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HUTTENDORP 1990 ''DE HOLWERTER BERNESTED''
Zoals u allen wel opgemerkt zult hebben, heeÍt de Chr. Oranjevereniging in
de laatste 2 weken van de schoolvakantie een huttendorp voor de lagere
schooljeugd georganÍseerd; hierbij volgt een verslag.
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le week:
De bouw van het huttendorp startte op maandag 30 juli, diezelfde ochtend be-
reikte ons het bericht van de Gemeente Dongeradeel dat de voor het dorp
aangevraagde subsidie werd geweigerd.
We besloten toch door te gaan en gingen naarstig op zoek naar sponsors. Dit
kwam eerst wat moeizaam op gang maar na enige publiciteit meldden de gul-
le gevers zich spontaan aan hetgeen resulteerde in maar liefst een 30-tal
sponsors.
De eerste week was gereserveerd voor de bouw van de hutten, maar de
bouwvakkertjes in spé werkten zo snel en eÍficiënt dat het grootste deel van
het dorp woensdag 1 augustus al gereed was. De naam voor het dorp was in-
middels ook al bedacht'DE HOLWERTER BERNESTED'.
Op donderdag 2 augustus liep de temperatuur op tot een graad oÍ 30, hierop
werd besloten de kinderen maar enige verkoeling aan te bieden in de vorm
van een waterballet; dit viel wel in de smaak, er zijn dan ook ettelijke litertjes
doorgedraait.
De volgende dag liep het kwik op tot boven de dertig graden, het was niet
meer verantwoord om op het veld te spelen (het was er té heet), daarom was
het kamp die middag gesloten van één tot vier uur. 's Avonds konden de kin-
deren echter weer spelen en timmeren tot t 21.00 uur.
Zalerdag werd wederom besloten het kamp 's middags te sluiten (hetgeen
door Hans de Jong nog is aÍgekondigd).Op deze middag Iiep de temperatuur
op tot zo'n 36 graden, maar's avonds was de temperatuur al behoorlijk ge-
zakt (25'C) en werden de kinderen en de hutten vanuit de lucht gefilmd,
Hierna mochten de kinderen meedoen aan een wedstrijd "wortelhappen",
hierbij ging het om de snelste tijd en het geringste aantal straÍpunten. Na de
gebruikelijke ranja ging iedereen om halÍ tien naar huis.

2e week:
Op maandag 6 augustus was de temperatuur weer normaal en konden de
kinderen de hele dag naar hartelust spelen en timmeren en 's avonds was er
eerst een wedstrijd touwtrekken voor de kinderen. Hierna l<wamen de oude-
ren aan de beurt, zij werden hierbij Íanatiek aangemoedigd door de kinderen
en omstanders.
Toen dit gebeurd was kreeg iedereen nog wat drinken en chips en om half
tien druppelde het kamp weer leeg.
Dinsdagochtend regende het maar 's middags was het droog en scheen de
zon weer volop zodat ook deze dag niet een vertoren dag was. 's Avonds
vanaÍ zeven uur konden alle inwoners van Holwerd het huttendorp bezichti-
gen (die avond waren er een kleine 200 bezoekers) en was er de mogelijk-
heid tot jureren. Er was echter één probleem. AIle hutten waren namelijk even
mooi en zalen zo vakkundig in elkaar dat een hooÍdprijs hierbij niet van toe-



