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Dorpsvernieuwing
Inmiddels is de dorpsvernieuwing afge-
rond en de meeste reacties uit Holwerd
zijn positief. 

.§(i'el 
moeten er nog een aan-

tal dingen aangepast en hersteld. In
novembèr of het voorjaar volgend jaar
zullen de bomen en het andere groen
geplant worden. Er zal bij de afronding
een officiële openinl plaatsvinden.

Herstructurering
nt no8 geen concrete
I is er een sloopver-
or 8 bejaardenwo-

f. De komende ma-
nd worden over de

herstructureringen. 'W'e hopen er in het
volgende krantje meer ovet te berichten.

een subsidieverzoek
sprojecten voor het
ine speeltuin aan de

cjecten beraak 25o/o

van de totale kosten. Het andere bedrag
kan betadd worden uit het restant van de
dorpsvernieuwing.
Stationswei

Bij de renovering van de Dokkumerwei
zal er in de Stationswei een reconstructie
plaatsvinden. Er komt een parkeerstrook
en het trottoir aan de westzijde zal er ook
anders uit komen te zien. De voorlichting
door de provincie hierover had er, wat
ons betreft, beter uit kunnen zien.

Goals trapveld
Er is een door
dorpsbelan ftap-
veldje aan lwar-
dastrjitte. De oude goals zijn kapot en
gevaarlijk geworden.

Der stiet dus wer hiel wat te gebeuren in
Holwert. Meielkoar kinne wy der wat fan
meits.ie. '§(i'at mear gearwurking tusken aI
de wurkgroepen en organlsaas;es yn
Holwert soe net ferkeard wëze, is de mie-
ning fan doarpsbelang.'§í'y winskje elke-
nien in goed winterseizoen en betankje
alle frijwi[igers Ëst foar har ynset.

Sara Hofman

ull Htï B0EIUE VÀ]t...

S. Venema, Haniastrjiae 4, Holwerd.

Hoet de strjitnammen by it folk libje en
yn de folksmfrle brirkt wurde.
Dochs is it fan belang dizze nammen yn
eare te hàlden. Dit binne:
l- Mouneseize
2. FíiÍhízen
3- Teijebuoren

4. Moskereed
5. De Opslag

Voorstraat, Foarstrjitte rint fan
Hegebuorren - hoeke H. Bergmans. \fy
binne fan birinken, dat dïzzr. namme wol
foroare wurde kin. Yn earste ynstànsje
soene wy dizze namme bistean bliuwe
lime wolle.
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Na 2 jaar bewaarschool en 7 jaar lagere
school wou mijn vader mij graag in
dienst hebben die met den heer A.S.
Veldema een beschuidabriek hadden in
Holwerd. Daar had ik geen zin in, ikwou
naar de boer. Tot groot ongenoegen van
rniin vader, mijn moeder dacht hier
anders over en zei tegen mijn vader: "laat
die jongen gaan", en zo gebeurde. Ik
bdande bij de boer. Maar voor korte tijd,
oen had ik er al schoon genoeg van 3
kwart jaar en belande bij mijn vader in de
beschuirfabriek. Dat was in 1942. Door

konden we wegens
grondstoffen geen goeie
zoals we voordien kon-

den- In oktober 1944 moesten we nood-
3edwongen stoppen met beschuit bak-
Lcn, dar ons door de toenmalige bezetter
[Duirers) werd opgelegd. De overgeble-
wn grondstoffen voor de beschuit werd
door de overheid in beslag genomen. Na
dc b<rrijding ben ik nog een poosje bij
feap Hoekstra in dienst geweest, die
tuurachipper was en een paar keer per

-cL heen en weer voer met vracht van
Holwerd naar Leeuwarden. Dit beviel
14 uitsrekend.
[n september 1945 is de bakkerij weer
tcgonnen mer beschuit. Eerst voor onge-

eÍ een j* op de bon.
b 1946 werd er een tentoonstelling
gchouden van de Groninger Cursisten
Ytlea€mg waar ik een le prijs wist te
]c[aten met het inzenden van beschuir in
JË iaÍen daarna volgden nog enkele prij-

-r en door reorganisaties
d ken gesloten en is de
,orDe door Van der Meulen
L Hzllurn- Dar was voor mijn vader en

mij een zeer moeilijke beslissing. Mijn
vader had reeds de fabriek al overgeno-
men van Veldema. Bij Van der Meulen

als
veel

en

Lijftlad: FrieschDagblad.
l*zent Veel interesse vooral over

politiek.
Muzielc Een goed korps.
Hobby's: ïmmeren en vissen.
Sporc Geen interesse
Dranlc Matig

Wat vindt u van Holwerd?
Holwerd is een goed dorp en heb hier
met genoegen gewoond. Jammer dat er
veel van het oude is verloren gegaan zoals
slagers, bakkers en noem maar op.
Gelukkig zer dorpsbelang zich goed in
om er iets van te maken, mijn waardering
hiervoor.

Wie zou u willen ontmoeten?
Oude schoolvrienden en collegat.

