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"Het is weer voorbij die mooie zo-
mer". Nou een mooie zomer hebben
we niet gehad, voor degene die in ei-
gen land of thuis is gebleven had het
wel wat zomerser gekund.
Er zaten wel een aantal mooie dagen
bij maar het was soms maar "herfst-
achtig".
Toch ondanks het niet zo mooie weer
kwamen de nodige toeristen Holwerd
bezoeken.
Een vreemde taal in de winkels horen
spreken, mensen een wandelingetje
door de straten zien maken, fietsers,
campers of autot met caravans op
zoek naar de camping's, het maakte
dat we in Holwerd toch in de va-
kantie stemming raakten.
Maar nu is de meeste vakantie drukte
voorbij en pakken we de gewone da-
gelijkse dingen weer op. Scholen,
clubs, verenigingen alles gaat weer be-
ginnen en zo ook dorpsbelang.

'§(i'e hebben de eerste vergadering van
dit seizoen alweer gehad, die voor het
grootste gedeelte in het teken stond
van de rondgang van B en'§íl
Het College van B en '§7'komt ons
dorp op woensdag 23 september
bezoeken.
Mocht u ons met de burgemeester en

wethouders zien fietsen, dan weet u
wat er aan de hand is.
'W'e fietsen dan samen langs bij "grore

en kleine" zaken, die we in ons dorp
graag veranderd zouden zien.

'W'e hopen als dorpsbelang in dir
nieuwe seizoen bepaalde zaken te re-
aliseren en onder de loep te nemen.
'W'at?... daarover proberen wij u op de
hoogte te houden.

De afgelopen periode zijn weer een

aantal dingen de revu gepasseerd.

l6 juni Vervolg van de viswedstrijd.
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7 juli Zijn er weer een aantal mensen
in het spier geweest om de

speeltuin onkruid vrij te ma-
ken.

l8 juli '§í'as er Buikschuiven en spijker-
broek hangen.

26 aug. Een gezellige braderie.
5 sept. Ringrijden.

Allemaal akdviteiten waardoor Holwerd
leefbaar is.

Deze aktiviteiten even naar voren ge-

haald, maar wat wordt er in ons dorp
veel gepresteerd door de vele vrijwilli-
gers/sters.

Mensen achter de schermen die het altijd
maar weer doen. Een woord van dank is
wel op z'n plaats, want door de inzer van
al die mensen werken we er aan mee dat
we kunnen zeg3en Holwerd... een dijk
van een dorp.

In de afgelopen 1,5 jaar is het dorpskran-
tje brj u thuis gebracht door Sjoerd en
Erzsi Dijkman. Zij stoppen ermee. Heel
hartelijk bedankt!!
Het wordt overgenomen door J"t
Villem en Ronnie Veldema.

Anke

BÀI.I()IIWEDSIRUD 5 () - JÀRIO JUB I I.EUM Y.V. H ()TWT RI)

Vrijdag 22 mei 11.30 uur, tijdens de of-
ficiële opening van het jubileumfeest
worden onder twee doelen vandaan on-
geveer 250 ballonnen met naamkaartjes
losgelaten, het gaat niet helemaal zoals
we willen want veelal gaan de ballonnen
in grote trossen de lucht in.
Inmiddels zijn veel kaartjes terugge-
stuurd, één uit '§í'ierden, zestien uit
Ommen, één uir Ambt Delden, acht en
twintig uit Balkburg en honderd en
zevenenzeventig uit Bentelo, duidelijk is

dat de grootste tros met ballonnen het
yerst is gekomen.
De fam. ten Doeschate uit Bentelo heeft
de tros met de honderdzevenenzeventig
ballonnen gevonden in hun woonplaats

en zi.i hebben alle kaartjes teruggestuurd.
Tevens hebben ze aaogegeven welke drie
kaartjes ze het eerst hebben gelezen, de
jubileumcommissie heeft dan ook be-
sloten deze drie als winnaars aan te
wlrzen.

De winnaars zijn:
- Douwe Hiemstra, Beyertstraat 35,

Holwerd
- Froukje Dijkstra, De Theebus 32,

Holwerd
- Hein Boonstra, Gama 3, Holwerd

Zrj zullen binnenkort hun prijs onwan-
gen of hebben deze inmiddels al onwan-
gen.

Jubileumcommissie v.v. Holwerd.
I

:l

ÀIIEilIIE!!

In november verschijnt er weer een ge-
dichtenbundel van de hand van Monte
de Boer. De opzer zal iets simperler
zijn dan de vorige, dit in verband met
de verkoopprijs.

De opbrengst gaat naar rwee goede
doeken binnen het eigen dorp. En wel
de Gospelgroep "De Messengers" en
"Het open jongerenwerk "De Sound"
Beleeftl aanbevolen.

!
I
I
I
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U wilt uw goederen kwijt?
'Wij kunnen het gebruiken!

ROMMELMARKT

Op 10 oktober 1998 houdt Crescendo
haar 2-jaarlijks terugkerende rommel-
markt met draaiend rad en snerwerkoop.
Voor deze markt is natuurlijk ook "rom-
mel" nodig. Al uw bloempotten, pannen,
boeken, huishoudelijke apparatuur, stoe-
len, tafels, servies etc. kuinnen wij (mirs
in redelijk goede staat) gebruiken.

Op zaterdag l2 september en zaterdag 3
okrober vanaf 9.30 uur ga n de

Crescendo-leden op stap om goederen op
te komen halen. Zet u het voor ons
klaar? Mensen buiten Holwerd, welke
spullen hebben, graag voor genoemde
dara telefonisch doorgeven aan Ypie
Anjema 562105.
Alvast bedankt voor uw medewerking en
wellicht tot ziens op 10 oktober vanaf
10.00 uur in de loods bij de firma S.

Boomsma.
' Muziekvereniging Crescendo- Holwerd

()PBREil(i$ (OII.ETÏE MÀAO TEVER DÀRM SIICHÏII{O

In de Maag Lever Darm '§7-eek van 21
tlm27 juni 1998 vond de collecte plaats
van de Maag Lever Darm Stichting. De
opbrengst in Holwerd bedroeg

f 1178,10.

