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Dorpsbelang is opgericht io 1962 de
exacte datum is niet bekend. Door inten-
sief zoeken hebben we nog een paar
namen kunnen achterhalen wie in het
eerste bestuur zitting hadden. Dit waren
de heer Terpstra en de heer IJ. v.d.
'\Voude. De notulen die we nog konden
vinden beginnen pas vanaf 1967 of 1968.
(Her jaartal werd er eerst ook niet bijge-
schreven). In dar bestuur zaten in ieder
geval dhr. H. Plekluinga (woont in de
Voorstraat), de heer G. Bilker van
Duinen (van de Pölewei) en de heer IJ.
v.d.'§?'oude.
Plekl«inga, waar ik de informatie van heb
gel<regen, vermeldde dat er in ieder geval
nog één persoon moest zijn omdat een
bestuur altijd oneven is. Hij kon de 5e
persoon niet meer bedenken. Ook vertel-
de hij mij dat van elk kerkgenootschap
één persoon werd gezochr. Zo ging dar
vroeger. Ook viel het mi,i op dat de eerste
vergadering die genotuleerd staat toen

ook al op een dinsdag werd gehouden, dit
gebeurt nu nog steeds. Ook werd deze
vaak gehouden in toen nog Hotel
Kuipers of de Gouden Klok of ten huize
van..., zoals dat werd beschreven, nu
meestal in het Amelander Veerhuis.
Nog één leuke anekdote wil ik u vertel-
len:

nbereikbaar). De

"ï:::,l"";tr";
nomen)

Dit waren even een paar anekdotes uit
deze 40 jaten' 

Tineke verdema
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In 1962 is dorpsbelangen Holwerd opge-
richt. Dat is dit jaar dus 40 jaar geleden.
'§7e willen dit niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Op de jaarvergaderingvan 12
maart wordt dit gevierd met een drankje
en zingen bij de accordeon. Onze inzet is:
een leefbaar dorp, behoud van culturele
en natuurwaarden en een gezamenlijke
inzet van de Holwerders, om dit te berei-
ken.

Intussen is er een begin gemaakr mer
plannenmaken wat betreft het herstruc-
tureringsgebied: Nijhofi de Kamp, van
Bongastrjitte, westzijde Fonteinstrj itte en
Beijertstraat bejaardenwoningen. Er is
een planteam gevormd met mensen uir:
bewoners, dorpsbelang, S\fOD, ge-
meente, woningcorporatie, huurcommis-
sie en het projectbureau. De plannen lig-
gen nog helemaal open en er zal voldoen-
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de inspraak zijn voor de bewoners van dit
gebied. Binnenkort zal er een enquëte
over wonen in Holwerd huis-aan-huis
worden verspreid.
W'el staat vast dat dit deel van Holwerd er
in de toekomst heel anders uit gaat zien,
we hopen dat het een mooie buurt gaat
wordeÀ met betaalbare huur- en koopwo-
ningen.

Dorpsbelang heeft plannen voor wan-
del/fietspaden rond Holwerd bii de' d en daar i. po'siUef

annen zun nu rnge-
projecten in Anjum.
e vermelden dat het
n heeft om de

baggeren en daar-
te leggen. In com-

Í,Yï:r.'i.'.tl:
ubsidie voor komt.

roep mensen het
Er is gesnoeid en
van de takken.

bijv. de lindebomen
beter uitgroeien en door het maken van
rails komen er meer insecten en dus
vogels in het bos. Er hebben zich nieuwe
enihousiaste mensen bij de groencom-
missie aangemeld.

Eind maart wordt er een start gemaakt
met de dorpsvernieuwing aan de Sta-
tionswei, §(il Dijkstrastrjitte en Pölewei.
Het zal wel overlast met zich meebrengen
maar dan hebben we daarna een aange-
name, verkeersveilige route door
Holwerd.
Dhr. Klaas Herder, Pölewei 6, tel.
562117, zd optreden als aanspreekpunt
wanneer het gaat over informatie en cala-
miteiten die kunnen spelen, tijdens de
werkzaamheden, naar bewoners, gemeen-
te ofaannerher toe.

De iisfrgel
Yn Holwert is er ek in oantal kearren
sjoen. Ik seach him yn Dokkum: de
Iisfffgel. Hy is efkes grutter dan in mosk
en liket wol in tropyske firgel mei fel
glànzjend blauwe rëch. Syn frnderside is

Sa no noch in lyts gedichtsje dat lësten yn
myn holle opkaam:

De hàldc uyn
jaait oer

dz bbate

hnnen.

ï Is janneutaris

mar dz

hazelaar bloeit.

Sara Hofman

Holwerd temg in
fietselfstedentocht
HOLTtrERD - Een paar jaar
geleden is Holwerd om
onduidelijke redenen gewipt
uit de elfstedentocht voor
fietsers. Volgens de PvdA
Dongeradeel doet het gemis
van dit toeristische evene-
ment d-t zich voelen in de
portemonnee van de plaatse-
Iijke middenstand.
De fractie zal het college van
B&W vragen zich in te span-
nen om het dorp weer op de
fietskaart van de tocht te
krijgen.

c-B - z zo.>z-
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Maart - April
Op 20 maart hadden we onze lste
bestuursvergadering in 2001. Met twee
nieuwe bestuursleden in ons midden, nl.
Leo Smidt en Petra v.d. Holst zijn we
weer met frisse moed begonnen.
Er is besloten dat Leo narnens dorpsbe-
lang zitting gaat nemen in het bestuur
van Recreàtie en Toerisme. Egbert en
Petra gaan proberen weer nieuw leven te
blazen in de activiteitencommissie.
Tineke zal de taak van Anke overnemen
betrefËnde de kopij van het dorpslran-
tje. Henny neemt de secretariële taak over
van Tineke.

De Fellingenflac de St. Amas willen er
meer huizen bijhuren om zo nog meer

doorgang zal ftrijgen.

Dorpsvernieuwing: er heeft een gesprek
plaatsgevonden tussen Dorpsbelang en
de wethouders Lalkens en Boorsma over
de dorpsvernieuwing. Door de gemeente
is hiervoor € 177.000,- beschikbaar
gesteld. Dit geld wordt besteed voor de
verfraaiing van de weg en herstrating:
betreffende de Pölewei, Stationssrraat,'§í'aling Dijksrastraat. In het voorjaar
2002 wordt er gestart met het plan. De
inspraakavond voor bewoners en belang-
stellenden is gesteld op l2 april a.s. in 't
Sintrum. De tekeningen betreffènde deze
vernieuwing liggen ter inzage in het
Amelander Veerhuis en bij Sara Hofman.

Ook hebben we OVH uitgenodigd. Er is
destijds afgesproken dat er een keer per
jaar een uirwisseling zal plaatsvinden. Dit
is een goede zaak en tal van kleine punten
worden over en weer besproken o.a. het
sinterklaas gebeuren/50-km zone bij
Mounerak-ijsbaan/het parkeren van
vrachtwagens binnen de bebouwde kom
enz. Er wordt een brief opgesteld naar

B&\f betreffende de 50 km zone
narnens OVH en Dorpsbelang.

april het
ns kan de
doorgaan

vanwege i|l{I<Z.
Op I mei is er de jaarlijkse schoonmaak-
aanpak van de speeltuin.

mei a.s.

Een aantal knelpunten van buurwereni-
gingen zijn: eanvraag extra parkeerplaat-
sen en bepaalde verkeerssituaties
. De verkeerssituaties gaan via dorpsbe-

lang en de kleine dingen gaan via wijk-
beheer: Tel. 298777. Dit is ook het
telefoonnummer van groenbeheer. Het

. 

telefoonnummer van wijkbeheer wordt

Leeuwarden, dat dit problemen ople-
vert voor de bewoners van Holwerd en
de middenstand.

