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Nei in simmer, dy't altyd mar wer koart
liket, pakke wy de triid wer op foar it nije
serzoen.
It bestjoer hat öfskied nomme fan Henny
Hiddema, dyt sekretaris wie. Hja is op-
folge troch Jelle Dykman. Fést in hiele
goeie ferfanger. Nij yn it bestjoer is Jan'§Tillem Overal. §íe hoopje dat hy him
thrisfiele sil yn it bestjoer.

WV-folderpost
De VW-folderpost hat jierrenlang by It
Amelander Veerhuis fèstige west. Henk rr.

Duinen joech oan dit wol kwyt te wollen.
§7e hawwe in nij tnderdak ftrn foar de
folderpost yn de winkel fan fam.
Bergema. Mei grut entffsjasme ferkeapet
Jitske Bergema no boekjes en jout folders
Ét.
'§7'e wolle Henk v. Duinen betankje foar
it wurk dat hy jierrenlang dien hat foar de
VW-folderpost.

Nije wandelrírte
In pear minsken fan doarpsbelang hawwe
in nije wandelrirte makke. De rtte rint
fan Holwert oer de Tonnebrëge nei
'§í'aaksens 

en wérom. Tema àn de rtte is

dan nei de buslus moarre.
Foar fragen en ideeën kinne jimme telàne
by de bestjoersleden fan doarpsbelang.

Sara Hofman

l0{lP UIT Ell BEWAÀR: OEUIIJZIODE IUDEil BlBLl0BUS

' -3r<
DE BIBLIOBUS

Volwassenen/jeugd: dinsdag 16.05 - 16.30 uur bij de Geref. kerk
dinsdag 9.35 - 10.35 uur

Ploos v. Amstel: dinsdag 10.40 - 11.10 uur

(0H.EfiE()pBRElroSïE]r

. Kollekte opbringst "Simavi" fan maart
jl. €,565,60. Kollektantes tige tank foar

Jrmme ynset.
A. v.d. Ploeg-Dijkstra

. In de week van 13 tlm 19 juli vond de
collecte van de Maag Lever Darm
Stichting plaats. De opbrengst van de
collecte in Holwerd was € 760,00.

t0]tDrilE-DÀ]ts

ledere dinsdagavond om 19.30 uur is er
conditie-dans in de gymzaal van sporthal
de Ynset te Holwerd. Conditie-dans is
een combinatie van jazz-dans en condi-
tie-training. Dit gebeurt o.l.v. dhr. J.P de
Jong. De start is de eerste dinsdag van
september. Kom gerust eens langs óm te
kijken hoe leuk het is of bel 0519-
56175t.

Hillie u.d. Meij
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Bewustwording hoe doe je dat?

Ging het een paar jaar geleden over ver-
keersonveiligheid, dan werd de boosdoe-
ner nogal eens gezocht in het doorgaande
verkeer. Vandaag de dag wordt het aan-

30 km/ uur - Remafstend

Het hind steekt ineens ot)er en beuindt zich op x 22 meter uAn uu uoertuig. U remt. Btj een
snelheid uan 30 km/uur staat uu uoertuig na 15 meter stil. Het hind heefi niets in dz gaten
en huppeb ruaar de ouerbant uan de ueg.

í) km/ uur - Remafstand

\/-,

Het hind steekt ineens ouer en beuindt zich op t 22 meter uan uw uoertuig. U remt. Bij een
snelheid uan 50 hm/uur staat uw uoertuig na 30 meter stil. U hunt het kind niet meei ont-
wijken, met alle geuolgen uan dien.

IAIERDÀO l3 il()VEMBER: DE lóE PUYBÀC|$H0W llt ï SIIIIRUM

Na 15 jaar playbackshow georganiseerd
door Henk en Maaike Bruinsma zal dit
jaar de playbackshow worden georgani-
seerd door Akke v.d. Hoop van 't
Sintrum. De playbackshow, een vaste
waarde binnen de activiteiten die in
Holwerd worden georganiseerd. Een
dankwoord aan Henk en Maaike
Br
,ij
r5
str

Om de de playbackshow te doen slagen is
voldoende deelname noodzakelijk, ieder-
een kan meedoen van jong tot oud, er

2e priis € 25,3e prijs € 12,50, tevens een
wisselprijs voor beste van allebei de cate-
gorieën.

Inlichtingen en opgave is mogelijk bij
Akke v.d. Hoop, Fonteinstraat 30, tel.
562363 of zalencentrum 't Sintrum, tel.
561517.

Vooruerkoop uan de rt
op 1 nouember\ nade
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Ik zal mij even voorstellen. Hennie de
Boer. 43 Jaar jong en getrouwd met
Roland. Samen hebben we 4 kinderen
(21, 16, 13, Il jaar oud). In 1986 z\n we
verhuisd van Ameland naar Holwerd.
Het was even wennen, maar het bevalt
ons prima. Ik ben werkzaam bi.i de TPG
Post. Zomers is het een perfecte baan, 's

winters is het een rotbaan.

eiland in alle seizoenen mooi en de rust is
geweldig. Honden en katten zijn mijn
lievelingsdieren. Mijn leukte w program-
ma is op dit moment de Lamas.

Hennie de Boer

te weinig tijd
Pizza, pastat
Koffie, bier of wijn

Een hekel aan: oorlog, pesten en mensen
die het achter de elleboog
hebben.

Verder hoop ik in Holwerd nog leuke ja-
ren voor de boeg te hebben ofhet in de
toekomst ooit Ameland zal worden, de
:j,jd zal het leren!!!

