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\Vat bisto leaflik,
Rizende simmermoarn!
't Opgeande sintsje
Laket my oan.
't Hoantsje kraait: k0ktekfr!
't Doke ropt r0k0k0!
Ik wol ek sjonge
fleurich fan toan.

Alles wat libbet
Docht der no sines by:
Fóltsjes en kealtsjes
Hynders en krj;
Guoskes, dy snetterje
Skiepkes, dy bletterje,
Lamkes, dy springe,
Nuvere blij.

't Ljurkje yn 'e wolken,
De eintsjes yn't lizich wiet,
Moskjes en sweltsjes,

Elts sjongt syn liet;
De ea barren klapperje;
Ljipkes wjukwapperje;
Skries op 'e hikke,
Ropt: grito-griet!

'K woe foar gjin g0ne
dat 'k jit te sliepen lei,
t Is my sa noflik
Ier op 'e dei.

Protters, dy §otterje,
De eksters, dy skatterje,
Alles is fleurich:
Ik bin it mei.
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Fryslàn viert het millennium in juli 2000
met een grote reiinie van iedereen die
zich met deze provincie verbonden voelt.
In de zomer van 2000 wil Friesland zich
van zijn beste kant laten zien. Dat wil
zeggeÍL niet alleen het nostalgische land
van herkomst, maar ook het Friesland
van nu, met hedendaagse uitingen van
kunst en cultuur.
Reiinies in meer dan 200 steden en dor-
pen vormen een belangrijke basis voor
Simmer 2000. In veel dorpen en steden
zijn commissies, in samenwerking met
dorpsbelangen of wi.ikverenigingen, be-
zig met de voorbereidingen van diverse
activiteiten Simmer 2000 heeft zodoende
een breed draagvlak bij de Friese bevol-
king en de "Friezen-om-utens", dichtbij
of overzee. Ook Holwerd doet mee ("\7y
dogge mei").
Op verzoek van de Vereniging voor

Dorpsbelangen is een commissie samen-
gesteld om diverse activiteiten en festivi-
teiten voor te bereiden. Uit diverse ver-
enigingen hebben vrijwilligers zitting ge-

nomen in deze speciale Simmer 2000
commissie, met als doel om op 13, 14 en
15 juli 2000 een aantrekkelijk program-
ma te kunnen presenteren voor de
Holwerder bevolking en de "oud"
Holwerders, zowel jong als oud.. '§í'at er
zoalte doen is, kunt u lezen in deze spe-
ciale uitgave van de "Doarpsbel", die
huis-aan-huis wordt verspreid.

\Vii als Commissie "Simmer 2000"
Holwerd wensen u daarom veel plezier
tijdens de activiteiten op 13, 14 en 15

.iuli 2000.

Gerben Osinga
Coördinator Commissie Simmer 2000

;r

wÀ trtE wÀItilo DYI$IRA

Libben
'§í'aling Dykstra waard op 14 augustus
1821 berne yn Froubuorren as soan fan
in bal<ker. Hy soe sels ek bakker wurde,
mar nei't er yn 1840 nei Spannum fer-
huze wie om heite saak oer te nimmen,
krige er al rillegau syn nocht fan dat fak
öf. Hy joech de bakkerij yn 1853 oer. Yn
1839 wie er begtrn mei it skriuwen fan
fersen en ferhalen en syn literër wurk soe

wat langer wat meer fan tiidferdriuw ta
in kostwinning wurde. Fan 1856 oant
1861 wenne '§Taling Dykstra yn
Frjentsjer en wurke dër by Telenga's
boekhannel en ítjouwerij. Fan 1861
oant syn dea yn 1914 wenne er yn
Holwert dër't er as boekhanneler en
skriuwer fierhinne fan syn pinne libbe
hat. Hy troude yn 1850 mei Hinke
Huizinga en krige in soan, mar yn 1851
komt ryn frou te ferstjerren en yn it oare
jier ek de lytse jonge. Dan trout er yn

1855 op 'e nij mei Afke Jans de Boer en
mei har krijt er alve bern.

'§í'urk

Om foar dy grutte hóshàlding it brea te
winnen hat §U'aling Dyksra in soad
skreaun, dat net fan bliuwende wearde is,

mar hy hat ek dingen makke en inis.iati-
ven nommen, dër't er de hulde dy't him
benammen op syn 80e en 90e.iierdei sa

rynsk brocht is, wol foargoed foar fer-
tsjinne hat. Yn it foarste plak wie \?'aling
Dykstra as fuortsetter fan de Halbert-
sma-tradysje in leveransier fan Fryske
lektuer sawol yn de foarm fan floate fer-
halen as fan rymstikken. Dan wied er ien
fan de earsten dy't berneboekjes skreau.
Yn 1860 soarge er yn 'e mande mei
Tsjibbe Gearts van der Meulen foar in
trochbraak yn it Fryske toaniellibben
troch "Frysk W'interjtnenocht" te brin-
gen en mei in wurklist fan foardrachten
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en lietsjes stëden en doarpen bylàns te
re\zgjen. Hy hat dat (mei ferskillende
partners) mear as 25 jier folhàlden.
\Taling Dykstra hat ek pionierswurk
levere op it mëd fan de folkssang. Lang
net alles wat ander syn namme fers§nd
is, wie oarspronklik, mar Dykstra joech
syn oersettingen en bewurkingen wol
wat eigens mei. Hy wie in bejeftige fer-
teller en in flotte, mar wol slim morali-
searjende dichter. Syn stikken hiene gjin
psychologyske djipgong of boeiende
struktuer en wiene yn har ideeëwràld
frijwat befëstigjend. Krekt dërom hawwe
de jongfriezen distàns.ie fan him nom-
men. Mar wie'§Taling Dykstra miskien
net in grut literator, hy wie wol in ear-

sten taalbefoarderer mei syn rymstikken
en Ërhalen, syn toanielstikken, foar-
drachten, jierboekjes, skuorkalinders,
ulefelrymkes, sankjes, tydskriften en folle
net genöch. Hy wie de auteur fan twa
boeken, dy't wol as romans oantsjut
wurde meie, al binne it winliken mear
breed órwurke folksferhalen: De sulueren
rinhelbel (1856) en De Fryshe Thyl
Ulespegel (1860). Fan grutte, ek wittens-
kiplike wearde bliuwe de beide standert-
wurken: it Friesch Voordenboeh (1895-
1911) en Uit Frieshnds Volhsbuen (1892-
1896). Yn 1916 is yn Ljouwert in monu-
mint foar him oprjochte dër't in troch
Pier Pander byldhoud medaljon yn ferar-
beide is.

PROORÀMMÀ SIMMER 2000 - van donderdag 13 juli t/m zaterdasr5 iuli 2000

DONDERDAG T3 JULI

19.00 uur Rondgang door Holwerd door de beide muziekkorpsen
"Crescendo" en "De Bazuin'

19.30 uur Opening Simmer 2000 en onthulling monument §?'aling Dyksra
aan de Hemmingawei door een "pakesizzer" van'§7'aling Dykstra

20.00 uur Onthulling gedenkteken aan de woning Hegebuorren 6.
( Hier heeft'§Taling Dykstra 54 jaar gewoond.)

