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De maitiid is te rfrken... de earste rigel
fan in Frysk ferske. 't Is elk jier wer in
hiele 0nderfining. De earste lokrop fan
de blokfink (koolmees) en swarte lyster
(merel) h" ,rny alwer hearre kinnen, de
katsjes fan de hazelaat ha alwer bloeit en
de elzenkats.ies beg.iinne der no mei.
Al mei al jout it nije energie om aktyf te
w&en.

stellen worden gepl
struiken en een paar bomen. Er worden
wijwilligers gevraagd bij de aanleg en het
onderhoud van dit speelveldje. Misschien
iets voor de ouders uit de buurt?

Buslus
Vaarschijnlijk zal er nog voor de zomer
een begin worden gemaakt met de aanleg
van een buslus aan de Haniastraat. Dat
zal betekenen dat bus 60 en 66 niet meer
door het dorp rijden wat een hele verbe-
tering zd worden. Zeker na de dorpsver-
nieuwing aan de doorgaande route.

Opening dorpsvernieuwing
is de dorpsvernieuwing

d. Er waren veel genodig-
burgemeester Cazemier

en wethouder Boorsma. Met de Old
Tlmer van Theo Broersma werd het lint
doorgereden en las Sara Hofman een
gedicht voor.

aarna een toespraak
van het draaiorgel

het gezelschap naar
route en daar werd

t doorgeknipt.
oranjekoek was de beloning
inspanning bij het Amelander

VceÍhuis. Jammer dat er maar weinig
dorp$ewoners aanwezig vr'aÍen.

WV-dependance en toeristische routes
door Holwerd
Er wordt door toeristen nogal eens
gevraagd naar
Holwerd.'§í'ein
het Amelander
van het WV is. Daar liggen de boekjes
van Holwerd, de fiets- en wandelroutes
en wat er verder valt te beleven in Noord-
Oost Fryslàn.
'W'einig bekend is ook dat Holwerd aan
een lange afstandswandelroute ligt. Dit is
het L.A.'§7. Friese Kustpad Zevenwoude-
pad die langs de Friese kust tussen
Stavoren en het Lauwersmeer ligt. Dit
Friese kustpad is met wit-rode verf of
bordjes (stickers) gemarkeerd, ook in
Holwerd. Verder zal het bekend zijn dat
Holwerd aan 2 lar\geafstand fietsroutes
ligt nl. de LF3b de fuetlandroute en de
LF 1 0a de'§7'addenzeeroute.
Ook ligt Holwerd.aan de ANWB-route,
de Terpenlànroute.

In moai foarjier tawinske, genietsje fan de
natoer om jo hinne, sjoch ek ris yn de
doarpsboskjes, se wurden hielryd moaier!

Hjiertrnder folget it gedicht, foarl&en by
de iepening fan de doarpsfernijing.

I ep e n i ng D o arp sfer n ij i ng

hurd
muofTe
der wat dien uturdt

hoe lang sil dit noch duorje?
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Mar ja, je uolb
der bliutae snelh n
ih moat it hiir wol shriuwe
se binne hast net te pahken

Klaas Herder sa as wy seinne
wie in hanjer, 't wie net rnis,
mdr eh de mannen dy\ hjir
op? knibbels leine
hrije de eare, dat is wis

utiene actief
mei
itjotyf

't uie in hiel karwei

[íItRUftr
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Het ontstaan van ons bedrijf is met het-
komen werken van t 50 jaar geleden bij
de Fa. G. v.d. Bos auto- en mechanisatie-
bedrijf in het oude, zogenaamde, Arm-
huis begonnen. Bij het begin van de
Fonteinstraat was dit grote gebouw, waar
de latere Rabobank stond en nu de Fa.m.
Miedema hun taxibedrijf hebben. Van
der Bos had het dealerschap van Massay-
Harris tractoren en machines. §7ij werk-
ten daar met 5 personen. Hij verkocht in
de begin jaren '50 de zogenaamde
paardekop persen, daar moest ook touw
in voor het binden van de pakken hooi en

in onze wije tijd. 'Wij werkten 50 uren en
ons loon was t f 1,00 per uur.

Mede door de activiteiten van de baas,
welke het pressteerde om in + 5 jaar 100
persen te verkopen, kregen wij veel
omzet. Inmiddels kwamen wij in
Holwerd naast de brandweer garage, nu
in bezit bij de Duivenvereniging, te

weergarages. Daar werd ook de Accu-
handel en reparatie in onder gebracht.
Door omzetstijgingen moesten wij veel
ruimte hebben voor ons pic-up touw en

was meer ruimte nodig. De fam. Van der
Bos moest wegens ziekte van kind naar de
zandgrondverhuizen en zo loaram er x4O
jaar geleden een nieuw B.V (= Baas en

ook het
n over.
uwe baas
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konden wij meer vrije djd krijgen om
onze handel met andere artikelen, zoals
compressors, lastoestellen en flex, etc. uit-
breiden. Dankzij gezonöeid ds gezin
met opgroeiende kinderen, moesten wij
wel meer ruimte hebben, ook voor het
bedri.if. En zo krvam
fam. Hiddema aan d
in ons bezit, daar mo

Hoogachtend,
Sieger Venema

Lijfblad: Friesch Dagblad

l*zerz Streek Romans

Muzielc Koorzang algemeen

Hobby's: Tirin

Spore Koersbal

Dranlc Een beerenburgje

'§í'at vindt u van Holwerd:
Een mooi dorp

Wie zou u nog wel eens willen ont-
moeten?

Geen idee

De volgende keren interviewen:
mevr. M. Vrieswijk

Yraag aan diegene:
Graag iets schrijven
Ieven vanaf vroeger
Holwerd.

over het
tot nu in

rrrrr-t

L--rr-- rrrrrrrrl
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Kaarten in de voorverkoop bij videotheek
't Hoekje à € 7 ,-, aan de zaal is het € 8,-

'§7'oensdag 
30 april beginnen wij traditio-

neel met de optocht met beide muziek-
korpsen en de kinderen weer verkleed er
achter aan, opstellen 10.30 uur, optocht
11.00 uur.

zelf prachtige creaties maken.

