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KONTAKTBIAD VOOR HOLWERD EN OMGEVING

BESTE BEWONERS VAN HOLWERD EN OMGEVING

De afgelopen periode zijn weer verschillende activiteiten en punten de revue
gepasseerd.
Enkele van deze punten waren o.a.
- 30 april dat ondanks een door de weekse dag een zeer geslaagde koningin-

ne dag was.
- 1 juni ringrijden samen met de nieuwe activiteitencommissie wat ook weer

een gezellige avond was. Deze activiteitencommissie welke half april opge-
richt is en zich verderop in dit krantje zal voorstellen, wensen we veel succes
toe.

- 5 juni 55+ reis naar Overdinkel waar we bij Saksenboerderij Gerrit ons wel
vermaakt hebben. Ook deze dag was weer een groot succes.

- Richtingwijzer bordjes in het dorp uitgebreid en gedeeltelijk vernieuwd.
- Bezoek aan het gemeentehuis voor het aanleggen van tennisbanen bij de

sporthal.
- 8 juni werkbezoek CDA-delegatie samen met de O.V.H. waar we samen op

de pier in Land enZeezichl het wel en wee van ons dorp onder de aandacht
van de CDA-leden hebben gebracht.

- Hierbij kwam o.a. aan de orde: recreatiemogelijkheden aan de pier, bouw-
kavels Fonteinstrjitte en mogelijke andere locaties, toegankelijkheid ijsbaan,
haventerrein, tennisbanen, betere voorlichting nieuwe bewoners, jeugdbeleid
Dongeradeel en het op peil houden van de middenstand in het dorp.

Tot zover het meeste nieuws van onze kant wensen we u allen een plezierige
vakantietijd toe.

A.G.
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VERSI^AG STICHTING RECREATIE EN TOERISME

Wat u wel niet zalontgaan in de afgelopen maanden, is de opening van de haven op
18 mei jl. Zo'n 350 mensen hebben de opening bezocht, een aantal waarmee we
tevreden zijn, vooral gezien het koude weer. Antieke scheepmotoren en trekkers, het
Shantykoor van Ameland, een modelbotenclub, oude opdrukkers, het was allemaal
op het terrein of in de haven aanwezig. Om t half twee werd de openingsceremonie
verricht door wethouder D. de Vries, die op een opdrukker de havenkom binnenvoer
om aldaar een overdwars gespannen touw stukken te hakken met een bijl. Een ge-
slaagd gebeuren, wat door de pers naar buiten werd gebracht, zodat Holwerd weer
positief in het nieuws was.

Voor die tijd moesten de vrijwillgers nog wel even aantreden om het terrein klaar te
maken voor de opening. Het hekwerk dat langs de Holwerdervaart stond is ver-
plaatst naar de kade. We hebben daar namelijk een stuk grond erbij gekregen van
de provincie. Voorwaarde was echter dat er een hek op de scheiding geplaatst zou
worden en dat is dus gebeurd. Eén en ander oogt niet echt fraai, maar we hopen
daar in de toekomst nog eens iets aan te doen.
De afgelopen winter hebben we ons intensief bezig gehouden met de overname van
camping de Dobbe. Deze is in eigendom bij Oostergo bedrijven. Zij hadden te ken-
nen gegeven dat de camping niet paste bij hun kernactiviteiten en derhalve deze van
de hand te willen doen. Uiteindelijk, na veel praten en rekenen, is dit niet doorge-
gaan, o.a. omdat de vraagprijs van Oostergo en ons bod dermate ver uitelkaar la-
gen, dat het er niet inzat dat wij tot overeenstemming konden komen. Wij waren wel
bereid om een reëel bod tedoen, maar wilden niet zover gaan dat de Stichting tot de
laatste cent zou worden uitgeperst en het risico zou lopen in financiële moeilijkhe-
den te komen.
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Verder zij vermeld dat Jan Kooistra is gestopt met het havenbeheer, wegens andere
drukke werkzaamheden. Jammer, maar gelukkig hebben we Willy Boonstra bereid
gevonden om de taak van Jan over te nemen. Bij haar kunt u ook terecht voor het
huren van kano's, die we sinds kort exploiteren. Al vanaÍ slechts / 15,00 kunt u een
hele middag kanoën. lnformatie hierover dus bij Willy, tel. 562421.
Niet alleen bij de havenmeester heeft wisseling van de wacht plaatsgevonden, maar
ook binnen het bestuur. Om te voorkomen dat we de rest van leven in het Stichtings-
bestuur zitten, hebben we besloten om een rooster van aftreden op te stellen. Als
eerste is Dirk Olivier uit het bestuur gegaan. Hij is opgevolgd door Oeds Bethlehem
van Blija. Deze man kent het haventerrein als geen ander, want hij heeft er de afge-
lopen zomer met zijn vrouw gewoond, op hun boot.
Omdat we nu zo'n beetje tegen het hoogseizoen aanzitten, is er over de exploitatie
van trekkershutten en haven nog maar weinig te zeggen. De eerste gasten hebben
we ondertussen gehad, maar de echte drukte moet nog komen. Na de zomer leest u
daar meer over.

