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De dorpsbosjes, meer natuuÍ en ÍecÍe-
atieontwikkeling?
Het was een mooie, soms zonnige zateÍ-
dagmorgen, eind november, toen we met
4 mensen in het Theebusbos bezig waren

wordt dan voorheen.
In het Theebusbos zljn speellzitelemen-
ten aangelegd en in beide bosjes staan
picknicktafels. Een verharde ingang naar
het lJsbaanbos wordt volgend jaar ge-
maakt.

'§í'at we bijv. de afgelopen werkdag heb-
ben gedaan, is een open plek aanbrengen
in het bos om de bosbezoekers te verlei-
den ook eens van de gebaande paden afte
wijken en te zien hoe het bos zich ont-
wikkeld, te zien dat er ook verscheiden-
heid aan bomen groeit zoals berken en ei-
ken. Voor de jeugd kan het heerlijke
speelplek worden.
§7e nodigen mensen uit om met ons mee
te denken over de inrichting van de bos-
sen, bijv. wat vindt u van het aanleggen
van een waterplas in het Theebusbos?
Helpt u ook eens mee op een zaterdag-
morgen?

WTRIBEZ()EI( BUROEMEESIER E}I VíEÏH(}UDERS

In september zijn het college van B. en
rM in Holwerd op werkbezoek geweest.
§7e hebben de bezoekers de verwaarloos-
de panden laten zien. Men was met ons
van mening dat de toestand van de pan-
den zeer slecht is, maar gaven ook aan dat
de mogelijkheden voor de gemeente om
hier wat aan te doen klein zijn.'§7e heb-

panden.

*:*:'#
de nieuw te

bouwen supermarkt. '§?'ij rekenen er op
dat de bouw hiervan doorgaat en hebben

daarover positieve berichten gekregen.
Dan zal tevens begonnen worden met de
bouw van nieuwe huizen op de Kamp.

De kassen zijn verkocht aan een project-
ontwikkelaar. Het college heeft aangege-
ven voorlopig geen bestemmingsplanwij-
ziging door te voeren.

De gemeente wist niets af van het feit dat
Rijkswaterstaat niet meer wil baggeren
aan de westzijde van de kop van de veer-
dam en zal dit bespreken met
Rijkswaterstaat.

Tot zover over de activiteiten van dorps-
belang. Doarpsbelang winsket elkenien
ges.elliche feestdagen en in goed en sdn
nr,.''er' 

sara Hofrnan.
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Ja, op 13 november om 8.00 uur was het
weer zover. De boten gingen er voor de
winter weer uit. Kraanverhuur Vrieswijk
h,vam met hun kraan deze morgen in ac-
tie. Overigens nog bedankt voor de
medewerking. Het begon wat stroef om
de eerste boot eruit te halen, maar later
liep het ondanks dat er nog sommigen te
laat waren of geen spullen hadden klaar
staan goed, en aan het eind was er dan
ook voor iedereen koffie.
De waardering gaat uit naar de mensen
(vrijwilligers) die dit jaar een steentje bij
gedragen hebben aan het onderhoud van
het haventerrein.
Alleen op zo'n manier kunnen de kosten
laag worden gehouden.

Voor mensen die volgend seizoen ook een
boot in de haven van Holwerd willen
hebben: voor het zomerseizoen betaalt u
maar 15 Euro per meter per jaar en zo-
mer/winter seizoen betaald u slechts
17,50 Euro per meter per )aar en kunt u
uw boot winters op het terrein stallen.

Jammer genoeg is onze website uit de
lucht gehaald. Een oproep hierbij is dan
ook aan de OVH om een duidelijke lijn

uit te stippelen welke kant men op wil
met de website Holwerd.nl die tenslotte
eigenaar is.

De ontwikkelingen op de camping gaan
ook gewoon door. Zo worden de munt-
automaten van de douchen vervangen
door drukknoppen en hoeft de toerist
niet meer steeds muntjes in de automaten
te doen.
Dit seizoen zljn er doordat de trekkers-
hutten zijn verplaatst meer boekingen ge-
weest. En er komen meer camperstand-
plaatsen bij komend seizoen.

Ook het samenwerkingsverband met
Ferwerderadiel draait weer op volle toe-
ren. Dit samenwerkingsverband heeft de
m
di
m
m

Tot slot iedereen een goede kerst en een
vrolijk toeristisch nieuwjaar.

Namens Stichting Recreatie
en Toerisme Holwerd,

Rorunie Wldema

VERI(O()P VÀ]I ilETTE 2 E.HÀ1{DSI(I.EDIilO

Openingstijden: woensdag van 09.00 tot 1 1.00 uur en
zaterdags van 13.00 tot 16.00 uur.

Kom gerust eeÍls een kijkje nemen!
A. Wenerna, Keegstraat 18, Holwerd. Tel. 0519-561420

l(}llP UlI El{ BEWÀÀR: 0EIIÍIJZIGDE IllDEt{ BlBtlOBUS

DE BIBLIOBUS

Volwassenen/jeugd: dinsdag 16.05 - 16.30 uur
Jeugd Tsjelke: dinsdag 9.35 - 10.35 uur
Ploos v. Amstel: dinsdag 10.40 - 11.10 uur

bij de Geref. kerk

--r-rJ
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geen hobby's
aan.

Muziek:
Sport:
Drank:

en lezen heb ik een hekel

Groeten Edwin Fennerna

Van alles wel wat
Veel fitness
Koffie, bierHallo, ik zal me even voorstellen. Ik ben

Edwin Fennema, ben 19 jaar en woon in
Holwerd. Ik woon nog bij mijn moeder
thuis en woon hier nu inmiddels bijna 19
jaar. Ik werk in Hallum als dmmerman
en dat bevalt me prima.
Verder vind ik Holwerd wel een leuk
dorp en ik hoop hier nog met plezier te
blijven woneÍr. Verder heb ik eigenlijk

Ik heb niet één kunnen vinden voor het
volgende stukje. Er was niemand die wil-
de!