De Maag Lever Darm'W.eek staat in het
teken van spijsverteringsziekten. Eén op
de zeven mensen in Nederland heeft
klachten aan maag, lever of darmen.
Met uw gift kunnen we een hoop doen

voor die 2 miljoen mensen, hanelijk
dank.

Hebt u de collectant gemist, dan kunt u
een bijdrage storten op giro 2737 r.n.v.
Maag Lever Darm Stichting te
Nieuwegein.
Voor vragen over de spijsvertering kunt u
de Infolijn bellen: 0900-2025625 (22
cent per minuur) op werkdagen van
14.00 tot 17.00 uur.

i
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Op 5 augustus is oaerhden onze dorpsge-

noot Marten Geertsma, op de leeftijd
aan 86 jaar. Nu zub u misschien zegen
uaarom moet dat uermeld worden in 'Ae

Doarpsbel". Vanaf 1987 tot 1992 heefi
Geertsma 18 heer een stuh gescbreaen

ouer ltoe het aroeger was in Hohaerd,
deze stuhjes shegen zo aan dat alle stah-
jes opnieuw uterden behehen, aerbeterd
en aangeuuld. Hierbij werd hij geholpen
door zijn zoon Meindert en ooh

hbinzoon Rih hielp mee. Er werden fotoi
aerzameld en zo ontstond er het boehje

oaer oud Holwerd. In menige boehenbast
heefi het boehje een phats geuonden.

Meurouw Pietsje Koopmans heb ih gea-
raagd om uoor "de Doarpsbel" een stuhje
ouer wijlen Marten Geertsma te
schrijuen.

Herinneringen aan Marten Geertsma
Degene die het boekje "150 jear
Aaneengesmeed" in hun bezit hebben,
kunnen de historie van de familie
Geertsma en hun bedrijf nalezen.
Mijn enige herinnering aan de "oude
garde" is een vage voorsrelling van baas

Jabik in de deur van de smederij staan-
de. Dat was dus de overgroowader van
Marten Geertsma. Ik ben, met mijn
zuster, opgegroeid met de kinderen
Geertsma als buurkinderen, T in getal.
Doordat Marten 5 jaar ouder was, weet
ik van de lagere schoolleeftijd dleen
dat hij daar aanwezig was, toen ik als

5-jarige er begon te leren.
Na de lagere school heeft Marren korte
rijd de MULO in Dokkum bezocht en
daarna bij zijn Vader in het bedrijf op-

Benomen in 1926. Vervolgens ging hij
van 1933 tot 1938 bij smid Koning te
Ferwerd "in de leer", Daarna werd de
zaakvan Vader op Zoon overgedragen

en is Marten GeeÍtsma "de Smid"
geworden tot 1982.
Omstreeks 1930 was hij ook gymnast
bii G.V. Chariëtto en later werden er
verschillende functiet in de Ned. Herv.

Bemeente \rraargenomen.
Met zo'n bedrijf naast de de ur waren er
voor kinderen ook ongeschreven
wetten: Als bij een paard nieuwe hoef-
ijzers aangebracht moesten worden,
mocht je niet op her erf komen. De
Noodstal voor ondeugende paarden
was hier in de smederij bij anderen
soms op het erf. En als wagenmaker
Brouwers met een houten wiel aan-
kwam rollen en Geertsma een ijzeren
hoepel daarom heen te pas moest ma-
ken, bleef je ook op afstand staan te
kijken. Mijn persoonlijke contacten
waren jarenlang grotendeels door het
gebruik van de Gazelle fiets. Bij de
eerste, gekregen in voorjaar 1929,heefr
Marten op een avond met mij meege-
hold op de Stationsweg om "er op
thuis te raken". Kinderen hadden in
die tijd geen fietsen, omdat er weinig
geld voor was in de crisis jaren. Deze
fiets heb ik 28 jaar gebruikt en zij ein-
digde als verroeste "zee-fiets" doordat
ik er 9 jaar mee naar Ameland reisde en
wel eens door het water moest fietsen.
De 2 de fiets heette "weduwe" en is via
het gebruik door neven in Leeuwarden
gestolen. Toen kon Marten mij nog uit
zijn boekhouding melden \Mat voor
nummer die fiets had.
De 3 de fiets wordt nog door Pierje
Pelle gebruikt.
Dir zijn zo enige herinneringen aan
een zeeÍ getrouwe werker op de buurt,
die ook nog een boekje schreef over
ons dorp.

P. Koopmans

r,
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De kerstmarkt wordt gehouden op vrij-
dag 11 december in 't Sintrum. De kerst-
markt begint om 15.00 uur en is om
21.00 uur afgelopen.
\W.ilt u iers verkopen of laten zien, aarzel

niet en geef u op.
Vooral voor hobbyartikelen is dit een

zeer geschikte manier om te laten zien,
wat er te koop is.

U kunt zich opgeven voor de kerstmarkt
bij de Aktiviteitencommissie:
Margit Dijkman rcL 562086
Stationsweg, Holwerd.

VERSUO MUilERÀI(

Zoal.s u zelf ook wel gemerkt zult heb-
ben, was de afgelopen zomer nou niet
bepaald ideaal om in eigen land op va-
kantie te gaan. Toch zijn we niet ontevre-
den over deze zomer, gezien de
weersomstandigheden. Qua omzet zitten
we tot nu toe (9-9) gelijk aan vorig jaar,
met dien verstande dat het aantal over-
nachtingen in de trekkershutten wat la-
ger is, tot nu toe 45.
\7'el zijn er beduidend meer tenten, cam-
pers en caravans geweest. Dit komt voor-
namelijk doordat M0nerak dit jaar voor
het eerst vermeld is in de AN\78 kleine
campinggids.
Her aantal rrekkershutovernachtingen
zouden we greegwat hoger zien, vandaar
dat we ons aangesloten hebben bij de
Stichting ïekkershutten Nederland, een
boekingscentrum die ook een gids uit-
geeft. Volgend jaar staat Mtnerak daarin
vermeld.
Ook van de haven is weer gebruik ge-
maakt; meer dan 20 boten deden
Holwerd aan. '§í'el waren al deze gasten
van mening dat de Holwerdervaart te on-
diep en op sommige plaatsen aan de
smalle kant is.
'§í'e zullen ons er de komende jaren dan
ook voor in moeren zetten om de bereik-
baarheid van Holwerd via de vaart te ver-
beteren. Bij een haven die praktisch on-
bereikbaar dreigt te worden is immers
niemand gebaat.

