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ln april van dit jaar heeft de HMV zorg gedragen voor een goed georganiseerde
voorjaarsbeurs met de nodige attrakties. Het geheel zag er zeer verzotgd uit en het
was druk en gezellig. Naar we hebben begrepen ziin er goede zaken gedaan.
Misschien niet altijd op het moment van de beurs zelf dan toch wel later.
Een dorp en haar middenstand kan zich op deze w'tjze goed presenteren. Wij von-
den het een goed initiatief. Een pluim voor de HMV.

Wanneer er sprake is van afbraak in de dorpen kun je geen gezagdragers krijgen in
het dorp. Hiervoor is iets meer nodig en wel in dit geva! een 7S-jarig huwelijk van
Jan Wiersma (99) en Klaske Hoekstra (97).
Op deze bewuste dag in mei werd het echtpaar vereerd met een bezoek van burge-
meester Sybesma, Commissaris der Koningin de heer H. Wegel en de kamerheer
van de koningin jhr. Van Eisinga.
Een hele eer om dit gezelschap te mogen onvangen. Een uniek jubileum waarme-
de dorpsbelang het echtpaar Wiersma dan ook van harte geluk heeft gewenst met
een bloemetje namens de leden van dorpsbelang.
Wij wensen het echtpaar Wier-sma nog vele jaren toe in gezondheid en ín de Nijhof.

De Rabobank bestaat 75iaar
Alweer een jubileum om even b'rj stil te staan. Het bestuur van dorpsbelang wenst
de jubilerende Rabobank van harte geluk met deze mijlpaal. Mooie brochures doen
het licht zien, waarin de taak van deze bank in de regio wordt belicht. Het is alle-
maalniet niks.
Holwerd blijkt het epísch centrum te zijn voor wat betreft de verwerking van betalin-
gen. PrachtÍg, prachtig, was het maaÍ zo prachtig.



Een circulaire van enige dagen daarvoor blijkt een nuchtere opsomming te geven
van openingstijden van de rabobanken. Het kost even moeite om te ontdekken waar
het verschil zit. Zo'n soort zoekplaatje waar je de verschillen dient aan te kruisen, u
kent dat wel. Bíj Holwerd was onder "ochtend" een kruisje vergeten, het gaat dus
over de openingstijden.
Gelukkig hadden we het gezien. Zo'n foutje is slordig in het jubileumjaar dus wij me-
teen naar de voorjaarsbeurs alwaar de Rabobank acte de presence gaf. Het Íoutje
even gemeld aan het opperhoofd ter plaatse die echter na enige aarzeling toegaf
dat hier geen sprake was van een fout, maar dat dit wel klopte. De man leek er ook
niet erg gelukkig mee en verwees naar de heer Den Toom, direkteur van de bank.
"Het kan allemaal niet meer", redeneerde de dírekteur en was verder zakelijk vrien-
delijk. Ekonomische belangen, etc., we moesten het begrijpen. Een geldautomaat,
medeveroorzaker van het kwaad, had de plaats ingenomen van vriendelijk service-
verlenende mensen. Onze vraag is echter: Waar is de geldautomaat, afgezien nog
van het feit dat het er op neer komt dat de servíce-verlening in tijd met b'rjna 50% is
gedaald.
Eigenlíjk toch een triest jubileum voor Holwerd, overschreeuwd door mooie woorden
en brochures. Een beetje koud en kil, meneer Den Toom, geacht bestuur. Naar wij
hopen zullen de klanten van de Rabobank hier heÍtig tegen protesteren en aandrin-
gen op een heropening van de ochtendsessie van de bank.
Wij wensen direktie en bestuur een goed feest toe.

De reis voor ouderen was dit jaar weer een groot succes. Was de belangstelling
jaarlijks tanende, de laatste jaren neemt het aantal deelnemers gestaag toe. Een
uitgebreid verslag hiervan vindt u elders in dit nummer.

Na afloop van de braderie op 17 augustus zal weer ringrijden worden georganiseerd
door dorpsbelang. Houdt u deze datum vrij in uw agenda.

Wij hebben bereid gevonden in ons bestuur plaats te nemen dhr. K. v.d. Wal.
Bezwaren of tegenkandidaten kunnen worden ingediend 14 dagen na het verschij-
nen van dit nummer bij het secretariaat.
Tevens zoeken we nog een manspersoon om onze gelederen te komen versterken.
We wil deze boeiende taak op zich nemen? Ook aanmelden bijJ. Osinga.