Volgende keer
interviewen: EdwinGrevink

Lezen:
Eten:
Drank:

ÏRYÀIER SPII.EI "ÀI.D PÀPIER" Y}I Ï SIilTRUM

mear om 'e hakken. It bestiet Ét hiele

har libben lang ótsjoen nei in oar bestean.
No binne se tè àld en is ir te ler om noch
wat te feroarjen. Mar dan wurdt by

Tekst: Stany Crets
Oersetting: Tiyntsje van der Zee
Spilers: Jan Arendz

Marifke Ceertsma en
Freark Smink
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10 Juli hebben we, in samenwerking met
"De Steeg", een barbecue georganiseerd
waar Jammer genoeg weer \Mernlg mensen
op af kwamen...
Met aansluitend een spetterend optreden
van Los Tontos, wat gezellig druk was.
De optredens van Los Tontos staan ga-
rant voor een avondje herinneringen op-
halen en voor een avondje swingen. Het
publiek werd regelmatig bij het optreden
betrokken en de danseres onder de aan-

kende "ko-skiten". Dit deden we nu voor
de 3e achtereenvolgende keer, en (alweer)

een activiteit die niet voor herhaling vat-

"verkocht" dus ging er €, 25,00 naar
§íiepie Akker.
Veel mensen weten niet wat de activitei-
tencommissie is of wat ze doen...
Jammer! Dit ligt zéker niet aan ons en-
thousiaste team, maar ik weet ook niet
waar het wél aan ligt. Blijkbaar heeft nie-
mand daar enig besef van omdat we wei-

nig tot geen respons kri.igen op welke ac-
tiviteit dan ook...
Door steeds een slechte opkomst bij wat
we ook organiseren (4 personen namen
even de moeite om te kijken bij het ko-
skiten... Ik bedoel maar!) hebben we be-
sloten om in ieder gevai alle activiteiten
die we voor de kinderen organiseren door
te laten gaan omdat daar wél belangstel-
ling voor is. Als je nagaat dat er bij de
sintedrlaasintocht, paaseitjes zoeken in
het bos en de jaarlijkse viswedstrijd
veel mensen aanwezig zijn is het leuk om
dat te organiseren! En voor diegenen die
dat dus niet weten: DAI \7ORDT DUS
DOOR ONS, DE ACTIVITEITEN-
COMMISSIE, GEORGANISEERD.
Men vergeet vaak dat er veel voorberei-
ding nodig is om iets op touw te zetten.
Let wel; het is allemaal vrijwillig wat we
doen, en dan is het toch leuk als er een
entàousiast publiek is of als je eens wat
vaker positief feedback krijgt.
Maar goed, we steken nu al onze energie
in activiteiten voor de kinderen, maar
mocht er iemand zijn (§7IE DAN
OOKI) die een idee heeft voor een leuke
activiteit... we houden ons (nog steeds)
aanbevolen.
Eerswolgende activiteit is dus de intocht
en het feest yan sinterklaas waar iedereen
te zijner tijd meer over hoort. Hou de fol-
der van de E-markt in de gaten! Daar
staan al onze activiteiten op vermeld.
(Overigens doet de E-markt dit vrijwillig
voor ons, waarvoor dank!)

Namens de actiuiteitencommissie,
Grietje Oueral-Boum*, uoorzitter

títssïEr( 11{ H()tlrERD

De Stichting Recreatie en Toerisme deelt
mede dat er een visstek in ontwikkeling
is. Dit plan wordt tezamen met het pro-
ject Bergbezinkingsbassin aangepakt.

Dit wordt aangelegd om een eigen plek te
creëren voor vissers. Het is namelijk niet
gew€nst om op de steigers van de haven
te vlssen.
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Klaslokalen
3 augustus tlm24 augustus 2004

Ik wil jullie heel erg bedanken voor de

Het was in één woord geweldig.
3 Augustus zij zon-
der al teveel n bij
aankomst één week
opgehaald werd) 4 augustus om een uur
of 2's middags bij het Malavalli Boys
Home te arriveren. Dit is een weeshuis
voor jongens die geen ouders meer heb-
ben ofhun ouders kunnen niet meer voor

geen blanken gezien.

De volgende dag begon het bouwen. Er
stond al een school
\7orld Servants is g
ben er nu nog een
gebouwd. Eerst liep
plaatselijke bouwvakkers wat stroef. Zy
konden geen Engels en wij geen Kanada
(de plaatselijke taal). Dus eerst haalden
zij steeds alle bakstenen er weer af die wij
gemetseld hadden en deden ze het weer
overnieuw. Later kwamen wij erachter
dat ze ons gewoon wilden helpen en zo
wilden laten zien hoe het wel moest. Dit
hadden wij eerst niet door omdat zij nog-
al bot overharamen. Maar dat was nor-
maal vertelde de tolk ons later. \Vij kon-
den dus steeds beter met ze opschieten.
Zij werden ook wat losser en begonnen

ns te leren zo-
ze bedoelden.
met ze gela-

hard gewerkt.
Alle muren zijn omhoog gekomen. De
directeuren van het Boys Home en van de
school hadden dit niet'verwacht, dus dan
is het extra Ieuk dat het wel gelukt is. De
plaatselijke bouwvakkers maken het ge-
bouw verder af.

Eén keer in de week had je kinderwerk.
Hier hadden wi.i vanuit Nederland alle-
maal spulletjes voor meegenomen zoals:
kinderscharen, lijm, potloden, papier,
puntenslijpers, elastiekjes, ballonnen enz.

