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STICHTING RECREATIE EN TOERISME

Hoewel we graag zouden zien dat sommige instanties wat vlugger beslissin-
gen konden nemen dan waren we ook in staat wat meer gang te zetten om
wat moois te maken van de Holwerder havenkom met bijbehorend terrein.
Met een bijna lege beurs is het moeilijk dingen te realiseren die geld kosten,
maar op een ongeloÍelijke manier wordt er door een groep vrijwilligers op een
goedkope maar doch zeer doeltreffende wijze een bestaand gebouwtje om-
getoverd tot een toilet en douche voorziening.
Heel vernuftig was de manier waarop de palen voor de aanlegsteiger de
grond werden ingeslagen, als we dit door een gespecialiseerd bedrijf hadden
laten verrichten dan was daar zeker een Ílink bedrag aan geld mee gemoeid.
Met behulp van een aantal diensten van bedrijven uit ons dorp hebben de
vrijwilligers nu een prachtige aanlegsteiger gemaakt waar volgend jaar
passanten gebruik van maken die met hun boot via de Holwerdervaart naar
ons dorp kunnen varen.
Het terrein is door een gespecialiseerd bedrijf gedraineerd, in overleg is
daarvoor gekozen omdat we zeker wilden zijn dat de drainage ook optimaal
moest fungeren om het terrein zo snel mogelijk weer droog te krijgen na re-
genachtig weer zodat toekomstige gasten droge voeten houden tijdens hun
verblijf op het terrein.
Om deze watersporters naar Holwerd te trekken worden er bij de Ee, afslag
Holwerd borden geplaatst die verwijzen naar aanleg en recreatie mogelijkhe-
den in ons dorp.
Afgelopen weken is het gehele terrein omgeploegd en vlak gemaakt en op-
nieuw in gezaaid - door bedrijven buiten het dorp en geheel belangeloos -
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met gras zodat er volgend jaar voor de zomer een prachtig mooiterrein ligt, waarop
ook een aantal speelattributen en trekkershutten komen te staan met enkele pick-
nicktaÍels met banken.
Alles hopen we voor de zomer van volgend jaar gereed te hebben zodat ook de jury
van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij een positieÍ oordeel kan
geven over ons project. Zij houden dit jaar de zesde ronde van'de leeÍbaarheids-
wedstrijd "Kern met Pit", welke tot doel heeft dat bewoners uit eigen dorp de leef-
baarheid in eigen woonomgeving verbeteren.
Wij hebben ons project daar ook bij aangemeld en zijn toegelaten op die vooruaaÍ-
de dat het aangegeven project eigenhandig dient te zijn uitgevoerd voor 1 septem-
ber 1995.
De titel "KERN MET Plï'wordt ons als dorp dan aangereik en ontvangen tevens
een bedrag van duizend gulden, bovendien kan nog een extra prijs van vijfhonderd
gulden worden verkregen door de moeilijkheidsgraad van het geslaagde project.
Financieel hebben we nog steun van een aantal oud Holwerders gekregen die "it
àlde doarp" nog altijd een warm hart toedragen, verder hebben we nog steun van
aantal bedrijven en instellingen gekregen van buiten ons dorp nl. van WOUDA-
OPEL, Makelaardij ROOS, Verzekeringsmaatschappij UNIVE- Elkanders belang, al-
len uit Dokkum en Vellema telecommunicatie uit Blija, waarvoor vanaf deze plaats
onze hartelijke dank voor deze welkome aanvulling in de "lege beurs".
Eigenaren van boten die deze winter de boot op het droge willen zetten kunnen van
een gedeelte van het terrein gebruik maken voor winterstalling, in overleg met het
bestuur van de stichting kan dat geregeld worden als daarvoor interesse bestaat.

Namens stichtingsbestuur,
Gerrit Bouma.

