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Het aanzien van het dorp bij het binnenrijden vanuit de richting Dokkum heeft een
ingrijpende wijziging ondergaan zoals u zal zijn opgevallen. Niet alleen werd er een
telefooncel geplaatst op de hoek met de Stationsweg, ook een stuk of zestien mooie
iepen verdwenen hetgeen een lelijke kaalslag betekend. lnformatie bij de gemeente
leerde dat het hier zou gaan om bomen die besmet zijn met iepvirus, een akelig beest
dat de bomen aantast en de gewoonte heeft stug door te gaan met aantasten. Een
snelle verwijdering van de zieke bomen is dan ook noodzakelijk om uitbreiding te
voorkomen. Jammer dus, maar noodzakelijk. Over mogelijke herplant zal met de
gemeente worden overlegd.
Zoals u inmiddels wel uit de krant zult hebben vernomen, hebben we gereageerd op
het beleidsplan toerisme en recreatie van de gemeente. Een lijvig rapport over de
mogelijkheden van toerisme bevordering in deze hoek van het land. Toerisme is een
mogelijkheid om de leefbaarheid in de regio op te krikken en we kunnen merken dat
er alle jaren meer toeristen deze kant op komen. Een structurele aanpak is hierbij
noodzakelijk, reden waarom de gemeente de mogelijkheden heeft geïnventariseerd.
Knelpunten worden er in aangegeven en 'oplossingen' worden aangedragen, met
daarachter een kostenplaatje. Jammer is het dat er geen prioriteiten worden aange-
geven zodat het stuk nogal een vrijblijvend karakter heeft.
Om die reden hebben we dan ook bij de gemeente gepleit voor absolute prioriteit,
zelfs "kan absoluut niet wachten" voor onze camping. Zoals eerder aangegeven heeft
de camping een groot potentieel maar dan moet de zaak wel voor mekaar zijn en dat
is het nu niet. Oostergo heeft belangstelling om de camping te exploiteren, mits de
gemeente een aanzet geeft door de totale renovatie van de toiletvoozieningen.