De redactie heefi toch nog iemand hunnen
uinden. Volgende heer een interuieu met
Hein Boonstra sr.

vÀ]t Dt ÀfitvtIEtIEil((}MMrsslE

20 November j.l. was het weer zo veÍ,
Sinterklaas kwam in Holwerd. Er was een
gezellige drukte op het Bosma's plein en
de sint werd warm onthaald. Na een wel-
komswoord door Henk Bruinsma ging
de sint met zijn 4 pieten door het dorp
met de muziekkorpsen. Er was veel pu-
bliek wat langs de kant stond of met de
stoet meeliep door het dorp.
Jammer genoeg was het dit keer een ver-
korte route door de slechte weersomstan-
digheden.
En toen kon het feest losbarsten in "It
Sintrum". Er was een kinderdisco én een
goochelaar. Door persoonlijke omstan-
digheden was de goochelaar later dan ge-
pland, maar het werd uiteindelijk een
groot succes wat de kinderen betreft.

Bij iedereen heel
har meegeholpen
hee goed te laten
verlopen. '§í'e hopen dat we volgend jaar
weer een beroep op jullie mogen doen.

'§7'e hebben nu even een kleine winterstop
maar we gaan volgend jaar weer met fris-
se moed verder!

De activiteiten die in ieder geval weer op
onze agenda staan zijn:
. Paaseitjes zoeken in het "Holwerder

bos"
. de jaarlijkse viswedstrijd
. de braderie en
. de sinterklaasintocht.

De braderie proberen we in 2005 voor de
eerste keer te organiseren, gelukkig met
hulp van de mensen die dit de voorgaan-
de jaren organiseerden! (Alvast bedankt!)

In 2005 gaan we bij de braderie overigens
iets anders doen dan het "ko-skiten" maar
wít dat wordt is nog een verrassing. . . . . ..
Er zal vast nog het één en ander georga-
niseerd worden, maar deze dingen gaan
we dus in ieder geval organiseren.

Heeft u nog en tip of idee? Mailen of bel-
len kan altijd.

Namens de actiuiteitenCommissie:
Grietie uoorzitter

tel. 06-300i29 ueruallen!)
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Toanielferiening Pro Rege spilet op 7 jan-
newaris om 19.30 in t Sintrum
it stik 'De kat op it spek. Ate, lokkich
troud mei Koby, ferwachtet besite fan in
Italiaanske pinfreon. Koby sil mei har
suster, Nynke, in pear dagen nei beppe ta,
sadat Ate it ryk allinne hat. Frou
Berkenhout, de hffsbazin, wiist Ate der
op dat se gjin lest fan him ha wol as Koby
fuort is, oars slÉt ze de hieleboel of, seit
ze.

As eltsenien fuort is, stiet de Italiaanske
gast finferwachts foar de doar. It blykt net
Mario te wëzen mar Maria. In grammati-

kaal flaterke. Dat jout grutte betizing. En
as Koby, troch pech mei de auto, írnfer-
wachts wer thirs komt, binne de rapen
gear. Mar wat hat Celline mei Maria te
krijen? En dan is der ek noch sa'n nuvere
taksysjauffeur, in frjemde postboade en
plysje.
Genoch ingrediënten dus foar in noflik
jtntsje toaniel.

Graach oantsjen op freed 7 jannewaris
om 19.30 in 't Sintrum te Holwert.

To anie lferiening Pro Rege.

E)(POSIIIE "WIE HEÏ IIEIl{E }IIEI DEERI...

Expositie met fraaie tekeningen en mo-
dellen van ascot (minipaddestoelen) van
\X/illem Labeij, beeldend kunstenaar en
bioloog uit Holwerd.

U bent van harte uitgenodigd!

t,

Natuurmuseum Dokkum
Kleine Oosterstraat 12
9101 KK Dokkum
Tel.0519-2973t8
info @ natu urmuseumdokkum. nl
www. natuurmuseumdokkum. nl

PRooRÀMMÀ r(0r{[{0rililEDÀ0 2 005

Op 29 april speelt de
feestband Butterfly
van 22.00 tot 02.00
uur.
De band speelt een
breed repertoire.

Het programma voor de koninginnedag
30 april ziet er alsvolgt uit:
09.30-10.00 u. Muziekkorps door het

dorp
10.30-15.00 u. Rommelmarkt
15.00 u. Oplaten van ballonnen
15.30-17.00 u. Disco

Als u gaat verhuizen 
!

wilt u dit dan doorseven I

- -r iï-":: 1'-t-::i':'*:: - - i
HONDENPOEP
GBAAG NIET

OP DE STOEP!!
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Door middel van deze dorpskrant wil ik

wordt dat iets dat er nu eenmaal bij
hoort. Iets vernielen wat niet van je is.
Ggen dit vandalisme lopen we ook regel-
matig aan op de Ploos van Amstelskoalle.
Vooral het afgelopen jaar is dit steeds gro-
tere vormen gaan aannemen. '§l'at 

ge-
beurt er dan zoal buiten schooltijd? Met
regelmaat moeten (met name na vakan-
ties en na het weekend) ruiten worden

ken moet je ook wel eens iets kwijt. De
letters van de naam van de school zrln on-

verduren. Het dak opklimmen en de klok
luiden of het touw doorsnijden hebben
we al meegemaakt en kortgeleden werd
het houtwerk (dat nog niet zo lang gele-
den is vernieuwd en opnieuw gwerfd)
vernield.

voor onze leerlingen.
De politie is gevraagd een extra oogje in
het zeil te houden, maar dat is ook niet
afcloende. Het hele weekend bij school
op wacht staan kan immers niet. Of moet
het zo ver komen dat de klok dan maar
verwijderd moet worden? Bovendien:
Hebben ouders hier in ook een verant-
woordelijkheid?
Vellicht is bovenstaand verhaal niet aË
doende. '§7ij hopen als leerkrachten,
schoolcommissie en leerlingen yan de
Ploos van Amstelskoalle dat het diege-
nen, die een aandeel hebben in deze ver-
nielingen in ieder geval eens aan het den-
ken zal zetten.

