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Agenda data en kopij uiterlijk dinsdag 14
maart 2006 inleveren bij Tineke
Veldema, Pölewei 16 te Holwerd.
E-mail: d.veldema@home.nl

December 2005
17 l<tp-lwijn- en kerststolaktie

Januari 2006
1 Hok Rock bij de Sound

21 Nieuwjaarsconcert Friese Jeugd
Brassband m.m.v. het Roder
Jongenskoor

22 Nieuwjaarsconcert,
muziekvereniging Crescendo

Maart 2006
14 Ledenvergadering doarpsbelang Am.

Veerhuis.

April2O06
14 Tryater "Gasten" 't Sintrum

om 20.00 uur

Mei 2006
14 llo-jarigjubileumconcert in de

doopgezinde kerk

()PR()P

Op 'e foarside fan it blëd de foto fan in
jong faam oan 't ko-melken yn 'e jister; in
byld rit in fier ferline, it frommeske op 'e
foto wennet yn Holwert. Oprop:'§(i'a kin
tis fertelle wat de persoan op 'e foto is.
Oplossings ynleverje byTineke; tiidens de
ledenfergadering sil de winnaar bekend
makke wurde.

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Penningm.: Dirk Bergema
Pölewei 2, rcL561423
Secretaris: Anneke v.d. \Weq

P."f. Uokrrdastr. 10, rc1."56tg75

Redactie: Tineke Veldema,
Pölewei 16, tel. 562161

Leden:
- Egbert Boonstra, uertegenwoordiger

Stichting Recreatie en Toerisme
Gama 3, tel.562421

- Yvonne Terpstra
Lid activiteitencomm., rcL 5619 40

- Jan \Tillem Overal
Joh. Piersonstrjitte 9, tel. 06-22956067

Postadres Dorpsbelang:
Postbus 24,9150 AA Holwerd.
Bankrel.: Regio Bank, nr. 694O5396L
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Op het moment dat ik dit stukie schrijfheeft nieuwsbrief kunnen
iedere inwoner van Holwerd de nieuirrsbrief inzet van het eem

'W'at 
bet

nog het
moment
ontstaan

dividuele bewoners in de herstructure-
rineseebieden. ook als er seen concreet
,r.rl8d is. Er zal voorraan ..íi.,r. aandacht

herstrucrurerine is naruurliik ook de nieuwe
supermarkt. Lfi..oue, heeh u ook in de

bouwwerkzaamheden naar verwachtins in
de eerste twee weken van het nieuwe"jaar
weer zullen worden opgestart.

BERITHI VÀil D()RPSBEI.À}IO

lezen. O.a. dat het de
r is dat de

bij de ZPC no! niet. tlierover is u'iteraardDlt de zl'L nog nlet, t:
weer een brieínaar deweer een bnet naar de gemeente gegaan,
maar.dat heeft.nog niet gËleid tot r.ïrÏt"rt.

Verder zal het u onsetwiifeld ziin ooeevallen
dat ]ret sgfrelp_enp4íre" à. zuidwesïËant't anoar ner scnelpenpaq aen oe zurowesrKant van
Holwerd bii de ZPC in zeer slechte staat ver-,r1OI\MerO Drl (le ZrL ffrzeer slecnte staat ver-

al enige tijd geled,en
ente, met a.ls voorto-
al enige tijd geled,en
ente, met a.ls voorto-
scheloenpad bii de

Te-ebus wel is o oeeknr rïTt#"f;#".ba1.,0,:
bii de ZPC noà"niet. Ilierou.r is uÏteraard

'§?'ordt vervolgd.

men. Ookdit is nog

Tot besluit willen wij u nog melden dat wii
ons in de toekomst blijveninzetten voor de

woners van Holwerd.
e en de'§7CD stre-
Holwerd waar het

Met vriendeliike sroet,
Het bestuur van Dorpsbelang'HoIwerd



D0PPSBEUNG . decenher 2005

YÀII DE V()()RZIIIER

Bedrijventerrein's Lands'W'elvaren
Bedrijventerrein 's Lands \Telvaren aan de
Gràndyk is al aardig vol aan het raken. Er
is dan een mogelijkheid voor bedrijven
e.a. om zich in te laten schrijven voor een

vestigingsplaats. Uitbreiding van het be-
drijvènterrein is mogelijk als er genoeg
animo is en er sprake is van urgentie.
Inlichtingen bij : Sale'§7'iersma, gemeente-
huis: 298888.

