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REDACTIONEEL

Op 18 september j.l. hebben we weereen gesprek gehad met B &Wovereen aantal
zaken die in de afgelopen periode door u zijn aangedragen:

De zuiveringsinstallatie zou lekken.
Men acht dit mogelijk maar de kwestie is niet meerzo aktueel, omdat de zuiverings-
installatie Holwerd gaat verdwijnen. De kapaciteit is te klein en in de nabije toe-
komst zal het water van Holwerd in Birdaard gezuiverd worden. Middels een pers-
leiding zal het verontreinigde water naar Birdaard worden getransporteerd en ge-
schoond worden. De zuivering Holwerd komt hiermede te veruallen.

Ook zijn we herhaaldelijk benaderd om bij de gemeente aan te kaarten of het niet
mogelijk is dat er meer brandende lantarenpalen kunnen komen na 1'l uur's
avonds. M.n. de Beyertstraat en Aletun zouden onvoldoende verlicht zijn.
B & W antwoordt hierop dat.hiervan geen sprake kan zijn daar het hiereen norm be-
treft voor de gehele gemeente; om de zoveel meter een lichtbron. Voor bepaalde
straten kan men hier niet van afwijken. Mocht er zich een situatie voordoen waar
aantoonbaar problemen komen vanwege het ontbreken van licht dan wil men de
situatie nog eens in ogenschouw nemen. Structureel worden er niet meer lichtpun-
ten aangezet.

Aangezien de schooljeugd vroeg op pad moet is gevraagd om de parallelweg
Holwerd-Dokkum in voorkomende gevallen tijdig van sneeuw en ijs te ontdoen; de
burgemeester kon zich een dergelijke vraag nauwelijks voorstellen na een dusdanig
zachte winter, maar zegde toe dit naar de provincie door te zullen spelen.

De zoutbak; indertijd een gemeentelijk initiatief. Aanvankelijk goed functionerend
maar later begon nen de stru bbelingen: Open bare werken van Donderadeel hadden



een andere mening dan dorpsbelang en de beheerder van de bak over de uitgifte
van zout. Naar ons idee moest een ieder hierop een beroep kunnen doen, zowel
voor de openbare weg als stukjes privéterrein, grenzend aan de openbare weg, en
dan ook nog alleen maar wanneer er sprake was van aanhoudende winter. Het zou
dus niet gebruikt mogen worden voor een incidentele gladde ochtend. Hierin ver-
schilden we van mening, maar volgens B & W was dit niet de bedoeling. ln dat geval
hebben we gevraagd om een tweede bak daarde afstanden in Holwerd toch redelijk
groot zijn en dat vonden de heren redelijk zodal we zoeken naartwee bèheerders
voor evenzoveel zoutbakken. Aanmelden bij de secretaresse (tel. 1271).

Erg lang geleden hebben we aangevraagd of het schelpenpad over de oude spoor-
baan verlengd kon worden naar de Elbastenrueg. Tgen kregen we nul op ons rekegt.
Volgens een aantal mensen die er meer verstand van hebben dan wij moet een en
ander toch op simpele wijze zijn te realiseren. De gemeente ging er.toen van uit dat
er een geheel nieuwe Íundering moest komen hetgeen anderen weer bestreden. De
gemeente blijft er echter bij dat een dergelijk kanruei toch duurder is dan wij in onze
onnozelheid menen. Eerst moet er toch een zandbed gelegd worden vervolgens
daar.op een laag slakken en dan nog de laag met schelpen. Te duur dus voor dit
moment en mogelijk voor altijd. Men wilde het wel doorschuiven naar het kleine ker-
nen beleid maar dan nog met een lage prioriteit.
(Dat wij mee kunnen profiteren van het kleine kernen beleid, daarover schreven we
al in het aprilnummer). Ook in het kader van het kleine kernen beleid is door ons
aangevraagd de totale renovatie van,de in erbarmelijke staat verkerende camping.
Feitelijk gezien is het er zo'n zootje dat de camping in geen enkele gids vermeld
staat.
Het bezoek aan de camping neemt eehter wel stèeds toeen zalzeker verder toene-
men als al het achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd. Dit zal een dusdanig
bedrag vergen dat het ons goedkoper lijkt een geheel nieuw campinggebouwtje op
te trekken. Aldus hebben wij aangevraagd in het kadervan het kleine kernen beleid.