passing was. Besloten werd alle kinderen een prijs te geven, want ze hadden
allemaal hun best ervoor gedaan.
Op woensdag zat het weer ook prima mee, het aantal deelnemende kinderen
was inmiddels opgelopen tot !4h.lig, dit was voor het bestuur reden voor een
deelnamestop, alles was vol en er konden vanaf toen geen hutten meer wor-
den bijgebouwd.
Woensdagochtend kregen we hoog bezoek, burgemeester Sybesma was spe-
ciaal naar het dorp gekomen en heeft alle hutten met de kinderen bekeken,
ook h'rjwas tevreden over het resultaat.
Diezelfde middag werden de kinderen van het huttendorp en alle andere aan-
wezige kinderen getrakteerd op patat met mayonaise en 's avonds was er
een wedstrijd ringsteken georganiseerd.
Met twee oudere kinderen voor en één jonger kind op de ponywagen was dit
een prachtig gezicht. Na aÍloop hiervan werd bekend gemaakt dat het dorp
donderdag alleen 's middags open zou zijn zodat de kinderen uit konden rus-
ten en zich konden voorbereiden op de slotdag.
Op vrijdag 10 augustus was het dan zover: 's ochtends was er een zeskamp
voor de kinderen en tussen de middag ging iedereen pannekoeken eten in
een heuse legertent. De jeugd verslond in één uur tijd t 360 pannekoekenllt
's Middags mochten de kinderen eerst even spelen, hierna werden ze opge-
splitst in twee groepen van elk 40 personen. Terwijl de ene groep naar de
wandelende poppenkast in de tent zat te luisteren, studeerde de andere
groep met ds. Kaper een lied in, zij had hiervoor een accordeon én een gitaar
meegenomen.
Een uur later kwam de andere groep in de tent en mochten de resterende kin-
deren het tiedje instuderen. Aan het einde van de middag hebben de kinderen
de buren (aan de Hemmingawei) nog bedankt en om t 17.00 uur ging ieder-
een naar huis om even uit te rusten.
's Avonds kon iedereen dansen op de fraaie klanken van het Holwerder draai-
orgel "de lnsulinde" terwijl ondertussen alle door de kinderen gewonnen prij-
zen werden uitgereikt.
Het was intussen negen uur geworden en bijna alle sponsors stonden voor de
poort in aÍwachting van wat de jeugd voor hun in petto had. Nàdat alle spon-
sors persoonlijk door Sip en Egbert waren bedankt, kon de echte huldiging
plaatsvinden; de kinderen zongen het lied wat ze die middag hadden geleerd.

Hierna maakte het bestuur bekend dat de hutten nog 14 dagen mochten blij-
ven staan. Het was inmiddels half tien geworden, sommige kinderen sliepen
al "by mem op'e earm" en het was dus hoog tijd om naar huis te gaan. We
zongen nog een lied voor de sponsors, wat oot< werd begeleid door ds.
Kaper, en om 21.35 uur ging iedereen moe maar voldaan naar huis.



Slotwoord:
Wij stellen voor om volgend jaar weer iets dergelijks te organiseren, maar dan
in samenwerking met meerdere verenigingen (Concordia, Dorpsbelang, de
Sound) en veet vrijwilligers???
Dit omdat een dergelíjk evenement bestemd is voor alle lagere schooljeugd
en daarom een zaak is voor het hele dorp én vanwege het financiële aspekt.

Tenslotte willen wij nogmaals een ieder bedanken voor de geleverde inzet,
voor het welslagen van "het huttendorp 1990'.

Het bestuur van "de Christelijke Oranjevereniging" Holwerd.

NIEUWS VAN DE FEDERATIE VAN DORPSBELANGEN DONGERADEEL

ORGANISATIE
Op blz. 18 en 19 van het beleidsplan wordt een aantal suggesties gedaan
over de organisatorische aspecten van de opstelling van het jaarlijkse pro-
gramma. Wij vÍnden het instellen van een permanent overlegorgaan kleine
dorpen een uitstekende zaak. ln deze commissie kunnen ook voorstellen voor
streekgerichte projecten worden ontwikkeld. De federatíe is nu met twee ver-
tegenwoordigers betrokken geweest bij de opstelling van het beleidsplan. We
vinden een aantal van twee in het permanent overlegorgaan het minimum.
Wij pleiten voor vier vertegenwoordigers. De taken kunnen beter worden ver-
deeld en de voortgang ís er bij gebaat.
We vinden wel dat de taken en bevoegdheden van een dergelijk orgaan goed
en nauwkeurig moet worden omschreven. Het scheppen van een vast aan-
spreekpunt voor kleine dorpen binnen het gemeentelijk apparaat juichen we
toe. Dit kan veel onduidelijkheden voorkomen.
Bovenstaand gedeelte is een onderdeel van de reactie die de federatie van
dorpsbelangen heeft gegeven op het kleine kernen beleid. Het permanent
overleg met gemeente heeft inmiddels gestalte gekregen en onze vertegen-
woordiging hierin is uitgebreid van 2lot4 personen. Hiermede hoopt de fede-
ratie sneller en beter te kunnen inspelen op de aktuele situatie in de dorpen.
De vier vertegenwoordigers in het overleg orgaan hebben elk een vijftal dor-
pen "onder" zich zodat men niet de materie van elk dorp eigen behoeft te ma-
ken. Een praktisch voordeeldus.
Ook is mede door de Íederatie veranderd het jaarlijks overleg met de bestu-
ren van dorpsbelang en het college van burgemeester en wethouders. Hierop
was veel kritiek van een aantal dorpen. Men mocht het antwoord op gestelde
vragen aanhoren maar verdere discussie was aldaar uitgesloten. Menig be-
stuur van dorpsbelangen keerde gefrustreerd weer naar huis.