20.15 uur Concert door de gezamenlijke koren en korpsen in de Ned.
Hervormde Kerk
Medewerkenden: Chr. Zangvereniging "Looft den Heer"

Ned. Hervormd Kerkkoor Holwerd
Muziekvereniging "Crescendo".
Chr. muziekver. "De Bazuin'.
Dhr. M. de Jong (\Taling Dykstra Stichting)
Presentatie: Karen de Jong

YRUDAG t4JULr

8.45 uur Optocht door de kinderen van de basisscholen van Holwerd met
het draaiorgel voorop.

10.15 uur Opening expositie over leven en werk van 
'§?'aling Dykstra in de

Consistorie van de Ned. Herv. Kerk aan het Bosmat Plein. Met o.a.
het oplaten van ballonnen.

11.00 uur Voor de kinderen van groep I tlm 4 treedt een goochelaar op in "'t
Sintrum" aan de Elbasterwei
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ll.00uurVoordekinderenvangroep5t/m8isereenspellencircuitophet
**.i.,.;;;J àe "Ploo' í"t À-tttttkoalle"

l0.30.lT.00uurExpositieoverhetlevenenwerkvan\Taling.Dykstra,..Fryskfolks-
,ki;J;Ï;h*;;, i" a. ó."rirrorie van-de N.d. Herv. Kerk aan

het Bosmds Plein.

Foto-tentoonstelling over Holwerd' "Vroeger en Nu" in de molen

aan de Mounereed.

Vertelling van oude sprookies door Sara Hofman' in de schuur van

D. GeerËma, \íaling Dykstrastrjitte

de Keechstrjitte.
verzorgd door: 

lr:ïï5,fiff:.t
Hans Visser.

Presentatie: Mevr' L' Elzinga

ZÀIERDAG 15JULI

Expositie over W'aling Dykstra in de Consistorie Ned' Herv' Kerk

o., h., Bosma's Plein

Foto-tentoonstelling over Holwerd "Vroeger en Nu" in de molen'

"Fryslàn Keatst"
#;il;i.r,i;" voor iedereen die graagwil kaatsen op het kaats-

veld'It Keechje"

Filmvoorstelling over Oud Holwerd in Bar/Dancing

"Het Hoog(s)te Punt

Videovoorstelling over Nieuw Holwerd in Theater "De Gapei'

's Avonds live muziek in enkele Horeca gelegenheden'

10.30-17.00 uur

14.00 uur
15.30 uur
17.00 uur

14.30 uur
15.30 uur

15.15 uur
16.15 uur

10.30-17.00 uur

10.30-17.00 uur

12.00-17.00 uur

14.30 uur
15.30 uur

15.15 uur
16.15 uur
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ïjdens de Simmer 2000 festiviteiten is een wandelroute door Holwerd gemaakt.
Deze is verkrijgbaar bij: Camping "De Dobbe"

VW
'§T1nkeliers

Expositieruimte Bosmat Plein.
Fototentoonstelling in de molen.

Tèvens zijn tijdens de "Simmer 2000" activiteiten de kerken in Holwerd opengesteld
ter bezichtiging.

Ned. Hervormde Kerk
Doopsgezinde Kerk
Gereformeerde Kerk

Tsjerkestrjitte
Stas.ionswei
Elbasterwei

Toelichting programma
Donderdagavond 13 juli om lcwart over acht is er in de Ned. Hervormde kerk van
Holwert een Concert van de muziekverenigingen Crescendo en de Bazuin en de koren
Iooft den Heer en het Herv. kerkkoor. Het zal een genoeglijke avond worden met zang,
muziek, sarnenzang, voordracht en informatie, alles in het teken van'§Taling Dykstra.
De toegang is gratis, bij de uitgangzal een collecte zijn voor de gemaakte onkosten,
voor het gebruik van de kerk.

ltiidagmorgen 14 juli beginnen we de dag met een optocht.
Om kwart voor negen lopen de kinderen van de Tsjelke naar de Ploos van Amstel sko-
alle voorop gegaan door het draaiorgel. 7n zullen ze gekleed in kledij uit vroeger tijd, of
de toekomst een rondgang door het dorp maken.
Yind u het leuk om ook mee te lopen (graag ook in deze kledij) kom dan 's morgens
om hrlf nsgen naar de Tsjelke of om kwart voor negen naar de Ploos van Amstel.
U loopt mee naar het Bosma's plein waar de expositie van'W'aling Dykstra geopend zal
wrden.
Na deze happening gaan de kinderen van de groepen l, 2, 3 en 4 naar 't Sintrum waar
er hrnnen genieten van het optreden van een goochelaar.
Dc kinderen van de groepen 5, 6,7, en 8 gaan naar de Ploos van Amstelskoalle waar
mdom de school spelen zullen worden uitgezet en waar de beide scholen het tegen el-
barop zullen nemen,'§7IE KOMT ERALS \TINNAAR UIT DE BUS ???????????

Ye hopen op mooi weer en een gezellige stri.id. U komt toch ook kijken vanaf een uur
dctr

Q H 14 july is der in foarlësmiddei yn it kader fan Simmer 2000. Ik sil dër àlde

fure mearkes (sprookjes) foarlëze. Se komme tit de bondel: Moai sein Lótzen, fan
f tunr'Wagenaar tit 1886 en Hark ris Piter! Fan deselde skriuwer. Dit lëste boekje
&irwde hy oan Piter Jelles Tioelstra. De mearkes binne skreaun foar bern, mar ek

,gry minsken sille se moai fine. It foarlëzen sil plakfine yn 'e àlde skuorre fan Durk
Gqrma oan de §Taling Dykstrastrjitte.

Sara Hofman.
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rRYSIÀ}I IfiÀI§I

In het programma van Simmer 2000 or-
ganiseert V.v.V. Concordia een kaatspar-
tij voor jong en oud. Heel Friesland is op
de kaatsvelden want er wordt gekaatst
onder de noemer Fryslàn Keatst. Fryslàn
keamt is onstaan in het jaar dar de
KNKB het 100-jarig jubileum vierde.
Bedoeling, om zoveel mogelijk kaatsers
op de friese kaatsvelden te krijgen. \7'el
dit is de jaren erna doorgezet en ook dit
jaar, tijdens Simmer 2000 zullen ook de
Friezen om utens de mogelijkheid krij-
gen om hun kaatskunnen nog eens te
proberen of te aanschouwen.

Op zaterdag 15 juli om 12.00 uur zal er
in het Keechje te Holwerd deze partij
worden verkaatst. Er zal gekaatst kunnen
worden in jeugd en senioren categorieën,
al naar gelang de opgave. Voor deze par-
rij zijn extra prijzen beschikbaar gesteld
en ieder deelnemer onwangt een fraaie
herinnering.

