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NIJ B()ilGÀ Àt'lNo 1912

1910 is er begonnen met het bouwen van Nij Bonga.
ln l9l2 is er een notaris in komen wonen. Daarna alleen maar huisartsen.
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De öffrne moannen hat doarpsbelang
oerlis hàn mei in tal bestjoeren fan orga-
nisaasjes sa as de O.VH. (Holwerder
Ondernemers Vereniging), de Stichting
Recreatie en Toerism. .", 

;!ï,ï"ïi.!
edachten en
de petearen

wie: bettere gearwurking en wër nedich,
strPe.

H.O.P. (Holwert op Paad)
De wurkgroep Holwert Op Paad is
dwaande mei in kuierr0te rírn Holwert
dyt V de Tsjerken/Stinsen-rírte neamt.
De rtnte rint fan Holwert nei §Taaxens
en w€rom làns de Tonnebrége nei
Holwert. De wurkgroep hat in aardich
idee betocht. Op snein 18 jannewaris or-
ganisearje sy in snert/wintertocht làns de
Tsjerke/ Stinsenrírte. De tocht begjint om
14.00 oere. Der kinne koarte en langere
rfrtes r0n wurde, ek mei bern. Nei öfrin
Li.t men yn it Sintrum snert ite mei live-
musyk (Sjoch fierder yn de Doarpsbel).

Ilolwerter feart
Kmrdyn krigen wy it berjocht dat it rit-

baggerjen fan
net trochgiet.
frege mar dy i

Priis 'Kern met Pit'
Doarpsbelang hat yn novimber in priis
'Kern met Pit'yn 0ntfangst nommen foar

hearre.

Dat wie it foarearst wer. §7y winskje alle
ynwenners fan Holwert moaie feestdagen
ta. Lit elkenien yn És doarp probearje der
in gemienskip fan te meitsjen wër't elk
him thósfielt, rsjerklik of net, blank of
donker, Fries of net-Fries.
Lokkich nijjier! 

sara Hofman

ilBllilItB()RDE}I ÀÀil DE R()ilDU'EO ()M HOTWERD

erop geplaasr worden.

Reklames worden niet geplaatst.
De kosten zijn per bord € 10,00 of alle
drie € 25,00
Opgave: tenminste 3 weken van te voren
bij: Videotheek-Music "it Hoekje",
V. Dijkstrasffaat 2, 9151 JK Holwerd,
tel. O519-562079.
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My is frëge om wat oer it wurk as kream-
fersoarchster te fertellen. Ik begjin mei it

kaam.
Nei 5 wàldreisen moast it allinnich
dwaan mei de dokter of in hoarnwiif
(froedfrou) en de begeliedster kaam noch
in pear kear làns yn de kreamtiid. De
wurktiden wiene doe fan 7.00 oere oant
19.00 oere, foel de snein op de 10de dei
dan wiest frij. De measte bern wurden
doe thÉs berne en de poppe wurde alryd
goed waarm hàlden en mocht de earste 3
wiken net nei bdten. De kreamfrou
mocht de earste 4 dagen net fan béd öf en
wurde 2kear deis op béd wosken, de fiiË
de dei mocht de kreamfrou efkes bengel-
je en de oare deis der efkes öf en sa eltse
dei wat faker. De widze en it bëd moasten
eltse d waskjen dus.
Doe tige wichtich,
Rust maat. De bàn
mei wat hechter as

yn dizze tiid, de buorlju kamen mei sels

seane puding of resinebrij en de àmylje
stie alryd klear om te helpen.
No wat oer de tiid fan hjoeddedei.
DeY.Z. oplieding duorret 3 jierren der is
in oplieding foar folwoeksenen fan 2 jier
oan de Friese Poort yn Ljouwert.
Hjoeddedei duorret de kreamsoarch
nochT dagen en kin je kiese hoefolle oe-
ren je ha wolle, en der is kreamneisoarch
b.v. as de poppe te betiid berne is kin je

nei 2 of 3 moanne noch kreamsoarch
krije. De wàldreis bart mear polyklinys en

moai waar is nei in pear dagen aI nei bir-
ten. Hjoed de dei hat eltsenien hast in

maatskippij.

Mei golle groetnis,
Tine Koopmarus-uan D ij k.

