
W



i
I
l

D0PPSBilAilG HUWEM. seilentu 2000

V()()RSTUIUE

Dat werd toch nog een mooie zomer na
zo'n prachtige augustusmaand. Het
Noorden van Nederland had dan ook
het wetere weer.
Een van de aardige activiteiten in
Holwerd was deze zomer de expositie
van aquarellen van Olga Baggelaar
(Holwerd) in de Ned. Herv. Kerk. 3x Per
week waren deze mooie werken te be-
zichtigen. De aqualleren verbeelden het
wad en zijn omgeving.

De fiets- en wandelroutes van Holwerd
e.o. zrln erg goed onwangen. Het zijn
mooi uitgevoerde folders geworden en ze
zljn te verkrijgen voor / 2,50 bij een
aanral winkels, camping en café's in
Holwerd.

In de vorige Doarpsbel spraken we over
de onvrede van het verkoopbeleid van de
woningbouwcoöperatie. Naar ons idee
leeft dit niet in Holwerd. [n eerste in-
stantie komt daarover geen voorlich-
tingsavond.

En fierder wie der Simmer 2000.
Fierderop stiet in ferslach fan de festivi-
teiten fan Simmer 2000 yn Holwert.
It wiene moaie dagen mei in protte besi-
kers. Ut namme fan Doarpsbelang wol
ik elkenien betankje'foar de ynset en de
goeie gearwurking om der in moai kul-
teureel feest fan te meitsjen.

Sara Hofman.
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Algemene gehandicapten organisatie
(ANGO) heeft in totaal Í 944,80 opge-
bracht.

De collecte van het Nationaal Epilepsie
Fonds-De Macht van het Kleine, die
plaatsvond van 5 tot en met 10 juni
2000, heeft in Holwerd f 1097,55 opge-
bracht.
Met de opbrengst van deze collecte kan
daadwerkelijk aan de bestrijding van epi-
lepsie worden gewerkt. Op wetenschap-
pelijk gebied kunnen zaken nader wor-
den onderzocht. Exra voorlichtingsma-
teriaal, speciaal gericht op kinderen kan
worden ontwikkeld. Er kan worden bij-
gedragen aan zaken als individuele hulp-
verlening, speciaal onderwijs en aan va-
kantie activiteiren voor zowel volwasse-
nen als kinderen met epilepsie.
Dankzij uw hulp kunnen wij hiermee
doorgaan.
Hartelijk dank aan alle collectanten en
collectantes en gevers!

In de Maag Lever Darm'§?'eek 18 rlm24
juni 2000 vond de collecte plaats van de
Maag Lever Darm Stichting. De op-
brengst in Holwerd bedroeg f 1279,15.
De Maag Lever Darm \7eek staat in het
teken van kinderen met een spijsverte-
ringsziekte. Elke dag worden er maar
liefst 70 kinderen met een spijsverte-
ringsziekte opgenomen in het zieken-
huis. Met uw gift kunnen we een hoop
doen, hartelijk dank.
Het u de collectant gemist, dan kunt u
uw bijdrage storten op giro 2737 t.n.v.
Maag Lever Darm Sdchting te Nieuwe-
geln.
Voor vragen over de spijsvertering kunt u
onze infolijn bellen: 0900-2025625 (22
ct. p.minuut) op werkdagen van 14.00
tot 17.00 uur.
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Na een tijd van lange voorbereiding was
het dan zover dat de Simmer 2000 acti-
viteiten voor Holwerd zouden beginnen.
Op tongersdei l3 july de irnthulling fan
it boarstbyld fan'§Taling Dijkstra.
Om sàn oere gongen de beide muzykfe-
rienigingen troch in stik fan it doarp en
bij it Bosma's Plein hellen hja de gasten
op wérirnder de famylje fan de àld
Holwerter \í'aling Dijkstra.

It gong op nei de Hemmingawei wër
troch Sara Hofman de Simmer 2000 ak-
tiviteiten offisjeel iepene waarden en
wér't finder it tasicht fan in hiele protte
minsken (hiene wy noait tinke doarren)
it boarstbield fan \W'aling Dijkstra irnt-
huld waard troch nammegenoat Valing
Dijkstra ít Ljouwert, de muzyk spiele
noch in mars en doe gong it nei de
Tsjerkestrjitte 8 wér't §Taling Dijkstra
froeger 54 wenne hat.
Op it hts is no yn boekfoarm de tekst
oanbrocht: Hjir wenne §Taling Dijkstra
fan 1861 oant19l4. Dit boekwaard 0nt-
huld troch de foarsitter fan de '§Taling

Dykstra stichting en dërnei songen we
irnder begelieding àn de korpsen it
Frysk folkslied.
Doe gongen we nei de Herf. Tsjerke
wër't om kwartier oer achten it konsert
begon rirn Valing Dijkstra.
In elk dy'r de tsjerke yn stapte waard be-
groete troch Alie en Germ Geert
Patrouille yn Frysk kostóm, dit joech in
ekstra tintsje.

It waard in j0n mei fan alles wat, muzyk,
sang, foardracht mei-elkoar sjonge, de
foarsitter fan de'§Taling Dijkstra stich-
ting fertelde oer it libben fan de àld
Holwerter. N dizze rinderdielen waarden
oanelkoar praat troch Karen de Jong se

komt ek ót de \Taling Dijkstra famylje.

Vrijdag t4 iali

Het weer hield ons steeds al wel bezig,
maar voor deze dag vonden we het wel
heel belangrijk dat het droog zou zi)n
'W'e hadden al een mooi en slecht weer
programma gemaakt

's Morgens leek het eerst nog redelijk en
we besloten om de optocht met het
draaiorgel voorop door te laten gaan.
'§?'at was iedereen mooi verkleed, er was
gehoor gegeven om in de stijl van vroe-
ger of de toekomst te komen en niet al-
leen door de schoolkinderen en hun
meesters en jufËn, maar ook door ande-
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ren die her leuk vonden om mee te lo-
pen, dit was erg fijn. Het was een mooi
gebeuren, maar al heel snel liet het weer
het af weten en konden we niet meer
zonder paraplu, het was zonde maar we
waren onderweg en hebben de route
maar wat ingekort. Tè vroeg waren we
bij de garage van'Wijbe Venema, waar-
vanaf 's morgens half acht al mensen in
het spier waren om de ballonnen vol gas

te krijgen. Maar gelukkig waren alle bal-
lonnen vol en kaartjes bevestigd.

Toen iedereen een ballon had (sorry voor
degene die door het tijdverschil hun bal-
Ion mis liepen) ging de stoet naar het
Bosma's Plein waar op een boerenwagen
een grote doos stond te wachten .