Helaas hebben de beide beheerdersecht-
paren te kennen gegeven dat ze om
verschillende redenen het volgend jaar
niet weer beschikbaar kunnen zijn om
het M0nerak te beheren.
Bij deze doen we hier dan ook een _op-
roep aan inwoners van Holwerd, die hier
belangstelling voor hebben.
Voor informatie kunt u terecht bij onder-
getekende, Margit Dijkman of een van
de regenwoordige beheerders; Jan en
Sjoukje de Haan of Egbert en '§(i'illie

Boonstra. Met twee beheerders (echtpa-
ren) kan in wisseldiensten worden
gewerkt. Hiervoor wordt een financiële
vergoeding betaald.
Als laatste, maar niet minder belangrijk,
kan ik u nog vertellen dat wij m.i.v. I
mei de exploitatie van camping "de
Dobbe" hebben overgenomen van
Oostergo bedrijven. Met een ploegje
vrijwilligers zijn we een paar avonden
bezig geweest met het onderhoud; snoei-
en van rozenbottels, herstraten rondom
toiletgebouw + schilderwerk hieraan, etc.
zodat het er nu weer netjes uitziet.
Met deze overname komen beide kam-
peerterreinen in Holwerd in één hand,
wat voor de toekomst een goede zaak is.

fan Idsardi
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Datum 30 juni 1998

Aanwezig: weth. S.J. Boorsma, D. van
der Schaaf (Gemeenre Dongeradeel), E.
van der Zee (Veonn) en '§7'. Boogholt
(Provincie).
ca. 80 belangstellenden.

Voorzitter S.J. Boorsma opent de verga-
dering en geeft kort aan wat het doel van
deze avond is.

Het voornemen is om de bussen m.i.v.
de dienstregeling 1999 rond, in plaars
van, door Holwerd te laten rijden.
Daarvoor dienen aan de rand van
Holwerd, ter hoogte van de
Ljouwerterdyk en de Pölewei/Fiskwei
haltevoorzieningen te worden aangelegd.

De heer van der Zee van de Veonn geeft
aan dat het strekken van lijnen verband
houdt met doorgevoerde bezuinigingen
van het Rijk. Door tijdwinst te boeken
kan worden voorkomen dat er buslijnen
geschrapt dienen te worden. Bovendien
betekent de omleiding een vermindering
van de overlast in de dorpskom.

De heer Boogholt geeft een toelichdng
op de haltevoorzieningen. Bij de
Ljouwerrerdyk is in beginsel gekozen
voor een lusaansluitinB waar bussen kun-
nen draaien. Ook bij de Pölewei is ge-
kozen voor een lusvoorziening zodat
voetgangers nier de Fiskwei hoeven over
te steken naar de halte. Bij beide
haltevoorzieningen worden abrit en
fi etsstallingsvoorzieningen aangebracht.

Vervolgens scelt de voorzitter de
aanwezigen in de gelegenheid op de
plannen te reageren. De discussie wordt
in rwee onderdelen verdeeld.

A. \flEL OF NIET EENS MET HET
PRINCIPE VAN STREKKEN VAN
BUSLIJNEN?

Dhr. Hinke: W'at kost de aanleg van rwee
haltelocaties. Als we dat geld besparen
kunnen we door dorp wellicht extra bus
laten rijden.
Anrw: Dhr Boogholt: De haltelocaties
kosten globaal circa f 400.000,- in
totaal. Een extra bus per jaar kost circa
.f 300.00,-. Relatief betreft het geen Brote
investering.

Inspreker: Indien de bussen niet sneller
dan 30 km per uur rijden zijn er geen
problemen met her busverkeer door de
dorpskom. Probleem vormt echter de
hoge snelheden.

Dhr. Hiddema: Insprekers die aanwezig
zijn wonen allemaal langs de route. De
O.V.-gebruikers zijn hier niet, zodar deze
avond zijn doel voorbij schiet.
De voorzitter merkt op dat een ieder de
kans heeft om hier aanwezig te zijn. Er
heeft een duidelijke advertentie met foto
in de huis-aan-huis krant gestaan.

Dhr. van der Hoek:'§(i'aarom rijdt in de
dorpen in Ferwerderadeel de bus nog wel
regelmatig door het dorp en gebeurt dat
in Holwerd niet.
Antw: Van der Zee: Omdat in deze dor-
pen de afstand naar de halte groter is dan
straks in Holwerd.

Dhr. Miedema: '§í'aarom de halte aan de
Ljouwerterdyk gesitueerd en bijvoorbeeld
niet bij de Hemmingawei. Is goedkoper
en dichter bij het dorp.
Anrw. Boogholt: In de toekomst zal de
busverbinding via. Brantgum vooral
vraagafhankelijk worden. De verbinding
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naar Ternaard is veel sterker. M.a.w., de
busroute concentreert zich op de lijn
Leeuwarden-Veerdam-Holwerd-Ternaard.
Een halte aan de Ljouwerterdyk past
beter in dit concept dan één aan de

Hemmingawei.

Dhr. van Duinen geeft aan het volledig
eens te zijn met de voorliggende plan-
nen.

Dhr. Miedema: Doer de suggestie om de
bus straks nog één keer per uur door het
dorp te laten rijden. De overige bussen
kunnen buitenom. Voorts vraa$ hii te
kijken naar de mogelijkheid om tegelijk
met de ontsluiting voor de bushalte een
onrsluiting voor de camping te creëren.