Liifblëd: Ljouwerter krante
Lèze: Fryske boeken
Muzyk Jieren 60 en Ierse musyk
Sport: Jeu de boules
Drank: Gleske wyn
\Vat fine jo
fan Holwert: Moast earst hiel bot

wenne, mar fiel my hjir
no thís

\7a soene jo
nochris
moetsje wolle: Nelson Mandela
De oare kear
ynterviewe: \7ilco van der Meij
Fraach oan
dyjinge: '§7'at fertelle o€r syn

band en wurk as gelird-
technikus.

AIs u gaat verhuizen i
wilt u dit dan doorgeven !

aan éénvan de bestuursleden. i
Lrrr-rr -rr-r-rrll
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Zaterdag 8 november was het Sintrum t
avonds weer tot de nok toe vol, met de
l5e playbaclshow. Om + 8 uur opende
Klaas Banga de show (later in het verhaal
meer) en 5 minuten later werd begonnen
met de deelnemer, dat eerst de mini's nar
voren brachten.

Janna, Marie Clair en Gerland met de

prima op de planken. \Vat een dans.
Hendrik en Jeffrey hadden volgens ons
beide een blauwe neus van het drukken
op de neus met gebroeders leo en de
feesthit "Toet Toet op mijn waterscoo-
ter". Ook Anna Thea (de winnares van

De grote prijswinnares van de mini's was
Issara met "AM tot PM" van Christina
Millian. '§í'at was het prachtig wat je
bracht Issara. PRIMA en gefeliciteerd.
Douwe Jan en Mariska wat hadden die
ook een moed en durf om het nummer
"Summer 2003" op de planken te zetten.
Het was GOED.

in beraad gegaan om de
te doen, wie waren de
iedereen kon meegenie-

ssing, die door ons werd
dangeboden.

\ilVat deed iedereen mee met ROMMY.
Het was een z.eer gewaardeerd door het
publiek, met deze volkszanger uit ons ei-
gen Friesland.

Om + half tien werd begonnen met de
groten met Lilian die op een prima wijze
Shania Twain met het nummer "Man! I
feel like a women". '§7'at heb je er veel
voor gedaan Lilian, keurig.
Annemarieke, Jeannette, Marja en Femke
brachten B.N.G. met "Be what you wan-
ne be". Goed zo, kon wel zien dat jullie
vaker hebben meegedaan aan een play-
backshow
Mesaurita, Arielle en Daniëlle hadden
een "pracht mix" gemaakt van diverse ar-
tiesten. §7at zijn jullie vlug en lenig en
mooi in de maat.
Froukje en Baitske hadden de superhit
van Sugerbabes met "Round, Round" ge-
weldig ingestudeerd, want het was zeer
moor.
Dan de grote klapper van de avond met
Rianne en haar vriendinnen, wat was het
schitterend wat jullie lieten zien met
"Lady Marmelade". Terecht de le prijs en
de wisselbeker. Gefelciteerd!
De jury heeft het wèl moeilijk gehad

Na een korte pauze waren de laatste zes al
weer aan de beurt en de jury had het nu
al moeilijk.
Ik weet dat lWendy en Ramona kort heb-
ben geoefend maar toch was het bijna
goed met Milk lnc met de hit "Hitmix".
Volgend jar wat meer oefenen en jullie
zijn toppers.
De Boys van de §Toongroep met Big Doc
en Big Bos brachten een geweldige act
van Kevin Luttl R.M.X. met de hit:
"Tirrn me on". De 2e prijs was echt ver-
diend. ('§7'ij waren blij dat er zoveel mee-
deden uit de woongroep. Bedankt).
Dan was er ABBA, die zich hadden opge-
ven met Postbus 28 (gemiddelde leeË
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tijd??). Of was ABBA het echt wat resul-
teerde in de 3e prijs. Prima en wat een
moed om dit te doen. De hit "Medley'.

vriendinnen, zodat die een jaar naar
Metslawier gaat.

Dit was dan onze laatste georganiseerde
playbackshow die wederom zeer geslaagd

Reitsma (een van de eerste juryleden),
Sonja de Jong (die in de 90-er jaren dik-

weer bedankt. Akke van "it Sintrum" ook
hartelijk bedankt voor het beschikbaar
stellen van het Sintrum.
Verder ook wederom onze kinderen en
familie, zonder jullie kon het ook niet
doorgaan en natuurlijk de verdere mede-
werkèrs achter de schermen. En het be-
langrijkste natuurlijk de PLAYBAC-
KERS. \7ant zonder jullie ging het echt
niet door.

Allemaal bedankt

Henk en Maaike van de Vtd::Ïi,::ï

USTI.UB VRIEilDSfiÀP

Inmiddels is de verlichting, die nog van
1976 dateerde, \ryeer helemaal vernieuwd
en is er een nieuwe muziekinstallatie aan-
geschaft, na de diefstal van begin januari.

onveilige situaties, als de ijsbaan open is.