Een goede camping is niet alleen voor Holwerd belangrijk, de hele gemeente heeft er
proÍijt van. Door dit project geen prioriteit te geven loop je de kans dat één en ander
op de lange baan wordt geschoven met als gevolg dat je de boot mist en dat het nooit
meer iets wordt.
Om dit te accentueren heeft de Holwerder Middenstandsvereniging i.s.m. dorpsbe-
lang een bord geplaatst ter duiding van de camping naar de rondweg toe daar deze
fraai omzoomde camping vanaÍ de weg niet goecl zichtbaar is. Ook het bord zou nog
wat dichter op de kruising kunnen komen, maar daar wordt aan gewerkt. Verder heeft
het onze bijzondere aandacht. ïVethouder De Vries heeft haasf, wist de Dockumer
Courant te melden aangaande deze nota om het in de gemeenteraad te krijgen. Nu
nog de uitvoering van de plannen en daar zit vaak de vertraging.
ln dezelfde reactie hebben we gepleit voor ondersteuning van het plan van de men-
sen met een boot(e), die hiervoor een vereniging willen oprichten, om de mogelijkhe-
den te verbeteren om naar Holwerd toe te kunnen varen door de Holwerder vaart.
Meer diepte, meer hoogte van o.a. de spoorbrug. Mogelijk een toiletvooziening daar
waar nu nog de waterzuivering nog is. Deze wordt in de toekomst overbodig door de
aanleg van een persleiding naar Birdaard. Allemaal ideeën díe ondersteuning ver-
dienen.
Ook is door ons de rnogelijkheid geopperd om de recreatievaart van de Waddenzee
te laten aanleggen aan de Holwerder pier. Ook deze recreatie neemt enorm toe en
waarom zouden we hier niet een graantje van kunnen meepikken. Nu weten wij ook
wel dat zoiets niet eenvoudig te realiseren is, maar doe je niets dan komt het er zeker
niet. Als Wagenborg en polÍtie, douane en andere zeeschuimers hier kunnen aanleg-
gen waarom dan geen minder beroepsmatige boten?
Ook hebben we aandacht gevraagd voor de zwemmogelijkheden op de pier. Op
mooie zomerdagen en anders ook welworden er regelmatig veel mensen gezien die
in het wad zwemmen. Leuk natuurlijk ook voor de toekomst, want we gaan toch niet
allemaal naar het subtropisch zwemparadijs te Dokkum. Niets lekkerder dan de zihe
zeewind door de kuif te voelen waaien. Betere mogelijkheden om uit het water te
komen zouden we toejuichen, alsmede strandjes voor de dagrecreant. Niet van zand
natuurlijk, dat snappen we ook wel, maar er moeten toch mogelijkheden zijn.
Nu doet zich echter een groot probleem voor: Jeugdige zwemmers maken zich, zo
vernemen wij, veelvuldig schuldig aan pesterijen aangaande de veerboten. Men bliift
zolang mogelijk in het water hetgeen de boot belet uit te varen, dan wel probeeft men
zich mee te laten zuigen door de boten. Dat dit levensgevaarlijk is behoeft geen
verder betoog en een ongeluk is gauw gebeurd en gebeurd is het dan ook met het
zwemmen op de pier, voor altijd.
Ook voor de fa. Wagenborg geeft dit problemen aangaande de vertrektijden. Kortom,
een situatie die niet kan voortduren. We doen een beroep op u allen om er aan mee
te werken dat dit niet voorkomt. Het zou toch te gek zijn dat er een hek in het water
moet komen, een walvisstaart vinden we genoeg.
Wat een consternatie een pier niet kan geven.
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Nu weer vergevorderde plannen om de pier 's avonds af te sluiten. Voorkomen zou
hiermee worden dat de aldaar geparkeerde auto's worden opengebroken. Het lijkt
ons toe dat een hekwerk, zoals men die nu aan het plaatsen is om het parkeertenein
voldoende moet zijn om deze ongemakken uit de wereld te helpen.
Maar nee, niet voldoende, de hele pier dient te worden afgesloten. Nu lijkt ons dit de
weg van de minste weerstand en we zijn het er dan ook niet erg mee eens. Het is een
openbare weg en deze dient vrij toegankelijk te zijn.
Ook al wil je er midden in de nacht naar toe om de nachtgoudvis te zien of je wilt
nachtvissen of je wilt er mediteren. Moet kunnen. Trouwens, de sleutelbeheerder zal
zich verslapen. Nee, we vinden het geen oplossing, maar laten we hier ook weer
goed opletten want vandaag of morgen staat dat ding er.

GLASBOL

De glasbol is er voor lege Ílessen. Heeft u vensterglas in grote of kleine stukken zet
dit dan niet in een doos tegen de glasbol, want het wordt niet meegenomen en binnen
de kortste keren ligt het op straat. Vensterglas kunt u inleveren bij de plaatselijke
schilder wanneer u er klant bent (kunt u ook worden). Mocht dit niet het geval zijn dan
moet dit glas worden gedeponeerd in de zwafte container en nergens anders.

LANDBOUWiIACHINES DOOR HET DOBP

ln het verleden hebben we al eens medewerking gevraagd aan de landbouwers en
veehouders om niet in het dorp te komen met tractoren wanneer dit niet noodzakelijk
is. Om vanaf de Statíonsweg naar de Ternaarderweg te komen kunt u gemakkelijk de
rondweg nemen. Geen obstakels, geen tijdverlies en maar een paar meter om.
Het is volslagen belachelijk om je met een combine door de dorpskern te wringen,
met alle tijdverlies door andere obstakels en het gevaar dat u vandaag of morgen een
fietser onder één der vele wielen krijgt. Het kan gewoon niet, doe het dan ook niet.
Een vriendelijk, doch dringend vezoek!

POSTKANTOOR

Van het hoofdkantoor der PTT in Dokkum ontvingen wij een schrfiven over ons post-
kantoor dat zo snel als mogelijk na 1 november moet zijn gesloten om dan over te
gaan in een postagentschap in één der bestaande bedrijven.
Men vraagt hierbij onze hulp. Een tweetal gegadigden hebben zich reeds aangemeld.
Wanneer de PTT zoveel inspraak hadden toegestaan bij de sluitingsprocedure was
het niet voorgekomen dat het postkantoor zouzrln gesloten.
Als doekje voor het bloeden mogen we nu meepraten over een nieuwe locatie.
Goed, we gaan praten met de heer L.E. Slippens, directeur hoofdkwartier Dokkum.