Antw. Boogholt: Een beperkte lijndienst
door het dorp zou eventueel nog een op-
tie kunnen zijn.
Indien de camping ook ontsloten gaat
worden betekent dit dat veel meer grond
opgebracht dient te worden en dus veel
hogere kosten. Een ontsluiting op de
provinciale weg is voor de provincie on-
bespreekbaar.

Samenvattend blijkt dat een meerderheid
zich in het strekken van de buslijnen kan
vinden.

B. LOCATIE LJOIJ§TERTERDYK EN
PÖLE §rEI

Locatie Liouwerterdyk
Dhr. de Jong: De halte dient meer bij de
mensen te zyn. Afstand is te groot. Doet
de suggestie om enkele parkeerplaatsen
voor autot bij de bushalte te realiseren.
De heer Boogholt geeft aan dat het aan-
brengen van enkele parkeervakken be-
spreekbaar is.

Samenvattend wordt geconcludeerd dat
er een redelijk draagvlak is voor deze
haltelocatie.

I-ocatie Pölewei
Dhr. van der Ploeg doet de suggestie een
voetgangerstunnel aan te leggen.
Dhr. Soepboer: Vindt het idee van een
lus gevaarlijk, met name voor spelende
kinderen. Situatie wordt er voor aanwo-
nenden niet beter op.
Dhr. Thijssen: Geen verbetering voor
omwonenden, maar ook niet voor bus-
passagiers. Doet de suggestie om de halte
te verplaatsen naar een locatie waar O.V.-
gebruikers wonen.
Dhr. Meindertsma doet de suggestie de
halte naar de noordzijde te verplaatsen.
Hebben aanwonenden er geen last van.

Uiteindelijk pleit een meerderheid er
voor om het plan zodanig aan te passen
dat aan beide zijden van de
Ternaarderdyk een halte wordt aangelegd
en dat er in de weg snelheidsremmers
worden aangebracht. Hierdoor kunnen
buspassagiers veilig oversteken en ont-
staat ook voor anderen een veiliger sit-
uatie.

Afsluirend deelt de voorzitter mee dat
alle partijen zich nog eens goed over de
plannen zullen buigen en dat er hierna
nog inspraakgelegenheden zullen komen
bii de behandeling in de
Verkeersadviesraad, de raadscommissies
en de raad. Vooraf zal ook nog afstem-
ming met dorpsbelang plaatsvinden.
Het doel is om de plannen in het voor-
jaor 1999 uir te voeren.

Dokkum, 6 juli 1998.
D. v.d. Schaaf
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Wytza Stielstra & Hannie Broersma
Vyrze begon zeven jaar geleden in de be-
diening van Land- en Zeezichr op de
Holwerder Pier.
Daarna was hij werkzaam bij Onder de
Luifel in Lee uwarden , Pizzeria d' Angelo
in Dokkum en tot voor kort weer Land-
enZeezicht op de pier. Toen Hannie aan
'W'ytze z'n werk ging snuffellen begon het
ook haar interesse te krijgen en besloot ze

ook om in de horeca verder te gaan. U
hebt haar misschien wel eens gerroffen
bij de Posthoorn of Koffiepot in
Dokkum. Toen W'ytze in januari hoorde
dat de Gouden Klok te koop stond be-
gon er iets te borrelen en ging hij eens

langs bij Tsjibbe en Sonja.
Eén en ander leidde er toe dat op I juli
de deuren open gingen om te vieren dat
nu het roer van de klok in handen is van
Y,Iyve en Hannie.
Een grote wens ging in vervulling, nu ze

voor hun zelf een zaakzijn begonnen.
Grote veranderingen zullen er zo één,
twee, drie niet plaatsvinden, maar wel
willen ze het Cafe wat nieuw leven in-
blazen.

De deuren zullen voortaan dagelijks geo-
pend zijn van I 1.00 uur tot 24.00 uur en
in het weekend van 11.00 uur tor 00.30
uur. In de wintermaanden woensdags
dicht, behdve in de vakantieperiodes.
'W'ytze en Hannie hebben met hulp van
Tsjibbe en Sonja en hun dochter Nina,
Jan de Jong van Accounranrskantoor
AVM en'§7'illem Dijkstra assurantie en
makelaarskantoor en Douwe'§7'ierstra
van Land enZeezicht, het zover gekregen
dat op I juli de deuren opengingen.
Samen Baenze er nu voor!
De vaste klanten van Tsjibbe en Sonja
zijn nog steeds van de partij; aldus
'§fyrze.

Op dinsdag is er Dartclub
Op donderdag: de ene week kaarten, de
andere week sjoelen.
De hotel accommodatie bestaat uit I I
kamers waaronder één bruidssuire.
In het restaurant zijn faciliteiten om
dertig gasten van een prima maaltijd re

voorzlen.
Ze zijn nu een aantal maanden bezig en
ze hebben het druk gehad.

WI$ U DÀT...

... Het "Nut" nog steeds een perceel tuin
aan de Elbasterweg te huur aanbied
en u daarover inlichtingen kunt vra-
gen bij Y. v.d. Bos, Theebus 6
Holwerd.

... Ons besruurslid Marten Slager en zijn
vrouw Yvonne op 12 juli een dochter
hebben gekregen, die ze de naam
Hiske hebben gegeven.

... Er nog steeds boekjes van oud
Holwerd te koop zijn en dat best een
leuk kado kan zijn van de Sint. De
prijs is f 20,-. Haal ze bij A.
Hoekstra, Fonteinstrjitte 7 4 of bij D .

Bergema in de winkel of Springer-wa-

gen. Ook zljn er nog enkele boekjes
met vlaggen en wapens van Dongera-
deel. De prijs is f 7,50.

... Douwe en Margir Dijkman de oude
smederij aan de Pölewei I I hebben
gekocht en daar een woonhuis van
gaan maken.

... De stoepen in de Hegebuorren
prachdg worden en dar dit allemaal
wordt gedaan door zelf werkzaamheid
van de bewoners daar.