Menig bestuur van dorpsbelangen keerde gefrustreerd weer naar huis.
Vanaf dit jaar wordt de situatie anders. Het college van B & W gaat nu om de
twee jaar bij de dorpen Iangs om zich ter plekke van de problematiek op de
hoogte te stellen. Eenvoudiger wordt het nu ook de betrokken mensen in het
dorp daarbij te betrekken. Mogelijke grote problemen kunnen dan door
betrokkenen worden toegelicht. Het lijkt ons een hele verbetering.
De federatie heeÍt in het verleden noga! gepleit voor verlaging van de
bouwkavelprijs in de dorpen, hetgeen toen resulteerde in een verlaging van
vijfduizend gulden per kavel. Een en ander leek ons toen wat karig toe en we
drongen aan op verdere verlaging van de kavelprijs. Dit vond politiek gehoor
en de prijs is met nog eens vijfduizend gulden gezakt tot in totaal tienduizend
gulden.
De Íederatie zal in de nabije toekomst proberen alle kavels in de dorpen te
inventariseren en in een verkoopcampagne pogen deze kavels aan de man te
brengen. Mogelijk dat de banken met wat voordelige hypotheken kunnen
komen, gezien de niet alte lage rente van het moment. U wordt hiervan op de
hoogte gehouden.

''IN 19í6 BELANGRIJKE VERBETERING HOLWERDER VEERDAM''
Aldus een artikel in de vorige krant. Gezien de reeks van negatieve publiciteit
over het parkeren op de veerdam, inbraken etc. lijkt het ons nuttig dat er weer
wat verbeterd gaat worden zodat deze negatieve publiciteit, waarbij altijd ook
Holwerd wordt genoemd eens aÍgelopen zijn. Zelfs de gemeenteraad van
Ameland buigt zich over dit probleem. De firma Wagenborg onNangt wel de
stallingsgelden en niet gering op jaarbasis, ze zouden wat aan beveiliging
moeten doen en wel met ingang van het komende seizoen.

VOOR DE HARDNEKKIGEN ONDER ONS
Het is ten strengste verboden om puin en andere rotzooi te storten op
plaatsen waar dat niet hoort, en dat is bijna op elke plaats in de gemeente. De
bietenopslagplaats Medwerderweg is zo'n plaats waar herhaalde malen vuil
etc. wordt neergegooid.
Eerdere oproepen in dit blad om dit niet te doen hebben weinig effect gehad.
Wel hebben we inmiddels de namen van een drietal personen die zich
hieraan schuldig maken. Op het moment van schrijven ls de bietenopslag-
plaats schoon. Mochten we weer overtredÍngen constateren dan geven we de
namen door aan de politie die proces-verbaal zal opmaken.
Gewoon niet doen dus, want het is a-sociaalll

POMP BOSMA'S PLEIN
Menigeen zal we! gedacht hebben "waarom is het oude onding nog niet weg".
Wel, één van de redenen is dat ambtel'rjke molens onvoorstelbaar traag draai-
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en. Daarbfl komt dat er vanuit de middenstand het idee naar voren is gebracht
om een en ander in eigen beheer te gaan uitvoeren met het idee hierachter
dat het nu maar eens goed moet. Mogelijk kan de pomp weer worden
aangesloten op de oude bron. Een en ander heeÍt u al eerder kunnen lezen.
De gemeente gaat accoord, maar komt met een dusdanig laag bedrag over
de toonbank, met hierbij vele eisen dat we eerst weer met de gemeente
hierover moeten praten.
Verder bericht volgt.

RECONSTRUCTIE STATIONSWE!
Zoals u eerder ook heeÍt kunnen tezen zouden er op meerdere plaatsen
versmallingen komen teneinde met name de overlast van de bussen tegen te
gaan. Afspraken hierover werden vorig jaar reeds gemaakt met de wethou-
der.
Een jaar na dato komt de wethouder met het verhaal dat het aanbrengen van
versmallingen teveel belasting zou geven voor de fundering op het overgeble-
ven stuk rijbaan, het verkeer van beide kanten moet dan over een smal stuk.
Zeg dal dan eerder en maak niet eerst aÍspraken met ons.
Op deze wijze is het niet leuk meer om je tijd en energie in dergelijke zaken te
stoppen, meneer de wethouder. We worden er moedeloos van!