MAAK VAN DE NIJHOF GEEN EX.HOFI
zouden we zeggen. U heeft er genoeg over kunnen lezen. Via radio en geschreven
pers zijn de berichten de wereld ingerold naar aanleiding van een mededeling van
direktiezijde aan de bewoners van de NijhoÍ.
Deze mededeling betrof het op term'ljn sluiten van de Nijhof te Holwerd. Aan de
voorzitter van het bestuur is toen gevraagd de redenen hiervan voor ons op papier
te zetten zodat we een leidraad hadden en we onze leden naar behoren zouden
kunnen voorlichten. Door de overweldigende reakties op dat moment hebben we al
veelvuldig uit deze verklaring moeten putten maar voor de volledigheid volgt hier de
volledige tekst van de verklaring van het bestuur.
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Wij zijn er volledig van overtuigd dat het bestuur te goeder trouw is. Laat hierover
geen twijfel bestaan. Wat we mogelijk missen is een aktie-bereidheid bij het bestuur
om mogelijke maatregelen van bovenaf te proberen te doen keren. Misschien ook is
deze inschatting niet juist, maar naar buiten toe is ons hiervan niets gebleken.
Vertegenwoordigers van de kerken hebben inmiddels een onderhoud gehad met
het bestuur om druk uit te oefenen, teneinde het t'rj nog b'rjtijds te doen keren.
Dorpsbelang heeft ook overleg gehad met de kerken en de verschillende ouderen-
bonden uit de gemeente. Ook de gemeente Dongeradeel staat niet te springen om
een ophetfing van de Nijhof. Het zoeken zal ztln naar een alternatief dat ook budget-
tair neutraal moet zijn. Een moeilijke opgave.
Van alle kanten wordt echter van alles geprobeerd en dat stellen we op prijs. De be-
woners van de NijhoÍ verdienen het dat er voor geknokt wordt om het huis open te
houden temeer omdat aan hun toch min oÍ meer is voorgehouden dat met het ver-
dwijnen van het voorhuis (en de nodige plaatsen) het leed geleden zou ziin. Nieuwe
badkamers op etages versterkten nog eens deze indruk. Het verdwijnen van de
Nijhof ls vooral voor de bewoners uiterst tríest en daar wordt wel eens te makkelíjk
aan voorbijgegaan.
Ook voor Holwerd zou het een klap zijn. Vele ouderen zouden in de toekomst naar
elders moeten uitwíjken en dat wil men meesta! niet. Een onderzoekje heeft dat ook
uitgewezen hetgeen we hierbij ook presenteren.
Voorts dank aan al diegenen die tot nu toe bereid zijn geweest hun tfld te stoppen in
akties rondom dit huis. Met z'n allen staan we in ieder geval sterker.

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van het bestuur van Dorpsbelang Holwerd enige
nadere informatie te verstrekken in verband met de plannen die er zijn b'rj het be-
stuur van de lnterkerkelijke Stichting met betrekking tot bejaardencentrum Nijhof.
De stichting exploiteert twee verzorgingstehuizen in de voormalige gemeente West-
Dongeradeel. Deze beide tehuizen zijn gebouwd in 1965 en konden dus vorig jaar
hun 2S-jarig jubileum vieren. Dat betekent, dat de appartementen 25 jaar oud zijn.
En hoewel de huidige bewoners die in grote meerderheid met genoegen bewonen,
kunnen ze, voor wat betreft de eisen die reeds nu, maar zeker in de toekomst ge-
steld zullen worden, aan de woonkwaliteit niet voldoen.
Het toilet dat niet rolstoeltoegankelijk is (postoel in de kamer), wasgelegenheid in de
keuken bij het aanrecht en het beperkte vloeroppervlak van het woonvertrek beteke-
nen, dat, als we alles laten zoals het nu is, het binnen atzienbare tijd erg waarschijn-
lijk is, dat de tehuizen afgekeurd worden en er dus geen voorziening overblijtt.
Willen we dat voorkomen, dan zal er getracht moeten worden bepaalde aanpassin-
gen te realiseren, die mogelijk maken dat er een zo goed mogelijke voorziening
overeind gehouden kan worden die voldoet aan de eisen die overheid en maat-
schapp'rj stellen aan de woonkwaliteit van de appartementen. Ook het feit, dat onze
tehuizen steeds meer bewoond zullen worden door mensen die problemen hebben
met zowel hun lichamelijke als geestelijke gezondheid is een belangrijk element in
de besluiWorming. De bewoners zullen door het verzorgend personeel op de meest
efficiënte manier en met de grootst mogelijke privacy moeten kunnen worden gehol-
pen. Ook speelt een gewoon zakelijk motief een rol.



Het aanbod van bewoners wordt steeds kleiner, een wachtl'tjst is er praktisch niet en
ik moet er niet aan denken dat de 21 plaatsen die Nijhof en Spiker ingeleverd heb-
ben nu nog tot onze beschikking zouden staan. Het zouden op dit moment evenveel
onbewoonde appartementen betekenen.
Bovendien is meer dan 314 van de Friese bejaardenoorden reeds gerenoveerd of
vernieuwd. We horen dus echt niet b'rj de spitsafb'rjters. Ook zullen we, als we niets
doen, de concurrentíe ondervinden van de collega-bejaardentehuizen in de regio.
Dit alles overwegende is het bestuur van de stichting met zijn direktie bezig plannen
te ontwikkelen, die het mogelijk maken dat er een goede vorm van intramurale be-
jaardenzorg in omgeving kan worden behouden die ook de concurrentie aan kan.
Zij weet bovendien dat de financiering van deze voorziening als het plan Simons
doorgaat ook anders zal worden geregeld, 1995? Niet meer via subsidies, maar via
de zorgverzekeraars. Het provinciaal bestuur bij wie thans de uitvoering van de wet
op de bejaardenoorden nog ligt kan instemmen met de plannen waarmee wij bezig
zijn en is bereid voor de realisatie ervan geld beschikbaar te stellen, maar alleen als
de operatie budget neutraal verloopt.
Dat betekent dat er een reduktie moet plaatsvinden van het aantal verzorgingsplaat-
sen. Voor iedere verzorgingsplaats die wordt ingeleverd, is zij bereid 120.000 be-
schikbaar te stellen. Dan wordt het dus een rekensom: Zoveel kost de renovatie,
gedeeld door 120.000 = x-aanta! in te leveren plaatsen.
Nu zouden we Nijhof en Spiker kunnen renoveren, met als gevolg dat we 2 kleine
tehuizen overhouden, wat economisch gezien een slechte zaak zou zijn, mocht het
al uitvoerbaar zijn. Ook voor het aantrekken van goed gekwalificeerd personeel zou
het grote moeilijkheden geven.
Een andere mogelijkheid: De plaatsen van Nijhof naar Spiker brengen en dan van
het totaal in te leveren. Dan kan daar een lokatie ontstaan van plusminus 70 à 75
verzorgingsplaatsen die meerdere mogelijkheden biedt voor meer gerichte verzor-
ging en een daarop toegespitste kwalitatief goede personeelsvoorziening.
Dan komt de vraag op: "Wat doen we met NijhoÍ?" Een gebouw met een z.g.a.n. lift,
oproepsysteem, c.v.-ketels is het waard aangepast te worden tot een andere alter-
natieve woonvorm voor ouderen.
Er is overleg geweest met de direktie van de Samenwerkende Woningbouwcor-po-
raties in Dongeradeel, om te bezien of hier door haar een vorm van aanleunwonin-
gen kan worden gecreëerd waar de organisatie van Spiker dan het instituut zou
kunnen zijn waartegen geleund wordt voor het verstrekken van de diensten en de
zorg die op de lokatie Nijhof gevraagd wordt. Het is in onderzoek hoe groot de be-
hoefte in Holwerd voor deze woonvorm is (Nieuw Dockaheem is een voorbeeld hier-
van). Het feit dat er veel woningen leeg staan in ons dorp en het verlies van een be-
trekkel'rjk groot aantal inwoners in 1990 maakt alles er niet eenvoudiger op, hoewel
er ook argumenten te bedenken zijn die pleiten vóór realisatie. Het grootste dorp
van de gemeente Dongeradeel moet eigenlijk kunnen blijven beschikken over een
aangepaste woonvoorziening voor ouderen.
Hopelijk kan er met behulp van de nodige instanties een goed resultaat worden be-
reikt, àts de plannen tot renovatie doorgaan. lk ben mij ervan bewust, dat het men-
sen bezorgd maakt en soms verdriet doet, dat wij deze plannen hebben. Ook het