Namens Stichting Recreatie en Toerisme,
Jan ldsardi.

OPROEP

Al enige keren vaker hebben we een oproep gedaan of u
een tennisbaan in Holwerd zou willen zien.

We hebben van sommige mensen algehoor gekregen hierop.
Nogmaals vragen we weer, zou u lid willen worden van een toekomstige

tennisvereniging en zou u zich daar ook voor in willen zetten om
dit te realiseren.

Geeft het dan door aan Anke Hoekstra, tel. 562459

COMITÉ VOOR SPECIAIE ACTNTTEITEN

Dorpsbelang Holwerd en de H.M.V. lopen al geruime tijd met het idee om een co-
mité te vormen voor speciale activiteiten.
Onderstaande personen zijn hier voor gevraagd en hebben op 1 juni met het voor-
trefÍelijk geslaagde ringrijden al een beetje proefgedraaid. Natuurlijk is het de bedoe-
ling dat u meer van ons hoort en ziet. Daarom willen we ons als Plaatselijk
activiteiten commissie aan u voorstellen:
Jan Smit, Marjolein Boonstra, Jan Harm v.d. Meij, Egbert Boonstra, Durkje Bierma.
Op 21 augustus a.s. is er weer een braderie in Holwerd. Het thema is deze keer
"Muziek en dans".
Daarom roepen we alle kinderen Um 16 jaar die een muziekinstrument bespelen of
aan dans doen om's middags van 3-6 uur dit aan het publiek te tonen. Begin alvast
iets te bedenken en t.z.t. horen jullie meer van ons.

Pl. activiteiten commissie.

graag
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RINGRIJDEN

Op zaterdag 1 juni 's avonds om 7 uur stond in de Fonteinstraat alles klaar voor het
jaarlijkse ringrijden. Deze keer werd het mee georganiseerd door de nieuwe plaatse-
tijke activiteiten commissie.
Het weer was uiterst geschikt en ook het publiek was goed vertegenwoordigd. Door
de deelnemers werd hun best gedaan om de prijzen in de wacht te slepen.
Het geluk om een prijs mee naar huis te nemen was voor:
J. Gulmans, Damwoude 1e prijs
E. Visser, Rinsumageest 2e prijs
W. Jansma, Oostmahorn 3e prijs
De prijzen werden beschikbaar gesteld door de Friesland Bank.
De wisselbeker uitgereikt door Dorpsbelang was ook voor J. Gulmans en de prijs
voor het schoonste geheel, beschikbaar gesteld door Zuivelhandel Bergema ging
naar Hantum, deze werd gewonnen door lJ. Elgersma.

IYIEI.JWS VAN DE STICHTING WEIZIJN OUDEREN DONGERADEEL

Het kantoortje van de SWOD is gevestigd in de gang achter de woonappartementen
in de Nije Nilhof.
Momenteel ben ik, Geertje de Vries, daar op onregelmatige tijden aanwezig omdat
één en ander nog niet helemaal klaar is. Het is de bedoeling dat ik in verband met
mijn vakantie vanaf half augustus daar op verschillende dagen in de week aanwezig
ben. De dagen en tijden + telefoonnummer worden in het volgende kontaktblad be-
kend gemaakt. Zit u op dit moment met dringende vragen dan kunt u kontakt opne-
men met de SWOD in Dokkum, tel.292223, waar men u graag verder helpt.
Heeft u ideeën/suggesties over wat u zou willen dat er georganiseerd wordt in de
Nije Nijhof geeÍ het aan ons door.

KI.AVERJASSEN LEBEN?

De SWOD wil bij voldoende deelname in oktober in de Nije Nijhof starten met klaver-
jassen voor beginners. U kunt in uw eigen tempo en op ontspannen wijze onder des-
kundige leiding leren klaverjassen.
U bent van harte welkom op dinsdagmiddag 1 oktober half drie in de Nije Nijhof om
vrijblijvend een kijkje te nemen tijdens onze open middag.