'§7ij rekenen op een grote deelname.
Opgeven bij Hessel v.d. Bos voor don-
derdag 13 juli tel.0519-562126

Bestuur V.v.V. Concordia

WÀ}IDEI.ROUTE D()()R H()TWERD!!

In het kader van Simmer 2000 hebben
'r"ij gemeend een wandelroute door
Holwerd te moeten samenstellen. U
vindt deze wandelroute als bijlage bij
deze extra editie van de "Doarpsbel",
met op de achterkant een plattegrond
van Holwerd waarop de route is

ingetekend. Onderweg houden wij u een
klein beetje op de hoogte van wetens-
waardigheden langs de route. Natuurlijk
is er veel meer te vertellen over Holwerd
dan wij nu doen. Maar gezien het kos-
ten-aspect hebben wij gemeend dit op
een A4-tje af te moeten drukken. De
roure gaar door een stuk "oud Holwerd,

en door een stuk "nieuw Holwerd".
Verder brengt de route u tijdens Simmer
2000 langs de georganiseerde activitei-
ten. Natuurlijk is deze route er niet al-
leen voor Simmer 2000. §fij hopen ook
voor en na Simmer 2000 menig wande-
laar met dk A4-t1e op de route tegen te
komen.
De route zal tevens bij alle geplande acti-
viteiten van Simmer 2000 verkrijgbaar
zijn voor mensen die de "Doarpsbel"
nier krijgen of voor Friezen "om-utens".
'Wi.i wensen u alvast veel (wandel)ple-
zier!!!

Sara Hofman/Gerrit Bilker
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Ook in 't Simmer 2000 programma is
een toneelprogramma opgenomen.
Op vrijdagavond 14 juli wordt er een
Birnte Jírn georganiseerd in 't Sintrum te
Holwerd.
's Avonds vanaf 20.00 uur kunt U genie-
ten van zeng en kabaret voor iedereen
door Holwerters. Deelnemers deze
avond zijn:

Cabaret Siderius, de Messengers,
Kinderkoor Sjong Mar Th, Pro Rege, en
it ald wive koor de Seefugels.
Deze groepen brengen voor jong en oud
een avond met een gevarieerd Simmer
2000 programma. Het geheel is avond-
vullend en wordt veÍzoÍgt door 'oankon-
digster'Lies Elzinga.

Commissie B0nte J0n

B0RSIBEH.D WÀL!1r0 DUI6ïRA!!

Om iets "blijvends" van Simmer 2000
voor Holwerd te behouden zijn wij op
het idee gekomen om iets te doen met
§7ding Dijkstra, al snel kom je dan uit
op een beeld of iets dergelijks. In eerste
instantie meenden wij iets te moeten
doen bij de woning (Hegebuorren) waar
hij lange tijd gewoond heeft. Maar ruim-
tegebrek heeft ons doen besluiten om het
elders te zoeken. Dan komt natuurlijk
het kostenaspect om de hoek. §7ij heb-
ben daarvoor de gemeente Dongeradeel
benaderd of die ook heil in onze plannen
zagen- Na aanvankelijk wat stroeve con-
tacten (Holwerd was nog niet aan de
beurt voor zoiets, Brantgum en
Foudgum (='§(/'est Dongeradeel) hadden
hun portie al gehad, er was nu eerst een
dorp uit Oost Dongeradeel aan de
beurt), kwam er na enig aanhouden toch
onverwacht schot in. De gemeente
Dongeradeel vond het een leuk initiatief
van de Holwerders, men ging zelfs mee-
denken met \Àrat het zou kunnen wor-
den. Zo werden wi.j in contact gebracht
met Chris Fokma, de maker van het
borstbeeld van '§7'aling Dijlcstra. Het
borstbeeld was al een keer eerder door
deze kunstenaar gemaakt (staat voor het
Frysk Letterkundig Museum in
Leeuwarden). Na een afspraak met
Fokma in Leeuwarden, waar wij het
borstbeeld in gips konden bewonderen is
het balletje gaan rollen. Na overleg met

de gemeente Dongeradeel, hebben wij
kostenraming gemaakt en een verzoek
ingediend om dit door de gemeente te
laten financieren. De gemeente zou dit
met een positief advies doorsturen naar
de raadscommissie (op 25 mei wordt
hierover beslis$. Op het moment van
het schrijven van dit stukje hebben wij
nog steeds geen definiti ef " jd' , maar heb-
ben inmiddels wel het borstbeeld aI lig-
gen, het zal wel los lopen.
Daarna moesten wij het eens zien te
worden over de locatie. Na veel wikken
en wegen zijn wij op de Hemmingawei
terecht gekomen. Na overleg met de ge-
meente en buurtbewoners, die beiden
akkoord moesten gaan, is dat de uitein-
delijke locatie geworden. Toen kwamen
we op het punt dat er ook iets onder de
"borst" van het beeld moest. Dhr. Fokma
is een keer bij ons langs geweest, en sa-
men hebben we de locatie bekeken en
heeft hij ons op weg geholpen om het te
krijgen zoals het nu straks gestalte krijgt.
De uiwoerende fase laten wij over aan de
plaatselijke aannemeÍ, die het waar-
schijnlijk wel zal maken zoals wij hem
hebben voorgespiegeld.
Dit is een kort verslag van de totstandko-
ming van het borstbeeld van §íding
Dijkstra. \Vi.i als dorp, houden in ieder-
geval een tastbare herinnering over aan
een hopelijk geslaagd Simmer 2000.

AÍke Diikstra/Gerrit Bilker
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Der binne wer moaie flaggen mei it
Holwerter wapen der op makke troch de
Dokkumer Maggen Centrale. De flaggen
binne te keap. Hoe mear der besteld
wurde, hoe goedkeaper se wurde.

Der binne 2 soarten:
-150 x 250 sintimeter

5 stiks fL304,40 per srik
150 stiks f\32,40 peÍ sdk

-100 x 150 sintimeter
l0 stiks fl122,60
25 stila fl57,00
50 sdks f|34.30
75 stiks fl27,00
100 stiks f\23,60
250 stiks fl 16,50

De flaggen binne te bestellen by:
Anke Hoekstra, tel.: 0519-562459

HEIIU SIMMER 2O(}()

fr----- -----rarI nÍ00P !
I
I
I
I
I

Laat u deze dagen eens lekker verwennen bij
één van de Hoieca gelegenheden in Holwerd

Holwerter Tomatensop
G e b o n de n, - * 

orï* 

rO rn e t sp ehj e s

Simmer Schnitzel
Schniael met gebahhen uien en champignons

Chocokaatje
Vanilh rjs ma adaocaat, chocolade en slagroom

Pdjs per persoon f 27,5O

Boekjes van oud Holwerd, geschreven door M. Geertsma. U betaalt fl. 20,-- en
hebt de herinnering in huis hoe Holwerd er vroeger uitzag.