Er is een ingekomen stuk van Landelijk
Centrum opbouwwerk: deze toersr de
dorpskranten in Nederland op verschil-
lende kwaliteiten. De hoogst haalbare
score is 300 punten. Onze uitkomst is
194 punten, dus niet een slecht resultaat.

De rec
in ere
gedaan
er gaat een brief naar de gemeente.
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Voorwoord Doarpsbel: hierin komen
voortaan een aantal punten te staan waar
Dorpsbelang mee bezig is zodat de bewo-
ners een beter beeld krijgen van de
inhoud van het doen en laten van
Dorpsbelang.

Evaluatie inspraakavond dorpsvernieuw-
ingsplan d.d. 22 mei: Het gehele plan is

als positief ervaren en met de uiwoer
wordt begonnen voorjaar 2002.

Augustus - september - oktober
Ingekomen brief van Friesland Bank als
reactie op deFect pinautomaat. Een brief
wordt gestuurd naar de gemeente betreË
fende 50 km zone Mounerak.

Buslus: deze komt waar hij gepland is.

Intocht Sint Nicolaas: wordt dit jaar gere-
geld door Dorpsbelang en OVH, aange-
zien de activiteiten( ommissie op non-
actief staat.

Oude postkantoor: is verkocht en de
disco gaat eruit.

Bij het vieren van het 40-jarig jubileum
Dorpsbelang zijn ge:n subsidies beschik-
baar, dus het moet uit eigen budget. Het
idee is om de jaarvergadering kort te
houden en daarna het feestelijke gedeelte
met een hapje en drankje te vervolgen.

Hoge pier
levert bben
met d heb-
bent t.z.t. een gesprek met dhr. Boorsma
over dit probleem. Dorpsbelang denkt
om alvast een verkeersbord te plaatsen
voor een afs'chrikeffect.

Bouwkavels: er is een tekort aan bouwka-
vels in Holwerd. Dorpsbelang stuurt een
brief momenteel
geen en dat ons
als D arr.

De Kerst Sing-inn is op 16 december a.s.

en de Sint intocht is op 24 november.

De Sound: deze is elke zaterdagavond

open van 22.00 - 24.00 uur voor de uit-
gaande jeugd in Holwerd. Een positief
initiatief.

Het in ere herstellen yan oude wandelpa-
den: per I oktober is er het projectbureau
GGA in Anjum geopend. Dezen stimule-
ren plattelandsprojecten d.m.v. het ver-
krijgen van subsidies. W'e maken met hun
een afspraak.

Holwerd op internet: www.holwerd.net

November - december
Uitgenodigd zijn De Sound en Hokrock
organisatoren om het een en ander door
te praten voor de oudjaarsnacht.

bezorgd en hen gefeliciteerd met de
prachtige zaak. Een aanwinst voor
Holwerd.

Het publicatiebord in Holwerd wordt in
het voorjaar 2002 opgeknapt.

De hoge snelheid bij de Zeedijk het
wachten is nu op een gesprek met
Rijkswaterstaat.

baar is.

De molen wordt in de decembermaand
verlicht, maar aaÍ
niet vanwege ge-
komen brief de

van de Prof.

:..,l:::'#.'ï,ïï:;
gestrooid en dit is wel degelijk van
belang. In februari 2OO2 moet er een
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brief naar de gemeente om dit aan te
kaarten voor volgend winterseizoen.

2002 volgt er een gesprek met de ge-
meente.

Slagerij Grijpstra sluit voorgoed de win-

re toekomst.

Januari - februti2002

de Nijhof (nr. 2-22), van Bongastrjitte
(r,r. l-7), De K*p (nr. 5-35), Fon-
teinstrjitte (nr. 13-59) en de Beyertsrjitte
(nr. 66-98) is het meest nijpend. Hier

§V'elzijn
buro. D
de hers
woonwijken.
Op de inzage-avond van de dorpsver-
nieuwing d.d. l0 januari waren ongeveer
30-40 mensen aanwezig.

l9 januari was er de schoonmaak van het
Holwerder Bos om l0 uur t ochtends.
Zelfs een aantal gemeenteraadsleden sta-

ken de handen uit de mouwen, wat u ook
in de NDC heeft kunnen lezen.

Een inwoner van Holwerd loaram met de
informatie dat in de kelder van het Fries
Museum allerlei spullen liggen uit
Holwerd. Hij wil eventueel een oud-
heidskamer in Holwerd oprichten.

fotot gemaakt voor
de dorpsl«ant. De

lke keer een andere
p komt. Op de jaar-

vergadering worden deze fotot tentoon-
gesteld.

Er is een PvdA-werkbezoek op 25 febru-
ari in Holwerd geweest. Dit was voor alle
do rela-
tie lgens
de afen
naar hun zeggen zullen ze Holwerd niet
vergeten.

Er is een brief van de gemeente binnen-
gekomen als reactie op ons bezoek van 7
,anuarl
aan de
van de
voort uit het plan waterschap. De ge-
meente wenst deze werkzaa.mheden te
combineren met her op diepte brengen
van de vaart en met het aanleggen van
een fietspad. De financiering is nog niet
rond en dit project zal bij het projecóu-
ro GGA worden ingediend voor subsidie-
mogelijkheden.

§?'andelpaden en dorpsbos Staatsbos-
beheer: dir project is ingediend bij het
projectburo te Anjum.

Herstel oude kerkenpaden: Omdat
bekend is dat meerdere dorpen het initia-
tief wensen te nemen voor het herstel van
oude kerkenpaden, is dit voorgelegd bij
projectburo GGA. Inmiddels is het initi-
adef daartoe genomen, in samenwerking
met landschapsbeheer.

Het werkbezoek van College B.&'§71 aan
Holwerd is gesteld op 20 maart a.s.

Tot slot wil ik u melden dat het aantal
leden van Dorpsbelang 537 is.
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Anne Dijkstra is geboren in Holwerd op
Ieltsjebuorren e

glng eerst naar e

Keningstrjitte e

Hinke) en da e

school aan de Stasjonswei. Vervolgens
naar de ambachtsschool in Leeuwarden
(Machine Banl«verken) en daarna naar
de MTS in Leeuwarden ('Werktuigbouw-
kunde).
Na twee jaar volgde de dienstplicht bij de
Luchtmacht in Nijmegen, vliegveld
TWenthe en later vliegveld Leeuwarden.
Na de diensttijd naar garage van der Bos
in Holwerd en véél praktijkervaring
opgedaan bij'§?lllem Stel!!
Inmiddels ook weer aan de studie voor de
vakdiplomat Beroepsgoederenvervoer en
Rijinstructeur. . .

Na het behalen van deze diplomas is hij
begonnen met een Rijschool- en
Taxibedrijf Hij werd lid van de BFA
(Bond van Friese Autorijscholen) en na
enkele jaren bestuurslid (voorzitter) van
deze Bond. Na een fusie van de BFA met
de, landelijk opererende, BOVAG werd
hij voorzitter van deze organisatie...
En dat betekende full-time organisatie-
werk elders in het land m.b.t. de oplei-
ding en examens van ri.iinstructeurs en
weinig tijd voor thuis!!
Na t 12 jaar heeft hij in 1980 - in het

exploitatie Parkeerterreinen + taxiwerk.
Na enkele weken echter volgde een over-
leg met het Hoofd um -d. Afdeling
Verkeersveiligheid van het Ministerie. Dit

overleg resulteerde uiteindelijk toch
(weer) in een vast dienswerband bij deze
organisatie met als standplaats: het
Provinciehuis in Leeuwarden!
Taakstelling: gestalte geven aan de regio-
nalisatie van het Verkeersveiligheidsbeleid
in de regio, te beginnen in Friesland...
Met medewerking van derden is ook deze
taak tot een goed einde gebracht en is
inmiddels in iedere provincie een derge-
lijk Orgaan!
In mei 1990 is Anne met de VUT gegaan
en dat betekende weer afscheid nemen
van vrienden en collegat. Tenslotte volg-
de nog een decoratie van de toenmalige
C.d.K. Dhr.'§Tiegel en dat was dan het
afscheid nemen van zijn levenswerk!
Na een korte rustperiode volgde de
benoeming sies

alsmede een het
dorpsgebeur atie
en Toerisme het
algemeen...

