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Als ik dit stukje schrijf, is het maandag 7
december. Vandaag moest de kopij bin-
nen zijn voor alweer de laatste "doarps-
bel" van 1998.
'§í'e hebben net sint-nicolaas gevierd en
als u dit leest is het bijna kerst en over
een aantal dagen is 1998 voorbij. Het
roept bij ons allemaal verschillende
gevoelens op, zo'n naderen van oud en
nieuw. 'W'e sluiten iets af..., maar begin-
nen weer opnieuw....

7o ookdorpsbelang.
De afgelopen periode was onrustig.'W'e
hebben de nodige vergaderingen gehad.
Op 23 september zyn B. en '§í'. 

op
bezoek in Holwerd geweest.
Verderop in de "doarpsbel" kunt u hier-
over lezen.
In oktober werden we aangesproken
door de jeugd van Holwerd over een

krantenartikel in de D.C. van 15 okto-
ber. Op de bestuursvergadering van 1 de-
cember gaf onze voorzitter Ate Lageveen
te kennen dat hij om persoonlijke reden
de voorzittershamer neer legt en ook ver-
der uit het bestuur gaat.
'W'ij 

respecte ren zijn besluit en bedanken
hem voor de trijd en inzet die hij de af-
gelopen maanden in dorpsbelang heeft
gestoken.
Vanaf 14 december zullen we weer de
kerstboom op Bosrna's plein zijn licht
laten schijnen en ook de Herv. kerk en
de molen staan weer in de schijnwerpers.
Hierbij laten we het in 1998 en pakken
de draad weer op in 1999.

Namens het bestuur van Dorpsbelang
wens ik u prettige feestdagen en een
voorspoedig 1999 toe.

Anke

ITEUWARDER T(}URAilÏ

De Ljouwerter Krante wurdt fan I okto-
ber öf ítwreide mei in folslein nije byla-
ge: UIT.
UIT ferskynt elke tongersdeis. Yn dizze
aginda-eftige bylage leit it aksint op be-
heinde ynformaasje oer film, muzyk, te-
ate! keunst en toerisrysk-rekreative even-
eminten.
'W'y binne ynteressearre yn aktiviteiten
mei in publyksltrkend karakter op do-
arpsnivo, Iykas pealklimwedstriden en
rommelmerken.

fo aktiviteitenoersjoch kinne jo stjoere of
fakse nei: Ljouwerter Klante,

Redalsje UIT
Postbus 394
8901 BD Ljouwert.
faksnírmer 05 8-28 45 419

ïnke jo der om dat datum, plak, telefo-
anntmer foar ynformaasje, aard

aktiviteit, tiden en tagongsprizen fermeld
stean?

De gegevens moatte uterlik de freeds
foar de ferskiningsdei fan de bylage oan-
levere wurde.
Hawwe jo noch fragen, dan kinne jo
kontakt opnimme mei:
Anje de Vries, redaksje UIT
telefoan 058 2845477

rHssElrÀfitE

In de eerste week van me rÍ 1999 houdt
het interkerkelijk kinderkoor "Sjong mar
ta" uit Holwerd een flessenaktie.
§7'e komen bij u aan de deur om lege
flessen. Om zo op deze manier onze kas
te spekken.

Het bestuur.



Nieuw in Holwerd,
Vertrouwd in Ferwerd.

Dagelijks open van:
8.30 uur tot 12.00 uur en 13.00 tot 1 8.00 uur,
vrijdagavond koopavond tot 20.30 uur,
zaterdag's geopend tot 16.00 uur.

Holwerd, tel. 051 9-562243
Ferwerd, tel. 051 8-41 1281
Postagentschap, tel. 051 9-561 784

i nd ustriële automatiseri ng

ADVISERING EN ENGINEERING

CAD TEKENWERK

PROGRAMMEERBARE BESTUR!NGEN

PROGES VISUALISER!NG

PANELEN- EN KASTENBOUW

MACHINE. EN PROCESBESTURINGEN

MEET- EN REGELTECHNIEK
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Op donderdag l5 oktober stond er met
grote letters in de Dockumer Courant;
Holwerd wil met "blauw" op straat
jeugdoverlast te lijf. Het stuk zal de
meesten van u niet zijn ontgaan en zo

ook niet de jeugd van Holwerd.
Zij kwamen in protest, ze werden zwart
gemaakt, vanuit andere dorpen werden
ze er op aangesproken, hoe erg ofhet bij
ons is in Holwerd. Dit ongenoegen bij
de jeugd oproepen hebben we als dorps-
belang niet gewild.
Daarom is er op maandagavond 16

november Bepraat, na aanleiding daarvan
heeft op donderdag 26 november het
volgende stukje in de Dockumer
Courant gestaan:

Overlast Holwerd niet schuld door-
sneejeugd

Holwerd - Naar aanleiding van het ge-
publiceerde artikel over Jeugdoverlast
in Holwerd, is op maandagavond 16

november een bijeenkomst geweest in
The Sound.
Aanwezig waren jeugd, ouders, omrvo-
nenden van Bosmat plein, Soundbestuur
en dorpsbelang. Er bestaat grote ergernis
onder de jeugd over het gepubliceerde
artikel in de NDC.
Dorpsbelang betreurt het dat in dit arti-
kel niet duidelijk naar voren is gekomen
dat niet de doorsneejeugd, maar slechts
een enkeling verantwoordelijk is voor
overlast.
De jeugd wordt in sommige gevallen ren

onrechte beschuldigd van iets w^aÍ ze

part nog deel aanhebben.
Omwonenden van Bosma's plein geven
duidelijk te kennen dat in de loop der ja-
ren de overlast bij de bankjes is afgeno-
men.
Om in de toekomst misverstanden te
voorkomen, is er afgesproken dat er en-
kele keren per jaar een samenkomst is

met de .ieugd, Soundbestuur en dorpsbe-
lang.

H0t(-R00( '98-'99

Hallo feestbeesten,

Zoals iedereen weet is er elk jaar een ou-
dejaarsfeesr in de garage bij de fam.
Vellema in de Voorstraat.
Ook weten de meesten wel dat er vorig
jaar een ongelukje gebeurde. Iemand
gooide vuurwerk in de melkbus en die
explodeerde. Twee personen raakten
hierbij licht gewond.
Desondanls wil het hok-rock team toch
proberen om er dit jaar een leuk feest
van te maken. 