Uit het publiek werd Afke Dijkstra, een
nazaat van 'W'aling Dijkstra gehaald en
ztj kreeg de eer om de doos te openen.
Tot verbazing van de toeschouwers
krvam er niemand minder dan 'W'aling

zelf uit de doos , Het eerste wat hij zei
rvas "wat in drokte om sa'n àld man",
l\'anr er stonden heel war mensen om
hem heen, "\Taling-om" had de sleucel
bii zich van het Bosma's Plein, waar een
expositie over het leven en werk van hem
zou zijn. Samen met Afke Dijkstra werd

de deur van het gebouw door hem geo-
pend en lieten de kinderen hun ballon-
nen de lucht in. (over wie z'n ballon het
verste is gekomen berichten we in de vol-
gende Doarpsbel, want er druppen nog
steeds kaartjes binnen.) Door de menigte
in de regen is er nog het bekende
Simmermoarn van '§7'aling Dijkstra ge-
zongen en toen ging de optocht naar 't
Sintrum.
Bij 't Sintrum aangekomen gingen de
groepen uitelkaar. Voor de groepen 5 tot
8 was er een spellencircuit in sporthal de
Ynset en voor de groepen I tot 4 was er
een goochelaar in't Sintrum..
Ook bij de kleintjes in 't Sintrum waren
we te vroeg door het slechte weer en de
goochelaar was dan ook nog niet klaar
met de voorbereiding, we hebben toen
eerst een verhaal gelezen en wat lekkers
gehad, zodra Goochelaar Rykinie het te-
ken gaf dat hij klaar was is hij met zijn
voorstelling begonnen. De gezichren van
de kinderen gaven aan dat er werd geno-
ten, ze werden er ook echt bij betrokken
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en er mochten zelfs een paar helpen. Tot
slot nog even de moppentrommel en wat
swingen en toen zat het erop. Bij de uit-
gang was er voor iedereen een herinne-
flngsvaanrre.
Intussen was voor de groteren het start-
sein voor het spellencircuit gegeven, de
groepen van onze beide scholen hebben
tegen elkaar gespeeld Het was een heel
sportiefgebeuren en ook zeker voor her-
haling vatbaar. De onderdelen die door
de kinderen moesten worden afgewerkt
waren duo-voetbal (je zit dan met z'n
rweeën aanelkaar vast met de arm en zo
moet ie achter de bal aan), touwtrekken,
skilatloop, geblindeerd loopspel, finale
spel.
Als laatste de sterksten van beide scholen
nog tegen elkaar touwtrekken en daar
kwam 'de Tsjelke' ds sterlste uit de bus.
Tot slot allemaal even zitten en werden
er bekers uitgereikt, voor beide scholen
was er een grote herinneringsbeker en
natuurlijk voor ieder kind een herinne-
ringsvaantje met opschrift "Holwerd
Simmer 2000". Zoals al eerder gezegd
was dit een prachtig spordef gebeuren.

Vanaf het oplaten van de ballonnen bij
het Bosma's plein gingen ook de andere
evenementen van start.
Het voorlezen van oude sprookjes in de
schuur bi.i D. Geertsma: is door een aan-
tal mensen bezocht en werd als erg leuk

De Filmvoorstelling over Oud Holwerd
in Bar/Dancing "Het Hoogste Punt" is
door heel veel mensen bezocht en werd
door iedereen zeer gewaardeerd, het haal-
de heel veel op en gafstoftot praten.

De Videovoorstelling in Theater "De
Gaper" over het Holwerd van nu werd
ook door heel veel mensen bezocht er
werd zelfs een keer extra gedraaid en het
werd door een ieder prachtig gevonden.

De expositie over het leven en werk van
§íaling Dykstra in het Bosma's Plein is
ook goed bezocht, het was steeds gezellig
druk, het is ook wel even leuk om te ver-
tellen dat we met onze Simmer 2000 ak-
tiviteiten in de trant van §í'aling Dykstra
een reportage bij Omrop Fryslàn hebben
gehaald, wij als Simmer 2000 commissie
waren daar best mee ingenomen.

De fototentoonstelling over Holwerd,
"Vroeger en Nu" in molen de Hoop was
ook een groot succes. Er zijn heel wat
mensen over de Mounereed gegaan om
daar een kijkje re nemen en even samen
met anderen herinneringen op te halen
en bij te praten. Ook gaf het sruk in de
vorige doarpsbel, geschreven door me-
vrouw Pietsje Koopmans veel stof tot
praten in de molen. Er is veel gereageerd
en veel mensen hebben er van genoten.
Ik bedank verder niemand persoonlijk
maar wil dat met Pietsje Koopmans wel
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even doen. Heel erg bedankt dat u dit
voor het Simmer 2000 krantje hebt wil-
len schrijven U had het er wel eens over
gehad om zo'n verhaal te schrijven, maar
het was er nog niet van gekomen, nu
moest het dan ook nog voor een bepaal-
de datum af en dat is gelukt, geweldig.
Ook vonden sommige bezoekers het
mooi om iets over de molen te weten te
komen en de miniatuurmolens gemaakt
door Herman Kolkman te bekijken.

Yn de mirne ha by de fototentoanstelling
op 14 en 1.5 july, 402 fan de nei skatdng
500 besikers har namme yn it gasteboek
set. Guon ha der in stikie by skreaun.
Hjir0nder inkele reaksjes:

Prachtige dacumentatie uan Holwerd
(uroeger en nu). Ih heb er uan genoten, te

meer daar de Holwerters dit gedaan heb-
ben uoor ons (Fries om utens). Ook de
"oudt hunde" die hier wítt, u)íts direct uoor
nog meer informatie. Soms had ih moeite
met de locaties maar je werd direct ueer
geholpen. Hartelijh danh uoor zoiets moois.

Pieter uan Huizen.
1947 uertrohken, taoont nu in Dordrecht.
Simmer 2000 comité bedanht!

Eaert de Jong Lernmer
1941-1949 gewoond Metwerd, zoon udlt
Abele en Akhe.
Krant met foto's uítn ofis gezin in de oor-
logsjaren achtergekten, bier staat linhs bo-
uen o? de foto het joodse onderduihertje
Betty Meehman.
Na 49 jaar ueer contact met ltun gekregen
uia een artihel in het "Fries Dagblad"
1994.

Met 't gezin naar bouen geweest. Erg leub.
Vo o ra I erg i nte re ssant.

Bedanht!
Fam. Ooh, Helleuoetsluis.

Ih uind het hier erg lzuh,

Jitse Jan.

Vrijdagavond de "bunte j0n in "'t
Sintrum' (voortgekomen uit het win-
terjfinne nocht gebeuren van '§í'aling

Dykstra.)
Dezaal was bomvol en zoals gezegd was
er voor iedereen wat te beleven de optre-
dens van de verschillende groepen gaf
een grote verscheidenheid. De presenta-
tie van de avond was in handen van
Mevrouw Lies Elsinga in het zeer 611

deze avond passende Fries kosruum.
De wandelroute voor deze gelegenheid
gemaakt, is veel uitgegeven en naar wij
aannemen veel gewandeld.

Fryslàn keatst kunnen we van zeggen dat
het goed geslaagd is, wel hadden we ge-
hoopt dat er meer gasten zouden mee
doen.

De live muziek in Café "De Steeg" op
zaterdagavond 15 juli verliep even sneu.
Er kwamen heel wat bezoekers op ae
maar de groep Red Sox loryam niet opda-
gen. Na een telefoontje met het boe-
kingsbureau te hebben gepleegd kreeg
men te horen dat ze zondag zouden ko-
men. Vreselijk sneu, maar iedereen kreeg
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de kans om naar her Hoog(s)te punt te
gaan waar de groep Prime Suspect een

optreden verzorgde. Dit maakte veel
goed en zo kan ook hier van worden ge-
zegd dat het geslaagd was.