bestuur van de stichting en haar direktie had graag gewild dat alles bij het oude zou
kunnen blijven. Dat was in elk gevalwelveel gemakkelijker geweest.
Zij begrijpen ook de bezorgdheid en het mogelijke verdriet dat er is. Maar zij menen,
dalze in dezen verantwoordelijk zijn voor de best mogelijke wijze van zorgverlening
voor de toekomst.
Zijzijn dat verplicfrt zowel aan haar bewoners als aan haar personeel.

F. ldsardi, voorzitter.

Uitslag van de enquéte onder 140 inwoners van Holwerd en omliggende dorpen in
de leeftijd van 70 jaar en ouder, gehouden door medewerkers van Dorpsbe-lang in
mei 1991.
Op de vraag: "Als u aan verzorging toe bent zou u dan beslist in Holwerd willen kun-
nen blijven?", antwoorden 131 personen bevestigend, 9 personen wilden niet in
Holwerd blijven.
Op de vraag, waar men zou willen wonen als de Nijhof zou verdwijnen kozen 73
mensen voor Ferwerd, 31 voor Dokkum, 18 voor Ternaard en 18 voor andere plaat-
sen. In percentages ziet het er dan als volgt uit:

A. Beslist in Holwerd blijven 93,5%
Niet in Holwerd blijven 6,5%

B. Voorkeuren voor:
a. Fenrverd 52,3o/o c. Ternaard 12,8o/o
b. Dokkum 22,1o/o d. Overigen 12,8o/o

HOLWERD ZELFSTANDIGE GEMEENTE (2)
Zoals in de vorige aÍlevering beloofd, deze keer aandacht voor de perikelen, die
Holwerd had met de militairen in de Franse tijd. Die waren er toen in het dorp in ver-
schillende soorten. Daar waren allereerst de gendarmes, waar de bevolking het
meeste mee te maken had. ln Holwerd bestond de plaatselijke bezetting daarmee in
1812 uit een brigadier en vier manschappen.
Tot dat jaar waren zij tot verdriet van de ingezetenen bij burgers ingekwartierd en
men kreeg daar op den duur schoon genoeg van. De maire als hooÍd van de ge-
meente werd dan ook overstelpt met klachten en hij moest maar zien daarvoor een
oplossing te vinden. Die vond hij door van de diakonie drie woningen te huren. Elk
daarvan bestond uit één kamer met een klein vertrekje 'lootske' daarachter. Aan
huur was de gemeente Holwerd daarvoor 90 gulden per jaar kwijt, een voor die da-
gèn behoorlijk bedrag voor die kleine armoedige woninkjes. Het diakoniehuis was
kazerne geworden en de gemeente had ook te zorgen voor de inrichting daarvan.
Men kocht daarvoor'zes beste bedden en peulen, twaalf nieuwe dekens met het
daarbij benoodÍgde linnen, alsmede glas- en bedgord'rjnen, stoelen en voorts alles
wat tot de huishouding vereischt wordt', zo lezen w'rj in de rekening van de maire,
die aan het slot nog drie nieuwe kachels vermeldt.
Met die inrichting was men er nog niet, want de gemeente diende er voor te zorgen,
dat de manschappen iedere 20 dagen van schoon linnen voorzien werden. De