De eerste keer dat ik kinderwerk
had was in een klas waar de kin-
deren ongeveer 8 of 9 jaar oud
waren. Ons thema was God
maakt alles nieuw Eerst zong je
een paar liedjes en daarna vertel-
de je het verhaal. Dit hebben wij
gedaan met een soort poppen-
kast. Daarna maakten we mas-
kers van beesten. De kinderen
moesten ze zelf inkleuren en
knippen. De meeste kinderen
konden niet eens knippen dus
we moesten ze veel helpen. De
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rweede keer dat ik kinderwerk had had-
ilen we het thema Jona. Hier hebben we
een toneelstukje van gemaakt. Ook heel
erg leuk. Die kinderen kijken zo gefasci-
neerd naar wat je nu weer gaat doen. En
het maakt hen helemaal niet uit. Alles

uit Nederland vertelden ze. Dit was hier
gekomen met operatie schoenendoos.
Dat vond ik wel Ieuk om te zien. want wij
hebben er op school ook wel eens aan
meeged wat rij-
ker. Zij uis wat
vroeger est. ze
waren in was
christelijk. Er hingen ook allemaal plaat-
jes van goden en ze hadden een heel al-
taar in huis. Alleen was dit gezin lang zo
gaswriendelijk niet dan het vorige. Het is
heel leuk om te zien hoe die mensen daar
Ieven. Eigenlijk hadden deze twee gezin-

verschil is echt ontzettend groot in India.
vinden ze even geweldig. Met
hen hebben we een ketting ge-
maakt van rietjes en een walvis
eraan. Deze kinderen waren 13
of 14 jaar oud. Zlj konden zich-

het een keer
hadden ook
ging op de-

In de laatste week dat wij in
Malavalli waren zijn we op cul-
ruurbezoek gew€est in groepjes
van ongeYeer vi.if personen. Dan

àjn naar nog wel redelijk arme gezinnen
geweest. Het eerste gezin bestond uit een
vader en moeder en twee kleine kinderen.
Zrjhadden een heel klein halletje en een
kamer wat als huiskamer en slaapkamer
diende. De moeder en het kleinste kind
sliepen op het bed en de vader en het
oudste kind gewoon op de grond. En een
piepklein keukentje. De wc stond achter
in de tuin. Ze lieten ons ook een schoe-
nendoos zien met allemaal potloden, pa-
pier, viltstiften en spelletjes. Die kwam

Of je bent heel rijk of heel arm. Je ziet
ook niet speciale krottenwijken. De grote
huizen en kleine krotjes staan vaak door-
elkaar.

Deze drie weken waren heel bijzonder.
Ook heel vermoeiend. Er komt zo ont-
zettend veel op je af in drie weken tijd.
Maar het was wel fantastisch en ik wil ze-
ker nog een keer. Nogmaals bedankt voor
alle sponsoring op wat voor manier dan
ook.

s,orton,*rgcíí,'d,:r!,i:!o
Tel: 0519-561412
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Beste inwoners van
Holwerd

Gymnastiekvereniging Chariëtto draait al
weer een jaar op volle toeren!
Het ledenaantal groeit vooral bij de jong-
ste groepen en dat is erg positief voor de
club en voor de toekomstl

Juf Anna Hoekstra heeft een tijdje gele-
den met grote deskundigheid en zorgvul-
digheid een selectie gemaakt voor een
keurgroep. Deze meiden gaan voor
Chariëtto meedraaien bij de wedstrijden
van de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie, district noord.
Holwerd laat dus weer van zich horen op
dit gebied!
Niet alleen de middaggroepen draaien op
volle toeren, maar ook de Keep Fit -
groepen doen het goed. Deze groepen
staan onder leiding van Jitske Dijkman
uit Blija.
Er is een Keep Fit groep op woensdag-
ochtend en een groep op woensdag-
avond.
's Ochtends staat de Keep Fit in het teken
van grondoefeningen en bewegen op mu-
ziek.
t Avonds zljn deze onderdelen ook aan-
wezig, maar wordt het programma uitge-
breid met conditietraining en af en toe
roestellen (op eigen niveau).
Leo Smidt is nog steeds druk bezig met
de opleiding van de KNGU (Koninklijke

opgericht 1889

Nederlandse Gymnastiek Unie) en doet
ervaring op als gymnastiekleraar in de
verschillende groepen bij bovengenoem-
de dames.
Ook het bestuur zit niet stil. Er heeft be-
gin 2004 een wisseling plaats gevonden
in het bestuur. ïny tdema en Maaike
Jongsma hebben het estafettestokje door-
gegeven aan twee nieuwe enthousiaste
mensen die de taken van deze twee dames
hebben overgenomen. Langs deze weg
willen wij als bestuur, Tiny en Maaike
nog ontzettend bedanken voor hun grote
inzet bij Chariëtto!
'Wat 

al eerder gezegd is: we draaien volopl
Natuurlijk zijn we altijd naarstig op zoek
naar nieuwe leden!
Vooral bij de avondg.roep §e:p Fit zitten
we te springen om nieuwe leden.
Kom gerust eens een kijkje nemen of doe
meel
(De eerste 2 lessen zijn introductielessen
en gratis!)

B e s tu ur Kt nt n as ti e k u ríi 
l#;r,

Indeling van tijden:
Kleuters woensdag

Jongste recreatie
Oudste recreatie
Selectie
Keeo Fit

13.30 - 14.15 uur
14.15 - 15.15 uur
15.15 - 16.15 uur
16.15 - 17.15 uur

woensdagochtend 09.00 - 10.00 uur
woensdagavond 20.00 - 21.00 uur

! Ats u gaat verhuizen
I wilt u dit dan doorgeven

! .", één van de bestuursleden.

flLMAVoltD [{ T SI]{IRUM

Op 5 november a.s.
om 19.30 uur draait de ftlm

HONDENPOEP
GRAAG NIET

OP DE §TOEP!!

"Ten Command.ments"
Qien geboden)

in t Sintrum.
Entree: € 2100.
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Secretariaat: Pölewei Ll,9l5l HX Holwerd. Tel. 0519-562086
C-orrespondentie-adres: Postbus 3, 9 | 50 AA Holwerd

Opgericht
8 december 1904

ven. \Vat is interessant voor de vereniging
(dus voor de leden) en wat willen we u
verteilen. Ik heb al enkele keren geschre-
ven over trends en ontwikkelingen in de
uiwaartbranche.

aanslaat bij een groot publiek? Of ver-
warren we trends met een hype of een

bepalen hoe de toekomst er uit kan zien.