De provincie staat echter geen verlaging
van de maximum snelheid, of het plaat-
sen van knipperlichten toe.

Een andere locatie
van de ijsbaan zou
een oplossing kunnen zijn.

Verschillende voorzienin-

den. Voor volgend jaar komt er dan ook
een voorstel tot contributieverhoging op
de agenda te staan.

Momenteel bedraagt de contributie
€ 3,00 voor een
17 jaar. Vanaf 1

worden. Nieuwe
melden bij de penningmeester H.
Boltjes, Stationsweg 8, rcL 561721 of bij
secretaris P. Visser, Ljouwerterdyk 8, tel.
561438.
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In het vorige nummer van de Doarpsbel
heb ik u Ëeloofcl iets meer re t eriellen
over het vocaal ensemble "The Gents".
Dit ensemble verleent naast de Friese

Jeugd het
Friesla ze-

terdag nds
Hervo

Het ensemble is een voor Nederland
uniek gezelschap dat zich in korte tijd,
onder leiding van de 25-jarige dirigent
Peter Dijkstrà, een vooraanstaande plaats
heeft verworven. De groep jonge zangers
(bestaande uit countertenoren, tenoren,
baritons en bassen) wordt alom geprezen
om de bijzondere ldank, de grote mate
van flexibiliteit e n de weergaloze interpre-
tatie van een zeer uiteenlopend repertoi-
re. Ook internationaal worden de unieke
kwaliteiten van The Gents erkend. Zo
rraden zij inmiddels op in Duitsland,
Ts.iechië, België. Zweden, Engeland en
Spanje.
Of het nu gaat om religieuze muziek uit
de Renaissance, romantische Engelse mu-
ziek, arrangementen van eigentijdse pop-

songs of spe
componeerd
Gents zijn st
levenis. Zij kunnen dan ook rekenen op
een enthousiast publiek en lovende kritie-
ken in de pers.

Dirigent Peter Dijkstra
Peter Dijkstra (1978) begon zijn zangcar-
rière bij het koor van zijn vader, het
Roder Jongenskoor.
In 1987 werkte hij als solist mee aan een
productie van Mozarts Die Zauberflöte
bij de Nederlandse Operastichting, waar
hij in een geënseneerde uiwoering de rol
van 'Erster Knabe' zong. Verder werkte
hij als jongenssopraan samen met o.a.
Gustav Leonhart, Sigiswald Kuyken en
Max van Egmond in een volledige serie
Bachcantates in Amsterdam ("Bach op
Zondag").
Op 13-jarige leeftijd dirigeerde hij zn
eerste koor.
Sinds de afronding van zijn studies zang
en (koor)directie aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag (beide
cum laude) is Peter Dijlatra een graag ge-

t.
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ziene gast bij verschillende professionele
gezelschappen, waaronder he t Rias
Kammerchor Berlin, het Nederlands
Kamerkoor en het Groot Omroepkoor,
waar hij regelmatig optreedt als repetitor
en gastdirigent. Hij werkte sarnen met di-
rigenten als Jos van Veldhoven, Hans

ring en een cd-opname van Bachs Hohe
Messe tijdens het Saito Kinen Festival in
Matsumoto (Japan).
Peter Dijlatra was in 1999 oprichter van
The Gents en is sindsdien dirigent en ar-
tistiek leider van dit mannenensemble.

In de prijzen
Peter Dijkstra heeft eind oktober van dit
jaar in Zweden de Eric Ericsonprijs voor
dirigenten gewonnen; hij was de jongste
van 150 deelnemers. OokThe Gents zijn
gelauwerd en wel met de aanmoedigings-
prijs voor jong talent 2003 van het
Kersjes van de Groenekan-Fonds.