Wij bevelen bij u aan de ONTSPANNINGSMIDDAGEN lN DE NIJHOF waarvan hier-
onder de data met programma. Wanneer u geen veÍvoer heeft, kunt u het plaatselijke
taxibedrijÍ bellen, graag vroegtijdig, en men zal u zonder kosten naar de Nijhof bren-
gen, al-dus een eerder gedaan aanbod van het taxibedrijf.
Het nummer vindt u in de telefoongids en in een artikel over regiovervoer in dit blad.

2 okt.: Duo Jan Bolt - A. Kramer, Bolsward 14.30 uur
23 okt.: Mandoline-orkest, Leeuwarden 14.30 uur
5 nov.: Pro Rege Holwerd "Durk sjit meispeK 19.30 uur

20 dec.: Kerstmiddag 14.30 uur

Gasten uit Holwerd zijn van harte welkom op deze middagen, avonden in'Nijhof".

RESTAURATIEHUTZEN TE KOOP

De stichting stads- en dorpsherstel wil u er op wijzen dat er een aantal gerestaureer-
de huizen te koop zijn in Holwerd. Aan de Hogebuurt en de Klokstraat. Het betreft
huizen die verbouwd zijn met veel subsidie, dusdanig dat u maar één gulden betaald
voor elke drie guldens die er zijn ingestoken. De moeite waard om er eens een kijkje
in te nemen en informatie in te winnen bijons secretariaat oÍ bij de gemeente.

POMP BOSiIA'S PLEIN

Naar wij intens hopen zal dit het laatste stukje zijn over de pomp op het Bosma's
plein. Twee dagen voordat wij zelÍ de bijl ter hand hadden willen nemen en de pomp
of de resten eryan in processie naar Dokkum oÍ Anjum hadden zullen vervoeren,
stonden er, alsof men het had geroken, noeste medewerkers van de gemeente klaar
om de pomp mede te nemen en enige voorzieningen ter plaatse uit te voeren.
Wederom zonder enige vorm van overleg. Attente buurtbewoners schakelden ons in
en we konden verder geldverspillen voorkomen. Wat wij de gemeente al niet hadden
kunnen besparen.
Naar aanleiding van dit zoveelste incident is er overleg geweest tussen de direct
omwonenden, dorpsbelang en de heren Haitsma en Geertsma clie hadden aangebo-
den, de pomp weer in oude glorie te zullen doen herrijzen. Naar oude foto's, op de
oude wel, na het polsen van ouderen uit Holwerd die zich de pomp nog goed herin-
nerden. De tekeningen van hoe het b'rj benadering gaat worden zijn hierbij afgedrukt.
We menen dat dit model de werkelijkheid het dichtst benaderd en betrokken partijen
zijn er gelukkig mee. We hopen dat u het ook bent.
Anjum is in ieder geval heeltevreden met onze oude pomp en toegegeven de pomp
misstaat daar niet. Rest ons nog de financiële afronding met de gemeente maar daar
zal nog wel een jaar of wat mee heen gaan.
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INDIANENHUTTENDORP HOLWERD, WEDEROM GROOT SUCCES