Beleid
Een uiwaarwereniging komt weinig in
het nieuws. En wanneer ze dienst moet

maar beter zo.
Aan de andere kant moet een bestuur wel
inspelen op bepaalde 'trends'. U bent al
bekend met het fenomeen 'actuariële re-

van onze
woorden:
ekomstige
n dat kan

,ij.
Onze reserve is daarvoor toereikend.
Verder speelt tegenwoordig de Arbo een

belangrijke rol in het arbeidsproces.
Hoewel het personeel van onze vereni-
ging op vrijwillige basis werkzaam is,
dient toch aan de Arbo-eisen te worden
voldaan. Om te weten waaraÍrn moet
worden voldaan is een checklist Risico-
Inventarisatie en -Evaluatie ingevuld.
Een thema-avond over dit onderwerp,
belegd door de Friese Federatie met een
Arbo-deskundige als gastspreker, is door
ons bezocht.
Een goede en praktische uitleg bracht si-
tuaties in beeld waar een vereniging zich
aan moet houden. Daardoor kunnen tra-
dides ter discussie komen te staan. Is het
laten zakk aan
met behul ge-
bruik van ge-
steld? Als ie-
mand maximaal25 kg tillen of verplaat-
sen. Het tillen met één hand is beperkt
tot maximaal6 kg!
U kunt zich wel voorstellen hoeveel dra-
gers nodig zijn voor het verplaatsen van
een overledene van ongeveer 70 kg + de
kist waarin die is opgebaard?

Overleg
Deze en andere zaken komen ook aan de
orde in onze cluster-bijeenkomsten. Het
is belangrijk en zinvol om met collega-be-
stuurders informeel te overleggen. De
maatschappij verandert en de leden en
nabestaanden verlangen tegenwoordig
een meer persoonlijke invulling bij een
ultvaart.
Daaraan willen we zoveel mogelijk tege-
moet komen. Daarvoor is wel overleg no-
dig. Tussen u en de uiwaartleider. Dat
overleg kunt u na uw overlijden overlaten
aan uw nabestaanden, maar u kunt ook
nu reeds vastleggen hoe u uw uitvaart
Iater geregeld wilt hebben.
De brochure "'§7'at te doen na een overlij-
den'is daarvoor een praktische handlei-
ding, die bij al onze leden is bezorgd.
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lidmaarcchap
Voor informatie over het lidmaamchap

Noviteiten
Bron: Uinaart juni/juli/augustus 2004

Eoto-uiwaartkist
Een persoonli.ike uiwaart ftrijgt nog meer
uitstraling dankzij een foto-uiwaartkist.
Bij een bedrijf in Voorburg is het moge-
lijk door middel van een speciaal procédé
rle kist te laten 'bekleden' met een print

Omdat de over-lay van de fotoprint de
gphele ki
baar van
Darro-

Een trend???

livemuziek door de Uitvaartmuzikant
tngeblikte cd-muziek bij een afscheid is
uiet nodig. Er z
live-artiesten o
f,eer tijdens de
Lliwaartmuzika

ille muziekwensen voldoen.

Remember uitvaartzakjes met bloem-
zaden

ven. '§?'anneer de bloemen bloeien vor-

mee te sturen. In de remember-serie zijn
vier soorten bloeme n verkrijgbaar:
Zonnebloem, Vergeet-me-niet, Viooltje
en Minderbloem.
Een trend???

Holwerd, augustus 2oo4 
s' wllinga

H(}()P

hoop
goed
hoop

d moet

Niet met dure woordcn

r

Dit gedicht is overgenomen uit een ge-
dichtenbundel van Toon Hermans.

t0

Monte de Boer
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Op 6 en 7 november 2004 is het weer zo-
ver: de Doopsgezinde Gemeente
Holwerd Blija Ternaard organiseerr weer
twee open dagen, als vanouds met een za-

een bijzon-
agochtend.

gekozen

De commissie is alweer enige malen bij
elkaar geweest om aan de hand van dit

\íat het publiek op 6 en 7 november
2004 te wachten staat verklappen we niet
helemaal, het moet ook een beetje een
verrassing blijven. \Vat in ieder geval dui-
delijk is, is dat niemand zich hoeft te ver-
velen, wantvoorJONG tot en met OUD
is er van alles te doen en ook degenen die
alleen voor het bekijken van het k*kg.-
bouw of voor een kopje koffie langs wil-
len komen zijn welkom.

De commissie nodigt iedereen dan ook
graag ult om
vember om
bouw aan de
komen. De toegang is gratis. Eventuele
vrijwillige donaties zullen worden be-

paraplu mee te nemen). Om plm. 17.30
uur wordt de middag afgesloten. De bij-
zondere kerkdienst op zondag 7 novem-
ber 2OO4 begint om 9.30 uur en na aË
loop is er nog een gezellige nazit.

Voor wie toch alvast een klein tipje van
de sluier wil.. . het thema heeft iets te ma-

ken met de 5 Olympische ringen ener-
zijds en de onderlinge verbondenheid van
mensen anderzijds...

In verband met de voorbereiding heeft de

haal of een korte schriftelijke toelich-
ting op wat u zo aanspreekt in deze
sportfoto/dit artikel. Verder zijn we op
zoek naar bijzondere sporwoorwerpen
(bijv. een kaatswant of oude schaatsen)
met een verhaal. De foto's, artikelen en

. 

roo.*.rP.n zullen worden gebruikt

ker .'§7ie
hee tevo-
ren zoek
naar recepten voor hapjes die kinderen
gemakkeli;'k ter plekke kunnen maken.