CD's en de pers over The Gents
In 2002 verscheen bij het internationaal
gerenommeerde label Channel Classics
de CD "The Gentlemen of the Chapel
Royal" (CCS SA 18902). Deze CD met
Engelse koormuziek onwing in vele
internationale bladen lovende kritieken,
was CD van de week op Radio 4, CD van
de week in de Telegraaf en CD van de
maand en met een 10 bekroond in het
blad'Luister'.
Kortgeleden is een nieuwe kerst-CD

403) uitge-
Gents nog

Ë:ffil:r
worden.

ontwikkeld ensemblegel uid' . (Ap e ldo orns e
Courant)
'Met The Gents is Nederland weer een
bijzonder en kwalitatie
muziekgezelschap rijker'.
'Schitterende warme
prachtig in balans gehouden en haarzui-
ver afgewerkt; het is allemaal een feest
voor het oor'. (Friesch Dagbkd)

'Hun repertoire is onuitputtelijk; van re-
naissance tot modern, van cantates en
psalmen tot ballads en negro-spirituels.
Wít ze ook zingen, het is van topklasse'.
(Leidsch Dagblad)

Ik beperk mij tot deze korte bloemlezing.
\Wilt u echter meer informatie, dan kunt
u die te weten komen op de internetsite:

van het Concertgebouw in Amsterdam.
Daar vindt u ook een overzicht van hun
concerttour door Nederland "The Gents
on tour", waarin opgenomen onze beide
Nieuwjaarsconcerten in St. Jacobi-
parochie (zondag l8 januari 2004) en in
Holwerd (zaterdag 24 januari 2004).
Laat dit u niet ontgaan. Het is uniek!

S. Wllinga
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le stoepen bood weinig speelmogelijkhe-
den. Daarom wilde de -Werkgroep 'speel-

tuin' de 1700 inwoners van de kern, en
vooral de kinderen tussen 2 enB jaar, een
nieuwe speeltuin bezorgen.

plaatsen van de toestellen en ook met het
vervolg. Als een speeltuin er eenmaal is,
zijn ér blijvend mensen nodig voor
onderhoud en toezicht.

De werkgroep heeft ook andere subsidies
weten los te krijgen.

De speeltuin is er nu, danl<zij de mede-
werking van alle betrokkenen. Het is een
aanwinst voor Holwerd, daar zijn de be-
woners het over eens.

'Speeltuin' is een voorbeeld van een over-
ject, dat in korte

.ïï'Í"i::'* ff
dit project het predikaat "Kern met Pit"
toe te kennen.

EVE}I JIMME ()À]IDÀTHÏ. . .

De toanielploech Ét Holwert is al wer in
nije stik
Lucas de

skoftsje dwaande mei har
"Gouden dagen' tnder regy àn

lrijen by Bron W'oonservice à € 6,00 en
freed oan de seal € 7 ,00. De musyk wurdt
fersoarge troch Reprise in Time. Fansels
is der ek in ferlotting mei wer in
prachtige haadpriis: midweek Landal
Greenpark Coldenhove yn Eerbeek.

Pro Rege is op syk nei nije spilers en spyl-
sters. Hawwe jimme ynteresse skilje dan
mei Nely Bron, till. 0519-561254 of mei
Siep Mellema, till. 0518-412034.

Oant sjen op freed 2 jannewaris.

Blécourt.
It stik spylet him öf yn in keamer fan in
hierappartemint. Jan de Jong, as wie it no
de Viies, tinkt dat er syn gouden dagen
krieet no 't er by de frou wei is. Mar dan
hat"hy briten syn beide buorfrouen om
rekkene en de gnoarriche hierbaas.
As der dan ek noch in Fereale stel in nacht
yn syn keamer trochbringt is de boat oan.
Hawar in tige kluchtich blijspul dat net
kin s0nder de ynstekker Owe Terpstra,
sminckster Baukje Benedictus en decor-
bouwer Koos v.d. Eng.
Op freed 2 jannewaris spylje \My Fn
Holwert yn it Sintrum, Elbasterwei 3,
jírns om 20.00 oere.
De kaarten binnen yn e foarferkeap te
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'§7ij hopen dat je een gezellige tijd bij ons
zult hebben, en met heel veel leuke
ideeën komt.
De Sinterklaasactie is een groot succes
worden. Er werd €. 921,00 opgeha

Het sinterklaasfees De
weergoden waren De
sint werd om hal oor
Upt Hiddema op het Bosma's plein.
Daarna ging hij te paard en reed een
rondje achter de muziekkorpsen de
Bazuin en Crescendo door het dorp met
de 4 pieten.

Ketchupsong etc. Dit alles werd verzorgd
door DJ Harke de Groot. Daarna was de
clown Sander aan de beurt, en die wist
met z'n goocheltrucs en grapjes de kinde-
ren te vermaken. Kr rt voor 5 was het
fees

ken
d"g
een

Het financiële plaatie van het sinterklaas-
feest ligt ter inzage op de ledenvergade-
ring op 2 maart 2004 om 20.00 uur in
het Amelander Veerhuis.