vrouw van één van de gendarmes, die met haar twee kinderen ook in de kazerne
woonde, hoefde zich dus niet met de was te bemoeien.
Alsof dat alles nog niet genoeg was, was de gemeente verplicht om die gendarme-
rieafdeling nog eens 29 gulden toelage per maand uit te betalen. De kas van de ge-
meente liet zo'n uitgave niet toe en daarom draaíden de burgers, die nu van de in-
kwartiering verlost waren, daar voor op.
Aanvankelijk wilde men dat wel maar op den duur werd dat toch velen wel bezwaar-
lijk. De maire meldde daarom dan ook aan de prefect in Leeuwarden dat er een an-
dere oplossing in de vorm van een echte kazerne op kosten van de overheid diende
te komen. 'Tot nu toe hebben de ingezetenen van het dorp Holwerd goedwillig ieder
iets bijgedragen tot het vinden van een maandel'rjkse toelage", zo schreef hij. En hij
vervolgde: Dog dewijl tot nog toe in het geheel geen toebereizelen worden gemaakt
(voor de bouw van de beloofde kazerne), beginnen zij huiverig te worden om iets
voor toelage aan de gendarmerie te betalen; thans is onder anderen Ds. M.
Martens, leeraar der Doopsgezinden, eenen dergeenen welke de betaling volstrekt
weigeren.n
Het haalde niet veel uit en de diakonie-kazerne bleef in gebruik tot de bevrijding in
november 1813. Behalve de gendarmerie bevond zich in Holwerd ook een detache-
ment infanterie, bestaande uit Nederlandse dienstplichtigen. De verhouding tussen
beide onderdelen was verre van vriendschappelijk en op de avond van de 31e juli
1812 barstte de bom. Er ontstond een vechtpartij, waarvan wij de aanleíding helaas
niet weten. De afloop kennen wij wel, de infanteristen verloren de strijd jammerlijk
en zij zochten hun heil bij de maire. Hij hoorde hen aan en rapporteerde de zaak al-
dus aan de kapitein-commandant van de gendarmerie in Friesland aldus: "Op he-
den den 31 juli 1812's avonds om 9 uure hebben zich bij mij vervoegd S. Volmar,
sergeant, de corporaals L. Heinsius en J. Preist en D. Mig, soldaat van het 6e regi-
ment, 2e bataillon, alhier gestationneerd, klagende dat zij op dit ogenblik, op de pu-
blieke straat op een geweldige w'rjze door de gendarmerie alhier waren aangerand,
dat dezelve hen geslagen en mishandeld hadden en dat zrl den sergeant in arrest
hadden genomen, doch kort daarop weder vrijgelaten." De zaak werd verder afge-
handeld door de vrederechter en diens uitspraak is voor ons niet bewaard gebleven.
Tweemaal had de maire met zelfmoord van een militair te maken. De eerste keer
betrof het de Nederlandse soldaat Jan Willigenburg uit Nijkerk in Gelderland, die
zichzelt op een terreín onder Betterwird door het hoofd had geschoten.
Het tweede slachtotfer was de Franse onderluitenant Pierre J. Julien, die "zig zelve
door een schot een zoodanige dodelijke wonde heeft toegebracht, dat h'rj kort daar-
na is overleden", aldus de maire in zijn rapport.
Gedwongen tewerkstelling van burgers ten behoeve van militaire stellingen kende
men in die tijd ook al. Uit vrees voor Engelse invallen werden b'rj Den Helder grote
verdedigingswerken gebouwd en de daarvoor benodigde 'aardwerkersn moesten
door de verschillende gemeenten geleverd worden. Ook Holwerd moest z'rjn aan-
deef leveren en op 2 juni 1812 had de maire "de eer om daarvoor twee personen
aan te bieden". Behalve die twee gravers diende het dorp ook nog een'aardkar met
het vereischte paard" ter beschikking te stellen. Ook in die tijd nam men het niet zo
nauw en bleef er wel eens wat aan de strijkstok hangen.
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Tot zijn grote verontwaardiging moest de maire een jaar later vernemen dat paard
en kar maar heel kort voor militaire doeleinden gebruikt waren, maar nu al lang ten
dienste stonden van een particulier. Aan alle ellende komt een einde en rond 25 no-
vember trokken de eerste Kozakken onder bevel van kapitein Garconcy Prusakov
het dorp binnen en was Holwerd bevr'rjd.
Voorlopig had men daar zijn buik vol van oorlog en wat daarmee samenhing. De op-
roep om vrijwilligers, die gewapend met ganzenroeren en andere jachtwapens, de
laatste Fransen uit DelÍzijt moesten verdrijven, vond in de handelsplaats Holwerd
weinig weerklank. We! bleek men bereid om Ílink in de buidelte tasten voor de op-
bouw van een nieuw Nederlands leger. De landelijk voorgeschreven collecte voor
dat doel bracht in Holwerd de voor die dagen niet geringe som van ruim 600 gulden
op.

STADS. EN DORPSHERSTEL IN HOLWERD

tn 1986 begon de stichting aarzelend zijn werk in Holwerd. ln het voorjaar van 1985
duiken in de notulen voor het eerst de panden Klokstraat 2 en Holwerterdijk 23 op.
Beiden zijn eigendom van de gemeente. !n 1986 en 1987 werd het herstelter hand
genomen en was Holwerd weer twee monumentale panden rijker. Sindsdien had en
heeft de stichting in Holwerd bemoeiing met nog 6 panden, voor de overgrote meer-
derheid monumenten in de zin van de wet.
Een bijzondere vermelding verdient Klokstraat 13, het eerste pand in het nieuwe
project "it Finster lepenn. Gedeputeerde van der Tilverichtte daarop 17 maart 1989
de opening daarvan. Momenteel staat Hegebuorren 1 en 3 op het punt van gereed-
komen. De huizen zelÍ zijn klaar en het wachten is op het door de gemeente verwij-
deren van de opstal van de heer De Jager op het achterterrein en het daar plaatsen
van enige garages.
De panden worden nu met garages voor f 110.000 en / 95.000 te koop aangebo-
den. lnlichtingen kunt u schriftelijk vragen aan de Stichting Stads- en Dorpsherstel,
Postbus 1, 9100 AA te Dokkum of telefonisó bij de heer Van der Meer, te!. 05190-
8755.
Op stapel staan nu nog de panden Hegebuorren 11 en Klokstraat 9 en 11. Van die
drie is Klokstraat 9 waarschijnlijk het eerst aan de beurt en binnenkort zal daarmee
begonnen worden.