Ook voor de groentetuin is er aandacht.
Aanvang 13.00 tot 17.00 uur.
Entree voor deze middag is € 2,00.

Voor de kinderen is er deze middag ook
nog van alles te beleven, hij voldoende
deelname kan men meedoen aan een
modeshow, inlichtingen worden verstrekt
via beide scholen, verder kan men zich
laten schminken. En komen er ponyt en
een heuse huifkar, voor een ritje. rond
Holwerd. Kinderen betalen slechts I
euro.

Dus mensen noteer deze dagen alvast in
uw agenda. Graag tot ziens op 29 en 30
april in sporthal "de Ynset"

Na-mens de'30 april-commissie',
Piet Vrieswijk.

()PEil IGRI(ENDÀO H()LWERD, BRÀl{Ï(iUM Eil TïÀAXEilS

Op zaterdag 14 juni organiseren de
Gereformeerde Gemeente te Holwerd, de
Hervormde Gemeenten van Holwerd en
Brantgum en de Doopsgezinde gemeente
van Holwerd een open kerkendag.

Vanaf 's middags 13.00 uur tot 17.00 uur
kan iedereen een kijkje komen nemen en
zelfzien hoe de kerken er van binnen uit-

zien en kennismaken met de betreffende
gemeente. Om 17.00 uur is er in de
Doopsgezinde kerk een gezamenlijke
afsluiting.

Nieuwsgierig of meer weten kom dan
naar de open kerken dag of informeer bij
J. Idsardi (561908), P. Bandsma
66152» of G. Herrema (561697)

SIICHII}IO RTCRTIIIE Eil I()ERISME

Begin april dan gaan we weer van staÍt
met de campings.
Vorig jaar is een slecht jaar voor ons
geweest, er is verlies gedraaid. De bereik-
baarheid van onze mobiele telefoon heeft
ons parten gespeeld. Hopelijk wordt het
ditjaar betei, de stichting gaat er in ieder
geval voor.
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Half februari is hij bij een vergadering
van ons aanwezig geweest. Met veel
enthousiasme en inzt t wil hij proberen de
campings zo goed als mogelijk te runnen.
'§?'e hopen op goede samenwerking, het
zzdwel lukken, hem kennende.

Voor het komende jaar gaan we met nieu-
we prijsbonnen werken, de achterkant is
voor de helft bedrukt met een advertentie
van de E-markt van de familie Verbeek.
De andere helft met Snackbar De Steeg
van de familie Van Slooten. Hierdoor is

het voor de Stichting goedkoper werken,
alle kleintjes helpen, hierbij bedankt voor
deze steun.
Om het aantal toeristen wat op te krik-
ken hebben we een deal gesloten met
Erik Pruis. Hij is computerdeskundige en
veel bezig met het fenomeen internet en
heeft voor ons een site gemaakt op
www.holwerd.nl.
Erik zei me dat er dit jaar aI veel meer
bezoek op onze site is geweest dan vorig
jaar. De boekingen op internet stuurt hij
door naar Gerben de Graaf Op beide
campings hangen vlaggen. Ze hebben
nogal wat te verduren, want ze wapperen
zeven maanden. Japke Kamma maakt de
vlaggen weer keurig in orde. Bedankt
hiervoor.

Het bezoekersaantal willen we als
Stichting graag oplrikken. Er werd con-
tact gezocht met Recreatie en Toerisme
van Ferwerderadiel. Na een tweetal bij-
eenkomsten is o.a. afgesproken om de
Gemeente Dongeradeel en Ferwerdera-
diel in te lichten over onze samenwer-
king. '§(i'e willen tevens graag een financi-
ële ondersteuning voor gezamenlijke acti-

viteiten. Ons gebied wordt heel Ferwer-
deradiel en Dongeradeel, uitgezonderd
het Lauwersmeer gebied.
Bij deze roepen we ondernemers, welke

Misschien kunnen we samen diverse
(water)instanties en politieke partijen
zover krijgen om een gemaal in Holwerd
te krijgen. Hetzal de nodige tijd en inzet
kosten, maar dat hebben \Me er graaag
voor over.
De secretaris voor deze gezamenlijke
gemeente activteiten is Ronnie Veldema.

dorp moet brengen, gaan we er voor.

Met vriendelijke groet,
Rense van Slooten, Leo Smidt,
Ronnie Veldema, Joop Venema

en Upt Hiddema



D1PPfiBEUNi . naail 2003

ITARVERSLÀ0 2002

Als eerste willen we noemen dat het in dit
jaar 40 jaar geleden is dat Dorpsbelang
Holwerd werd opgericht. In 1962 was de
oprichting.
Op de jaarvergadering van 12 maart werd
dit gevierd met een drankje en zingen bij
de accordeon. Onze inzet is: een leefbaar
dorp, behoud van culturele en natuur-
waarden en een gezamenlijke inzet van de
Holwerders om dit te bereiken!

Op 9 april hadden we weer onze eerste
bestuursavond na de ledenvergadering. In
maart was er het werkbezoek met rond-
gang door het dorp van Burgemeester en
Vethouders. De rondgang werd per fiets
gedaa.1. Een aantal punten die er bespro-
ken zr.;n:
. de snelheid op de pier door motorrij-

ders. Aan de hand daarvan heeft het
college een brief aan Rijkswaterstaat
gestuurd om aandacht te vragen voor
dit probleem. Inmiddels is er vorige
maand een gesprek geweest tussen
Ri.ikswaterstaat, de Gemeente en

1999 zrln er al ver-
singen in de bewuste
dus eigenlijk is er
aan te doen.'W'el kan

de politiecontrole vooral in het voorjaar

in de plan-
n.