Koninginned ag 2OO6: sportdag?
De Koninginnedagcommissie maakt plan-
nen voor een andere opzet van
Koninginnedag20o6. Men heeft alle sport
/ ontspanningsverenigingen aangeschreven

om deel te nemen aan een sport / activitei-
tenmiddag op 29 eprrl. Het plan is nog in
een vroeg stadium maar de eerste opzet is
een roulerend systeem te maken van sPort-
clubs waar aan deelgenomen kan worden
door teams en waarbij ook demonstraties,
workshops kunnen worden gegeven. De
eerste vergadering is op 13 december ge-
weest, dan zullen de plannen concreter
worden. '§í'e hopen op grote deelname.
Verder nieuws in het volgende lrantje.

Namens de koninginn.H:ï,lm::

Griencommissie
Eind november is de groencommissie
weer werkzaam geweest, vooral in het
Theebusbos. Er werd weer gekapt en ge-

snoeid door mensen van Staatsbosbeheer
en geruimd en gesnoeid door de groen-
commissie. Er is een nieuw pad aangelegd
waar nog houtsnippers op komen. Er zyrr
berken en eiken vrijgekapt. \le vonden
zelfs voor het eerst varens in het bos! Op
4 februari is er weer een werkdag en er
kunnen nog wel een paar vrijwilligers bij.
'§7'e 

beginnen op 9 uur 's ochtends. Kom
ek ris yn de beide bosken sjen. Doch de
learzens oan!!

Namens de groencommisie,
Sieger Planting, Johan Hoekstra,

Sape Visser en Sara Hofman

]IEI ilIJ

Sa as de measten wol witte, binne wy,

noch wol grutter. De berneklean haw wy
oernommèn fan Koekeloere (fan
Douwina Idema). Dernëst haw wy ek
skuon en wat boartersguod te keap. Yn e

winkel hinget ek in prikboard wërt men
buggyt, berneweinen of oare dingen op
oanbiede kin.'§í'y binnen iepen op tiisdei
en tongersdeifanS.45 oant 11.00 oere en
freeds fan 18.30 oant 20.00 oere en wy
sitte yn e hal fan de àlde Rabobank. Klean
ynbringe kin ek alryd tidens dizze tiden.
Kom ris in kearke làns, wa wit hinget der
wat foar fimme by.

Oant sjen, Anyta en Janny.

Verkoop van nette 2"-hands-kleding.

Kinde vkledi tr,a{t}taultd td íaíAawï?t

»swre s§í§e

re»ckleding

Openingstijden:

Dinsdag- en donderdagochtend
van 8.45 u. tot 1 1.00 u.

Vnjdagavond
Van l8.30 u. tot 20.00 u.
(TUdm sch@lvÀkutiB gBloh )

Fonteinstraat 1 te Holwerd

Inbreng mogelijk

A. Veenema 0519-561420
J. Boonstra 05 I 9-562403
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Ik ben geboren op de boerderij Uilsmahorn
op drieboerehuizen in 7933, waar nu onze
zoon Jan woont met zi.in vrouw 'Wilma

Frankema. De plek waar de familie van
moederskant sinds 1828 heeft gewoond.
1933, het jaar dat volgens mijn vader het
dieptepunt van de economische crisis van
de jaren dertig was; toen de melk een bot-
sen, en de consumptieaardappelen minder
dan 1 ned. cent per kg opbrachten en het
loon van de vaste medewerker zo rond de
zeventien gulden per week lag. Als kind een
blauwe maandag naar de bewaarschool van
juffer Hinke en juffer Hanna. Ik herinner
me niet zoveel meer van die tijd, maar weet
nog dat ik met mijn moeder voor het eerst
(herfst tg39) de eerste distributiebonnen
heb gehaald in de chr. school. Dit als gevolg
van het uitbreken van de tweede wereldoor-
log in september van dat jaar.
In 1940 het eerste jaar van de bezeming
naar de openbare lagere school, waar de
onderwijzer(essen) '§7'ouda, Osinga,

