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ilIJS TÀil D()ÀRPSBETAilO

Oan it ein àn dit jier wolle wy stilstean
by de ramp dy't de famylje Veenema-
Hiddema yn oktober oerkaam is. Dit
freeslik foarfal hat it hiele doarp tige trof-
fen, de fersleinens wie oeral fielber.
'§V'y winskje Neeltsje en har famylje alle
sterkte en krëft ta om dit grutte ferlies te
dragen en te ferwurkjen.
Vy wolle Neeltsje en Lieuwe lokwinskje
mei de berte fan har jonkje en broerke.

Historische paden
Dorpsbelang heeft een subsidieverzoek
ingediend voor de aanleg van historische
en toeristische paden rond haventerrein
Mounerak en het IJsbaanbos.
Het is de bedoeling dat een oud kerkepad
weer in ere hersteld wordt en verbin-
dingspaden en recreatieve paden zijn ook
ideeën in dat plan.
'W'el moet een en ander nog uitgewerkt
worden.'§7'ij zoeken voor de werkgroep
nog een aantal enthousiaste mensen. '§í'ie

meldt zich?

en sloop aan de Nijhof, de Kamp, de
Fonteinstrjitte en de Beyertstrjime. Er zal
medio 2OO3|2O04 begonnen worden met
de bouw van huur- en koophuizen. Ook
zullen er seniorenwoningen gebouwd

worden, dat kunnen gewone woningen
zïjn maar ook appartementen (pleinwo-
ningen). In het betreffende gebied is ook
een supermarkt gepland. De meerderheid
van de bezoekers aan de inloopmarkt
waren positief over de plannen. W'el
bestaat er bezorgdheid over de hoge
huren die betaald moeten gaan worden
en de compensatie voor zelf betaalde aan-

.'Wie de
bij leden
Hofman,

Parkeerplaatsenbeleid
Er bereiken ons nogal eens vragen over
exrra parkeerplaatsen.
Het belei
huis één
rekening
re autot per gezin. AIs men meer parke-
rruimte wil, zal dat op eigen terrein
gemaakt moeten worden. De gemeente
wil zuinig omspringen met de. (groene)
ruimte en wij steunen hen daarin.

Ein fan it jier

Lft namme fan doarpbelang,
Sara Hofman.
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UIÏ HEI BOEIUE VAil...

S. Venema, Haniasujitte 4, Holwerd.

Hoet de strjitnammen by it folk libje en
yn de folksmirle br0kr wurde.
Dochs is it fan belang dizze nammen yn
qrre te hàlden. Dit binne:
1. Mouneseize
2. Fiifhózen
3. Teijebuorren
4. Moskereed
5. De Opslag

Pöllewei rint fan de Pölle oan de'§?'aling
Dykstrastrjitte ta. De Pöllestraat hat syn

namme to tankjen oan de Pölle. Om 't it
ós net krekt foarkomt om twa talen yn
ien namme to forarbeidzjen (Pölle =
frysk; sraat = hollànsk), binne wy fan
bidnken dizze wei Pöllewei to neamen.
Pölle bits.iut pol; afzonderlijk plekje
grond, vaak: erf; klein eilandje, met riet
o[ gras bqgroeid. De oarsprong moat
socht wurde yn tntstean fan Holwert.

rint fan
rbaen. Dizze
yn. §í'y stel-

le foar dizze namme to hanthaven.

IxIIRVIffí

Thema: Hoe vermaakten wij ons vÍoe-
gcr? Geen T.V. computers en nog wei-
r[ radio's.

Eest de kleuterschool in de Keunings-
sr:rar met de juffen Hinke en Hanna.

Dan de lagere school.Vij hebben wel een
mooie schooltijd gehad, ondanks de
bcruchre derdger jaren. W'e waren met
di. zerrenen als kameraden. Een mooi
ploegÈ dus met ook wel de nodige pro-
blcmen. Op school werden al plannen
gemaalc qrat we wilden doen op b.v. de
uiic rcensdag- of zaterdagmiddag. Om
dzn dc neuzen in dezelfde richting te krij-
grr Eus wel eens moeilijk.
Spc"'' in het dorp gebeurde vaak in de
hmrt van het Bosma's plein. Er waren

n steegjes waar we tik-
verstoppertje konden
er veel geknikkerd. De

blinde muur van de winkel van Kobus-
Marie \Mas een wer-
den de kuiltjes kon
beginnen. Het daar
veel. Een hand st en
dan in het kuiltje pompen. De knikkers
die naast het kuiltje terecht loaramen wer-
den dan geteld en de winnaar was die,
van het even of oneven geral. Dat was dus
voor de pomp afgesproken.
Het was voor Marie soms flink lastig dat
we daar iedere dag tegen de muur aan-
bonkten. Dan goot ze.de kuiltjes vol met
water en moesten wij een andere plek
opzoeken.