Namens schoo beam eru schoo lcommissie
C.J. uan Toorn, directeur uítn dt school

JÀÀRPR()ORÀMMÀ 2 ()()5 BVPT, ÀTD. D()}IOERÀDEEL-WESÏ

17 januari:
Maandagmiddag 14.00 uur in dorpshuis
"Tirnawertli' te Ternaard.

Jaarvergadering. Da. M. Bakker van
Kampen uit Oentsjerk zal ons dat wat
vertellen over Mediation.

?? februari:
Eéndagsbestuur

?? rnaart:
Gezamenlijke avond met Dokkum en
Dongeradeel-Oost (nadere informatie
volgt)

5 april:
Dinsdagavond 19.45 uur in de Nije
Nijhof te Holwerd. Mevr. T. Dankert zal
deze avond veÍzorgen met een lezing en
diat over de "Thans Siberië expres"
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Ook dit jaar kwamen de kinderen van de
Ploos van Amstel Skoalle weer bij de deu-

d en met hun mooie
ionnen zi)nze door het
om overal aan te bel-

len. Alleen liepen ze nu niet voor snoep
voor zich zelf, maar voor de actie
Operatie schoenendoos. Via de folder
van de E markt is iedereen op de hoogte
gebracht van deze actie. \7e willen de fa-
milie Verbeek hartelijk bedanken voor
hun medewerking.

In een vorige doarpsbel heeft een verslag
gestaan van Geertje Bosch. Zy was in
India via \7orld Servant en heeft daar bij
een gezin een inmiddels al lege schoenen-
doos gezien. De ouders vertelden hoe blij
de kinderen met dit geschenk waren. De
Iege versierde doos werd bewaard om
voor de kinderen belangrijke spulletjes in
te bewaren. Alles komt dus goed terecht.
En met de hulp van Holwerd kunnen we
135 kinderen blij maken.

\Me hadden de hoop dat we 80 schoenen-
dozen konden vullen, maar de opbrengst
was overweldigend. \7e hebben 135 goed
gevulde dozen weg kunnen brengen. En
nog veel losse knuffels die niet in een
doos passen. Alle mensen die iets voor de
schoenendoos hebben meegegeven willen
we bedanken.
Op deze manier is 11 november niet al-
leen voor de kinderen van de Ploos een
feest maar kunnen we veel kinderen in
Roemenië, Moldavië, Pakistan en
Oeganda blij maken

Op de foto een Padr kinderen uan de Ploos
uaru Amstel skoalle die bij de grote stapel do-
zen stadn.
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In ausustus werd weei de traditionele
braderï en kinderbraderie georganiseerd
door de H.M.V. en Activiteitencommis-
sie. Het was van te voren hoopvol over de
braderie. Het was vol, er waren 58 stand-
houders ingeschreven van te voren.
Dat zag er allem
Paulusma, heeft
weer zo aan
maar helaas
daar ook weer ruzie
ander droog) het we
mee.
Om deze reden bleven een aantal stand-

hebben de standhou
ken gedaan en vond
zellig met de mensen die er waren. Het
was's avonds nog gezellig druk.
Ook Cor Anjema, draaide er met zijn or-
geltje
'sM
's avo
Het was jammer, ja
kinderbraderie echt in het water is geval-

len. Zo maar denken, kinderen, bewaren
tot volgend jaer op 24 augustus, dan zal
het hopelijk wel lukken.
Ook u als aanwonende, hebben weer
goed op de stanöouders gepast met kof-
fie, enz. en de medewerking voor de
stroom. Namens de standhouders, harte-
lijk dank.
Het volgend jaar gaat de braderie over
naar de Activiteitencommissie, die het
dan alleen zal organiseren met natuurlijk
het advies en steun als het nodig is van de
winkeliers.
De braderie is op woensdag 24 augustus
van 15.00 tot 21.00 uur.
En natuurlijk weer met de KINDER-
BRADERIE.
Namens de braderiecommissie hartelijk
dank voor uw medewerking en bezoek
aan de braderie en de activiteitencommis-
sie veel succes met de volgende braderie.

Samen, als Holwerters, kunnen wii veel
.r h.; dorp leefba". ho.rd.rr, ï"rrt
Holwerd is: een dijk van een dorp.

Narnens dz b raderieco rnm i s s i e,

Henh, Durh en Anna Thea

VERHUISBERITHI

Bij deze zeg ik al mijn donaties en lid-
maatschappen op voor het jaar 2005.

Per I december 2004 verhuis ik naar
woonzorgcentrum "Foswert" in Ferwert.
Mijn nieuwe adres is:

Mevr. M.C. Tap-'W'itteman
\íoonzorgce n trum "Foswert"
Foswerterstrjitte 7 |
Karner 377
9172 PS Ferwert
Tel. 0518-418387

Btl{ilE}il(()Rl ilr H0[W[RD

Timmer-, onderhoud- en restauÍa-
tiebedrijf Olivier gaat per I maart
2005 van start.

Vanaf deze datum sta ik voor u klaar
voor aI uw:

. reparaties

. onderhoud

. restauraties (specialiteit)

Dick Oliuier
Stationsweg 19

9151JL Holwerd
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Concoursreis 1926 zijn mening. Vanwege diens 25-jarig
huweli.ik wordt voorzitter Ids van der
Meulen een kameraadschappelijke sere-
nade gebracht. In optocht er naar toe is
eigenlijk verboden, maar op de terugweg
zien we warempel nog een (verboden)
optocht. Het is "De Bazuin' die ook er-
gens een serenade heeft gebracht. Samen
blazen beide korpsen dan voor de lol en
uit balorigheid nog een paar marsen.

"Nu hebben we bij ons vereeniging de
goede gewoonte voor zulke dagen een
vaste controleur te hebben, die toeziet dat
alle levend en dood materiaal meegaat, en

in Marssum
tot de ont-
r leden in
en, doordat

deze niet op tijd was. Goede raad was
duur, maar toch werd besloten een der
Ford-automo-
bielen terug te
sturen om het
verloren schaap
op te halen, het-
welk gevonden
werd aan de
koffietafel met
een halve
Deventerkoek
in zijn mond.
Doch wij had-
den hem weer
en toen ging het
in volle vaart op
Akkrum aan.
Dit na nog een-
maal stoppen,
omdat de blad-
muziek van één
der leden het
luchtruim door-
kliefde en in de
sloot terecht
kwam."