JONGENS EN MEISJES VAN HOLWERD

Dit jaar wordt er weer een HUTTENDORP georganiseerd, nu i.s.m. The Sound en
Dorpsbelang. ln de week van 13 juli zal er huis-aan-huis een Íolder worden bezorgd
met daarop een bon waarmee je je kunt opgeven. Mocht je in deze week met va-
kantie zijn, geef je dan van tevoren op.
De laatste opgave dag zal zijn op 22 iuli. Deze opgave geldt voor het hele program-
ma uitgezonderd "bed and breakfastn. Daarvoor moeten jutlie je afzonderlijk opge-
ven met daarbij natuurlijk de toestemming (en de handtekening) van je ouders. We
rekenen op jullie, zodat we er samen een prachtige week van kunnen maken.
lnlichtingen bij K. Knijft, tel. 1480.



Aktiviteitenoverzicht "Huttendorp' Holwerd - Van 29 juli Um 3 augustus.
Plaats: De Sound + veldje naast The Sound.
Thema: "!ndianen"

Maandag 29 juli
* Opbouwen dorp
* maken totempalen
* spel

Dinsdag 30 juli
' indianenmodeshow; presentatie

voor ouders/verzorgers en
geïnteresseerden

Met - maken tooi + versieren t-shirt
- schmink en verkleden
- maken dans en kreet
- versieren Sound

* Natuurlijk krijgen ouders/verzorgers en
geïnteresseerden tevens een rondleiding
door het huttendorp.

Woensdag 31 iuli* spel
* speurtocfrt/puzzeltocht

Opmerkingen
- Wat niet in het programma is opgenomen, maar waar natuurlijk wel voldoende

gelegenheid voor moet z'rjn, is het zelf spelen van de kinderen.
- Spel: voor deze week wordt een spelenprogramma gemaak en afhankel'rjk van

de behoefte van de kinderen uitgevoerd. Alle spelletjes worden aan het thema
"lndianen" aangepast.

- Als het deze week slecht weer is, kan bijna het gehele programma toch worden
uitgevoerd. The Sound dient dan als "Grote Hut".
Slechts twee aktiviteiten moeten dan worden aangepast namelijk:

* Speurtocht/puzzeltocht worden rebus-/puzzelspelen binnen.
* Straattekenen wordt binnen tekenen op heelgroot vel.

REUNIE CHRISTELIJK BASISSCHOOL HOLWERD

De Christelijke Basisschoolte Holwerd is op 13 september 1866 opgericht. Dit bete-
kent dat dit jaar de school 125 iaar bestaat. Als bestuur hebben wij besloten een
reiinie te houden op zaterdag 14 en zondag 15 september 1991 .
lndien u om een oÍ andere reden geen uitnodiging heett ontvangen, kunt u zich op-
geven bij de heer G. van der Weg, Beyertstraat 67, 9151 KE Holwerd, telefoon
05197-1692. De kosten voor deze rerinie bedragen Í 35,- per persoon. Kinderen
lm 17 jaar hebben gratis toegang.

Donderdag I augustus
* spel*'bed and breakfast'/overnachting

(in The Sound)
Met - spel

- Íilm "Hiawata"
- wandeling naar zeedijk
- slapen
- "lndiaans ontb'rjt"

Vrijdag 2 augustus
t straattekenen
'pannekoeken bakken

Zaterdag 3 augustus
'afbreken dorp en opruimen
'"lndianendiscon voor alle kinderen uit

Holwerd



Over deze periode van 125 jaar is een herdenkingsboekje geschreven waarin ook
veel oude schoolfoto's zijn opgenomen. Om er zeker van te zijn om dit boekje in het
bezit te krijgen kunt u zicfr ook hiervoor opgeven bij G. van der Weg. De kosten van
dit boekje ziin f 15,-.
Programma in hooÍdliinen
Zalerdag 14 september:

- ReËnie in de feesttent aan de Fonteinstraat te Holwerd
- Film en dia's over school en dorp in het Sintrum
- Bezichtiging van foto- en oud-dokumentatiemateriaal in school
- Openstelling Hervormde en Gereformeerde kerk
- Rondgang door het dorp met de paardetram
- Kotfiedrinken en eten in de tent
- Gelegenheid tot het laten maken van'klasfoto's'of alleen met een paar
oude vriendinnen op de kiek.

- Cabaretprogramma door een hele bekende Fries

Zondag 15 september:
- Gezamenlijke kerkdienst in de feesttent om 14.00 uur

Deze reUnie mag u beslist niet missen. AI die oude teerlingen en meesters weer
eens ontmoeten. Wees voora! niet l«raad als u geen uitnodiging heeft ontvangen.
Een naam is zo vergeten op een l'rjst met meer dan 1000 adressen. De school be-
staat maar 1 keer 125iaar. Dus neem de pen of de telefoon en geef u op.
Ook voor meer informatie kunt u terecht bijde heer G. van der Weg.
Om deze reÉnie een feestelijke aanblik te geven vragen wij u vriendelijk de vlag met
eventuele vlaggetjes uit te hangen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

De retlniecommissie.

KINDERKOOR'SJONG MAR TA'

Het interkerkelijk kinderkoor'Sjong mar ta' heeft het seizoen 1990/1991 weer afge-
sloten. Het was een druk en gezellig seizoen voor de kinderen en dirigent dhr.
Timmermans. Hier volgt een greep uit alle aktiviteiten die hebben plaatsgevonden.
Samen met het Hervormd kerkkoor en het Geref. koor hebben we op 4 mei 1990
herdenkingsliederen gezongen.
Verder hebben we met alle kinderkoren van meneer Timmermans gezongen in de
Fonteinkerk te Dokkum tijdens de zondagavondzang. Ook moesten we op de fede-
ratie-avond van alle koren in West-Dongeradeelzingen. Dit was in Nes.
De vrolijke noot werd ook niet vergeten. Zo vieren we altijd heel gezellig de verjaar-
dag van onze dirigent. En 5 december natuurlijk Sinterklaas. Als afsluiting van het
seizoen gaan we een dag op reis. Reuze gezellig!Zoals u ziet, is het bij ons één en
alaktie.
Dus jongens en meisjes, als jullie daar ook bij willen horen, wordt dan lid van ons
koor. Zit je in groep 4 of hoger van de basisschool kom dan gerust een keertje
langs. De repetities voor het komende seizoen beginnen weer op dinsdag 3 sep-
tember in het gebouw aan het Bosma's plein. Elke dinsdagmiddag van kwart over 4
tot 5 uur' Het bestuur.