Voor de tweede keer werd ons Huttendorp wederom een groot succes. Zoals vrijwel
een ieder weet, werd onze Huttenweek gehouden in de tweede week van de bouw-
vak. Dit keer op een nieuwe locatie, namelijk 'Het Seehoekje", naast het clubhuis
"The Sound'.
Voor deze, toch grote, organisatie werd een ijzersterke groep mensen bijelkaar ge-
bracht. Te weten: Chr. Oranjevereniging, Dorpsbelang en Open Jongerenwerk The
Sound Holwerd. Daarbij zeer zeker niet te vergeten de vele vrijwilligers, zoals vaders,
moeders, oma's en opa's die ons spontaan kwamen helpen, geweldig!
Ook het weer was prachtig, zodat alle kinderen iedere dag konden timmeren aan hun
prachtige bouwwerken die ze met elkaar hadden gemaakt.
Maandagmorgen klokslag 9.00 uur werd het startsein gegeven. De hele dag werd er
druk gespijkerd. Daarna werden de hutten verfraaid met vlagjes en naambor-djes.
Dinsdag om 13.00 uur werden de ongeveer 80 bewoners allemaal opgeschminkt als
indiaan, dat was het thema voor dit jaar. Er werden tooien gemaakt, kleren enz.
Daarna werd door de "indianen" een modeshow gelopen. Voor deze modeshow was
er speciaal een bekende Amsterdamse indiaan naar het indianenhuttendorp geko-
men. Nee, dit was Age niet! (voor de laatste keer). De indiaan hielcl met al zijn
geestveruanten een gesprekje, dit onder muzikale begeleiding van "ons eigen draai-
orgel''De lnsulinde'.
Woensdag werd door enkele vrijwilligers spelletjesdag georganiseerd. 's Middags
hadden de kinderen straattekenen in het @ntrum van het dorp. 's Avonds werd de
film "de Reddertjes" gedraaid in The Sound. Donderdag werd ook een echte aktivitei-
tendag, zoals touwtrekken enz. werd gedaan door enkele gespierde indianen.
's Avonds was er Bed and Breakfast voor de kinderen.
De opkomst was enorm, zodat elk plekje over de vloer bezet was in The Sound. Voor
ze allen gingen slapen werd er eerst nog een nachtwandeling gemaakt naar de
zeedijk. Ook werden ze nog verrast door een bezoekje van onze Amsterdamse
indiaan die ze een goede nachtrust toewenste.
Vrijdagmiddag om 13.00 uur werd er een grote speuÍtocht door het hele dorp gehou-
den, wederom bijgestaan door een groot aantal spontane vrijwilligers. Zo'n vijftig
kinderen waren van de partij. Om í8.00 uur werden pannekoeken aangerukt,
gebakken door vaders, moeders, oma's en opa's. Er werd lekker gezellig met elkaar
buiten gegeten. Zo werd ook gesmuld van onze nieuwe introductie, namelijk onze
eigen loopstroop. 's Avonds werd een succesvolle ringrijderij gehouden. Ook hierbij
was ons draaiorgelweer van de partij.
Zaterdagsmorgens werden alle fraaie hutten met een brok in de keel weer afgebro-
ken. Als afsluiting van deze prachtige week, met elkaar werken, met elkaar lachen,
werd 's middags een grandioze disco gehouden in The Sound.
Ook de moeders lieten bijdeze gelegenheid hun danskunsten even zien!
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Hieronder volgt de inhoud van de brief d.d. 28 aug. 1991 die naar het college van
B&W gestuurd is door het Dorpsbelang Holwed:

ONDERWERP: BELEIDSPLAN TOERISME EN RECREATIE

Mijne heren,

Gaarne zouden we willen pleiten voor de mogelijkheid om watersport te bedrijven
vanuit Holwerd naar de Waddenzee. De bestaande steiger zou ook plaats kunnen
bieden aan pleziervaartuígen die vanaf het wad komen. Uiteraard dienen hiervoor de
nodige voozieningen te worden getrofÍen. Mogelijk kunt u deze mogelijkheid onder-
zoeken door in contact te treden met de beherende instantie(s).
Hetzelfde geldt voor mogelijkheden om hier te zwemmen. Nu gebeurt dat door gedo-
gen en het gebeurt veelvuldig. Aanleggen van een \ltreide'voor recreanten zou meer
mensen naar de pier lokken. De mogelijkheid om uit het water te komen zou moeten
worden uitgebreid. Mogelijk i.s.m. de Fa. Wagenborg een aangeefmogelijk-heid van
eb en vloed gedurende de zomermaanden.

Naar onze mening liggen hier mogelijkheden om het toerisme te laten toenemen.

Binnendijks zouden we onder de aandacht willen brengen de mogelijkheid om de
"haven' van Holwercl te verbeteren. Wij staan achter het plan van de vereniging van
bootbezitters i.o. die u hierover een rapportje heeft gezonden.