'§7'anneer de appels en peren rijp waren,
gingen wij ze wel eens opzoeken. Dat was
stelen en dat mocht niet. Met zo een
ploeg was er wel gauw iemand herken-
baar en de politie, '\tr?'iersma, kwam dan
op school. 

'We 
bekenden dan al gauw en

kwamen er meestal met een berisping af.
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Tegenover de boerderij van de fam.
Vlasman te'§í'aaxens, lag het Holwerder
bos. Drie singels met een weiland er rus-
sen. Met hoge oude bomen, waar we het
klimmen leerden en aan de kanten laag
struikgewas waar we mooi een hut kon-
den bouwen en indiaantje speelden. Daar
waren we heel wat uren zoet. Aan de kant
van'lUí'aaxens lag een sloot en hier uit sta-
ken we de kalmoeswortel.'§í'e staken met
de polsstok de wortels los en narnen ze
mee naar huis. Hier schoonmaken en ze

in bij moeder
in nk drogen.
D en we had-
den een soort kauwgum. Het was wel
heel sterk spul, geloof ik.

Dat l«vam pas na de oorlog. We maakten
een perk van kleren, klompen e.d. en we
kaatsten heel wat af Er krvamen uitein-
delijk maar een paar goede kaatsers uit
deze amateurs.

làn)
ond

Roelfke. Hier kregen we dus onr. r.*,r11
le voorlichting, dat was in onze tijd een
groot taboe. Naast onze school was een
boerderij en deze boer had een dekhengst
Hier zagen we soms het zwaardere werk
in uiwoering. In de kegen bij het asland
lag ook een dobbe. 'Wij werden bang
gemaakt voor deze dobbe, want daar zat
een "wel" in. Dat maakte wel indruk
want niemand die daar in zwom. Er werd
ook niet in gevist, geloof ik. Een beetje
mysterieus dus.

Het Buorrenblok
Zondagmiddags was het druk om het

DeZeedii-I.
Bij mooi weer lag half Holwerd aan de
zeedijk. Thomas van Duinen was er dan
met zijn ijscokar. Het was heel gezellig en
meters gras werden er dan plat gerold.

'Wij 
waren ook veel blj zee te spelen. In de

lswelders aan de'§íest-zeedijk hadden ze
grote gaten gemaakt t.b.v. de landaan-
winning. Deze gaten waren flink diep en
het was daar waar we leerden zwemmen.
De gaten stonden altijd vol en we waren
niet meer afhankelijk van eb en vloed. Bij
hoogwater zwommen we bij de pier.

In de herfst was
te van belang.
hier in het schip
de fabrieken. De boeren brachten hun
bieten met paard en wagen bij het schip.
Hier werden ze in manden gedaan en
gewogen. Dan in het schip gestort. Een
hele operatie. Soms viel er wel eens een
biet van de wagen. \Vij raapten hem op
en verkochten die aan de melkboer
Mulder, die met paard en wagen van
Dokkum kwam en hier op Alewàl vent-
te.
Nad
grote
dan i
Dat was voor ons weer een feest en we
lowamen niet droog thuis.

Hier aan de Alewàl lag ook een praam
van de gemeente de z.g. huskepream.
Deze praam werd gebruikt voor het ver-
voer van de privaat tonnen naar de stort
aan de Holwerdervaart.

te klas (mr.
plan om de

moesten dan
een hele eer.

Met zijn allen op de praam en maar
schommelen net zo lang dat hij water
maakte en zonk. Gelukkig zonder volle
tonnetjes.
Het duurde niet lang of de polirie kwam
op school en de grote jongens moesren
het lichten van de praam betalen.
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Lifftlad: Leeuwarder Courant

I-ezrlnz Variatie Romans, Dectectives,
Reisverslagen

Muziels Lichte muziek

Hobby's: Volkstuin, P.C.

Sport: Jeu de Boules, Koersbal

Dranlc een pilsje

'Wat vindt u van Holwerd:
Mijn geboorteplaats, Geen
mooi dorp, maar wel gezellig.