TOCHT VAN OUDEREN OP 29 ME! 1991

Een tjokvotle bus met 54 personen begon op woensdag 29 mei aan de jaarli,ikse
tocht voor 55+. Onder ideale weersomstandigheden vertrokken we om I uur uit
Holwerd, uitgezwaaid door Íamilie en vrienden. Ook nu weer was deze tocht een
verrassing. Waar gaan we vandaag naar loe???
Het mag gerust gezegd worden dat deze tochten jaarlijks worden georganiseerd
door het bestuur van Dorpsbelang, op een w'ljze die ons allen, tenminste zo ging het
ondergetekende, met genoegdoening vervulde. De dames Osinga, de Jong,
Kamstra en de heer Bergema hadden na wekenlange voorbereiding een succes ge-
boekt, die er ook deze dag wezen mocht en gerust de tocht der tochten genoemd
mocht worden.
Een woord van dank dan ook aan hun is aan het begin van dit verslagje zeker meer
dan verdient. Tevens had onze huisarts dr. Maltha een dag z'n praktijk verlaten om
op z'n eigen rustige manier van optreden iedere oudere op zijn of haar gemak te
stellen. Er behoefde de hele dag niet van z'n diensten gebruik te worden gemaakt.
Hartelijk dank. Jammer was het dat door een tragisch ongeval één van de trouwste
medereizigers en gangmaakster dit jaar niet onze reis kon meemaken, evenals en-
kele zieken die we ook node misten. En dan nu de reis.
Na een route via Leeuwarden, Heerenveen, Zwolle waren we om plm. 10 uur in
Hattum, onze eerste pleisterplaats. De uitermate betrouwbare chauffeur en reislei-
der had ons onderweg alvele bijzonderheden verteld over gebouwen en gewoonten
van steden en dorpen. Ondermeer wil ik noemen Staphorst, ons allen wel bekent,
maar toch is het iedere keer weer echt bezienswaardig, de oude st'rjl en vlak daarbij
het moderne leven. Wat ons opviel dat verreweg de meeste melk nog met de voor
ons begrip oude melkbussen en melkwagens wordt opgehaald en dus ook nog ar-
beidsintensief wordt venrverkt.
lk vraag me af hoe hoog de melkprijs hier voor de boer is, ook al omreden de mees-
te boerderijen met weinig ha. zijn toegerust, deed het je toch wel iets en je proeÍde
eigenlijk een beetje heimwee naar vroeger hier. Overigens kon je zien, hoe netjes,
pover netjes aldie boerderijen en woningen zijn verzorgd.
Hattum was de plaats dus voor kotfie en krakelingen want hier vertoefden we onge-
veer 2 uur. Bij de kofÍie kregen we uitleg van een mevrouw wat hier allemaal in dit
oude stadje nog was te bewonderen en vooral het bakkersmuseum van vroegere ja-
ren was zeker bezienswaardig.
Voor alle feestdagen in het jaar hadden ze iets aparts en je zag het vakmanschap
van de vroegere bakkers, toen alles nog met de handen bewerkt moest worden. Je
kunt dit nooit beschrijven, zulks moet je zelf persoonlijk bezien. Ook was er nog een
bakker die demonstreerde hoe je suikerkrakelingen maakt. Verschillende mensen,
en er waren er heel veel, kochten dan ook broodjes, krentebrood en krakelingen, al-
lemaal nog achter de toonbank in oude stijl, erg leuk en door velen van vroegere ja-
ren en dat werd door ons allemaalerg gewaardeerd.
Vervolgens ging de reis onder stralende zon, die we in geen weken hadden gezien,
naar het Koninkl'ljk paleis Het Loo, maar voor we daar naar toegingen, reden we
over de prachtige veluwe naar Epe, waar we in hote! 'het Jagertje" een prima koffie-



een heerlijk middagmaal. Toen we op Het Loo arriveerden was het dan ook al bijna
2 uur en deze gebeurtenis was voor een ieder onzer zeer bezienswaardig.
De prachtige tuinen, uitstekend onderhouden plm. 4 ha. werd er gezegd, w9191 O.1j

dit dTooie weer een openbaring, tevens de grote zalen met prachtige oude schilder'tj-
en maakten op velen een diepe indruk. Ook de paardestallen, met een tiental pa?r-
den, werden §ewonderd. Gelukkig was er ook gelegenheid voor bier, fris of een ijs-
je. Hier werd dan ook druk gebruik van gemaakt; maar wel was het toen al bijna 4
ilur en werd de terugtocht aanvaard. We waren er allen van overtuigd dat de uren
eerder voorbij gingen dan ie dacht.
De laatste plèióteiplaats was Appelscha. Het was toen ook al bijna half zes. Na een

fijne tocht door een fijn landschap, kwamen we onder het zingen van Friese moder-
ne lieten fit b'rj het hotel aan. Een ieder kon naar keuze z'n @nsumptie hier gebrui-
ken, waar duó ook weer druk gebruik van werd gemaakt. We trotÍen dan ook nog
een oud-Holwerder, bakker Helder met z'n vrouw, die eveneens met een tocht van
ouden van dagen uit Franeker daar waren.
Het was al met al een Í'rjn sluitstuk van onze reis. We waren allemaal nog in een pri-