... Ik (Ankie Hoekstra) heel graag verha-
len voor de rubriek "Ut de àlde doas"
zou willen lrrijgen.
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VISWEDSIRIJD

\W'oensdag 3 juni werd er geen vis gevan-
gen en daarom kregen de kinderen op
16 juni een herkansing. De vissen waren
ook deze avond niet happig. \7'e zijn be-
gonnen om halfzeven en om kwart voor
acht was er nog geen vis gevangen.
Maar... op de valreep net voor acht uur,

werd er nog wat geYangen door Anne
Jacob Anjema en Aaltje de Haan.
Anne Jacob won de beker omdat zijn vis
I I cm was en de rweede prijs was voor
Aalt.ie, haar vis was l0 cm.

KOOS YAN DER ENG
Timmera en onderhoudswerk

Dé vokmon, voot ols u het niet zelf doet!
(b.v. die nieuwe keuken, dol<kopel of schuifpui)

Stationsweg 5

9t5r JL HOLWERD

Telefoon (0519) 562308

Fax (05 I 9) 56 I 939
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PROORÀMMÀ }I(VB ÀTDEl.IilO H()TWERD

1998
Donderdag 24 september
Startavond Rayon 'W'addenkust in
Hantum, "Ald skoalle", spreekster mev-
rouw M. van der Ploeg, "vrouw en eco-
nomie"

20 oktober
Mevrouw Botma-Norder, lezing over
China en de wereldconferentie

Maandag 9 november
Excursie naar Bakker Reyenga
ïjd: 19.00 uur

Donderdag 12 november
Uitnodiging Herv. Vrouwenver., gebouw
Bosmas plein, onderwerp "wereldwin-
kel"

Maandag 14 december
Gezamenlijke kerswiering in gebouw
Bosmat plein

1998 -1999

1999
l9 januari
De heer J. Fennema met dia's over De
'Wadden

Maandag 15 februari
Jaarvergadering o.a. met mede\Merking
van volksdansgroep Liemo

16 maart
Mevrouw J. IGook-Merkus met een
boekbespreking "Ik mochr net leaf-
hawwe"

2O rpril
Mondial project Filippijnen, lezing en
discussie, gespreksleidster mevrouw Aly
de Boer

De vergaderingen worden gehouden in 't
Sintrum en beginnen om 19.30 uur, of
anders zoals aangegeven.
Iedereen is van harte welkom op deze
avonden.

il
I

IHE SOUilD

De jeugdclubs van the Sound beginnen
weer.

Kinderen van 8 t/m 12 jaar woensdag-
avond van 18.45 I 20.15 uur

7 okt. bingo
21 okt. krans maken
4 nov. spelavond

18 nov. fimo kleipartij
2 dec. kerstkaarten

l6 dec. gourmetten 17.001* 19.30 u.

Kinderen van 4 tlmT jaar zarcrdagmid-
dagvan 13.30 I 15.00 uur.

10 okt. verven
24 okt. spelmiddag
7 nov. lampion maken

21 nov. film
12 dec. kerstknutsel
l9 dec. kerstdiner

kosten voor leden:
knip kaart : 15 keer f 22,50
knip kaart : l0 keer f 17 ,50
knip kaart : 5 keerí 10,00 l

Iper keer

voor niet leden:
per keer

f 2,50

f 3,50

J
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PEUÏER§PEEIZAÀI "US EÀR§TE BEOJIN"

De peuterspeelzaal is bedoeld voor
peuters van 2 tot 4 jaar.
Er zijn momenteel 2 groepen en in totaal
zi\n er t 19 peuters.
Maandag- en woensdagmorgen heeft
Ekie Bloem de leiding over de ene groep
en dinsdag- en donderdagmorgen Jannie
Fennema over de andere groep.
De peurers kunnen naar hartelust spelen
op de glijbaan, fietsjes, tractors en met de
puzzels, poppen, kinderwagentjes, keu-
kentje. Ook zijn ze regelmatig bezig met
klei, verf, plakken en kleuren.
In de pauze eten de peuters hun zelf
meegebrachte fruithapje en lessen ze hun
dorst. Er wordt met elkaar gezongen en
voorgelezen. Eén keer per jaar hebben de
peuters een uitstapje naar de kinderboer-
d,erij. Ze mogen de vogels voer geven en
worden getrakteerd op ijs en patat.
Op de braderie hebben we ook gestaan
met een verloting, namen raden van een
jongens- en een meisjespop. Verder was
er kwartjes gooien en werd er 2e hands
kleding yerkocht.
'W.e proberen op deze manier wat geld
binnen te krijgen voor her kopen van
nieuw speelgoed en onderhoud van ka-
potte materialen.Ook doet de peuter-
speelzaal elk jaar mee bij het dorpsfeest
met een versierde wagen.

Peute r speelza.rl

'Us earste begjin'
'W'e verwelkomen graag nieuwe peuters.
Het is heel gezellig en ouders kunnen
altijd een morgen langskomen met hun
peuter ter kennismaking. Graag van
tevoren even bellen met één van de leid-
sters. Voor meer informatie kan contact
worden opgenomen met de leidsters:

*Janny Fennema rel.: 561 8 1 I
*Ekie Bloem rc1.:562179

of met het besruur:
voorzitter
Jacqueline Lageveen, d.: 562308
secretaris
Elisabeth Broersma, rcL.: 561594

Pennlngmeester
Elise Bierma, rcL.: 562469
alg. best. lid:
Janneke Stienstra, tel; 562539
Marian Vrieswijk, tel.: 561728

v1.J

r
r
t
t
1

LAST YAN:
LIKDOORNS
EELT INGEGROEIDE NAGELS
KALKNAGELS KLOVEN

Neem don eens vríjblijvend contoct op met:

ELISABETH BROERSMA
gediplomeerd pedicure

Ringweg34 - 9153Bt BranQum - Tel.(0519)5ó1594
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slltHIillc wH.zuil ouDERElt DoilotRÀDEH.