De volgende keer interyiewen:
T. van Duinen

Vraag aan diegene:
U mag graag tuinieren zou u daar wat
over willen vertellen?

Over Cultuur het volgende:
Ik hou veel van zingen en ben jaren lid
gew ng.
Hie de
Ton lid
gew

;----r-.-r.r-r-l
!. I
! AIs u gaat verhuizen I
!-tt wilt u dit dan doorgeven 

!I aan één van de bestuursleden. I
!l
L-r---- rrrrrrrrJ
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flet christelijke gemengd koor "LOOFT
DEN HEER' nodigt u uit om geheel
vrijblijvend een repetitie bij te wonen.
ftret koor is meer dan 70 jaar oud en

ere koren met een
eden.'§í'anneer u nu
hart toedraagt en u

houdt ook van zingen dan is er niets meer
hoeft te houden.
n op deze manier een aantal
n er bij te krijgen. Het zou

voornamelijk geestelijke liederen, maar
ook Fries en andere talen zijn ons niet
vreemd.

Elbasterweg.
De koffie wordt u de eerste keer door het
koor aanseboden.
Mocht u verder nog vragen hebben of
informatie wensen dan kunt u contact
oPnemen met:
T. Holwerda (voorzitter), Teebus 24, tel.
562038 of met M. Vriesweijk (secretaris).
Tèebus 18, tel. 561493.

} YTRil'fiIIilOE}I VÀil EEI{ BEJAÀRDE

IK
a
IK
cn oen.

'Ik werk door", zei toen mijn vrouwtje, "ik word nooit gepensioeneerd".
Het is niet meer dan recht en billijk dat hij mij nu assisteert.
F r nu kan ik koffie zetten en ik was en strijk en boen,
a dek de tafel, was de kopjes, daar ik niets meer heb te doen.

Eq ons allerliefste tuintje, dat moet worden uitgebuit.
zei mijn vrouwtje, "dat spaarr ons een tuinman uit".

ar te.spitten , ik zaai worrelen en meloen.
p mijn handen, daar ik niets meer heb te doen.

.fik mijn kleinzoons zich vervelen, doen ze niets dan kattekwaad
lGa naar opi', zegt hun mammie, "die weet met zijn tijd geen raad".
lía en oma gaan de stad in en verteren mijn pensioen,
cn dan speel ik Indiaantje, daar ik niets meer heb te doen.

ok getimmerd en fok kippen met geduld,
niet lekker en mijn yrouwtje zegt: "Het is jouw schuld"

"sAvonds lees ik nu een boekje: "De verzorging van een hoen",
u ik doodvermoeid in slaap val, daar ik niets meer heb te doen.

a ben drghic ik ben tuinman, wasvrouw tevens keukenmeid,
liryenboer en gouvernante, alles voor de aardigheid.
a h"p te zwoegen en te zweten, met een hoofd als een pioen,
a *.k zowaar nog overspannen, daar ik niets meer heb te doen.

Monte de Boer
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r de vorige koerier heeft u/hebben jullie
i kunnen lezen dat de Doopsgezinde
hneente Holwerd, Blije en Ternaard op
tsdag 26 oktober en zand"g 27
lmber a-s. een open middag en een bij-
mdere kerkdienst organiseert onder het
ptto 'Een wondere kijk op de wereld,
f kijk op een wondere wereld".

!,e'wondercommissie" is inmiddels
ruk bezig met de voorbereidingen e.n

Et programma ziet er in grote lijnen als

ftt uit:

lp zarerdag 26 oktober van 14.00 tot
8-(X) uur staan de deuren van het kerk-
óouw te Holwerd voor iedereen open.
l de tentoon-
rllin en waaro-
Er m de wereld
ln verwon
lgduisterd
[Íf, waar g
Fnieren. M
rn voorspellen door een "waarzegster"
n er wordt een kijkdozenwedstrijd geor-

rniseerd, wa.aryan men die middag de
rskaten kan bewonderen. Ook de hap-
cs en drankjes zullen natuurlijk verras-
cnd zijn. Kortom, alle ingredienten voor
cn geslaagde middag zijn aanwezig en
rcr-zal zich realiseren dat de wonderen
lc wereld nog niet uit zijn.

)ok de kerkdienst van zondag2T okro-

ofie koffie.

)m al deze activiteiten te doen slagen
rn de wondercommissie natuurlijk niet
fuUlzander JIILLIE.

Éhóben al een aantal leuke zaken voor
le nentoonstelling, maar kunnen zeker

meer dingen gebruiken. Zo zi)n we op
zoek naar bijzondere, wonderlijke voor-
werDen, waarvan mensen zich af kunnen
,rr"[.n, "Tiddit?". Misschien heefr u
thuis, in de huiskamer of op zolder, iets
wat interessant is om,tentoon te stellen.
Laat het ons zo spoedig mogelijk weten.