Zeet grole prioriteit, classificatie 'kan niet wachten', heeft o.i. de camping te Holwerd.
Een zeer spoedige renovatie van de camping komt zeker het toerisme naar Holwerd
en de gemeente ten goede. Momenteel kan vanwege de erbarmelilke staat van de
camping niet worden geadverteerd in de daardoor geëigende bladen, waardoor vele
mensen niet aÍweten van het bestaan van deze prachtige lokatie.
Zelfs hebben we reeds een bord geplaatst om de camping aan te geven. Naar wij
hebben verluiden staat Oostergo niet afwijzencl tegenover een overname van de
camping mits de gemeente een aanzet geeft met de aeommodatie.

Wanneer dit voortvarend ter hand wordt genomen kunnen de veranderingen begin
volgend jaar klaar zijn. leclereen wil meewerken, wij hopen u ook.
Onze hoop stamt uit de tijd van rlw bezoek aan Holwerd.

Hoogachtend,

Het bestuur.



INTRODUCTIE REGIOVERVOER IN DE GEMEENTE DONGERADEEL

Tijdens cle periodieke bijeenkomsten van de in NO-Friesland opererende Vereni-
gingen van Dorpsbelang is reeds meerdere malen van gedachten gewisseld over de
(te) beperke vervoersvoozieningen in deze regio. Voor bepaalde groepen in onze
gemeenschap, zoals het senioren-bestand en/oÍ de mensen die minder mobiel zijn,
heeft een en ander tot gevolg dat de sociaal-maatschappelijke contacten tot een
minimum moeten worden beperkt hetgeen uiteraard consequenties heeft voor de
leefbaarheid in onze samenleving.
Oók het bezoek aan familie en/of vrienden die elders woonachtig zijn of verpleegd
worden in een ziekenhuis komt, als gevolg van de beperkte verplaatsingsmogelijk-
heden, maar alte vaak in het geding....
Teneinde in deze situatie verandering te brengen is in de aÍgelopen maanden nage-
dacht over de introductie van een mobiliteitsplan voor de daarvoor in aanmerking ko-
mende dorpen in NO-Friesland.
Dit PLAN zou - op termijn - moeten kunnen voozien in verbetering van de verplaat-
singsmogelijkheden voor ALLE daarvoor in aanmerking komende inwoners uit onze
gemeente.
Na overleg met de taxi-branche is overeengekomen de verdere uitwerking van het
project ter hand te nemen.
Het te introduceren Vervoerplan zal, tijdens de aanloopperiode, in het bijzonder ge-
richt zijn op het activeren van een bezoek aan Íamilie en/of kennissen dewelke in een
ziekenhuis verblijven...
Vervolgens kunnen, aÍhankelijk van de belangstelling en/of de ervaring met de geko-
zen benadering, meerdere projecten in de regio worden opgestart.
Als gevolg van het voorgaande is inmiddels gestalte gegeven aan een voorstel van
aanpak hetwelk over enkele weken - op experimentele basis - in onze gemeente zal
worden geïntroduceerd. De respectievelijke Verenigingen van Dorpsbelang gaan er
vooralsnog van uit dat met de introductie van dit Vervoerplan, voor de daarvoor in
aanmerking komende inwoners uit de gemeente, in een wezenlijke behoefte zal
worden voozien.

De uitwerking....
De inwoners van een aantal dorpen in NO-Friesland worden - vanaf zondag 3 novem-
ber a.s. - in de gelegenheid gesteld om iedere zondag een bezoek te brengen aan de
medische centra in Leeuwarden.
Een in dit kader op te zetten vervoerregeling zal worden uitgevoerd in samenwerking
met de bedrijfstak persionenvervoer in No-Friesland.
Het voorgaande betekent dat de betreffende inwoners uit de gemeente Dongeradeel
met ingang van de genoemde datum elke zondag - na teleÍonische aanmelding - per
taxi of taxibus van huis worden gehaald voor een bezoek van ca. 2 uur aan één van
de ziekenhuizen in Leeuwarden.
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Dit 'bezoek' mag uiteraard óók betrekking hebben op een uitstapje naar de op de
route woonachtige familieleden en/of vrienden. Na het 'bezoek' worden de respec-
tievelijke passagiers weer opgehaald en naar huis gebracht.