Zoils u weet hebben onze horeca gele-
genheden een Simmer 2000 menu, bij
de één loopt het leuk, bij de ander wat
minder, het was een heel leuk initiatief;
mocht u het nog willen proeven dan kan
dat nog deze maand september.

'§(i'at wie it moai, it wie sa gesellich yn de
buorren. Er l«aramen Friezen om utens,

zoals we dat nooit verwacht hadden het
was geweldig.

Een reactie die we kregen als dank:
Heel hartelijk danh uoor de geweldige da-
gen in Holwerd. Het utas heel goed uer-
zorgd! Ih heb genoten! Er is aeel ueranderd,
maar toch bffi je geboortePlaats nr. M

Bedanht!
Hartelijbe groeten uan
Tine Buwalda-Bilker
Emmen

Ja, over het algemeen geloof ik dat we
mogen spreken van goed geslaagde
Simmer 2000 dagen en voor iedereen die
er dan ook aan bij gedragen heeft om dit
te laten slagen
tige tank foar joldynliimme ynset,
en/ofbydrage, it is o sa slagge!
Ik geloof dat ik na-mens de Simmer 2000
commissie wel mag zeggen dat we er met
veel plezier aan hebben gewerkt, het was
mooi om op deze manier er sarnen aan te
werkens.

Namens de simmer rlïï:ïïtrï:

ru-t
àa>f
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Yn it foarige krantsje waard frege wie 't
der belangstelling hie foar in doarpsflage,
dit is in flagge mei ie wapen fan Holwert
der op. Sa'n flagge mei yn prinsipe alryd
hingje.
Der binne oant no ta 4 minsken dy't re-
ageare hawwe en dërom doch ik noch in
oprop, want hoe mear minsken der ien
bestelle hoe goedkeaper at it wurdt. De
flaggen wurde makke troch de
Dokkumer vlaggen centrale. ïnk der
noch ris oer nei en as jo belangstelling ha
belje dan foar 30 oktober mei Anke
Hoekstra 562459, dernei slute wij dizze
aksje, by te min animo freegle we earst öf

minsken him noch hawwe wolle as er al
djoer wurde sil.

Der binne 2 soarten:
-150 x 250 sintimeter

5 stiks fL304,40 per sdk
150 sdks f|32,40 per stik

-l0O x 150 sintimeter
l0 stiks fl122,60
25 stiks f|57,00
50 stiks fl34.30
75 stiks fl27,0O
100 stiks fl23,60
250 stiks fl 16,50

UIIVÀÀRTVEREil IOII{O''DE IÀAÏSTE EER'"

Secretariaat: Foarstrjitte 12, 9L5l HE
Holwerd tel. 0519-561554
Corresp.adres: Postbus 3, 9150 AA
Holwerd

De vereniging
Een uiwaarwereniging heeft geen com-
mcrcieel doel, maar is er om het belang
van de leden te behartigen. Verenigingen
zijn nauw betrokken bij de samenleving
en handelen in het belang van de leden.
Zij zijn daardoor ook beter bekend met
de plaatselijke gebruiken en cultuur.
Bovendien verzorgen uiwaarwerenigin-
gen de uiwaart van hun leden zonder
winstoogmerk. Ook wordt er veel per-
soonlijke aandacht aan iedere uiwaart
geschonken.
Er zijn verschillende belangrijke redenen
om lid te zijn of te worden van een uit-
vaarwereniging.
. Een uiwaarwereniging regelt en ver-

zorgr de gehele uiwaart.
. Àle wensen ten aanzien van de uiwaart

worden gerespecteerd.
. De leden zi)n verzekerd van een per-

soonlijk afscheid.
. De uiwaarwereniging is vertrouwd in

de eigen omgeving en is bekend met de

H()IWERD

plaatselijke gebruiken en cultuur.
. De uiwaarwereniging biedt de nabe-

staanden ondersteuning.
. De vereniging beharrigt de belangen

van de leden zonder commercieel doel.

Nieuwe bestuursleden
In onze ledenvergadering van 1 1 april
2000 is het bestuur van samenstelling
veranderd.
Mevrouw S. Broersma-Hoekstra en de
heer D. Koopmans traden af
In hun plaars zijn mevrouw A. Keeksrra-
Visser en de heer J. Idsardi benoemd.
De aftredende bestuursleden werden in
het zonnetj e gezet en onwingen een
fraaie mand bij hun afscheid.
Hec bestuur ziet nu er als volgt uit:
Voorzitcer: U.O. Hiddema, Medwert 1

Secretaris: B. Boonstra, Foarstrjitte 12
Penningmeester: S. Vellinga, Foarstrj. 3
Leden:
I. Boersma-Olivier, Stasjonswei 3l
S. Haitsma, Tsjerkestrjime 7
J. Idsardi, Ternaarderdyk 17
Notuliste: A. Keekstra-Visser, Beyert-
strjitte 37
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Conuibutie
Op de Algemene Ledenvergadering is de
contributie vastgesteld op f 35,00 per lid
vanaf de l8-jarige leeftijd. Een verhoging
van f. 5,00 per lid. Er z\n twee redenen
voor deze verhoging:
l Conform de richtlijnen van de \7TN

(§7et Toezicht op de Naturaver-
zekeraars) dienen we eens in de drie
jaar onze actuariële reserve te laten be-
rekenen. Dit heeft plaatsgevonden in
het begin van dit jaar.

Uitgangspunten voor die berekening
zijn o.a. de contributiehoogte, de re-
kenrente en de gemiddelde leeftijd van
mannen en vrouwen.
Ten opzichte van drie jaar geleden zijn
andere uitgangspunten gehanteerd,
welke een lagere uitkomst van de re-
serve te zien geven. Om onze reserve
in lijn te brengen met het wer§lij.k
aanwezige vermogen is de contributie
verhoogd met Í 3,00 per lid.

2.Het aantal ouderen groeit en her aan-
tal jongeren neemt af,
Over 35 jaar is de vergrijzing op haar
hoogtepunt. Eén op de vier Neder-
landers is dan 65 jaat Nu: één op de
z€Ye.n.

Het bestuur heeft een prognose laten
maken voor de eerste tien jaar. Die
laat zien dat het sterftecijfer drastisch
stijgt. De laatste jaren telde onze ver-
eniging gemiddeld wintig sterfgeval-
len. De prognose voor het jaar 20 10 is
45 sterfgevallen.
Die brengen extra kosten met zich
mee. Znnder daar iets aan re doen zou
ons vermogen dalen waardoor we nier
meer zouden voldoen aan de eisen
voor de actuariële reserve.
Met een extra verhoging van f, 2,00
per betalend lid bereiken we dat onze
verplichte reserve lager kan worden
vastgesteld en dat we, indien nodig,
voor toekomstige extra kosten een be-
roep kunnen doen op onze reserye.

De inrichting van het nieuwe contribu-
tieprogramma vergt meer ti.id dan ver-

wacht. In plaats van de gebruikelijke ac-
cept-giro heeft iedereen inmiddels een
nota ontvangen met het yerzoek de ver-
schuldigde contributie zrlf over re ma-
ken.