REGIONALE KRUISVERENIGING FRIESLAND.NOORD

Sinds maart van dit jaar ben ik, Nel Dillema, als gezondheidsvoorlichter
werkzaam voor de kruisverenigÍngen in de gemeente Dongeradee!. Mijn taak
is het plannen en organiseren van cursussen en bijeenkomsten over diverse
onderwerpen die te maken hebben met onze gezondheid en welzijn. Alle
plannen voor dit najaar worden via de (plaatselijke) krant, posters en folders
etc. bekend gemaakt aan iedereen. (zie ook hierbij in dit blad van dorpsbe-
langen).
Graag zou ik ook van u willen weten of u suggestíes heeft voor bepaalde cur-
sussen, themabijeenkomsten of andere aktiviteiten die georganiseerd kunnen
worden door de kruisvereniging. Als u ideeën of vragen heeÍt, bel me gerust.
lk ben op maandag, dinsdag en woensdag te bereiken in het wijkgebouw te
Dokkum, Markt 30, teleÍoon 05190-2365.

VOORLICHTINGSAANBOD . NAJAAR 1990
Groene Kruisvereniging Dongeradeel
Voor opgave en inÍormatie kunt u dagelijks bellen
tussen 1 en2 uur met de wijkverpleging
Dokkum: 051 90-221 3, Ee: 051 94-354
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Wijkgebouw Dokkum, Markt 30
doorlopend starten er nieuwe cursussen
Annet Nichollson, Íysiotherapeute en
Anneke Brunia, wijlcverpleegkundige
Gratis voor leden van de kruisvereníging

Wijkgebouw Holwerd, Fonteinstraat I
doorlopend starten er nieuwe cursussen
fysiotherapeute en
Marijke WijtÍels, wijl«erpleegkundige

Wijkgebouw Dokkum, Markt 30
van 27 19 tlm 25110 van 20.00-22.00 uur
Annie Verwer, w'rjkziekenverzorgende en
Annette van't Hoenderda!, wijkverpleegkundige
Gratis voor leden

Cursus ziekenverzorging thuis

Cursus ziekenverzorging thuis, speciaal bedoeld voor mannen

Zwangerschapsgymnastiek

Waar
Wanneer
Door wie

Kosten

Waar
Wanneer
Door wie

Waar
Wanneer
Door wie

Kosten

Waar
Wanneer
Door wie

Kosten

Cursus: Slapen kun ie leren

Waar
Wanneer

Door wie
Kosten

Gebouw N.H. kerk, Oosternijkerk
9 oktober, 30 oktober, 6, 20 en27 november
Bregt Elgersma, wijkziekenverzorgende en
Ytsie Hiemstra, w'rjl«erpleegkundige
Gratis voor leden

Wijkgebouw Ee, dr. Ruinenstraat 1

op 11 en 12 sept.

Cursus van 1719llm 29110 van 19.30 - 21 .30 uur
Tiny Bosscher, cursusleidster
Í 40,- materiaalkosten incl. kopje kotÍie en thee

Cursus: Stoppen met roken

Waar : Wijkgebouw Dokkum, Markt 30
Wanneer : lntroductiebijeenkomst 9 oktober, 19.30-21.30 uur

van 13.30 - 16.30 uur
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Cursusdagen:
maandag 23 okt., dinsdag 24 olct., woensdag 25 okt.
donderdag 26 okt., maandag 29 okt., dinsdag 30 okt.
woensdag 7 nov., dinsdag 20 nov.

Alle data van 19.30 - 21.30 uur.