Namens de Actiuiteitencommissie,
Sita

Hierdoor konden we 22 november een

'§7'aarom nu deze actiq ondanks de finan-

PR00RAMMÀ pÀS§À08 2 004 ; ff RlSIELl Jl( MÀAIStHÀPpELlJ lG vR()UnEil BEWE0 I il 0

20 iarr,nri2OO4:
Dhr. B. Bilker uit Kollum
Onderwerp: De Friese Nassau's

17 februari 2004:
Jaarvergadering.

de Doopsgezinde
uur.

16 maat2004:
Mevr. T. Katsma-v.d. Meulen uit Coe-
vorden. Onderwerp:'W'eten van het verle-
den, staande in het heden, hoopvol naar
de toekomst.

20 aoril2004:
Dhr. S. de Boer uit Bergum
Onderwerp: Symbolisch bloemschikken

meï2004:
Excursie of reisje?

Doel van Passage:
W'erken aan de vorming en ontwikkeling
van haar leden in aI hun verscheidenheiil
op het brede terrein van nationale en
internationale maatschappelijke yÍaag-
stukken.

Het Bestaur
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TTISÏ U DAI...

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

... er gbaar voor
€ en vlaggen
va e gemeente
Doneeradeel?

... deze" boekjes verkrijgbaar zijn bij
Tineke Veldema, Pölewei l6?

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

... u data van activiteiten kunt doorgeven
aan Tineke?

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

... iedereen er

... u bij Henk
tiebord alle
niet opgenomen zijn in de Doarpsbel?

... de snelheid in de Prof. Holwarda-straat
wordt eemeten?

... dit noJig is omdat er veel te hard wordt
gereden?

... 30 km per uur toch het maximum is in
de bebouwde kom

it moment niet veel

.:: zelf een verklaring
voor heeft?

... Hock Rock weer wordt georganiseerd
op nieuwjaarsmorgen I januari 2004
vanafeven over twaalP

... de locatie in de tent op het parkeerter-
rein bij de Sound is?

... de organisatoren dit altijd geweldig
voor elkaar hebben?

... wij van dorpsbelang hun alvast willen
bedanken voor hun inzet?

... Ben\W begin volgend jaar weer een
werkbezoek heeft in Holwerd?

... samen met bestuursleden van dorpsbe-
lang een rondje Holwerd maakt bij
evenuele knelpunten?

... u misschien ook met iets zitwat anders
moet en dit aan bestuursleden van

doorgeven?
is aangebroken en de
zal prijken op het

... de hervormde kerk en de molen weer
in de schijnwerpers staan?

... de O.V.H. weer heeft gezorgd voor een
prachtig nieuw publiCatiebord aan de
Hemmingawei?

... Henk Bruinsma altijd zorgt voor de
teksten die erop komen te staan?

... ze hier weer jaren mee vooruit kunnen?

... de familie Hellinsa. na 27 iaar en I
maand de LC bii'" h.bb; b.r*gd,
h#-b"rlot.n te sropp n met beàr-
ging?

... zr1 de krant altijd op djd bij u brach-
ten?

... wij hun willen bedanken voor de goe-
de diensten in de afgelopen jaren?

SIil}IE Y]I DESIMBER

Sinne yn it
donkerste fan 'e

dagen
is as in glimke

fan de sinnegod
dy't begrutsjen

mei ís hat.

Sara Hofman.

t0
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6 ianuari: Dinsdagmiddag 14.00 uur in
ao'rprh"ir de Te"rpring "te B."ntgu-.
"Nijjier + Jiergearkomste".

Dijkstrd'.

17 maart:'W'oensdagavond 20.00 uur in
dorpshuis de Terpring te Brantgum,

Gezamenlijke avond met Dongeradeel-
Oost en Dokkum. Vocaal ensemble
"Cantare" zingt bekende musical, oPeret-
te en opera melodieën o.l.v. Rinse
Meester.

7 april:'§?'oensdagavond 19.45 uur in
doróshuis Tunaweith te Ternaard. Us lid
AfËe Fokkema sil És wat fertelle oer it
"Frysk kostuum".

rr()oilGR()EP sr.ffi BullÀ zllil DEUREI{

Helar" is het bijna zaver dat onzc
woongÍoep zijn deuren sluit.

'§?'aarom?

Zoals u vanuit de media hebt kunnen
vernemen, heeft het nieuwe asielbeleid in

volg hiervan opgeheven. De woongroep
in Holwerd heeft als sluitingsdatum 0l-
01-2004.

En de kinderen dan?