ONTWIKKELINGEN "NIJE NIJHOF" IN HOLWEBD

Eindelijk was het dan zover...
Na het noodzakelijke overleg met familie, vrienden en bekenden naderde de dag dat
er verhuisd moest worden!!
Op vrijdag 22 juli mocht ik - als eerste bewoner van de Nije NijhoÍ - mijn "nieuwe"
woning betrekken en dan. realiseer je je pas wat er allemaal overhoop is gehaald...
Trots de voor-inÍormatie van alle kanten kom je immers tijdens de inrichting van je
"nieuwe" huis tot de ontdekking dat de leeftijd bij zo'n verhuizing een wezenlijke rol
gaat spelen.
Gelukkig waren de kinderen en vrienden daar die - ieder op zijn eigen wijze - hun
best hebben gedaan om mem, 'te plal( te krijgen...
Maar ook dan heb je eigenlijk geen tijd om tot rust te komen omdat er nog te veel
dingen op je afkomen die (nog) geregeld moeten worden. Zo begon - enkele dagen
na mijn komst - de verhuizing van de overige bewoners op gang te komen en dat
betekende uiteraard nieuwe contacten en overleg met elkaar!!
lnmiddels is - met de komst van mevr. A. Jansma - de her-inrichting van de Nije
Nijhof voltooid en als bewoners zijn wij het er nu al over eens dat onze apparte-
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menten er keurig uitzien!!
Vanuit de werkgroep "NijhoÍ 2000" is een inventarisatie gemaakt van de bouwtech-
nische en overige tekortkomingen en de Woningcorporatie heeft toegezegd dat een
en ander - op korte termijn - zal worden geregeld.
Naast de inzet van een schoonmaakploeg is het wachten daarbij óók op de herin-
richting van de - reeds toegezegde - gemeenschapsruimte!!
Als bewoners van de "Nije Nijhof'zijn wij immers dan pas in staat om - vanuit een
beschermde omgeving - de uitbouw van onze sociaal-maatschappelijke contacten
echt ter hand te nemen!
Vooruitlopend daarop willen wij de gemeenschap van Holwerd e.o. hartelijk danken
voor het medeleven en de betrokkenheid bij het Nijhof-gebeuren!!
Want als gevolg van uw inzet vertrouwen wij op een gezamenlijk en veilig vervolg!!

Namens de bewoners van de "Nije Nijhof',
Mevr. H. Woudwijk-Stielstra,

Mevr. A. Jansma.

NCVB AFDEUNG HOLWERD

Programma 1994 - 1995

18 oktober Tjitske Andringa uit Holwerd, Logopediste, vertelt over haar
vakgebied.

do. 27 oktober Excursie naar de kerk van Hogebeintum (van 14.00 tot + 16.30 uur).
Vertrek vanaf 't Sintrum: 13.30 uur.

27 oktober Uitnodiging DoopsgezindeZusterkring:
Lezing door Mevr. van Brummelen over haar monglo'rde kind (vorig
seizoen vervallen),
Doopsgezinde kerk, aanvang 19.45 uur.

10 november Viering 7S-jarig bestaan NCVB in de Laweite Drachten
(het programma volgt nog).

15 november Mevr. R. Heerma uit Bergum heeft informatie over "Procal",
het financiële project van de NCVB.

19 december Gezamenlijke kerstuiering
17 januari Mevr. J. Krook-Mertens uit Engwierum met het onderwerp:

rouwverwerking.
21 Íebruari Jaarvergadering.

7 maarl Verkeersmiddag: voor iedereen die zich in het verkeer begeeft,
dus voetgangers, fietsers en autobestuurders.

21 maarl De heer J. Visser uit Stiens met het onderwerp: gehandicapten in de
eredienst.

18 april Mevr. Y. Feddema uit Raard.
Onderwerp: reizen naar Roemenië met hulpgoederen.

mei Reisle.

De uergaderingen worden gehouden in't Sintrum en beginnen om 19.30 uur.
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OI.JDEREN DONGERADEEL'MJSBRIEF"

Elke eerste maandag van de maand Senioren programma v.d. LONOF v.

19.30/19.00 uur.

14 september
13.30 Uur Klaverjasmiddag in de grote zaalvan "De Abdij". lnleg / 3,-.
U bent van harte welkom.

2í september
Vanaf 9.00 uur OPEN HUIS in "de Abdij". Rond deze tijd staat er een kopje koÍfie
klaar. U kunt dan kennis maken met de verschillende klubs, vragen stellen, folders
meenemen, handwerken bezichtigen en/of kopen. U kunt zich alvast opgeven voor
een kursus, meedoen met het "rad van avontuud' enz. enz. Kom gewoon kijken wat
er allemaal is. Let ook op de Dockumer Courant voor meer inÍormatie.

5 oktober
'14.30 uur'OP STAP" in de grote zaalvan "De Abdij". Wilt u iets met iemand onder-
nemen? Dan heeft u nu de kans om misschien afspraken te maken.

í2 oktober
'13.30 uur is er alweer de tweede klaverjasmiddag.