Met vriendelijke groet,
Geertje de Vries, medewerkster SWOD
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Holwerd

MUAKFEBIEMNG "CRESCENDO" . HOLWERT

Muzykferiening "Crescendo" fan Holwert bestiet dit jier 100
jier. De feriening fiert dit jubileum mei in reuny foar leden, àld-
leden en belangstellenden; in tentoanstelling; in kofjetafel; in

resepsje; in jubileumkonsert en dèrnei d0nsjen mei it orkerst'The Skyliners".
Dizze reuny sil op sneon 23 novimber 1996 fan 14.00 oere öf yn sporthal "de Ynset"
hàlden wurde.
Wolle jo dielnimme oan de reuny mei in kofjetafel, dan kinne io f 25,OO de man oer-
meitsje op banknOmer 29.71 .71.178 op namme Ían "Crescendo" Holwert.
Foar ynljochtings kinne jo skilje mei Jan de Haan, till. 0519-562409 oÍ Anneke
Meindertsma, till. 051 9-562579.

** 1896** MUZIEI(VEREMGING CRESCENDO HOLWERD ** 1996""

"Hoog, Crescendo". Onder deze titel is na een jaar van veel onderzoekswerk in de
archieven, notulenboeken, krantenknipsels en Íoto-albums een fraai boekwerk tot
stand gekomen over het wel en wee van 100 jaar Crescendo. Het beslaat ook een
groot stuk van de geschiedenis van Holwerd en vele oude namen zullen u dan ook
nog wel bekend in de oren klinken. De tekst is verlevendigd met Íraaie foto's. Hebt u
belangstelling? Het boekje is (zolang de voorraad strekt) tegen betaling van slechts
Í 20,00 te verkrijgen bij Henk Willemsen, Waling Dijkstrastraat 5, tel. 561410.

bakkerij

boskma Holwerd

Voor al uw:
- Brood, Koek en Banket
- Salades en Buffetten
- Broodjes voor groowerbruik
- Catering

Tevens komen wij elke zaterdag in Holwerd en Blija

Even bellen en we komen ook bij u aan de deur

Tel.: 0519-562495
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BUSREIS 55+ HOLWERD
Het is weer zover de bus staat klaar
lnstappen en op reis weer met elkaar.
Wat zou het reisplan nu weer zijn?
Elke jaar een verrassing, dat is zo fijn
Het bestuur vertrouwd met dit soort zaken
Zaler heus welweer iets moois van maken
Zo vertrekken we in goede sfeer
ln de bus van Dalstra met stralend weer
Via Drachten richting Hoogeveen
Dwars door het mooie Drente heen
Onderweg vieler veel moois te zien
Al kregen we trek in koffie om een uur of tien
Nog een kwartier moesten we verder gaan
Toen lotramen we in Overdinkelaan
Daar stond de baas, hijwachtte al
Het was Gerrit van de Saksenstal
De koffie met het krentenbrood
Het was duidelijk dat ieder hiervan genoot
Toen het museum in voor't handdoek weven
Heelinteressant, maar hels kabaalen leven
Hierna een diner om van te smullen
Daarna weer opgestapt met onze spullen
Voor een rondrit in deze mooibuurt
Hiervoor was een gids weer ingehuurd
Van hem kwamen we van alles aan de weet
Over het land dat hier Twente heet
Daarna konden we ruim een uur genieten
Van bloempotten, beelden, vijvers en margrieten
Dit was in het tuincentrum "Oosterik" te Denekamp
Het was voor de meesten heus geen ramp
Maar ja aan alles komt een eind meestal
Zo gingen we weer terug naar de Saksenstal
Om nog even een natje te gaan kopen
Of achter bowlingballen aan te lopen
Toen op naar huis op Holwerd aan
Waar de muziek weer klaar zou staan
Maar eerst de chauffer nog even bedacht
Die ons weer veilig had thuis gebracht
Na een flinke rondrit met elkaar
Stond in het Sintrum de koffie klaar
De broodjes ontbraken ook nu weer niet
Alles tot in de puntjes geregeld zoals u ziet
Na een dankwoord van ons aller Theun
Ging ieder alwas hier en daar gekreun
Beladen met bloemen en pakjes op huis weer aan
Met de wetenschap om volgend jaar weer te gaan.
Bestuur tot slot bedankt voor deze mooie dag
Dat het nog één van de velen wezen mag.

Monte de Boer
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UITVAARTT/ERENIGING "DE I.AI\TSTE EER", HOLWERD

Sekretariaat: Foarstrjitte 12, 9151 HE Holwerd, tel. 0519-561554
Corresp. adres: Postbus 3, 9150 AA Holwerd.