Holwerd gewoond.
s buren, hebben zij
Nederlandse samen-
chien zonder het te

,n bij een deel van de
opvoeding en integratie. '§l'at kan wel,
wat kan niet. 'W'at iJ echt heel anders dan
in mijn thuisland. Hoe ga je met elkaar
om in een dorp in Nederland?
Hoe integreer ik binnen de Nederlandse
samenleving?

In Holwerd, op sch

onze kinderen voor een groot deel ge-
Ieerd, zich aan te passen aan een totad
andere cultuur.
In de toekomst zal dit zeker ziinvruchten
afinrerpen.

eleiders van
u bedanken
u ons in uw

t1
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Komende zomer wordt voor mij niet zo-
maar een ,on-
geren ga een
school in oject
is een init

plaatselijke bevolking.

wen, cement maken, verven en metselen.
Naast het bouwen wordt er ook tijd be-
steed aan het leren kennen van de cultuur

betalen heb ik me aangesloten bij de
plaatselijke '§7orld Servants groep in
Dokkum. Deze bestaat uit 20 personen
waaryan er 15 op reis gaan. Eén gaat naar
de Oelcaihe, twee naar de Dominicaanse
Republiek, één naar Zambia, vier naar
Ecuadot drie naar Brazilië en vier naar
India, waaronder ik zelf.

ge willen gwen dan kan dat op rekening-
nummer: 3078.27.645 t.n.v. \7orld
Servants Dokkum. Bij voorbaat hartelijk
dank!

Voor meer informatie over de '§V'orld

Servants groep Drckkum kunt u contact

151JM Holwerd

Bouuten aan jezelfdaor te bouwen uoor een anàer!

Iil DE VOEISP()REil VÀil DE D()ilOERÀDEEI.§IER I.À]{DVERHUIZERS

Dongeradeel heeft een rijke emigratiege-
schiedenis. Tussen 1847 en 1950 verlie-
ten honderden inw'oners uit Oost- en
§7est-Dongeradeel hun dorp om in
Amerika - het land 'fan drea-m en wins-
ken - een nieuw bestaan op te bouwen.

t2
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reis door Amerika in de voetsporen van
Dongeradeelster landverhuizers op het
programma.
De reis voert door acht Amerikaanse sta-
ten en zal worden gehouden van l7 juni
rlm 2 juJi. Vanaf Schiphol wordr er naar
Chicago gevlogen, waar een bus klaar
staat. Na de overnachting ten zuiden van

1847 gestich-
eden, waar het
en ontmoetin-

gen - wordt doorgebracht. Dongeradeel-
sters hebben er pionierswerk verricht.
Daarna wordt er door de staten Nebraska
en South-Dakota gereisd. In South-
Dakota wordr duidelijk, dat emigratie
ook tot grote teleurstellingen kon leiden.
Er wor
aan ge
gen, m
reis naar de verdwenen dorpjes Friesland
en Overijssel. Alleen begraafplaatsen her-
inneren nog aan Nederlandse landverhui-
zeÍs.

Minnesota wordt een bezoek gebracht
aan de in 1923 gesdchte tuinbouwkolo-
nie Hollandale, maar ook aan de over-
blijfselen van de aan het eind van de l9e
eeuw met zoveel enthousiasme gesdchte

dorpjes Friesland en Groningen. Het
hoogtepunt van de reis is misschien wel
de staat '§7'isconsin. Daar wordt het
weekend doorgebracht, waarbij het dorp
Friesland centraal staat.

ontmoeting plaats.
Het laatste deel van de reis voert door de
staten Illinois en Indiana naar de staat
Michigan, waar het ín 1847 door ds. Van
Raalte gestichte Holland de verblijfplaats
wordt. Er worden bezoeken gebracht aan
verschillende Nederlandse nederzettin-
gen, zoals Vriesland en Zeeland. Ook
worden de archieven van het beroemde
Calvin College in Grand Rapids bezocht.

Het minimum aantal deelnemers aan
deze trip is twintig en maximaal kunnen
er derdg mensen mee. De reis, die 2885
euro per persoon kost, wordt geleidt door
Ian Ionssma uit Bursum. Hii heeft de aÈJan Jongsma uit Burgum. Hij
selooen iaren veel retzetge lopeÀ jaren veell reizen naar de
Nederlandse Nederzettingen in de
Verenigde Staten begeleid. Bij hem kanverenrgoe Jraren Degererc. Dll nem Kan
het volledige reisprogramma worden aan-
gevraagd in zijn nidere inlichtingen te
kriigen. Zijn rcIefoonnummer is 051l-
463869.