De kosten van het vervoer....
De kosten van deze specifieke vervoersvoorziening komen - voor de gebruiker - over-
een met de tarieven van het openbaar vervoer! Aangezien de passagiers echter van
huis tot huis worden vervoerd zal een toeslag in rekening worden gebracht van f 1,25
per rit. Het project zal eind december worden geëvalueerd waarbÍj het eventuele
vervolg aÍhankelijk zal worden gesteld van de resultaten van de evaluatie.

De "Dongeradeel-expres' rijdt iedere zondag vanuit uw woonplaats via Holwerd, Hal-
lum, Stiens naar de medische centra in Leeuwarden. Ook in de op de route gelegen
dorpen kan eventueel worden gestopt voor een bezoek van enkele uren aan Íamilie
en/of vrienden. Na het bezoek wordt u uiteraard opgehaald en weer thuis gebracht!
Vooralsnog kunnen de inwoners van de volgende dorpen (of omgeving) gebruik
maken van de "Dongeradeel-expres': Brantgum, Foudgum, Hantum, Hantumhuizen,
Holwerd, Nes, Raard, Ternaard en Wierum.
De start van de "Dongeradeel-expres' is vastgesteld op ZONDAG 3 NOVEMBER
A.S. De respectievelijke passagiers worden dan om ca. 14.00 uur van huis gehaald
en zijn om ca. 15.00 uur in Leeuwarden. Het aanvangstijdstip voor de terugreis is ca.
17.OO uur zodat er voor het eigenlijke 'bezoek' ongeveer 2 uur kan worden
uitgetrokken!

De aanmelding voor het veruoer:
De eventuele passagiers voor de "Dongeradeel-expres' kunnen zich elke zaterdag
rechtstreeks aanmelden bij de bij het project betrokken vervoerder t.w.:

DIJKSTRA'S TAXIBEDRIJF IN HOLWERD, TEL. 05197-í377
(aanmelding s.v.p. tussen 16.00 en 18.00 uur).

ZONDAGAVONDZANG

Zondag 6 oktober a-s. zal er in de Ned. Herv. kerk een zondagavondzang worden ge-
houden. Deze begint om half acht. Medewerking verlenen:

De Chr. Zangverenigingen "Soli Deo Gloria" te Twijzelerheide
en lubilate Deo" te Driesum-Wouterswoude
en het Herv. kerkkoor te Holwerd/Blija.

Deze koren zullen als één groot gemengd koor optreden, beurtelings o.l.v. Johanna
v.d. Weide-Jongsma en Tim v.d. Weide.



Verder werken mee Pieter Reitsma, cornet en Fedde de Vries, orgel.
Behalve koorzang, begeleid door orgel en cornet zijn er ook instrumentale nummers
te venrachten. Natuurlijk is er ook samenzang.
Het geheel duurt ongeveer een uur.
De toegang is vrij.
Bij de uitgang wordt een clllecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

GYMNASTIEKVERENIGING'CHARIETTO'

ledereen die wat aan zijn spieren en conditie wil doen, kan hiervoor terecht bij de
gym.ver. 'Chariëtto'. Elke woensdag kunt u in de sporthal 'de Ynset'terecht, waar u
onder vakkundige begeleiding diverse oefeningen kunt doen.
De tijden zien er als volgt uit:

Woensdagmorgen:

9.00 - 10.00 uur Huisvrouwen

Woensdagm iddag/avond :

14.30 - Í5.15 uur Meisjes en jongens 4tlm7 jaar
15.15 - 16.15 uur Meisjes 8 Um 10 jaar
16.15 - 17.15 uur Meisjes 11 Vm 12 jaar
17.15 - 18.45 uur Keurgroepen
18.45 - 19.45 uur Meisjes vanaÍ 13 jaar
19.45 - 20.45 uur Dames

Kom gerust eens langs.
Het bestuur.