De fotot en aftikelen kunnen van tevo-
ren worden ingeleverd bij een van de
commissieleden of in de consistorie op
vrijdagavond 5 november 2004 tussen
19.00 en 20.00 uur of op zaterdagoch-
tend 6 november 2004 tussen 10.00 en
11.00 uur. Voor de hapjes verzoeken wij
u even te bellen met een van de commis-
sieleden.

\Vij hopen u allen op 6 en 7 november
20O4te kunnen begroeten !

De cornmissic
Ko rne e I Ro o sma (p redi k antc)

05 B -2 5 74 8 08 ; sno osma@hetnet. nl
Namke Zijlsta 561593

Ehe Adema 562053
Dich Oliuier 56 I 3 I 7; d. oliuier@home.nl

Wilma Franhema 561908;
jidsardi@betnet.nl
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2004
21 september.' Dhr. L. Ferwerda uit St.
Annaparochie. Onderwerp: Jutten langs
de Friese kust

l9 oktober: Met eigen mensen verzorgen
we het. Onderwerp: Voedsel wereldwijd.
Een project van Passage.

16 nouember: Dhr. T. \Talinga uit
Scharnegoutum. Onderwerp: Project
Kindertehuis Sviatoslav, een lezing met
dias.

8 en 15 december: Advenwespers in de
Doopsgezinde kerk. Aanvang: 19.00 uur.

l3 december: Gezamenlijke Kerswiering
in het gebouw Bosma's Plein. Aanvang
19.45 vul

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 rndart: '§Tereldgebedsdag in de
Doopsgezinde kerk. Aanvang 19.00 uur.

I5 maart: Ds. G. Hoogterp uit Dokkum.
Onderwerp: ziekzijn en geloven.

19 april: Dhr. J. Knol uit Dokkum.
Onderwerp: Underwei mei Elie §Tiesel-
Boekbespreking.

Mei: Uitstapje?

D n aan de vor-
m haar leden in
al het brede ter-
rein van de nationale en internationale
maatschappelij ke vraagstukken.

Grondslag: De vereniging gaat uit van de
overtuiging, dat Gods woord op elk le-
vensterrein en voor elke levensuiting
toetssteen en richtsnoe, ^ort rii. Urrrru,

WIST U DAI...

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

Tineke Veldema, Pölewei l6?
.. . in de bebouwde kom maar 30 km.

mag worden gereden?
... u data van activiteiten kunt doorgeven

aan Tineke?
... zl die dan laat plaatsen in de doarps-

-. 

o"t 
')^,

... u zich op kunt geven bij een van de
bestuursleden van de Stichting
Rekreatie en Toerisme Holwerd?

... wij van doarpsbelang de goals ook nog i

een verfbeurt willen geven? 
'W'ie zou

daar nog eens voor willen helpen? Bel
Tineke, tel.56216l.

... de WV-folderservice nu wordt ver-
zorgd door Jitske Bergema?

... daar allerhande informatie, fietsroutes

danken
van de

t2
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... er in april info-panelen op de Zeed\k
zijn geplaatst met daarop toerisdsche
informatie over het wad?

... ook bij ons in de buurt voor het
Seedykhriske en dan rechtsaf een info-
paneel staat?

... de staanders niet bestand zijn tegen de
weersinvloeden (wind)?

... er dus scheurvorming ontstaat?

... er een rwaardere constructie zal wor-

... onder het motto 'het moet goedkoper
maar wel netjes' ook in Holwerd is ge-
keken?

... bij alle perken met heesters, rozrnha-
gen enz. ofdit te vervangen is door an-
ler goedkop., t. onderÏouden plant-
soen?

... er zullen dus plantsoenen worden om-
gevormd?

... waar dat in Holwerd is staat op een
kaart vermeld?

... wilt u die kaart bekijken kom dan ge-
rust even langs bijTineke, Pölewei 16?

... u ook donateur kunt worden van
Gvmanstiek Chariëtto te Holwerd?

... u'zich hiervoor kunt aanmelden bij
Janny Boonstra, tel. 562403?

JÀÀRPR()ORÀMMÀ 2()()4 - 2()()5 BVP[, ÀTD. D()ilOERÀDEEI..WESI

uur koffiemor-
Dokkum. Mevr.
een introductie-

l4 ohtober:
Donderdagavond 19.45 uur in dorpshuis
d'Ald Skode te Hantum. Notaris de

Jong van Advocatenkantoor ïip zal ons
iets Vertellen over "nieuw erfrecht".

22 ruouember:
Maan
Nijho
in de
dhr. S

20 dccernber
Maandagmiddag 17.00 uur in dorpshuis
"Tïrnawertti' te Ternaard. Kerswiering
met brood buffet (opgeven voor 9 dec.
bij één van de bestuursleden)

17 januari:
Maandagmiddag 14.00 uur in dorpshuis
"Tirnawertli' te Tèrnaard.
Jaarvergadering. Da. M. Bakker van
KampeÀ uit Oèntsjerk zal ons dat wat
vertellen over Mediation.