.\V.el 
geldt dat ieder op ei-

gen risico aanwezig is.
'\Ve hopen dat iedereen begrijpt, dat als

er iets gebeurd wat niet door de beugel
kan, het hok-rock feest niet weer gevierd

wordt. Dus als ieder z'n eigen ver-
anrwoordelijkheid kent, wordt het vast
weer net zo gezellig als vanouds. '§í'ant

het zou jammer zijn, dat er na de negen-
de hok-rock geen vervolg meer is.

Oant sjen!
it Hok-rock team

vou§ruilIJt HURtil!

Zijn er nog mensen in Holwerd en om-
streken die een volkstuintje willen hu-
ren? Dit kan er zijn nog een paar tuintjes
over. De prijzen zljn f 12,50 per are en
f 5,- contributie per jaar.

Inlichtingen Joh. de Jong, Fonteinstraat
40, Holwerd, rel. 562099.



U wilt een eigen huis?
Weet u,
als u een voordelige hypotheek wenst, zult u in ieder geval even een

afspraak met onze hypotheekadviseur moeten maken!

Onze bank werkt niet samen met tussenpersonen en dat bespaart
u in de afsluitprovisie.

Een afspraak met Huis & Hypotheekadviseurs van de

Rabobank maakt u via onze kàntoren of rechtstreeks op
telefoonnummer (05 19) 228 444 of (05 I l) 426 333.

Ra boba n k Noordoost Friesl a nd
DE financiële dienstverlener!

/ Alle dagen vers brood uit eigen bakkerij

/ Ruim assodimenl koek en banket

/ Alles ambachtelijk gebakken

/ Yoos

/ Enuo
5626

Toi ziens in onze winkel in de V

Albert en 0erdien
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De volgende zaken zljn aan de

geweest:
- Banken \f. Dijkstrastraat

Elbasterwei.
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bestemmen voor winkels,
o.i.d. Dit moet eventueel in
plan voor het dorp worden
men.

kantoren
een totaal
meegeno-

- Bushokje Polewei.
Dit hangt samen met de eventuele
nieuwe busroute.

- Dorpenfonds.
Op dit moment wordt door het ge-
meentebestuur gewerkt aan her op-
zetten van een vorm van wijkbeheer.
Op dit moment heeft dorpsver-
nieuwing prioriteit. \Vellicht dat in de
toekomst een dorpenfonds wordt inge-
steld.

- Verfraaiing Voorstraat.
Deze wens past in het dorpsver-
nieuwingsbeleid. Evenals voor een
aantal andere dorpen zou ook voor
Holwerd een totaal plan kunnen wor-
den gemaakt door dorpsbelang. Als
voorbeeld wordt Oosternijkerk ge-
noemd.

- Voetpad Haven/Molen.
Het is dorpsbelang niet gelukt over-
eenstemming te bereiken met de eige-
naar van de aan te kopen benodigde
grond. Afgesproken wordt dat dorpsbe-
lang nogmaals met de eigenaar zal

Praten.
- Panden Voorstraat 7 en 15.
De onderhoudstoestand van deze pan-
den is zodanig slecht, dat ze gevaar op-
leveren. De dienst openbare werken zal
een onderzoek instellen.

- Nijhofstrjitte.
De straat is erg smal en er wordt gepar-
keerd, waardoor bijvoorbeeld een am-
bulance niet kan passeren. Ge-vraagd
wordt het parkeren door middel van
een verkeersmaatregel te verbieden. De
Verkeersadviesraad zal worden gevraagd
naar de mogelijkheid voor het instellen
van een parkeerverbod.

H()TWTRD

orde

en

Deze zljn inmiddels geverfd.
- Grijze container bij speelplaats.

Deze zal worden geplaatst door afid.

Reiniging, mits de afralbak regelmatig
wordt geleegd. Hierover dient dorpsbe-
lang afspraak te maken mer de reini-
gingsdienst.

- Bord industrieterrein Grandyk.
Er is inmiddels een nieuw bord ge.
plaatst.

- Bloembakken.
Deze worden meegenomen in het regu-
liere onderhoud. '§7'anneer men meer
wil zal de buurwereniging dit zelf
moeten doen.

- Plaarsen afualbakken bij banken be-
graafrlaats.
Het gemeentelijk beleid is terughou-
dend te zijn met het plaatsen van afual-
bakken en mensen te bewegen hun af-
val mee te nemen naar huis.
Afgesproken dat dorpsbelang dit verder
nog eens intern zal bespreken.

- 30 km.-zone binnen bebouwde kom.
In het kader van het totaal project
Duurzaam Veilig wordt dit meegeno-
men.

- Bussen VEONN.
De provincie komt met een definitieve
rekening, waarna er een eindgesprek
komr. De tekening zal ook aan dorps-
belang worden toegestuurd.

- Hek Fonteinstrjitte.
Her hek rond het perceeltje grond aan
deze straat is aan onderhoud toe. Het
doet afbreuk aan het aanzien. De huur-
der van de grond moet hierop worden
aangesproken. De tegels langs dit per-
eel zijn voor de helft groen. Onkruid
en gras graag verwijderen. Verder wordt
er voor gepleit dit perceeltje grond te
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Het asfalrpad bij de Nijhof is gevaarlijk
voor rolstoelgebruikers en zou eigenlijk
van een nieuwe asfaltlaag moeten wor-
den voorzien. Dit zal met de 

'W'oning-

bouwcorporatie worden opgenomen.
- Parkeerplaarsen De Kamp 5 tlm 9.
Hier wordt door de bewoners in de
groenstrook geparkeerd. Vraag is of hier
parkeerhavens kunnen worden aange-
legd. Bezichtiging ter plaatse leert
echter dat men wel op eigenterrein kan
parkeren.

- Tiapveldje.
Een wens om van het huidige trapveld-
je een skeelerbaan te maken. Dit zal
worden bekeken.

- Extra lichtmast aan de Morgenzon.
Extra lichtmasten worden alleen ge-
plaatst wanneer dit uit een oogpunt van
verkeersveiligheid nodig is. Dit is op
deze plaats niet het geval zodat geen ex-
tra verlichtingspunt zal worden ge-
plaatst.