Nieuwe aula
Op 22 mei jl. werd het nieuwe dienstencentrum geopend. Daarin is ook de nieuwe
aula van onze vereniging ondergebracht. Deze bestaat uit een zitruimte met twee aÍ-
zonderlijke opbaarkamers.
ln de praktijk achten wij deze ruimten voldoende voor een stijlvolle opbaring. Het ge-
middelde aantal uitvaarten dat onze vereniging jaarlijks verzorgt ligt rond de twintig.
ln bijzondere omstandigheden zou de zitruimte nog ingericht kunnen worden als op-
baarruimte, waar eveneens twee koeltaÍels kunnen worden geplaats. Hopelijk zal dit
niet nodig zijn.
Voor een opbaring heeft de vereniging drie koeltafels aangeschaft. Twee voor de
beide opbaarruimtes en een mobiele tafel voor opbaring thuis.
Voor een juiste sfeer en stijl kan de ruimte ingericht worden met planten en/of bloe-
men, een kaars, al naar gelang de behoefte en wensen van de nabestaanden.
Al enige tijd hanteren we een systeem, waarbij de familie een sleutel van de aula
ontvangt en op elk gewenst moment een rouwbezoek kan brengen. ln de zitruimte
zijn zes stoelen geplaatst. Familieleden kunnen ongestoord even bijkomen van hun
emoties, welke een dergelijk bezoek vaak met zich meebrengt.

Financiéle resen e
We kunnen wel spreken van een enorme verbetering ten opzichte van de oude
situatie. Hoewel de locatie bij lt Sintrum een noodoplossing was, ook de aula in het
voormalige bejaardencentrum had zijn beperkingen. Zoals de aula nu is gesitueerd
en ingericht is kan ze volledig aan haar doel beantwoorden.
Dat heeft wel de nodige kosten met zich meegebracht. Koelingen, meubilair, stand-
aards en rouwschermen kostten in totaal ca / 20.000,00.
Alhoewel onze vereniging financieel redelijk gezond is (was), is een reserve van
/ 123.000,00 vereist, welk bedrag wij via de Federatie door een actuarieel buro heb-
ben laten berekenen. Het aanwezige vermogen per 31 december 1995 bedroeg
/ 90.000,00 en is nu gedaald tot / 70.000,00. Dit zal in de komende jaren weer op-
gebouwd moeten worden tot de vereiste hoogte.

De helpende hand
Voor niemand is de rouwbeleving gelijk aan die van een ander. Daarom hebben we
ook geen standaardprocedure of -regeling. Veel kan. Niets moet.
Een juiste houding van de uitvaartleider, de zorgvuldige omgang met de emoties van
nabestaanden vormen de basis van haar werk. Er is veel meer mogelijk dan u zou
denken. Voor sommigen is het erg belangrijk om in samenwerking met de bode, din-
gen zelÍ te doen. Uitgangspunt is altijd dat de familie bepaalt wat er met de overlede-
ne gebeurt. De wensen worden niet door de uitvaartleider bepaald. Die bepaalt
hoogtens de manier waarop die wensen worden uitgevoerd. De bode kan uiteraard,
bij het bepalen van uw keuze, de helpende hand bieden en u met suggesties on-
dersteunen.

S. Vellinga, pennm.
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STICIITING NIJE MJHOF

Woensdag 22 mei 1996 was het zover. Het dienstencentrum werd feestelijk geo-
pend. Velen hebben aan de uitnodiging, om een kijkje te komen nemen, gehoor ge-
geven. Ook de pers was vertegenwoordigd.
De opening werd verricht door de heer A. Dijkstra. ln zijn toespraak memoreerde hij
een aantal zaken, welke de werkgroep, waarvan hij voorzitter was, op haar weg te-
genkwam. Niet alleen zaken met betrekking tot de vleugel welke nu is ingericht als
dienstencentrum, maar hij belichtte het als een eenheid met het bewonersgedeelte,
waarin 12 appartementen zijn ondergebracht.
Na zijn toespraak onthulde de heer Dijkstra het naambord, waardoor oÍficiële ope-
ning een Íeit was. Om de feestvreugde te verhogen waren de schoolkinderen uitge-
nodigd om ballonnen op te laten. Zorgverzekeraar "De Friesland" zorgde voor de or-
ganisatie. Van het plan om een grote ballon op te laten moest worden aÍgezien om-
dat de harde wind roet in het eten gooide. We hadden de heer Dijkstra als initiator
graag een ritje (vluchtje) gegund. Helaas.