?? februari:
Eéndagsbestuur

?? maart:
Gezamenlijke avond met Dokkuin en
Dongeradeel-Oost (nadere informatie
volg)

l3
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M()I.Eil "DE H(}()P" IE H()[WERD, dCEI I
door: R. Tolsma (reinder, to lsma@hetnet. nl)

Eeuwenlang moeten de boeren van Holwerd, "een

groot en oud dorp in Dongerdeel bewesten de Paezens"

(Tegenw. Staat,1787), gebruik hebben kunnen maken
van een windmolen in het eigen dorp. De eerste aan-

wijzing dat er rond 1400 een molen te Holwerd stond,
wordt gevonden in de activiteiten van Albrecht van

Beieren, graaf van Holland, die toen aanspraken
maakte op Friesland en met een leger grote delen van
Oostergo en'Westergo bezette, hij bouwde o.a. een ver-
sterking bij Tèr de Dokkumer
Ee. Hij eiste al e Friezen. Een
van die belas echt". In de
"Zoenbrief en Accoord" tussen Hertog Albrecht van
Beieren en de Friezen van 3 mei 1399 (Charterboek,

bl. 292) staat: "voort soe sall onse lieve genedige Heere
voornt. houden aen hem selven den wint van der
Moelen over all in den Lande van Oiswrieslant,..."
Nadrukkelijker staat het in de schenkingsakte voor Her
Foye van Dochem, getrouweling van de Hertog, die
beloond wordt met "... die helfte van Dongeradeel,
a.lsoe alst gelegen is in Oestergoe uptie Lauwers, mit
alle heerlichede hoge ende lage, mitten gilten van kerc-
ken, mitten winde vander meulen, mitten forfeyten,
brueken, boeten,..."(2)
Hoewel er niet bij staat in welke dorpen, naast

Dokkum, windmolens arnwezig waren, kan gevoege-

lijk worden aangenomen dat "het groot en oud dorp"
Holwerd daar zeker bij hoorde.
l,ange tijd ontbreken er bronnen om de continuïteit
van deze molen te bewijzen, pas in 15 I 1 (Register van
den Aanbreng) is er weer een vermelding waaruit de

aanwezigheid van de molen kan worden opgemaakr:
"Feije by de Moelen \íer[ 4,5 pondten buijten, 19

pondten binnen Pibesz". Her
blijft gisen ol e " een molen
stond maar aanne omdat er vier
jaar later een ramp met deze molen plaatsvond. In de

strijd tussen de Henog van Gelre en de Herrog van

Saksen, beiden belust op de heerschappij in Friesland,
werden verschillende dorpen door dan weer het ene

dan door het andere leger aangevallen. Worp van
Tyaerda schrijft daarover: "lnt selue jaer (1515) den22
dach February toegen we vaenrys knechten by 800
met sommige burgers wt Leuuarden toe Holwert, ende

branden dat dorp schoen wt met dye molen, want sy

mede waeren gegaen anden Geldersche parrye, ende

haer heerschappen, naemelicken Slts Bottinga, waeren

principaele mede van dye Geldersche". (2)

Omdat Syds Bottinga, ook wel Buwinga genoemd,
Geldersgezind was, werd het hele dorp maar platge-
brand. Syds moet hebben gewoond op Bonga, nu
Stationsweg 21, waar nog.laatmiddeleeuwse restanten

r1n. Hij had op het verkeer-

Geldersen verloren hun in-
werd de nieuwe landheer en

Syds Buwingas goederen werden geconfisqueerd en

vielen in handen van Sythie Humalda,
Het duurt daarna anderhalve eeuw voot er weer sprake

is van een windmolen te Holwerd. Dat is bijzonder
omdat er in tussentijd wel bronnen bewaard zi.jn ge-

bleven. molens betreffende. Bijvoorbeeld de lijsten in

ten omdat zoiets natuurlijk stuitte op verzet van mole-
naars en boeren(3),
De bedoelde vermelding is gevonden in
Proclamadeboek \Testdongeradeel, Tiesoar, inv. Nr.
17, bl. 115. dd 6 Mtrry 1677:
"Haije Lammerts en Tiijntie Dircla echteluijden u'o-
nende tot Holwert b.b.c. op de coop van seeckere huij-
singe, hovinge met wintmeulen staende en gelegen tot
Holwert op de slootswal..."
Zij kopen de molen van Eulte Lieuwes en ïijn Elinglx
te Ternaard en moeten er 2900 goudguldens voor be-

talen, een dikke prijs!
Omdat de proclamatieboeken van W'estdongeradeel uit
die tijd in een erbarmelijke staat cq onleesbaar zijn, is
het onmogelijk om de volgende eigenaar op te sporetr-

Pas in 171 I is weer een aankoop te vinden als "Jan en

Jeppe Harmens, v mondigh en woon-
agtigh tot Lusens i eel" de molen kopen
van Antie Lamme de laatste molenaar
Oeble Sipkes. Zijbetaleneen bedragvan 2540 ggls. Dc
beide broers blijven waarschijnlijk in Lioessens wonea

want als Jan Harmens zijn helft in datzelfde jaar voor
1170 gg aan Nittert Sijmens verkoopt, staat er nog
steeds ïoonagtigh te Lioessens". Door deze verkoop

14
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noemt het eerste reëelcohier in I 7 I I twee eigenaars/ge-

bruikers: "Nittert Sijmens en Jeppe Harmens, een huys
met een Roghmolen daerop staende, de 6e penning
huyr getauxeert op 80 cg, belasting 13-6-ll cg

Hieruijt wort aen den Heere Baron Ulbo B. van Aylva
aen grondpacht betaelr de 5e penning 5-12-r belasting
l-2-6 cg."

Jeppe Harmens was een zoon van Harmen Jacobs,
sinds 1680 molenaar te Lioessens. Jeppe neemt in
1721 de molen van zijn vader in Lioessens over €n ver-
koopt zijn aandeel in de Holwerder molen aan Heert
Pytters. Deze heeft ook het aandeel van Johannes Jans
overgenomen (volgde in
een bedrag van 4000 ca

van de molen. Er is geen

proclamatieboeken van

tijd dermate vergaan zijn
geworden zijn.
De oudste akre (buicen koopakten) met berrekking ror

de Holwerder molen die djdens het onderzoek is ge-

vonden, dareerr van 1729. Zoa,ls eerder vermeld, werd

er streng toegezien op de opbrengst van het gemaal van

de verschillende molens in de provincie. Een van de

middelen die de provincie rer beschikking srond, was

her tegenhouden van een erkoping als een molen naar

De
,i;
het

volgende antwoord:
"Veste, Lieve, Besondere, Uir U: Ed: missive van den 6

deser gesien hebbende, dat de Rogmoolen in den
Dorpe Holwen ter koop wordt uitgeveilt ende dat de-

selve van vele dienst en nut is, derhalven niet wel ge-

mist kan worden; soo hebben wij goedgevonden, dat

U: Ed: gedagte verkopinge sijn voortgang sal doen heb-

ben; waar mede wij U: Ed: bevelen in Gods Protexie;