26 oktober
'14.00 uur Bingo in de grote zaalvan "De Abdij". Een kaart kost / 0,50, er worden 6
rondes gespeeld.

Opgeven kursussen
Heeft u belangstelling voor één van de volgende kursussen: Kursus Yoga,
Kalligrafie, Pergamano? U kunt zich nu alvast opgeven, deze kursussen starten in

het najaar. Eerst meer informatie? Bel 05190-92223.

Bibliotheek
lnmiddels staan er op de eerste verdieping van "De Abdij" al een behoorlijk aantal
boeken. Misschien iets voor u bij? De bibliotheek is geopend op:
Maandag van 14.00 tot 15.00 uur. Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
'15.00 uur. Vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Uitleentermijn 4 weken, / 0,50 voor 4 boeken. Oók grote letterboeken voorradig.
Komt u gerust eens even sneupen.

Nieuwe leden voor de verschillende groepen en klubs zijn welkom.
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WIST U DAT

Tjibbe en Sonja van de "Gouden Klok" toeristische informatie uit de regio hebben
verzameld (o.a. Camminghatuin Ferwerd). Deze ter inzage ligt op de hotelkamers
en zeet gewaardeerd worden door hun gasten!

OMROP FRYSI.AN SIKET FERIEMNGS FOAR "TAAISTBIID"

De radiokwis "Taalstriid" Ían Omrop Fryslàn wurdt dit jier spile mei Íerienings.
Allerhande ferienings kinne meidwaan: de ÍrouljusÍeriening, de geitefokferiening, de
biljertferiening, de toanielklub, de ÍuotbalÍeriening, de kantklosferiening, en gean sa
mar troch. ln Íeriening dy't meidocht moat der rekken mei hàlde dat der minstens 4
leden meidwaan moatte. Der is net in maksimum. Meidwaan kin de bining tusken l+
den sterker meitsje en boppedat lear je elkoar ris op in hiel oare wize kennen!
Opjefte kin telefoanysk 058-997799. Freegje nei Geartsje de Vries.
Doarpen kinne trouwens ek noch hieltyd meidwaan. ln doarp kin him dan ynskriuwe
as Íeriening Ían doarpsbelang. Wy wolle net ien Étslute fan dielname. Dus ek as jim
doarp alris meidien hat, kinne jim jim opjaan.
Wy hoopje op noch wat opjefte, want oars soenen we'Taalstriid" ferfalle litte moatte
en dat soe skande wëze-
Alfèst betanke en miskien oant hearren oÍ oant sjen!

Geartsje de Vries
Karel Gildemacher

Sippy ïgchelaar

soos 55+

Aan't Bosma's plein houden we ieder winterseizoen onze soos. En wel op dinsdag-
en donderdagmiddag van halÍ twee tot halÍ vijf. We kunnen kaarten, biljarten, sjoelen
enz. Helaas is onze ploeg niet zo groot en willen we graag wat versterking. We kun-
nen dan nog wat doorgaan.
Want zeg nou zelf, het zou toch jammer zijn dat deze soos uit Holwerd zou verdwij-
nen. Wat één keer is opgehouden te bestaan komt niet gauw terug. Dus mannen
vanaf 55 jaar kom eens bij ons kijken. Natuurlijk zijn ook de 55+ vrouwen de laatste
donderdag van de maand weer welkom.

Leden en bestuur 55+.

PI.AYBACK SHOW

Op vrijdag 11 november aanstaande organiseert HENK'S CD-SHOP wederom een
playbackshow in het "Sintrum". Dit is dan alweer de zesde keer dat dit schitterende
spekakel plaats vind in Holwerd.
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Ook deze keer is de drive-in-discoshow SATELITTE SOUND uit Kollummerzwaag
weer aanwezig. Omdat het vorig jaar zo'n succes was, met bijna allemaal
Holwerders, vragen wij ook dit jaar weer de steun van u vereniging door weer kandi-
daten te leveren.
Als de winnaar(s) 1 van uw leden is, ontvangt u als tegenprestatie / 100,00. Dus het
is de moeite waard om leden te vragen om mee te doen. Er zijn weer twee leeftijds-
groepen, eentje tot en met de lagere school en eentje tot ... (vuldit zelf maar in).
Voor alle deelnemers is er weer een herinnering, verder voor de kleintjes 3 prijzen
plus / 50,00 voor de school die de prijswinnaars levert. Voor de andere deelnemers
zijn er ook drie prijzen te winnen en voor de nummer 1 is er de wisselbeker.
En natuurlijk de Í 100,00 voor de vereniging die vermeld staat op het inschrijÍformu-
lier van de winnaar.
Maar dat is nog niet alles, diezelfde avond mag de winnaar(s) optreden in bar dan-
cing "de Tapperij" voor wat extra zakgeld.
Genoeg redenen om uw leden aan te sporen om mee te doen! Mede door uw steun
van de vereniging kunnen wij dit schitterende evenement voor en door Holwerd
weer organiseren.
Hartelijk dank hiervoor en tot ziens op vrijdag 11 november in het "Sintrum".