In de zomermaanden is het diensten-
centrum "Nije Nijhof" gesloten wat be-
treft de activiteiten voor de ouderen.
Yanaf 22 seotember a.s. starten de
activiteiten weer. (J kunt op 22 septem-
ber 's middags vanaf 14.00 uur weer
klaverjassen.
De 55+ bibliotheek in de "Nij Nijhof" is

vanaf 22 seDrember van 13.00 - 14.00
uur oPen.
De Bineo start oD 8 oktober. Er ziin leu-
ke prijsjes te winnen. Het is altijd heel
gezellig op de bingo-middagen.
Aanvang 14.30 uur
Het sioelen start oD l5 oktober. Aanvans
13.45 uur.
De Rummicubmiddas is oo 22 oktober.
Aanvang 14.30 uur.
De activiteitenmiddag op 30 oktober
wordt nog nader ingevuld.

LET OP!!
Op I oktober is er in 't Bolwerk een
hobbymarkt. I oktober is de dag van de

ouderen. In 't Bolwerk is het dan goed
toeven. Vele hobbyisten laten daar hun
zelfgemaakte spullen zien en kunnen u er
tevens veel over vertellen.
Kom gerust even langs de Oranjewal 28-
I in Dokkum.

'§7'ilt u informatie over hulpverlening of
andere zaken die voor ouderen van be-
lang kunnen zijn, kom dan eens op het
spreekuur van de ouderenadviseur of
maakt u een afspraak. Bezoek aan huis is

ook mogelijk. Tel. nr. 0519-292223.
Een cursus Kalligrafie wordt ook nu
weer in Holwerd gegeven. In de "Nije
Nijhof".
Op 28 oktober, aanvang 9.30 uur is de
eerste les, o.l.v. mevr. E. van Duinen.
5 lessen voor f35;. Dan kunt u nog
mooi uw kerst- en nieuwjaarskaarten
voorzien van dit prachtige handschrift
wat u in de cursus leert. U moet u wel
opgeven voor deze cursus. Tel. nr. 0519-
292223.

BUII§ffi UIVE}I / §PUIGRBR()EIffiAilOE}I

Zarcrdag 18 juli is door de akciviteiten-
commissie het buikschuiven en spijker-
broekhangen georganiseerd. Op een lan-
ge rafel van dertig meter, die bekleed is

met zachte schuimrubber en bedekt met
plastic, wordt groene zeep gesmeerd.
(glibber, glibber) De deelnemers moesten
proberen om op de buik zo ver mogelijk
over de tafel te schuiven. Er mag natuur-
lijk een aanloop worden genomen, (5
meter). Ook kon er meegedaan worden
aan spijkerbroekhangen. Het ging er dan
om wie of het langst bleef hangen. Nou
dat vraagt kracht en viel ook nog niet
mee. Het is al weer een poosje geleden,
dat dit spektakel zich afspeelde op het
haventerrein M0nerak, maar we mogen
ook nu nog wel zeg1er, dat het een ge-

slaagde middag was.

De prijzen gingen bij de junioren naar:
René de Jong
Menno v.d. Hoek
RudolfSoepboer
Lutzen W'iersma

Theo Broersma
Robby Vadazs

Theun Vrieswijk
Henk Akkerman

I ste prijs
2 de prijs
3 de prijs
4 de prijs

I ste prijs
2 de prijs

3 de prijs
3 de prijs

Mark Baque Schelling 3 de prijs

De besre bij de dames was Renny v.d.
'§í'eg en ook was voor haar de pechpri.is.
Voor Henk Akkerman was er ook nog
een kadobon, omdat hij de oudste deel-
nemer was.
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Jaarprogram ma 199 8 -1999

23 september:
'§7'oensdagavond 20.00 uur in Ternaard
Mevr. Van der Velde (frsiotherapeut)
verrelt over "Incontinentie"
Tevens toelichting op het winterpro-
gramma
Gaswrouwen: T. v.d. Berg-Visbeek

F. Miedema-Anema

27 ol«oben
Dinsdagmiddag 14.00 uur in Stiens.
Bezoek aan het gebouw van "It
'§7'erterskip"

Na afloop: Samen eten bij de Chinees.

25 november:
'W'oensdagmiddag 14.00 uur in Holwerd
Boekbespreking door Tineke Steenmeyer
over haar boek "De Oare Helte"
Gaswrouwen: M. Koopmans-Dijkstra

G. Boomsma-Knol

16 december:
§(i'oensdagmiddag 14.00 u. in Brantgum
Voor de dames die nier bij een tuinclub
zijn, is er gelegenheid om kersrstukjes te
maken.

17 december:
Donderdagnamiddag om 17.00 uur in
Brantgum
"KrFstfeest mei kofi etafel"

25 jrnu'tit
Maandagmiddag 14.00 uur in Hantum
"Jaarvergadering"

Volksdansen o.l.v. I. vld 'W.oude-v.

§7'eringh
Verkoping meegebrachte spullen

februari:
Eendagsbestuur:
T. Jensma-Olivier
A.E. Tiiz-'W'eerzel
D. Politiek-Sinnema
IJ. Roelofs

J.'Wiersma-Scheenhoorn

maart:
Gezamenlijke avond met de afdelingen
Dokkum en Dongeradeel-Oost

7 aprilz
.§?'oensdagavond 

20.00 uur in Brantgum
Mevr. Dankert verrelt met vertoon van
dia's over haar fietstocht van 2700 km
langs de pelgrimsroure "Van St. Jabik tot
St Jabik' (Santiago di Compostella,
Spanje)
Gaswrouwen: J. Heeringa-v.d. Meer

I. v.d.'§7oude-v. §0'eringh

SIfitIERRÀTE

Tijdens de braderie konden de kinderen
van 6 rct 12 jaar meedoen met een

skelterrace. Ze moesten proberen het
snelsr een rondje op de nieuwe weg van
de Iest te rijden. Steeds rwee tegen el-
kaar, de snelsten bleven over.