Ook erg leuk voor Simmer 2000 gasten, daarom liggen ze tijdens deze dagen in
molen "De Hoop" en zijn ze akrldverkrijgbaar bij D. Bergema in de winkel en in
dc rijdende winkel en bij Anke Hoekstra, Fonteinstrjitte 74.
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Dit is een verhaal over de vele winkels en
winkeltjes die er in Holwerd Ïyaren, zo
ongeveer in de jaren 1920-1930. Ik zal er
ook wel eens een vroeger of later jaar
noemen misschien.

De huisnummers van het doro lieoen
achter elkaar door vanaf no. 1, ïari nu
de fam. Gerrit Hoeksrra uroont op de
Van Aylwawal, nu no. 7.
Straatnamen waren er weinig, maar ie-
dereen wist wel waar no. I was en wie er
woonde. Op no. 4 was de slagerswinkel
van de fam. Hendrik Sdelstra.
Links om de hoek in de Voorstraat u/as
de bakkerswinkel van de fam. Jouke'§?'erkstra, 

rood.
Opgevolgd rhans
het huis be . '§(/'al

(no.29)
In het huis van Plekkringa (no. 23) had
vrouw Kuipers een manufacturenwinkel.

netalage in sommige delen van her jaar
naar de hoehvinkel.
In de Opslag links Ljurk en W'yrske met
grutterswaren e.d. Als je daar betaald
had, kvvam er een mooi gezegd,e:
"Precies" zei Wytske, "'§?'olst ek in
muntsje?" Dat soene je dan der op ra
krije. Maar lVpske zei verder: "Och,
Ljurk hat se krekt meinommen nei de

kant van de Opslag, achter gaÍage
Vellema, woonde Bearn Gerritzen mét
een porseleinwinkeltje, een mooie oude-

Door Pietsje Koopmans

was Gerrit Feringa de zakenman.
Voorbij 2 huizen: het postkantoor. §í.ij
hadden een postkantoor met een

met de vrachtauto.
Aan de overkant was de skearwinkel
Himke Elzinga.
Op de Voorstraat no. I startte PG. Visser
in 1932 de elektriciteitszaak en de eerst
volgende jaren bracht zijn vrouw daar
een winkel tot stand met dagelijkse en
luxe voorwerpen.

:

paardenruig , dat gafzo'n aparte g.,r, ií
die winkel.
Een paar huizen verder: wed. v.d. Ploeg
of Rienke Neel. Ook een winkel met
buiten boven de deur een grote ijzeren
stang met de afbeelding van een klomp,
dus ook klompen te koop.
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Een kleine sreeg voorbij (no. l8) woon-
den Ids v.d. Meulen en Tsjitske. Toen Ids
niet meer landarbeid kon doen vanwege
zijn"m
gentre
brood

Sjo-
thee,
de fe
jaren
kauwgom en suikerwerken in de Keech.
Hogebuurt rechts, no. 5.
Derde huis: Joh. Boonstra, huisschilder,

dochter Foekje. Juffer Foekje was hoofd
van de Nuts bewaarschool; samenwer-
kend met juffer Hinke van der Ploeg.
Op no. 15. Hier was jarenlang Durk
Elzinga met touwhandel gevestigd. Hij
was ook een "sneuper" in oude gebruiks-
voorwerPen.
Op no.25 Bakker Span was + 5 huizen
verder. Teake Helder werkre daar eerst
als knecht en nam later het bedrijf over
en de fam. Helder woonde er tot + 1977.

woond. 's Zondag liepen ,ij naar
Dokkum ter kerke, voordat de fietsen in
algemeen gebruik waren. Als er in
Dokkum voldoende leerlingen waren
voor een katholieke lagere school, gingen

hun kinderen hier naar de openbare
school.
Naast Duipmans, op de hoek, het huis is
afgebroken, woonde Janke Drukker. Zrj
had handel in petroleum. Als ze afwezig
was, plakte ze een briefe op de deur met:
"Olie bij Duipmans". De handel moest
wel doorgaan! Na Janke Drukker woon-
de Janke van Slooten er, ook winkelwa-

Zodoende werden klanten rondom het
dorp ook voorzien van perroleum.
De Klolstraat no. I nu het huis van
ïne Geertsma. Van de overlevering weet
ik dat Freerk "Pak" en Nynke erwoon-
den, dus Lapkekoopman! De eerste fam.
Feringa kwam in dit pand aan in 1913.
Gerrii Feringa is in l9l5 hier geboren,
daarna verhuisd naar "de Zwaan, zie
Voorstraat.
Op no. 3 woonden Mulder en Doetje,
hij was schoenmaker, zij kwam uit de
àm. Knijff.
Op no. 7 Bakker Jan Ulbes Postma, een
drukke bakke rij met I of 2 knechten en
de vrouw met een volledig hulp.
Bol'kuorrinsters verkochten ook veel bö-
leguod. Bijzonderheden: gembertaai en
grote krentenbroden, dat heette een
steur.
Met bakker Piet ïlstra werden ook

voerd!

'-:."".",ïï.Ïi:ï:ï
en de man is jarenlang meteropnemer
voor het PEB geweest..
No. 13 Frans Glas en Folkje. Daar was
een emaille plaat op de muur van A.P.C.,
dus petroleum te koop en ook nog tou\il',
dat heeft pakesizzer Gerrit Koopmans
mijverteld.
No. 15 Gezusters Bilker, Aaltje en
Nynke. Veel artikelen te koop, ook
handdoeken en dweilen e.d. Ik herinner
-ij goed een mooi gekleurd pek
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Een kleine steeg voorbij (no. l8) woon-
den Ids v.d. Meulen en Tsjitske. Toen Ids

bakkers van Marrum. Op Sinterklaas-
avond was bij hen achter in het keuken-
tje ook sjoelen, net als bij de bakkers.
Het laatsre huis links op de hoek was de
winkel van wed. Auke Stielstra, Auke
Sjo. Zij had winkelwaren, o.a. koffie,
thee, zeep, zeeppoeder te koop. Ti.idens
de feestdagen had deze vrouw ook enige

.iaren een diske mer drop, chocolade,
kauwgom en suikerwerken in de Keech.
Hogebuurt rechts, no. 5.
Derde huis: Joh. Boonsrra, huisschilder,
behangwinkel en ook verf en klompen te
koop. Later is daar de winkel van de fam.
Teertstra gevesti gd geweest.
Op no. ll.Schoenmaker en schoenhan-
del van Huizen. Voor van Huizen de
winkel van Lieuwe Heeringa. Ook win-
kelwaren te koop en als extra Anker brei-
en haakgaren in blauwe doosjes.
Inwonend bij haar de schoonvader en
dochrer Foekje. Juffer Foekje was hoofd
van de Nuts bewaarschool; samenwer-
kend me
Op no.
Elzinga
was ook
voorwerPen.
Op no. 25 Bakker Span was + 5 huizen
verder. Tèake Helder werkte daar eerst
als knecht en nam larer het bedrijf over
en de fam. Helder woonde er rcr + 1977.
Op no. 27 komen wij bij de fam.
Duipmans terecht met een winkel vol al-
lerhande goederen. Vader Folkert ventte

algemeen gebruik waren. Als er in
Dokkum voldoende leerlingen waren
voor een katholieke lagere school, gingen

hun kinderen hier naar de openbare
school.