- De Sound.
De Sound is in de zomermaanden niet
open. De vraag is of dit ook te realise-
ren is. De Sound werkt met vrijwilligers
en de gemeente heeft daar geen invloed
op. 'W'el zal in het kader van het jonge-
renbeleid worden onderzocht of er
voorzieningen buiten de Sound kunnen
worden getroffen.

- Kruising Holwerterdyk.
De vraag is of op deze kruising een
mini-rotonde kan worden aangebracht.
Aangezien het hier een provinciale weg
berreft is dit een zaak die bij de provin-
cie moet worden gevraagd.

- Aanleggen verkeersdrempels.
Gezien de minder goede ervaringen
met verkeersdrempels wil de gemeente
eigenlijk geen nieuwe drempels meer
aanleggen. Snelheidsremmende maatre-
gelen zullen worden bekeken in het ka-
der van Duurzaan Veilig.

- Snelle motorrijders op de Pier.
Vooral op zondagen wordt er door

motorrijders erg hard en gevaarlijk ge-
reden op de Pier. Toegezegd wordt dat
dit met de politie zal worden
oPgenomen.

- Aanleg 75 m. voetpad.
De Nije Pundyk is openbaar, het aan-
sluitende gedeelte is dit niet. Het zou
mooi zijn als ook dit gedeelte openbaar
zou worden. Dit zal worden bekeken in
het geheel van het buirendijks gebeu-
ren.
Tevens wordt er gevraagd om klaphek-
jes aan te brengen. Dit is een zaakvan
het waterschap en zal in het in novem-
ber a.s. te voeren overleg met het water-
schap worden meegenomen.

- Openstellen voetpad De Fellingen.
Dit pad is gesloten maar maakt onder-
deel uit van een landelijk voetpaden ge-
heel, de zogenaamde Hanzepaden.
Sport en recreatie zal onderzoeken wat
mogelijk is.

- Drijvende steiger nabij de Pier.
Uit zowel veiligheidsaspecten als die
van toerlsme zou een drijvende steiger
nabij de Pier aanbeveling verdienen.
Dit blijft een aandachtspunt in her toe-
ristisch beleid. Bekend is echter dat
Rijk en Provincie hier niet voor zijn ge-
let op de PKB '§T.addenzee en de
Natuur Beschermingswet.

- Uiwoering grotere werken
Dorpsbelang wil graag worden geïnfor-
meerd wanneer grotere werken zullen
worden uitgevoerd, zodat men even-
tueel tijdig kan inspelen c.q. reageren.
Hieraan zal zoveel mogelijk worden
voldaan.

- Blomsteech l2 te Holwerd.
Voor dit pand is GEEN recreatiever-
gunning verleend.

- Op de hoek Kijdykje/Koningstraat ligr
nog een stukje groen, nabij bestaande
parkeerplaatsen. De vraag is of op de
groenstrook nog een aantal parkeer-
plaatsen zouden kunnen worden aange-
legd. Dit zal worden bekeken.
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ÀI{M()()RD ()P VRÀA(i PARIGERVERB()D

Door B. en'W'. is de situatie nog een be-
keken en ze zijn tot de conclusie geko-
men, dat het niet wenselijk is in dit
sffaatje een parkeerverbod in te srellen.
De nieuwe verkeerswetgeving gaat uit
van een grotere verantwoordelijkheid van
de weggebruiker. Daar waar de overheid
vroeger regulerend optrad bij parkeerex-
cessen, wordt thans de verantwoordelijk-
heid bij de overtreder en omstenders ge-
legd. Het gaat immers om, dat de overt-
reder zich bewust is van foutief parkeer-
gedrag en de problemen die hierdoor
kunnen ontstaan.
Indien in het smalle straatje Nijhof
wordt geparkeerd, dan is hier, ook zon-

I}I }IIJH()TSIRÀÀI

der het instellen van een parkeerverbod,
sprake van een verkeersovertreding, een

goede doorgang wordt immers belem-
merd. Het instellen van een parkeerver-
bod biedt geen garantie dat er niet meer
geparkeerd wordt en de politie zal hier,
gelet op andere prioriteiten, niet fre-
quent op toezien.
In onze gemeente wil men naar een
situatie toe, waarbij er in woonwijken
geen parkeerverboden meer voorkomen
en er in algemene zin een maximalesnel-
heid geldt van 30 km per uur.
De komende jaren zal hier uiwoering
aan worden gegeven.
conclusie: Let op waar u parkeert!!!

SÏICHÏIil(i RETREÀIIE & I()ERISME HETFI DE WI}ID I/D ZEItEil

Holwerd Dec. 1998,
Een terugblik op het jaar 1998 mag ge-
rust turbulent worden genoemd. De
Stichting, veranrwoordelijk voor oa. de
explatatie van het haven-terrein
M0nerak, bereikte na veel lofen en bie-
den, overeenstemming met Oostergo
bedr. omtrend de overname van camping
"De Dobbe" in Holwerd.
'§7'e 

schrijven April 1998, de opening van
een nieuw toeristisch seizoen.
Afgesproken werd dat de exploitatie van-
af 1 mei bij de stichting zou liggen. Met
het zittende beheerdersechtpaar werd af-
gesproken dat zij de kar onder een
nieuwe leiding voort zouden rrekken.
Met de inzet van vrijwilligers, welke ons
al sinds jaar en dag steunen waar het gaat
om het haventerrein, werd in een paar
avonden flink gesnoeid in heggen, de
betegeling rond her toiletgebouw opge-
knapt en hier en daar een lik verf wegge-
streken. Niets stond een mooi zo-
merseizoen nog in de weg. Alleen de
weergoden en de gemeente Dong. kon-