Klaverjassen - íranYang 20.00 uur
28 nov. - het Amelander Veerhuis
23 )an. - de Steeg
20 febr. - het Amelander Veerhuis
19 maart - de Steeg

Maatsbiljarten - aanvang 19.00 uur
19 dec. - het Amelander Veerhuis &

de Steeg (prijsuitreiking)

13 febr.

Opgaue t/m
stuur, bij dz
Werhuis.

Jeu de boules - aanYírng 14.00 uur
20dec. "Kouwe-Klauwen-Snert'

toernooi

t3
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UIIVÀÀRTVTREI{IOIilO "DE I.ÀfiSIE EER", H()TWERD
Secretariaat: Pólewei 11, 9151 HX Holwerd. Tel. O5L9-562O56
Correspondentie-adres: Postbus 3, 9l5O AA Holwerd

Opgericht
8 december 1904

loopt als een rode

aat uit mensen van

staanden.
uitgevoerd
wat wettel
is. In een eerste gesprek met de uiwaart-
leider zal zij daarover zeker duidelijkheid
8even.

Vragen
Regelmatig bereiken ons vragen over de
vereniging. Dat is niet erg en daar is niets
mls mee.
Het bewijst dat men bezig is met zaken
die in de'toekomst aan dé orde komen.

meente.

Overschrijven naa.r een andere vereni-
$ng
Een telefoontje van een lid: "Ik bedank
als lid want ik ga verhuizen'. Uit het ge-

met 
_ 
een per leeftijd vastgestelde over-

drachtswaarde.

De nieuwe vereniging moet onwangen:
€ 13,- per € 100,- ledenkorting
is13x1.000:100= € 130,00
De vereniging van Holwerd
vergoedt aan de nieuwe vereniging:
€, 73,- per € 100,- ledenkorting
is13x 850:100- € 110,50
Door het lid te betalen € 19,50

14
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Uiteraard kan iemand die verhuist ook
gewoon lid blijven van onze vereniging.

Uit de oude doos
Henk Kok, funerair historicus van het
Nederlands Uiwaartmuseum, schrijft re-
gelmatig een column in het maandblad
'Ijiwaarr'. In het novembernummer
schrijft hij over spreekwoorden en gezeg-
den die in het 'oude' uiwaartwezen de
ronde deden. Hij vond een aantal in een
krantenstukje uit 1922. Het behandelde
spreuken die betrekking hebben op be-
roePen.

Hij schrijft:
Over een visser:
hij is uoor de pieren
een zeeman:
hij is uoor de haaien
een barbier:
hij is om zeep
een metselaar:

fu heefi het loodje gelegd
een tolgaarder:
hij heefi de tol der ruatuur betaald
een jager:
hij is naar de eeuwige jachtueldzn
een tulnman:
hij rult onder de groene zoden
een ttmmerman:
hA ligt russen zes plankjes
een kleermaker:
hij draagt een houten ouerjas
een vuilnisman:
hij is tot stof weergekeerd
een torenwachter:
hij zoeht het hogerop
een kelner:
hij heefi met het leuen afgerekend
een vleeshouwer:
h4 lrg nu botje bij botje - of - hij is d.en

weg uan alle uleesch

een doodgraver:
wie een huil graafi uoor dc ander...

Zo is er ook een reeks van gezegden, bij-
voorbeeld om aan te geven hoe iemand
aan z'n vele geld is gekomen. 'Het geld is
hem met de klok toegeluid', hetgeen wil

ging dan kunt u contact opnemen met
een van onze bestuursleden: M. Diik-
man-Elzinga, tel. 0519-562086 of S.

Vellinga, tel. 0519-5617 59.
S. Wllinga

rfiRsï 2003

cltten,

zo een wereU wil bij niet,
uol ellende en uerdriet.
Wr uan ons bed, maar ooh dichtbij,
Heerst onrecht, moord en schietpartij

m,

dt tijd eens AAn,

aan schouder staan,
Laat ons ltieruoor bidd.en met elhaar.
Een goede berst en een uredigjaar.