Lreuwarden, den 7 januarij 1729, De Gedeputeerde
Staten van friesland, P Lycklama à Nijeholt, Ter or-
donnantie van deselve J.\fl van §fyckel."
De nieuwe eigenaar wordr Jan Sieverts, een bekende in
Holwerd want hij was voordien molenaar op de pel-

molen in het dorp Gie verder). In de koopakte komen

bebahhen en bemalen ler
wordengebruiht,..."

Dat er aan de molen tevens een bakkerij was verbon-
den komt wel vaker voor, echter dit is de laaste keer

dat zoiets bij de Holwerder molen genoemd wordl De
b
o

h
b

molenaar-bakker veel voor.
Dat de molen belast was met het bebakken en bemalen

loren door de pelmolen',
h 1750 is de Í 40,- weer doorgehaald en vervangen

door het eerdere f 60,- met a.ls reden:
"Nu gestelt op Í 60,- omdat de rogsteenen van de p&

meld in het reëelcohier.

l5
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koopt Jan Sieverts deze pelmolen, in 1731 koopt hij
voor 700 cg de grote ro$molen (zie hierboven). Een
van zyn opvolgers op de pelmolen, Johannes Ymes,

lijkt eerst tevreden met zijn aandeel in het malen van
graan van Holwerder boeren, maar in 1747 verandert
dat. Zrln jaarlijkse huurwaarde in het reëlcohier van

had het geld er nier voor öf de molen heeft deze ver-

zwaring vn zijn taal< niet aangekund want in 1711

verkooptJohannes de pelmolen en zi.jn opvolger Hyltje
Gerbens vraag direct vermindering van belasting aan

van f 50,- nra.r f 76,- "vermits de molen is weggebro-
ken'.
De pelmolen heeft deze slag, welke vast en zrker voor
grote opschudding moet hebben gezorgd in het dorp
Holwerd en dat juist in de djd van her Pachtersoproer

waarbij vele chergershuisjes bij de molens het moesten

ontgelden, voorgoed verloren en nadien (1809) is er

nogwel eens sprake van een "Pieter op de Pelmoolen"
maar hier zal een Pieter bedoeld zijn die in het huis

woonde op het perceel land waar eens de pelmolen
stond. Dat perceel sraar nu nog sreeds bij oudere

Holwerders bekend als "het pelmolenaarsland".

nu uerdwenen pelmolen, het
uoonhuis heet nu nog steed.§r

gebeurde valt op te maken uit
iesland, 1787, deel 4, bl. 408:
ekteur moeten zy naauwkeurig

hen Kontraboek houden, met

dar niemand na dien ryd, buiten hunn
molen kan komen; terwyl zy tot gerus

Molena;r aan hem laaten den sleutel
gens moeten zy den molen

,ïililiii.iï,1ïï,'#

TresoarX6)
Het speciecohier levert een hele rij opzichrers en qxÈ
troleurs op die hieronder worden weergegeven: (n *
een * stond hier eerder)

Namke Andrijs, 1752 - 1753 naar Hallum

ró
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Sjoerd Pytters charget ingekomen van Blia 1753 -
Andrijs charger, 1754 - (h* cohier van 1755 onr-
breekr)
ReinderJacobs, 1754 -Frn los briefe in het specieco-

hier van 1714 meldt
,,1754

Sjoerd Pijrers HolwertTwe
halve hooffde lleur Bij De
Moolen tot H
Claes Jans, opsigter by de molen, 1756 - 1758 nae

Dockum
Beernt Harmens, apoincteerde, 1756 - 1757

1757 -1759 nae Ferwert

Romke Oenses, opsigter by d?.ol.n 1759 - 1763
Teunis Gerbens,1763 - 1766 na Doccum
Hendrik Menagie, appoincteerde, 1763 - 1767 nae

Dockum
Marten lans van Anjum, 1766 - 1767 obiit
H. Eldrinea van Leeuwarden, 1767 - 1769 na Lemmer
* Romke öenses van Dockum, opsigter by de molen,

1767 - 1770 obiit
Gosse Theunis van Holwert, 1769 - 1773 naBllja
Sjouke Lieuwes van Ternaard, 1770 - 1774 na

Dockum
Hendrik Norbrens van t Heerenveen, 1773 - 1777

verffokken nae Ferwert

Hendrik Kunst van Dockum, 1774 - 1778 na Ferwert
* Gosse Theunis van Blija, 1777 - 1781 mEe
Tjeerdc Scheersma van Ternaard. 1778 - 1779 na

Dockum
Coenraad Schreuder van Ee, 1779 - 1783 nae

Ackerwoude
(GT en CS: opsigters by de molen en soldaat onder de

guarde)

Jurjen van Dussen van An;'um, geappoincteerde sol-

dart, l78l - 1783
\flillem Groenwolt, 1783 - 1787 na Dockum
Feije Andries van Ackerwoude, 1783 - 1784 na

Drogeham
Oeble Jouwstra van Ferwert, 1784 - 1788 naBhla
Harmen Roeloffs van Dockum, 1787 - l79l na