den nog roet in het eten gooien.
Nou met die weergoden is het dus
helemaal fout gegaan in 1998, met de
gemeente uiteindelijk niet, zij gaven bij
raadsbesluit d.d. I okt. 1998 groen licht
voor de daadwerkelijke overname van
camping "De Dobbe".
Nu in het natte najaar van 1998, kan de
balans opgemaakt worden van een
seizoen Recreatie Ec Toerisme in
Holwerd e.o. Camping "De Dobbe"
heeft het afgelopen jaar roch een kleine
daling in de omzet laten zien, maar met
de inzet van het enthousiaste beheerder-
echtpaar Steeman, zien wij het ovlgend
jaar met vertrouwen te gemoet.
Het havennterrein "Mírnerak" mocht
zich weer verheugen op een warme be-
langstelling van kampeerders. De trek-
kershutten, groepsaccomodatie, lig-
plaatsen en standplaatsen voor campers/
caravans vonden aftrek bij een divers pu-
bliek.
Punt van spijt in deze is dat wij afscheid
nemen van onze havenmeesters, zij heb-
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ben te kennen gegeven dat zij het vol-
gend jaar niet beschikbaar zijn. Vanaf
deze plek willen wij nogmaals onze dank
uitspreken voor hun inzet en enthousias-
me in het afgelopen jaarljaren.
Door de positieve resultaten van de afge-
lopen jaren kunnen wij reeds nu bekend
maken dat er een begin wordt gemaakt
mer het uitbetalen aan obligatiehouders
van het haventerrein. Dir zal gebeuren
door middel van loting.

Rest mij nog een ieder een voorspoedig
1999 toe te wensen.

Th. Miedema
(Penningmeester)

Ps. Een ieder die meent onze ploeg
vrijwilligers te kunnen versterken kan
kontakt opnemen met een van de
bestuursleden.

tfi RsItEtsI DooPsotulltDE lfiRl(

Hierbij nodigen wij u uit om met ons het kerstfeest te vieren
in de Doopsgezinde Kerk

op donderdeg 24 december
om 19.00 uur

Verder \Mensen wij u prettige feestdagen

De kinderen en de leiding van de zondagsschool
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W$ U DÀT...

de ijsbaan 23 en24 november open
is geweest, en dit een feest was voor
groot en klein.

de bloembakken in de Beyertstrjitte
worden leeggehaald en de
groenvoorziening er daarom niet
meer nieuwe beplandng in doet.

er niet meer rommel moet worden
gestort bij het kleine veldje in de
Beyertstrjitte

de struikjes rondom de speelruin
niet moeten worden gebruikt als

speeltoe-stellen.

er in de Hege Buorren prachtige
lantarenpalen worden geplaatst.

er op de Iest al een aantal nieuwe
woningen zijn gebouwd.

het rijtje nieuwe huizen in de
Fonteinstraat nu compleet is.

De sleutels van de zoutkisten bij de

volgende mensen zijn:
zoutbak "Fonteinstraat", S. v.d.
Ploeg, Fonteinstraat 32 of G.
Adema, Beyertstrjitte 58, zoutbak
"Achter de Hoven", J.S. Vellema,
Opslach l0

U zout kunt halen bij knelpunten
waarbij bijvoorbeeld wordt gedacht
aan stÍaaties/trortoirs waaraan be-
jaarden wonen of aan hellende st-
raten.
Vrijwilligers moBen daarvoor zout
halen bij de zoutbakken. Alleen bij
heel extreme winterse omstandighe-
den, wanneer de winkelvoorraad
zout, is uitgeput, zal voor het gl-

advrij maken van de stoep aan
personen die zich bij de zoutkisten
of de stadswerf vervoegen, één zalge
of emmertje zout kunnen worden
verstrekt. Zodra de winkels weer
zijn bevoorraad zal men het zout
daar weer moeten halen.

de voorraad boekjes van oud
Holwerd nog niet op is en dat u ze

nog steeds kunt kopen voor f 20,-
bij D. Bergema in de winkel of
Springer-wagen of bijA. Hoeksrra,
Fontein-strjine 74.

u ook best een "'W'ist u datje" in
mag leveren bij A. Hoekstra.

ik (A. Hoekstra) graag een oud of
mooi verhaal van u zou willen krij-
gen voor de rubriek "Ét de àlde
doas".

als u een goed idee zou hebben
voor 2000 wij dat best van u zou-
den willen horen.



Jou jo op foar de iennichste
Fryske boekeklub

Wurde jo ek sa wurch fan dat zappen?

Lës dan ris in goed boek.
Wurd no lid fan de Fryske Boekeklub.
Dan krije jo fiif boeken foar mar / 15,00
of ien boek fergees.

Skilje de Fryske Boekenklub KFFB

Dick Eisma,
Jousterdyk 289
8465 PH Aldehaske.
Till. 0513-620812

Voor kwoliteits vlees- en vleesworen noor

Slagerij Grijpstra
uw ombochtelijke sloger
ook voor

* Borbeque
* Gourmet
* Fondue
* Huisslochtingen

kunt u bij ons terecht, en dot olles voor een oontrekkelijke prijs,

grangtotzi,ens.

HooÍdsirqot 24 Ferwerd - tel. 05]8-411917
Pölewei I Holwerd - te]. 05'19-5ó1280
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Op zaterdag 14 november konden we op
de televisie zijn hoe Sint Nicolaas naar
Nederland kwam, maar op zarcrdag 2l
november konden we hem van dichtbij
aanschouwen. Na het nodige breekwerk
in de Holwertervaart kwam hij onze
haven binnen varen.
Klaas v.d. '§7'al liet de boor de nodige
stoom afblazen, wat was het een mooi
gezicht, een echt winterplaa{e, de Sint
op de stoomboot.
Toen we aan kwamen lopen zagen we de
rookwolken boven de haven uitkomen.
De muziek speelde en de kinderen
wachtten vol spanning. Daar was Sint
Nicolaas en zijn Pieten.
Na even een praatje re hebben gemaakt
ging Sint in het rijtuig om een rondje
door Holwerd te maken.
Met de muziek voorop en allemaal ver-
klede kinderen er achteraan met hun ou-
ders. (De kinderen was gevraagd of ze

verkleed op het feest van Sint wilden ko-
men.)
Het weer droeg ook z'n sreentje bij, het
zonnetje scheen en wat wilden we nog
meer.
De optochr ging naar 't Sintrum, waar
de kinderen hun kleurplaten in konden
leveren, hun mooie pakken konden to-
nen, een handje konden geven of een

liedje zingen of gewoon zomaar eyen wat
aan de Sint konden vertellen. De kinde-
ren waren blij dat de Sint er was. Onder
leiding van een discjockey kon er worden
gedanst en ook Sint en zijn Pieten deden
mee, aan het eind allemaal in de kring
zitten en werden de prijzen van de ver-
kleedparry bekend gemaakt.
De jury had