de Janke van Slooten er, ook winkelwa-
ren te koop.
Om de hoek hebben 2 geslachten
'§í'assenaar 

petroleumhandel gehad: eerst
Foppe en Nynke en later Sjoerd en Jikke.
Daar ging het wat groter "orn en toe"
met hulp van Kedde en wagen.
Zodoende werden klanten rondom het
dorp ook voorzien van petroleum.
De Klolcstraat no. I nu het huis van
Tine Geertsma. Van de overlevering weet
ik dat Freerk "Pak" en Nynke er woon-
den, dus Lapkekoopman! De eerste fam.
Feringa kwam in dit pand aan in 1913.
Gerrit Feringa is in l9l5 hier geboren,
daarna verhuisd naar "de Zwaan, zie
Voorsrraar.
Op no. 3 woonden Mulder en Doetje,
hij was schoenmaker, zij kwam uit de
fam. Knijff.
Op no. 7 Bakker Jan Ulbes Postma, een
drukke bakkerij met I of 2 knechten en
de vrouw met een volledig hulp.
Bol'kuorrinsters verkochten ook veel bö-
leguod. Bijzonderheden: gembertaai en
grote krentenbroden, dat heette een
steur.
Met bakker Piet ïlstra werden ook
grappen tezarnen opgevoerd!
No. I I Sjoerd Jentsjes en Griet Visser,
de vrouw een winkel met vele ardkelen
en de man is jarenlang meteropnemer
voor het PEB geweest..
No. 13 Frans GIas en Folkje. Daar was
een emaille plaat op de muur van A.P.C.,
dus petroleum te koop en ook nog touw,
dat heeft pakesizzer Gerrir Koopmans
mijverteld.
No. l5 Gezusters Bilker, Aaltje en
Nynke. Veel artikelen te koop, ook
handdoeken en dweilen e.d. Ik herinner
mij goed een mooi gekleurd pek
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kopen voor

:ïi1ï'::
Op no. 17. woonden gemeente politie
Roorda met gezin lange tijd.
No. 21. Sietse Miedema woonde op deze
plaats met zijn moeder. Hij was kleerma-
ker voor de dagelijkse reparaties: verstel-
werk aan herenkleding.
No. 23. Hier was het huis waar de fam.
'§7'ieling woonde. De vrouw dreef een
winkel. W'at haar man voor een baan had
weet ik niet. De kinderen waren ven zeeÍ
verschillende leefti.iden. Vogeltje was de
oudste dochter, dan een paar jongens en
tenslotte Jappie als achternakomertje.
Naderhand heeft Sikke Boorma hier de
slagerij laten bouwen.
Terug naar de andere kant van de
Klokstraat (no. 4). 80 jaar geleden had-
den de fam. Bijlstra en Aeltsje de winkel
in het huis van Wikke van der Meij.
Op no. 2 woonde Jantsje-Tys, een onver-
geteli.jke handelsvrouw met 2 zolders vol
voorraden! In de tijd van Sinterklaas was
de woonkamer ook in bedrijf genomen.
Bovendien zorgde ze voor de opvoeding
van haar zusters, behalve de jongste.
Anneke werd bij de fam. Terpstra groot-
gebracht.
Radiostraat, één kant.
No.l Zuivelhandel eerst 

.§í'op 
Olivier.

Vervolgens fam. Jaap van Hulst bijna 40
jaar lang.
No. 3. Henk Olivier woonde hier met
zijn ouders. Hij had tabak en rookgerij te
koop.
No. 7. Op de hoek was de kruideniers-
winkel van mej. Anne Heeringa. Daarna
de fam. P. Olivier tot na de oorlog.
Radiostraat overkant
No. 4. In het huis van K. de Vries was de

Tezamen tot + 350 aansluitingen. Dat
kostte fl. 0,50 per week. Op aanvraag

voor een bepaalde grammofoonplaat was
er een avonduur beschikbaar. Die uitzen-
ding was beroemd door de uitgesproken
commentaren van medewerker Sjoerd
Hamsrra.
Naast no. 4 woonde eertijds wed. v.d.
Ploeg, beter bekend als Kobus-Marie. Zj
had ook een winkel met vele artikelen en
op zaterdag liep
aan een juk lang
deze woning met
Naar de Koningsstraat.
Links was de Coöp-winkel gevestigd,
daarna Germ van der Heide slagerswin-
kel. Vervolgens vrouw v.d. Hoop haar
winkel met ketels, potten en pannen,
een geëmailleerde steelpan heb ik nog en
de koperen steelpan staan op de thee-
stoof..
Dan komt Ritske-Hinke, altijd een
hoedje op haar hoofd, te koop : winkel-
waren en snoepgoed?
Aan de andere kant van de straat de Nuts
bewaarschooldeur, door honderd kinde-
ren bezocht. Jarenlang was daar t avonds
van 5 tot 7 uur de brei- en naaischool.
Naast de school weer een winkeltje met
van alles te koop bij Pieter Visser en

Jitske, ook kleine "slokjes" gingen over
de toonbank! Onze Amerikaanse oude
Friezen noemen dat een "sirpke!".
De Polleweg oversteken r,eat het
Stjelpspaed.
Direct links Oebele-Klaske. Zeer bekend
als snoepwinkeltje, je kon er voor I cent
al wat kiezen! Naast de voordeur was een
klein hokje met een olievat: dus ook pe-
troleum te koop.
Rechts: Bakker Pieter Havinga, opge-
volgd door zoon Teade, daarna klein-
zoon Hendrik en Martie.
Verder langs de rechterkant woonde wed.
Postma, beter bekend als Djo Aagtjes,
met uitgebreide winkelwaren. Haar
dochters ten.
Aan het bakkerij,
wat nu ook een
winkeltie, handel onbekend.
Een zeer bekende figuur in deze steeg
was Jantsje §?'etterwulp. Met een oude
zak onder de arm gingze ookjutten aan
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À
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de zeedijk. Bij mijn vader haalde ze soms

winkeltje van Hendrik Monts Hiddema
en Anna.
Op Ieltsjebuorren waren geen winkels en
nu nog niet, want de kassenwinkel is ge-
sloten.
Het laatste stukie Pölewei: op de hoek
Hendrik de Bruin, winkel, maar ook de
rijdende winkelauto met aan de zijkan-
ten luikjes die naar beneden geopend
konden worden.
In het huis was ook een glazen kast met
drogisterij-ardkelen, dat beheerde tante
Jantje. Verder een winkel vol artikelen en
een ruime voorraadschuur.
Op no.2 was vermoedelijk sinds 1906
een schilderszaak met o.a. Houtsma en
v.d. Brug. Laatst Kooistra tot + 1959.
Daarna zuivelhandel en winkel van D.
Banga, opgevolgd door D. Bergema +
SRV-winkelwagen.
"Op no. 1 Slagerij Koopmans rot 1945
en na de oorlog Terpstra, Algra, Zaal,
Vellema, de Boer en Grijpstra."
Het Buorrenblok §Talingdykstra-kant.
Jarenlang Piet Tilstra bakkerij, daarna
Beetstra, Noordenbos en anderen.
'§V'agenmaker Brouwers, deze familie
stichtte later het Carrosseriebedri.if aan
de Stationsweg.
Op
vro
Op
Me
manufacturen, nu Bron.
Op no. 7 Geertsma fietsenhandel en
smederij.
Op no. 13 wed. Stoffe Koopmans: krui-
deniers en gÍutteÍs\À/aren, Smits koffie,
v.d.'§7'erf thee en snoepgoed.