Bijverzekeren
Het overgrote deel van onze leden is
door onze consulente van Axent, mevr.
Bos, bezocht. De resultaten zijn boven
verwachting. Veel leden hebben zich bij-
verzekerd. Overigens beperken we deze
actie niet alleen tot onze bestaande le-
den. In combinatie met het lidmaatschap
kunnen ook nieuwe leden zich bijverze-
keren. 'We adverteren opnieuw met her
hunebed. Reacties: Apart, maar wel
mooi. Het gehele jaar 2000 adverteren
we hiermee. Eveneens vindt u weer een
redactioneel artikel dat te maken heeft
met het uiwaartwezen.

Algemeen
Binnen de Federatie van Uiwaarwereni-
gingen in Friesland zijn we momenteel
bezig met clustervorming: een samen-
werkingsverband tussen verenigingen on-
derling in een bepaalde regio. Doel hier-
van is om elkaar te steunen en te verster-
ken. W'e onderstrepen de b.elangrijkheid
van communicatie onderling, evenals
voorlichting oyer het besturen van onze
verenigingen. In het bijzonder nieuwe
bestuursleden, maar ook langer zittende
bestuursleden kunnen er hun winst mee
doen. Het zal het verenigingsleven alleen
maar ten goede komen.
De verenigingen behouden echter hun
zelfstandigheid en hun eigen veranr-
woordelijkheid.

'Wie 
meer over het lidmaatschap van de

Uiwaarwereniging "De laatste eer" wil
weten, evenals over de diensten van de
vereniging bij uiwaarwerzorging, kan
contact opnemen met de secretaris B.
Boonstra (rel. 561554) of de penning-
meester S. Vellinga (tel.561759).

S. Vellinga.
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OEDITHI

In gedicht ót in gedichtebundeltsje Ít
1933. Oanlevere troch Monte de Boer

In shhje.

Baes Jan nimt in shhje,
Hy is eh sa hjit.
In romer jeneaer

D1 droeget it swit

Baes Jan nimt in slohje,
Hy is sa troch hà4.
In romer jeneaer
Is grif in behàA.

Baes Jan nimt in shhje,
It tuurhe wol net rjocht.
Dërfoar help in utiphe,

Den giet't wer mei nocht.

Baes Jan nimt in slokje,
Al ier yn'e modrn

Hy hin der net bil.ten
Hy is det geuoan.

Baes Jan nimt in slohje,
De hieb dei kns.

M1 tinht fen ltn sahen
Untgiet him sa gàns.

Baes Jan nimt in shkje,
S1n saeh stiet al mis.

Men seit det dz drank dër
De oarsaeh fen is.

Baes Jan nimt in slohje,
Tofolle - Syn ha

Kinlfocht net mearfelz
Ynï each blinht de dea.

Baes Jan nimt in shhje,
Och, hie cr't net dien,
De man hie jet libbe,

ï'Vier oars mei him gien.

PR() REOE YII I SPIER T(}ÀR II ilIJE JIER!

Efkes in wurdsje fan de toanielferiening.
Nei alle drokte fan Simmer 2000 hiene
wy net folle tiid te bekommen. Fuort en
daliks binne wy ritein set mei ris nije stik.
Doe dochs noch efkes in pear wike
fekànsje en no al wer 2 j0nen yn'e wike
yn it spier.

It is dan ek wol nedich want it stik wat
wy foar jimme hoop.ie te spyljen is
Breidssuite. In klucht yn 2 bedriuwen.
It is wer foar it earst stnt jierren dat Pro
Rege mei sa'n grutte besetting spylje sil.
Alles mei elkoar sille wy dit jier mei sa'n
15 manju/froulju op stap.

In al hiel nei decor stiet op 'e planken,
tegearre mei in oantal foar jim nije spi-
lers en spilsters. De spilers en spilsters
komme rffnom wei; Holwert, Blije,
Ferwert, Brantgum, Dokkum, Rinsuma-

geast, Mitselwier
en Ljussens. Pro
Rege Holwert is no
Pro Rege Noard-East
Fryslàn. It sil der allegear
Komt alles op'e tiid klear?
der op 'e tiid yn?

om sPanne.
Sit de tekst

It sil wol moatte, ïvant de earste 12 oanË
ragen stean al wer te boek.
§íolle jimme Ís. sjen? Set dan alëst 5
jannewaris yn jimme btrsboekje. Dan
hoopje lvF yn it Sintrum yn Holwert
foar jimme te spyljen. Nei öfrin is der
fansels ek wer d0nsjen.

\7y sjoche der nei rit jimme dan te
moetsjen!

Pro Rege Holwert.

i
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DE HTSIORISCHE WÀÀRDE VA}I ORÀTSIEI{EI{

Teksten en afbeeldingen op grafstenen
spreken altijd tot de verbeelding. Spijtig
genoeg zullen er in de toekomst weinig
bijkomen, juist steeds meer verdwijnen.
Hoeveel oude en werkelijk waardevolle
stenen er al verdwenen zijn, is niet te
schatten. Zeker is, dat ook de overheid
in deze dilcwijls als 'schenner' is opgetre-
den, hetzij door weinig zinvolle bepalin-
gen, hetzij door onnodige en onvakkun-
dige ruiming. Dat brengt dikwijls grote
teleurstellingen met zich mee.

Op de schitterende, regen de helling van
de Veluwezoom gelegen begraafplaats
"Heiderust" te Rheden (Gid), bevindt
zich een kleine grafsteen. Het is een
steentje waar iedereen zo een voorbij zd
lopen; nietszeggend, zelfs de familienaam
ontbreekt. En juist hierin schuilt de tra-
gedie van een op eenentwintigjarige leef-
tijd overleden meisje en haar op 7l-jari-
ge leeftijd overleden vader. In dit graf
rusten John Macleod en zijn dochter
Non, man en dochter van de legendari-
sche spionne Mata Hari!

Anoniem
De oude beroepsofficier en zijn dochter
schaamden zich dermate voor hetgeen er
in hun kleine familie had plaatsgevon-
den, dat zij hun familienaam niet op de
grafsteen wensten. Alleen familie en in-
tieme vrienden wisten wie hier in anoni-
miteit rusten.