De prijzen waren voor:

Ybe Vellema
Matthijs Visser
Auke-Jan Visser
Aart-Jan Teertsrra

I ste prijs
2 de prijs
3 de prijs
3 de prijs.
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RIilORUDE}I

Op zaterdag 6 juni stond alles klaar voor
het jaarlijks terugkerende ringrijden.
Maar net voor 7 uur barstte toen het on-
weer los en kon het niet doorgaan.
Op zaterdag 5 september was het weer
goed en kon het doorgaan. Om ongeveer
vijf uur werd het startsein gegeven.
Er werd door de 18 deelnemers hun
uiterste best gedaan om een pri.is in de
wacht te slepen. Er waren Bovenlanders,
\7'ells ponyt, Shetlanders, Friese paarden,
Fjord paarden.
En ook nog verschillende soorten wagens
o.a. Concourswagens, Hooiwagens,
Zweedse boodschappenwagen,
Marathonwagen, Ponykar, Plezierwagen,
Duitse Jachtwagen,'§?'agonnette, Tilbury.
Het was een prachtig gezicht al die
verscheidenheid van paarden en wagens
door de straten. Ook de kleding was
door menigeen aandacht aanbesteed.

De telling van het ringsteken gaat als

volgt:
1e ronde I punt per ring
2e ronde 2 punten per ring
3e ronde 3 punten per ring
4e ronde 4 punten per ring

Het maximaal aantal te behalen punten
is 40. De prijzen gingen naar:
lste prijs
H. Akkerman, Genum
2 de prijs

J. Gulmans, Damwoude
3 de prijs
De Vries, Mirnein
2de en 3de prijs overgereden.

De schoonste geheel prijs ging naar T.
van Dijk uit Branrgum.
De prijzen werden beschikbaar gesteld
door de Friesland Bank, D. Bergema en
't Sinneblomke.

40 ringen

39 ringen

39 ringen

NU OF NOOIT

Oliviers Voordeelhal
v. Aylvawal24

. Kinderlaarzen Hevea Í77'o alte maten

. Klompen kindermaten tl25o p.paar
. Veters alle kleuren Í í oo p.paar
. Gymschoenen kinder alle soorten Í 5oo p.paar
. Gymschoenen grote maten alle soorten t 9oo p.paar
. Luchtbedden Zwarte Camfas Í15oo
. Super Latex 2,5 l. Í 73o
. Super Latex 5 l. ,í 5oo
. Verf 750 ml. Í 9oo p. bus
. Badslíppers , 4oo p.paar
. Plastic sandalen i 5oo p.paar
. Klompsokken uitzoeken Í 5oo p.paar

Nog veet meet koopjes, kom neuzen.

-=l
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Computercursus, een oriëntatiecursus:
wat is het en wat doet het?
Aanvang :28 oktober
Tijd :14.30-17.00 uur op het

Friesland College te Dokkum
Kosten :deze zrjn nog niet bekend.
Overige :Er worden 5 lessen gegeven,

maximaal I 0 deelnemers.

Knoppencursus
Aanvang :Oktober 1998, meesral op een

dinsdagochtend.
ïjd :9.30-11.00 uur in het Bolwerk

te Dokkum.
Kosten :f 40,- voor l0 lessen

Overige :maximaal l0 lessen

Hardanger borduurwerk
Aanvang :27 oktober 1998-05-28
Tijd :9.30 uur in het Bolwerk
Kosten tf 55,-
Overige :Er zijn 5 lessen, deze worden

om de 14 dagen gegeven.

Kunst en cultuur
Aanvang :8 oktober
Tijd :9.30 uur in het Bolwerk
Kosten :f 35,-
Overige :Er worden 8 lessen gegeven,

het programma kan in overleg
met de docent worden samen-
gesteld

Aeronetics
Aanvang :22 september
Tijd :75.45 uur in de Toneelzaal van

het Bolwerk
Kosten :f 60,- voor 10 lessen.

Overige :Dragen van gemakkelijk
zittende kleding is aan re ra-
den.

Yoga
Aanvang
Tijd

Kosten
Overige

:5 oktober
:9.30- 10.30 uur in de
Toneelzaal van het Bolwerk

: l0 lessen voor f 60,-
:Zelf een 'matje' meenemen.

Kalligrafie voor beginners
Aanvang :12 oktober
ïjd :9.30 uur in het Bolwerk
Kosten :5 lessen voor f 35,-
Overige :Materiaal kunt u tijdens de

eerste les in de cursus bij de
docente aanschaffen.

Deens snijwerk voor gevorderden
Aanvang :7 december en 14 december
Tijd :9.30 uur
Kosten :f 15; voor 2lessen.
Overige :Voor deze curcus hoeft u niet

veel materiaal aan te schafËn,
een snijmesje en kaÍton.

Toneelspel
Aanvang :Op woensdagmiddag, zodra er

een aantal mensen zich hebben
opgegeven kan dit yan start
gaan

TUd :Vanaf 14.00 uur
Kosten :f 2,50 per middag
Overige :Voor 55 plussers die (weer) zin

hebben om toneel te spelen.

Engels voor gevorderden
Aanvang :7 oktober
Trd :9.00-10.30 uur in het Bolwerk
Kosten :f 85; voor 20 lessen, exclusief

cursusboek
Overige :Er zijn al 7 deelnemers, dus

geef u tijdig op. U kunt het
cursusboek vrijblijvend inkij-
ken op kantoor om na te be-
oordelen hoe ver de andere
cursisten zijn.
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Cursus goed oud worden
Aanvang :7 oktober, 14 okrober, 2l

oktober vrij, daarna tot 18
november

Tijd :9.30-11.30 uur in het Bolwerk
Kosten tf 30,-
Overige :Gezondsheidsvoorlichting, de

nadruk ligt op wat men zelf
kan doen om gezond en vitaal
te blijven. Onderwerpen:
bewegen en mobiliteit en voe-
ding, verhogen van de
weerstand, ouderdomsver-
schijnselen, veiligheid in en
om het huis.