Het Buorrenblok Voorstraat-kanr.
Op no. 25 Jan Romkes Bergmans: uitge-
breide handel! Voor buitenwijken Àet
paard en wagen. Vervolgens zoon Hessel
Bergmans en kleinzoom Jan Bergmans.
Nu woonr er de fam. J. Kooistra.
Op no. 32 wagenmaker §Tillem de Vries,
in de volksmond'§Tillem Lanting. Een
zeer kundig vakman.
Op no. 20 Slagerij Peenstra Efdé van der
Velde.
Op no. l8 Sjoerd Dijkman Schilders-
bedrijf. Na de ouders woonde de fam
Corn. Dijkman in het huis en van 1960
tot 2000, dus 40 jaar groentezaak H.§7.
Bierma.
Op no. 16 "Het Hoekje" fam. Hubert -
fam. '§Tijbenga: nkel met rookartike-
len, schoenen, sc tkaar-
ten. De heer '§7'ijb verte-
genwoordiger voor "d ', met
omgebouwde T-Ford auto die je kon be-
kijken op een oude ansichtkaart.
Later in dit huis groentewinkel Joh.
Kingma, vervolgens kruidenierszaak P.

Olivier, daarna Durk Olivier jarenlang
en nu bloemenzaak It Sinneblomke.
Schuin tegenover It Sinneblomke, waar
de woningen waren van de oude herberg
Het Grauwe Peerd woonden aan één
kant na elkaar fam. Ernst Pols en fam.
H.P. Elzinga: winkelwaren, groente en
fruit. Aan de andere kant fam.
Plekkringa, kapperszaak met winkel in
rook- en toiletardkelen.
Op de hoek de winkel van Christ. Bijna
80 jaar geleden lieten zijn ouders deze
zaak voor hem bouwe. §í'at een goede
blik op de toekomst. Ik schat nu dat het
+ 60 jaar gelijk gebleven is. IGuideniers-
en grutterswaren, galanterieën enz.
Daarna àm. van Hulst vanaf 1946 in
deze winkel, vervolgens supermarkten.
Hier eindigt mijn verhaal, maar ik ben
me wel bewust dat tijdgenoten nog meer
in herinnering hebben. Als er in Simmer
2000 meerdere oud-Holwerders op een
momentje bijelkaar komen, is het mis-
schien mogelijk om ergens in een ruimte
gezamenlijk gesprekken te voeren over de
belevenissen uit onze jeugd.

t
I
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BTRITHIT}I BTSruUR D(IRPSBÍIÀ}IO

Deze Doarpsbel is bijna in zijn geheel
gewijd aan Simmer 2000. Het beloof<l
een mooi cultureel feest te worden voor
het hele dorp.

Nu nog een paar berichten van her be-
stuur van Dorpsbelang. Ondanla heb-
ben we afscheid genomen van Margit
Dijkman. Zeheeft 8 jaar aan het bestuur
deelgenomen. '§7'e 

bedanken haar voor
de grote inzet, de goede contacten die
zijn had met de dorpsbewoners en we
zullen haar gezelligheid missen.

Begin maart ïyas er een ledenvergadering
van dorpsbelang. De agenda voor deze
avond was niet volledig. Het bestuur zal
zorger dar dit een volgende vergadering
correct zal, zijt.

Het 55+ reisje van dorpsbelang gaat niet
door omdat er te weinig belangstelling
was.'§(/'ij wijzen u erop dat de S.§(O.D.
(Srichting'§Telzijn Ouderen Dongera-
deel) tel. 292223 ook reisjes organiseert
in Holwerd.

Er bestaat nogd wat verwarring en on-
vrede over het verkoopbeleid van de
'§7'oningcorporatie. Het bestuur van
dorpsbelang wil in oktober mensen gele-
genheid geven daarover met elkaar te
praten en oplossingen te zoeken.

De komende tjJ1d zal de politie extra
snelheidscontroles houden op de volgen-
de wegen rond Holwerd: Stationswei -
Bjimsterwei - Gràndyk - (naar de Pier) -
Fiskwei - Ternaarderdyk. Vooral langs de
Gràndyk en naaÍ de Pier zullen de con-
troles toenemen i.v.m. de veel re hoge
snelheden, vooral door motorrijders.

In kommisje ót it doarpsbelangbestjoer
is in aardiche aktiviteit oan it tarieden.
Der is in §ns- en wandelroute yn en om
Holwerd makke, wert in moeie folder
fan makke wurde sil. It doel is om yn de
simmer in (tstalling fan alcwarellen oer it
'W'aad, makke troch Olga Hansma, yn de
grutte tsjerke te hàlden.
Bij de iepening fan dizze ritstalling sille
ek de rtte's oanbean wurde enkomt de
ynstelling ta stàn fan de resauraasje-kom-
misje fan de Herfoarme tsjerke. Sat jim
miskien wol witte, moat diz?É, tsjerke res-
taurearre wurde.
In saak foar it hiele doarp, tinkt ris.
It bestjoer fan doarpsbelang winsket alle
ynvyenners fan Holwert in feesreleke, sin-
nige simmer ta. En fansels in soad sjoch-
nocht foar it E.K foatbd!

Sara Hofman

I..AST VAN:
LIKDOORNS
EELT

KALKNAGELS
INGEGROEIDE NAGELS

KLOVEN

Neem don eens vrijblijvend contoct op met:

ELISABETH BROERSMA
gediplomeerd pedicure

Ringweg34 - 9l53BL Bran§um - Tel.(0519)5ó1594
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In oktober 2000 houdt muziekvereni-
ging Crescendo Holwert haar tweejaar-
lijkse rommelmarkt. Nog een heel eind
in de tijd vooruit, maar daar in de voor-
jaarsmaanden vaak een grote schoon-
maak in de meeste huishoudens wordt
gehouden, hebben wij gemeend nu al
vast een berichtje de deur uit te doen.
'§í'ant mocht u nog bruikbare en in een
redelijke staat verkerende spullen tegen-
komen die u niet meer nodig heeft en/of
gebruikt, dan zouden wij deze graag wil-
len hebben. In september komen wij
rwee keer langs om uw rommel op te ha-
len. Vilt u het tor die tijd voor ons be-
waren?