Wie zou u willen ontrnoeten?
Geen idee

De volgende keren interviewen3
S. Venema

Vraag aan diegene:
Zou u wat willen vertellen over
het ontstaan van uw bedrijf

Àff Eil WEE.SIAIE I3

Akteursportret fan Joop en Aly.

r-r--r--l
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U ITVÀÀRWEREII I OI }IO " DE IÀÀÏSÏE EER'" H() TWERD
Secretariaat: Pölewei 11, 9151 HX Holwerd. Tel. 0519-562086
Correspondentie-adres: Postbus 3, 9150AA Holwerd

Balans opmaken
Het loopt tegen het einde van het jaar. En
bij de uitdrukking "de balans opmaken"
denken we onmiddellijk aan financiële
zaken. Toch denk ik bij het schrijven van
dit artikel aan onze persoonlijke balans.
Mensen die kortgeleden, eerder dit jaar of
nog langer geleden dierbaren hebben ver-
loren, kunnen volledig uit balans geraakt
ztjn. En probeer dan maar weer eens in
evenwicht te komen.

Als ik de sterfgevallen van het nu bi.ina
verstreken laar overzie, blijf ik even ste-
ken bij de datum 19 oktober 2002.
Zonder de andere sterfgevallen te onder-
schatten bekruipt mij weer een rriest
gevoel. Zo'n rampzalige gebeurtenis heeft
een ongelooflijke impact, niet in het
minst op hen die de uiwaart moeten ver-
zorgen. Het sociale leven is volkomen
ontregeld. Het werkt door in onze dorps-

vig een overlijdensgeval ook kan zijn.
Sterven gaat altijd gepaard met emoties.
Desondanks zullen we altijd trachten in
balans te blijven.

Herdenken.
Het einde van het jaar is ook vaak een
moment van herdenken. Met name de
maand december.
Herdenken is een zeer persoonlijk iets:
waar en hoe je herdenkt is even verschil-
lend als er mensen zijn. De een wil het
sober, de ander met veel uiterlijk vertoon.
Ieder volk rouwt en herdenkt zoals dit in
haar volksaard ligt en dat wil voor
Nederland zeg3eni sober en ingetogen.
Pastoor Berkhout uit Volendam noemde
'samen rouwen' één van de manieren om

ordening in de chaos te brengen. De
mensen verenigen zich om in saamhorig-
heid weer greep te krijgen op de werke-
lijkheid.
Zo is het ook met samen herdenken: het
aanvoelen van degene die naast je zft of
Ioopr en weten dat die hetzelfde verdriet
in zich draagt.

AIs je alle dagen
Een van de veel
die rouwenden te
alle dagen van het jaar maar eens gehad
hebt." Meestal is deze uitspraak van men-
sen die het op zich goed met de rouwen-
den voorhebben. Uit onmacht, om te
kunnen 'helpen gebruiken ze dit cliché.
Met alle dagen bedoelen ze dan de bij-
zondere dagen die een jaar telt zoals ver-
jaardagen, sinterklaas, de kerstdagen, oud
en nieuw, moederdag en als afsluiting van
het jaar de eerste sterfdag. Kortom alle
dagen waarop het gemis extra pijnlijk
voelbaar is. De meeste van deze dagen
zouden feestelijke dagen moeten zijn,
maar zijn het niet meer. Een rouwende
voelt zich er vaak onwennig bij. Hoe
moet je de kerstdagen invullen nu... er
niet meer is? Zetten we wel een kerst-
boom of is dat te feestelijk?
'§?'at vroeger de mooiste dagen van het
jaar waren, zijn nu de dagen geworden
waar het meest tegenop gezien wordt.
"Als je alle dagen maar eens gehad hebt".
Sommige mensen ervaren dit als een
belofte. Na één jaar wordt het anders,
dan zd. de rouw niet meer zo pijnlijk zijn.
Maar die garantie is er niet. Voor sommi-
ge mensen is her rweede jaar juist moei-
lijker.
In het beste geval wordt er in een rou-
wend gezin gesproken over de invulling
en de vormgeving van de bijzondere
dagen. De een zal precies hetzelfde willen
als voorgaande jaren, de ander wil persé
geen feestelijk tintje omdat het dan lijkt

Opgericht
8 december 1904
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zliuegen en de kerstboom gewoon niet
gekocht wordt.
Tijdens de anders zo feesteli.ike dagen zit
iedereen met de ziel onder de arm, wordr

gezin het beste voelt, is de enige weg.
De eerste kerstdagen is het voor veel rou-
wenden uitproberen wat voor hen het
beste is. Niet bang zljn voor emoties die
de oude rituelen oproepen, niet bang zijn
een ander tot last te zijn.
Vooral prob wat
voor jezelf het
beste is. En suc-