Door wie : Cursusleider St. Leven en gezondheid
Kosten : f 95,- inclusief koÍÍie en thee

TENTOONSTELLINGEN

"Ze wordt zo vergeetachtig", over dementie

Waar
Wanneer

Door wie

Kosten

Spee!-goed-speel-beter
over leuk, leerzaam en verantvvoord speelgoed

Wijkgebouw Ternaard, W.v. Peymastr. 13
Tentoonstelling van 10 sept. Vm 23 nov.
Themabijeenkomst op woensdag24 okt. van 20.00-22.00 uur
Mevr. Van der Gaag van de Alzheimer Stichting en
Bregt Elgersma, wijkziekenverz.
Geen

Waar
Wanneer

Door wie
Kosten

Wijkgebouw Ee, dr. Ruinenstraat 1

Tentoonstelling van 10 sept. Vm 23 nov.
Themabijeenkomst di. 30 okt. van 9.30-11.30 uur
Opvoedingsvoorlichtster en wijkverpleegkundige
Geen

Kindertandverzorging

Waar : Wijkgebouw Ee, dr. Ruinenstraat 1

Wanneer : Tentoonstelling 10 sept. Um 23 nov.
Themabijeenkomst do. 1 nov. van 9.30 - 11.30 uur.

Door wie : Tandverzorgingsdeskundige en
Marijke Wijffels, wijkverpleegkundige

Kosten :Geen
(themabijeenkomst: gratis voor leden)



!ncontinentie

Waar
Wanneer

Door wie

Kosten

Waar
Wanneer

Door wie

Kosten

Wijkgebouw Dokkum, Markt 30
Tentoonstelling 10 sept. Vm 23 nov.

lncontentiespreekuur:
Elke 2e woensdagmiddag van de maand in het wijkgebouw
Dokkum,
Elke 3e dinsdagmiddag van de maand in het wijkgebouw
te Ee.
Bregt Elgersma, wijkziekenverz., tel. 051 94-354,
tussen 13.00 - 14.00 uur
Geen
(incontinentiespreekuur: gratis voor leden)

"Weet wat u slikt"
een bijeenkomst over medicijnen

Wijkgebouw Holwerd, Fonteinstr. 8
Tentoonstelling van 3 sept. Vm 23 nov.
Themabijeenkomst di. 13 nov. van 9.30-1 1 .30 uur.
Dhr. DikhoÍÍ, apotheker te Dokkum en
Itty Boersma, wijkverpleegkundige
Geen
(themabijeenkomst: gratis voor leden)

BIJEENKOMSTEN

Goede voeding en uw hart
over voeding in relatie tot hart- en vaaZieken

Waar :Wijkgebouw Anjum
Wanneer : donderdag 1 nov. van 20.00 - 22.00 uur

Waar :Wijkgebouw Morra
Wanneer : donderdag 8 nov. van 20.00 - 22.00 uur

Waar :Metslawier
Wanneer : donderdag 22 nov. van 20.00 - 22.00 uur

Door wie: een diëtiste van de Ned. Hartstíchting
Kosten . f 1,- p.p. voor het maken van verantwoorde hapjes.

I

I



ONTSPANNINGSMIDDAGEN/AVONDEN
VERZORGINGSHUIS''NIJHOF"

22okl.
23 okt.
24 oln.
25 okt.
13 nov.:
20 dec.:

60+ kabaret
Spelmiddag
Mondorgelclub uit Harlingen
Bingomiddag

Pro Rege uit Holwerd
Kerstmiddag

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
19.30 uur
14.30 uur

Gasten zijn van harte welkom
op deze middagen/en avonden.

"Níjhof"

NIEUWS VAN DE C.P.B. WESTDONGERADEEL

Wat is de C.P.B.?
De Christelijke plattelandsvrouwenbond is een vrouwenvereniging die als
grondslag heeft Gods woord op elk levensterrein en voor elke levensuiting.
Vanuit deze grondslag probeert de C.P.B. haar doelstelling te bereiken.
Doelstelling: Werkzaam te zijn in het belang van bewustwording, vorming en
ontwikkeling en welzijn van de leden op het terrein van gezin, arbeidssituatie
en samenleving.
!n de praktijk komt het erop neer dat men 1 keer in de maand bijelkaar komt
om te luisteren naar een spre(e)k(st)er over de meest uiteenlopende onder-
werpen oÍ men is kreatieÍ bezig. Deze avonden zijn informatief, leerzaam en
gezellig.
Enkele onderwerpen van het afgelopen seizoen waren:
Het milieu - door D. de Boer
Dhr. H. Wiegel over zijn werk als commissaris van de Koningin van Friesland.
De Hartstichting met veel tips en ideeën voor een gezond leven.
Een boekbespreking.
Kreatieve avond.
Ook werden er enkele cursussen gegeven o.a. Filigraan, Rondom het boek.
U ziet het veel verscheidenheid maar toch actueel. Ons nieuwe programma
voor het seizoen 1990/1991 ziet er als volgt uit:
15 okt. : De Nierstichting
19 nov.: Het Wereld Natuur Fonds
14 jan.: Tussen Kunst en Kitsch, antiekzaak de Slag



4tebr. : Kreatieve avond
25 febr.: Ds. Visbeek met een lezing over lsraël
maart : Excursie
22 april:- Jaarvergadering met mevr. Westerhuis

die verschillende schetjes zal opvoeren.