Tip: Vrijdag 7 oktober in het Sintrum: Anneke Douma, Marc en Dave en Herman
Lippinghof.

De CD-SHOP, Visweg 18, Holwerd, tel. 05197-2079

Groetjes van Henk en Maaike

Ja ik wil tevens graag de ongeveer twee uur durende videoband, kosten / 30,00
JA/NEE (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Deze bon plus de muziek inleveren voor 1 november aanstaande bij:
HENKS CD-SHOP, Visweg 18, Holwerd, tel. 05197-2079.

.F

Eigen naam:. .

Adres:

Woonplaats:

Leeftijd:.

TeleÍoon:

Na te doen artiest oÍ groep: ...........

Titel van de plaat:

Lid van de vereniging: ...... .

Banknummer van de vereniging: ...

------------1

Deelnemersbon voor de zesde playbackshow op VRIJDAG 11 NOVEMBER in " 't Sintrum"
te Holwerd.

I
I
I

---J
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DE BAZIIN ZOEI(T VRIJWILIJGERS...

Zoals u ongetwijÍeld gemerkt zult hebben is het dit jaar 75 jaar geleden dat de
Christelijke muziekvereniging "De Bazuin" is opgericht.
Wij zijn van plan dit jubileum te vieren op zaterdag 26 november.
Zoals u wellicht ook zult weten is er, om de vereniging draaiende te houden, geld
nodig (aanschaf-/onderhoud instrumenten, aanschaÍ bladmuziek, opleiding korpsl+
den, loon dirigent/instructeur, zaalhuur, etc.). Als voorbeeld noemen we de Bas- en
Baritonsecties welke onlangs vernieuwd zijn, hetgeen enige tienduizenden guldens
gekost heeft.
De benodigde financiële middelen hiervoor worden verkregen uit contributie- en do
nateursgelden én gelden afkomstig uit diverse acties welke grotendeels door de le.
den van het korps en de drumband worden georganiseerd en uitgevoerd.
Eén van deze acties is de wortelzoekactie; rond de herfstvakantie gaan de leden
één zaterdag wortelzoeken. Dit is geen zwaaÍ werk, de wortelen worden nl. machi-
naalgelicht.
Ook dit jaar zijn we weer van plan, in één dag, een wortelveld te rooien. Om dit te
realiseren zijn we op zoek naar een aantal vrijwilligers welke bereid zijn één zaler-
dag op te ofÍeren voor de Bazuin.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij: Durk Bergema, tel. 1423 oÍ Egbert
Boonstra, iet'.2421

HOK.ROCK KRIJGT VERVOLG

Het doet ons genoegen iullie te kunnen melden dat we na een half jaar van zoeken
naar een geschikte lokatie voor het houden van het jaarwisselingsfeest, hierin zijn
geslaagd.
Zoals iedereen zal weten is, door de enorme toename van het aantal bezoekers, de
schuur aan de Gama te klein geworden voor het houden van een dergelijk feest.
Na enig overleg met Pieter en Riemke van "garage P. Vellema", hebben zij toe-
gezegd een gedeelte van hun pand beschikbaar te willen stellen voor het houden
van Hok-Rock'94/'95.
Hierbij willen wij de familie Vellema-Boonstra dan ook hartelilk bedanken voor de
toezegging en wij hopen dat ook het begin van 1995 een prachtig en gezellig Íeest
zal worden tot tevredenheid van iedereen.