Voor de kijkdozenwedstrijd roepen we
IEDEREEN, groot en klein, op om een
schoenendoos uit de kast te halen en hier-
van met papier, kart
len etc. een mooie
met uw/jouw kij
wereld. Hoe meer
krijgen hoe mooier! L,
ben van een schoenendoos is geen excuus
om niet een kijkdoos te maken. De com-
missie heeft namelijk een hele stapel
schoenendozen van een schoenenzaak
gekegen... dozen zijner dus genoegvoor-
handen!

zullen natuur-
t een passende
ror 23 oktober
bi.i een van de

commissieleden. Hier is ook nadere
informarie verkrij gbaar.

Verder zijn we nog op zoek naar wonder-
lijke recepten, bijvoorbeeld een taart m'et
verrassende ingrediënten, bijzondere cho-
colaatjes/koekjes etc. Het is de bedoeling
dat deze recepten worden gemaakt en
geserveerd kunnen worden bij de koË
fie/thee.'§7'ie een recept heeft, neme s.v.p.
contact op met een van de commissiele-
den.

En tenslotte rekenen we natuurlijk op
IEDERS KOMST.

Mar tha r "*.,oii'flÏïlÏ,rcl.058-2562914
§7ilma Frankema, tel. 0519-561908
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Ahteursportret fan Freark, Jan, Romh e.

Baarderlàn
'h is dien mei de feehannel, mar it hannel-

ir" gia troch."

h seizoen 2002-2003 is foar Thyater in

de
ne
let
Fa

Tekst: Romke Toering
Regy: Jos Thie
Spilers: Romke Toering, Jan Arendz,

Freark Smink

It stik wurdt spile op 13 desimber
2OO2 on 20.00 oere yn it Sintrum.

Op tiisdei l8 maart 2003 komt Tiyater
mei'Ach & §7'ee State 13" yn ir Sintrum.

mïffi [uRsussEil rÀil rr Àfut(

Erysk skriuwen leare?

gong B en C. De measte kursussen duor-
ic in hiel winterskoft mar der binne ek
Eel niisgjirrige koarte kursussen.

Fries leren verstaan, lezen en/of spre-
ken?
Dat kan met een cursus van de Afiik!
Voor de beginners is er de cursus Fries
verstaan en lezen. Heeft u die cursus
gevolgd ofbeheerst u die vaardigheden al
goed, dan kunt u verder mer de cursus
Fries spreken. '§7'ilt u het Fries in korte
tijd leren verstaan èn lezen èn spreken
dan kunt u overwegen een intensieve cur-
sus te volgen.

hrmeasie / informatie: www.afuknl of tel. O58-2304O7O

6
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Middels deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de gemaakte afspraken
tijdens het werkbezoek van Burgemeester en wethouders, i.{- 20 maart 2002.

. Tijdens het werkbezoek is de snelheid op de pier door motorrijders besproken. Aan
college een brief aan Rijlawaterstaat zou
dit probleem

rek plaatsvinden tussen Rijkswaterstaat en
ijnli.ikheid zal dit gesprek in de loop van

komend najaar plaatwinden.
. In de Teebus was hoogteverschil geconstateerd tussen het wegdek en de purten.

\Tijkbeheer heeft hiernaar gekeken en geconcludeerd dat er op dit moment weinig
aan te doen is. Een betere oplossing is om de straat in de toekomst te hersraten.
Dit zal worden meegenomen in de planr ing voor de komende jaren.

. Het verhelpen'van de wateroverlast op hr t schelpenpad staat voorlopig nog niet op
de planning.

. Om vrachwerkeer te weren uit de kern van Holwerd, wordt gedacht aan het tref-
fen van Srsieke en visuele maatregelen. Een tekening van een mogelijke oplossing
is bijgevoegd.

. De wens van Holwerd om Holwerd weer op te nemen in de elfsredenroute, wordt
door het gemeentebestuur gedeeld. De precieze uitkomst is afhankelijk van o.a. het
overleg met de gemeente Ferwerderadiel, de raad en uw vereniging van dorpsbe-
l*9.

. Met het creëren van een veilige oversteekplaats over een pad langs de Bjimsterwei
en het terugbrengen van de snelheid van 80 km naar 50 km, is de provincie niet
akkoord gegaan. De situatie zal dus blijven zoals die is.

t wijkbeheer over de overlast van honden-

"r'óïï,r, de handen van dezelfde eigenaar.
ort verkocht gaat worden.

nstortingsgevaar. Er is gebleken dat her met
een bouwpland ingediend om het huis op

de bewegwijze
zet aan de Ter
dat de AN§78

§7'ij hopen u hiermee voldoen te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel, namens hen
mw. P §íensink-van der Zwaag, dorpencoördinator.
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Het i
Nog
Tnen
ben

te trekken. Begin deze zomer heeft de

Aan onze campingbeheerder zal het niet
liggen. Yde Visser doet goed zijn best en
heeft met veel plezier het werk gedaan.

heeft voor dit werk. Het is alleen nog niet
zeket maar het kan dus zijn dat ons
bestuur weer op zoek naar een nieuwe
beheerder of beheerster moet...