Spionage
Mata Hari (1876-1917) werd te
Leeuwarden geboren als Margaretha
Geertruida Zelle, dochter van een pet-
tenmaker. Op jeugdige leeftijd trouwde
zij de mintig jaar oudere John Macleod,
kapitein in het Nederlands-Indische le-
ger, die met verlof in Nederland was.
Spoedig daarna vertrok het paar naar
Indië waar op 2 mei 1898 een dochtertje
werd geboren. Het huwelijk was kort,

maar stotmachtig. Reeds ïn 1902 vertrok
Margaretha naar Parijs. Zij was daar o.a.
model en trad enkele keren op als danse-
res onder de naam van Lady Gresha
Macleod. Inmiddels was het huwelijk
ontbonden en het dochtertje aan de va-
der toegewezen. In 1905 maakte zij als
exotische naaktdanseres Mata Hari (d.i.
'het oog van de dag' = de zon) haar de-
buut in de salon van madame Kirévs§.
Haar identiteit verzweeg ze en zij weefde
zelf een net van verzinsels. Zo gaf zy zich
soms uit voor een priesteres van de god
'Shiwa', dan weer als een Indische prin-
ses. §Tereldnaam kreeg zij echter door
het proces dat tegen haar werd gevoerd
en waarin zij werd beschuldigd van spio-
nage voor Duitsland. Door een Franse
krijgsraad ter dood veroordeeld werd zij
op 15 december 1917, 4L jaar oud, te
Vincennes bij zonsopgang gefusilleerd.
Een historisch betrouwbaar beeld is on-
danks alle films en boeken over haar le-
ven nooit verkregen. Vele verhalen spre-
ken elkaar tegen. Dat haar spionage-acti-
viteiten van enige betekenis zijn geweest,
wordt sterk in Mijfel getrokken, aange-
zien deze àntasierijke en behaagzieke
vrouw weinig geschikt moer zijn geweest
voor het geraffineerde spionage-spel.
Volgens deskundigen moet haar dood-
vonnis eerder worden verklaard uit de
overschatting van haar betekenis en de
oorlogspsychose. De Duitse legers boek-
ten toen nog succes en de Franse legerlei-
ding had dringend behoefte aan schuldi-
gen om haar eigen falen te dekken. Mata
Hari heeft voor haar vertrek naar Parijs
nog enige tijd gewoond in Hotel 'de
Engel' in Rheden/de Steeg. Zr1 zelf ligt
begraven op het kleine kerkhole van
Vincennes bij Parijs; geen steen, geen
bloemen. De enige gedachtenis aan haar
is het enige jaren geleden onthulde
beeldje voor haar ouderlijk huis te
Leeuwarden. Tot 1983 werden op de
verjaardag van man en dochter door een
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onbekende oude man bloemen op het
graf gelegd. Hij sprak met niemand, ver-
telde het personeel van de begraafplaats
mij. Volgens naspeuringen kan deze
oude man niemand anders zijn geweest
dan de emeritus-predikant dominee
Zelle. Bij zijn sterven hielden de bloe-
men op.

[Jiwaarwereniging "DE
EER", Holwerd
Secretariaat: Foarstrjitte 12,
Holwerd tel. 0519-561554
Corresp.adres: Postbus 3,
Holwerd

LAATSTE

9151 HE

9150 AA

I

I
PI.ÀIT(}RM DUURZÀME ()ilItrIIflGI.Il{O (DU())

WÀI V()(}R M()OT]UIffiEDE}I HEEFT HEI PUTT()RM Y()()R U!

In 1996 is het plan van aanpak Lokale
Agenda 2l door de gemeente Dongera-
deel vastgesteld, met als doel dat de ge-
meente samen met haar bevolking gaat
werken aan een duurzame en milieu-
vriendelijke gemeente.

Vervolgens is door een groep inwoners
van Dongeradeel een Platform Duur-
zame Onrwikkeling (DUO) opgericht
welke de Lokale Agenda 2l op een en-
thousiaste wijze wil uitwerken. Uiteen-
lopende onderwerpen als leefbaarheid,
afualpreventie, verkeer en vervoer en ge-
dragskwesties worden besproken.

Daarnaast voert de gemeente Dongera-
deel eigen acriviteiten u.it in het kader
van Lokale Agenda 21, welke gericht zijn
de bevolking van Dongeradeel.

Over de activiteiten van het Platform
DUO, o.a. de vergaderdata en tips op
milieugebied, wordt u regelmatig geïn-
formeerd op de gemeentelijke pagina van
de huis-aan-huis edide van de Nieuwe
Dockumer Courant.

De afgelopen jaren z\n de vergaderingen
meestal in diverse dorpshuizen in de ge-
meenre gehouden mei de bedoeling ín-
woners en bestuurders van plaaselijke
verenigingen nader te informeren over de
werkwijze van platform DUO en sugges-

ties op te doen omtrent eventuele verbe-
tering van het plaatselijk leefmilieu.

lJ reageert massaal op bijvoorbeeld een
regentonactie, maar er is weinig aan-
dacht voor de initiatieven en activiteiren
van het platform. Dit is voor het plat-
form DUO een reden om een oproep te
plaatsen in uw dorpscourant. Zonder uw
belangstelling en inspraak wordt het
voor het platform moeilijk om meer uit-
gebreid de mogelijkheden van het plat-
form toe te lichten. Neem eens de moei-
te om één van onze vergaderingen te be-
zoeken en doe u voordeel met de moge-
lijkheden welke het platform u biedt ten
bate van een duurzame en milieuvrien-
delijke gemeente. Vanwege het doel van
Lokale Agenda 21 is een verdere ontwik-
keling van het Platform DUO van groot
belang.

'§7ilt u meer weten over het platform dan
kunt u alti.id contact opnemen met de
voorzitter van her platform, de heer H.J.
Bos, telefoon 0519-571394 of de heer
DA. Zljlstra, telefoon 0519-298732.
Heeft u ideeën over duurzame ontwikke-
ling in Dongeradeel, een actie of gewoon
een leuke tip, dan kunt u gerust eens
aanschuiven bij een platformvergadering.

Platform Duurzame Onwikkeling
(DUO)

{
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]ilEUWS VAlt DE S.W.o.D.

Ook in dit seizoen organiseert het
S.IU(O.D. weer verschillende activitei-
ten. Zo hebben we een aantal vaste acti-
viteiten te weten:
handwerken - iedere maandag vanaf
14.00 uur
gymnastiek
iedere dinsdag vanaf 10.45 uur
bibliotheek
iedere dinsdag 13.00 - 14.00 uur
klaverjassen
iedere dinsdagvanaÍ 14.00 uur
voll«sdansen
iedere dinsdagvanaÍ 14.30 uur
bingo
le donderdag v.d. maand vanaf 14.30 u.
sjoelen
2e donderdag v.d.maand vanaf 13.30 u.
koersbd
3e donderdag v.d.maand vanaf 14.30 u.

Het handwerken vindt plaats in de con-
sistorie van de Doopsgezinde kerk en er
wordt gevolksdanst in zalencentrum "het
Sintrum". Alle overige acticiteiten wor-
dgn georganiseerd in diensrencentrum
"de Nije Nijhof".

Verder organiseert het S.'§íIO.D. nog een
aantal extra activiteiten zoals:
Indisch eten - donderdag26 okl
aanvang 15.30 uur- kosten Í 10,- p.p.
§i11-§i66laas - donderdag 30 nov.
aanvang 14.30 uur - kosten f 5; p.p.
Kerstbakies rnaken - woensdag 13 dec.
aanvang 14.30 uur - kostenÍ 5,- p. bak-

te
Oliebollen middag- donderdag 28 dec.
aanvang 14.30 uur - kosten f 5; p.p.

Voor deze activiteiten moet u zich opge-
ven bij mevr.Joustra rcL. 561429. Ook
deze activiteiten worden in de Nije
Nijhof georganiseerd.