Heeringa en Bijlsma mij de nodige kennis
hebben bijgebracht. Vooral van meester
Heeringa, een "strenge"meester, die ons
naar ik meen drie jaar onder zijn hoede
heeft gehad, heeft ons veel kennis bijge-
bracht. Hij was zíjn tijd vooruit door ons
bij de eerste geschiedenisles te vertellen over
de lokale historie van'§í'est-dongeradeel en
ons daarover zelfs een stuk tekst uit het
hoofd liet leren, wat ik nu nog voor een deel
kan opzeggen. De oorlogstijd heb ik heel
bewust meegemaakt, o.m. door de aanwe-
zigheid van onderduikers, vluchtelingen en
hongerevacués, die veiligheid, onderdak en
voedsel nodig hadden. '§7'e zaten soms met
zestien man rond de etenstafel. Na de oor-
log, van herfst 1946 tot voorjaar 1948 is

een Russisch doopsgezind gezin, gevlucht
uit de Oekraine, bestaand uit eerst vier en
later vijf personen nog bij ons geweest. Het
waren afstammelingen van Nederlandse
doopsgezinden, die in de 16e en 17e eeuw
Nederland hadden verlaten. Er waren toen
in Holwerd bij verschillende doopsgezinde
gezinnen mennonieten ondergebracht. Ik
meen van dertien personen; drie mannen,
vijf vrouwen en vijf kinderen. In 1946 naar
de ULO in Dokkum, die ik in 1950 met
een diploma heb verlaten. In de herfst van
dat jaar naar de Rijks Landbouw §Tinter-
school, waar mij de nodige kennis werd bij-
gebracht. Twee keer een halfjaar en een zo-
merpraktijk. Vanwege een lui rechteroog aË
gekeurd voor militaire dienst, wat ik niet erg
jammer vond. Ik kwam op mijn lSe van
school en werkte bij mijn vader op de boer-
derij. 's Zomers stond ik om hvart over vier
op om met één van onze vaste werknemers
de koeien te melken, wat om zes uur inclu-
sief ontbijt klaar moest zijn, want dan kwam
het andere personeel. 's'§7'inters konden we
"uitslapen', want dan begonnen we om half
zes te melken. Er waren vijf vaste medewer-
kers, waarvan drie om de beurt een week
mee de koeien molken. In de zomer en bij
de aardappel oogst veel extra hulpen. Eerst
meerdere "woudmannen" en later scholieren
die hielpen bij het aardappelzoeken.

n
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De boerderi;' was 33 hectare groot en eÍ
werkten zes mensen. Nu is de boerderij 78
hectare groot en werkt er naast Jan nog ie-
mand voor vier dagen in de week; Jan
Boonstra van Niawier.
Eerst een gemengd bedrijf met melkvee; in
1974 zijn de 18 koeien verkocht en nu is het
een akkerbouwbedrijf met 13 hectare wei-
land en natuurbeheer. Ook de relatie prqzen
en kosten is erg veranderd. Zo bracht een
zak Bintje poters in 1950 10 à 11 gulden
op, tegen nu ongeveer het dubbele. Maar
een timmerman kostte toen een rijksdaalder
per uur. Toen vier uren timmerman voor
een zak poters,.tegen nu vier zakken poters
voor een uur timmerman. Ook toen vond
mijn vader de timmerman duur.
Getrouwd in 1958 met Titia ldsardi, lerares
huishoudkunde en afkomstig van Ternaard
(onze groowaders waren achterneven) '§í'e

hebben twee kinderen gekregen.
Ik heb tien jaar samen met mijn vader in
maatschap geboerd. De periode waarin ik
boer ben geweest hebben we, met enkele
uizonderingen goede tot zeer goede jaren
gekend; niet een lange crisisperiode, zoals
in de dertiger jaren van de vorige eeuw.
Het boer zijn is mede als gevolg van de ont-
wikkelingen in de samenleving wel erg ver-
anderd. Van een arbeidsintensieve be-
drijfstak tot een economische activiteit
waarin maar weinig mensen hun brood ver-
dienen. Van paardentractie tot gemotori-
seerde en gemechaniseerde en soms geauto-
matiseerde bedrijfstak. Op maatschappelijk
terrein ben ik onder meer bestuurlijk be-