Voor de goede orde nog het volgende. In
verband met de strenge milieu-eisen en
hieraan vas rzittende verwi.ideringskosten
kunnen wij helaas niet meer witgoed-
producten zoals wasmachines, kook-stel-
len etc. meenemen.'§íij hopen dat u hier
begrip voor heeft.

Mocht u nu inderdaad goederen hebben
en deze door Crescendo voor haar rom-
melmarkt wil laten gebruiken, dan alvast
onze hartelijke dank

Muziekvereniging
Crescendo Holwert.

slltHï|1{0 "NIJE }lllHo["

Van het "Departement Holwerd van de
maatschappij tot nut van 't Algemeen"
heeft de stichting dienstencentrum "Nije
Nijhöf" een royale gift gekregen om de
grote zaal en het toneel van nieuwe
vloerbedekking te voorzien.

\7e zijn daar ontzettend blij mee. Zo
kunnen we, als in september de activitei-

ten van de S.V.O.D. weer beginnen, ie-
dereen in een keurig vertrek verwelko-
men.

Namens het bestuur van de stichting
Nije Nijhöfl een woord van dank aan het
bestuur van de maatschappij tot nut van
't algemeen!

Adri Bierma-Landheer (secr.)

DÀl{t$EïUt0til0

Een kaart
een bloem
een zoen
ze hunnen zoueel uoorje doen
de hracht om door te gaan
Bedanht allemaal.

Met dit gedicht wil ik iederen bedanken
voor de steun en medeleven die ik (wij)
mochten ontvangen tijdens mijn ziekte.
Het was overweldigend.

Tineke Kuipers-de Graaf
en familie

()PBREilo$ (or.r.rtïEil ril H()ruJtRD

Kosovo + ZOA (Zuid Oost Azië) in
1999 f1.1.4t9,05
Afrika + ZOAfl.979,65
Nederlandse Hartstichtin g'Í1. I 5 17,50
Nationaal Fonds Kinderhulp fl . 800,--

Open jongerenwerk "De Sound" heeft
onlangs een gift onwangen van
f1.250,--
Dit was mogelijk door de opbrengst
van de gedichtenbundel van M. de
Boer.
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2E HÀilDS Ifl.EDI}IO

In Blije in pension "Beth Shalom, Hoge-
dijk 8 is een gezellige winkel ingericht op
de hooizolder.
Er worden 2e hands dames- en herenkle-
ding verkocht, die gewassen en gestreken
is en van zeer goede kwaliteit. Tevens is
er een baby- en kleuterafdeling, die zeer
ruim gesorteerd is met o.a.: kleding, lec-
tuur, babylinnengoed, speelgoed, knuf-
fels, auto's eqc. Voor de sneupliefhebber
zljn er voldoende dingen te vinden en de
prijzen zijnlaag.
Ook voor uw tuin zyn er aardige dinge-
tjes bij, vervaardigd door dames van het
'Albanië-Comité uit Raard.
Zoekt u een mooi cadeautje, dan hebben
we van de Stichting Haïti zeer mooie
handgemaakte geschenkjes die door kin-
dertehuis-kinderen zij n gemaakt.
Verder is er nog een soort "Bedouïnen-
tent"opgezet, waarin kleine geschenkjes
zijn uitgestald uit Israël w.o. Israëlische
wijnen, kaarsen, cosmeticÍr, kaarten.
Kortom voor de snuffelaar weer een leuk
winkeltje in de buurt.

De opbrengst van de verkoop komt ge-
heel ten goede aan Roemeense kinderen
in kinderthuizen.
Het winkeltje heeft de naa.m "Foarinoar"
wat in het Fries betekent: Het is in orde
en teyens dat je het voor elkaar doet,
voor een ander dus.
Om het goed draaiende te houden vra gt
mevr. Meijer '' tevens om inbreng van
schone kleding en "rommeltsjes" die u
over heeft.
De kleding die niet wordt verkocht gaat
naar Oost-Europa, hetgeen verzorgd
wordt door. de Interkerkelijke Stichdng
"Zending Zonder Grenzen" te Almere,
die ook de adoptie voor Roemeense kin-
deren regelt.

Het winkeltje is geopend op maandag
van 13.30 - 17.30 uur en verder op af-
spraak. Tel.: 05 1 9-5 61643.
U bent van harte welkom en de koffie en
thee staan klaar.
Tot ziens

Hermien Meijer

lr()BBE-stoEt rs til WÀÀRDE oEsIEoEil!!!

De '§7obbe-segel, die voor velen van u
een begrip is geworden, is vanaf I mei
2000 in waarde gestegen.
U krijgt vanaf nu bij het inleveren van
een vol boekje f 5,- in plaats van f 3,-.
Dit is door de winkeliers besloten, om-
dat het aantal deelnemende bedrijven
met 3 is gedaald.

Om her sparen nog aantrekkelijker te
maken krijgt u, op vrijdag en zaterdag,
bij iedere f 2,50 geen één maar twee ze-
gels. Dit spaart dus veel sneller.

De oude boekjes die nog in uw bezit zijn
en een waarde van f 3; hebben, hebben
vanaf 1 mei ook een waarde van f 5,-
!!!!!!

Nog even de spelregels:
Bij aankoop bij de deelnemende bedrij-
ven, krijgt u bij iedere konrant bestede

f 2,50 één 
'§7obbe-segel 

gratis.
Een volle spaarkaart is bij inlevering
f 5,- waard. Allen vrijdag en zaterdag
"Dubbelzegel" dag.

De boekjes kunnen bij alle deelnemers
ingeleverd worden!

Deelnemen de zaken zijnz
Fa. D.M. Geertsma
Bron Mode en'§(i'onen
't Sinneblomke
Slageri.i Grijpstra
Fa. Brander enZn.
Videotheek/music-shop't Hoekje
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TVTI'D IEilil ISTTUB ÏER}IÀÀRD

* banen aan de Nesserweg*

U kunt lid worden van onze club door u
op te geven bii H. Keegstra, Raadhuis-
straat 1 1, Ternaard rcl: 571893 of tijdens
kantooruren:
Meinema verzekeringen, §7. van
Peymastraat 1, Tèrnaard d:571745

Tevens heeft onze club de mogelijkheid
voor uw buurwereniging of andere clubs
om de banen gedurende een avond of
dagdeel te huren.

Ook de kantine staat dan tot uw be-
schikking! Informatie hierover bij ge-
noemde adressen.

Op woendag's verzorgr de gymnas- 18.00 - 19.00 u. jeugd l0 jaar en ouder
tiekvereniging "Chariëtto" te Holwerd 19.00- 19.45u. keurgroepll
gymnastieklessen in de sporthal "de 19.45 - 20.45 u. dames keepfit, dit is
Ynset" met de volgende aanvanssdjden: 

i:H::;X.l:ïtl[iii
09.00 - 10.00 u. dames recreatie Wm- van je conditie, steps,

nastiek (geen toestellen) gewichtjes, Dyna-band
15.30 - 16.15 u. kleutergymnastiek van- en toestellen.

af 3 iaar.
16.15 - 17.00 u. keurgroep I Kom gerust eens vrijblijvend langs.
77.00 - 18.00 u. jeugd 6 tlmg jaar. Of bel voor informarie 561751.