CURSUSSEN

Naasr deze activiteiten is er ook nog
ruimte voor een aantal cursussen die in
Holwerd worden gegeven, ook weer in
de Nije Nijhot
De cursussen worden deze winter gege-
ven, en wel de volgende:
. Nederlands

I 1 oktober (5 weken achter elkaar)
van 14.00 - 16.00 uur. f 40,-

. dakoannen beschilderen
4 oktober van 9.30-11.30 uur. Í 10,-

. boek maken
I en 15 november van 9.30-11.30 uur.
f t5,-

. tasies maken
15 februari 2001 aanvang 9.30 uur
f 5,-.

Heeft u belangstelling voor meer cursus-
sen dan kunt u een programmaboekje af-
halen of aanvragen bij de Stichting
§7'elzijn Ouderen Dongeradeel. Ook her
reis- en cultuurprogramma is vanaf half
september bij de Stichting te verlrijgen.

DAG VAN DE OUDEREN

Het Lokaal Comité organiseert in sa-
menwerking met de Stichting Zorg-
centra op 3 oktober 2000 in het kader
van de dag van de Ouderen een verza-
melbeurs.
De verzamelbeurs wordt gehouden in
het gebouw het Bolwerk te Dokkum van
10.00 - 12.00 uur en 's middags van
13.30 tot 16.30 uur.

Verder wordt er in de volgende zorgcen-
tra ook aandacht besteed aan het vetze-
melen: Dongeraheem, de Skule, en de
Spiker.
In de zorgcentra komen verzamelaars
naar de bewoners toe, zodar ook zij ken-

I
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nis kunnen maken met het fenomeen
verzamelen.
Uit het aantal aanmeldingen van veÍza-
melaars blijkt dat er uiteenlopende din-
gen gespaard worden Een kleine opsom-
ming van aanmeldingen is deze: oude
tel/rekenmachine's, spaarpotten, oude
schorten, oude auto's, oude bankbiljemen
en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Dez.e verzamelbeurs is bedoeld voor jong
en oud, want het blijkt dat verzamelaars
vaak op jonge leeftijd al met hun hobby
beginnen.
Op deze manier ontmoet je mensen die
je enthousiast kunnen maken voor hun
verzameling, en misschien wel zo dat je
er ook mee begint.

OUDERENADVISEUR

Heeft u nog vragen over wonen, finan-
ciën, zorg of welzijn dan kunt u terecht
bij de ouderenadviseur Coby Meppelink.
Zij is te bereiken onder rel. 292223.
Bovendien heeft de ouderenadviseur een
drietd spreekuren.

Te weten:
- Dokkum / het Bolwerk

dinsdag van 9.00-l1.00 uur
- Holwerd / de Nije Nijhof

woensdag van 9.00-11.00 uur
- Ee / de Jister

donderdag van 9.00-11.00 uur

Op woendag's verzorgt de gymnastiek-
vereniging "Chariëtto" te Holwerd gym-
nastieklessen in de sporthal "de Ynset"
met de volgende aanvangstijden:

09.00 - 10.00 u. dames recreatie gym-
nasdek (geen toestellen)

15.30 - 16.15 u. kleutergymnastiek van-
af 3 jaar.

16.15 - 17.00 u. keurgroep I
17.00 - 18.00 u. jeugd 6 tlmg jaar.

18.00 - 19.00 u. jeugd 10 jaar en ouder
19.00 - 19.45 u. keurgroep II
19.45 - 20.45 u. dames keepfit, dit is

sporten op muziek. Een
variatie van: verbetering
van je conditie, steps,
gewichtjes, Dyna-band
en toestellen.

Kom gerust eens vrijblijvend langs.
Of bel voor informatie 561751.

LAST VAN:
LIKDOORNS
EELT

KALKNAGELS
INGEGROEIDE NAGELS

KLOVEN

Neem don eens vrijblijvend contoct op met:

EIISABETH BROERSMA
gediplomeerd pedicure

Ringweg34 - 9153Bt Brantgum - Te!.(0519)5ó1594
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OBÀRET SIDERIUS UII D(lI(l(UM TREEDI ()P 11{ HEI SIIIIRUM

Cabaret Siderius uit Dokkum met
haar optreden op 6 oktober a-s. in het
Sintrum.
Op de simmer 2000 avond 14 juli was
o.a. een kort optreden van de u welbe-
kende cabaretgroep Siderius uit
Dokkum. N.a.v. hiervan zijn er diverse
verzoeken binnengekomen om het gehe-
le programma een keer ten tonele te
brengen. Het totde nieuwe programma
2000 waar Siderius mee op de proppen
komt is podiumklaar en zirl zullen met
veel plezier hun eerste officiële optreden
voor het voetlicht brengen in het
Sintrum te Holwerd.
Op 6 okt. a.s. is er daarom een avond ge-
organiseerd waar u het hele programma
kunt zien. Het programma bestaat na-
tuurlijk weer uit datgene wat u van hen

gewend bent. Humor, satire. muziek
(piano en gitaar) en nog veel meer zowel
liedjes als conference, kortom zeer zeker
de moeite waard om deze avond naar
deze oud Holwerders te komen luisteren!
Het nieuwe programma heet:

Bloed, Swit en Bananen!

De spelers zijn: Enne Bilker, Johannes
Schaap en Jouke Douwe de Vries.
Geluid en licht: Ralph Schaap.

Vanaf 20.00 - 20.30 uur onwangst mer
een gratis kop koffie. Het programma
start om 20.30 uur en duurt t 70 minu-
ten. Daarna is er weer tijd voor een ge-
zellig samenzijn onder het genot van
een... vul maar in (voor eigen rekening).
Entree Í 12,50 per persoon.

ilÀIV()TIBÀI.CI.UB' DE B(}UTTPI()EO'

In de jaren 1981 en 1982 is in Holwerd
de sporthal "De Ynset" gebouwd. Na de
bouw hebben een aantal bouwers de
zaalvoetbalclub "De Bouwploeg" opge-
richt. De eerste 12 jaar hadden wij over
belangstelling niet te klagen, maar de
laatste jaren zit de klad er een beetje in.
Het is moeilijk om nog spelers te luijgen.
Daarom via deze weg een oproep aan
oud-voetballers, jonge voetballers en wie
maar mee wil doen (daar hoef je geen

voetballer voor te zljn). Onze speelavond
is vrijdagavond van 20.00 uur tot 21.00
uur.
§7il je meedoen, geef Jan van Slooten,
Moppenbuurt I in Holwerd dan even
een seintje of kom op vrijdagavond mee-
spelen.

Met vriendelijke groet,
M.Colmer, Thomas Sjolles Siniaweg 45,

9105 LB Rinsumageest.

Sappie Vrieswiik

De Teebus 10

9151 KX Holwerd
Tel.0519-561970

I k heb ZELFGEMAAKTE ANSICHTKAARTEN
te koop aan huis.

, l,5O per kaaÉ en 5 uoor Í 6,0(l

Voor mensen die slecht ter been zijn wil ik ook
langskomen om de kaarten te laten zien.

Openingstijden:
ma., di., do. en vrij. van 9.00 tot 12.00 u.
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SUPP()RTERSVERE]IIOI]IO W H()TWERD

Na een voor een ieder welverdiende va-

zoen weer volop andere activiteiten wor-
den georganiseerd. 