Senioren-label
Na de opening werden in de grote zaal door vertegenwoordigers van verschillende
instanties nog enkele toespraken gehouden. Onder hen de vertegenwoordiger van
de S.E.V. - de Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting - die het senioren-label,
een kwaliteitsmerk voor senioren-woningen, waartoe de aangrenzende 12 apparte-
menten behoren, uitreikte aan de Woningcorporatie nam de daarbij behorende pla-
kette dankbaar in ontvangst.

Giften
De heer Van Delft overhandigde namens de Stichting Ouderenpostzegels een che-
que van Í 15.000,00 voor de inrichting van het geheel. Deze stichting steunt pro-
jecten als de onze uit opbrengsten van de verkoop van postzegels en wenskaarten.
ln de komende maanden komen we zelf nog bij u langs om dergelijke postzegels en
kaarten te verkopen. Een deel van de opbrengst mag worden behouden voor de ei-
gen exploitatie.
De stichting lntra-murala zorg Dongeradeel schonk / 13.000,00 en in een eerder
stadium werd van het Juliana Welzijn Fonds / 30.000,00 ontvangen.
Velen kwamen met een bloemetje, een kado-bon, een enveloppe met inhoud of
schonken op een andere manier een praktisch kado.
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage.

Open huis
Na het ofÍiciële gedeelte hield de stichting open huis.
Onder het genot van een hapje en een drankje maakten velen van de gelegenheid
gebruik het gebouw te bezichtigen. Tot ons genoegen was men zeer tevreden over
de algehele inrichting. En we mogen ook tevreden zijn. Misschien ook wel een beet-
je trots. Trots op wat we na vijf jaar samen bereikt hebben. We hebben een gebouw
dat huisvesting biedt aan enkele instellingen, die voorzien in een aantal behoeften
met betrekking tot de gezondsheidszorg, zoals Thuiszorg "Het Friese Land",
Gezinszorg, Huisartsenlaboratium, Trombosedienst en Logopedie. De Stichting
Welzijn Ouderen, u inmiddels wel bekend, organiseert diverse activiteiten voor
55+ers. De uitvaartvereniging kan in haar nieuwe aula overledenen stijlvol opbaren.

t

t
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Verhuur
Het vooropgestelde doel is steeds geweest: onderdak bieden aan de instellingen ze
als hiervóór genoemd. Dat zijn ook de vaste huurders.
Van verschillende kanten is al gevraagd naar de mogelijkheid om vergaderingen en
andere bijeenkomsten in het gebouw te houden. Vanaf het eerste begin hebben we
steeds gezegd geen concurrentie met de plaatselijke horeca te willen.
De stichting verhuurt daarom geen vergaderruimte. Evenmin voor Íeestje van familie,
buurtverenigingen e.d. Bij feestelijke activiteiten komen wellicht ook andere zaken
om de hoek kijken, zoals een horecavergunning en hindenrtret. We kunnen ons best
voorstellen dat u ons op die manier een financieel steuntje in de rug wilt geven: alle
waardering daarvoor. We streven er echter naar dat de rust in- en rond het gebouw
gewaarborgd blijft.

Toekomst
Stel u voor dat in Holwerd deze voorzieningen ontbreken. U bent dan aangewezen
op omliggende dorpen of op Dokkum. Met zuigelingen en kleuters, voor uitleen oÍ
een bloedprik, niet in Holwerd terecht te kunnen geeft vaak praktische problemen.
Voor mensen die niet zo heel erg mobiel meer zijn is het reizen vaak lastig, terwijl
het regelen van vervoer ook de nodige problemen kan geven. Voorzieningen dicht bij
huis genieten duidelijk voorkeur boven die op afstand. Een groot deel van de inwo-
ners van Holwerd is daarvan doordrongen. Een bestand van ruim 300 donateurs
mag daarvan het bewijs zijn. Een aantal inwoners heeft in het verleden te kennen
gegeven nog even te willen wachten tot er wat meer duidelijkheid werd geschapen
over de invulling van het geheel. Uit dit artikel mag blijken en u heeft dat ook in wer-
kelijkheid kunnen zien, dat de invulling zinvol is en dat we er samen de schouders
onder moeten blijven zetten om deze voorzieningen plaatselijk te behouden. Een
nieuwe donateursactie ligt dan ook in het verschiet. Het klink wel heel mooi dat de
stichting ruime ondersteuning heeÍt gekregen van diverse instanties voor de ver-
bouw en inrichting van het complex, maar dat neemt niet weg dat de donateursgel-
den voor de exploitatie een vaste inkomenspost vormen.
We hebben er alle vertrouwen in dat u ons zult steunen wanneer wij een beroep op
u doen.