. uit de kern
van Holwerd: hiervoor worden maatre-
gelen genomen. Er komen o.a. een uit-
srulping + gele lijn bij de Heegebuorren
en de Foarstrjitte. Een tekening van een
mogelijke oplossing ligt ter inzage hier
op de tafel.

. De wens van Holwerd om Holwerd
weer op te nemen in de toeristische elf-
stedentochtroute wordt ook door het
gemeentebestuur gedeeld. Er wordt aan

p de fiets-

met wijkbeheer! De G.-..";Pi;i:Ï
verder niets aan en het beleid is dat er
geen bordjes worden geplaatst. Een tip:
spreek de eigenaars van de honden aan
in geval dat...

. Parkeerprobleem in kern Holwerd: op
de hoek Foarstrjitte-Aylvawei is in-

met de (groene)ruimte en wij steunen
hen daarin.

de vernieuwing als aanspreekpunt gefun-
geerd naar bewoners, gemeente en aanne-
mer toe... De
afgerond en op
officiële open
Boorsma. Ook

na verfraaiingen van een aantd bomen en
struikjes kunnen we trots zijn op het
resultaat.

Vorig jaar is er een begin gemaakt met
plannenmaken \lrat betreft het herstruc-
tureringsgebied: Nijhof, de Kamp, van
Bongastrjitte, westzijde Fonteinstrjitte en
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Beijertstraat bejaardenwoningen. Er is
en plantea,m gevormd met mensen uit:
bcwoners, dorpsbelang, S§7OD, ge-
meente, woningcoörperatie, huurcom-
missie en het projectburo. Er is huis-aan-
huis een enquëte verspreid over wonen in
Holwerd.

Op 25 oktober 2OO2 is er een'inloop-
markt geweest
het project te
bezocht door t
waÍen overwegend positief
De stand van zaken op dit moment is dat
de financiën nog niet rond zijn en het ziet
cr naar uit dat het een langdurig proces
zal worden. In het herstructureringsplan
zijn geen speelveldjes meegenomen.

Er is een jaarlijkse bijeenkomst geweest
Eet de OVH en Dorpsbelang. Op deze
vrrgadering is voornamelijk gesproken
over de gezamenlijke Sinterklaasinrocht.
In het verleden was de intocht iets geza-
menlijks tussen DB en OVH. Maar
gezien het summiere aantal ondernemers
in Holwerd, heeft de OVH besloten om
niet meer mee te werken aan de Sint
intocht. Ook de activiteitencommissie
heeft besloten om in 2003 geen Sint
intocht te organiseren, dit is mede door-
dat er geen financiële armslag is...

Ook is het publicatiebord voorin
bebouwdekom Holwerd besproken. Dit
bord is vervallen en hiervoor wordt een
nie uwe sponsor gezocht, aangezien
Radeko geen interesse meer heeft. OVH
gaat er mee bezig.
Er is een nieuw dorpsboekje uitgegeven
op initiatief van de OVH. Deze ziet er
mooi uit en is verkrijgbaar bij de horeca-
gelegenheden en de camping.

Op 30 maart rvas het Boomplaatdag.
Kinderen van de hoogste gtoepen van de
basisscholen hebben bomen geplant in
het Theebusbos. Ze planten er bloeiende
en vruchtdragen boompjes. Ook zijn er 3
kastanjebomen geplant.

Als laatste punt wil ik noemen dat
Dorpsbelang een subsidieverzoek heeft
ingediend voor de aanleg van historische
en toeristische paden rond haventerrein
Mounerak en het IJsbaanbos. Het is de

gewerkt, dus wij zoeken voor de werk-
groepen nog een aantal enthousiaste
mensen. \7ie meldt zich aan????

Dit was het voor zover en we hopen u
voor dit jaar ook weer voldoende te heb-
ben ingelicht over wat er allemaal in zo'n
jaar gebeurt.

Henny Hiddema-Siegersma

DE UIP
(Kievit)

Yn'e maitiid
dírkel.ie ik oer
de kop
en rop ik
kieoe-wiet.
Myn wyfke leit
har aaien
vn in rrich nëst
yn it làn.

sKutKleur. , {

Ik ha in kÉf \Ï\
en in griene rëch 'l\

Soms sytje minsken .\
myn aaien \.,,,

en m wyt
liiI
Ik bin in ljip.

Dizzc bondel rnei figebsjes is

te hrijen by: d.e shitwster
Sara HoÍnan, Morgenmn 12

foar € 0.9O
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Opgericht
8 december 1904

hognoses en statistieken.
Mak voor de kersrdagen werd ik gebeld
door Omrop Fryslàn. Of ik een tweetal

inslag.
Ik had er geen weet van. Ik gokte. Mis.
Geen prijs dus.
Later dacht ik heeft het zin; statisdeken
bijhouden? Achteraf heeft iedereen gelijk.
Ik hoor wel eens: statistisch gezien...of:
gemiddeld... En een gemiddelde bestaat
uit een laagste en een hoogste meting.
'Waar hoor ik dan bii? Bij de laagste of de
hoogste? Als er van onze vereniging
gemiddeld 20 mensen per jaar overlijden,
hoor ik dan bij die 20? En overlijd ik dan
in dit jaar, volgend jaar ofover een x-aan-
tal jaren? En in welke maand? Januari of
december; of daar ergens tussenin?
7n redenerend hrram ik op de prognoses.
'Want die zijn gebaseerd op statistieken.
De mensen van de baby-boom van na de
o
o
ob
ob
het aantal sterfgevallen bi.i onze vereni-
ging in de komende tien jaar verdubbelt!
Toch wel zinvol, die statistieken!