Collum
Lammert Sanstra van Dockum, 1788 - l79l ne

Dockum
Lourens Rademaker van Dockum, 1791 - 1795 na

Dockum
* Oeble Joustra van Blia, 1791 - 1795 naBlia

Ferwert, 1795 -1799
a,1795 - 1799
1 802

ïede \i?'ouwenaar, 1799 - 1802
Lodewijk Rucker/Reuker, I 802 -
Johannes Minkes, 1802 - l80i (overleden)

Durk Mutens, 1805 -
In 1806 wordt een re en daar-

bij moeten heel wat ruimen-
Ook de beide beamb verdwij-
nen. Audig aan deze leeftijden
ook worden vermeld: 85 jaar en

Dirk Mutens 65. Zij geen gou-
den handdruk gekreg gebruike-

lijk isl
Sievert Jans wordt in 1755 de nieuwe molenaat,hij ul

Jans, eveneens molenaar.
Sievert J blijven want
in1765 ek. Hijis ge-

trouwd komen van

Bronnen:
I . Eelco Venvijs, De oorlogen van Hertog Albrecht van

Beieren met de Friezen, bl. 535

M. van den Berg, 1983. Bl. 105,106.

5. BRF nummer 2614. Andere busnummers: D. snd
Dokkum 26,27,28, Ar.jum29,Ee 30, Lioessens 31,
Ternaard 33, Nes 34, Kollum 35.

6.Zievoor verdere gegeven over het gemaal "De me
len van Lioessens, deel 2", R. Tolsma en D. Doum+
De Sneuper 38, september 1996

7, Tiesoar, BRF. Arch. 8, nr.2592
8. Nedergerechten §(ED 168, bl. 418

17
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SUPP()RIERSVEREilIOINO W H()TWERD

Data te houden activiteiten t/m decem-
ber 2OO4z
Klaverjassen:

Kraken:
Bingo:

Jeugdbingo:

3 september, I okrober en
5 november
3 december
l7 september, 29 oktober
en 26 november
l2 november

neem gerust contact op met ecn van de
huidige bestuursleden :

L. Hoekstra-Dijkstra, tel. 561793
S. de Haan-Brouwer, rc|.562542
T. Kuiphof-Hoekstra, tcl. 5621 1 4

Alle activiteiten vinden plaats in de kan-
tine van de sporthal "de Ynset", tenzij an-
ders wordt aangegeven. Aanvangstijden
blijven hetzelfde.
Tot ziens op de activiteiten van de
Supportcrsveren ging W Holwerd.

Het Bestuur

De ledenvergadering hebben wc verzet
naar vriidae 8 oktober i.o.v. vriidae l.J
oktober. Wij als bestuur ztjn op zoek naar
enkele nieuwe bestuursleden, dus wie
zich geroepen voelt, schroom niet, maar

AOENDA

SEPIEMBER

Bingo Supportersvereniging

Jeu de Boule, Kampioenschap van
Dongeradeel, aanvang 13.00 u.
Nachtboulen "Amelander
Veerhuispartij", aanvang 19.30 u.
Bingo S upportersvereniging
Indische Maaltijd S.W:O.D.
vanrf 14.30 u. in de Nije Nijhof

()Ifi()BER

I Klaverjassen Supportersvereniging
15 Ledenvergadering Supporters-

vereniging aanvang 20.00 uur in
de kantine sporthal "De Ynset"

I{()VEMBER

Klaverjassen Suppo rtersvereniging
Film "Ten Commandments" om
19.30 uur in 't Sintrum

t7
t8

t2
r3
r7

3
)

Je ugdbingo Supportersvereniging
Playbackshow in 't Sintrum
Demonstratie gymnastiek-
vereniging Chariëtto in sporthal
"De Ynset"
Kerstkaarten maken S.\7:O.D.
9.30 u. in de Nije Nijhof
Bingo, bazareommissie in
't Sintrum
Sinterklaasfeest S.'W';O.D.'
14.30 u. in de Nije Nijhof
Bingo Supportersvereniging

DETEMBER

Kraken Supportersvereniging
Tiyarer "Ald Papier" om 20.00
uur in 't Sintrum
Kerstfeest S.\flO.D.
14.30 u. in de Nije Nijhof

tÀ]ruÀRl 2005

Toneel Pro Rege in't Sintrum.

18

r9

25

29

25

29
30

23

5

5

18



D0PPSB1UIIG . septenher 2004

HUISÀRIS

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

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

TRIESE tÀilD

Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging,
- I(saamzorg
- 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 r aanv eg 7 0.
Friese zorewinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca.22 cent
per min.) Tèsselschadestraat 29, 8913
HA, Postbus 417, 8907 BE Leeuwarden.

t0l{ïÀtïÀDRESSEil

Dienstencentrum: vacant
Uitvaarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele tel. 06-20620647
Bij diens afwezigheid: T. v.d. §7oude-
Plantinga, De Teebus 8, tel. 562002.

TY§IOIHERÀPIE

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

H U ISÀRISEil I.ÀB()RÀI()R! U M

Plaats: Nije Nijhof, maandagmorgen van
f 0.00 - 10.15 uur.

IÀilDÀRIS

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

PTDIIURE

M. Rintjema-líruize, Morgenzon 10
Behandeling op afspraak, rcL 56L689.
Elisabeth Broersma, Ringweg 34,
Brantgum, tel.561594

WUIGEHEER

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

BESÏUUR

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Secretaris: Telle Diikman
Stationswei 21, tel. 562040

Penninsm.: Dirk Bersema
Pal.*.f-2.,. l. 5 6 I 42"3

Redactie: Tineke Veldema,
Pölewei 16, tel. 562161

Leden:
- Egbert B r

Stichting
Gama 3,

- Marten Slager
Landswelvaren 1 9, rcL. 562201

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

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

I}II.EVEREN I(OPIJ

Agenda datum en kopij uiterlijk dinsdag
30 november 2OO4 inleveren bij Tineke
Veldema, Pólewei 16 te Holwerd.
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