It Hok-Rock team i.s.m.
Dorpsbelang Holwerd e.o.
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UTTSI..AG BATLOT{UIEDSTRIJD SPEELTUIN

Van de t 250 opgelaten ballonnen kwamen er 15 kaartjes terug en werden bijdorps-
belang ingeleverd.
10 Kaartjes kwamen uit Nederland, de meesten uit de buurt van Vlagtwedde, 5
kaartjes werden uit Duitsland teruggestuurd.
Op donderdag 21 juli vond in de speeltuin de prijsuitreiking plaats.
De 5e prijs was voor Coby Hijma. Haar Ballon werd gevonden in Sögel.
De 4e prijs was voor Jeroen Koree. Zljn ballon werd gevonden in Löningen.
De 3e prijs ging naar Bianca v.d. Ploeg. Haar kaartje werd vanuit Essen terugge-
stuurd.
Luitzen Steegstra won de 2e prijs, zijn kaartje kwam vanuit Rahden.
De 'le prijs was voor Catharina Kamstra, Haar kaartje werd vanuit Springe (onder
Hannover) teruggestuurd.

P.S. lngeleverde kaartjes die men graag terug wil hebben zijn aÍ te halen bij Akke
Kamstra.

REDAI(TIONEEL

De aÍgelopen zomer stond in het teken van toerisme en inwoners van het dorp.
Aktiviteiten die door de recreatie commissie hiervoor opgezet waren zijn onder ande-
re zakslaan in onze "nieuwe" haven en spuitvoetbal bij de Morgenzon met na afloop
een gezellig samenzijn.
Deze gebeurtenissen waren wat dit betreft zeer geslaagd. Verder activiteiten van
Dorpsbelang. Ballonnenwedstrijd van onze 2S-jarig speeltuin. Ringrijden in de
Fonteinstrjitte.
Ook de Holwerder pier heeft de afgelopen zomer voor veel vertier gezorgd. Menige
badgast en dorpsgenoten hebben een verkoelende duik genomen in het Wad. Het is
misschien nog wel eens een goede zaak hiervoor een veilig strandje te creëren.
Buiten Holwerd wordt druk gewerkt aan onze korenmolen om de wieken en kap te
vernieuwen. Menig toerist maakt een stop om een Íoto van deze molen te maken.
Wat voor de een heel gewoon is, is voor een ander uniek.
Hopende dat straks na het gereed komen van de restauratie er een passende be-
stemming voor wordt gevonden.
De Nijhof is weer geheel bewoond tot volle tevredenheid van bewoners. Het is weer
een prachtig gezicht dat alle woningen weer bewoond worden.
Hierdoor is er in het dorp welwat meer leegstand van huurwoningen gekomen en
hopelijk vindt de woningbouw vereniging hiervoor gauw nieuwe bewoners. Tot zover
ons nieuws van dorpsbelang en wensen wij u een goede tijd toe.

A.G.
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STICHTING MONUMENTETTBEHOT,'D DONGERADEEL

Nieuwe wieken voor De Hoop in Holwerd.
Na enige weken van voorbereidende werkzaamheden zijn op woensdag 21 septem-
ber de nieuwe roeden gestoken van de koren- en pelmolen "De Hoop" te Holwerd.
Met het steken van de eerste roede gaf wethouder mevrouw A. Visser van
Dongeradeel het officiële startsein voor de restauratie van de zeven molens die de
Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel in haar bezit heeft.

Mon u mentenbehoud Dongeradee!
Het is niet toevallig dat de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel juist wethou-
der Aukje Visser gevraagd heeft voor het verrichten van de officiële handelingen bij
het eerste grote restauratie-projekt van deze stichting. Het was namelijk deze wet-
houder die in 1993 aan de wieg van de stichting stond, om zo het eigendom en be-
heer van kerktorens en molens in Dongeradeel te privatiseren. De molens van de
Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel zullen de komende jaren in een drieja-
renplan grondig worden aangepak. Daarvoor heeft het bestuur het bouw- en molen-
restauratiebedrijÍ Th.Jellema uit Birdaard opdracht gegeven de restauratie-
werkzaamheden uit te voeren. ln de eerste Íase (1994) zullen de molens De Hoop in
Holwerd (vervanging van de roeden en de wieken en het rietwerk van de kap),
Hantumerleech in Hantum (nieuwe lange spruit) en De Gans te Ezumazijl (vervan-
ging van de roeden, wieken, staart e.d. en de schroefbak) aangepakt worden.
Later (1995) volgen De Eendracht in Anjum (een nieuw koppel maalstenen),
Zeldenrust in Dokkum (een nieuwe schijÍloop voor de maalstenen en herstel
houtwerk) en De Hoop in Dokkum (de kap van de molen herstellen en molen weer
draaibaar maken), terwijl de molen Ropta in Metslawier in 1996 onder andere een
nieuw rietdak krijgt. Met het driejarenplan is in totaal een bedrag van zo'n 600.000
gulden gemoeid. Bij het opstellen van de restauratieplannen is nauw samengewerkt
met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