Krant
Anne is geabonneerd op de Leeuwarder
Courant en de Tèlegraaf en krijgt (nog
steeds) de nodige vakbladen over uerheer
toegestuurd.

l*zen
Verkeerstechnische tijdschriften over
opvoeding en -vorming van deelnemers
aan het Verkeer alsmede info over de ont-
wikkelingen binnen het senioren-
bestand...

Muziek
Hij houdt van dansen en Nederlandse
muziek...

Hobby's
Op vakantie met de (klein)kinderen en
behulpzaam zijn binnen het seniorenbe-
stand...
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Sport
Dat was toen kaatsen, voetballen, schaat-
sen en uiteraard gym van Pietsje
Koopmans en nu.., zwemmen.

Drank
Een wijntje of een glaasje fris!

Hekel aan...
Troep in de woonomgeving en niet goed
verzorgde Íoutes voor toeristen in het
eigen dorp. Onjuist parkeer- en verkeers-
gedrag van mensen waar de politie niets
(meer) aan doet.

'§í'at vindt u van Holwerd?
Holwerd is een mooi dorp langs de kust
met de nodige bezienswaardigheden,
maar.. , "mensen moeten een dorp rnaben".

Wie zou u graag willen ontmoeten?
Via mi.in "werk" kom ik nog door de hele
gemeente en dar is voorlopig wel vol-
doende.

Dorpskrant
'§?'ordt door ons goed gelezen maar méér
info over "nieuwe" Holwerters alsmede
een verslag van kennismakingsbezoekjes
aan deze mensen is een goede zaak en
komt de LEEFBAARHEID in het dorp
zéker ten goede!

'§íie moet de volgende keer geïnter-
viewd worden?
Durk Bilker

Yraagaan diegene?
De ontwikkelingen rond de '§(i'oning-

bouw in Holwerd in relatie met de
Leefbaarheid...

Het sociale beleid varl onze gemeente.
\f.1ar 1k gewaagd ben om ook in dezen
mijn zienswi.ize te geven wil ik dat graag
doen.
In de eerste plaats kan er meer worden
gedaan aan leef-
baarheid op bnt-
aolbing'een erbij
valt o.a. te d roe-
wijzing van een woning e.e.a. in samen-
hang met de aanstelling van een gemeen-
teliike " Dorpscoördinator".

Verder is er in deze regio nadrukkelijk
behoefte aan een (verdere) activering van
het Ondernemersbestand (Landbouw,
Middenstand en Industrie) alsook aan de
sectoren Recreatie en Toerisme. (Dus b.v.
herziening van de beslissing van het
N.N.B.V.T. inzake de Elfsteden-fiets-
route: niet via Hegebeintum maar terug
naar de vroegere situatie: dus via
Holwerd!!)
Hierbij moet het tevens mogelijk worden

Iijk) een halt worden toegeroepen...

Ten aanzien van het seniorenbestand in
onze
zaak
stem
onderschreven "Een leven lang zelfstan-
diggedachte!!" En dat betekent juist voor
het platteland méér aandacht besteden
aan HULP en ZORG!!
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DE HISIORIE VÀil 'Dt SIEI.P'

Volgens overlevenden moet 'De Stelp'
ongeveer in het .iaar 1777 ge\ouwd zt1n,
dit blijkt ook uit muurankers die tijdens
verbouwingen gevonden zijn waarop de

bewoond.
Tèvens wist zij mij te vertellen dat de heer
Sjoerd Osinga, geboren 28 november
1865 en er 1960
in de gez 95 jaar,
op de p was de
boerderij. De laatste 19 jaar van zyn

ste bewoners waren van de boerderij.
is door dhr.

if::ïlïö
stond.

Van 1989 tot 2000 hebben dhr. Berend
Jansen en zijn vrouw Hanelore de
Pollehoeve bewoond. Dhr. Jansen was
pastor bij de Baptisten gemeente in
Duitsland. Door pensioengerechrigde
leeftijd konden \ryij, Harm en Rica
Venema, het in 2000 van familie Jansen

Harm Venema
Stelpspad 10, 9151 JB Holwerd

Tel./fax 0519-562218
www.destelp.nl

P.S. zie ook onze advertentie elders in dit blad.

De onderstaande artiesten treden voor u op:
H.C.R. "het Amelander Veerhuis": De Sellinat
H.C.R. "de Gouden Kloli':
Cafe Bar "de Steeg":

De bucons voor deze avond zijn te koop bij de bovenstaande bedrijven.
Prijs buttons: tot 18.00 uur: € 10,-

na 18.00 uur € 12,50.

Haal tijdig uw buttons want op=op en vol=vol!!

De bovenstaande bands staan garant voor een uiterst geslaagde avond!
Aanvang avond: 22.00 uur. Einde avond: 02.30 uur

Nanurlijh zal ook dit jazr ueer Taxi Centrale Dongeradeel
er aoor zorgen dat iedereen taeer aeilig en snel naar huis iordt aeraoerd.
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Momenteel wordt er door de aannemer
gewerkt aan de restauratie van de lambri-

vÍaagt mogelijk nog lange tijd, misschien
wel enkele maanden, voordat enkele

de werlrzaamheden in de kerk zrlf aan-
pakken. Nadat het meeste stoffige werk
aan de kant is zal één en ander worden
'afgeverfd'. Een aantal werkzaamheden
zijn zo gepland dat zr achterelkaar aan
kunnen worden uitgevoerd. Het grote
probleem voor ons als kerkvoogden is dat
de werkzaamheden gedurig stil komen te
liggen omdat er bij de één of de ander
eerst ureer materiaal besteld moet worden

met de toezichthoudende directie
(Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen)
besloten om de hoof<laannemer en de
onderaannemers beleefd doch zeer drin-
gend te verzoeken om de werkzaamheden
in ons kerkgebouw met voorrang uit te
voeren.
Met de kerkdiensten die in de komende
tijd gehouden worden zullen we moeten
improviseren. De gedeelten die we moe-
ten gebruiken zullen steeds stofurij en
schoon ge
gedeelten z
liggen. \V'e
kerkganger
vinden. De extra kosten die hierdoor
optreden worden meegenomen in de
kosten van de totale restauratie. Soms
ondokt één en ander bij een enkeling wel

eens een reactie van weinig begrip, iets
waar we toch nogal wat moeite mee heb-

komen-
worden
e groot-

ste problemen hebben gehad.

van de restauratie achter de rug hebben.

afronding van deze restauratie.

U bent van harte welkom:
. Op de historische middag op zlteÍdag,

o.a. lezin-
gen van de heren Paul Noomen (De St.
'§Tillibrorduskerk van Holwerd in de
Middeleeuwen) en Peter Karstkarel
(over de architectuur van ons kerkge-
bouw) en een optreden van het Pniël
kerkkoor uit Huizum o.l.v. de heer T.
van der §7eide (met kerkmuziek uit de

. 
zestiende eeuw).