"US EARSTE BEGJIN"

Het is 4 oktober a.s. 15 jaar geleden dat de peuterspeelzaal 'Us Earste Begjin" is
opgericht. Na jaren van tijdelijke huisvesting krijgt de peuterspeelzaal een nieuw
onderkomen. Zoals u zult begrijpen willen wij graag met zoveel mogelijk peuters door
blijven werken.
Twee jaar geleden was de wachtlijst dermate tang dat aangevraagd werd een tweede
groep te starten. Begin dit jaar is cleze groep begonnen.
Mocht u uw kind op willen geven of heeft u nog vragen, dan kunt u kontakt opnemen
met Roely Wiersma, tel. 1502.



DE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN IN FRIESLAND,
AFDELING DONGERADEEL.WEST,
heeft u voor het seizoen 1991-1992 het volgende de bieden:

Da.24 sept. Ternaard om 9.30 uur:
THEMA-OCHTEND: tngrijpen in de voortplanting: Ztlner grenzen?

Wo.23 okt. Holwerd om 20.(X) uur:
Met de AbelTasman over de Stille Oceaan

Ma. 11 nov. Hantum om 14.fi) uur:
Mevr. v. Muyen-van Maanen veftett over SINTERKI-AAS

Wo. 18 dec. Brantgum om 17.00 uur:
KERSTVIERING (met o.a. een koud bufÍet)

Ma. 13 jan. Brantgum om 14.(X) uur:
JAARVERGADERING (dia's reisverslag EGYPTE van Klaske Dijkstra)

'rA ,, lalll, ??1 aa1.
Een eendagsbestuur verzorgt de middag of avond

Wo. 11 maart Holwerd om 20.(X) uur:
HOMOSEXUALITEIT vanuit de ouders bekeken door A. Elsínga-Harmsen

Wo.9 april Ternaard om 20.(Xl uur:
De scfrdjÍster BERBER V.D. GEEST vertelt uit eigen werk

Verder worden bij voldoende deelname de volgende cursussen gegeven:
Kook/bakcursus
Frans
Blokfluit
Literaire cursus (Ffies en Nederlands)
Pergamano

U bent van harte welkom!

Voor nadere inÍormatie kunt u bellen
J. de Groot-HoÍman presidente
D.Boersma-Sanders vice-presidente

met het bestuur:

A. Dijkstra-Olivier sekretaresse
W. Dijkstra-Postma 2e sekretaresse
E. Velink-Ganzinga penningmeesteresse

05197-141 1

05190-94807
05197-1303
05198-1558
05198-1206



HET VERLEDEN VAN HOLWERD

Thans gaan we oostelijk van het dorp en proberen daar een en ander duidelijk te
maken over de vroegere en de nu nog bestaande boerderijen. ln de boerenhuizinge
aan de Elbastenrvei, waar nu Ruurd de Vries woont, woonde in de twintiger jaren
Jacob van der Jas.
CI hij toen ook land gebruikte is mij niet bekend maar hij verhuurde een 'knopbrekker'
bij de boeren om de zaadknoppen van het vlas te pellen. Later is hij nog begonnen
met autoverhuur.
lk heb wel eens gehoord dat Haftman Koopmans er voordien een boerenbedrijf heeft
uitgeoeÍend. Verderop aan de Elbasterwei, waar nu de bungalow van de familie Post-
ma staat, stond een boerderijtje met achter gelegen land, 'Romkema" geheten.
Laatste bewoners waren familie Noordenbos en Dekker.
Even verderop staat de oude'Jensma State'. ln 1800 was Gelf Goffes Jensma eige-
naar. Later is Jensma State in gedeelten verkocht en werd GerloÍ Jorrits Bierma
eigenaar van "huis en hornlegef groot 2 pondemaat. ln het begin van deze eeuw
woonden de gebroeders Jouta er, in de twintiger jaren Jan Wilman, later Jelle van
Dijk en thans is er helemaal geen boerenbedrijf meer in en is Douwe Walsma eige-
naar en bewoner.
"Groot Haakma" is de naam van de oude boerderij die thans nog wordt bewoond door
familie Germen Walsma. Tot in de twintiger jaren woonde hier G. Cuperus. Deze is
toen geëmigreerd en werd de familie Walsma eigenaar.
Lania is de naam van de nieuwe ruilverkavelingsweg die het oosten ingaat. Hieraan
vinden we de boerderij "Geringa'oorspronkelijk eigendom van een adellijke Íamilie.
Bewoners waren respectievelijk vanaf 1844 Bouwe Oeges Bergmans, Gelf Bouwes
Bergmans, Jan GerloÍs Bergmans, Teake Okkinga, Klaas Wieringa en tegenwoordig
Paulus Bandsma.
Verder, nog net onder Holwerd behorende staat de boerderij "Bolta" vroeger moeilijk
te bereiken langs een modderreed vanaf Elba, thans langs de nieuwe weg Lania.
Bewoners waren respectievelijk Ane Harmens MaÍtens, Berend Oebeles Joustra,
Jacob Miedema, Theunis Miedema en thans Sytze Sipkes Adema.
Witmonnikhuis is de naam van de boerderijwaar Kees van der Bos woont. Jarenlang
woonden er Hiddema's, Willem Abes, Abe Willems, Willem Abes tot in 't begin van
deze eeuw de boerderij afbrandde.
Nadat hij was herbouwd, heeft er enkele jaren een bedrijfsleider gewoond, D. Bierma
en Hartman Bergmans.
Willem Abes was toen in Holwerd aan de Stationsweg gaan wonen. ln 1916 heeft
Dirk l. Bierma de boerderij overgenomen en is later voortgezet door zijn zoon Hessel
en lds Bierma.
Het zal omstreeks 1950 geweest zijn dat lgle van der Bos de boerderij heeft overge-
nomen en thans woont al weer enkele jaren zijn zoon Kees er.