Dank
Al met alverkeren wij in een majeur-stemming. En met onze vele anderen, zoals is
gebleken tijden het open huis.
We willen dan ook allen bedanken, die hebben meegewerkt aan de totstandkoming
van het complex. Zowel beroepsmatig als vrijwillig.
Velen hebben zich ook belangenloos ingezet en hun steen(tje) bijgedragen.
Hartelijk dank!

S. Vellinga, pennm.

P.S. Het contactadres voor eventuele informatie is:
T. Kuipers-de GraaÍ, Stasjonswei 43, tel. 561809

l

I
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SPONSOR.CONCERT

De beide muziekverenigingen van Holwerd, De Bazuin en
Crescendo, zijn van plan om gezamenlijk weer een groots
concert te geven op donderdag 12 september 1996 's
avonds vanaÍ 7 uur op het terrein bij W. Venema aan de
Polleweg. Bij slecht weer stellen we het een week uit naar
donderdag 1 9 september.
De verenigingen gaan beide afzonderlijk, maar ook geza-
menlijk voor u optreden. Het streven is om in ieder geval
drie uur non-stop muziek te maken. Ook de drumband zal
van de partijzijn.
Om het nuttige met het aangename te verenigen, hebben
de beide verenigingen bedacht om aan dit concert een fi-
nanciële actie te verbinden, door van dit concert een

SPONSOR-CONCERT te maken. lmmers elke muziekvereniging heeft te maken
met zeer hoge kosten zoals aanschaf bladmuziek, onderhoud en vernieuwing van
het instrumentarium etc. Bovendien worden de subsidies aanmerkelijk lager, zodat
de verenigingen steeds meer zelÍ op moeten brengen.
De leden komen in de weken voor het concert bij u langs met een intekenlijst. U kunt
dan elk half uur dat het concert duurt sponsoren voor een bepaald bedrag.
Laat zien wat muziek u waard is, wordt sponsor en kom 12 september naar de
Polleweg om te zien en horen wat de muziekverenigingen waard zijn.

o
0

o

VISWEDSTRIJD

Op 23-5-1996 werd tussen 18.30 uur en 20.00 uur weer oo

o3

*,Q'.
de jaarlijkse viswedstrijd gehouden voor de kinderen
(Dokkumerweg naast K. Koopmans).
Georganiseerd door visclub "Op Lok Ít" en Dorpsbe-
lang. De opkomst was groot nl. 37 deelnemers.
Daarom besloten we om de wedstrijd het volgend jaar
weer's avonds in plaats van 's middags te houden.
Anne Bouma, Dirk Olivier en Nicolai (Ferwerd) waren
present namens de visclub en hebben het ontzettend V
druk gehad met het opmeten van de gevangen vis.
Anneke en Margit (Dorpsbelang) noteerden deze. Grote uitblinker was Jeen
Akkerman. Hij ving in totaal 2,52 meler.
Hiermee werd hij winnaar van de wisselbeker. Tweede werd Aaltje de Haan met '1.38

meter. De derde prijs was voor Antje Anjema met een totaal van 1.'10 meter, waaron-
der een brasem van 30 cm.
Na het sein om te stoppen van Anne volgde de prijsuitreiking.
De winnaars kregen een mooie hengel.

Crescendà
sinas qÉ- lag6,
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V.v.V. CONCORDLA HOLWERD - opcnnrcHr tseo

Opsporin g gezocht: gebruikte kaatswanten

Voor veel (jonge) sporters/sportsters die willen gaan kaatsen is
de aanschaf van een handschoen vaak een heel probleem.

Moet ik een nieuwe kopen (dat is een hele investering) of is er ie
mand die nog een handschoen in de kast heeft liggen welke niet

meer wordt gebruikt?
Graag willen we bemiddelen tussen mensen die nog een handschoen over hebben
en zijdie er één nodig hebben. Heeft u een handschoen oyer?
Dan brengt u hem even bijSytske van der Ploeg, Pollewei 13, teleÍoon 561900 en zij
kan er vast iemand anders mee helpen. Zo maken we het mogelijk dat vaak nieuwe
leden snel actief aan onze sport kunnen meedoen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

De jeugdcommissie

WIST U DAT...

- Er is geregeld vlakglas bij de glasbol wordt gedeponeerd?

- Dit niet de bedoeling is!

- Bij het gemeentelijk aÍvalinzamelpunt staat nl. een vlakglascontainer!

- degene die nog belangstelling heeft voor de mooie gedichtenbundel "Dichter bij
God", deze nog kunnen bestellen bij Monte de Boer, tel. 562108

- er nog steeds boekjes over oud-Holwerd te krijgen zijn bij D. Bergema en bij A.
Hoekstra, tel.562459. De prijs is / 20,00.