Herhaaldelijk zijn we ook-benaderd om ons te beijveren voor een lantaarnpaal bij de
Pollehoeve, en wel bij het pad tussen de Beyerstraat en de Ternaarderdyk. Van dit
pad wordt veelvuldig gebruik gemaakt en is bij avond en nacht slecht zoniet geheel
onverlicht. B & W konden hierin meegaan zodat hier binnenkort een lichtpunt zal
komen.

ENOUETES

ln het juninummer zijn een aantal enquétes gehouden waarvan we u de uitslag wil-
len geven:

Te houden cursussen:
Op onze oproep zijn bijzonder weinig reacties gekomen. Bij al deze reacties was er
niet één dezelÍde zodal het voor-ons behoorlijk moeilijk wordt. Waar we wel mee
bezig zijn geweest is om iemand van de Tille uit te nodigen om ons eens wat te infor-
meren wat de mogelijkheden zijn t.a.v. een te houden cursus in Holwerd het
komende winterseizoen. Het blijkt dat we een beginners computercursus kunnen
krijgen tegen een bijzonder voordelig tarief. Nadere informatie vindt u elders in dit
blad.

Ook de busroute en een mogelijke verandering hierin was onderwerp van een ge-
houden enquète:
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Hierop zijn wel veel reacties gekomen waaruit bleek dat de meerderheid niet wil dat
de bus buiten het dorp wordt gehouden. De busroutes moesten zo blijven. Omleg-
ging zou ook betekenen dat de service achteruit gaat. Blijven we zitten met het Íeit
dat de bussen te hard door het dorp rijden en dat de mensen aan deze route er veel
last van hebben. Begin oktober gaan we met de wethouder om taÍelzitten om te be-
kijken wat hieraan te doen is. Uit de enquëte bleek wel dat iedereen verkeersbeper-
kende maatregelen wil voor de Stationswei. We houden u op de hoogtevan hetver-
dere verloop.

Speeltuin:
Ook dit is een jaarlijks terugkerend probleem voorwat betreft het onderhoud. Soms
hebben we wel iemand die het onderhoud voor z'n rekening wil nemen, soms ook
weer niet. Er zijn mensen die het schandalig vinden dat we als Holwerders niet met
ons allen het onderhoud kunnen vezorgen, anderen vinden dat een taak voor de
gemeente. De gemeente is niet van plan het onderhoud te doen want dat zou ca. f
4.000,- moeten kosten en dat heeÍt men er niet voor over. Dat ze op andere plaatsen
wel het onderhoud verrichten doet blijkbaar niet ter zake.
We blijven zoeken naar een structurele oplossing. Dat het soms wel leuk kan gaan,
hebben een aantal bewoners afgelopen zomer bewezen maardaaroverelders meer.

Wie draagt een alternatieve plaats aan voor de glasbol?
Momenteel staat deze voor het monument op het Bosma's plein en dat is ook niet de
bedoeling. Alternatieve plaatsen zijn moeilijk aldaar gezien de beperkte ruimte. Be-
houden moet het echter wel worden.

Wi ndmolen hoek Hei lige weg/M iedweg. Hierover kan het vol gende worden gezegd:
de Arob procedure is afgerond en het wachten is op de uitslag. Mogelijk is het niet
voor iedereen duidelijk maar wij maken geen bezwaar tegen de windmolen als zo-
danig, dat vinden we nogmaals een goedezaak maarwe hebben bezwaargemaakt
tegen de lokatie omdat in de begin jaren tachtig het toenmalige bestuur van dorps-
belang met de gemeente West-Dongeradeel de afspraak heeft gemaakt dat deze
plaats voor recreatie bestemd zouzijn en als zodanig heeft de voormalige gemeente
hier ook geld voor uitgetrokken om voorzieningen te maken. De gemeente
Dongeradeel blijkt zich niet te storen aan "oude" aÍspraken en dat vinden we onbe-
hoorlijk, ook storen zezich niet aan "nieuwe" afspraken die we met hun hadden ge-
maakt. Op deze manier hoeven we met de gemeente geen afsprakenrneerte maken.
Dat is de essentie van ons bezwaar.