Jaarvergadering.
We kunnen die wetenschap niet zomaar
voor kennisgeving aannemen. Daar zul-
len we ons beleid op moeten aanpassen.
En voorzieningen treffen om niet in
financiële problemen te komen. Op de
Algemene Ledenvergadering (8 april a.s.

om 19.30 uur) zullen we dit ook aan de
orde stellen. 'W'ant het is niet alleen aan
het bestuur om daar beslissingen over te
nemen. Zij komc met voorstellen waaro-
ver de leden, als hoogste machtsorgaan

binnen de
spreken. E
bestuur zic
'§71j willen de zaken graag democratisch
aÍhandelen.
Op de ledenvergadering van vorig jaar is
ook afgesproken dat we met een nieuw
voorstel zullen komen voor de vaststelling
van de ledenkorting. De materie is'gron-
dig uitgediept. De nieuwe berekeningen
voor onze verplichte actuariële reserve
zijn inmiddels uitgevoerd. Met verrassen-
de uitkomsten!
'W'e hopen dat u mee komt praten om op
een verantwoorde manier tot een beslis-
sing te komen.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie.
'§í'aar het bestuur nog mee aan de slag
moet, is het invullen van een Risico-
Inventarisatie en -Evaluatie (RI6{E).
Onze vereniging heeft, evenals andere
verenigingen, bedrijven en instanties, te
maken met regels en wetten op het
gebied van arbeidsomstandigheden. Veel

checklist (een boel«verk van circa veertig

onveilige situaties aan het licht. Daarna
wordt bij de risico-evaluatie bepaald hoe
deze - indien ze aanwezig zijn - kunnen
worden weggenomen. Daarbij wordt een
plan van aanpak opgesteld.

Kwaliteitscommissie.
Het spreekt vanzelf dat we ons werk zo
goed mogelijk willen uiwoeren. Dat
vindt ook de Federatie van (Jiwaarwer-
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enigingen in Friesland, oÍrze overkoepe-
lende organisarie. Zi heeft een kwaliteits-
commissie in het lwen geroepen die de
verenigingen op verschillende terreinen
ondersteunt. Een onderdeel daarvan is
het onnverpen van een evaluatieformu-
lier. Daarop kunnen nabestaanden na de
uiwaart van een familielid een aantal vra-
gen beantwoorden. Op deze manier kan
de vere
vaarten
Sinds h
met de
evaluatieformulier aan de familie toege-
zonden, vergezeld van een begeleidende
brief.
Toevallig las ik in de Consumentengids
de resultaten van een onderzoek onder
207 nabexaanden naar hun ervaringen
met de begrafenis of crematie van een van
hun familieleden of vrienden. Daaruit
bleek dat het merendeel van de onder-

Het gemid-

;'?:|ff';ï
957o tevreden.
'§7ij zullen ons personeel geen rapportcij-
fers geven. De antwoorden op de gestelde
vragen geven ons ruim voldoende inzicht
in het feit of de uiwaart naar tevreden-
heid is uitgevoerd. De antwoorden op de
eerste terugonwangen formulieren laten
niets te wensen over! Onze leden waren
uitermate tevreden over- en kijken met
waardering terug op de uiwoering van de
urtvaart.

cids bii overlijden.
Vorig jaar heeft elk gezin de gids "Wat te

pastoor. Berkhout uit Volendam vertelde
over zijn ervaringen bij de nieuwjaars-
brand aldaar.

Bij z.o'n
emotre en
sen de
'§í'eliswaar 

was er een rampenplan, maar

even niet meer. '§?'at moet er gebeuren en
hoe?

vasdeggen- Ideeën over een uiwaart kun-
kkenheid,
en daarbij
ulteren in

een uiwaart waar de nabestaanden een

U bent van harte welkom. IJ kunt voor
informatie het beste kunt u contacr opne-
men met de penningmeester S. Vellinga
(tel. 0519 - 561759) of met de secretaris

(tel. o5t9
u alles vertellen
en de voordelen

t0

S. Vellinga
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Doodgeboren kinderen

Een doodgeboren kind is niet gedoopt en
dus niet bevrijd van de erfzonde. 'W'ie

niet ritueel is geboren (men wordt eerst
lichamelijk, later in
ren) heeft geen rech
fenis, was tot voor
stelregel. Een ongedoopt kind heeft als
het ware nog geen naam, is geen persoon.
Doodgeboren kinderen werden vroeger
liefst 's nachts begraven. In Amsterdam
werd dit in 1661 verboden, maar in alle
daarop volgende eeuwen vinden wij nog
vermeldingen van begravingen 's nachts
en in de vroege ochtend.

Draagriem
Ook in Friesland werden deze kinderen
bij avond begraven. Er werden geen klok-
ken geluid en er gingen geen vrouwen
mee naar het kerkhof Het kistje werd
door de aanspreker onder de arm of in
een riem gedragen en meestal ging alleen
de vader met een familielid mee naar de
begraafplaats. Veel uiwaartondernemers
hebben zo'n'draag- of kinderriem'in hun
bezit gehad.

§7ilde men het iets deftiger doen of was
de afstand te groot om te lopen, dan
maakte men gebruik van een speciale
volgkoets. Deze koest, meestal een gewo-
ne berline, had onder de bok (de verho-
ging waar de koetsier zit) een bergruimte.
Hierin werd het kistje geschoven en het
deurtje werd gesloten. De vader, de aan-
spreker en de eventuele getuige namen in
de koets zelfplaats en zo reden zij naer de

begraafplaats. Het
Leek bezit zo'r,aerr
een kinderlijkkoets

del dan een voertuig op
ering.van de afgebeelde
het hier om een deftige

Heden

heersende rol van vroeger. '§?'erd er vroe-
ger niet over gesproken, nu krijgen dood-
geboren kinderen vaak niet alleen een
naam, maar ook een rouwadvertentie,
een enkele zelfs met uiwoerige gegevens.
'§7'anneer dit het leed kan verzachten en
een goede eanzet is voor de rouwverwer-
king, dan is deze openheid alleen maar
toe te juichen. Verdriet in stilte is dubbel
verdriet. Handel in deze meer naar het
hart dan naar het verstand.