Op 30 augustus stond iets in de krant
over de alternatieve elfstedenroute. Henk
van Duinen maakt zich sterk voor de
ombuiging van deze fietsroute, om
Holwerd erweer in te laijgen. Politiek
Dongeradeel, met name wethouder
Oosterhof gaat proberen dit te regelen
met de AN§78. ln 2003 moet Holwerd
d fietsend weer aangedaan worden, naast

de bestaande fietsroutes. Henk, als het
lukt, dan drinken we er een paar op.

Door de vele stortregenbuien kregen we
in de haven van Mounerak te maken met

.*r"ï"::
tond zuur-

stof gebrek in het water. Gevolg was dat
er meer dan duizend vissen stierven. Ze
dreven bovenin het water, een onoogli.ik

was nog eens snel aanpakken van
genoemde instanties.

Ik sprak zondag toen nog met Tjipke de
Graaf. De dode vissen liggen tot aan de
oude spoorbrug, dat had hij gezien door
er met de boot heen te varen. Je kon altijd
leuk met hem praten. Over zijn werk op
de platforms voor gas/olie winning wilde
hij graag vertellen. Tjipke eindigde met te
zeggen, dat hij nog een paar dagen naar
Ameland zou gaan en dan weer de
Noordzee op om te werken. Helaas is
Tjipke er niet meer. Als mens zeer
waardevol, op de haven/camping zeer
geliefd.

Met vriendelijke groeten,
Rinse van Slooten, Leo Smidt,

Joop Venema, Klaas van der'Wal
en Upt Hiddema.
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Secretariaat: Pölewei ll, 9151 HX Holwerd. Tel. 0519-562086
Correspondentie-adres: Postbus 3, 9l5O AA Holwerd

Opgericht
8 december 1904

Rouwkleding

en zii die het niet dzdtn stelden zich rnin of
-rrí buitrn de gemeenschap. '

wen zorgden voor onderscheid, vooral
door het gebruik van rouwsieraden.

Kenrerins
V..itqz0 vond er in de steden al een
kentering pl
mannen te
band om de

a. ook door

,'Jt3';:;
doch in alle
In 30 iaar
derde ér m
Veel veranderde er ten goede, doch meni-
ge verandering ging ovèr in onverschillig-
heid. Respect voor leven en dood ver-

pect tegenover de dode".

eens het tegengestelde zijn van zij die het
moeten uiwoeren, doch meestd wordt
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18 september - '§?'oensdagavond 19.30
u. in dorpshuis Tunawerth te Ternaard.
Adriane'W'estra geeft een lezing door een
CLO§7N, die voor deze gelegenheid even
achter haar neus vandaan komt.

23 .00 u.
in Antje
Sev "De
geschiedenis van Ameland. "

2l november - Donderdagmiddag 14.00
u. in dorpshuis de Terpring te Brantgum.
Deze middag zal worden verzorgd door
het "Platrelandsvrouwenkoor" van
Ferwert.

18 december - \ií'oensdagmiddag 14.00
u. in dorpshuis D'Ald Skoalle rè Han-
tum. Dhr. Jongsma uit Burgum houdt

een lezing over "De pastoor, dominee en
de non'.

cijn gebruik'.

februari - "Eensdagsbestuur"

nd 19.30 u. in
te Dokkum.
Dongeradeel-

selskip "Sjesd'.

l0 april - Donderdagavond 19.45 u.
dorpshuis Tirnawerth te Ternaard. Mevr.
Bastiaanse uit Hijum met'Adoptie duun
een leven lang".

FORA'ER\,
LMNG APROTXJSIS

GESTAB]LISEEROE

ALOE VERA
GEL lnformatie & Bestellijn

o5í9 - 562865
06 291 821 24

G.J. Douma
Fonteinstraat 39

BETERING VD WEERSTAND
ERSTERKING VD AFWEER

Aloe Vera Dranken
Cosmetica

Voedingssupplementen

Df SAP \AN DE ALOE VERA BEVAT IJ4EER DAN 75 VERSCHILLENDtr VOEDINGSTOFFEN

Pe rsoon I ijke verzorg i n g
Gezichtsverzorging

t0

Huidve
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MNLE6 HOLWERDER SPORTVELDET.ICOMPLEX IN VOLLE GANG.

Nu men oI enige tijd bezig is met de oonleg von de sportvelden
oon de oostkont von ons dorp, riist bii vele Holwerders de vroog:
wordt het nu direkt goed oongepokt? l,le weten ollemool dot het
complex er komt, moor hoe het er precies uit komt te zien, weteQ
we niet.
Komt er nu direkt een goeie kleedgelegenheid bii het terrein of
moeten de voetbcllers zich stroks verkleden in onze sportzool?
Dit zou toch niet reëel zíin?
Ten eerste de sportzool is nu piekfiln, goot men er strtrks de
verkleedporti)en houden voor en no een wedstriid, don zol dit m.
i. de sportzool niet ten goede komen b.v. De gemeente kon von
de voetbollers niet goon verlongen, om tiidens de pouzes de sr:hoe-
nen uit te trekken, dit zou teveel tiid vrogen, en don krifgen
de spelers nog niet die rust die ze don wel verdienen.
Ten tweede is het voor de beheerder von de sportzool onmogeli jk
om de gehele zoterdog ochter de spelers oon te jogen.
Mijn inziens behoort bii de oonleg von dit complex direkt een vol-
doende kleedgelegenheid met douches e.d.
I'lisschien kon de Gemeente ons het plon voorleggen, don kunnen we