Froukje Idzardi (indiaan),

Jantien Verbeek (zwarte Piet) en
Rianne Venema (zwarte Piet)

uitgekozen, zij kregen een prijsje mee
naar huis.
Het was best mo.eilijk voor de jury want
iedereen had z'n best gedaan om er zo
leuk mogelijk uit te zien.
Na dat we met z'n allen dag Sinterklaasje
hadden gezongen verlieten Sint en zijn
Pieten de zaal om weer verderop naar an-
dere dorpen en steden te Baan.
Inmiddels is alle Sint Nicolaas drukte
weer voorbij en is Sint alweer naar
Spanje vertrokken. Hopelijk tot volgend

.iaar maar weer.
De Sint Nicolaas kleurwedstrijd is
gewonnen door:
Yvonne Keegstra4 jaar
Rianne Venema 6 jaar
Tineke Hoekstra8 jaar

Jantine Oeveringl 0 jaar

LASÍ YAN:
LIKDOORNS
EELT

KALKNAGELS
INGEGROEIDE NAGELS

KLOVEN

Neem don eens vrijblijvend contoctop met:

ETISABETH BROERSMA
gediplomeerd pedicure

Ringreg34 - 9153Bt Brantgum - Tel.(0519)5ó1594
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It ferfolch op it sÉksesfolle 'It pronkje
fan Ierlàn'
Foar wa't fan laitsjen hàldt en net benaud
is foar in nacht op it tsjerkhöf, is 'In ske-
let yn Ierlàn' in oanrieder. It rwadde diel
fan 'e Pronkje-trilogy bringt ís op 'e nij
nei Leenane, it ferlitten doarpke op it
Ierske plattelàn. Dat der yn dit plakje
rwivelachtige saken barre, seagen wy al
yn 'It pronkje fan Ierlàn', mar no giet it
der wol hiel frjemd om en ta. Mystearjes,
komplotten en riedsels, brocht yn ko-
myske dialogen, meitsje de nacht op it
tsjerkhöf fan Leenane aaklik spannend.
Mei de trilogy fan Martin Mc Donagh
hat Tiyater in troefkaart yn hannen kri-
gen. It earste diel, 'It pronkje fan Ierlàn
luts ferline jier folle sealen. Yn ir seizoen
199912000 bringt ïyater ek it léste diel.
Elk diel is in ferhaal apart. Maar stik foar
stik binne it 'pronkjes'.

tekst: Martin Mc Donagh
oersetting: Piet en Trynsje van der Zee
regy: Andy Daal
spilers: Jan "Twa" Arendz,

Romke Toering,
Marijke Geertsma en
Arnold Dijkstra

Het vermakelijke en spannende vervolg
op 'It pronkje fan Ierlàn'. Op het kerk-
hofvan een geïsoleerd dorp aan de ver-
laten westkust van Ierland moet Mick
Dowd elk jaar oude graven leeghalen.
Dit jaar is het graf van zijn vrouw aan de
beurt, die zeven jaar geleden omkwam
bij een ongeval. In het dorp wordt ge-
fluisterd dat er wel eens meer aan de
hand zou kunnen zijn. De plaatselijke
politieman heeft detective-ambities en
spit de zaak tot op de bodem uit.

KOOS YAN DER ENG
TimmeF en onderhoudswerk

Dé vokmon, voor ols u het niet zelf doet!
(b.v. die nleuwe keuken, dal&apel of schuifpui)

Stationsweg 5

9 rs r JL HOLWERD

Telefoon (0519) 562308

Fax (0519) 561939
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Het Jeu de Boule seizoen is weer afge-
sloten, hier nog een overzichr aan het
einde van het jaar.

Dit jaar was weeÍ een goede om op terug
te zien, eind April werd er begonnen met
de comp. op dinsdagavond en maar liefst
40 pers. schreven zich ditmaal in, het
ging over l0 avonden om de Van Bos
Automatisering Tiofee.
Het bleek weer tot de laatste avond span-
nend deze keer was het de laatste partij
die uitslag moest geven wie deze com-
petitie gewonnen had.
Het bleek deze keer'§7iep Soepboer die
zijn zenuwen het best in bedwang kon
houden en zo met de wisselbeker
huiswaarts kon keren. Ook werden de
partijen op zondag goed bezocht tussen
de 40 en 50 personen. Na de bouwvak-
vakantie werd met 7 competitie-avonden
gestart, ook hier was de deelname om de
Van Hulst Tiofee weer voorzien van een
grote deelnemerslijst.
Tussendoor waren er nog wat toernooien
zoals in St. Jacob en Holwerd die ges-

peeld werden in Holwerd.
De Steegpartij met 72 deelnemers en de
Holwerd Jeu de Boulers kwamen uit en
thuis met veel prijzen thuis wat aantoont
dat her peil zeer hoog ligt.
Ook Leeuwarden werd aangedaan, en er
is nog deelgenomen aan een groot toer-
nooi in de bossen van Vledder met maar
liefst 200 deelnemers.
Ook de kindouderpartij dit jaar voor het
eerst met een bezettingvan 24 koppels,
gewonnen door Popke Fennema en Jiwe
Grijpstra. Ook liep de compt. teneinde
en de Van Hulst Thofee kwam deze keer
in handen van Henk Stielstra die dit
seizoen sterk naar voren kwam.
Als laatste het kampioenschap van
Holwerd. Voor het eerst gehouden, werd
gewonnen door Gerrie Dijkman. Deze
speelde 3 zeer sterke partijen deze mid-

dag en kon zo, met de wisselbeker aange-
boden door Jan Buwalde en krans om
huiswaarts keren.
Zn was eÍ l\reer een druk maar gezellig

Jeu de Boule seizoen afgesloten, vrijwilli-
gers bedankt.

Verder ieder namens de commissie
prettiBe kerstdagen en een goed uiteinde.