1955 Tàgenouer "De Gouden Klok" maakt het korps pas op de plaats en

geefi een marsje weg. Vl.n.r.: l. Jan C. Visser (bekken),

2. Durh "Doeske" Visser (op stoep): 3. Bertus Noordenbos 4. Sytse de Bruin
(grote trom) 5. Sybren Boomsma 6. Leo Noordenbos 7. Gerrit Feringa (kleine

trom) 8. Ale Brinksma 9. Geert Bijlstra 10. Jan Andries uan Duinen.

Verboden noten (1927)
Directeur De Jong zegt dx de jonge
Gerrit Feringa een goede aanleg heeft.
Op de vraag van Anne Lijzenga, of hij
dan niet naar een vakman in Leeuwarden
voor les moet, anrwoord Roel Koopmans
dat het niet nodig is en bovendien veel te
duur.
Toch lijkt het De Jo.g wel wat.
Tiommelslaan leert hij hier zo ook wel,
maar de theorie is minsrens zo nurrig is

Dit zijn enkele verhalen uit het jubileum-
boek "Hoog Crescendo". In 1996 is dit
boek van 200 paginas muziekgeschiede-
nis (geschreven door eigen leden) uitge-
geven ter gelegenheid van het honderd-

larig bestaan van muziekvereniging
Crescendo.Nieuwsgierig geworden? Er
ztjn nog steeds jubileumboeken te koop
voor de prijs van € 9,00 per stuk.
\/erkrijgbaar bij Henk \Tillemsen,
\Waling Dijkstrastrjitte 5.
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Na 15 jaar was voor ons ook het moment
aangebroken om de gehele playbackshow
te zren.
Na zelf in spanning te hebben gezeten,
hoe Akke en medewerks(ters) het er van-
af zouden brengen op zaterdag 13 no-
vember en natuurlijk de voorbereiding
van deze 16e PlaÉackshow, wat beslist
niet moet worden onderschat; er is altijd
iets dat anders loopt dan je zelf wenst en
verwacht.
Dus wij erg nieuwsgierig er heen op de
l3e november, wij werden uitgenodigd
door Akke.
Het was een schitterende playbackshow,
wij hebben nu eens ontspannend genoten
van dit jaarlijks terugkerend evenement,
zo magje het nu wel noemen.
Er waren oude bekende playbackers en
gelukkig ook weer nieuwe sterren die op-
traden.'§íij hebben helaas geen programma meer
en zodoende weten wii de artiesten niet
meer en wie maar
wij vonden t was
zelfs geweldi mee-
gemaakt.

over het hoe en wat, geef Akke die tip,
dan kan ze er over nadenken en mis-
schien uw wensen meenemen naar het
volgend jaar.
Zo ging dat ook bij ons, want samen be-
reiken we een heleboel en samen moeten

wij zijn de optredens iets vergeten, dus
geen namen of wat dan ook, maar het
was van harte
gefe n gewon-
nen

Groajes Henh en Maaike

PROGRÀMMÀ 2(}()5 PASSÀOE ÀTD. H()TWERD

2005
18 januari: Lezing door de officier van

Justitie mr. R.G. de Graaf. Onderwerp:
de burger en het strafrecht.

I 5 fe bruari : Jaarvergadering

4 maart:'§(i'ereldgebedsdag in de Doops-
gezinde kerk. Aanvang 19.00 uur.

l5 maart: Ds. G. Hoogterp uit Dokkum.
Onderwerp: ziekzijn en geloven.

19 april: Dhr. J. Knol uit Dokkum.
Onderwerp: Underwei mei Elie'Wiesel.
Boekbespreking.

Mei: Uitstapje?

Doel van Passage §íerken aan de vor-
ming en onnvikkeling van haar leden in
al hun verscheidenheid op het brede ter-
rein van de nationale en internationale
maatschappelij ke vraagstukken.

Grondslag: De vereniging gaat uit van de
overtuiging, dat Gods y.oorg op elk.le-
vensterrein en voor elke levensuiting
toetssteen en richtsnoer moet zijn.

l0

Het Bestuur
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Inleiding
In 1986 is de Vereniging voor Open
Jongerenwerk Holwerd begonnen met de
opvang van de jeugd in het in gemeente-
li.ik bezit zijnde gebouw The Sound aan
de Fiskwei. Het biedt jeugd en jongeren
sindsdien de mogelijkheid om elkaar in
de vrije tijd te ontmoeten en deel te ne-
men aan allerlei activiteiten. Het succes is
een zeer groot compliment voor met
name al die vrijwilligers die er inmiddels
ruim 18 jaar vele uurtjes in hebben geïn-
vesteerd. The Sound is een begrip in
Holwerd en omgeving en heeft een be-
langrijke bijdrage geleverd aan de
vrijetijdsinvulling van de jeugd.

Gebruik van The Sound
Sinds jaar en dag wordt The Sound zeer
intensief gebruikt. Een overzicht:

Maandagavond: Bestuursvergaderingen
Dinsdagavond: Overlegjeugdbestuur

en voorbereiding
activiteiten

'Woensdagavond: Kinderclub 8-1 2 jaar
(18.45 -20.15 uur)

Donderdagavond: ---
Vrijdagavond: Muziekavondenen

diverse activiteiten
(19.00-22.00 uur)

Zaterdagavond: Muziekavonden en
diverse activiteiten
(19.00-23.00 uur)

Zondagmiddag: Soosachtige activi-
telten voor tleners
(15.00-17.30 uur)

Zondagavond: Muziekavonden en
diverse activiteiten
(19.00-21.00 uur)

AIs The Sound in het weekend open is, is
dit altijd met kijkdienst. Dit houdt in dat
er een volwassene is die het gebouw voor
de jeugd open en dicht doet, en die 's

avonds tussendoor ook nog komt contro-
leren ofalles goed gaat.

