veenwou-
den. Hij had daartoe een speciale ventwagen met paard en kwam zelfs zondags ook
door het dorp. Aan het eind van deze straat, waar nu G.Zuidema woont, had Ernst
Pols zijn groentewinkel. Later heeft hij deze verplaatst naar het hoekje Waling Dijk-
strastrjitte-Klokstrjitte in de oude herberg, die nu alweer bijna 20 jaar geleden is af-
gebroken. We gaan nu naar de Foarstrjitte. Het noordelijke gedeelte daarvan bestond
hoofdzakelijk uit'renteniershuizen', maar toch was er ook een bedrijfspand, wat nu

al een aantal jaren geleden is afgebroken, namelijk de scheerwinkel van Hemke El-
zinga. Men kon zich daar voor een dubbeltje laten scheren en vooral zaterdags zat
'de salon' meestal vol mannen, want sommigen bleven er wel langer zitten om sterke
verhalen te vertellen en aan te horen. Dit duurde vaak tot 's avonds laat. Hemke was

in zijn jonge jaren een bekend kaatser. Van hem werd verteld dat hij in Franeker
de verste bovenslag had geplaatst, of het waar was weet ik niet. Achter de scheer-

winkel in de Kloksteech woonde zijn zoon Wijberen. Deze had daar een groentehan-
del en moest door uitventen van zijn waar daar een bestaan in vinden. Later is hij
vertrokken naar Holland en heeft daar een andere werkkring gevonden'

De herberg 'de Gouden Klok' is al zeer oud. Verscheidene kasteleins hebben er ge-

woond, maar de meest bekende is nog wel Roel Dijkstra, die er in de jaren 1920-
'40 met zijn moeder Klaske woonde. Waar de fam. R.v.d.Wal woont moet volgens
overlevering een bakkerij gevestigd zijn geweest en daar tegenover in het voormalige
postkantoor heeft dokter Kuipers gewoond. Het zal de meesten wel bekend zijn dat
het huis van O.Haitsma de voormalige gereformeerde pastorie is en toentertijd werd
bewoond door Ds Verburg. De oude herberg 'de Zwaan', welke nu op het punt
staat te worden afgebroken, werd toen nog bewoond door Willem van der Weg, hij
was er de laatste kastelein. Een paar huizen verder was de bakkerij van Adolf Velde-
ma. Hij specialiseerde zich in het fabrieksmatig bakken van beschuit. Omstreeks
1925 heeft hij de broodbakkerij vaarwel gezegd en zich alleen toegelegd op be-

schuitfabrikage. De bakkerij werd uitgebreid, personeel aangenomen en de beschuit
werd, in kisten verpakt, naar alle windstreken verzonden. Op tentoonstellingen wer-

den vele prijzen gewonnen en zelfs werd de fabrikant het predicaat'Hofleveran-
cier'toegekónd. Éelaas is ook dit bedrijf voor Holwerd verloren gegaan. ln de'Op-
slach'wàren ook een paar winkeltjes. Rechts was de potwinkel van Bearn Gerritsen.
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Dit huis is later bij de beschuitfabriek samen gevoegd. Even verder woonde de
spoorwegbeambte Abe van der Jas, hij had tevens klompen te koop. Aan de over-
kant was het cafétje van Klaas Jongedijk en sijke. 'De Goede Verwachting' stond
boven de deur. Later heeft Gosse Heeringa hier een bierbottelarij gehad van Oranje-
boom. Thomas van Duinen had er een viswinkel en ijsfabriek.ie, en Ouwerkerk een
haantjes-braderij. Thans hebben Auke Douma en Justa er een horecagelegenheid.
Verder vinden we in de 'Opslach' nog een klein winkeltje van Ljurke Wietske, een
oud vrouwtje. Ze zal er niet veel klandizie hebben gehad. Als jongens haalden we
er wel eens voor een cent knikkers.
We willen hiermee voorlopig weer eindigen, maar u zult begrijpen dat er nog veel
meer is om op deze wijze eens na te gaan. Hopelijk tot een volgende keer.

M.G.

DORPSBELANG

Miedweg '

Stationsweg 15

Pollewei 2

Theebus 30

Stationsweg 23

Voorstraat 19

Aylvawal 15

HUISARTS:

dokter Maltha, spreekuur volgens afspraak, tel. 1301, Stationsweg 25.

GROENE KRUIS WIJKVERPLEGING:

spreekuur: dagelijks tussen 13,00- 14.00 uur, telefoon wijkgebouw 1295;
uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FYSIOTHERAP!E:

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

tel.1876

tel.1 384

te|.1423

te|.1271

te|.1952

te1.1326
te!.2217



HU ISABTSEN LABORATOR ! UM:

plaats: Groene Kruis gebouw
tijd : maandag 9.45-10.00 uur en woensdag 8.30-8.45 uur.

TANDARTS:

Mw. van der Woude, te1.2300, Beyertstraat 101.
Behandeling op afspraak.

AAN ALLE INWONERS VAN HOLWERD van 60 jaar en ouder!

Op woensdag 22 juni van dit jaar wordt er weer een reis georganiseerd! Een reis

voor de 60-plussers.
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 immers 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 70 zijn gepasseerd.
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 2
bussen vol! !

U kunt zich opgeven bij: 
sonja de Jong, ter. 1326.

DOEN! !

De kosten zijn f 50,-- per persoon. We vertrekken om half negen vanaf het Bosma's
plein.

Naam:

Adres:...

geeft zich op als deelnemer(s) aan de tocht op 22 juni 1988 met....... persoon
of personen. Wanneer u een dieet volgt wilt u dit dan ook even vermelden?

I
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