1l
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een trog in de

i:,,';" tïïi-
gen € 5,00 (incl. materiaal)

. Lezing door de heer Nouta over zijn
boek Dijken en Zeedijksters in de Jister
in Ee op 19 maart. Aanvang: 14.30 uur
en de kosten bedragen € 2,00 p.p.

. \Torkshop wenskaarten maken in het
Bolwerk te Dokkum op 20 maarr.
Aanvang: 9.30 uur en de kosten bedra-
gen € 3,50 (incl. materiaal)

. Lezing door een imker op 27 maart in
de Nije Nijhof in Holwerd. Aanvang
14.30 uur en de kosten bedragen
€ 2,00 p.p.

.'§?'orkshop creatief voor de pasen; het
maken van figuren uit kippegaas, voor
zowel binnen als buiten, dit wordt
zowel in Morra als in Holwerd gegeven.
§ían-neer? Morra, gebouw Elim op 9
april van 14.00 - 16.30 uur en
Holwerd, Nije Nijhof op 10 april van
9.30 - 11.30 uur. Kosten € 3,50.

' l0 april excursie naar de vliegbasis
Leeuwarden, 12.00 - 17.00 uur, kosten
€ 9,00 p.p.

. Bloemschikken voor de pasen. 'W'e

maken een mooi bloemstuk voor de
paasdagen op 1 5 april van 1 4.00 uur tot
ongeveer 16.00 uur in het Bolwerk,
Dokkum. Kosten € 3,50.

. 17 april elfstedentocht per bus. Kosten
€ 25,00 p.p. inclusief gids, suiker-
brood, kofiie, thee, entree en een leuke
herinnering.

' naar Marken en
€ 55,00 p.p. inclu-
gebak, boottocht en

Voor al deze er<cursies en cursussen
geldt: opgave en informatie bij de
S.W:O.D. Oranjewal 28-1, Doklium.
TeI. O5t9-292223

De vaste activiteiten van de S.§[/.O.D.
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
FIAND§TERKEN - 14.00 uur tot 16.00
uur, in de DOOPSGEZINDEKERK

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

Iedere dinsdagmorgen
GYMNASTIEK . 10.45 uur ror 12.00
uur, in de Nije Nijhof

BIBLIOTHEEK - Iedere dinsdagmiddag

"* 13^00 ** t.t 14.00 uur. a o

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

t2



D0RPfiBEUNG. maal 2003

]lE0EllDE R()ilDE lGRil MEI PII: l3ó DEEIilEMERS

I
il

De regionale jury's en de hoofcljury van
de neeende ronde van Kern met Pit heb-
ben hËt eerste gedeelte van hun taak erop
zitten. De
bezocht en
Van de 15
136 aan de
het werk, is nu aan de deelnemers. Elke

vinciehuizen.

deelnemers succes bij het uiwoeren van
hun project.

Jureren
Kern met Pit kent, vanwege het grote
aantal te beoordelen projecten, een
getrapte jurering. Er is een nationale
hoofcljury die veranrwoordelijk is voor
het toelaten van deelnemers aan de wed-
strijd en voor het toekennen van de prij-
zen.
Verdeeld over het land opereren ruim

waarna zij de tien trofeewinnaars kiest.
Het bureau van KNHM verzorgt de pro-
jectleiding; verder bestaat de Kern met
Pit organisatie uit vrijwilligers.

t
I

Friesland
Achlum

Beetstezwaag

Exmorra
Gorredijk
Hantumhuizen

Holwerd

Koudum
Oldeholtpade

Oostrum

Oudkerk

Poppenwier
Ried

§íeidum

Dorpshuis Achlum

JOP Beetstezwaag
Multifunctione :l gebouw

JOP Gorredi.ik
Verplaatsen van de speeltuin

Speeltuin

Speeltoestellen basisschool

Dorpssite

Rondje om de kerk

Ambachtelijk Oudkerk
door de eeuwen heen

Activiteitenkalender Poppenwier
Visie Ried 2003 - 2010

Droog wachten en direkt
naar.ie doel

Natuurlijk, leven in'§íons
Realisering dorpshuis

Mevr. D. de Bruin-Reinsma,
Ludingaweg 1, 8806 KC Achlum
M. Kneefel, De Telle 21,9247 BH Ureterp

J. Steigenga, Dorpsstraat 76,8759 LE Exmorra
M. Kneefel, Molenlaan 6a,9244 EA Beetstezwaag

l. Zwuts, §í'ierumerweg I3,
9144 C\XI Hantumhuizen
Mevr. S. Hofman, Morgenzon 12,

915l KM Holwerd
K. Zandstra,'§íjulslach 28,8723 GD Koudum
E. Delfsma, §(i. Berrystraat 20
8474 CT Oldeholtpade
Mevr. E. Buist-de Vries

Skoallestrjitte 7,9125 ED Oostrum
F. H. Tolsma,

Jonkerspaed 9,9064 KR Oudkerk
R. Poppen, Marsherne 12,9013 CG Poppenwier
A.M. van de Voorn
Dongjumerweg 15, 881I HA Ried
P Kingma
Hegedyk 12, 9024 EA \íeidum
D. Stoffels, Terpweg 14,8747 NT §íons
Mevr. K. v.d. Boom-Hoekstra,
Gooyumerlaan l,8747 NZ Wons

t3
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vtREliloiloElt, sIttHIHo$t Eil t0MMt§stEs
WÀÀR DORPSBEI.Àil0 MEE HEEFT TE MAIG}I...