dit in het volgende contoctorgoon plootsen. Ook kunnen wil ols
sportmensen somen eens goon proten over de bouw von een kontine,
woor men no en ti idens de wedstri iden somen kon komen, en woor de
sportverenigingen von Holwerd ook hun vergoderingen kunnen houden,
Gezien de resultoten in ondere dorpen in onze omgevingrb.r. Drie-
sum moet het toch in zo'n groot dorp ols Holwerd mogeJ.iik zíin,
om zoiets te verwezenliiken. In iedere vereniging in Holwerd zit-
ten wel timmerlui, metseloors e.d.
Holwerders, het sportveldencomplex is nog niet kloor, moor sloot
nu reeds de honden ineen, en proot eens over deze mogeliikheden.
H.et is de eerste keer dot zoiets "GROOTS" in ons dorp komt, Ioten
^j het metelkoor nu ook direct goed oonpokken.

t
t
t
í
:

ï

HÀZEWI il DUS ÀTRÀIÏIEYERHUUR

Wij hebben het genoegen u hierbij mede
te delen dat wij een attractieverhuurbe-
d.rijf zljn begonnen. Als introductie
geven wij een tijdelijke korting van 25o/o.

Graag zijn wij u van dienst.

Vriendelijke groeten,'§fillem en Hanneke Hazewindus
De'§7]uk 3,9172 GT Ferwert.
Tel. 0518-413130
Fax. 0518-412411
Mobiel 06 25132378

OPBREilGSI T()TtEfiEil

. De collecte voor de Maag Lever Darm
Stichting is gehouden van 16 tlm 22
juni 2002 en heeft € 775,73 opge-
bracht.

. De ANGO collecte in Holwerd heeft
dit jaar een bedrag van € 462,00 opge-
bracht.

Alle gevers en geefsters bedankt!
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Supportersvereniging w Holwerd organi-
seert voor het komende seizoen 2002 de
volgende activiteiten.

Klaverjassen, aanvang 19.30 uur:
6 september, 4 oktober, I november

Kraken, íranvíu1g 19.30 uur:
6 december

Bingo, aanvang 20.00 uur
27 september, 25 oktober, 29 november

Jeugdbingo, aanvang 19.30 uur:
l5 november

Het Bestuur
(Conractpersoon: voorz. J. Anjema,

Gernierspaad l, Holwerd, rcL. 561205)

l4e P[ÀEÀO(-SH0W 0P |(0MSI

Zoals voorgaande 13 keer proberen we
ook dit jaar weer een. Playbackshow te
organiseren voor en door Holwerd op
ZATERDAG 9 NOVEMBER.
lJ weet dat het elk jaar weer een hele
mooie avond is en waar Holwerd nog
dagen over praat. "Het was weer
prachtig". (J weet ook, dat het weer een
prachdge avond kan worden met uw
hulp en uw lol in die avond. Dus word
eens deelnemer.
Maaik en Henk, Akke van 't Sintrum en
Klaas van de muziek en presentatie zijn
weer klaar voor hun medewerking. NU
DE DEELNEMERS NOG!!
Ook dit jaar zijn er weer prachti ge prtjzen
te winnen. Voor de jeugd (van de lagere

school): 1e prijs € 45,00, 2e prijs
€ 22,50 en 3e prijs € 12,50.
Voor de volwassenen ror 88 jaar???:

€, 45,00, 2 prijs € 22,50 en 3e prijs
€, 12,50.
Nieuw is dit jaar een wisselbeker en een
publieksprijs. Verder is er voor iederen
een herinnering. Dus alle reden om mee
te doen en wij weten dat met het oefenen
veel moeite kost maar ook de meeste lol
en gelach tot de deelname maakt.

DUS MEEDOEN!!!
Voor inlichtingen en deelname kunt u
terecht bij Videotheek/Musicshop't
Hoekje, rcL562079.
Tot 9 november.

Maaike en Henk

DEELNEMERSLIJST
voor de 14e PlaÈack-show op zaterdag 9 november 2002 in "it Sintrum" te Holwerd

Naam: .Leeftijd:

Adres: '§(/'oonplaats:

Telefoon:

Na te doen artiest/groep:.....................-......-........-

Titel van de plaat:

Dit formulier en de muziek inleveren voor t I november a.s. bii: Videotheek Music-l

:Pt_':_ï::It_':_YP_1§:::'_y_2_,_?!ll_t_[_ï:*:1.]-t:9I_'?:2Í?'_2______i
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ÀDVERIE}IIIE UII }IR. 7 (SEPIEMBER I973)

V o o r oonleg en onderhoud von uw

*GAS- en WAïERLEIDING
*olsmede SANITAIR

ooT DAKBEDEKKING
MASTIEK en RUBBEROID

SHINGLES een dokbedekking z o n d e r
snig onderhoud, en in verschillende kleuren.
In Ameriko reeds joren een groot succes !