Over de vestiging van de "ontzinkerij" op landswelvaren hebben we geen nader
nieuws. De hiertegen ingebrachte bezwaren zijn voor zover we weten allen afge-
wezen, ook die van dorpsbelang. Ook hier blijken weer misverstanden over te be-
staan; we hebben geen bezwaargemaakttegen een dergelijkevestiging alszodanig
maar tegen de bepalingen in de voorlopige vergunning die naar ons idee te weinig
garantie biedt tegen mogelijke vervuiling.

Op ons verzoek heeft Foekje Boonstra het wapen van Holwerd nog eens op stof
"gezet" met de bedoeling dat we deze kunnen behouden. Het is bijzonder fraai ge-
worden en we zijn er haar zeer erkentelij voor ook wetende hoeveelwerk hierin 2it.
Het "doek" is in de maand oktoberte bewonderen in de etalage van de fam. Bron die
we erkentelijk zijn voor deze expositie.



JAARPROGRAMMA 1989-1990 C.P.B. Westdongeradeel.

11 september Lezing over het milieu door dhr. D. de Boer.
9 oktober Vereniging ter Bescherming van het ongeboren kind

door dhr. K. van der Hoek
26 oktober Rayonvergadering op Ameland

met o.a. broodmaaltijd en rondrit per bus langs
bezienswaardigheden van het eiland.

20 november Dhr. Wiegel spreekt over zijn Íunctie
als commissaris der Koningin van de
provincie Friesland.

19 december Kerstavond

15 januari Nederlandse Hartstichting met de lezing:
"Gezonde voeding en uw hart"

19 februari Boekbespreking: "God jowt gjin sifers"
door mevr. v.d. Meulen-Walstra

5 maart Creatieve avond o.l.v. mevr. C. Braaksma
20 maafi Excursie - verrassing

23 april Jaarvergadering

Het bestuur:
Presidente: A. Hylkema-Plantinga

Smidsstrjitte 17
Hantum. tel. 05198-1 904

2e presidente: P. de Graaf-v.d. Meer
Lytse Wei 2
Ternaard. tel. 05198-1929

Stationsweg 15' 
Ternaard. tel. 05198-1331

penningm.: lJ. Meinema-Machiela
Nijbuorren 52
Ternaard. tel. 051 98-1 481

poppekoer: E.Talsma-Pruiksma
Seepmawei 4
Ternaard. tel. 05198-1327

cursussen: J. Banga-Tj@rdsma
Heereweg 2
Hantum. tel. 051 98-1 780.

Alle avonden beginnen we om kwart voor 8 in het Ned. herv. gebouwteTernaard.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Dames die gewoon eens willen kijken, hoe zo'n avond is, zijn natuurlijk, als gast van
harte welkom.
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Omdat er t.a.v. de sluiting van de SPAR de nodige roddels de ronde deden en doen
hebben we Jan gevraagd een reactie te geven op zijn "ophouden".
Deze volgt hieronder:

HOLWERD PAS OP UW ZAAKI!!

- Wat jammer Yoor Jan en Minke....
- Had ik wel gedacht....
- Eigen schuld....
- lk snap er helemaal niets van....

Allemaal verschillende reacties bij het beëindigen v,an onze SPAR-super in ons
dorp.
ln 1983 de Sparwinkel overgenomen van Fam. J. Teertstra. De prijzen moeten lager
om een winkel in ons dorp te behouden. De marges kleiner en dus de omzet verho-
gen. Zo is na gedegen rekenwerk de SPAR-super ontstaan.
Wij hebben dit niet waar kunnen maken. Er was een belangrijke rekenfout gemaakt.
Het aantal mensen die na de prijsverlagingen toch nog de hoofd-boodschappen in
Dokkum betrekken was verkeerd ingeschat. Met tussentijdse akties en herinrich-
ting is getracht om dit bij te stellen. Maar helaas, behoudens de super voordelige
aanbiedingen en de gratis bloemen was na 2 weken het legioen weer in Dokkum te
vinden.
Nu was er nog een oplossing, nl. opnieuw de prijzen iets verlagen, de omzet op-
nieuw verhogen en minder personeel. Theoretisch klopt het verhaalprecies. Maar
daar hadden Jan en Minke geen zin meer in.
Onze opvolger zit in dit schuit(ema)je. Wijweten wat hen te wachten staat en doen
voor hem maar vooral voor ons DORP een beroep op die mensen die de grote bood-
schappen in Dokkum halen en de lege flessen hier inleveren, om eens goed na te
denken wat het voor ons DORP inhoudt dat ook deze mogelijkheid niet haalbaarzal
zijn.
Wij willen ook graag deze mogelijkheid aangrijpen om de vele vaste klanten te be-
danken en zijn er zeker van dat ook onze opvolger zich volledig voor u zal inzetten,

Jan en Minke.