Verbeek) uit Huizum.
. In de vesperdienst op zondagmiddag

14 aoril om 16.30 uur. Voorsanser is

@r,grtrr] ^l-.r,.het Hervormd kerkkoor Holwerd.
Steeds in ons eigen kerkgebouw.

Bollenactie t.b.v. het restauratiefonds
Ten bate van het restauratiefonds heeft de
Activiteitencommissie een tulpenbolle-
nactie georganiseerd met medewerking
van veelkinderen van de beide basisscho-
len. Met elkaar hebben jullie ongeveer

à

t

I

í
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300 zakjes met 20 bollen aan de man
gebracht. Hartelijk dank voor jullie

wat zakjes door deze
et als klappers de 120
Ds. Kaper in "het

allerlaatste
p de kerst-
ostbesteller

Totaal heeft de bollenactie Í 2lll,00
netto opgebracht. Dit prachtige resultaat
is niet in het minst te danken aan onze
Holwerter bloembollenteler Marten
Slager die de bollen voor een geschikte

Flyers of oud roze '§7'onderfullt in uw
tuin mogen bloeien.

Kerstmarkt
Ook ten bate van het restauratiefonds
heeft de verkoop van kaarsen, kaarten,
handdoeken en bloembollen op de jaar
lijkse kerstmarkt f 302,50 netto opge-

bracht. Ook hiervoor onze hartelijke
dank.
Uw giften zijr nog steeds van harte wel-
kom op bankrekeningnummer
69.97.69.426 voor de Restauratie Ned.
Herv. kerk te Holwerd. Vóór de kerst is
er door een aantal vriiwilligers huis-aan-
huis een bedankkaartjé, t.uà.r, kerstkaart,

Activiteitencommissie
De leden van de activiteitencommissie
t.b.v. de restauratie hebben te kennen
gegeven hun gezamenlijke werkzaamhe-
den te willen beëindigen na afloop van de
tulpenbollenactie. \W'el willen ze elk
afzonderli.ik bij verschillende nog te hou-
den activiteiten meehelpen. Ondanks de
soms wat moeizame samenwerking willen
wij .iullie hartelijk bedanken voor het
werk dat jullie met elkaar hebben verricht
ten bate van de restauratie.

De kerkvoogden.

H ()TWERÏER IRÀI 1I I ]IO§VEI.D(E]I ) O EE il H ()il DTI{I() I tEI

Het trainingsveld van de voetbalvereni-
ging Holwerd heeft de laatste maanden
rot onze grote spijt een multifirnctioneel
karakter gekregen.
'§7as.dit grasveld voorheen bestemd om
trarnlngen
balverenigi
spelers en
training een grote t
drollen verwijderen om een training te
kunnen geven.
Voor's avonds wordt niet alle ongewenste
bemesting gelokaliseerd zodat er regelma-
tig leden van de w Holwerd 'gedrold'
vroegtijdig de training te verlaten om
zich te ontdoen van ongewenste stank.

Uit naam van alle leden en trainers van

de voetbalvereniging Holwerd vragen wij
u vriendelijk doch dringend uw trouwe
viervoeters een andere locatie te bezoeken
om zijn of haar behoeftes te doen.

Stuurgroep Beheer 6c Onderhoud
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WER!fiil 11{ HEÏ B()S

Zaterdag 19 januari.

In het Holwerter Bos deden 20 mensen
uit het dorp mee met het kappen, zagen
en slepen van bomen en takken. Mensen
van de gemeente hielpen ook mee.'§7'e
hadden veel plezier.
Om elf uur was het koffietijd en gingen
we naar het Sintrum. D
gezellig. Ongeveer vijf vo
we weer naar het bos. Er
doen. Alle bomen die om moesren waren
om half één allemaal om. Van de takken

Kom maar kijken en help
de volgende keer ook mee,
want dan houden wij een
mooi bos. Dat wilt u toch
ook.

maakten we
houtwallen. In
de lente kunnen
de vogels daar
mooi in broeden.

Former fuenk Idardi
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lilEuuJs l/Àil HEï tflilDtR!(0oR "sJ0]t0 MÀR I['
Op zondagmiddag 24 maart geeft het
kinderkoor o.l.v. Janny Struiksma een
concert om 4 uur in 't Sintrum.
Onder het genot van een kopje koffie
belooft het een gezelligsamenzijn te wor-
den.

ilIEUWS VAll DE 0RÀ]lJEVERElll(ililO + AfilvlIElTEilC()MMlSSlE

En ik bedoel dan natuurlijk 30 APRIL
want dan staat er weer heel wat te gebeu-
ren bij de sporthal.
Natuurlijk om 9 uur eerst weer de tradi-
tionele optocht met de beide muziek-
korpsen voorop.
's Middags om één uur de klein huisdie-
ren show die vorig jaar helaas niet door
kon gaan. En het gaat dan om de volgen-
de huisdieren:

- konijnen
- cavlas
- kippen
- vogels
- honden
- katten

Deze laatsten kunnen misschien ook nog
leuke kunstjes. \Vij zullen voor elke cate-
gorie een deskundige jury vragen.
Om drie uur lachen met de cabaretgroep
Los Sàn en voor de kinderen natuurlijk
Disco. De entree is inclusief een con-
sumPtle.
's Avonds besluiten we met de groep
Prime Suspect.
De organisatie weet bijna zeker dat er
met dit programma voor iedere inwoner
van Holwerd wel iets te beleven valt.

Ook is er nieuws van het Oranje bestuur;
en dan bedoel ik natuurlijk het feest wat

gehouden zal worden op 7 EN 8 JUNI.
Ook hier beginnen wlj weer met de
optocht, hierna gaan we koffie drinken
met De Bazuin.
's Middags de traditionele kinderspelen
plus volksspelen.
Om deze vrijdag als dag van de jeugd ook
door te trekken naar de avond hebben we
de band LAYS uitgenodigd. Deze band
speelt onder andere actuele top 4O
muziek.
Zarcrdag: \Vij beginnen deze dag met de
conferencier Tèake van der Meer.
's Middags treden onze eigen artiesten op
in een sportief duel en het belooft een

onder leiding
Ook met dit
bestuur bijna
leeftijdsgroep
om graag tot ziens op7 en 8 juni.

Tot besluit is er zondagmiddag om vier
uur nog een dienst in de tent.

Na-mens de besturen,
P Vrieswijk

T

I
I
I
I
I
I

Als u gaat verhuizen

wilt u fit dan doorgeven

aan één van de bestuursleden.
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plannen. Het lijkt ons
d om "uitbundig feest
ties van uw kant zijn

er in het belang van de
commercieel doel. Zij
bij de samenleving en

handelt in het belang van de leden. Zij is
daardoor ook uitstekend op de hoogte
van de cultuur en de plaatselijke gebrui-
ken. Door de persoonliike aandacht bent
u verzekerd ,r"'r, ..r, wa'ardig afscheid.
Om de kwaliteit van de uiwaarten te
handhaven en waar mogelijk te verbete-
ren is een kwaliteitscommissie in het
leven geroepen. Zij organiseert o.a.
thema-avonden voor uiwaartleiders, pen-

Over dit laatste zal het bestuur zich
binnenkort buigen en de voors en tegens
van dit formulier tegen elkaar a6regen.

vaarwerenigingen.
\i7'ie meer over het lidmaatschap wil
weten, evenals over de diensten van de
vereniging, kan contact opnemen met de
secretaris M. Dijkman-Elzinga, tel.
562086 of met de penningmeester S.