Monte

ló
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ÀIflfi ]IEEMI DE PI.ÀYBA(!$H()T"§ OVER VA]I HEI{I( EN MÀÀIIG ilÀ 15 JAÀR

I e Dorpsbelang een
p eren, maar het ging
n te welnrg anlmo was
en wij vonden het sneu vooi de deelne-
mers, die al een tijdj< aan het oefenen wa-

The
aan-
Lies

Elzinga en Rommy. The Sound was die
avond vol met oubliek en was zeer se-
slaagd. Het kon àus toch!!
Nog één iaar ziin ,e in The Sound ge-
wee-st en het blèe dat die veel te klàin
was, want er moesten wel 100 tot 150
mensen worden teruggestuurd, want het
was echt vol tot achter de bar en de reac-
ties waren vol lof.
Na contact met de toenmalige beheerder
en de commissie van 't Sintium om het

sentatie en DJ. Dez

eehouden en nu
Je reacties waren

en de steun om het
te doen, want wij

een jaarlijks gebeu-
Sattelite Sound uir

Kol
doe
van
voo

zljn er trots op, want we
nodig en kregen de steun van Holwerd.
Een paar keer moesten we de playback-

die meededen zeiden, \,vat is het in

Holwerd. Ook willen wij iedereen nog
bedanken voor de vele attenties en com-

Groeten Maaike en Henh
Videotheek-musicshop ï Hoekje

tel. 562079

l7
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ilUE ()TIEVERINOE}I BÀÀS BOPPE BÀÀS

Eltse tiisdei (o/m tiisdei 13 jannewaris 2004) op Omrop Fryslàn TV om 18.35 oere oant
19.00 oere. Nochris te sjen-de hiele jtn en nacht ien kèar yn de oardel oere.

()PBRE}IOSÏ (OI.I.EIIE DIABEIES T(}ilDS

De collecteweek van het Diabetes Fonds is

achter de rus. Van 26 oktober tot en met
I novemberïebben ruim 38.000 vrijwil-
ligers weer en win getrotseerd om het
Diabetes Fonds e steunen in het
financieren van wetenschappelijk onder-
zoek naar de oorzaken en gevolgen van
diabetes. Denkzij nieuwe kennis uit
onderzoeken zal diabetes beter behandeld
en uiteindelijk genezen kunnen worden.
De collecte in Holwerd heeft dit jaar
€ 935.00 oDsebracht.
H.t bi"b.tlíFonds dankt alle gevers, col-
lectanten en iedereen die zich heeft inge-
zet om de collecte te doen slagen.

Jaarlijks ontstaat diabetes bij 65.000
Nederlanders.

Meer dan een 800.000 Nederlanders heb-

verdere informatie kunt u contact oPne-
men met het Diabetes Fonds: tel. nr. 033-
4622055.

l8
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tel. 05t9-571316
Dr. Stender
tel. O5l9-571436

HUISÀRIS

Dokter L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 56 I 301 , Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevall en tel. 562255

Dr. Ch.F. van der Lugt,

ÏÀ}IDARÏS

Mw. van der \7oude, Beyertstraat 101,
tel.562300.

PED!TURE

M. Rintjema-Kruize, Morgenzon 10
Behandeling op afspraak, rcL 561689.
Elisabeth -Broersma, Ringweg 34,
Brantgum, rcL561594

WUIOEHEER

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. 567370

Penninsm.: Dirk Bersema
Pal.*.i-2,,.1.5il42:'3
Redactie: ïneke Veldema,
Pólewei 16, tel. 562161

Leden:
- Egbert B r

Stichting
Gama 3,

- Marten Slager
Landswelvaren 19, tel. 562201

- Sita Dijkst ra, aert€g€nwoordiger
A k t i a it e i t e n c o mm is s i e

Teebus 32, tel. 06-20499399
- Jelle Diikman

Stationówei 21, tel. 562040

Postadres Dorpsbelang:
Postbus 24,9L5O AA Holwerd.
Bankrel.: Regio Bank, nr.94O53961

tiltEvERElr t(()PtJ

Agenda datum en kopij uiterlijk 2
màart 2004 inleveren bij Tineke
Veldema, Pölewei 16 te Holwerd.

TRIE§E I.A]{D

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

len ma. t/m do.
ijdags van 9.00 -

14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,

alle informatie:
dag, ca. 22 cent

per min.) Tesselschadestraat 29, 8913
I{A, Postbus 417, 8907 BE Leeuwarden.

I()ililTIADRESSEI{

DienstencentÍum: vacant
Uiwaarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele rcL 06-20620647
Bij diens afwezigheid: T. v.d. '§7'oude-

Plantinga, De Teebus 8, tel. 562002.

rYSOÏHERÀPIE

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

HU ISÀRIsE]{ I.ÀBORÀIORI U M

Plaats: Ni.ie Nijho[ maandagmorgen van
10.00 - 10.15 uur.
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