Hieraan willen we het volgende toevoegen:

We zijn van mening dat het op de weg van dorpsbelang ligt een dringend beroep te
doen op de inwoners van Holwerd en omstreken om toch zoveel mogelijk de dage-
lijkse boodschappen in eigen dorpte halen. Wewillen echtnietdatueendief wordt
van eigen portemonnaie zoals zovaak gehoord wordt. We willen graag dat u goed
vergelijkt.
Vele produkten zijn in een stad niet goedkoper. Kijkt u eerst eens in eigen dorp voor
u verder reist. Het blijkt vaak dat je meer kunt krijgen in eigen dorp dan u denkt voor
vaak hetzelfde geld, soms zelÍs minder. We weten ook wel dat winkelen een bepaald
sociaal gebeuren is, soms zelfs een soort gezelligheid of uitstapje voor de mensen
is, maar als we wat meer in eigen dorp blijven, winkelt het hier ook gezelliger. Blij
zijn we in ieder geval met al die mensen die het wel doen.
Holwerders denk aan uw zaak!
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DE SPAR HEROPENT ALS KOPAK

Tijdens de druk bezochte receptie kon de bevolking van Holwerd kennis maken met
de heer Zijlemaker en de KOPAK. De vernieuwde supermarkt heropende de deuren
op donderdag 31 augustus j.l. met een aantal stuntaanbiedingen.
De uit Leeuwarden afkomstige Janco Zijlemaker werkte vier jaar lang als bedrijÍs-
leider bij verschillende sparvestigingen, voordat hij hier de KOPAK opende.
Hij vertelde aan Dorpsbelang, dat er ook in de toekomst boodschappen thuis
worden bezorgd en dat de winkel nu ook op woensdagmiddag open is. Het ver-
melden waard is, dat volgens dhr. Zijlemaker de KOPAK dezelfde prijzen hanteert
als de C1000, gezien dat beide supermarkten onderdeelvan de Schuitema-groep
uitmaken.
Wij wensen de heer Zijlemaker veel sukses en steun en willen ook graag Jan en
Minke Schaap voor al hun inzet danken en wensen ook hun veel succes voor de toe-
komst toe.

DE SPEELTUIN

De speeltuin is een ondenrerp, dat regelmatig in de bestuursvergaderingen wordt
besproken. De opzet - het vinden van iemand die voorkomende werkzaamheden,
als het maaien en het snoeien van de heg, tegen vergoeding, voor ziin rekening
wilde nemen - was niet succesvol.
Het gevolg was, dat zowel het gras als de heg tot abnormale hoogte verrezen. Een
terechte doorn in het oog voor iedere omwonende.
Onder de noemer "geen woorden, maar daden" is op initiatief van dhr. P. v.d. Ploeg
door een groot aantal vrijwilligers het gras gemaaid en de heg tot normale propor-
ties teruggebracht. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt.
ln de nablje toekomst hopen we een goede regeling te kunnen treffen m.b.t. tot
onderhoud van de speeltuin. We houden u op de hoogte.



KAPSALON ALIË,

Kapsalon lRlS is onlangs overgenomen door Alie v.d. Veen uit Buitenpost.
Dinsdagavond 11 julij,l. kon men tijdens het gehouden open huis kennis maken met
kapsalon ALIE.
Door de overname gaat voor haar een wens in vervulling, namelijk om voorzichzelÍ
te werken. De dames- en herenkapster wil op dezelÍde lijn doorgaan als kapsalon
lRlS. Ook houdt zij zich op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de mode,
om haar klanten een zo goed mogelijke service te kunnen bieden.
Dorpsbelang wenst Alie v.d. Veen veel succes voor de toekomst.

OJW THE SOUND sloot seizoen'88-'89 aÍ met Bed and BreakÍast.