Vellinga, tel.561759.
S. Vellinga

Eten en drinken bij rouwmalen

omdat de mensen zo trouw waren aan deze
de burqerman was
t. Hijliet zich dan

tnemen otn eens iets

n. Het uLs een soort
en zich aan hield en zii

die het niet dtdzn stelden zich ruin of meer
buiten de gemeenschap.

In naam aten de mensen ter ere van de

Zwijgen
Bij de dodenmalen die in de vorige eeuw
in Preusden (Duitsland) werden gehou-
den, gin zwij-
gend en r zit-
ten. Nie zich
hebben. Tïvee vrouwen bedienden de
tafel en legden de gasten de reeds gesne-
den etenswaren voor. Dan werd de ziel

e volgens opvattin-
gen voor de deur
uitgenodigd. Iedere
eten onder de tafel
k bij, zodat de ziel
. Na het einde van

de maaltijd stond d
op, veegde het huis s

met wijwater) en jo
riep daarbij: 'Gij he
ken, o ziel! Ga uit!
mochten de gasten weer praten. Mannen
en vrouwen kusten elkaar en brachten
een dronk uit. Het Ëest kon beginnen.

Stok vis
Ook in ons land was het dodenmaal van
oorsprong een lustratieceremonie (reini-
gingsplechtigheid), waardoor de rouwen-
den weer werden binnengehaald in de
kring der levenden. Dat bewijzen onder
andere de zonderlinge samenstellingen



D0PPSBEUNG. naal 2002

een jeder nae zrln vermogen'. In Leiden
werd volgens een bericht uit 1969 steeds,
hoe overdadig de maaltijd ook was, rijste-
brij als toespijs gegeten.

kedbier
Bier kwam er altijd aan te pas. In veel
plaarsen en streken sprak men dan ook
niet van een rouwmadtijd, maar van
leedbier, groeveboer, dodenbier, lovelbier
(daar de dode geloofd werd) droefbier,
troostelbier en dodengelag. De maaltijd
was dan alleen voor de familie. In de

laatste meestal in zeer ruime mate'. Door
het drankmisbruik en de vaak abnormaal
hoge kosten voor het sterfhuis probeer-
den zowel de geesteli.ike als de wereldlijkc
overheid op te treden tegen lijkmalen ea
dodenbieren.

Lepel
In het oosten van Nederland bestond dc.

gasten, driemaal mer zijn lepel op tafel.
Als het stil was werd er gebeden. De
voorman
de hem
hun lepe
voorman
die nog aan het eten was liet direct zijn
lepel vallen. Er werd gedankt en men
maakte plaats voor de volgende groep
gasten. Aan de samenstelling van de ma-
Itijden is te zien dat de aardappel als
voedsel in die tijd hier in Europa nog
onbekend was.

EEil BERICHIJE VAII DE AfiIVITTIIT}I(OMMIS§IE

Het
lige
zrlli
nise
2 à 3 vrijwilligers.
Gelukkig lijkt daar dit jaar verandering in
te komen! Enkele leden van het dorpsbe-

nieuwe vrijwilligers bij nl. Rinze van der
'§7a1, Lucy Venema, Ykje v.d. \W'al en
Nina Boonstra.
Tevens hebben een aantal mensen gezogd
wel te willen helpen bij de uiwoer vàn

ook dit soort

oor het seizm
2002 alweer een aantal leuke activiteintr

te helpen?

19-56242r oÍ
9-562t46

Na-mens de activiteitencommissb,
Petra van der HoÍst
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SIICHÏI1{O REREÀIIE E}I I()ERISMT

In de vorige Doarpsbel heeft u niets van
onze kant gehoord. \7'e hadden op dat
moment niet echt veel te melden. W'are
het niet dat er wel een nieuwe beheerder
zich gemeld had en ook is aangenomen.
Het nieuws is toen ondergebracht in de
kolom: "'§í.ist u dat...". U weet
inmiddels dat Yde Visser de beheerder is

hopetijk volgen er vele.
Uet bijbou*en van de steiger langs de
Holwertervaart heeft nogal wat voeten in
de aarde gehad. Een weg met hindernis-
sen, er werd nl. gewacht op vorst om
zodoende vanaf het i.is te kunnen werken,
dit kunnen we nu echter wel vergeten.
Vandaar dat we half februari gestart zijn
met bouwen vanaf de walkant en soms
vanuit het water. Petje af voor vrijwilli-

sproken. Dit hebben we met opzet
gedaan, omdat het geld toen aanwezig
was en dan kun je het maar beter goed
besteden, zoals obligaties uitkeren. Echter
we hebben nu veel uitgaven voor komend
seizoen en we willen [iever niet lenen bij
de bank. De grootste kostenposten zijn:
ten eerste de nieuwe steiger op camping
"Mounerak" en ten tweede het opnieuw
inrichten van de douche en wasruimtes in
het gebouw op camping "de Dobbe".
Hier zijn de wanden met Tiespa aange-
kleed door bouwbedrilf Van der Wielen.
De wandtegels lieten ló, .r, ,o--ige vie-

len er gewoon af. Deze herstel operatie
loopt aardig
want de ren
niet veel ru
Hopelijk kunt u zich erin vinden, we

De alternatieve elfstedentocht voor de
fietsers is iets wat ons dorp zo is afgepakt.
Het kost ons echt vele overnachtingen en
dit gaat nu al het derde jaar in. Gelukkig
is het verkiezingstijd, de PvdA gaat het
inbrengen bij Burgemeester en
'§í'ethouders, we zijn benieuwd wat er
gaat gebeuren. Henk van Duinen van
"het Amelander Veerhuis" is er veel
achteraan geweest, maar kreeg tot nu tot
steeds nul op zijn rekest. Aan de activiteit
van Henk ligt het niet, het is de ambte-
lijke molen die schijnbaar alleen met
tegenwind draait en het bekende verhaal
van het kastje naar de muur...
De Stichting is tevens verheugd met het
initiatief van het Dorpsbelang om de
oude kerkenwandelpaden in ere te her-
stellen en nieuwe fietsroutes te maken.
'W'e hebben een gesprek gehad met Sara
Hofman en gezamenlijk besloten waar we
een bijdrage kunnen leveren dit ook zul-
len doen. Het is zowel voor de dorpsbe-
woners als voor de toerist van belang, dat
deze op een leuke manier een blokje om
kunnen.
'§?'at recreatie en toeristische mogelijkhe-
den bereft in en rondom Holwerd moe-
ten we maar weer eens stappen onderne-
men. Misschien heeft de nieuwe burge-
meester Roel Casemier oren naar plannen
welke destijds gemaakt zijn. Als oud-bur-

in ieder
et narne
de pier,

zeg maar het buitendijks gebeuren.
Misschien is er binnendijks ook iets te
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halen. Het bekende plan van wijlen lds
Minnema is door het §?'arerschap Fryslàn
nog nooit geheel van tafel geveegd. U
weet wel, een gemaal aan zo.- bij de
'W'esterpolder en vandaaruit een pracht
waterverbindin
Holwertervaart
Dokkumer Ee.
mee, Oostm
Nieuwezijlen loopt nu, dus is er mis-
schien ruimte voor de volgende toeristi-
sche ontwikkelingen in onze Gemeente.

sen we hen veel en goed volksvermaak
toe.
Het jaar 2001 eindigde met veel regen en
2002 is op gelijke voet doorgezet. De
schapen en of pony zyn op beide cam-
pings nog net niet verzopen, maar goed
ook want ze moeten het gras kort hou-

den. De lente breekt weer aan, nog even
en dan komen de eerste toeristen weer op

is echter wel belangrijk dat we deze heL
ben. Het is maar voor enkele keren in het
seizoen dat Yde even vri.i wil hebben-
Voelt u zich geroepen deze vaak plezieri-
ge taak op u te nemen, neem dan contact
op met een van onderstaande personen-

Met vriendelijke groeten,

Rinse van Slooten, Leo Smidt,
Joop Venema, Klaas van der §V'al

en Upt Hiddema

VÀl{ DE BÀZÀR. E]I R()MMTI.MARIfi (()MMISSIE

De Kerstmarkt was weer goed georgani-
seerd en gezellig. De pot met knopen
werd geraden door niemand, er waren
1042 knopen in de pot.
Tine Geertsma was er het dichtste b1), zij
won de lste prijs een slagroomtaart. De
2de pri , rij
l«eeg e ling
laeeg d

Als er niets tussenkomt hopen wij in april
of mei \Meer een Rommelmarkt te organi-

seren. AIs u de servicezegels bij de E-
markt nier wil, mogen wij ze dan vaÍr u,
tegen betaling. U betaalt eerst 1,50 en
kri.igt een set, dan betalen wij u weer en
l«ijgen de set weer van u. Alvast bedanlc
voor de moeite.