We gaan nu naar "Drie Boerehuizen Bleinsma', deze boerderij is voor zover mij be-
kend altijd in eigendom en gebruík geweest bij de familie Bleinsma.
fn 1840 woonde er Jakkele Rintjes Bleinsma, van 1877 tot 1908 Rintje J. Bleinsma,
van 1908 tot 1918 Jakkele Rintjes, daarna Ka§en Kalma (gehuwd met Wikje B.
Bleinsma), Rintje J. Bleinsma vanaf 192[0 en thans zijn zoon J.R. Bleinsma.
Kalma heeft in 1939 een nieuwe boerderij laten bouwen, buitendijks waar nu F.H.
ldsardi woont. Groot Uilsmahorn, waar F.J. ldsardi woont, is blijkens het jaartal in de
gevel gebouwd in 1911, maar voordien stond er ook een boerderij van die naam. ln
1851 woonde er Pieter Abes Hiddema, vanaÍ 1875 Abe Pieters Hiddema en van 1901
tot 1930 Dirk Oeges Hiddema.
Daarna zijn schoonzoon Jan ldsardi en thans nog diens zoon Former J. ldsardi. Even
westelijker moet ook nog een Klein Uilsmahorn hebben gestaan, vermoedelijk waar
nu de dubbele huizinge nabij de dijk staat.
Hierbij willen we het deze keer maar later, hopelijk een volgende keer nog het
overgeblevene.

M.G.

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

5 okt.:

12 okt.:

19 okt.:

26 okt.:

2 nov.:

9 nov.:

16 nov.:

23 nov.:

30 nov.:

7 dec.:

14 dec.:

21 dec.:

25 en26 dec. Kerst:

28 dec.:

31 dec./1 jan.:
Oud en Nieuw

Dr. v.d. Lugt

Dr. Luyendijk

Dr. Maltha

Dr. v.d. Lugt

Dr. Luyendijk

Dr. Maltha

niet bekend

Dr. Luyendijk

Dr. Maltha

Dr. v.d. Lugt

Dr. Maltha

Dr. Maltha

Dr. v.d. Lugt

Dr. v.d. Lugt

Dr. Luyendijk



HUISARTS

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

GROENE KRUIS . WIJKVERPLEGING

Spreekuur dagelijks tussen í 3.00 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

Plaats: Groene Kruisgebouw, Tijd: woensdagmorgen 8.30-8.45 uur

TANDARTS

Mw. Van der Woude, Beyertstraat 101, tel. 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

tel. 1876
tel.1271
tei.1423
tel. 1326
tel.2363
tel. 1753

INLEVEREN KOPIJ

De kopij kan worden ingeleverd tot zaterdag 14 december uiterlijk
bijAkke Kamstra, de Morgenzon 3, tel. 2363.
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