De laatste aktiviteit van The Sound van vorig seizoen was een Engelse nacht. Deze
slotaktiviteit begon om 21.00 uur's avonds en was om 9.00 uur's ochtends afge-
lopen. Tijdens deze nachtelijke uurtjes werd er van alles gedaan:
Er werd hockey gespeeld, gedichten geschreven, film gekeken en spelletjes ge-
daan. Bovendien werden er de nodige boeiende verhalen verteld.
's Ochtends stond er een heerlijk ontbijt klaar met natuurlijk bacon and eggs.
Van slapen kwam niet heel veel, maar deze bed and breakfast was vast niet de
laatste.....

VERSLAG AUTOTOCHT OUDEREN OP WOENSDAG Í4JUNI 1989.

Het was woensdag 14 juni een stralende dag. Het bestuur, aldoor zeer aktief, ook
voor ouderen, had weer haar traditionele tocht voor ouden van dagen georgani-
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seerd en nu niet alleen voor 65+ maar ook voor 55+. Dit is m.i. een uitstekend
experiment geweest en zal zeker niet de laatste tocht zijn geweest.
Een bus voor 50 personen was geheel gevuld met vrolijke gezichten toen we om
ongeveer 8 uur 30 uit Holwerd vertrokken begeleid door de dames Osinga-de Jong
en de heer Bergema. Een prima chauffeur gaf langs alle dorpjes en steden uit-
stekend uitleg over bezienswaardigheden en dat waren er heelwat. Zoals iederjaar
had vr. v.d. Molen pen en papier bij de hand om alde plaatsen die we passeerden op
te schrijven 84 in totaal. Het doel van de reis was niet bekend gemaakt, maar bleek
richting Hilversum e.o. te zijn, de Radio en Televisie studio's werden dan ook van
buiten goed opgenomen. Maar voor we zover waren hadden we eerst al om 10 uur
koffie gedronken in Emmeloord (Prinsehof) waar we na een tocht door de Noord-
Oostpolder arriveerden.
De aardappel- en bietenvelden lagen er prima bij en vanuit onze mooie zitplaatsen
in deze luxe bus, hadden we een machtig mooiuitzicht, hetwerd alwatwarmer, dus
iedere stoel kon z'n eigen luchtventilatie boven, regelen. Ook de stemming was al
aardig aanwezig, de eerste liederen werden al ingezet.
Om halÍ elf werd de tocht voortgezet richting Naarden, via Almere, Muiderberg,
Loosdrecht, Loosdrechtse plassen. Door een misverstand misten we een reisleider
die ons volgens afspraak door het Gooizou begeleiden. De chauffeur had dus een
dubbele taak en moest niet alleen de bus met z'n kostbare lading door de drukke
straten en wegen op de rechte weg houden, maarons ook nog van al die radio en TV
stations vertellen. Dat ging hem best af, maartoen we in Loosdrecht waren aange-
komen, voor de goede vezorgde kofÍietaÍel, bood hij als excuus ons allen een
consumptie aan, die onder applaus werd aanvaard.
Na de inwendige mens te hebben versterkt, was het ruim 14 uur. We reden weer
verder, door naar men altijd beweerde de mooiste streek van Nederland en kregen
ongeveer 2 uur de tijd ons in Hilversum te vermaken. De woensdagmarkt werd
bezocht, andere groepjes gingen een borreltje of ijsje halen. Kortom iederwas vrij
om deze uurtjes naar eigen keuze te vullen. Om 16 uurwas de bus weeraanwezig op
de aÍgesproken plaats en ook wij waren weer present.
De Íleur was ergoed in, lachen, babbelen en zingen, kortom een vrolijke boel. De
jongeren kwamen, toen we de terugtocht aanvaardden, prima los. leder had de
smaak goed te pakken, met Froukje en Fetsje als prima gangmaaksters, zelfs een
kleine polonaise kwam er aan te pas. ln Frederiksoord was de laatste pleisterplaats
niet het minst hoogtepunt van gezellig samenzijn, waar we tot 7 uur vertoefden in
gezonde stemming.
De terugreis naar Holwerd werd daarna met enige weemoed aanvaard. lmmers deze
dag was wonderwel zonder enige ongevalletjes verlopen. Dank aan zuster
Broersma voor haar zorgen, één bloedneus vezorgen was haartaak overde gehele
dag.
Toen we om ruim 8 uur in Holwerd binnenkwamen, stond Crescendo en de drum-
band klaar en ons muzikaal naar het centrum voorgingen met een aantal
dorpelingen, werd dit een echt feestelijke intocht, de kofÍie en broodjes smaakten
opperbest, keurig verzorgd door de fam. Venema. Hier werd deze wondermooie
dagtocht afgesloten met een toepasselijk woord door de heer Bergema namens
dorpsbelang. Hij wees nog op het belang voor oudere mensen en aangevuld door
een groep jongeren die zo'n groot aandeel in het plezierige van deze dag hadden
gehad.
Dit vraagt voor het volgend jaar om door te gaan. Namens de oudjes dankten P. v.d.
Ploeg en Th. Miedema een ieder die ons zo'n blijde dag hadden bezorgd en vooral