De C.P.B. Westdongeradeel omvat de volgende dorpen:
Ternaard, Hantum, Hiaure, Hantumhuizen, Holwerd
Als u denkt, ik wil best eens een avond meemaken, kom gerust het is geheel
vrijblijvend. De avonden beginnen om 19.45 uuren vinden plaats in het Ned.
Herv. gebouw in Ternaard.
Wilt u meer inlichtingen bel dan gerust:
Hantum : A. Hylkema, Smidsstri.17, tel. 05198-1904
Ternaard: P. de Graaf, Lytse wei 2, tel. 05198-1929

Misschien tot ziens, het bestuur van de C.P.B. Westdongeradeel.

NEDERLANDSE CHRTSTEN VROUWEN BOND (NCVB) AFD. HOLWERD

Jaarprogramma 1990 - 1991
3 okt. : Uitnodiging door de Zusterkring

Spreekster: ds. Zijlstra-de Boer met het onderwerp:
"De schepping..... ons een zotg?"

16 okt. : Dhr. U. Zwaga komt met het onderwerp:
"ln de schaduw van de Middelzeedijk".

20 nov.: Notaris Kooistra uit Dokkum met het onderwerp:
"Op it méd fan patsjen'.

17 dec.: Kerstavond. Gezamenlijke viering.
15 ian. : Mevr. T.C. Vogels met het onderwerp:

"Turkije, Mongolië en Rusland"
Réisbeschrijving met dia's.

19 Íebr.: Jaarvergadering.
Mevr. Kloosterman uit Bergum met schetsjes.

19 maart Mevr. Postma van Metslawier, onderwerp:
"Economische zelfstandigheid".

16 april: Fam. Buwalda uit Dokkum, onderwerp:
"Schepping en vier jaargetijden".

Mei : Reisje???

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 15 november te geschieden.

I



Mevr. M. Vrieswijk-van Dijk 1e pres., te|.05197-1493
Mevr. H. Hiddema-Wijnja 2e pres., tel. 05197-1952
Mevr. L. Teertstra-de Jong penningm.,te!. 05197-1351
Mevr. D. Leegstra-v.d. Woude secr., tel. 05197-1812
Mevr. S. Bilker-Mellema te!.05197-1553
Mevr. S. Herder-Koree te\.05197-21'17
Mevr. A. Hiddema-Meindertsma ziekenbezoek

HET VERLEDEN VAN HOLWERD

ln het vorige stukje hebben we stilgestaan bij het grote aantal gardeniers die
vroeger als zodanig een bestaan vonden. Sommige namen hebben we ge-
noemd, maar een enkele wil ik er nog aan toevoegen en wel die van een bij-
zondere gardenier, namelijk Waling Veldema. Reeds voor de oorlog hield hij
zich bezig met de bloembollenteelt.
ln de vorige eeuw hebben er in en rondom Holwerd meer boerder'tjen gestaan
dan nu het geval is. Sommigen zijn afgebroken, anderen hebben een andere
bestemming gekregen. We willen eens nagaan welke boerderijen er om-
streeks 1850 waren en zo mogelijk de naam en die van de bewoners ver-
melden.
Te beginnen bij de grens van Ferwerderadeel, stond een boerderij "Klein Dijk-
slobbe" bewoond door Lykele Jeltema. Het woongedeelte staat er vermoede-
lijk nog. Bij verkoop gingen de landerijen over naar gebroeders Lieuwe en
Klaas Hesseling, Ten westen hiervan stond en staat nog "Groot Dijkslobbe".
Deze boerderij is in gedeelten verkocht, in hooÍdzaak aan de Íamilie Hesse-
ling, waarvan Klaas Hesseling eigenaar en gebruiker van het "hornleger"
werd.
De lander'rjen van Klein- en Groot Dijkslobbe zullen toen wel samengevoegd
z'rjn. Hoe lang de familie Hesseling er heeft gewoond is mij niet bekend, maar
omstreeks 1870 was Jan Klazes Heeringa er de boer en werd aan het einde
der vorige eeuw opgevolgd door zijn zoon Sjouke. Tot voor kort is deze boer-
derij in de familie Heeringa gebleven. Zalhe Dijkstra stond tussen Groot
Dijkslobbe en Klein Monnikshuis. De huizinge is afgebroken en de landerijen
bestaande uit 80 pondemaat buitendijksland in percelen verkocht.
Kleinmonnikhuis is omstreeks 1855 aangekocht door Tiete Sjoerds de Groot.
Latere bewoners waren Anne T. de Groot, Willem Hiddema, Dirk Andringa,
Jan G. Sinnema en thans Jouke Zijlstra. Groot Monnikhuis heeÍt iets weste-
Iijker gestaan, de plaats is nog lang herkenbaar geweest. Ook deze boerderij
is afgebroken en het land in gedeelten verkocht.
Op de hoek aan de weg naar Medwerd staat de boerderij "de Roode Schuur",
tot voor een paar jaar terug nog bewoond door Nico Bierma en thans niet
meer als boerderij in gebruik. Reeds vanaÍ midden vorige eeuw hebben hier