Op zaterdagavond wordt er vanaf onge-
veer 27.00 uur onder toezicht van twee
volwassenen een biertje verkocht. Hier
zijn we mee begonnen nadat het
"Hoog(s)tepunt" (De Thpperij) gesloten
is. Natuurlijk wordt er op toegekeken dat
er geen bier wordt verkocht aan jeugd
jonger dan l6 jaar.

Kinderclub
Dat dit een groot succes is blijkt wel uit
het aantal kinderen dat de clubs bezoekt.
Jaarlijks staan er zo'n 45 namen op pa-
pler.

Activiteiten
The Sound heeft een jeugdbestuur (A-
team) dat diverse activiteiten organiseert.
"Het weekendje Ameland", zeepvolleybal
en darttoernooi zijn terugkerende top-
pers. Daarnaast doet The Sound mee aan
het gemeentelijk activiteitenteam, die
ook zijn vaste prograrrrma heeft: bowlen,
gemeentelijk darttoernooi, Sixflags,

JOP zaalvoetbaltoernooi enz.

Verdere samenwerking
Naast de samenwerking met bovenge-
noemd gemeentelijk activiteitenteam,
participeert The Sound ook in het ge-
meentelijk jeugdsozenoverleg en het ge-
meentelijk jeugdbestuur. Beide zijn
samenwerkingsverbanden van de ver-
schillende jeugdhonken in Dongeradeel.

Ondersteuning en begeleiding
Het jongerenwerk van The Sound wordt
door de gemeente jaarlijks financieel ge-
steund middels een exploitatie- en activi-
teitensubsidie. Voor de begeleiding van
het jongerenwerk is in Dongeradeel
(slechts) één jongerenwerker actief voor

gers.
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Renovatie
Na aI die jaren is The Sound aan een flin-
ke renovatie toe. Het interieur is oud. Bii
de start in 1986 was dir aI rweedehands.

en bar zijn
oe. De offer-
is nu nog op

Tot slot nog even uw aandacht voor het
volgende: The Sound draait volledig op
vrijwilligers, en vrijwilligers zijn er nooii
genoeg. Dus als u na het lezen van dit
stukje enthousiast geworden bent over al

het werk dat The Sound voor en mét de
jeugd doet, aarzel dan niet maar neem
contact op met een yan onderstaande be-
stuursleden. Vooral nieuwe bestuursleden
zijn van harte welkom.

Hiermee hopen wij u voldoende te heb-
ben geïnformeerd over het wel een wee
van The Sound. Voor verdere informatie
kunt u contact opnemen met Tineke van
Slooten (tel. 561229) ofYtsje Talsma (tel.
561766).

Het bestuur uan The Sound

OEZIEil ()P I]ITERilEÏ...

^li 
:.,,.:j,^ï!,ïiii1:

ingezonden door Henk Villemrcn

In mei 2003 is er overleg geweest met de
heer Oosterhuis van de afdeling Monu-

aan B&§7 van Dongeradiel te sturen. De
gemeente kan vorderen dat een huis op-
geknapt wordt als de technische staat van
een pand zo slecht is dat het een gevaar
oplevert voor de voorbijgangers. Een aË
schrift van de brief is verzonden aan
RdMZ te Zeisr.

In oktober 2003 is een antwoord van de
gemeente onwangen waarin wordt ge-
meld dat een aantal jaren geleden de ei-
genaresse van het pand een restauratie-
plan heeft ingediend. De restauratie is
toen op het meeriarenprogramma van
het BRRM gezet. De eigenaresse is ge-
vraagd de restauratie ter hand te nemen,
maar door omstandigheden is de gereser-
veerde rijkssubsidie naar een ander pro-
,ect rs

dak pr
bleek
kocht
restaureren.

l2
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UIIVÀÀRIVEREilIOIilO "DE LÀÀISIE EER", H()TWERD
Secretariaat: Pölewei 11, 9151 fIX Holwerd. Tel. 05f9-562086
Correspondentie-adres: Postbus 3, 9150 AA Holwerd

Opgericht
8 december 1904

De vereniging
W'anneer ik dit artikel schrijf sraan we
kort voor de jubileumavond van onze

we onrvangen op ons evaluatieformulier,
dat we de familie of andere nabestaanden
toezenden na een uitvaart. Het sterkt ons
in de overtuiging dat de verzorging van
de uiwaarten bij onze uiwaartlèidèr en
het personeel in goede handen is.

Gesjoemel in de uitvaartbranche?
Deze kop stond
'IJiwaart' van nove
de uitzending van
avond, 18 oktober.

matre,
In de uitzending werd een aantal ciraten
getoond van gedupeerde nabestaanden.
Een vrouw vertelde over fouten in de aË
rekening, die zij met veel moeite onge-
daan krijgt; een ander vertelde over hoge
marges en Provrsres.
De voorzitter van het Platform Uiwaart-
wezen, geconfronteerd met de voorbeel-
den, benadrukte dat het om incidenten
g)ng, maar zo een
onderzoek bij om
na te gaan of reel
z\n-

Onze vereniging is aangesloten bij de
Federatie van UFederatie van U
Friesland, die op I
LSU§f (Landeliik SamenvrLSU§f (Landelijk Samenwerkings-LJrJ W (LanCerrJK JamenwerKrngs-
verbond van Uiwaarwerenigingen zonder
§Tinstoogmer$. Dat we er niet naÍr.stre-
ven om winst te maken mag duidelijkven om wlnst te maKen mag ourdell.,K
zijn; maar dat wist u al; ik heb het vaker
gezngd. Het staat ook in onze statuten.

voorwerp van winstbejag wordt. Zonder
commercieel doel de belangen van de le-
den te behartigen!
Dit is mogelijk door de inzet van be-
stuurders en medewerkers die zich op ba-
sis van vrijwilligheid beschikbaar stellen.

Veelal is onze vereniging 'onzichtbaar' en
eigenlijk hoort dat ook zo. Toch willen
we onze vereniging bij u in beeld houden,

r

;
hun uiwaart.
Het lidmaatschap van een uitvaarwereni-

Uiteraard is de ledenkorting niet vol-
doende om alle kosten van een uiwaart te
betalen. Voor het meerdere werken we sa-
men met Axent
Axent heeft een
uiwaartverzekerin
stekende producten om op dat gebied
maatwerk te bieden. Zonder oververze-
kerd te zijn heeft u dekking voor het te-
kort. Een zorg minder...