De Jeu de Boule commissie

'W'e staan weer aan het eind van het jaar,
maar alweer aan het begin van een nieuw
kaatsseizoen. De V.V.V. Concordia orga-
niseert dan ook weer zaaltrainingen in de
spoÍthal de Ynset te Holwerd.
De trainingen beginnen op zondag 31
januari en worden georganiseerd voor dp
jeugd van 6 rcr 16 jaar. '§?'il je mee doen,
geef je dan op voor 31 december bij het
bestuur.
Verder organiseren we weer zaaltrainin-
gen voor senioren. \íil je aankomende
zomer de kaatssport beoefenen dan kun
je nu vast beginnen te trainen.
Verde r organiseert de federatie
Dongeradeel op 16 januari 1999 in de
"Trije" te Franeker een zaalkaatspartij.
Voor jongens en dames en heren senio-
ren. Opgave is mogelijk tot 13 januari
bii het bestuur van de plaatselijke
kaatsvereniging.

Voor verdere inlichtingen kun je bellen
J. van der Velde telefoon 562525.
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Op zondag 22 november konden we als

vereniging een mooie volle zaal mensen
welkom heten bi] ons koffreconcert in't
Sintrum. '§7e hebben geprobeerd een
plezierig programma ten gehore te bren-
gen. Ook konden rve met trors onze
cursisten laten horen. \7'e zijn er rijk en
blij mee, want zij zijn toch de toekomst
waar we het van moeten hebben.
Op lste kerstdag zullen we 's morgens
weer het kersrfeest inluiden door in de
vroege morgen kerstliederen op straat te
spelen.

2de kerstdag begeleiden we de kerkdienst
in de Geref. kerk.
In het nieuwe laar gaan we bezig met de
voorbereidingen voor de federatie welke
in februari zal zgn.
Op zondag 13 december hebben we sa-

men met Crescendo meegedaan met de
Advents-sing in.

Als vereniging wensen wij u toe goede
feestdagen en een voorspoedig en muzi-
kaal1999.

Eén van de leden v.d. bazuin.

P1AY-BA0( SHoW t998

Zarcrdag 7 november was het een drukte
van belang in't Sintrum.
De lOe play-back show werd daar ge-
houden. Het is al een jaarlijks terugke-
rende traditie geworden, die wordr geor-
ganiseerd door videotheek/music-shop't
Hoekje. 2l deelnemers hadden zich
maar liefst aangemeld, en daarom werd
voor de pauze de jeugd tot 12 jaar af-
gewerkt en na de pauze dles wat ouder
is.

Er werd serieus om de beker gestreden.
Veel oefening en voorbereiding gaat er-
aan vooraf, maar als de deelnemers dan
ook op het podium staan, is het net echt.
De jury deed z'n best om alles zo goed
mogelijk te beoordelen.
Echter niemand ging met lege handen

naar huis, want voor iedereen was er een
herinneringsvaantje.
In de jeugdcategorie waren de prijzen
voor:
lste ïneke uit Dokkum (11 jaar)

Lea Salanga (miss Saigon)
- The movie in my maind

2de Marjolein uit Holwerd (12 jaar)
Olivia-Newton John met
Hopelessly devored to you

3de Gerry, Yfke,'§7endy en Viviana
uit Holwerd (11 jaar)
B. \Titched met C'est la vie.

Bij de groten was de lste prijs en wissel-
beker voor Anna Maria en 3 vriendinnen
uit Damwoude (15 jaar). Zrl deden de
Spice Girls na met'W'annabe.



Zuivelhandel

Bergema-Banga v.o.f.

'uitgekiend
vers-assortiment'

Wij komen bij u in de straat.
Wij zien u graag in de winkel of winkelwagen.

Pölewei 2 - HOLWERD, tel. 0519-561423

Huisspecialiteiten:
Friese kaas en rollade van 't spit.

Dirk en Jitske

Nu ook:

Het lekkerste brood
en gebakuit debuurt

ffimffiffiA
M0nebuorren '12, Anjum. Telefoon (0519) 32 13 02

Dagvers verkrijgbaar bij Dirk en Jitske
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Waling Dijkstrastraat 2 - 9151 JD Holwerd - Tel. o519-562o79

Onze videotheek met meer dan 750
titels is dagelijks geopend van:

10.00 - 21.00 uur
Zon- en Íeestdagen van:

15.00 - 21.00 uur

Alle weken wordt de VIDEO TOP 30
bijgewerkt.
Verder zeer nime keus op alle ge-
bied.

Ook voor T.D.K.-videobanden
het juiste adres

Onze music-shop met de ruimste
keus is dagelijks geopend van:

10.00 - 21.00 uur
Zon- en feestdagen:

gesloten

Alle weken worden de TOPHITS bii
gewerkt, van de MEGATOP 100 en
de TOP 40. Verder zeer ruime keus
op alle gebied.

Ook voor CD-rom en cassettes
het juiste adres

't Hoekje 't Hoekje

Uitvaartvereniging
,,DE LAATSTE EER"

secretariaat: Foarstrjitte 12,9l5l HE Holwerd, tel. (0519) 561554

Voor deskundi ge veÍzorging van

begrafenissen en crematies

laagst mogelijke tarieven

eigen aula

Bijverzekeren via uw eigen vereniging
bij Axent U iruaartv erzeke ring en



instqllofiebedriif

o (GiGl§- VlTcrter
o §crnitcrir
o VerrrcrÍrrirg
o Dcrk- err Zlnkrrrerk

VOORSTRAAT 2 - HOLWERD tet. 05 t s-s61s7 s bsg 562436

BOUWBEDRIJF

E. Colmer &ZnB.V.
Aannemer B. en U.

Het adres voor al uw

NIEUWBOUW

ONDERHOUDSWERK

RESTAURATIEWERK

Kerkstraat 10, HOLWERD - tel.561277 -tax562024
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Vaste activiteiten
* Handwerken

iedere maandag 15.00-17.00 uur
* Volksdansen

iedere dinsdag 14.30-16.00 uur

* Gymnastiek
iedere dinsdag

* Klaver.fassen

iedere dinsdag

* Bingo
iedere eerste donderdag v.a. 14.30 uur

* Sjoelen
iedere tweede donderdag v.a. 13.30
uur

* Rummicub/spelmiddag
iedere derde donderdag v.a. 14.30 uur

In de "Nije Nijhof" is speciaal voor ou-
deren een bibliotheek ingericht. Deze is

iedere dinsdagmiddag geopend van
f 3.00 - l4.OO uur.