It ReadboaÍstke
(Roodborstie)

Fynst my net moai
mer myn
reade boarst?
en myn swarte
l.<raakechjes?
Myn swarte poatjes
binne tin
Ik doar wol ticht-
by te kommen
Yn 'e winter
bliuw ik hjir
soms ek.
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THE S()U}ID O()ES ÀMEU}ID

The Sound in Holwerd had voor de
jeugd een weekend Ameland georgani-
seerd. Met 25 men z:r1nwe afgereisd naar
de kampeerboerderij in Nes. Her toeval
wilde dat vve samen met "de Bus" aan
boord zaten. De meiden onder ons wa-
ren bijna niet te houden.
In de kampeerboerderij aan gekomen en
ieder zijn bed had opgemaakt, hebben
we een avondwandeling gemaakt van bij-
na drie kwartier. Later die avond hebben
we nog een bezoek gebracht aan een
bruincafé, wat zeer geslaagd was.
Na een welverdiende nachtrust met veel
gesnurk van een bepaald persoon, waren
de meeste mensen om 8.00 uur weeÍ
Present.
Na het ontbiit en de koffie moest de
groep zich voorbereiden op de bonte
avond, die georganiseerd werd door
Sietse Keekstra. Een ieder ging aan de
slag met verf,, kwasten, papier en behang.
's Middags gingen we met zijn allen naar
het strand waar we lekker bruin zijn ge-
worden.

19.00 Uur hebben we heerlijk warme
maaltijd gehad die was bereid door
Jeroen en Petra. Om 20.45 uur barstte
het geweld los van de bonte avond. Er
werden reclameblokken, journaals en
soaps nagedaan, die afgewisseld werden
met optredens van diverse prominente
artiesten.
Dit was het hoogtepunt van het week-
end. Na afloop hebben we onder het ge-
not van een hapje en een drankje de
avond afgesloten.
En zondag, alweer de laatste dag, was het
de bedoeling nog een spelcircuit te doen,
maar vanwege het stralende mooie weer
en uitgetelde mensen is dit niet doorge-
gaan. Een ieder kon zijn eigen gang
gaan.
Om 15.00 uur togen we zingend terug
naar de boot. W'eer in Holwerd stonden
de ouders ons op te wachten.
Al met al een machtig weekend (al voor
de derde keer) die zeker voor herhaling
vatbaar is.

Het A-Team
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Zarcrdag 20 mei was het een grote druk-
te in jeugdgebouw the Sound in
Holwerd. Een 40-tal kinderen werden in
groepjes verdeeld om vossen te zoeken
die zich in het dorp hadden verstopt. Bij
elke vos moesten er opdrachten worden
gedaan. Zo waren er rwee vossen die op
het kaatsveld zaten, daar moest een rebus
opgelost worden. In de Bongastraat
moesten letters aan een waslijn worden
gehangen en moesten de kinderen van
deze lecters een woord maken.
Op Bosma's Plein zaten rwee vossen die
als zwevers waren verkleed met een win-
kelwagen vol drankflessen, ook een
zwerfhond ontbrak niet, het magere
beestje zat vastgebonden aan de wagen.
Aan de Stationswei zeÍ een eenzame vos
te vissen in een zinkput, de Hemminga-

wei werd bemand door een bejaard echt-

P aÍ.
Een wegwerker zat in haar plastic pak te
z\Meten op Achter de Hoven en tot slot
werden de kinderen door twee nonnen
met hazentanden vermaakr mer een wa-
terspel. Na de vossenjacht keerden de
kinderen en de vossen terug naar The
Sound waar om half vijf de disco onder
leiding van Hans Postma losbarstte.
Deze enthousiaste DJ wist in een mum
van djd alle kinderen op de dansvloer te
krijgen.
Om t 18.00 uur werden we verwacht in
cafélsnackbar "de Steeg". Daar werd deze
zeer geslaagde middag afgesloten met pa-
tat en drinken. Tot slot kreeg ieder kind
nog een prijsje mee naar huis dat varieer-
de van slimy tot belleblaas.
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DE BIBLIOBUS
Volwassenen/ieugd: dinsdag 17.05 - 17 .40 uur

bij de GereÍ. kerk
Jeugd Tsjelke: dinsdag 9.20 - 10.00 uur
Jeugd Ploos v. Amstel: dinsdag 10.00 - 10.40 uur

O PENI NGSTIJDEN OSTAGENTSCHAP
Maandag t/m vrijdag: 9.00-12.00 uur

13.00-17.00 uur
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HUISÀRIS
Dokter Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bii spoedgevallen: tel.
562255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt tel.0519-571316
Dr. P.D. Luyendijk tel. O519-571218

tRtEst LÀltD
Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer: - Verpleging en verzorging, -
lGaamzorg, - Ouder- en kin&org
Uitleen verpleegartikelen ma t/m vrij.
9.00 - 18.00 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaardersr raat-arcg 7 0.

Friese zorewinkel:
Voor alle informatie: 0900-8864 (24 uv
per dag, ca.22 cent per min.) Tesselscha-
destraat 29, 8913 HA, Postbus 417,
8901 BE Leeuwarden.

(0]tilfiÀDRESSEIt
Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graaf,,
Stasjonswei 43, tel. 561809
Uiwaarwereniging "de I-aatste Eet'' :

Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele tel. 06-223 4665 4
Bij diens afivezigheid:'§(/'. van der Meij,
Klokstir.4, tel. 561 639

TÏSIOTHERÀPIE

J.R. Moorman, praktijkadres:
Bloem-steeg 6 (ingang àld Pollewei), tel.
5624781561876.

HU ISÀRISE}II.ÀB()RÀI()RIUM
Plaats: Nije Nijhof, maandagmorgen
van 10.00 - 10.15 uur.

IÀ}IDÀRIS
Mw. van der'W'oude, Beyertstraat 101,
rcl.562300.

PEDITURE

M. Rintjema-Kruize
Morgenzon 10
Behandeling op afspraak, tel. 0519-
561689.
Elisabeth Broersma
Ringweg 34 Brantgum, rcL. 561594

BTSIUUR

Voorzitter:
Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Secretaressei.

Tineke Veldema
Pollewei 16, tel. 562161

Penninsm.:
Dirk Bergema
Pollewei 2, tel. 561423

Redactie:
Anke Hoekstra,
Fonteinstrjitte 7 4, rcL. 562459

Leden:
- Egbert Boonstra

Gama 3, tel. 562421
- Marten Slager

Landswelvaren 1 9, tel. 562201
- Tjeerd Jager

Hoge buurt 15, tel. 561904
- Hennie Hiddema

Medwerd l, rcL. 561370

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9f 50 AA Holwerd.

IilLEVERE}I I(()PU

Agenda datum en kopij uiterlijk 4 sep-
tember 2000 inleveren bij Anke
Hoekstra, Fonteinstrjitte 7 4 te Holwerd
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