Veel verloop van
tijd invulling te
geve
Het e, het feest
moet Niet
alleen oren,
vaak o

Herdenken kan men overal en op ver-
schillende manieren, maar de mens zoekt
een houvast. Mascha Kalèto zegt het zo
treÍfend in z4n gedicht 'met de dood van
de ander moet men leven.'
Inderdaad: moet men leven!
Dat wil zeggen: moet men verder leven,
ieder op z'n eigen manier.

leuen!
S. Vellinga

Bron: Het uiwaartwezen
ces, dan
doen.

het in het volgende jaar anders

()PBREilGSI T()I.I.EfiE "GEET V()()R DIÀBEIIS"

De collecteweek "Geef voor Diabetes" is
achter de rug. Yan 27 oktober tot en met
2 november hebben ruim 36.000 vrijwil-
ligers weer en wind getrotseerd om met
het Diabetes Fonds te steunen in het
financieren van wetenschappelijk onder-
zoek naar de oorzaken en gevolgen van
diabetes.
Dankzij nieuwe kennis uit onderzoeken
zal diabetes beter behandeld en uiteinde-
lijk genezen kunnen worden.

De collecte in Holwerd heeft dit jaar
€ 930,00 opgebracht.

Het Diabetes Fonds dankt alle gevers,
collectanten en iedereen die zich heeft
ingezet om de collecte te doen slagen.

Jaarlijks onstaat diabetes bij 60.000
Nederlanders. Meer dan een 800.000

.|
L

:,ï
40

jur.
Er zijn medicijnen, maar er is geen gene-
zing van diabetes. Ondanks de medicij-
nen kan diabetes leiden tot complicaties
aan ogen, nieren, hart- en bloedvaten.
Verder onderzoek moet daar verandering
in brengen.

Heeft u onze collectant gemist en wilt u
het Diabetes Fonds alsnog steunen?
U kunt uw gift overmaken op giro 5766,
t.n.v. het Diabetes Fonds in Amersfoort.

Voor verdere informade kunt u contact
opnemen met het Diabetes Fonds: tel. nr.
033-4622055.
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DE VÀSTE ÀfiIVIÏTIIEI{ l,Ail DE S.W.O.D.

Eersrc donderdag van de maand.
BINGO - 14.30 uur tot 16.30 uur, in de
Nije Nijhof.

Tweede donderdag van de maand.
SJOELEN - 13.30 uur tot 16.30 uur, in
de Nije Nijhof

Derde donderdag van de maand.
KOERSBAL - 14.30 uur tot 16.30 uur,
i" a. Nij. Nilnof.

Iedere dinsdagmiddag
KIAVERIASSEN - 14.00 uur tot 16.30
uur, in de Nije Nijhof

Iedere maandagmiddag
HANDTUTERKEN - 14.00 uur tot 16.00
uur, in de DOOPSGEZINDEKERK

Iedere dinsdagmiddag
VOLKSDANSEN - 14.30 uur tot 16.00
uur, in 't SINTRUM

Iedere dinsdagmorgen
GYMNASTIEK - 10.45 uur tot 12.00
uur, in de Nije Nijhof,

BIBLIOTHEEK - Iedere dinsdagmiddas

""" t3^00 ** t.t 14.00 uur. o o

Der is mear yn'e wràId, sjoch dërom ek ris op: http://home.hetnet.nl/-molendehoop

DE BTB()UTïDE I(()M VRAÀOÏ ER()M ###
BEL ALTIJD

Veiligheids
Organisatie

et Startprogramma
Duurzaam Veilig; uitgangspunten, actue-
le zaken enzovoort.

http://verkeer. pasina. nl
Een grote verzameling links naar allerlei
sites op verkeersgebied. Leuk om eens
uitgebreid te bekijken.

www.verkeerskunde. cib. net
De site van een aantal studenten van de
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
met voorbeelden van herinrichtingsmaar-
regelen.

fnteressant site op intern t:

www.3VO.r I
De site van de landelijke vereniging.
Deze site is onla gs volledig vernieuwd,
zeker en bezoekje waard!
(U kent natuurlijk onze Friese site
www. 3VO-friesland. nl)

www.seefhetdoor.nl
Alle informatie over de nieuwe voor-
rangsregels die op 1 mei 2001 is inge-
gaan: aIIe bestuurders van rechrs laijgen
voorrang op gelijkwaardige }ruisingen.
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ORUIIE TRYSIft SPREIffiURDEU'ED§IRIID

Betink nije Frysk sprelmrurden, siswi-
zen of ritdrukkings

dy't klinhe en daue
moaiste tehsten tau
iltbrocbt.