Onderneme
Vereniging

(HMV).
Voorzitter: Theun tel.561377

2. Herstructureringswerhgroep. Houdt
zich bezig met nieuwbouw/afbraak-
plannen van de woningcoöperatie.
Vertegen-woor igers dorpsbelang:
Durk Bergema n Sara Hofman.

3. Groencommissie. Doel van deze com-

4.

Iest voor de .io
bedoeling is dat het project voor de
zomer klaar is.

5. istorische en recredtieue
het weer in oude staat
van historische paden en

andere ye n rond
Holwerd. dorps-
belang: Sàra
Hofman.

ngen Dongeradccl
rdiger dorpsbelang:

Voorzitter: Upt Hiddema, tel. 561370

Actiuiteitencommissie. Opgericht op initi-
atief van dorpsbelang eí HMV. Hèt doel
van deze commissie is: het organiseren
van activiteiten op het gebied van arnuse-
ment, voor jongeren, sport en spel.
Voorzitter: Egbert Boonsrra, tel. 562421.

'§íerkgroepen door dorpsbelang opge-
richt.
1' ïjdelijke

rnreuwlng

u$ u DÀr...

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

t ook helemaal niet nodie is?

de bebouwde kom -"ï eO k-.
ag worden gereden?

nog verlrrijg-
Sara?

nt ophalen?
iviteiten kunt doorge-

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

(. iedereen er dan van op de hoogte is?

r zoutbakken staan in de Fóntein-
straat en Achter de Hoven?

... de heer K. Jager, Beyertstraat 60 en de
heerJ. Vellema, Opslag 10, hiervan de
sleutel hebben?

... Als het nodig is u één emmerr.ie zour
kunt halen voor uw oudere buurman
of buurvrouw?

l4
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... Het waarschijnlijk nu niet meer nodig
is, maar u het lvast weet voor de vol-

a op het publica-
en kunt lezen die

iet opgenomenzijn in de Doarpsbel?
dus niets hoeft te missen?

... de heer Hesemans, Achter de Hoven
26, correspondent is van de Docku-
mer Courant?

... u dus bi.i hem terecht kunt als u een
artikel wilt plaatsen?

ÀDVERTEERDERS. . .

Fijn dat jullie ons dit jaar weer willen steunen. Hierdoor is het o.a. mogelijk om de
Doarpsbel 4x per,"ï*i""Ëí. leden te bezorgen.

. .. Er door doarpsbelang weeÍ gesproken
is met de gemeente over het harde rij-
den van motors naar de pier?

... bepaalde maatregelen weer zullen
worden bekeken?

... Het nieuwe bushokje op de Pöle
alweer is vernield?

... Dit weer uit de pot dorpsvernieuwing
moet worden beta d?

... Nieuwjaarsmorgen in de tent weer
goed geslaagd is

"B0Jll-zEsl0Mp"

'Wie kent niet van geschiedenislessen:
754 Bonïfatius vermoord (in of bi.i
Dokkum laat ik in het midden).In 2OO4
is dat 750 jaar geleden. Gedurende het
hele jaar 2004 zullen er in Dokkum e.o.

doen aan de "Boni-Zeskamp'. Plaats van
de strijd is het grote spoitterrein "De
Harddraver" in het Harddraverspark
(Sporthal De ïimmer) met als afsluiting
's middags en/of 's avonds een muzikaal
spektakel. De "ouderen" onder ons kun-
nen zich de grote zeskamp van 1985 vast

zen. Gezien de tijd die nodig is voor het
organiseren van een dergelijk groot eve-
nement begin ik nu aI met het opstarten.
Het lijkt nog ver weg augustus 2004,
maar om het goed te doen hebben jullie
en ik de tijd nodig.
De samenstelling van een team is:
4 heren, waarvan I tenminste jonger dan
16 jr.
4 dames, waarvan I tenminste jonger dan
16 jaar.
De ploeg MAG dus bestaan uit 8 mensen
jonger dan 16 iaar maar §7EL 4 heren +
4 dames. Natuurlijk heeft elke groep een
captain nodig.
SLUITINGSDAIUM voor insórijving
is 31 maart 2003!!!! Daarna gaan we
inventariseren en worden de spellen toe-
gezonden.

Met vriendelijke groet,
Sicco J. Zandt

Welke sportieve Holwerters zijn hier-
vooÍ te vinden?
Geef u snel op! Dit kan bij Tineke, tel.
562161vóór 31 maart.

t5
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Yil PTITAR ()ER DT R()MIE TAil TRYSIÀil

De ruimte is van ons allemarl!

nieuwe onrwikkelingen moeten we
omzetten in nieuw beleid: soms om een
ontwikkeling juist te ondersteunen, soms
om een ongewenste onnvikkeling in de
goede richting om te buigen.
Ruim 600.000 mensen wonèn, werken,

Fryslàn.
n ze trots oP

i:i:.ïï:iï
behouden, versterken en ontwikkelen.
Dat kan alleen maar als je daarover goede
afspraken met elkaar maakt; de ruimte is
tenslotte voor ons allemad!
In de route naar het nieuwe Streekplan
Fryslàn 2005 - 2015 willen we veel van

gen gaan lve een compleet en kloppend
dynamisch plan maken. Vanuit een open
gedachtewisseling komen we vast tot iets
mools.

Een heldere planning
Voordat er in20}4 definitieve besluiuor-
ming plaatwind over het nieuwe streek-
plan, moet er een heleboel werk worden
verzet. En dat kosr tijd.
Juist omdat het provinciad bestuur de

elangrijke plek
mrng, moet er
orden bewan-

Onze werkplanning:
Tanuari tot maart 2003:
Gespreksronde: yn petear oer de romte
Eind 2003:
Ontwerp Streekplan gereed
Medio 2004:
Inspraak over het ontweÍp-streekplan
Eind2004:
Vaststelling Streekplan Fryslàn door
Provinciale Staten

Alle stukjes van de purrzrll
Een streekplan behandelt veel onderwer-

uur, maar

srïil::
werken.