het actief bestuur van dorpsbelang die heel wat moeite had gedaan deze toch goed
te laten slagen.
Tot het volgend jaar, met misschien nog een bus erbij!!! 

Th.M.

BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN AFD. DONGERADEEL.WEST

Kursusprogramma 1 989-Í 990
Bij voldoende deelname worden de volgende kursussen gegeven:
Computercursus:
start 1'Í jan. 8x wekelijks o.l.v. D. Dijkman-Hiddema
Sieraden maken:
Start 3 okt.6x wekelijks,'s morgens maar niet op 17 okt.
o.l.v. Mary v. Rijn, Garijp.
Kook/bakcursus:
3x o.l.v. T. ldsardi-ldsardi. Tijd in overleg.
Ontspanni ngsgymnastiek:
6x vanaf jan. o.l.v. Els Aarts
Demonstratie:
Omgaan met de magnetron. Tijd: donderdag 23 nov. 14.00 u.
Literaire cursus:
Voor en na januari.

Jaarprogramma 1 989-1 990
23 oktober: Maandagmiddag 14.00 uur.

Café'De Waard van Ternaard'.
REUMA

15 november: Woensdagavonci 20.00 uur.
het 'Amelander Veerhuis' Holwerd.
Veranderingen voor vrouwen in de maatschappij na 1990.

14 december: Donderdagmiddag 14.00 uur.
'De Terpring', Brantgum
Kerstmiddag met Johan Veenstra

'15 januari: Maandagmiddag 14.00 uur.
'De Terpring', Brantgum
JAARVERGADERING / A. Fokkema-Visbeek

Februari: Eéndagsbestuur.

13 maart: Dinsdagmiddag 14.00 uur.
Dorpshuis Hantum
De heer Keune, Dokkum: Geschiedenis gemeente Dongeradeel.

5 april: Donderdagavond 20.00 uur
'De Terpring', Brantgum
De schrijver R. v.d. Velde



Bestuur:
Jelske de Groot-Hofman, presidente, tel. 05197-1411
Diny Boersma-Sanders, vice-presidente, tel. 05197-1896
Tietie Jensma-Olivier, sekretaresse, tel. 05197-2172
Wimmie Dijkstra-Postma, 2e sekretaresse, tel. 051 98-1 558
Eke Velink-Ganzinga, Penningmeesteresse, tel. 05198-1206

ONTSPANNINGSMIDDAGEN/AVONDEN IN''N!JHOF'' 1989

11 okt.: 'Ons genoegen'uit Harlingen
Mondorgelgroep

19 nov.: 'Pro Rege' uit Holwerd

22 nov.: Verkoopmiddag van artikelen welke gemaakt zijn
op de bezigheidstherapie o.a. draaiend rad,
raden enz.

19 dec.: Kinderkoor'Sjong mar ta' uit Holwerd

21 dec.: Kerstmiddag

ledereen is van harte welkom in de "Nijhof".

'19.30 uur

19.30 uur

14.00 t/m
'16.00 uur

16.00 uur

14.30 uur

COMPUTERCURSUS

De BASISCURSUS is opgezet voor hen die met een zogenaamde PC willen leren
omgaan. U maakt kennis met het besturingssysteem MS-DOS. lndien u de kursus
met succes doorloopt ontvangt u na aÍloop van de cursus een certificaat,
De kosten zijn t 125,-.
Uitkeringsgerechtigden genieten een speciale korting, zij betalen f 60,-.
Deze prijzen zijn exclusief cursusmateriaal.

Ja, ik wil mij opgeven voor de cursus.

Naam:

Adres:

Tel.nummer: ...............

lnleveren bij de bestuursleden voor 15 november a.s.

Na 15 november krijgen de deelnemers bericht waar en wanneer de cursus in
Holwerd begint.