Yn TAAL fansels omtinken foar datiinge
dat Fryslàn önderskiedt fan de rest fan
Nederlàn: de Fryske taal! In hiel soad
fasetten fan taal komme oan 'e oarder.
Fan Frysktalige reklame op radio en w
oant Fryske les foar net-Frysktaligen, fan
Rients Gratama en Syb van der Ploeg
oant it Stellingwerfsk, fan Fryske berte-
en houliksadvertinsjes oant de fraach oft
it Frysk no al of net in echte taal is!

Fanwegen it Affrk-jubileum wurdt der in
wedstriid ítskreaun om nije Fryske
sprekrvurden, siswizen en ritdrukkings te
betinken. In oprop lus oan jim om wat
nijs te betinken!

Der binne ferskillende soarten fan siswi-
zen en sprehvurden. 'I" lÈ man is in ryk
man is tige bekend lykas, 'It is de boer
allikefolle oft de ko skyt of de bolle'. 'Foar
de kofe net eanielje' is ek sa'n klassiker.

Ek hiel aardich binne de sei-sprelowur-
den: 'It falt net ta, sei de jonge, És heit is
mei ós mem troud, mar ik moat mei in
frjemd' of 'Lit stjerre wat stjerre wol, sei
de boer, as myn wiif mar gjin widdo
wurdt'. Jim kin ek hiel wat oars betinke.
Meitsje de sin 'Der sitte twa Friezen op in
bankje, seit de iene Fries tsjin de oare:
.............' op in orizjinele wize óf,

'§?'at moat der barre???
'§?'at:

bednk in nij Frysk sprelcwurd, siswize of
ítdrukking. Elk kin sa faak meidwaan as

er sels wol yn alle kategoryen.
.§U'annear:

ynstjoere foar 6 jannewaris 2003
'W'èrhinne:

Redaksje ThAL, Ingrid'§í'agenaar, Achter
de Hoven 23,8933 AG te Ljouwert of fia
e-mail: i.wagenaar@afirk. nl
'§7.ërfoar:

Sprekwurdewedstriid Étskreaun troch de
Aftk en it blëd ThAL. Der binne knappe
prizen re winnen en fan de moaiste sprek-
wurden wurde ansichtkaarten makke.
TAAL, komt op 28 Ëbrewaris 2003 yn in
oplage fan 20.000 eksimplaren Ét.

korrespondear-
anlik berjocht.
fan U{ouwerij

Fryslàn/Afrk.

JÀARPR()ORÀMMA 2 O()2. 2 ()()3 PLÀIIEI.À]{ DSVROUWE}I

15 januari - '§7'oensdagmiddag 14.00 u.
in de Nij Nijhof te Holwerd. "Jaarver-
gadering". Aansluitend zal Apotheker
Dikhoff iets vertellen over "Zinvol medi-
cijn gebruik'.

februari - "Eensdagsbestuui'

13 maart - Donderdagavond 19.30 u. in
het Bowling Centrum te Dokkum.
Gezamenlijke avond met Dongeradeel-
Oost en Dokkum. Kabaretselskip "Sjesa".

10 april - Donderdagavond 19.45 u.
dorpshuis Tirnawerth te Ternaard. Mevr.
Bastiaanse uit Hijum met'Adoptie duurr
een leven lang".
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Irylsï u DÀI...

... de Stichting Recreatie en Toerisme op
zoek is naar een nieuwe campingbe-

... fiets- en wandelroutes nog verkrijg-
baar zrjn bijTineke en Sara?

... u deze gratis kunt ophalen?

... u data van activiteiten kunt doorge-
ven aan ïneke?

... zij die dan laat plaatsen in de doarps-
bel?

... iedereen er dan van op de hoogte is?

DE SIRIES
(Grutto)

Betiid yn 'e maitiid
hearst myn rop 

.wlet-wleto-wteto.
Ik stean graach
op in hikkepeal.
Ik bin brÉn mei
read-brune kop
en hals.
Ik ha in lange
rjochte snaffel.
Ik hàldt àn

heer/ster voor camping
Mounerak en De Dobbe?