Kortom: de hele ruimte komt aan bod.
Dat betekent dat we met verschillendè

een stukje inleveren ten gunste van iets
anders, misschien krijg )e juist van ande-
re kanten stukjes aangereikt. Een streek-
plan maken is een ingewikkeld proces,
het eindresultaat moet daarom iets wor-
den waar we dlemaal trots op kunnen
zijn.

1ó
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UII HEI B()EIUE VAJ{...

S. Venemq Haniastrjitte 4, Holwerd.

Hoet de strjitnammen by it folk libje en
yn de folksm0le brtkt wurde.
Dochs is it fan belang dizze nammen yn
eare te hàlden. Dit binne:
1. Mouneseize
2. Fiifhrlzen
3. Teijebuorren
4. Moskereed

oan, dat de namme Holwert frntstien is,
trochdat inkelde terpen of werden de hol
(= hillich) werden neamd waarden. Yn
dit ferbàn wurdt wiisd op Holwierde,
Heiligerlee en Hollywood.
Yn in skriftlike boarne fen 1786 komt.de

stÍrlt-
i bal-
noch

in "heerlijkheid" wie, wennen de Van

Hegebuorren it meast gaadlike is.

De Terp ferbiningswei Klokstraat/Klok-
strjitte - Finkwei. Oan dizze wei stie de
tsjerkelàneskuorre, dyt eartiids behearde
oan ien fan 'e beide parochies. It is in àlde
skuorre, dy', opfalt troch syn àlde
Friezen. Yn ferbàn mei de hege lizzing
fan dtzzc wei en oanslutend oan ir tnt-
stean fan it doarp, stelle wy foar dizze wei
De Terp te nearnen.

l{US tÀil DE fl.D

Dualisme, better' bestioer?

FERNIJING FAN IT BESTJOER FAN
DE GEMEENTE

7 maart 2002 binne de
it gemeendike bestjoer
rjochtet him mear op de
eget mear omtinken aan

de kontröle fan it kolleege. De taakferdie-
ling tusken riedsieden, wethàlders, boar-

'e nij tëstlein,
sien kin hoe 't

:ffi::.ï:tri;.Y

in werkenbere poliryk. Boppedat kin de
gemeente no better lÍsterje nei har
ynwenners.

ket. Om dy dtdlikheid te l«eëarjen hat it
parlemint besluten dat alle gemeenten
yn Nederlàn tenei dualistysk wurkje
moatte.
"Dualisme" is in begryp ót it steatsrjocht
dat yn lannen mei in parlemintër stelsel
b
d
d
d

17
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Dat.systeem jildt no ek foar it gemeente-
best;oer.

wAr BETSJUT DAf?

bestjoer en fiert alle besluten fan de
gemeenteried
binne it ferlie
beneamen fan
fan grírn. De r

len fan prioriteiten by de ferdieling fan it
beskikbere jild of in debat oer de effekti-

tild foar, omt hja har net langer dwaande

iogg. * a.mtners yn ó
hàlde mei de óifierine fan iibelied. Dat
dogge de arntners yn 6pdracht fan it kol-
leezji. Omt riedslèden-nei de boargers ta
geane, witte hia better wat der libbet vngeane, witte hja better wat der libbet yn
de gemeente. Dy kennis brtke hja wan-hja wan-

HOKKER MOOGLIKHEDEN KRI.
GET DE RIED?

kolleezje
usken de
De ge-
Twadde

Keamer en it kolleezje fan boargemaster
en wethàlders as it kabinet.
De ried stelt fëst hokker doelstellings der
helle wurde moatte en kontrolearret dër-
nei oft it kolleezje dy doelstellings ek
werklik hellet. De ried hat in tal middels
om it
it rjoc
om tn

near't hja nij belied meitsje. Dat hàIdt
lykwols net yn dat in riedslid in troch-
joultk is foar jo persoanlike belangen.
Riedsleden ha de ferantwurdlikens om
har op it algemiene belang te rjochtsjen.

l8
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§rAT DOCHT rT KOLLEEZJE?
It kolleezje soarget foar it deistich be-

troch It kolleezje behertige. Nim bygelyks
de ferkeap fan in stik só., of it o'aisÉ"r,
fan in koàtrakt mei in Sanrrirrr*.r. It"kol-
leezje beshit dër selsstannich oer.
In oar nij elemint is it boargerjierferslach
dat de boargemaster alle jierren ritbringe
moat. Déryn wurdt beslreaun hoet de
gemeente mei de
giet bygelyks oer it
ten, mar ek it behi
it belied komt oan

\vA IS DE BAASYNDE GEMEENTE?

leezje is ferantwurdlik foar it hanneljen
fan de arntners. As it kolleezje it belied
ítfierd hat, kontrolearret de ried de ót-
fiering.

boargemast
kandidaten
boargers m
fan de rwa
didaten. D
de ried en
master der
fan de ried

§TAT HAT DE BOARGER DER NO
OAN?

. Dy kin (as er dat wol) mear ynfloed ha
op de tariedings fan it belied.

. Dy wit better wat ried, kolleezje en
arntners dogge en wa't ferantwurdlik is
foar guon saken.

. Dy leart de riedsleden better kennefi.

. De resultaten fan it belied wurde krek-

o 
ter metten.

taPasse.

HOE WURKET IT YN DE PRAK-
TYIG
De regels binne feroare, mar wurdt it spul

wurdt in berop dien op de "gemoedlike
bestjoerskultuer" dy'r alryd al yn 'e

gemeente oanw&ich wie.
Sokke bestjoerders, en dër binne der
mear fan yn Fryslàn as de measte mins-
ken tinke, ferjitte fansels wol wat tige
wichtichs. En dat Is dat it dudisme

l9
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net mear ferantwurdlik binne foar dy
tegel. Alle praterij déroer tsjinnet dus g.iin
inkel doel mear.
In wethàlder is yn de nije regeling net
mear lid fan de ned en dërmei ek net
mear lid fan de riedsfraksje! Hy is as be-
stjoerder oan alle politisy Ërantwurdlng
ferskuldige.