'Wat het bestuur be-
treft is er een vacature ontstaan, Auke

Ynset" tenzij een

ïï:,'ï;ï';.ï:ï;
zullen worden aangegeven via affiches,
via het clubblad van de voetbalvereni-
ging Holwerd en via dit dorpsbelang-
krantje.

Activiteiten Supportersvereniging w
Holwerd.
Klaverjassen: 6okt,3nov, I dec.
Kraken: 20 okt.
Jeugdbingo: 17 nov.
Bingo: 29 sept,27 okt,24 nov.
Draaiend rad: Elke zaterdagmiddag na

een competitie thuis-
wedstrijd van Holwerd 1

om 16.45 uur.

De opbrengst van Draaiend rad zal dit
seizoen ter beschikking worden gesteld
aan de voetbalvereniging Holwerd voor
de lichtinsta.llatie op het tweede veld.
Voor f 5,- bent u al lid van de Suppor-
tersvereniging w Holwerd, u kunt zich
aanmelden bij één van de bestuursleden.
Contactadres Supportersvereniging w
Holwerd: J Anjema Gernierpaed I tel.:
562105.

IRYAÏER - DE OEBEDSOE}IEtrR VÀlI BRIAI{

De Gebedsgenëzer spilet him óf yn de
jierren l95ol60 yn Gr
haadpersoan, George
mei syn frou Grace
Tèddy yn in gammele b
Ingelàn, Skotlàn en Wales. Se dogge dér
de efteröfdoarpen oan en belove wtnder-
baarlike genëzingen oan slim sike mins-
ken troch hànoplizzing fan de hielmaster.
De trije perzonaazjes fertelle elk op eigen
wize oer it bysírndere talint fan George,
wat hy dër mei docht en wat dar mei elk

elle ek alle trije
Ít it priveelib-

ce.

selde ferhaal? Dat

tRtEt - tr0E1{sDÀ0 t8 otfioBER

jildt trouwens foar alles wat se fertelle.
'W'at 

is wier en wat net? Kin ien wierheid
ferskillende gesichten ha?
Friel skilderet yn dit stik it komplekse
libben fan in arryst dy't folslein yn'e ban
is fan syn talint en dër Éteinlik gjin
kontröle mear oer hat-
Nei de Rafaëls opnij
foarstelling mei trije
in irnderwerp dat d
aktueel is; tink ma
Met: Jan Arendz, Klaasje Postma en
Romke Toering.
tgongspriis: f 20,00, CJD 65+ f 17,50.

1l maaie 2OOlzTry*er "Medea"
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SIICHIIilO RECREÀIIE ElI IOERISME

Het is nu begin septembeq nog een paar
weken en het vakantieseizoen is afgelo-
pen. Officieel tot half oktober geopend.
Nu al kunnen we een voorzichtige balans
opmaken over de resuhaten. Het ziet er
goed uit. 'W'e zitten al over de 100 over-
nachtingen in de trekkershutten. Ook
camping "De Dobbe"" heeft meer gasten
mogen onwangen.
De aanzer in mei met de 100 Hanomag-
busjes club 'Nomade', is een succes ge-
worden. U kunt een reactie uit hun ei-
gen clubblad lezen.
Het bestuur van de Stichting overweegt,
net als vorig jaar, weer een loting te doen
plaatsvinden van obligaties. Hierover
wordt nog nadere informatie in de vol-
gende Dorpsbel gegeven.
Verder heeft de Stichting vergunniag ge-
kregen van de Gemeente Dongeradeel
om 50 meter steiger erbij te bouwen.
Gezien de grootte van de wachtlijst van
bootbezitters, in en om Holwerd, achten
wij dit verantwoord en noodzakelijk om
"Mounerak" levendig te houden, naast
de grotere camping "De Dobbe".
Mochten er vrijwillgers zijn die ons hier-
bijwillen helpen, graag melden bij Klaas
van der'W'aI.
Verder kunt U enkele citaten uit het gas-
tenboek van de havencamping lezen.
(volgende keer doen we citaten van de
andere camping).

Margit Dijkman, Oeds Betlehem,
Klaas van der'§V'aI, Rinse van Slooten

en Upt Hiddema

Enkele citaten uit het caÍrping-gasten-
boek van de afgelopen z)mer:* Fam. v.d. Munchhof en Fam. v.d.
Beuken uit Horst:
"Na een zeer koadz ueeh(dagtemperataren
uan I0-12"C ) uterden we in Holuterd
wahhcr met een stralende zon !!! Vandaag
dr katste eta??e uan de elfteden-route."

* Fam.Dijkstra uit lGeilerwoud:
\Ye hebben het heerlijh gehad in de blok-
hut. Vaarom staan z,e niet op camping "dz

dobbe", ueel gezelliger en prahtischer ab je
daar familie hebt staan. Graag een hoehe-
pan in het huisje! Wrder perfect!

* Fam. v. Boven uit Nijkerk:
Vriendzlij he ontaangst/schone geze llige hat.
Nu aertrokken naar Lauutersoog en aia
Sltendam-Bourtange €tc. door naar
Nijherh.

* Paul, Ellen, Willy, Connie uit Rotter-
dam:
Gasturije ontuangst
Knusse hut
Lehhere bed*n
Ga naar de Gouden Kloh
Behoed u uoor de dorpsgek. Deze beuindt
zich op z,atcrdigauond in de Gouden
Kloh. Drinht minstens 30 bier en homt
daarna luid toeterend hngs "dz hut"
IGN NET!!!!!!

* Fam. Spijkerman en Fam. Ddmer:
Goede jachthauen, prima uoorzieningen,
redehjhe prtjs, uitstehendt plaats uoor uit-
stailes. Hekas is het toeaoerkanaal te smal
en ondiep.

* Michael Spinners uit Koverijssel - 10

)Mr
Ib uas hier mct mijn opa en ik heb geuist;
gefie*t op Arneknd en ih heb ueel vis ge-
uangen. Jullie zijn de beste camping uan
het heh heehl!

* Fam. v. Bohemen uit Vlaardingen:
Wtj uolgen de LF 10, LF 4, LF I, en LF
14 en ainden dit een uan de fijnste en
schoonste trehhershutten die er zijn. Tot
ziens!

* Herman en Ineke v.d. Meer:
Foar minshen ilt de lValden, lyhas wy is it
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in heah wràld, mar o sa moai, o sa smel en
o stt s?írnnend: wer sille wy bedarje?
By : freo n lih e bo ats;j emins h en

Goeie foarsjinnings
Oanï in oare hear.

* 
Jean en Irma Botter uit Den Bosch:

Na 2 hele slechte trehhershutten was deze
een uerademing. Zo zoudzn ze ouerdl moe-
ten zijn. Chapeau!!!!

* Fam.Noë uit Hoorn:
lll'e ztjn op fetsaakantie en hebben bijna
1000 hm. gereden. We zijn in Vaak ge-
ueest o? het hoogste punt uan Nederland
en nu hier

.Wondzrful 
! greetings fom Flnrence Qtob)

and Bologna (haly)

Verhaaltje uit het Clubblad Yan
ttNomadett

Beste NOMADE vrienden,
De meeting "lands ends" was het einde,
en wij zijn blij omdat het zo goed ge-
slaagd was.