Extra activiteiten
* Donderdag2S januari

Aanvang 14.30 uur.
Themamiddag Indonesië; met kle-
dingshow, lezing over het gebruik van
zijde en hapjes. Toegang f 1,- per

Persoon.
* Donderdag 25 februari

Aanvang 16.00 uur.
Stamppotmiddag. Kosten f 5; per
persoon. Opgeven bii S§íOD tel
292223.

* Donderdag25 maart
Aanvang 14.00 uur.
Gezellige voor.iaarsmarkt. De toegang
is vrij.

Cursusaanbod
* Zelf uw kerstkaarten maken woensdat

9 decembet 14.00 uur.
Tegen een kleine vergoeding kunt u
onder deskundige begeleiding zelf uw
eigen kerstkaarten maken.
Opgeven bij S\íOD tel 292223 of
mevr. Vrieswijk tel. 561970.

* Stoffen mappen en doosjes maken-
Op verzoek is er een korte cursus stof-
fen mappen en doosjes maken. Deze
wordt gegeven door mevr. E. van
Duinen op de woensdagmiddagen 10
en 17 februari. De kosten van deze
cursus zrln f 12,50 per persoon. Hier
is een gedeelte van de materiaalkosten
bij inbegrepen. Opgeven bij mevr. E-
van Duinen tel. 561248 of S'§7OD
292223. Holwerd rcl 562524.

Voor verdere informatie en inlichtingen
kunt u terecht bii de S§íOD in
Dokkum tel.292223.
Op de donderdagen is de S§7'OD in
Holwerd te bereiken onder tel. 562524.
Voor het ouderenwerk in Holwerd kunt
u terecht bij Gerard Kosse.

Na het vertrek van ïneke de Vries bij de
S\íOD heeft Gerard vanaf september
dit jaar haar functie ovetgenomen.
Voorlopig is hij op de donderdagen in
Holwerd aanwezig en kunt u dan maar
ook op andere dagen in Dokkum bij
hem terecht voor vragen, opmerkingen
en opgave voor bovenstaande
activiteiten.

10.45-12.00 uur

14.00-16.30 uur



!--

DE OPSLACH 2, HOLWERD . TEL. 0519.56,1888

Vraag ook eens naar onze mogsliikheden voor
* diverse salades

* koude en waÍme hapies
* plate-sewice

ij;ffi:u n,*"*
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Tonielselskip "Pro Rege" ór Holwerr spi-
let foar jimme

"It erfskip fan omke Gerben"

Blijspul yn trije bedriuwen fan Pyt de
Vries.

Tink derom: 8 jannewaris ynstee fan I
jannewaris.

Ynhàldlik
Der binne troch de jierren hinne al hiel
wat stikken en boeken skreaun dy'r oer
in erfskip geane. No is soks near net
ferwtnderlik om't erven faaks mank giet
mei in protte argewaasje en emoasjes.
Hiele famyljes binne troch in erfskip Ét
elkoar rekke.
Swiere wurden, somtiden slaande deilis,
om in protsje jild as war àld ark. De
"kàlde kant", sa't m'n dar neamt, slachr
yn sokke omstannichheden faaks foar
master op. Net de eigen bern, mar de
oantrouden!
No, sjoch, dër hat Joute Tirrksrra no fols-
lein gjin lëst fan. Hy is ner troud en is
sa'n bytsje de iennichste erfgenamt fan
omke Gerben; dy't ek al gjin frou efter
lit. Ienfàldich erven soe men sizze. Gjin
spul mei wa dan ek! Efkes nei notaris om
de boel op papier te setren en dan is de
saak rtn.
Ja, sa hie Joute Turkstra him dat ek
tocht. Mar sa noflik leit it làn d'r net
hinne.
Notaris hat noch in grutte ferrassing
efter de hàn. In brike set fan dy nuver
aardige omke Gerben! By syn libben al
in seldsum persoan en dat is hy oan syn
dea ta bleaun, docht bliken. Hy driuwt
Joute Turkstra, oars sa'n wis man,
Folslein yn't nau!
Hoe kin sa'n man it betinke!

Sjoch, dat jild is neat mis mei, dat is by

Joute tige wolkom, mar dat oare! '§7'is,

Joute komt d'r grif Ét, mar hoe komt hy
d'r ít!

'§7'y fan "Pro Rege" winske jimme in
protte wille ta!!!

Besetting
Joute Tirrkstra Makelder
Sihhe J. Broersma

Tjikke de Vries Secretaresse by
Tirrkstra

Jantje de Vries

Jilke Holtrop Freon fan Joute
Willem Wrbeeh

FroukNijboer Ynterieurfersoargster

Janke uan der Meulen

Bonne Teakema TÉnman en oar wurk
Binne Reitsma

LenyBloemlust jongfaam
Nely Bron

Betinksten oangeande spyljen kinne fre-
ge wurde'by:
Ouwe Terpstra (0519)295408

Jantje de Vries (0519)295984

Regie: Binne Reitsma
Ynstekker: Ouwe Terpstra
Grime: Tiny'W'oudsma

Net Stinne ... mar hinne!



Voot een tnooí boehet,
een plant,
leuhe bloemstuhjes,
oJ een cadeau

Gaat u lr,aan

Bl,oMKE
HolweÍd, Tel. 0519, 56t.257

Gtaag tot ziens!

H O LWE RD, stationsweg 1 0, 05 1 9-5 617 29156197 0, Íax 05 1 9-56 1 320

SURHUISTERVEEN, grenswe g 19, te!./fax 0512-361542

o Verhuur van mobiele hijskranen 18 Um 70 ton, gieklengte 55 meter
o Aanneming van grondwerk en slotenschoonmaak
o Verhuur van hydraulische graafmachines mobiel en rups
o Verhuur graafmachines met lage gronddruk (moerasrupsen).