De Hoop in Holwerd
De koren- en pelmolen "De Hoop" in Holwerd is een monnikmolen met stelling en
werd al eerder gerestaureerd van 1967 tot 1971 . Van 1979 tot 1981 vond een herin-
richting van het interieur van de molen plaats, waarbij een volledige maal- en pelin-
richting werden aangebracht. Nu is een opknapbeurt aan de buitenkant hoognodig:
ln de afgelopen jaren zijn de stalen roeden, met een vlucht van22 meter, volledig
doorgeroest, waardoor het onverantwoord was om de molen nog te laten draaien.
De oude wieken zijn ondertussen van de molen verwijderd, terwijl ook het riet van
de kap vervangen is. Bij het veruijderen van de oude wieken en de rietkap bleek dat
nog enkele belangrijke dragende balken in de kap vervangen moesten worden. Als
"De Hoop" weer opgeknapt is, wil de Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel de
molen weer zo snel mogelijk laten draaien. Daarvoor zal de heer Sije Hoekstra uit
Holwerd, amateurmolenaar van het Gild Fryske Mounders, binnenkort enkele vrijwil-
lige molenaars uit Holwerd en omgeving opleiden. Binnen Dorpsbelang Holwerd
wordt er aan gedacht de molen te gebruiken als VVV-kantoor, vlak bijde jachthaven
en langs de weg Dokkum - pier Holwerd.
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Geschiedenis
Het dorp Holwerd was omstreeks het jaar 1400 al in het bezit van een korenmolen,
maar de gegevens over "De Hoop" gaan niet verder terug dan tot het jaar 1713, toen
de molen bemalen werd door gortmaker Nuttert Symons. ln 1718 deed hij het bedrijf
over aan Heert Pijters, die tien jaar later plaats maakte voor Harke Sipkes.
ln 1733 nam Jan Siewerts de molen over en bemaalde hem tot zijn dood in 1752-
Zijn weduwe nam de zaken waar voor hun toen nog minderjarige zoon Sijvert Jans,
die in 1754 zijn vader opvolgde. Holwerd heeft niet zo lang plezier van hem gehad
als molenaar, want in 1764 verkocht hij zijn bezit aan lds Lieuwes. Deze heeft in ie-
der geval tot ongeveer 1806 in Holwerd het beroep van molenaar uitgeoefend.
ln het midden van de 18e eeuw " was het gemaal niet als tevoren" en werkte het be-
drijf op 213 van ziin capiciteit. Vermoedelijk zijn toen de rogstenen buiten gebruik ge-
steld en werhe de molen slechts alleen als pelmolen. ln 1750 werden de rogstenen
dan ook uit de molen gehaald.
ln het begin van de 19e eeuw was Luitje Jans van der Meulen molenaar van
Holwerd. Hij overleed in 1826 en zijn weduwe Nieske Kadijk uit Pietersburen zette
de zaak voort tot haar dood in 1841. De molen kwam in het bezit van Gerben
Willems Hoekstra uit Zwaagwesteinde, die in 1892 werd opgevolgd door zijn onge-
huwd gebleven zoon Rein Hoekstra. Deze verkocht de molen in 1909 aan Henricus
Hoeksema uit Bierum.
ln 1948 trok Hoeksema zich op 7O-jarige leeftijd uit het bedrijÍ terug en liet hij de za-
ken over aan zijn zoon en naamgenoot. Deze bemaalde de molen met zijn zwaget
Pier Feddema, die was getrouwd met Anna Hoeksema. ln de veertiger jaren gingen
de zaken echter slecht door de snelle opkomst van de meelfabrieken, terwijl de pel-
lerij vooral na 1945 sterk achteruitging door het Íors teruglopen van het gebruik van
karnemelkse pap, waarvoor gort een belangrijk bestanddeelvormde. Hoeksema en
Feddema zagen dan op den duur ook geen kans meer om hun bedrijÍ in stand te
houden en in 1954 verkochten ze de molen teleurgesteld aan de firma L.O.
Hiddema in Holwerd, die hem als opslagplaats gebruikte. "De Hoop" raakte steeds
verder in verval en op 25 juni 1963 besloot het gemeentebestuur van West-
Dongeradeel om voor 5000 gulden de molen van Hiddema te kopen. Hierdoor bleef
de molen, die door de eeuwen heen het dorpsbeeld had gesierd, voor Holwerd be-
houden.
De nieuwe roeden van "De Hoop" zijn overigens het driehonderdste paar dat ge-
maakt werd door de Íirma J.Buurma uit Oudeschans, een ambachtelijke smederij.
Uiteraard waren de roedemakers uitgenodigd bijde ofÍiciële start van de restauratie.
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CLI.JBSEIZOEN 1994 SOUND