ma stemming toen de èhauffeur om kwart voor zeven de bus startte en de terug-
tocht naar Holwerd aanving. Gezien we deze dag al zoveel hadden gezien en ge-

hoord bleef het, misschien gepast, wel wat rustig. Niet omdat we uitgeblust waren,
integendeel er werd nog eóht gelachen en gezongen. Froukje Dijkstra, dankte in

een kort slotwoord onzechautÍeur, die ons zo betrouwbaar weer naar ons dorp te-
rugvoerde en een warm applaus was zeer verdiend!
Om I uur stond het muziekkorps + drumband bii het Amelander Veerhuis gereed
om ons door het dorp te begeleiden. Met pittige marsmuziek, zwaaiende mensen op
straat en in de bus, maakten ze er een fijne afsluiting van. De heerlijke koÍfie en een

I



straat en in de bus, maakten ze eÍ een Íijne afsluiting van. De heerlijke koffie en een
broodje bijde fam. van Duinen willen we gaaÍne in onze dank betrekken en zeet ze-
ker ook Crescendo en drumband komt een woord van dank toe. Een slotwoord van
Bergema en dankwoorden van enkele ouderen aan het bestuur, voor deze prachtig
mooie dag, was zeker op z'n plaats. lk wil gaame besluiten met te schrijven dat er
heus'nog wel toekomst voor Hol-werd is. Dorpsbelang heeft niet alleen deze dag
bewezen dat ze een grotere steun van ons atlen als dorpsbewoners nodig heeft.
Ook in het kort verleden hebben ze zidt voor de leefbaarheid van ons dorp ingezet.
Een dorp met een gezonde middenstand, met 2 uitstekende muziekkorpsen, 2
zan§koren en noem maar op, moet toch toekomst hebben. En wanneer je zo in
kranten en radio of televisie hoort en ziet dat ouderen een vergeten groep is, ben ik
het daar niet mee eens. Hier in Holwerd worden wij niet vergeten. Dat is klare, maar
ware taal. Het vorige jaar besloot ik met het schrijven: er moeten nog meer mensen
mee, nu, er waren alweer meer. Zullen we dan maar afspreken bij leven en welzljn,
allen tot het volgend jaar. Dhr. Miedema

HET VERLEDEN VAN HOLWERD
Behalve het geschreven stukje, treft u deze keer ook een kadasterkaart van het
dorp Holwerd aan, daterende van het iau 1832. Behalve de nieuwbouw die de ou-
deren onder ons meegemaakt hebben, staat b'ljv. heel "van Aylvawal'er nog niet op
en van de Stationswei alleen nog Bonga. Het za! menigeen bekend zijn dat onge-
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veer tussen van Aylvawal en de boerderij van S. van der Wd in vroegere jaren de
State Hania heeft gestaan. Reeds omstreeks 1500 wordt de naam Hania vermeld.
ln het laatst van de 16e en in de 17e eeuw woonden er van de Aylva's, Ernst en
Douwe waren onder andere grietman van Westdongeradeel. Door vererving is de
State steeds in andere handen overgegaan, totdat er in 1807 geen liefhebbers wa-
ren om er te gaan wonen. Er is toen besloten om Hania af te breken, hetgeen enke-
le jaren heeÍt geduurd voordat alles was afgevoerd. De boerderij van Lieuwe
Hiddema staat aangegeven met de naam "Signaede'. Bewoners waren vanaf plm.
1840 achtereenvolgens Jacob Hayma, Gerlof Hayma, Petrus Hibma, Tjeerd Hee-
ringa, Hessel Hiddema en Lieuwe Hiddema.
Hemminga is de vroegere boerderij aan de Stationswei. Deze staat nog niet op de
kaart, maar is omstreeks midden vorige eeuw aangekocht door Hessel Jans
Jensma. Hoelang er Jensma's hebben gewoond is me niet bekend. lk herinner me
dat omstreeks 1920 Dirk Kuik er woonde en later Evert Adema en Dirk Adema. De
boerder'rj is alweer een aantaljaren geleden afgebroken en het terrein in gebruik bij
E.W.Dijkstra. Bonga is reeds eerder beschreven, gekocht door Heep en de lander'tj-
en door verschillende gebruikers. "Hoekstran was de latere'Morgenzon". ln de vori-
ge eeuw woonden er Jacobus en Hendricus Penninga. Rond de eeuwwisseling
heeft Douwe Heeringa er enkele jaren gewoond. De schuur is later afgebroken en
de huizinge werd toen nog jarenlang bewoond door de families H.l. en l.H. Bierma.
De boerderij waar P. Stielstra woont staat nog niet op de kaart, maar in 1838 woon-
de Lieuwe Jans Wiersma er al, later Jan Lieuwes Wiersma en sedert 1908 Gosling
de Groot. Na z'rjn overlijden in 1932 z'rjn vrouw Y. de Groot-Bierma nog een aantal
jaren. De boerderij die thans wordt bewoond door de Íamilie Vriesw'ljk, werd in het
begin van deze eeuw bewoond door Hessel de Groot en later door Jan Boomsma
en Tjeerd Boomsma. Als de meest zuidelijke boerderij in de toenmalige bebouwde
kom vinden we op het kaartje de woning van Jan Kooistra. De schuur is jaren gele-
den al afgebroken en de landerijen die er bij behoord zullen hebben, zullen wel als
bouwterrein zijn verkocht. Wie de bewoners zijn geweest in de vorige eeuw is mij
niet bekend.
Lieuwe Wiersma heeft er rond 1900 nog enkele jaren gewoond en sindsdien is er
steeds een winkel in gevestigd geweest. ln het register van 1858 komt de naam
'Gabbema" in deze omgeving voor, zou dit verband kunnen houden met het tegen-
woordige "Gama"? Door een nader onderzoek zou men hierover misschien tot een
oplossing kunnen komen. Het pand, thans bewoond door Wiebe Venema, staat ook
op de kaart en is dus ook al oud. Tot voor enkele jaren terug is dit steeds een boer-
der'rj geweest. Omstreeks 1934 is de oude schuur afgebroken en door een nieuwe
vervangen. Bewoners waren toen K.O. Hiddema en later Herman en Oege
Hiddema. Bewoners in de vorige eeuw waren Jan Klazes de Vries en lds Watzes
Bierma. Popke Bakker heeft er nog gewoond en in 't begin van deze eeuw Geale
Visser, maar de schuur werd toen gebruikt door verschillende gardeniers voor op-
slag van hun produkten om ze in de winter te dorsen.
Door een misverstand was ik te Iaat om dit stukje in het aprilnummer toe doen plaat-
sen. Hopel'rjk in het volgende nummer nog eens een stukje en dan oostelijk van
Holwerd. 