Goederen die nog goed zijn (geen grote)
willen wij wel hebben. Belt u naar oos,
dan halen wi,i het op. Tel. 0519-56213,
of 0519-562t40.

De Bazarcommissb
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SÏIffÏIilO WEI.ZIJ}I ()UDEREil D()ilOERÀDEEI.
Oranjewal 28-1, 9101 JV Dokkum. Tel. 0519-292223

Chauffeur
In het nieuwe jaar willen we iedereen
boven de 55 )aar in de gelegenheid stellen
onze activiteiten te bezoeken. De meeste
mensen zijn.goed mobiel, zodat ze zelf
n2ar oÍrze acuvlterten toe kunnen komen.
'W'anneer iemand nu echt niet zelf kan

nodig, die tegen een vergoeding mensen
op wil halen.
Is er iemand die dit wil, laat hi.i/zij ons dit
dan zo snel mogelijk weten, want dan
hrnnen we deze service ook gaan verle-
[en.
Bel de S.'§(i:O.D., tel. 0519-292223 of
05t9-562624

Datum: 25 april2002
Tijd: 14.30 :ultr
Plaats: de Nije Nijhof op de fiets
Kosten: 2,30 euro
Docent: mevr. S. Hofman

Excursie Eendenkooi
Als laatste activiteit dit seizoen gaan we
naar de Eendenkooi te Ternaard. De
beheerder van deze eendenkooi zal ons
rondleiden en alles vertellen wat de func-
tie van de eendenkooi is. Dit is zeker de
moeite waard om er een bezoekje te bren-
gen.

Datum: 16 mei2002
Tijd: 13.30 uur
Plaats: bij de Nije Nijhof
Kosten: 2,50 euro p.p.
Docent: dhr. H. ten Klooster

Opgave voor deze activireiten een week
van te voren bij:
Alie Kooistra, tel. 561212
Anke Hoekstra, tel. 562459

Ibrl«shop blo
Itret mooie wee
irlereen begin
uin te maken.
Eríden, verplant of zullen we wat bloem-

zijn in de winkel verschillende bloem-
*en te laijgen, maar eigenlijk is hetien te Krugen, maar ergen[rK ls

leuker om er zelf één te maken.
eenvoudig maken we van kartonnen
l en wat beton een prachtige trogI en wat Deton een Pracnuge t
u jaren plezier van kunt hebben.

4 april2002
9.30 - 11.30 uur
de Nije Nijhof
4 euro inclusief materiaal

o boswandeling/excursie naar het
l*rder bos maken. Maar omdat er
orerheidswege werd bevolen dat we
het bos in mochten werd het afgelast.
nu niet iedereen teleur te stellen

neef zeften.
activteiten en curssenen

gebruiksvoorwer-lezing oude

Pen

Holwerd:
28 mrt.
4 april

25 aprll
16 mei

Morra:

spelletjesmiddag
worl<shop plantentrog maken
bosexcursie
bezoek eendenkooi Ternaard

22 mei stadswandeling
gids

12 juni fietstocht

Dokkum o.l.v

we het nog een keer in dit pro-
op.
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JEU DT B(}UI.T AOEI{DÀ

Voorjaarscompetitie:
23 aP:Irl
30 april

7 mei
14 mei
21 mei

28 mei
4 juni

I I juni
l8.iuni

2 juli

Najaarscompetitie
9 juli 3 september

6 augustus 10 september
13 augustus 17 september
20 augustus 24 september
27 augustus 1 oktober

Inleg voor de comp
voor de zarcrdag- o
1,50, tenzij ander
voor de competitie i
tijd i.v.m. lodng.

Taterdag- en zondagpartijen
Zondag28 april
Zondag 19 mei
Zondag 2 j:ur,i "De Steeg Partij"

aanvang: 13.00 uur
Zondag 16 juni "Jan Buwalda Partij"
Zondag 30 juni "Beste man/vrouw

Partij"

aanvang: 19.30 uur
Zaterdag 31 aug. "kind/ouder partij"

aanvang: 16.00 uur
Zondag 15 sept.
Zondae 29 seot.
Aanuaig 14.0b uur, tenzij anders uermeld.

IIedere woensdag:
09.00 - 10.00 u. recreatie damesgroep
15.15 - 16.00 u. kleutergymnastiek
16.00 - 17.00 u. t 6 en7 jaar

17.00 - 18.00 u. t 8, 9 en
18.00 - 19.00 u. keurgroep
19.00 - 20.00 u. ll jaar en ouder
20.00 - 21.00 u. da-mes keepfit

D0RPSVI.À0 iftl WÀ1ENVAN HSLIÉRD
Heeft u belangstelling voor een vlag met het wapen van Holwerd? Deze is te bestellen
bij de vlaggencentrale in Dokkum. Hoe meer er worden besteld des te goedkoper kunt
u in het bezit komen van deze vlag.

100 x 150 cm l5Ox225 cm
5stuks .€157,51 5stuks .......€204,45
25 stuks ......€ 40,25 25 stuks .....€ 56,81
50stuks ......€ 24,9L 50stuks .....€ 37,85
100stuks .....€ 17,38 l00stuks ...........€ 27,68
150 stuks .....€ 14,77 150 stuks ...........€ 24,69
Exclusief B.TW

Bestellingen kunt u doorgeven aan: Tineke Veldema, tel. 562161
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U'I$ U DAI...

... er nog enkele boekies te koop zijn
over oud Holwerd, geschreven door
M. Geertsma voor € 9,-?

... er ook nog boekjes ver[rijgbaar voor
€ 3,50 zifn over wapens en vlaggen
van de stad en dorpen in de gemeen-
te Dongeradeel?

... deze boekjes verkriigbaar zijn 6ii
Tineke Veldema, Pölewei l6?

... Henk en Ida d,30 iaar het Amelander
Veerhuis runnen.

... zij dft nog steeds met veel plezier
doen?

... er laatst een vrachrwagen vast stond in
de Kerkstraat bij de Herv. kerk?

... dqe met geen mogeliikheid voor oF

achteruit was te krijgen?

... de firma Vrieswijk uiteindelijk red-
ding bracht?

... dit met regelmaat gebeurt?

... en er toch een bord staat aan de
Leeuwarderweg met "alleen bestem-
mingsverkeer"?

... er aan gewerkt wordt om een oplos-
sing te vinden?

DE Ï()ERSWEI

(gierzwaluw)

Ik flean alryd
en doch alles

yn e loft.
Ik fang der migjes
en spul foar it nëst

sliepe, pearje,
alles op 'e wjukken.
[k raas, gier en stow

tusken de huzen,
meitsje myn nëst

op 'e daken
en yn muorren.