I oktober Dag van de Ouderen:
Hobbymarkt in het Bolwerk!!!

Voor al onze cursussen geldt:
Opgave: telefoonnum mer 0 5 | 9 -29 2223.
Vol is vol, dus wachr nier te lang met het
oPgeven van een cursus.

Stichting \il?'elzijn Ouderen Dongeradeel
Oranjewal28-l
9101 JV Dokkum

ilu 0r ]r00[ (tïErR)

Langs deze weg een bericht aan alle in-
woners van Holwerd en omstreken. Dit
jaar sraat de traditionele toneeluiwoering
van Pro Rege gepland op vrijdag 8 janua-
ri 1999. 'W'e beginnen 's avonds om acht
uur.
Zoals u wellicht is opgevallen deze keer
niet op I januari, maar een week later.
Dit om reden dat er de laatste jaren
stee ds meer geluiden opgingen dat
nieuwjaarsavond zo'n slechte avond zou
zijn gezien de drukke dagen hieraan
vooraf.
'§Tellicht zou dat er mede debet aan kun-
nen zijn dat er ieder jaar steeds minder
toeschouwers naar it Sintrum komen. Of
zou het dan toch de muziek zijn???

Ook hieraan komen we ons inziens dan
veel mensen tegemoet. Deze avond zal
voor ons optreden de muziekgroep
Dans- en Stemmingsorkest "Challenge"
uit Driesum.
Alles bijelkaar voor de geringe entreeprijs
van f 12,50, kinderen t/m 14 jaar

f 7,50.'§lij, 
als leden van Pro Rege, zijn van me-

ning dat wij er van onze kant alles aan
hebben gedaan om het u allen zo a^nge-

naam mogelijk te maken. Zoals het de
laatste jaren is gegaan met berekking tot
de opkomst is het voor Pro Rege niet be-
paald een stimulans om met de traditie
door te gaan. Natuurlijk was er de laatste
jaren geen live muziek, om de eenvoudi-
ge reden dat het dan al lang niet meer uit
zou kunnen een dergelijke avond te or-
ganiseren.
'§7'ij als Pro Rege gaan er niet vanuit om
in 1 avond alle schaapjes op het droge te
hebben, maar van de andere kant zijn we
toch ook geen filantropische instelling.
'§7'ij steken nu (voor de laatste keer) onze
nek uit en hopen en rekenen erop dat u
als publiek ons niet teleur zult stellen.
Het enige alternatief wat er anders rest is
een stopzetting van een jarenlange tra-
ditie, zodat Pro Rege dus overal te zien
zelzrl,n, van Dokkum tot Hilversum, van
Ferwerd tot Emmeloord, maar niet in
Holwerd.

Graag tot ziers op arijdag 8 jantnri!!!

Pro Rege - Holwerd.
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26 CD-presentatie van gospelband

,,,,iiMissionil...Èn goslp*lgro€p,::,,::,,:,:,
'lThe Meisengersll. ,, i" :

i. : Aanyaflg: l9.30 uUr i6:::ig,§inslurn.

i,: i::':'..::::.

M ieni$ing,:erescenío,,..komt
soullen oóhalèin voor'Ro mmèlmarkt

I j:...:' :'..'': .l ....':

vanaf,:i:rnorgtns 9 30 uui. ,:

Rommàlmarkr van'm
Crèàcendo in.:.ds loöd§ yan',,fiÈrna,"S:

Boomsma af 10.00 uur.,,,,''

,,,, . HoIÍEÈístR

2I Intocht Sint:;Nicólàas
lofcade bij dé haven.

: 
:::,:,:, 

'.:' 
DEIIMBER ,iiir,i:

I I Kers arkt in 't Sin

l3',,, 'htl t Sing ïn i9.00 urr
,, ,,,:,,,,,§porthal Dé ynser

,.'.i.iiiiiiiiiiiiiii.ii ,, , iiii.ii,,, 
.i.,.,, i.,',JÀllllÀ[1,,,,,,,, : 

'

.,.4,..,.. Joneetu"rèniging,'lPro 
Regei'

t., 
i

16 F Cö rt"t intru

10

DE BIBLIOBUS

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

Jeugd Tsjelke: 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
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HUISÀRÏS

Dokrer Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bii spoedgevallen: tel.
562255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt rcl. o5t9-57t3t6
Dr. P.D. Luyendijk tel. 0519-57 l2l8

TRIESE I.AilD

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

c0ilnfiÀDREsstil

Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graaf,
Srasjonswei 43, cel. 561809
Uiwaarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achrer de Hoven 8, rcL 561374
Bij diens afrvezigheid: '§7'. van der Mei.i,
Klokstj r.4, tel. 561639

rïSrcIHRÀPIT

J.R. Moorman, praktijkadres:
Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei), tel.
5624781 561876.

HU ISÀRÏSE}II.ÀB()RAI(}RIUM

Plaats: Ni.ie Nijhof, tijd: woensdagmor-
gen 8.30 - 8.45 uur.

IA]IDARIS

Mw. van der \Voude, Beyertstraat 101,
tel.562300.

BTSIUUR

Voorzitter:
Ate Lageveen
Achter de Hoven 20, rcL. 561644

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

Penninsm.:
Dirk Bergema
Pollewei 2, tel. 561423

Redactie:
Anke Hoekstra,
Fonteinstrj it te 7 4, tel. 562459

Leden:
- Klaas v.d. '§flal

Beyertstraat 35, tel. 561753
- Margit Dijkman

'§01 Dijlstrastr. 13, tel. 562086
- Marten Slager

Haniastraat 8, d. 562201
- Sarah Hofman

Morgenzon 12, tel. 561694

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9150 AA Holwerd.

IIII.EVEREil I((}PU

De kopij (éénzijdig beschreven) kan wor-
den ingeleverd tor uiterlijk maandrg 7
december bij Anke Hoekstra,
FonteinstraatT4, rcL.562459. Vilt u bij
verhuizing uw nieuwe adres aan ons
doorgeven.
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