Syn ynformaasjeplicht jildt net allinne

ienris freget om
promissen dy't be
komste fan It k
besletten heart te
ried.

folk tsjírge fan wéze (as is der fan dat folk
dan ek mar ien lranteman oanwézich).
En sa is alle ruilhannel yn de achter-
kea-mer fuort Ét'e wei!

§TIAT BETSJUT SOKS FOAR DE
DEMOKRASY?

lokale demolrasy.

En fansels ha aI dy wethàlders en al dy
politike partijen der har eigen redens foar,
sa as "de wethàIder wit sa'n soad" en "de

.h,.
dan

moame de leden fan dy fralsje har tragen

der yn dat "besletten achterkeamerke"
fan de fraksje al in kompromis yn de
weak lein wurdt.
En as yn datselde achterkeamerke de
riedsfraksje de wethàlder alfëst yn 'e kaart
sjen lit, dan begjint dy fraksje net mear

n
h
d

bestel. Demokrasy betsjut dat elke min-
derheid ynformearre en heard wurde

VOORJAARSAANBIEDING:
Klassieke Massagebehandeling van

rug, nek en schouders van r 35 minuten.

Normaal € 12,00 nu voor € 1 OrO0
Geldig in de maand april en mei

20
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SUPP(}RTIRSVEREIII(ililG HOTWERD

De supportersvereniging W Holwerd
organiseert voor de 2e helft van het sei-
zoen 2003 de volgende activiteiten:
4 rpril Kraken

aanvÍrng 19.30 uur
2l Bingo
25 aarrrang 20.00 uur

In eerste pland op
18 april, dag heb-
ben we d 

H.t b.rt,r.r,

: J. Anjema, Gernierspaad l,
rcL.562105

}IIEUWS VA}I HEI IflilDERI(()()R "SJ(}J{O MÀR I["
ril houde
aarlijks t

U wordt hierbij van harte uitgenodigd.
De kinderen zullen hun uiterste best
doen om er een wat moois van te maken.
Het koor bestaat dir .iaar 15 jaar en de
dirigent is Jannie Struiksma. Het begint
om vier uur en het is in t Sintrum.-De
koffie is gratis.
Bij de uitgan g zal. er een collecte zijn voor
de onkosten.

Op dinsdagmiddag 22 april houd het
kinderkoor weer een flessenaktie.
's Middags uit school, om ongeveer half
vier kunt u de kinderen verwachten en ze

uw lege flessen.
lege flessen hebben, dan
heel blij zijn met een klei-

Namens de kinderen, dirigent, begelei-
ding en bestuur heel graag tot ziens op
ons concert.



D0PPSBEUNG. naal 2003

V()()RJÀÀR

Het uoorjaar zit er aan te komen
hnoppen schieten weer in de bomen.
Vogehjes huetteren uan bekng
dz nacht wordt hort, de dng ueer lang

Het done gras wordt heerlijh groen
ja, alles krijgt tueer zijn fatsoen.
Rondom ons bloemen die ontluihen
en eendjes die ueer hopje-duihen

Heel in de uerte hraait een haan
ten tehen om aroeg oP te staan.
Een lust om dit alhs mee te maben
Er door in uenuhhing te gerahen

Het is ons albr harte uens
je utordt geuoon een andzr mens.

En eens te meer dringt tot je door
wie heefi dit alles met ons uoor?

Een araag, maar ooh een kkar gegeaen

God, onze Heer uan alb leaen.
Hi, die dit alles heefi geschapen.
En wtj hebben het maar om o? te raPen.

Monte de Boer

iY,::,]':':*
riÏliliiil
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HUISÀRIS

Dokter L.C. volgens
afspraak, tel. g25
Uitsluitend b 562255

Dokterswacht:
's middags vanaf 17.00 uur tot 's mor-
gens 8.00 uur. Tel. 0900 I l27ll2

Ernstige situaties: I 12

rRfisr lÀ]tD

Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging,
- lGaa-mzorg
- Ouder- en kindzorg
Uideen verpleegartikelen ma. t/m do.
9.00 - 17.30 uur en vrijdags van 9.00 -
14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderst raatweg 7 O .

Friese zor$vinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 urr per dag, ce. 22 cent
per min.) Tesselschadexraat 29, 8913
HA, Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden.

(0ltilfiADRESStlt

Mobiele tel. 06-20620647
Bij diens aflvezigheid: T. v.d. W'oude-
Plantinga, De Teebus 8, rcL. 562002.

ÍïSI()IHERÀPIT

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

HIII§ÀRISt}II.ÀB()RÀT()RIUM

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

IAIIDÀRÏS

Mw. van der'W'oude, Beyertstraat 101,
rcL.562300.

PEDIORE

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

WUIíBTHETR

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

BESIUUR

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Secretaresse: Hennv Hiddema
M;i**a r, rct.561370

Penninem.: Dirk Bersema
Pölewei 2, rcL.561423

Redactie: Tineke Veldema,
Pölewei 16, tel. 562161

Leden:
- Egbert Boonstra

Gama 3, tel. 562421
- Marten Slager

Landswelvaren 19, tel. 562201
- Leo Smidt

De Fellingen 18, tel. 562200
- Jelle Dijkman

Stationswei 21, tel. 562040

Postadres Dolpsbelang:
Postbus 24,9150 AA Holwerd.
Bankrel.: Regio Bank, nr.94O53961

tiltEytREil r(oPu zseà
Agenda datum en kopij uiterlijk
2003 inleveren bij ïneke Veldema,
Pölewei 16 te Holwerd.
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