Bestond tegen olle weersinvloeden.

Vo<lrstrcot.
Kerkstroot ó

tnstauatiehedriir V. C. HO0p h.V.
Loodgietersbedrijf - Gas- en Waterleiding

Tet.05197-373
Tel. 05197446

DE IG
(Kauw)

Ik bin in swarte
fiigel mei
in bytsje grize
kop.
'W'y binne meastal
mei syn allen
fleane yn kloften
mar ek allinne.
Ik meitsje myn
nëst graach
yn in skoarstien
of in holle beam.
Ik rop kaw kaw
en sit gesellich
graach mei
'd oarren
op it dak.

Diz,ze te hrijen
by: de n,
Morge

13
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ÀfirvrrErrElr ÀÀilBoD s.ïr.o.D.

Hartstocht en Sportief Vandelweek
Fryslàn
In de provincie Frielsnad wordt in het
kader van de Nederlandse Hartstocht op
zarcrdag 28 september Sportief §í'andel-
tochten georganiseerd. De opbrengst van
deze tochten komt geheel ten goede aan
de Nederlandse Hartstichting. De
Nederlandse Hartstichting wil door
middel van "De Nederlandse Hartstocht"
meer aandacht vragen voor een gezonde
levenstijl met voldoende beweging. De
Nederlandse Hartstocht is voor jong en
oud, sporters en niet-sporters. Deze
Hartstocht is tevens de start van de
Sportief 'W'andelweek Fryslàn, die in de
week hierop volgt. Aan alle rwee activitei-
ten doet de S.§7.O.D. mee. Verdere
informatie komt nog in de regionale dag-
bladen te staan. Ook kunt u meer infor-
matie krijgen bij Reina Hes, Ouderen-
werker S.'§?:O.D., rcL. 292223.

Dag van de ouderen
In het kader van de Dag van de Ouderen
organiseren op woensdag 2 oktober de
PCOB, KBO, ANBO en verpleeghuis
Talma Sionsberg Stichting Zorgcenrra
Dongeradeel, (AZC) en de S.'§7.O.D. een
puzzelrit door Dongeradeel.

Er is I vertrekpunt, nameli.ik Dongera-
heem, Dongeradyk 67, Dokkum, rel.
228989. Onderweg krijgt u een versna-
pering aangeboden. De middag wordt
afgesloten in de twee vertrekpunten,
onder het genot van een kopje koffie en
muzikale begeleiding. Lijkt het u leuk om
aan deze tocht mee te doen? Geef u dan
op voor 15 september bij één van de
onderstaande instellingen:. S.W:O.D. (tel. 0519-292223)
. Stichring Tnrgcentra Dongeradeel,

te weten
. De Spiker, Nesserweg 2, Ternaard,

tel.574040
. De Skule, Stationswei 2, Metslawier,

rcL.244545

. Dongeraheem, Dongeradyk 67,
Dokkum, tel.228989

De kosten voor deelname bedragen
€ 2,00 p.p. Bent u beschikbaar als chauË
feur? Geweldig? Vilt u dat dan vermel-
den bij de opgave?

Cursussen nrjaar in Dokkum
. Counrry Line Dancing start woensdag

l8 september
. Yoga start maandag 9 september
. Cursus Luisteren naar Klassieke muziek

start donderdag 3 oktober
. §Torkshop Kerstkaarten maken op don-

derdag l4 november
. Engels gevorderden en beginners start

eind september/begin oktober
. Cursus 

'§?'esteuropese architectuur start
dinsdag 29 okrober

. Geheugentraining start donderdag 19
september

. Administratieve vaardigheden start
maandag 11 november

. Frysk lezen en schrijven start donder-
dag 3 oktober

Activteiten in Ee
Vanaf 10 september begint de koersbal
weer rwee wekelijks in het dorpshuis 'de

Jister'. Ook de volgende activiteiten vin-
den plaats in het dorpshuis, aanvang
14.30 uur.
. 16 oktober, lezing dhr. Jongstra verha-

lenverteller uit Burgum
. l3 november lezing over Antartica door

dhr. Gransbergen uit Nes (Ameland)
. 11 december lezing van een echte

strandjutter dhr. Ferwerda uit Sint-
Annaparochie

Activiteiten in Morra
. 25 september Fietsrocht, start "de

Stikel" te Morra
. 17 oktober Spelletjesmiddag
. l9 december kerststukjes maken

t4
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Activiteiten Holwerd
In Holwerd hebben we vaste activiteiten
zoals: sjoelen, bingo, klaverjassen, koers-
bal, volksdansen en gymnastiek. De
andere activiteiten zijn voor het najaar:
. 26 september, een lezing van mevr.

Dankert, over de Tians Siberische
Expres

. 23 oktober, herfstwandeling in
Holwerder Bos, door mevr. Hofman

. 31 oktober, verkeerstest over de "nieu-
we" verkeersregels en situaties

. 27 november, modeshow in 't Sintrum,
over kleding "ót Beppe's tiid"

. 12 december, kerstbakjes maken

. 19 december, kerstmaaltijd

Het nieuwe boekje voor de reisjes en cul-
turele activiteiten ligt vanafeind augustus
voor u klaar.