Veel mensen vroegen, hoe kom je nu aan
Holwerd? Dit keer moest er in het noor-

den eeri meeting georganiseerd worden
dus via een toeristische route naar boven,
onderweg veel plekken bezocht. Meestal
was het niet Noordelijk genoeg of er was
geen plaats voor honderd busjes.
Zo reden we langs de kust naar de haven
voor Ameland en lcwamen uit in
Holwerd. Noordelijker kon niet. Bij
Henk in het Amelander veerhuis (van
die lekkere Nomade schotel), tevens
WV, vroegen we naar een camping in
de buurt, hij begon te lachen en gaf ons
de info mee en de plek was gevonden.
'§7'e wilden het eerst "onder de klokken"
noemen, waarom zou men vanzelf mer-
ken.

De campingbazïn Detty was verbaasd
dat wij met zo veel mensen netter waren
dan drie kamperende ltalianen. Na af-
loop hebben wij Renze en Ruty uit het
dorp die alles mee hebben georganiseerd
uitgezwaaid, zij gingen genieten van een
vakantie in IsraëI, ookzij vonden het een
geweldig feest.

P.S. zijn er nog leuke foto's van de mee-
ting in Holwerd, b.v. de fancy dress,
met de bus naar Dokkum of de bra-
derie, stuur ze ons voor het
Hanomag fotoboek.

Ik lykje wol
in àld
mantsje
sa as ik dër
stean oan'e
sleatkant.
Dër sykje ik
kikkerts en
fisken

Ik bin grut
en grlls
mel wyt
en blau
Ik flean
stadich
mei myn
grutte
wjukken.
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Zoals voorgaande L2 keer proberen we
u/eer een PlaÉackshow re organiseren
voor Holwerd en door Holwerd op ZA-
TERDAG 1 1 NOVEMBER.
U weet dat het elk jaar weer een zeeÍ ge-
slaagd evenement in Holwerd is, waar ie-
dereen nog dagen over praat. "Het was
weer prachtig". Ook lveet u dat het al-
leen doorgang kan vinden met deelne-
mers die durven op te treden voor een
volle zaal in 't Sintrum.
Maaik en Henk van Videotheek/Music-
shop 't Hoekje, Akke van 't Sintrum en
Klaas van Satelite Sound uit Kollumer-
zwaag doen hun best om het weer te
doen slagen. NU DE DEELNEMERS
NOG!!

Ook dit jaar zijn er weer mooie prlzen
te winnen. Voor de jeugd (van de lagere
school): 1e prijs f 100,00, 2e prijs
f 50,00 en 3e prijs f 25,00.
Voor de volwassenen: le prijs Í 100,00,
2e pr\s Í 50,00 en 3e prijs f 25,00.
Verder is er voor iedereen natuurlijk weer
een herinnering.
Dus alle reden om mee te doen en wij
weten uit ervaring dat het oefenen moei-
te kost, maar ook veel gelach en lol geeft.

DUS MEEDOEN!!!
Voor inlichtingen en deelname kunt u
terecht bij Videotheek/Musicshop't
Hoekje, te[.562079.
Tot I I november.

Maaike en Henk

DEELNEMERSLIJST
voor de 13e PlaÈack-show op zarcrdag 1l november 2000 in "it Sintrum" te Holwerd

Naam: Leeftijd:

Adres: . 
\Voonplaats:

Tèlefoon:

Na te doen artiest/sroeD:

Titel van de plaat:

Dit formulier en de muziek inleveren voor t 1 november a.s. bij: Videotheek Music-
! shop 't Hoekje, V. Dijkstrastraat2, gl5l IK Holwerd. ïbl. 05f9-562O79 !
L---------

Voon leuke tweedehonds kindenkleding kunf o

elke tweede dondendog von de rnoond
tenechf oon de Elbostenwei 5-7 (noost Genef
kenk). Von 13.00 uun tot 16.00 uon en von 19.30 oon

tol 21.00 uu? ziln de deonen geopend,

Korn genust eens longs, het is de rnoeife woondll

Douwino Jederno, tel. 0519-562395 Tcvcns notlo, cigcntijdrc, luocdchrndl lleding gcyrmgd.
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DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd:

Jeugd Tsjelke:
Jeugd Ploos v. Amstel:

OPENINGSTIJDEN
Maandag Vm vrijdag:

dinsdag 17.05 - 17 .4O uur
bijde GereÍ. kerk
dinsdag 9.20 - 10.00 uur
dinsdag 10.00 - 10.40 uur

POSTAGENTSCHAP
9.00-12.00 uur
13.00-17.00 uur



HUISÀRIS
Dokter Malrha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 2i
Uitsluitend bii spoedgevallen: tel.
562255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt tel.05l9-57t3tí
Dr. P.D. Luyendijk tel. O5t9-571218

TRIESE U]{D
Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
'uroners uit Noord- en Midden-Friesland

n verzorging, -
ndzorg

9.oo - 18.00 uur i., oot krfl"rÍiullÏ:
Birdaarderst raa*reg 70 .

Friese zorgwinkel:
Voor alle informatie: 0900-8864 (24 uu
per dag, ca.22 cenr per min.) Tesselscha-
destraat 29, B9l3 HA, postbus 417,
8901 BE Leeuwarden.

c0lriltrÀDREssHt
Dienstencentrum: T Kuipers-de Graaf,,
Stasjonswei 43, tel. 561809
Uiwaarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele rcl. O6-22346654
Bij diens afivezigheid: 

.§íl 
van der Meij,

Klokstjr.4, rcL561639

rÏ$()IHERÀPIE
J.R Moorman, prakrijkadres:
Bloem-steeg 6 (ingang àld Pollewei), rel.
562478t561876.

H U ISÀRISElI I.ÀB()RÀI()Rt U M
Plaats: Nije Nijhof, maandagmorgen
van 10.00 - 10.15 uur.

IA}IDÀRIS
Mw. van der '§(/'oude, Beyertstraat l0l,
tel.562300.

PEDITURE

M. Rintjema-Kruize
Morgenzon 10
Behandeling op afspraak, tel. O5l9-
561689.
Elisabeth Broersma
Ringweg 34 Brantgum, tel. 561594

BTSÏUUR

Voorzitter:
Sara Hofrnan
Morgenzon 12, rcL. 561694

Secretaresse:

ïneke Veldema
Pollewei 16, tel. 562161

Penninsm.:
Dirk Bergema
Pollewei 2, tel. 561423

Redactie:
Anke Hoekstra,
Fonteinstrj ir te 7 4, rcL. 5 6245g

Leden:
- Egberr Boonsrra

Gama 3, tel. 562421
- Marten Slager

Landswelvaren I 9, tel. 562201
- Tjeerd Jager

Hoge buurt 15, tel. 561904
- Hennie Hiddema

Medwerd l, tel. 561370

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9150 AA Holwerd.

ll{lwERE}t t(opu

Agenda datum en kopij uiterlijk 2Z no-
vember 2000 inleveren bij Anke
Hoekstra, Fonteinstrj it te 7 4 te Holwerd
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