Het

... u de reacties kunt sturen naar: Stich-
ting Recreatie en Toerisme, Postbus
13, 9150 AA Holwerd?

... voor informatie u ook kunt bellen
met Upt Hiddema, tel.561370?

... de kerstboom weer door dorpsbelang
op het Bosmds Plein ïs geplaatst?

... de Herv. kerk en de molen in deze
donkere dagen weer in de schijnwer-
pers staan?

... Hock Rock weer wordt gehouden bij
de Sound?

... op 11 maart 2003 de ledenvergade-
ring van dorpsbelang is?

... na afloop de Fryske Kameleonfilm te
zien is?

... de officiële opening van de Pölewei,
Stasjonswei nog even wordt uitge-
steld?

... er nog enkele boekjes re koop zijn
over Oud-Holwerd geschreven door
M. Geertsma voor € 9,00?

... er ook nog boekjes verkrijgbaar voor
€ 3,50 zljn over wapens en vlaggen
van de stad en dorpen in de gemeente
Dongeradeel?

... deze boekjes verkrijgbaar ,rj bij
Tineke Veldema, Pölewei 16?

... u niet met de auto op de stoep mag
parkeren?

... de stoep dan wordt kapotgereden en
er dan geen voetganger meer langs
kan?

... dit ook helemaal niet nodig is?

... in de bebouwde kom maar 30 km.
mag worden gereden?

wiet làn en
kwelders.
Myn aaien liz ik
yn it gerslàn.
Ik bin in Skries.

Morqenzon l2 € 0.90

Diz.ze bondel mei fugeltsjes is te krijen
by: de shriuwster Sara Hofman,

l0
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DÀO SIilTERIIÀÀSJE, DÀÀ0, DÀÀ0... IOI VOI.OE}ID JÀÀR!

No
de
het
in Holwerd. Met een tearn van maar liefst

Activiteiten
aar goed, de
op de been
bleef ervoor

zorgen dat we plezier hadden in deze
organisatie. \fe hebben dan ook gepro-
beerd om er een succesvol feest vaà te

van Upt bleek al snel dat er nog rwee
Pieten vermist waren. Gelukkig is er in
deze moderne tijd ook een Piei mer een
mobiele telefoon en werden ze snel
gebeld om toch snel naar Holwerd toe re
komen. Met zulk mooi mareriaal als de

videofilm
eoscherm,

[ 3i.ï:ï
bij de Disco en Spelshow die uitstekend
begeleid werd door Rob en Pera v.d.
Holst.
Na afloop kregen de kinderen een heer-
lijke mandarijn, geleverd door Fam.
Bergema, waarna zij weer naar huis terug
konden keren. De uitgedeelde kleurpla-
ten werden geleverd door een bij ons
onbekende zwerfpiet die niet op onze
sponsorlijst voorkwam. De betreffende
ondernemer hrijgt van de Activiteiten

5
ks

neus voorbij gaan als er niet i.,, g"", ríl
anderen betreffende de sponsoring.
De sponsors en de vrijwilligers die wel
een goede wil hebben getóond zullen
daarom hierbij extra genoemd worden
want mede dankzij hun inzet hebben de
kinderen een prachtige middag gehad.

Namens de Activiteiten Commissie

Action Driae, Jelmer, Siemen, Ester,

()PR()EP ()PR()EP ()PR()EP. ()PR(}TP

Wie wil voor dorpsbelang een ileuw
logo ontwerpen?

Voor meer informatie kunt u Tineke
bellen. Tel.56216l.

13
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ÀI.D MÀR TIÏ

As jo àlder uturde en sti$
en der rek sl'fipt ilt jo liif
Is it tiid jo öf te free§en,
Moat ik faaks en rnear bewee§e

be§in wat foar jo selst te trimmen
dan sil jo rillegau fornimme,
dc stiifens sakhet byjo dzl,
jo reitsje better y jo fel.
Nei 'n shofisje wrachtsjes taier,

fielz jo je arn?er tritich jier
De àlde dei wurd uter 'n seine,

sa binne jo ek noch oan 't lijnen.

Jo fiele je as 'n swebsje sa rëd,

en geane jírns tige linich o? bëd.