Voor opgave en informatie kunt u con-
tact opnemen met de S.'§íIO.D., tel.
0519-292223.

De vaste activiteiten van de SrV.O.D.
beginnen weer.
Eerste 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,
in de Nije Nijhof.

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

Iedere maandagmiddag
HAND\íERKEN - 14.00 uur tot 16.00
uur, in de DOOPSGEZINDEKERK

16.00

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

BIBLIOTHEEK - Iedere dinsdagmiddag
van 13.00 uur tot 14.00 uur.

Der is mear yn'e wràld, sjoch dërom ek
ns oP:
http: //home. hernet. nl/ - molendehoop

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

OEDITHÏEil SÀRÀ H(}TMÀil

Stiennen
Ut eangst foar
il.nhri.d, gers

uetter
sljochxje wy
stikhen hn
rjochtsje uy
sleatten en

rrurcren
damje uy

se ln
sels ils tilnts'jes

smrte wy

fol tege'is

en stiennen.

Hurdrider

Hé hurdrider
asto no laat

stadicher
rydst

hinni wy dyn
moaie

glimmendz auto
eh better

bewírnderje.
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H(}TWERDER BRÀDERIE E}I IflilDERMÀRIfi ZTER OESTÀÀOD

Holwerder winkeliers hebbenDe tien Holwerder winkeliers hebben
vorig jaar de koppen bijelkaar gestoken,
om elke maand een actie op touw te zet-
ten voor Holwerd en omstreken. Na de
voorjaarsactie (wat het winkelend publiek
de waardering voor heeft) elke maand,
was het in augustus, de grote Braderie en
kindermarkt. Er waren t 50 braderie-
stands en + 40 kinderstands op de 28e
augustus in Holwerd met schitterend
weer. Alle winkeliers hebben meegedaan
met de organisatie en opzetten van de
braderie en de NIELI§7E activiteiten-
commissie de kindermarkt.
's Morgens was fa. Brander al met de
geluidswagen bezig om t 7.00 uur op de
auto van D. Geertsma en om 9.00 uur is

D. Geertsma met de dorpsomroeper
Bindert door de omliggende dorpen
geweest. De andere winkeliers maakten
de Braderie klaar en onwingen de koop-
lui met het stralende weer. Na wat heen
en weer geschuif stonden om 13.00 uur
de kooplui klaar om klanten te bedienen.
De Activiteirencommissie was inmiddels
begonnen met de kindermarkt en het
luchtkussen. Overal werd door de omwo-
nenden medewerking verleent en koffie,

soep enz. voor de kooplui en kinderen

Braderie.
Het was geweldig en veel applaus kregen
ze. Plma dames: het was geweldig en
nogmaals bedankt.

U ziet maar weer Holwerd heeft heel wat
te bieden en om 20.00 uur was alles weer
over en voorbij en heeft de organisatie de
straten weer schoongemaakt.
Zo hoort hec: alles netjes achterlaten
(jammer voor de letters op straat, maar
daarvoor wordt volgend jaar iets ander
bedacht.
Het was mooi, het was goed, Holwerd
ziet het wel zitten, u ook??
De winkeliers hebben al besloten om vol-
gend jaar weer een braderie te houden en
wel op 27 augustus. Dus er wordt al aan
gewerkt en de acties die dit jaar nog wor-
den gehouden, want in september begin-
nen weer de weekendacties van de winke-
liers.

"De Holwerder'Winkeliers"

VERS1ÀG ()il DERI.I l{GE WEDSIRIJDEil OYM }IÀSÏI E!fl ERE}I IO I ilO "CHÀRI EII()"

'\Voensdag 72 juni werden er door
Gymnastiekvereniging "Chariëtto"
onderlinge wedstrijden gehouden. Er
hing zowel bij het bestuurals.bij d-e deel-
nemers spanning in de lucht. Bij het
bestuur omdat zlj nog nooit zo'n evene-
ment hadden georganiseerd, en bij de
deelnemers omdat er mooie medailles
waren te winnen. Ook was er nog een
grote wisselbeker te winnen voor degene
die het hoogste puntentotaal behaalde.
De wisselbeker was nu nog in handen van
Marjolein \r'rieswijk.

Om 14.00 uur begonnen de kleuters een
demonstratie te geven van hun kunsten.

Daarna l«vam groep I aan de beurt. Hier
waren 5 pri)zen te verdelen. Deze gingen
naar: 1. Laura Vellinga, 2. Issara Kamel,
3. §7ilma Struiksma, 4. Yvonne Keekstra,
5. Amerens v.d. W'oude.

In groep 2 waren er 3 pryzen te verdelen:
Deze waren voor: 1. Adjo Dadji, 2.
Marie-Claire (Jwineza, 3. Coby Hijma.

In groep 3 gingen de prijzen naar: 1.
Tineke Hoekstra, 2. Ilse Marije Bouma.

Als laatste was de keurgroep aan de beurt.
Hierin waren twee categorieën. De jon-
gere meisjes en de alwat oudere.