14
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Bent u geïnteresseerd in het werk van
onze vereniging en/of wenst u meer in-
formade, dan kunt u contact opnemen
met onze secretaris M. Dijkman-Elzinga
(tel. 562086) of met onze penning-
meester S. Vellinga (tel.561759).
Ik wens u een sfeervolle kerst en een goed
2004.

Ik besluit lnet een artikel uan de hand uan

funerair historicus H.L. Koh ouer doodge-
boren hinderen.

Doodgeboren kinderen

Op oude begraafplaatsen vindt men
slechts weinig van graven waar doodge-
boren kinderen liggen, uitgaand van be-
graafplaatsen die na 1829 (verbod op het
begraven in kerken etc.) zijn aangelegd.
Uit de middeleeuwen weten we alleen dat
doodgeboren kinderen meestal dezelfde

Dit geschiedde ge-
altijd op ongewijde

Een doodgeboren kind is niet gedoopt en
dus niet bevrijd van de erËonde. '§7ie

niet ritueel is geboren (men wordt eerst

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

ging waar de koetsier zit) een bergruimte.
Hierin werd het kistje geschoven en het

wij die alleen kennen uit derde-wereld-
landen, is een slee vaak een beter vervoer-
middel dan een voertuig op wielen. De
uiwoering van de op die tekening afge-
beelde slee geeft aan dat het hier om een
deftige familie ging.

Heden

een enkele zelfs met uiwoerige gegevens.
'§í'anneer dit het leed kan verzachten en

hart dan naar het verstand.

Holwerd, december 2004
S. Vellinga

t5
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UII DE ()UDE D(}()§ Ingezonden door Henk \Tillemsen

IIrat..iartl,r.aa!laalalaraaata
I. HÀNDEI,

i n l(ruid,:niem-, Grut,
en Kolorriele - rtore

ll otit t,/ uclvl an, D r t: g i,s I

rabtr .ísign,. ' PEENSTRA'

Veevocder enz. ESOHI'IOUWERIJ'

, I!, 1, t Bru OLWERD'
l.
111........ r r.. r.tarrrrl.rrra tt

ELECTRISCHE WAGENMAKERI.|

!ry. DE VAIE§
HOLWERD

ÏELEF. 48 POSIREKENING 3276A7

INtDPl, TuLur orti :\o' t'

At lo (i-tllrou'

N. trlONXr.:lr. . lfot,rVnlrn.
OCÈ

A. J. PULMAN,
BROOD-, KOEK- EN

BANKETTIAI(I(ERI.| ,

I'IOLWERD.

WI}IIERÏIJD

De kloh gaat weer een uur terug.

De dagen horten razend ulug.

De herSt uergaat in al zijn pracht

De winter legt een witte uacht

De laatste bladeren dwarrelen rond

In de al uroege auondstond.

De nachten worden lang en koud
En binnen brandt dc haard met hout.

Door Monte de Boer

De jeugd bijkt uit naar scltaatsenrijden

Voor de oudjes zijn het slechte tiidn
Zo heefi moeder nltuur uoor ieder uat
Voor de ene dit, uoor de andere dat.

Want ieder jaar beert alles weer

Zoals het nu is en zoals weleer.

Strahs als dit alles is gerueest,

Vieren we weer uohp lentefeest.

l1
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M()I.EII "DE H(}()P" IE H()[WERD, dEEI 2
door: R. Tblsma (reinder.tokma@hetnet.nl)

Na de dood van Ids Lieuwes neemt Hinke Johannes,

is hij dan al geen meer omdat

hii die in l8l0 Luitjen Jans

die eveneens als der Meulen

adsisteerd met den Secretaris van vootz. Grietenij

een tiende; te weten voor de Tarwe de som van 861

guldens guldens, alzoo tezt-

men vo volgens aantenemen

voor he daarvan een twaalË

riteit van de betaling der vastgestelde zom om op de

eerste requisitie van Grietman en assessoren genoeg-

zame borg te stellen ofzo veel vaste en onbezwaarde

goederen ie verbinden als vereischt mogt worden.

Gedaan oo de Grietenve Rechtkamer te Ternaard on-

der drie eànsluidende op dato voorschreven, hebben-

de de komparant deeze met ons na voorlezing gete-

kend.
wg L. v.d. Meulen, \( I. Idsudi en Klaassesz(?) secre-

tafls

Na de dood van Luitjen Jans van der Meulen op 3

nov. I 826 (57 iaar oud) is er alweer een weduwe die

de scepter zwaait op molen De Hoop te Holwerd. In
1829'wordt in hei bevolkingsregistàr Taeke Louwes

Liezenberg genoemd als molenaarsknecht en omdar

zoon Jan Luitjens dan al 19 )ur is, zal ook hij op de

molen gewerkt hebben.
Anderizoon Rincje Jans is kastelein en bakker te

Ferwerd maar hij heeft
(hij leent in zes jaar tij
6600,-). De toestand w
een rechtzaak tegen hem

is genoodzaakt om ziin aan

koien ,rn zijn moedér en ook van ziln vaderlilk erË

deèl moet hij afstand doen om aan geld te komen.

Het helpt hem niet erg want in 1837 wordt hii onder-

houden'door de armvbogden in Gorredijk'
ZoonJan Luitjens is ooËnier van.plan om molenaar

te worden op De Hoop want ook hij verkoopt zijn

aandeel in de molen en wel aan zwager Anne

tal zaken naar voren:
* Lijfdracht van Luitjen Jans is al onder de kinderen

verdeeld.
* Genoemde vertrekken in het molenhuis: noorde-

liike kamer, voorhuis, oostelilke kamer, zolder, kel-

der. portaaltje (mer 9 stoven), stal (waarin I koe).

achtérhuis (2 varkens en 1 melkschaap)

18
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posten maalloon: namen
Brantgum, Holwerd, Raard, Dokkum, Betterwird,
Rinsumageesr, Ee, her armenhuis te Holwerd en
Gerrit Mllems f 75,- mapLr insolvent.