M.



\ZAKANTIE PLANNEN?
of reeds gepland?

10x à/ 7,50
5x à/ 8,50
lx à/ 9,50

Radiostraat 2,
9151 JJ Holwerd,

tel. 05L97-2323

VOGELWACHTNIEUWS
De afgelopen winter heeft toch weer eens, na een aantal zachte winters, een koude
periode over ons heen laten komen. De vogels hebben het met deze strenge, koude
maar vooral ook gure wind behoorlijk te lijden. Vandaar dat we ook besloten hebben
om via het vogelvezorgingsÍonds van de BFMA/ voedsel aan vogels te verstrekken.
Deze periode z,tjn er 100 kg vis en 200 kg gemengd voer verstrekt en dan nog de
menige voedselporties via voederbakken en planken.
We hebben dit jaar weer eens besloten om een kleur- en tekenwedstrijd te organi-
seren voor de beide basisscholen met als thema vogels in de winter. Het resultaat is
altijd weer verbluffend, we kregen maar liefst 175 gekleurde prenten binnen. Voor
de kleuters (groepen 1 en 2) was een kleurwedstrijd het beste op zijn plaats. De
groepen 3 Um I hebben er ook heel wat moois van gemaakt. Mede dankzij de
Friesland Bank als sponsor kreeg iedereen als herinnering een vaantje met op-
schrift voor het meedoen en de prijswinnaars een medaille plus een groepsfoto in
de Dokkumer Courant. Half april hadden we de jeugd opnieuw ingeschakeld om te
helpen met een grote schoonmaakaktie in en rond het dorp Holwerd. Met vier trek-
kers met kiepwagens en een 50-tal schoolkinderen zijn er in anderhalf uur tijd acht
containers vol troep verzametd. Er wordt zo te zlen een hoop troep doelloos wegge-
smeten. Om het werk te belonen probeerden we voor de jeugd in samenwerking
met Dorpsbelang een disco met wat frisdrank te organiseren in de Tapperij. Maar
door omstandigheden (lawaaioverlast) waren we genoodzaakt om naar de Sound
uit te wijken. Op zich niet erg, maar we hadden het liever in de Tap gehad.
We kunnen vertellen dat de vogels door de kou en de droogte van dit voorjaar rond-



om Holwerd erg schaars zijn. Ook de uitgekomen jongen hebben maar een kleine
overlevingskans gehad, menig jonge vogel is door de kou gestorven en de overge'
blevenen waren door te weinig bescherming van het groen van gras en struiken,
een gemakkelijke prooi voor eksters, zwarte kraaien en meeuwen. De vogelstand
zal, zoals het zich nu dit jaar laat aanzien, verminderen.
Alleen de kou zijn we nog niet kwijt. Een kou die misschien te wijten is aan de atmo-
sferische invloeden van de oliebranden in Koeweit. Deze oliebranden rlchten een
grote schade aan in de natuur en dat niet alleen in het Mídden-Oosten, maar ook
hier. Hier in Friesland.

WEEKENDDTENSTEN HUISARTSEN
6 juli: Dr. v.d. Lugt

13 juli: Dr. v.d. Lugt
20 juli: Dr. Maltha
27 juli: Dr. v.d. Lugt
3 aug.: Dr. Maltha

10 aug.: Dr. Luyendijk
17 aug.: Dr. Maltha

TANDARTS
Mw. Van derWoude, Beyertstraat 101, te|.2300.

BESTUUR J.R. Moorman, Miedweg 1

Jannie Osinga, De Theebus 30
D. Bergema, Pollewei2
Sonja de Jong, Voorstraat 19
Akke Kamstra, de Morgenzon 3
Klaas v.d. Wal, Beyertstraat 35

TNLEVEREN KOPIJ
De kopij kan worden ingeleverd tot í3 september a.s. bij
Akke Kamstra, de Morgenzon 3, tel. 2363.

24 aug.: Dr. Luyendijk
31 aug.: Dr. v.d. Lugt
7 sept.: Dr. Luyendijk
14 sept.: Dr. v.d. Lugt
21 sept.: Dr. Maltha
28 sept.: Dr. Luyendijk

HUISARTS
Dokter Maltha, spreekuurvolgens afspraak, tel. 1301, Stationsweg 25.

GROENE KRUIS . WJKVERPLEGING
Spreekuur dagelijks tussen 13.00 en 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.

HUISARTSENLABORATOR IUM
Plaat Groene Kruisgebouw, Tijd: woensdagmorgen 8.30-8.45 uur

tel. 1876
tel.1271
te1.1423
te]. 1326
te1.2363
tel. 1753
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