1ó
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Bij de jongere meisjes gingen de prijzen
naar: 1. Lisa Verbeek, 2. Dieuwke de

Jong, 3. Agatha Hoekstra.
Bij de oudere meisjes waren ze voor: l.
Lisanne v.d. Velde, 2. Marye Vellema, 3.
Jildou v.d. Hoop.

Daarna moest er door de telcommissie
berekend worden wie het hoogste pun-
tentotaal had behaald en dus de wisselbe-
ker mee naar huis mocht nemen. Na veel
gereken krvam Lisanne v.d. Velde als win-
naar uit de bus met een puntentotaal van

32.4. Yoor de overige deelnemers was er
nog een mooi vaantje en een diploma-

Na dit uitgereikt te hebben haram er een
einde aan een middag waar het bestuur
met veel voldoening op terug kan kijken.
rU7ij willen daarom ook nog even: Akke,
Lilian, Annie, Anneke, Annet, Patricia en
Erwin bedanken voor hun geweldige
hulp deze middag.

Namens het bestuur,
Maaike Jongsma

WI$ U DÀI...

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

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

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

... de dorpsvernieuwing Pölewei, 'W'.

Dijkstrastrjitte, Stasjonswei bijna is
afgerond?

... de commissie nog één keer bi.i alles
langs gaat (kapot gereden stoepen) en
de beplanting nog moet plaatsvinden?

... de oplevering dan waarschijnlijk in de
loop van het jaar zal plaatsvinden?

... Sara Hofman best wèl eens een wan-
deling met u door Holwerd wilt
maken?

... zij u dan het een en ander gaat vertel-
len over oud-Holwerd?

... u haar dan wel kan bellen?

... 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?

... als u zich daar aan houd mooi rustig
daar kan rijden?

... en tegelijk om onze kinderen denkt?

... fiets- en wandelroutes nog verkrijg-
baar zljn bijïneke en Sara?

... u deze zo kunt ophalen?

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

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

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

11
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Te koop in het

"Amelander Veerhuis" te Holwerd:

IGAISEN, MEER
DAI{ I(AATSEI\
Friese geschiedenis in woord en beeld

schittefend naslagwerk, groot formaat:
lla lIllt lr f,ttt{i IrEtlzi attaDtztnlc.

^.h 
l^fltn lFrt co raru.dht

trhrd ru dc tYre duD OtED.ar
!{lEà. 6c .lob rl|c m€tcf U'aa14 l|t ln da ltru st dtrttt
o M Ét d. Ncóa.lrndr a-l!laa$q|4l 1.Èó TlaEt@.Í+lt. ab Gl 4!, trt !ffi-
nr haÍ otlF.n taEdn @13 tm t-rrdn3

VADERDAG T951
PAPA RAIEIT'T ZONDÀO OP
ONZE ATTENTIBS

300 pagina's, ruim 200 foto's

INIRODUCTIEPRIJS
Voor € 25,00 mad<t u uzelf of iemand die u liefheeft,

voor lange tijd geluk{<ig.

bA---tu-b*..-Í.1-g-E
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HU!sÀRIS

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

Dokterswacht:
's middags vanaf 17.00 uur tot 's mor-
gens 8.00 uur. Tel. 0900 f D7ll2

Ernstige situaties: I 12

tRttsE tÀ]tD

Thuiszorg Het Friese
woners uit Noord- en
onder meer:

IÀilDÀRIS

Mw. van der \íoude, Beyertstraat 101,
te[.562300.

PEDICURE

M. funtjema-Kruize, Morgenzon l0
Behandeling op afspraak, rel. 561689.
Elisabeth Broersma, Ringweg 34,
Brantgum, rcL.561594

WIJIOEHEER

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

BESTUUR

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Secretaresse: Henny Hiddema
Medwerd l, tel. 561370

Penningm.: Dirk Bergema
Pollewei 2, rcL 561423

Redactie: 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, rcL. 562146

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

I1{I.EVEREil I(()PIJ

Agenda datum en kopij uiterlijk 3
december 2002 inleveren bij Tineke
Veldema, Pölewei 16 te Holwerd.

Land biedt de in-
Midden-Friesland

- Verpleging en verzorging,
- Kraamzorg
- Ouder- en kindzorg
Uideen verpleegartikelen ma. t/m do.
9.00 - 17.30 u:ur en vrijdags van 9.00 -
14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderst raatw eg 7 O.

Friese zorgwinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cenr
per min.) Tesselschadexraar 29, 8913
HA, Postbus 417, 89Ol BE Leeuwarden.

C()ilIAfiADRESSE}I

Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graafl
Stasjonswei 43, tel. 561809
Uiwaarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, rcL. 561374
Mobiele rcL O6-20620647
Bij diens afrvezigheid: T. v.d. 'Woude-

Plantinga, De Teebus 8, rcL 562002.

TYSI(}IHERÀPIE

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

H UISÀRISE}I I.ÀB()RAÏ()RI U M

Plaats: Nije Nijhofi maandagmorgen van
10.00 - 10.15 uur.

t9
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