Voor kinderen van 4llm7 iaar
8 oktober Bingo

22 oktober Krimpie Dinkie
5 november Film

19 november Gips
3 december Spatten

21 december Gezamenlijk kerstdiner

De club begint zaterdag om 13.30 uur tot 15.00 uur
De clubleiders zijn: ïneke, Yteke, Johan en ltske

Voor kinderen van Stlm 12iaar
5 oktober Bingo

19 oktober Krimpie Dinkie
2 november Film

16 november Gips
30 november Ecoline spatten
21 december Gezamenlij kerstdiner

De club is op woensdagavond van 18.45 tot 20.1 5 uur

Leden / 1,50 per keer
Niet leden Í 2,50 per keer
Knipkaart 15x / 15,00

V.V.V. CONCORDU\ WINTERPROGRAMMI\

Klaverjassen
Vrijdag 25 november
Vrijdag 27 januari 1995
Vrijdag 24 Íebruari 1995
Vrijdag 24 maart 1995

Maatsbiliarten
Vrijdag 18 november
vrijdag 18 november

Hotelde Gouden Klok , aanvang 20 uur
HotelAmelander Veerhuis, aanvang 20 uur
Hotelde Gouden Klok, aanvang 20 uur
Hotel Amelander Veerhuis, aanvang 20 uur

Fam. R. van Sloten opslag
HotelAmelander Veerhuis, aanvang 19 uur

samenkomst 18 november Hotel Amelander Veerhuis + prijsuitreiking

vrijdag 17 februari 1995 Fam. R. van Sloten Opslag
vrijdag 17 februari 1995 HotelAmelander Veerhuis, aanvang 19 uur
samenkomst Fam. R. van Sloten Opslag + prijsuitreiking
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GROEPSFOTO 55+ REIS

Na bestellen bij Tineke Kuipers tel. 1908.

7 "AAN DE SIAG MET NME"

Natuur- en Milieu Noord Friesland
Zalerdag 1 9 november'1 994

Als onderdeel van het project "Aan de slag met NME" is het de bedoeling, dat in alle
zeven gemeenten die aan het project meedoen, op zaterdag 19 november natuur-
en milieumarkten plaatsvinden met de intocht van St. Nicolaas. De markten vormen
de officiële afsluiting van het project.
Zo'n natuur- en milieumarkt kan alleen een succes worden met de medewerking van
een heleboel enthousiaste mensen. Daarom wordt nu binnen iedere gemeente aan
belangstellenden gevraagd of zij hulp en medewerking willen verlenen.
Wat voor hulp en medewerking? De Natuur- en milieumarkt moet een gezellige dag
worden waar veelte zien en te beleven is. Zoals natuur- en milieugroepen uit de ge-
meenten die er hun activiteiten onder de aandacht brengen en organisaties als het
Fryske Gea en de Waddenvereniging die laten zien wat zij doen. Ook kunnen er
natuur- en milieuvriendelijke produkten worden verkocht.
Voor particulieren biedt de markt ook leuke mogelijkheden. Wie heeft er op zolder in
kasten niet van die oude spulletjes liggen die je eigenlijk zou willen ruilen?
Met al die mensen en organisaties op één plaats kunnen die markten gezellige
plaatsen worden. Als u belangstelling heeft om aan zo'n markt mee te doen, dan
kunt u contact opnemen met de contactambtenaar natuur- en milieueducatie van uw
gemeente, of met dhr.J. Jepma van het Consulentschap Natuur- en Milieueducatie
in Leeuwarden, zo mogelijk voor halÍ september!
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I I§ryARTAAL AGENDA