De oare deis fit as 'n nilt,
geane jo dër fleurich *" oP#on 

rde Boer

VERA

GEL ALOE

OR:
ERBETERING VD WEERSTA ND
VensrERKtNG vD AFWEER

Df SAP \AN DE ALOE VERA BEVAT iTIEER DAN 75 VERSCHILLENDE VOEDINGSTOFFEN

Aloe Vera Dranken
Cosmetica

Voedingssupplementen

Persoon I ijke verzorg ing
Gezichtsverzorgíng

lnformatie & Bestellijn
o5í9 - 562865

06 29í 82'.t 24 9í5í JT Holwerd

FORÉ1'ERv
lruro àpRoancrs

GESÍAB]LISEERDE

ALOE VERA
GEL
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VÀil BOt I()T BT()EM

Mij wordt wel vaker gevraagd, wat doe
je eigenlijk precies met de bloembol-
len, hoe gaat het in zÀjn werk? Dit zal
ik in een stukje proberen uit te leggen.

muraties e.d. die door een afwijkende
bloem zich laar onderscheiden. Deze
planten worden weggespoten met een
milieuvriendeli.ik middel. Alleen de wit
en geel bloeiende soorten laten heel
moeilijk afwijkingen in de bloem zien,
maar die laten zich op het blad, t begin
maart, onderscheiden, wat overigens een
veel moeilijkere manier van selectie is.

behalen klasse;
verkoop is de
duurst. Om de
verlopen moet
water en voedingsstoffen beschikken en
moeten we ze beschermen tegen schim-
melziekte e.d. Dit gebeurt met gewasbe-
schermingsmiddelen die zeer selectief
werken d.w.z. dat alleen de schadelijke
schimmels worden bestreden en verder de

een perceel tul-
ekten, een keur
, eenden, enz.

wat ook al aangeeft dat we milieuvriende-
lijk produceren. Ten onrechte wordt ook
wel anders beweerd.
In juli rooi ik ze en probeer ze in t 24 :uur
"winddroog" te hebben d.m.v. een storm-
wind. Daarna worden
gesorteerd in een kl
plantgoed en in een
zgn. leverbaar. Het

meestal in 3 maten gesorteerd en deze
worden 'gelezen en geteld en gaan in afle-
verfust naar kopers, bloeiers en expor-
teurs. Deze laatste groep versturen ze naar
diverse landen over de hele wereld.
Een gedeelte van deze bollen hou ik thuis
om ze af te broeien. Het plantgoed gaat
weer voor de 'bewaarwand'.
De broeibollen bewaar ik bij 17"C tot
deze het zgn. stadium G hebben bereikt.
Dit houdt in dat in de bol de gehele toe-
komstige plant, inclusief bloem, is
gevormd. Vanaf dit stadium moeten ze

nog een aantal weken, per ras, verschil-
lend, bij l7"C - 20"C staan, meestal
minimaal 3 weken. Om een tulp ver-
vroegd in bloei te krijgen, moet je de
winter proberen na te bootsen. Tulpen
hebben centraal weken kou nodig (lager
dan 10"C) om te kunnen bloeien.
Daarom volgt er dan een koude periode,
ook per ras weer verschillend (13-17
weken). Eerst begin ik bij 9"C en zo af
bouwen tot 2"C in december.
Drie weken voor we ze bij l5"C zetten
prikken we de bollen op de zgn. 'prik-
bakken en worden ze bewaard bij t 5'
om wortels te maken. Na deze 3 weken
worden ze 'ingehaald' en komen ze b1j t
l5"C te staan in het licht.
Begin januari hebben ze + 4 weken werk
om in bloei te komen en gedurende de
winter vordert wordt dit 3 weken.
In het knopstadium plukken we ze en
worden gebost en verpakt en zoals snij-
tulp via o.a. bloemist en veiling verkocht.
De overblijvende bollen bezitten bolletjes
(klisters) en nadat deze klisters de'oude
bol' hebben le
het voorjaar ges
het plantgoed

het
uld

met water en als de bloem geplukt is is er
nag over.
De men om weer
tot

t5
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H()TWTRD ()P IilIER}IEI

In een vorig nummer van de Doarpsbel
brachten we"de site van en over Hol'werd
al eens onder de aandacht. Het doel van
deze site is zoveel mogelijk bezoekers te
trekken naa. *ww.h"olíerd.nl en zo
Holwerd te promoten.'§7e willen bij deze
een oproep doen aan alle verenigingen,
bedrijven en personen in Holwerd die
iets te melden hebben; jullie kunnen het
kwijt op wwwholwerd.nl.
Geef als je bijvoorbeeld iem organiseerr
het ook even door aan iemand van de