Jan Helder wegens geleverd hout
Rinse Huizinga wegens rimmerloon
aar de molen

Johannes Pheiffer idem
Thbe Smedema wegens iizerwaren
Benedictus Visser i-dem 

'

*Was Luitjen Jans lang ziek?:
Vopke Feenstra - meàicilnen en visites
Docter Verschuur van Groningen
Docter van der Velde van Doclum
Docter Oosterloo te Holwerd

De lengte van de vluchs (= één roede o[, zoals de leek
zegt "nvee wieken") sraat vermeld als 24 el = 16.5 me-

7n statt in het Bevolkingsregister van 1839 de fami-
lie Hoeksra als bewone"r ,i, h.t molenaarshuis re
boek:
Gerben Willems Hoelatra, 31, *Zwaagwesteinde,

Moolenaar
Fokelina Kornelis Posthuma, 27,* FerweÀ
Mllem Gerbens Hoekstra, l, * Holwerd
Kornelis Gerbens Hoelstra, 1, * Holwerd
Fokelina Gerbens Hoekstra, 2, Holwerd
rVillem Haebles Sruivenga, 27, * Leeuwarden, dienst-
knecht
Renske Hilbrands van Gelder, 17, *Holwerd, diensc
meid

knechten aan de
ht te 'wortelen'
er liefst vier ge-

Groenwold, 7859 naar Betterwird
1859 van Idaarderadiel
rg,1859
1859

De oudste
voelen niet
zoon Auke
verkoopt vader, dus bliift
alleen zo liik opvolper in
Holwerd "[oopr.n"' g.-
noemd.

van de molen nier bii elkaar passen. De sriilen van het
bovenachtkanr staan binnen die van het'onderacht-
kant. Het lijkt erop dar de molen een hele nieuwe bo-
venbouw heeft gel«egen van een bestaande molen:

f 239,75

f 136,80
f 30,38
f 20,50
f 10,70

f 40,40
f 40,00
f 6,00
f 20,20

dat er eene bekeu-
van de Commissen

is (mogelijk wel f 1320,- 
tslag nog onbekend

* 
Totaal^generaal: voordelig saldo f 13.486,-, nadelig
saldo f6.145,-

Pas dan verschijnt er een adverrentie in de
lreuwarder Courant:

Korcn1 Pel- en Mortmolon te Holuerd

f 150,-
IJpna te

meestbie-

cum annais; alles ruim en

gaande Werkn, ueel unbete
staat, bijzonder gach deuaarttenZuidàuan be-
hoorntu am dzVeda* * ,;:;r_rl;:;tur Meuhn;

tais
tregt

aan dn Molen bij drVeduwï a.

Het is de eersre keer dat de
schreven en dan valt meree

t9



Voon leoke tweedehonds kindenkleding kunt u elke twee
dendog von de rnoond (rn.u.v jonooni, juli en ougustus)
ienecht oon de Elbosferwei 5-7

Ook tweedehonds zwongenschopskleding te koop. E
u

Cpen von 13.00 fot 16.00 uun 1

T?- -1,,§Tevens op ofspnook geopend. tod

Korn genosf eens longs, hef is de rnoeite woond/ \

t
1 tlv

Iere
\a
e

Douwino Iederno, Elbostenwei 25, Holwend, tel, 0519-562395

LAST YAN;

LIKDOORNS

EELT

KALKNAGELS

KLOVEN

Neem don eens vrijblijvend contoct op met:

ELISABETH BROERSMA
gediplomeerd pedicure

INGEGROEIDE NAGELS

OOK VOOR DIABETISCHE VOEWERZORING

Ringweg34 - 9153BL Brantgum - Tel.(0519)561594

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

Voor topkwaliteit en
een redeliike prijs
belt u voor een vrijblij-
vende ofÍerte.

SEKU KROMAH
Te1.0519-562295
mob.O6-20477926
Holwerd
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De Hoop zou dan opgebouwd kunnen zijn uit twee
verschillende molens!(l 3)

Rein is dan 65 jaar en woont met zijn zusrer Hil$e
nog een aanral jaren in Holwerd voor ze in 1914 naar
Huizum verrekken, renteniersplaas bij uitstek.

a4nx0efig

Zoon Hendrik Hoeksema probeert het na het terug-

treden van Hendrik senior in 1948 nog een poosje

over te gaan. Er wordt contact opgenomen met "De
Hollandsche Molen", molenbouwer Jellema te

nodig voor opslry. Zo komt het dat de gemeente

Westdongeradeel in juli 1963 de molen overneemr
voor f 5000,-.

De eerste plannen tot restauratie lopen stuk maar tus-
sen 1967 en l97l wordt vooral de buitenkant van de

1977 en

ï:::'fi
Op 30

70
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Lijst van eig;enaren en molenaars:
? Eulte Lieuwes
1677 Haije lammerts
? Oeble Sipkes en vrouw Antie l,ammerts,

d.v. Lammenïjsen!
lTll Jan en Jeppe Harmens
17ll Nittert Symens en Jeppe Harmens
1715 Johannes Jans en Jeppe Harmens
l72l Heerr Pytters
1728 Harke Sipkes

l73l Jan Sieverts

1732 Jan Siwers weduwe = Hiske Jans1755 SievertJans
1765 Ids Lieuwes
1784 Ids Lieuwes weduwe = HinkeJohannes
? Lieuwe Idses (van der Meulen)
l8l0 Luitjen Jans van der Meulen
1826 Nieske Ren$es Kadijk,

wed. LJ. van der Meulen
1839 Gerben Mllems Hoelsra
1892 Rein Gerbens Hoelara
1909 HendericusHoelaema
1948 Hendrik Hoeksema Molenaars:
1948 Hendrikus

Hoelaema jr
en zwageÍ Pier
Feddema

1955 aaÍ
t963
1967-t97
1977-1982 Íestauratie
1993-1994 Íestauratie

Vrijwillige molenaars:
1973: Van ïlburg
1982: Gelt van der Berg
1986: Gerard Gremmé
1990: leeg

1994: Sije Hoel«tra

Naschrift

..) Het is ondertekend met de

ij.kman),
in stelr, kome en kijke".