I o*ror.*
I I Feestavond H. Bruinsma, 20.00 uur't Sintrum

I 15 Rommelmarkt't Sintrum

a 2àl2g Najaarsshow

I ruoveueen
I 11 Playbackshow 't SintrumI 18 Trvater 't Sintrum
I frlàatsbiljarten Café de Steeg 19.00 uur
I Maatsbiljarten Hotel Amelander Veerhuis 19.00 uur

I tsamenkomst Amelander Veerhuis + prijsuitreiking)
I 19 lntocht Sinterklaas

I Start Sint en Kerstaktie middenstand

I 25 Klaverjassen Hotel de Gouden Klok 20.00 uur

i 
,U De bazuin 75iaar jubileum't Sintrum

I DECEMBER

| ,O Kerstnachtdienst Geref.Kerk

I uauulnr
I 21 Nieuwsjaarconcert

a 
,, Klaverjassen Amerlander Veerhuis 20.00 uur

I FEBRUART

I 17 Maatsbiljarten, de Steeg 19.00 uur

: Maatsbiljarten Amelander Veerhuis 19.00 uur
I .amenkómst De Steeg + prijsuitreiking

I 24 Klaverjassen de Gouden Klok 20.00 uur

I unanr
I zq Klaverjassen, Amelander Veerhuis 20.00 uur

| 29 Tryater't Sintrum
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NAMENS DE BESTUREN VAN O.V.H., DOBPSBEI..ANGEN EN
STIC}ITING RECREATIE TOERISME HOLWERD.

Koren- en Pelmolen uDe Hoop" wordt gerestaureerd. Nu is onze wens om in dit
pand een museum in te richten. Daarvoor doen we een beroep op de inwoners van
Holwerd en omgeving om spullen uit grootmoederstijd, foto's, voorwerpen uit de arn
bachtelijke- en agrarische sector in bruikleen te geven.

!nÍo: tel. 2086

HET VERLEDEN VAN HOLWERD

De volledige oplage van het boekje van Holwerd is inmiddels uitverkocht. Maar ik
word nog regelmatig opgebeld met de vraag oÍ er nog boekjes zijn. Helaas moet ik
deze mensen teleurstellen. Maar dorpsbelangen heeÍt besloten om bij voldoende
aanvraag een tweede druk te laten verschijnen.
Wanneer u of uw familie/kennissen of vrienden nog graag in het bezit willen komen
van dit leuke boekje, laten zijzich dan zo gauw mogelijk opgeven bij Akke Kamstra,
tel.2362.

De foto's uit het boekje zijn te koop. Van iedere foto is er maar één exemplaar.
Kosten Í 10,-. Verkrijgbaar bijAkke Kamstra, De Morgenzon 3.

WAPENS EN VI.AGGEN

van de stad en dorpen in de gemeente Dongeradeel.
Dit boekje met tekening en beschrijvingen van de wapens en vlaggen van alle
plaatsen in onze gemeente is verkrijgbaar bil Akke Kamstra, de Morgenzon 3. De

boekjes kosten Í 7,50 per stuk.
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HT.JISARTS
Dokter Maltha, spreekuur volgens afspraak, tel. í30í, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevallen: tel. 2255
Dr. Gh.F. v.d. Lugt te|.0519&1316
Dr. P.D. Luyendijk tel.05í9&1218

GROENE I(RUIS . WIJI§ERPLEGTNG
Spreekuur dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur, tel. wijkgebouw '1295, tel. Dokkum
0519G'92213. Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FTSIOTHERAPIE
J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Polleweil,lel.247811876-

HUISARTSENI.^ABORATORIUM
Plaats: Groene Kruisgebouw, tijd: woensdagmorgen 8.30 - 8.45 uur.

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

BESTUUR
Voorzitter
Penningm.
Redaktie

Secretaresse

AteGlazema, Hemmingawei4 tei.2118
Dirk Bergema, Pollewei 2 te1.1423
Akke Kamstra, de Morgenzon 3 te1.2363
Klaas v.d. Wal, Beyertstraat 35 tel. 1753
ïneke Kuipers, Stationsweg 43 tel. 1809
Henk de Vries, Bosma's Plein 2 tel. 2259
Anneke v.d. Ploeg, Voorstraat 24 1e|,.2252
Margit Dijkman, W. Dijkstrastr. 13 te|.2086

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24, 9í50 AA Holwerd.

IIII.EI/EREN KOPIJ
De kopij kan worden ingeleverd tot vrijdag 2 december a.s. uiterlijk bij Akke
Kamstra, de Morgenzon 3, te1.2363.
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