GRANDIOZE FEESTAVOND IN 'T CENTRUM

Vrijdag j.l. hielden twee bekende muziekstations uit het Noord-Friese land een
Íeestavond voor hun luisteraars, met bekende Nederlandstalige artiesten.
Om ongeveer 20.00 uur werd de avond begonnen met het geweldige orkest van
Herman Lippinghof die de stemming er wel in hield. De mooie en vlotte zangeres
Colinda (uit Breda) viel met haar liedjes ook prima in de smaak.
Ook Janneke (die optrad met Colinda) uit Holwerd kreeg een daverend applaus.
Toen was het nog niet gebeurd, want na Colinda, kwam de zeer bekende Friese
zanger ROMMY op de buhne en bracht zijn liedjes ook de zaal in. Dat werd na aÍloop
beloond met een daverend applaus.
Nadat de klok 12 uur had geslagen werden de beide Noord-Friese piraten hartelijk
bedankt met hun aangeboden avond en werden beloond met een staand applaus.
Om ongeveer half een ging iedereen weer voldaan en uitkijkend naarvolgend jaar
weer naar huis.

2e PLAYBACKSHOW TE HOLWERD

Op vriidag 3 november in The Sound.
Henk's Platenbar en The Sound organiseren evenals vorig jaar weer een
playbackshow in The Sound. Henk en The Sound willen graag de Holwerder (en
omliggende dorpen) jeugd de kans geven zich op te geven voor deze playback-
show, zodat zij in ieder geval kunnen meedoen, maar dan moeten ze zich wel op-
geven voor 15 oktober a.s.
Henk heeft net als vorig jaar weer prachtige prijzen en een deskundige jury toege-
zegd. Dus jeugd, laat je zien en doe mee.
Opgave en inlichtingen bij Henk's Platenbar, tel. 05197-2079.

P.S. Als je iets wilt doen en de plaat oÍ cassette heb je niet, vraag het dan even aan
Henk, misschien kan die je helpen.

HET VERLEDEN VAN HOLWERD

Zoals in het vorige stukje vermeld, liet notaris Poelstra in 1910 aan de Stationswei
een nieuwe villa bouwen met op de palen van het inrijhek in vergulde letters de
naam "Nij Bonga". Poelstra had eerst enkele jaren aan de Foarstrjitte gewoond in
het huis waar nu de groentezaak van Bierma is. Erg lang heeft hijtrouwens niet in
Holwerd gewoond, want omstreeks 1923 is het notariaat in Holwerd opgeheven. Dit
had tot gevolg dat de notaris met vier man personeel naar Leeuwarden is vertrok-
ken. Dit waren de heren Tjepkema, Leistra, Willem de Jong (de beÍaamde dirigent
van Crescendo) en Klaas Hoekstra.
Het zal vermoedelijk in 1906 geweest zijn dat Poelstra zich in Holwerd vestigde als
opvolger van notaris B.K. Ypma. Althans Ypma had in 1905 nog de verkoping van
een "Zathe en landen" Sparendam" eigenaar Theunis K. Jensma, die er ruim vijÍtig
jaar boer was geweest. De boerderij staat aan de Ternaarderdyk en wordt thans be-
woond door de familie Lettinga.