UT DE ALDE DOAS...

Mobilisaasje 1939. ln hiele tiid werom!
Sawat 50 jongfeinten wienen as soldaat ynkertiert yn in ferieningsgebou yn N.H. lt
gebou bestie Ít twa romten. lt grutste part wie foar de soldaten en in lyts diel bliuw
oer Íoar de kaptein en syn buro. De skieding bestie Ét in wand fan licht materiaal,
sadwaande tige gehoarich. De mannen sliepten op in striesek, gewoan op de hurde
gr0n! Om de oarder te hànhavenje waard er in keamerkommandant oanstelt. Hy wie
korperaal. Dit wie wol nedich want yn de earste wiken barde er op in j0ntiid wat!
Troch omstannichheden hienen in stik mannich soldaten hiel djip yn it gleske sjoen
en op de sliepseal kommen makke men sabot kabaaldat de keamerkommandant dit
net ferantwurde f0n.
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Tige wichtich woe hy in rapport opstelle mar de mannen wiene net fan doel hjir yn
meiwurking te jaan. Slimmer noch, hy wa öÍdroege mei in brutale m0le.
Mar it kabaal berikte ek de luit efter syn buro. ln tsjuster fermoeden sei him dat it op
de manneseal net al hiel yn oarder wie. Hy as gesachsdrager soe dizze krisis wol
besljochtsje. En ja wier, op de seal oanwëzich twong hy sadanich respect öÍ dat de
mannen gewillich harren nammen neamden. Der waarden er twa fan opskreaun en
dizze twa reddraaiers soenen hjir grif mear fan heare. Sietse en Anne wienen de
klos. Nei dit spektakel woe it grutste part fan de mannen har wol deljaan. Mar de luit
hie it oars yn de holle. Tsien soldaten krigen it bevel "Klean oan, meikomme nei
b0ten". Strafexsersere, se koenen it maar dwaan. Wurch hjirnei sochten de mannen
harren striesek wer op mei de Étdruklike warsköging "Stil zijn, zelfs niet fluisteren?"
De luit stuts wer öf.
Sietse hie syn plak njonken de b0tendoar. Hy die syn kistjes Ít en de poeties öf. ln
maat frege him wat en Sietse joeg sunsjes antwurd net wittende dat de luit efter it
rÉtsje stie en dit hearde. "Meikomme nei de kaptein". Hurd en gau de klean wat
rjocht l0kend stie hy foar it buro Ían de kaptein. ln kertier lang. Doe sei hy string:
"Wist je niet dat ik uitdrukkelijk verboden had te spreken?" "Dat wist maar iemand
vroeg mij iets en ik gaf daarop antwoord!". Nei in skoÍke sei de kaptein: "Je kunt wel
gaan". Sietse makke rjochtsomkeert. "Wacht, hoe is je dat geleerd?" Sietse draaide
sich om en antwurde: "Het is mij zo geleerd, als ik niet gekleed ben hoef ik geen eer-
bewijzen te doen". "Zo, zo. Doe het eens". "Foarót dan mar en Sietse sprong yn de
hàlding, mar hie de skyt oan dizze man. Hy gie wer nei de striesek. lt like tige
rëstich, de ljochten wienen ut, men koe yn de nachtrèst.
Mar sis no sels, kin it stil wèze yn in seal mei soks jonkfolk? Hawar, at it no opset-sin
wie of it barde yn de sliep, ien Ían de mannen hie lèst, socht ferromming. Hy liet op
sadaniche dÍdlike wise ien fleane dat ek it gesach dit wol hearre moast. Ja hjer, der
kaam de luit oan fleanen. Hy skuorde de door iepen en sei tige string: "Dat vieze ge-
luid willen wij niet weer horen", en klapte de door doe wer ticht. De mannen smoar-
den sawat yn it gnisen Íansels. Doe waard it wer stil. Nee, net! Noch ien hie lèst en
koe sich net betwingje- Dizze jongkeardel liet ien fleane, hjirby nefÍens wie de earste
mar een plofferpapierke. Dit hie gefolgen. DeselÍde tsien jonges moasten sich wer
oanklaaie en nei de kaptein. Opstelt yn rigels fan fiif liet de kaptein se in oere stean.
Doe it de man skikte rOn hy làns de rigels en frege op de man óf: "Wie heeft dat
laatste schot gelost?" ln spannend skoftsje. Gelokkich. Jehannes joech ta degene te
wèzen die it "schot had gelost". Syn maten f0nen dit knap. Dieselfde nacht noch
waard Jehannes oerbrocht nei in sel yn it doarp. Nedich "omdat hij een last was voor
zijn kameraden." Mar gelokkich. De oare dei kriget Jehannes selskip want ek Anne
en Sietse hienen celstraÍ Íertsjinne. Tsjinstwegering! Trije mannen yn ien sel. Fier
fan h0s. Wat wienen harren prakkesaasjes? De oare moarns moastten Sietse en
Anne nei in neiboude houten sel. ln pear dagen letter krigen se harren frijheid wer.
Jehannes moast noch trije dagen sitte. Anne en Sietse fergeten Jehannes net.
Wannear se nei de bakker gongen om geÍulde koeken brocht men ek in pear nei de
sel weryn Jehannes siet. Nee, se wienen de broedsten net.
De earstneamde sel is noch yn takt mar net op sa'n wize yn gebrOk, noch wol te
besichtigjen. ln oantinken Ít it 21e jier fan in àld man.