Ik bin in toerswel.

Dizze bondel mei frigeltsjes is te kriien
by: de skriuwster Sara Hofman,

Morgenzon 12
foar € 0.90
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HOL§TERD BEDANKT!
VW "Concordid' bedankt iedereen, die
de wc-papier actie in Holwerd en omstre-
ken tot een groot succes hebben ge-
maakt!! De vrijwilligers kunnen nu weer
verder met de bouw van de nieuwe kle-
druimtes in de Keeche en als alles zich
volgens schema voortzet, dan kunt u nu
alvast de datum van vrijdag 10 mei in uw
agenda plaatsen, want dan staat er een
grootse opening voor het hele dorp
gepland!

Kaatsagenda WV "Concorfi a"
Vrii. l0 mei

Opening van de tribune?

ICNKB jong. afd. 6r d.e.l. +
verl. afd.

7--a.18 mei
13.00 u. Fed. jeugd afd. comp.
2a.25 mei
10.00 u. KNKB meisjes pup.afd.

comp. + d.e.l.

Zo.12 mei
10.00 u.

2o.26 mei
12.30 u. Ledenkaatsen
7-a- 15 itni
13.00 u. Kind/ouder partij
Zo. 16 iuni
L2.30 u. Ledenkaatsen
Za. 22 ilun\
rz.oo ilrarrKB heren hoofdkl.

v.f.2-le
2o.23 iluni
v.a. 9.00 u. Ledenkaatsen feest
Za.6irii
l0J0ï KNKB schoolmei. A& B +

verl. ronde
Za. 17 ausustus
10.00 u. KNKB sen. en jun. d.e.l.
Zo. 18 ausustus
12.30 u. Pearkekeatsen en -boulen
Vo. 21 ausustus
13.00 u. Tsjelke kaatspartij
Za. 7 seotember
12.00 u. KNKB heren 1e H. v.f.-3-7e
Zo. 8 seotember
12.30 v Ledenkaatsen

80 JÀÀR OELEDtil: SffiEEPVÀÀRTSBEDRUVIOHEID lil DE HÀVEil VAll H0IWERD

ero?.

Die haven was een deel van de
"Holwerdervaart", die in zuideli.ike rich-
ting uiteindelijk weer in verbinding stond
met de Dokkumer Ee. Dat doet ze, vanaf
een klein eindje verder terug, ook nu nog,
maar. in het dorp zelf is dat water
gedempt. De haven is een straat gewor-
den. Naar de andere kant maakte her
water, dat in het verleden ook in verbin-
ding met de'Waddenzee stond, een hoek
naar links, vóór het op her eind staande

worden gesproken van vaste ligplaatsen,
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zo vertellen inwoners die zich dat nog
weten te herinneren. Zo had.ie daar gere-
geld de schippers B. Visser, S. Visser, R.
Halbertsma en de fa. Bosscha. Het waren
vooral turfschippers die hier aan de wal
lagen. Ook was er nog het beurtschip van
de schippers Hoekstra en Germeraad,
waarmee een dienst Holwerd - Dokkum
- Leeuwarden v.v. werd onderhouden.
Ttrrf speelde in het begin van deze eeuw
nog een belangrijke rol in het leven. Er
was voor de schippers die deze brandstof
voor bedrijfsleven en verwarming vanuit
de veengebieden aanvoerden, in Holwerd
steeds wel retourvracht, als bijvoorbeeld
compost, aardappelen of suikerbieten.
Een van de plaatselijke turfhandelaren

loonstra, is de grond-
eiende Holwerder
ing van thans, met

transporten e.d. tot

Een andere turfhandelaar, Halbertsma,
had zijn opslagplaats in het pand. Nu is
het de garagebedrijfsruimte van de heer
A. Douma, die in het huis ernaast (toen

het hoge dak daarna
renbedrijf Uilke Hoekstra. Het bleef in
de familie en er woont nu een Gerlof

volgende
bleefeen

a. 
elijk het

Achter de rij schepen is op de oude foto
nog vaag een hoog bruggetje (een zgn.
'heechhout') zichtbaar. Die brug heeft
ook no
gedaan,
van trm
ervan
naarn
de wo
en nu
gardeniersbedrij als
gevolg ook dat gen
in Leeuwarden die
toch echt in Ho
De Aylvawal is genoemd naar het
invloedrijke edele geslacht Aylva, waar-
van enkele leden voor Holwerd (o.a. a.ls

Grietman) van betekenis zijn geweest.

het ook nu nog. Die .Spaanse naa-m. is
trouwens niet eens goed uit te spreken.
Holwerd is het grootste dorp van de
gemeente §7'estdongeradeel, met een
derde deel (ca. 2100) van het totale
inwonerstal. Een van de bekende Friezen

n geleefd was de
Dijkstra, voor wie
Ned. Herv. kerk is

lll l(0ARItERHÀÀL: "lil FIÀUBYI"

Op in woansdei nei it middeismiel giet
Anna nei har buorfrou Hiltsje. It is sok
skoander waar, se kinne tegearre moai in
eintsje kuierje of fytse. Op sa'n middei yn
'e hírs sitte, soe skande wéze.
No, Hiltsje hat der wol earen nei. In rits-
je op 'e fyts liket har gaadlik ta. It is stil en
rëstich waar, dan hoege se net yn e wyn
op te skowen. Hoewol 't de beide froul.iu
al nei de tachtich rinne, binne se noch
tige goed by steat in flink ein te fytsen.

Fansels, it tempo leit net geweldich
heech, mar wat soe dat? Se hawwe de tiid
oan harsels. "Ho even," seit Hiltsje-
"Binne wy wol op'e did werom foar de
fiskman?" "Dër hoege wy ommers net
tsjinoan te jeien," mient Anne. "Ik doch
wer krekt as oars. In sldf yne brievebus-
De man wit wol hoe't er syn bèste klan-
ten betsjinje moat.l' Hiltsje gnysket om
dy wurden. De man fan'e fiskkarre sil fan
dy pear fiskjes dyt se ienkear yn e wike



T-TVAE FGDB
A PABTY.!!

Vóór of nó de sport even genieten van uw welverdiende natje of droogle?

SPORTKANTINE

ryEYN$
in Holwerd is uw adres hiervoor!

0ok voor een warme hap staan wij voor u klaar!

Vergaderruimte nodig?
Voor vergaderingen/besprekingen tot 25 personen hebben wij de ruimte.

GRAAG TOT ZIENS

a (0519) 562424 FAM. V.D. HETDE

àolweràerweq 14'a, 9145 RKTernaarà, íel. 0519-571345

- Alle schilàerwerkzaamheàen
- Glasserv,ae, w,o, dubbele beglazlng
'Verkoop behang- en verfartlkelen
- 1puitwerk

Ternaarà - Holwerà - Anjunr
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öfnimme, wier net ryk wurde. Dochs
wolle se it lekkere hapke net misrinne. De
öfrtne winter hie Anne withoeàak in sltif
heal ta de
de bestelli
It wie gjin
skoft b0te
man mikte de bestelling mei in ekstra stik
papier deromhinne kreas troch de brieve-
bus. Makliker koe it hast ner.