Bronnen:
9. Prov. Best, A"rch. (uch. ll) inv. 646, dd 24 dec.
1816 nummer L
Voor de geschiedenis ng
van Dokkum is deze er
enig inzichr wordt g de
molens:
Plaars/Aantallen:

Holwerd

belast. na aftrek 1/10 of
aanslag der molenaars

319 zakken tuwe 957 861
l4l2zakkenrogge 1356 1220
Tbrnaard
2OOzakken tarwe 600 540
796 zÀd<en rcgge 764 688
Nes

269 zakkenarwe 807 726
1597 zakken rogge 1533 1380
Ee

151 zakken tarwe
963 zalken rogge

Lioessens

5l zakken tuwe
837 za-kken rogge

Anjum

453 408
924 832

tr3 138

784 706

105 zakken tarwe 315 284
753 678

pi.jpen, Hantumerpoorr, tusschen

aas alleen totalen
8l2l 7309

10289 zakken rcgge 9877 8890

Over de prijzen die de boeren voor het malen

2l
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12. Notaris Ypma te Holwerd, akte 1 van 1839.
Aardig is dat in deze akte nog steeds wordt genoemd
"bezwaard met het onderhoud van cen hout en stei-

ger en belast nret eene jaarlijt«e grondpachr, vroeger

groot f 5,60 doch thans I 4,48 aan Marten Martens,
leeraar re Holwe rd".
13. Herman v.d. Berg (zie noot 2) kiest voor een

stichtingsjaar in 1873, maar dat is aantoonbaar fout.
De huidige molenaar Sije Hoel«rra heeft mij de hier
beschreven werkwijze aan de hand gedaan (waarvoor

dank). Het enige bewijs (naast de inscriptie) dat er in
1873 echt veel is veranderd, komt uit de kadastrale

legger. De belasting van de molen ging door de

grond-belastingwilziging in 1873 naar beneden (van

be bouwd 1260,- naar bebouwd f 120,-) waar alle an-

dere percelen juist meer belasting moesten betalen!

Dit wijst op ecn tijdelijke vri.jstelling, dus ver- en/of
nieuwbouw!

14, Registratuur VLD nr. 87
15. Na de eerstc restauratie nam de gemeente lWest-

dongeradeel in hct najaar van 1973 het initiatief tot
het opnieuw in gebruik nemen van De Hoop door
(vrijwillige) molenaars. Er werd een crrrsus georgani-
seerd met een l(>tal deelnemers en als instructeur

s kwamen vriiwel allen uit
P Alsra, Holwerd, C. de

Holierd, W. van Bussel,

Hogebeintum, S.J. de Jong, Leeuwarden, M. Joustra,
Holwerd, G. Mast, lVierum, 

J. Meulenaar, Ternaard,

S.B. Postma, Hallum, A.J. van Reedc, Hogebeintum,
S. Reitsma, Waaxens, H.J. Rouwe, Ferwerd, T.

Schram, Brantgum, P Soepboer, Holwerd, PM.
Vellinga, Marrum, D. de Vries, Holwcrd.

AOE}IDA

DEIEMBER

18 Kippen en wijnactie van
Cescendo, vanaf 10.00 uur '

23 Kerstfeest S.'W:O.D.
74.30 u. in de Nije Nijhof

24 Kerstnachtdienst
om 22.00 uur in de Herv. kerk

3111 Hok Rock in de tent bij
The Sound

JÀ}IUÀRI 2()()5

Toneel Pro Rège in 't Sintrum.
Nieuwjaarsconcert door de Friese

Jeugd Brassband m.m.v. solisten
van het Koninkli.ik
Concertgebouw Orkest

APRII.

29 Feestband B- y in de sporthal
van 22.00 - uur.

30 Koninginnedag:
9.30 u. Muziekkorpsen door het
dorp
10.30-15.00 u. Rommelmarkt in
drc sporth"l ,,,,

15.00 u. oplaièn ballonnen
15.30).7.A0 u. Kinderdisco

TEBRUÀRI

Chr. Oranjevereniging ledenverga-

dering om 20.00 uur. Na afloop
bingo.

MÀÀRI

Ledenvergadering Doarpsbelang
20.00 uur in'Amelander Veerhuis

Í2

22

22
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HUISÀRIS

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

Dr. Ch.F. van der Lugt,
tel.0519-571316
Dr. Stender
tel.0519-571436

rRrEsE LÀilD

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 -

Sionsberg,

informatie:
ca.22 cent

per min.) Tesselschadestraat 29, 8913
FIA, Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden.

C()l{IAfiÀDRESSEil

Dienstencentrum: vacant
Uiwaartvereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele tel. 06-20620647
Bij diens afwezigheid: T. v.d. \W'oude-
Plantinga, De Teebus B, tel. 562002.

TYSI(lTHERÀPIE

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

H U I SARTST]I TÀB() RÀT() RI U M

Plaats: Nije Nijhof, maandagmorgen van
f0.00 - 10.15 uur.

ÏÀ1{DÀRIS

Mw. van der'§l'oude, Beyertstraat 101,
tel.562300.

PTDITURE

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

Tï!J!OEHEER

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

BE$UUR

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Secretaris: Telle Diikman
Srr,i.rr*.í 21, te(. 562040

Penningm.: Dirk Bergema
Pölewei 2, tel. 561423

Redactie: Tineke Veldema,
Pölewei 16, tel. 562161

Leden:
- Egbert B r

Stichting
Gama 3,

- Marten Slager
Landswelvaren 19, tel. 562201

- Jan §Tillem Overd
Joh. Piersonstrjitte 9, tel. 296768

Postadres Dorpsbelang:
Postbus 24,9150 AA Holwerd.
Bankrel.: Regio Bank, nr. 694O53961

tlil.EvERElt I(()PIJ

Agenda datum en kopij uiterli.ik maan-
dag 14 maaÍt 2005 inleveren bij Tineke
Veldema, Pölewei l6 te Holwerd.
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