Bierma's gewoond. Hessel ldzes, lgle Hessels, lds lgles.
Van de boerderij in de Hornen was de naam Hogenhiem en wordt nu al ruim
70iaar bewoond door de familie Andringa. Sinds t 1880 woonde er de familie
Van der Weg, Thijs, Pieter en Willem.
Daarvoor heeft er Alef Olivier gewoond. ln de Hornen moet ook nog Klein
Ypma Zalhe gestaan hebben, vermoedelUk op de plaats van het huis waar P.
Andringa heeft gewoond. Evenzo was er een boerderij 'Tjesema", misschien
waar S. Malda het laatst heeft gewoond.
De boerderijvan Ype Malda heeft zijn grooNader Germen Malda in t 1923 la-
ten bouwen op een nieuw terrein, daar schuin tegenover. Groot Medwerd was
de boerderij die de laatste jaren in gebruik was bij de Grontmij. Bewoners zijn
geweest Tjeerd Penninga, Sije de Jong, Lieuwe Reitsma en Bouke Reitsma.
Ongeveer noordelijk van Groot Medwerd heeft een boerderij gestaan waar nu
niets meer van over is. De naam was "Harig" en werd bewoond door de
weduwe Lieuwe Banga. Deze is in 1874 overleden en vermoedelijk is de
boerderij daarna aÍgebroken.
Klein Jaarsma, groot 60 pdm. waarvan we ons het restant nog herinneren als
de "Boekweitplaats", gelegen tusen de spoorlijn en Medwerd, als laatste be-
woner Jan Foekes de Vries.
De landerijen zijn vroeger in kleine perceeltjes verkocht. Groot Jaarsma is in
zijn geheel behouden gebleven. Als eigenaren oÍ gebruikers Abe Gotfes de
Boer, Tjeerd Abes de Boer, Tjepke J. Heeringa, Tjalling Kampstra, Piet van
der Wal en thans Sipke van der Wal.
Hierbij wil ik het vooreerst maar laten, we hebben gezien dat er heel wat is
veranderd. Vermeld mag nog worden dat er in 1936 een nieuwe boerderij in
de polder is gebouwd, namelijk die van Louw Olivier.

M.G.
WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

6 okt.
13 okt.
20 okt.
27 okl.
3 nov.
10 nov.:
17 nov.:
24nov.:

15 dec.: dr. C. v.d. Lugt
22dec.: dr. P. Luyendijk
25 en
26 dec.: dr. P. Luyendijk
29 dec.: dr. L.C. Maltha
31 dec.
+ 1 jan.: dr. L.C. Maltha

1 dec.
8 dec.
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HUISARTS

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

GROENE KRUIS . WIJKVEHPLEGING

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)
te\.247811876.

HUISARTSEN LABORATORIU M

Plaats : Groene Kruisgebouw
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,
Jannie Osingade Theebus 30,
D. Bergema Pollewei2,
J.T. de Haan Stationswei 15,
Sonja de Jong Voorstraat 19 ,

Akke Kamstra de Morgenzon 3,

tel. 1876
1e1.1271
tel.1423
tel. 1384
te!. 1326
tel. 2363

P. SauermannWide Stege 2, Ferwerd

REDAKTIE

Stukken voor redaktie kunnen op adres in Holwerd,
Moppenbuurt 8, ingeleverd worden.
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