l

l

l



Bij notaris Ypma, die aan de Hegebuorren woonde, was op kantoor als klerk werk-
zaam, Douwe Heeringa. Deze was éél van de zeven zonen van Jan Klazes Heeringa,
wonende op de boerderij "Dykslobbe" nabij de grens met Ferwerderadeel. Deze
boerderij is steeds in bezit van de Íamilie Heeringa gebleven en pas dit jaar in andere
handen overgegaan. Douwe zelf is ook enkele jaren boer geweest op de
"Morgenzon". Na het overlijden van notaris Ypma heeft hij diens kantoorvoortgezet
als administrateuraan de Foarstrjitte,lateropgevolgddoorzijnzoon. Heeringawas
vele jaren wethouder van Westdongeradeel en lid van Provinciale Staten van Fries-
land.
We gaan nu weer even terug naar Nij Bonga. Na het vertrek van Poelstra heeft
dokter C.A. Kruik zich hier gevestigd als huisarts, nadat hij eerst enkele jaren in het
huis waar nu J. Kooistra en S. Stienstra wonen, zijn praktijk heeft gehouden, die hij
had overgenomen van dokter Knip.
Voordien heeft dokter Knip nog aan de Ljouwerterdyk gewoond, links vanuit het
dorp. lk kan me nog vaag herinneren dat die woning is afgebroken. De grond ervan
is bij de naastgelegen boerderij gevoegd. Het zal ongeveer eind dertiger iarcn
geweest zijn dat dokter Kruik een benoeming kreeg als genee§heer-directeur van
het Diaconessenhuis te Leeuwarden. Hij is toen vertrokken en is opgevolgd door
dokter E.H. Eppèns. Naar ik meen is deze in l954weervertrokken en heeft dokter K,
Maltha de praktijk overgenomen. Thans is zijn zoon Leo alweertien jaarde Holwer-
der dokter.
De nu genoemde artsen heb ik persoonlijk nog goed gekend, maar oudèren weten
nog wel meer namen te noemen, zoals dokter Kuipers, die een nieuwe woning aan
de Foarstrjitte liet bouwen (het latere postkantoor). Dokter Meinesz heeft er later
nog gewoond en heeft de woning in 1907 verkocht aan de PTT.
Ook uit de vorige eeuw zijn enkele namen van dokters bekend. Omstreeks 1880
heeft dokter Wopke Feenstra zijn praktijk overgedragen aan zijn zoon Libbe
Feenstra. Tegelijkertijd woonde er nog een tweede dokter in Holwerd, namelijk B.
de Boer. Na de verbouwing van de dokterswoning tot PTT kantoor hebben er ver-
scheidene kantoorhouders in het grote huis gewoond. We herinneren ons nog
vanaf plm. 1920 Panman, Wensink, Woelinga, Keyser, Sikma, Visser, Van der Mark,
Edes. Opvallend is het hoeveel personeelertoen bijde PTTwerkzaamwas. Behalve
de kantoorhouder waren er nog twee personen op kantoor (mej. A. Heeringa en
Riemersma). Verder waren er drie vaste bestellers (G. Bijlstra, R. Jongedijk, Joh.
van Duinen). De post werd drie maal daags met de postkar van de trein gehaald en
ook besteld.
We zien dus dat er bij de posterijen danig is ingekrompen, ook mede als gevolg van
het betalingsverkeer, want vroeger werden er veel kwitanties door de bestellers
aangeboden, wat zeer tijdrovend was. Er woonde vroeger in Holwerd ook een rijks-
ontvanger, bij wie men zijn belasting kon betalen. Op de plek waar nu de Friesland
Bank staat, woonde in 1918 de ontvanger Winkler. Geert van Duinen en Thomas
Schaafstra zijn daar nog op kantoor werkzaam geweest. Begin twintiger jaren is er
een nieuwe woning met kantoor aan de Stationswei gebouwd waar L. Olivier nu
woont.
Ontvanger Kennema heeÍt er gewoond en later Rietman. Nadat Rietman vertrokken
is, is het kantoor opgeheven. Wie nog meer met belastingzaken te maken had, was
de kommies. Enkele namen weet ik me te herinneren, Eekma, de Wit, Sterk en de
nog bij velen bekende van der Laan. Na dienst pensionering is dit werk steeds vanuit
Dokkum geregeld.
Hiermee willen we deze af levering besluiten, maarwe hopen een volgende keer nog
eens verder te gaan over het verleden van Holwerd.

M,G,



WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

. HUISARTS:

dokter Maltha, spreekuur volgens afspraak, tel. 130í, Stationsweg 25.

GROENE KRUIS . WIJKVERPLEGING

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.2478/1876.

H U ISARTSENLABORATORI UM :

Plaats:'G roene Kru isgebouw;
tijd: maandag 9.45 - 10.00 uur
en woensdag 8.30 - 8.45 uur.

TANDARTS

Mw. van der Woude, Beyertstraat 101, tel. 2300..

BESTUUR:

J.R. Moorman, Miedweg 1, tel. 1876.
Jannie Osinga, de Theebus 30, tel. 1271
D. Bergema, Pollewei 2, tel.1423
J.T. de Haan, Stationswei 15, tel. 1384
Sonja de Jong, Voorstraat 19, tel. 1326
Akke Kamstra, de Morgenzon 3,

P. Sauermann, Moppenbuurt 8, 1e1.2467.

Kopij voor het volgende nummer inleveren bii laatstgenoemde voor 12 december
a.s.
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