Ha jo ek in moai ferhaal lit it us witte! Belje of bring it nei Anke Hoekstra. Jo meie it
ek oan in oar ían doarpsbelang jaan.
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| 'ïi" concordiaÍeest I
I |ÍNKB heren hoofdklasse kaatspartij I
= 23 ConcordiaÍeest r
I leden kaatspartij I

rtij I
I

s kaatspartij I
Iarbecue camping de Dobbe 14.00 uur 
I
I

camping de Dobbe 14.00 uur I
| 1l l--efl91atiq Dongeradeel regiokaatsen jongens en meisjes 8-13 jaar 

I: 18 KNKB schooljongens kaatspartij
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I

I seprrMsEn I
I 1 J-eu de Boule camping de Dobbe 14.00 uur Ii 7 KNKB eerste klas kaatspartij
I a Leden kaatspartij I
| 12 Sponsor-concert De Bazuin-Crescendo I

55+ in de Nije Nijhof I
!
I

ll
i Zou u ook de data van uw verenigings activiteiten i deze agenda geplaatst I
! zien, oÍ andere dorpsactiviteiten geeÍ ze dan even do r. Tel. 562459. !
L----r-rr--rrrr-r-rr--J

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd

Jeugd Tsjelke
Jeugd Ploos v. Amstel

maandag 1 7.55-'1 8.40 uur
bij de GereÍ. kerk
vrijdag 9.15- 9.55 uur
vrijdag 1 0.00-10.35 uur

OPENINGSTIJDEN POSTAGENTSCHAP
Maandag t/m vrijdag

Zaterdags

9.00-12.00 uur
13.00-17.00 uur
9.00-12.00 uur
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HUISARTS

Doker Maltha, spreekuur volgens aÍspraak, te!. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevallen: te!. 562255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt tel. 0519-571316
Dr. P.D. Luyendijk tel. 051$,57í218

GROENE KRUTS - WIJKVERPLEGING

Spreekuur dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur, tel. wijkgebouw 56129S, tel.
Dokkum 0519-292213. Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30
uur in de Nije Nijhof.

CONTACTADRESSEN
Dienstencentrum: T- Kuipers-de GraaÍ, Stasjonswei 43, tel. 561809

Uitvaartvereniging
"de Laatste Eer": Uitvaartleider K. Elzinga-Dijkstra, Achter de Hoven 8,

tet. 561374
Bij diens afwezigheid: W- van der Meij, Klokstjr.4, tel. 561639

FYSIOTHERAPIE

J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei),1el..562478/561876.

HUISARTSENI..ABORATORIUM

Plaats: Nije Nijhof, tijd: woensdagmorgen 8.30 - 8.45 uur.

TANDARTS

Mw. van der Woude, Beyertstraat 101, tel. 562300.

BESTUUR

Voorzitter
Penningm-
Secretaresse
Redaktie
Leden

Ate Glazema, Hemmingawei 4
Dirk Bergema, Pollewei 2
Tineke Kuipers, Stationsweg 43
Anke Hoekstra, ProÍ. Holwerdastraat 9
Klaas v.d. Wal, Beyertstraat 35
Henri Besselink, Radioslraat 2
Anneke v.d. Ploeg, Voorstraat 24
Margit Dijkman, W. Dijkstrastr. 13

tel. 562118
te|.561423
tel.561809
tel. 562459
te|.561753
te|.562387
1e1.562252
tel. 562080

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,9150 AA Holwerd.

INLEVEREN KOPIJ

De kopij kan worden ingeleverd tot uiterlijk maandag 9 september 1996 bij Anke
Hoekstra, Prof. Holwerdastraat 9 tel. 562459.
Als we daar niet zijn is het Fonteinstraat 74.
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