Tevens het adres voor uw boot in en
uit hetwater Billijke prijzen!
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Vrijdag I I december was in het mooie
vernieuwde "'t Sintrum" de jaarlijftse
kerstmarkt.Verschillende hobbyisten,
winkels en verenigingen hadden er hun
spullen uitgestald. Menig bezoeker heeft
een kijkje genomen en zelfs de kerstman
is geweest. Ook heeft hij een ronde door
het dorp gemaakt.
Zondag 13 december werd in sporthal
"de Ynset" (ook al een jaarlijkse traditie)
de Advents Sing-inn gehouden.
Gospelband Mission, gospelgroep The
Messengers, Looft den Heer en het Herv.
kerkkoor, het kinderkoor "Sjong mar ta"
en muziekkorps "Crescendo" en de

Bazuin zongen en speelden deze avond
voor het comité Albanië/Roemenië.
De sporthal was mooi gevuld en door de
lonof werd het rechtsrreeks uitgezonden.
Door dhr. René Koster werd alles aanel-
kaar gepraat. Het was een avond, waarin
de muzikaliteit van Holwerd goed naar
voren kwam.
De opbrengst van de collecte voor her
goede doel was maar liefst Í 2.625,00.
De avond werd afgesloten met een geza-
menlijk optreden van alle deelnemende
groepen. 'HeaI the world' en 'I will fol-
low him' werden uit volle borst door een
ieder gezongen en gespeeld.

VITÀMI]IE}I V()()R HEÍ I{ITI'TTE IÀÀR YÀil PHII. B()SMÀilS

Menslief, je zit met heel je uerleden op je neh

en je wib ooh nog heel je toehomst dragen.

Dat is ueel te ueel.

Je hnjgt je huen in schijfies uan 24 uur.
'W'aarom dan alles ineens willen dragen?

. Daar ben je niet uoor gemaaht.

Daar ga je aan dood!

DAAR GA IE AAN DOOD!

Je moet adn tijd tot tijd leren blind uliegen,

zoah pihten in de mist.

Je ueet ud.t je geu)oon elhe dng te doen hebt.

Doe dat blindelings.

Zonder te denhen.

Zonder te dubben,

Geefje blindelings ouer a*n de leiding utn een ander.

Geduld hebben, ueel geduld hebben ooh met je zelf



Ílt AmelandeÍ Fearh0s'
Ljouwerterdyk5 - Holwert - te!.0519-561207

r Hotel
r Kaffee
r Sliterij
r Petit Restaurant

Foar al jo brulloften en gearkomsten
Akkomodaasje fan 15 oant x 200 personen

Henk & lda

schi lders en interieursuerzorgers

Boerstna
HOLWERD, teleÍoon 051 9-571751

Ternaard - Holwerd - Anjum
Alle schilderwerkzaamheden
Glasservice
Behang
Wandafwerking

_i-i_
t\\

ÍJ\h
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Klokstraat 7,
9151 JE Holwerd

Holwertenruei 14,
9145 RK Ternaard
Te|.0519-571345
Fax 0519-571863
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IT.JLJI
l--l
tr--Jl-Jl



SPAREN?

BELEGGEN?
LENEN?

HYPOTHEKEN?
BtrTALEN?

U BENT VAN

HARTE WELKOM.

REGIO4BANK
DE BANKIER DIE JE KENT

Financiële ad iezenv
MEINEMA worp van Pey astraat 1

VER ZEKERINGEN ï:ïJ,tr3iïË-ï,0,,0'
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DE BIBLIOBUS

Volwassenen/jeugd: maandag 18.20 - 19.00 uur
bijde Geref. kerk

Jeugd Tsielke: maandag 9.10 - 9.50 uur
Jeugd Ploos v. Amstel: maandag 8.30 - 9.05 uur

OPENINGSTIJDEN POSTAGENTSCHAP

Maandag Vm vrijdag: 9.00-12.00 uur
13.00-17.00 uur

Vriidagavond: 19.00 - 20.30 uur



Fonteinstroot 16, 915.l JW Holwerd
Telefoon : 05] 9 -562323, Telefox: 05] 9 -562234

Het iuiste adres
vooí al uw:

o recepties en
trouwerijen

o vergaderingen
. koffietaÍels

warme4toude
buffetten
diners

teleÍoon
0519-561406
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HUISARIS

Dokter Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevallen: tel.
562255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt tel.0519-571316
Dr. P.D. Luyendijk tel. O519-571218

TRIESE Ul{D

Team ouder en kind dagelijks spreekuur
tussen 13.00 en 16.00 uur.
Tel.0519-292213
Thuiszorg: tel. 0519 -29777 6
Uitleen verpleegartikelen: dagelijks
tussen 17.00 en 17.30 uur in de Nije
Nijhof

T()}IIAfiADRES§E}I

Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graaf,
Stasjonswei 43, tel. 561 809
Uitvaarwereniging "de Laatste Ee/':
Uiwaardeider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, rcL 561374
Bij diens afrvezigheid:'§í'. van der Meij,
Klokstjr.4, tel. 561639

TïSI()THERÀPIE

J.R. Moorman, praktijkadres:
Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei), tel.
,624781 561876.

H U I SARTSE }I UB()RAI()RI U M

Plaats: Nije Nijho(, tijd: woensdagmor-
gen 8.30 - 8.45 uur.

ÏÀilDÀRIS

Mw. van der 'W'oude, Beyertstraat 101,
tel.562300.

BESIUUR

Voorzitter:

Secretaresse:
ïneke Veldema-Braam
Polleweg 16, tel. 562161

Penninsm.:
Dirk Bergema
Pollewei 2, tel. 567423

Redactie:
Anke Hoekstra,
Fonteinstrjit rc 7 4, tel. 562459

Leden:
- Klaas v.d.'§7'al

Beyertstraat 35, tel. 561753
- Margit Dijkman

\(i. Dijkstrastr. 13, tel. 562086
- Marten Slager

Haniastraat 8, cel. 562201
- Sarah Hofman

Morgenzon 12, rcL. 561694

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9150 AA Holwerd.

I}II.EIíEREI{ I(()PU

De kopij (éénzijdig beschreven) kan wor-
den ingeleverd tot uiterlijk maandag 2
maart bij Anke Hoekstra, Fonteinsrraat
74, rcL. 562459.'§(rilt u bij verhuizing
uw nieuwe adres aan ons doorgeven.



Uw financieel kompas
De Friesland Bank, de grootste regionale bank

in Noord-Nederland, kent de wensen en
particulieren en de

o er. De Friesland Bank,
at voor uitgebreide

persoonlijke aandacht voor elke cliënt.

Het financieel kompas bijuitstek
voor aI uw bankzaken en verzekeringen.

Friesland Bank
Kantooi Holwerd, Stationsweg 4 TeleÍoon (051g) 56 15 1S
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