leaver net yn e beurs. "'§7'at wolsto ha,

rievebus
se noch
Yn oar-

der, sa sil it wol goed komme.
Krekt as Anne it gar op 'e frts sette wol,
sjocht se dat Hilcs.ie har fest Írnder de
snelbiners hat. "Moat it fest echt mei,
Hilts.ie. .. ?" wifelt Anne.
"Kinst it noait witte, better mei as om
ferlegen. As ik dy wie..."
Anne draaft al werom en wol har fest fan

har ynt slot falle. De slóf moat al moai
yn'e brievebus hingjen bliuwe.
De beide froulju meitsje der in gesellige
middei fan. De sinne slcynt fleurich en
nei in goed oere krije se sin oan wat. By
in restaurant stekke se oan en sykje in
plakje op it terras. "Hè, hè, even ít-
pirste," stint Anne. "Ik traktearje op in
sorbet, mei flink wat slachrjemme,"
slacht Hiltsje foar. "Ei minske, ik kin
myn eigen konsumpsje wol betelje," giet
Anne der tsjinyn. "Gjin sprake àn.'Wa

hat de fiskjes betelle? Dit r0ntsje is foar
my.
Hiltsje docht gjin lichten en makket de
ober dódlik wat se hawwe wolle. De man
hat it goed begrepen. In hoart letter komt
er werom mei twa mànske bekers iis. De

sa net. Hearlik no?" "Mmm, mmm,"
knikt Hiltsje. Se hat de mírle te fol mei
slachrjemme om in fatsoenlik antwurd te
jaan. Noflik sitte se in kertierke yne
sinne. fu der in groep minsken rít in bus
op it terras delstrykr, is ir foar Anne en
Hiltsje tiid om op te stappen. Earst sille
se in eintsje de grutte wei làns, dan geane
se fia in bfrtenpaad op hírs oan. Dat is in
rëstige r0te, dër't se net sa'n hinder
hawwe fan it ferkear.
Kalm traapje se troch, genietsjend fan de
moaie §rtstocht. 

'W'at sjocht de wràld der
dochs prachtich ót mei de sinne heech
oan'e himel. Hiltsje suchtet derfan:
"\7itste, wy binne eins mar befoarrjoch-
te." "Dat wy noch stn binne en in ein
fnse kinne, bedoelste?" "Ja, mar wy meie
ek alles ite. Nim no sa'n bulte iis. Yn ós
jonge jierren koene wy allinnich fan so[s
dreame. En och, oane lijn hoege wy op
És leefryd net mear te dwaan. Hast dat
frommes sjoen mei dy rwa bern."
"Dy't yn 'e hoeke sieten?" "Krekt, de bern
krigen in ijsko en sy naam tee. Keale tee
strnder sdker, ik ha't goed sjoen. En hie-
lendal gjin koekje of neat derby. It
begrutte my suver." "Miskien mocht se

gjin swiet ha," seit Anne. "Dat is fansels
mooglik... fu ik no kieze moast, soe ik
swietekau it bëste stean litte kinne.
Sírnder sàlt liket my ferskriklik ta. Noait
mear in hertlik hapke of in hjerring.
'§7'erklik, dat soe in straf foar my w&e.".
"Foar my ek," jout Anne ta, "ik haw al
aardich sin oan in flaubyt. De fiskjes lizze
fèst al yn 

(e 
gong. It wetter rint my om 'e

tosken."
It lëste eintsje traapje de froulju wer wat
hurder. Gau sette se de fi.tsen te plak en
Anne hellet wylst de kaai foar 't ljocht. Se
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docht de doar iepen en fan alteraasje
slacht se de hàn foar de mCrle. Yn it gonk-

kommen? S0nder dëroer nei te tinken
spat se op e kat öf: "Do smearlap, do
aaklike smycht. Hast ís fiskjes opfretten!
Hjir do!!" De kat bliuwt lykwols réstich
lizzen. Dat makket Anne poer. Se grypt
him by it nekfel en mei in böge smyt se

him de doar ót. Hiltsje leit al op'e knib-
bels yn papierbrol op te
fandelje pluzet se de stik-
jes sipel te öf.
Anne is an. Dat buorman

in kat hie, moast er sels witte, mar sy hie
der neat mei op. Se soe katten noait oan-
helje. Hie dat bist al yn e hirs west mis-
ken...? Dat giet har in ljocht op. De foar-
doar hie iepen stien, doet se har fest

de fisk mear te finen, bonken en it stuts-
je fan 'e hjerring, alles is fuort. De fretter,
neat is der foar És oerbleaun."
"Jawol," seit Anne, "mear as genöch: de

=

zoEt( Dt l5 vERstHlU.Ell
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tinhe".

Mar einlihs waerd hia wer to wehkex
en hear ris oan, dc Ëloh shech acht!
"Myn ljeaue deuchd!" röp do it rninshe,
"Fiif frren sliept, ï is gau al nacht!

íL§te my net roppen?
fut'h hinne §e? -
"ih hab goed soarge,

n hoï mei jo wier.

Monte de

Uit de bundel "For Ís feesten'
Utjown in 1939

Boer



Voon leuke fweedehonds kindenkleding kunt u
elke fweede dondendog von de rnoond

tenecht oon de Elbostenwei 5-7 (noost Genef

kenk). Von 13,00 oon tot 16.00 uur zijn de deunen

geopend.

Korn genost eens longs, het is de rnoeite woond//

Douwino lederno, tel. 0519-562395 Tevens nette, eigentijdse, twecdehands kleding gevraagd.

LIKDOORNS
EELT

KALKNAGELS

LAST VAN:

INGEGROEIDE NAGELS

KLOVEN

Neem don eens vríjblijvend contoct op met:

ELISABETH BROERSMA
gediplomeerd pedicure

Ringweg34 - 9153BL Brantgum - Iel.(0519)5ó1594

§cheeps
Garavan
stoffeer

Uw boot, caravan, stoelen
of banken opnieuw bekleed
door erkende stoffeerder.

Voor topkwaliteit en
een redelijke prijs
belt u voor een
vri jbli jvende ofÍerte.

SEKU KROMAH
Te1.0519-562295
mob. O6-20477926
Holwerd
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HUI§ARTS

Dokter L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevall en tel. 562255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt tel.0519-571316
Dr. J. Lamers, Ee, tel. 518202
Dr. R deVries, Anjum, tet.32L286
Dr. H.MA.'Wijmenga, Metslawier, tel.
24t270
Dr. Stender, tel. O519-571436

rilEsE LAl{D

Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging,
- Kraamzorg
- Ouder- en kindzorg

0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent
per min.) Tesselschadestraat 29, 8913
HA, Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden.

t0l{ilfiÀDRESSEil

Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graaf,
Stasjonswei 43, tel. 561809
IJitvaarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele tel. 06-20620647
Bij diens afivezigheid: T. v.d. '§(i'oude-

Plantinga, De Teebus 8, tel. 562002.

ÍYSI()ÏHERÀPIE

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

H U IsÀRISENI.ÀB()RÀI()RI UM

Plaats: Nije Nijho[ maandagmorgen van
f 0.00 - 10.15 uur.

IÀilDÀRTS

Mw. van der tWoude, Beyertstraat 101,
tel.562300.

PTDITURE

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

U'IJIOEHEER

Heeft u klachten, dan kunt u dit melden
op tel. nr. 0519-298777.

BESIUUR

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Secretaresse: Henny Hiddema
Medwerd l, rcL. 561370

Penninsm.: Dirk Bersema

Redactie: Tineke Veldema,
Pölewei 16, tel. 562161

Leden:
- Egbert Boonstra

Gama 3, tel. 562421
- Marten Slager

Landswelvaren 19, tel. 562207
- Leo Smidt

De Fellingen 10, tel. 562200
- Petra v.d. Holst

Prof. Holwardastrjitte 53, tel. 562146

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9150 AA Holwerd.

tiltEvERElt t(oPtJ

Agenda datum en kopij uiterlijk 4 iuni
2002 inleveren bijTineke Veldema I6 te
Holwerd.
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