redactie, levend
en uP-to- ot over
de gehele wat er
in Holwerd zoaJrc beleven is. Ook willen
we bij deze een oproep doen aan de men-
sen die het leuk vinden zo nu en dan een
bijdrage voor de site te leveren, we zoeken
nog enkele radactieleden. Lijkt jelu dat
wat, meld je dan aan bij de redactie.
mail Eric Pruis; eric@holwerd.nl

redactie www.holwerd. nl

OPPÀÀD, MÀÀIfi DORPTil TTEOWUS ()P I}IIERIIEI

Cursusinfornr atie 2OO2 -2OO3

. Kennismaken met de computer

. Vindow 98

. Tekswerwerken'§?'ord deel I

. Tekswerwerken Word 97 deel 2

. MS Access 97 of MS ExcelgT

. Internet en E-mail deel I

. Internet en E-mail deel 2

. Onnverpen eigen websire

. Haal meer uit uw digitale
fotocamera/scanner

. Het bewerken en gebruik van
Grafische bestanden voor uw eigen
website

De cursussen kunnen zowel op de och-
tend, middag als ook op de avond wor-
den verzorgd.
De cursussen worden op de volgende tij-
den gegeven:
. ochtend 09.00 - 11.30 uur
. middag 13.00 - 15.30 uur
. avond 19.30 - 22.00 uur

u meer weten over een cursus oP een
locatie naar eigen keuze dan kunt u con-
tact op nemen met één van de hieronder
genoemde personen.

De heer Arie van Barneveld
0566-623727 (ook's avonds en 's zater-
dags) ofo58-2846525
De heer Peter Busscher
o58-2846525
of stuur een e-mail aan:
cursus@oppaad.nl

Naast dat AOC Friesland computercur-
t

Sneek, Leeuwarden en Buitenpost) te
volgen.
Voor informatie daarover neemr u con-
tact op men dhr. Peter Busscher, rele-
foon 058-2846525.

Bezoek ook eens onze site:

§TWW.OBPAAD.NL

ofzie eens op

§TWWAOCFRIESI^AND.NL

17
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HUtSÀRIS

Dokter L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevallen tel. 562255

Dokterswacht:
's middags vanaf 17.00 uur tot 's mor-
gens 8.00 uur. Tel. 0900 ll27ll2

Ernstige situaties: I 12

TRIESE UilD
Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging,
- trGaamzorg
- Ouder- en kindzorg
Uideen verpleegartikelen ma. t/m do.
9.00 - 17.30 uur en vrijdags van 9.00 -
14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,

alle informatie:
dag, ca. 22 cent

per min.) Tesselschadexraat 29, 8913
HA, Postbus 417, 89Ol BE Leeuwarden.

t0]tilfiADRESSHl

Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graafl
561809
"de Laatste Eer":
zinga-Di.ikstra,

Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele rct. 06-20620647
Bij diens afwezigheid: T. v.d. 'W'oude-

Plantinga, De Teebus 8, tel. 562002.

HSIOTHERÀPIT

J.R. Moorman, praktijkadres:
Bloemsteeg 6 (ingang àld Pölewei), tel.
5624781561876.

HUISÀRISEil I.ÀB()RÀI()RI U M

Plaats: Nije Nijhof, maandagmorgen van
10.00 - 10.15 uur.

IÀ1IDÀRIS

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

PEDITURE

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

WIJIBTHEER

Heeft u klachten, dan kunt u dit melden
op tel. nr. O519-298777.

BESÏUUR

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Secretaresse: Hennv Hiddema
Medwerd 1, tel. 561370

Penningm.: Dirk Bergema
Pölewei 2, tel. 561423

Redacde: Tineke Veldema,
Pölewei 16, tel. 562161

Leden:
- Egbert Boonstra

Gama 3, rcL.562421
- Marten Slager

Landswelvaren 19, rcL. 562201
- Leo Smidt

De Fellingen 18, tel. 562200
- Petra v.d. Holst

Prof. Holwardastrjitte 53, tel. 562146

Postadres Dorpsbelang
Postbus 24,9150 AA Holwerd.
Bankrel.: Regro Bank, nr.94O53961

rlil.EvtREil t(oPtJ

Agenda datum en kopij uiterlijk 4 maart
2003 inleveren bij Tineke Veldema,
Pölewei 16 te Holwerd.

I

l9


	IMG
	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005
	IMG_0006
	IMG_0007
	IMG_0008
	IMG_0009
	IMG_0010
	IMG_0011
	IMG_0012
	IMG_0013
	IMG_0014
	IMG_0015
	IMG_0016
	IMG_0017