en

ï;
ijk

terrein bij de Friesche Doopsgezinde
Sociëteit en de doopsgezinde gemeente van
Holwerd. Meerdere keren ben ik lid ge-
weest van de kerkenraad en ben nu nog
boekhouder. De doopsgezinde gemeente is
mij erg dierbaar, ze mogen mij, als dat in
het belang van de gemeente nodig is, mij er
desnoods voor wakker maken. De doperse
opvattingen over geloof en leven hebben
mij altijd erg aangesproken en doen dat nog

steeds. Het past ook wel bij de opvattingen
die vee
Hoewel
door de
ke achtergrond, zijn die er op maatschappe-
lijk en politiek gebied naar mijn mening ei-
genlijk niet meer. Het dorp; in mijn jeugd-

.iaren en daarvoor verdeeld in kerkelijk
rechzinnig en vrijzinnig. En vrijzinnig weer
verdeeld in socialisten en liberalen. Het
speelt geen grote rol meer. Het is geschiede-
nis geworden en het maakt dat ook mede
daardoor goed wonen is in Holwerd, een
heilige wierde naar wordt verondersteld, een
heilige terp, ook al heeft dat een germaans-
heidense oorsprong. Noblesse oblige, adel-
dom geeft verplichtingen, wonen in
Holwerd ook.

Former Idsardi

Volgende heer: Hanneke Hiddema.

ztErG losililJEB()MEll

Kastanjebomen zyn hele mooie bomen.
Zomers zljn ze volop in mooie groene bla-
deren en dragen ze kastanjes. In de herfst
vallen de bladeren eraf met de kastanjes.
Maar er is één probleem, want er zijn
kastanjebomen die ziek zijn. De vraag is hoe
komt dat? Hier volgt de uitleg: De schors
van de starn en de takken scheuren open, en
er komt bruine sap uit de bomen. Dat wil
zeggen, dat de kastanjebomen bloeden. De
bladeren vallen eraf voor het herfst is. Dit is

geen gezond teken voor de kastanjebomen.
De kastanjebomen die deze ziekte hebben,
bloeden dood. Het is wel zonde zul je zrg-
gen, maar we kunnen niets tegen die ziekte
doen. Het is voor alle mensen een raadsel.
De ziekte in de kastanjebomen zijn niet te
bestrijden. Zieke kastanjebomen worden
gekapr het is wel jammer, omdat de kastan-
jebomen hele mooie bomen zijn. Dit is het
verhaal over zieke kastanjebomen.

Aesculis hippocastanum-paardekastanje.
Dit soort bomen waar het om gaat zíjn zíek.

Tirinhovenier Albert de Jong
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Januari 2006
17 Mevr. A. Hoogland, Beetgu-

mermolen. Onderwerp: Yn

Mei Uitstapje.

De vergaderingen zijn in 'It Sintrum' en
beginnen om 19.30 uur tenzij anders ver-
meld.

Doel van de oassase: 
'§7'erken aan de vor-

ming en ontwikkeling van haar leden in al
hun verscheidenheid op het brede terrein
van de internationale maatschappelijke
vraagstukken.
Grondslas: de verenisins saat uit van de
overtuiging, dat Gods y."".+ op elk.le-
vensterrein en voor elke levensuiting
toetssteen en richtsnoer moet zijn.

Februari
2l
Maart
3 (vrijdag)

2l

pyama de dyk oer (dementie)
C,€zamenliik met Doopsgezinde
Zusterl«ing.

Jaarvergadering.

19.00 u. '§Tereldssebedsdas in
de Doopsgezinde kerk.
Mevr. \7.C.J. Bastiaanse-
Kuiper, Hijum. Onderwerp:
Adoptie duurt een leven lang.

Ds. M.H. v.d Graaf,
Oosternijkerk. Onderwerp:
Kerk zijn in Oost-Europa.

April
18

Het bestuur.

OLIVIER
rruuEn/ oNDERH ouD,/n n sraun erIEBED RrJ F

TEVENS LEVEREN ]vIJ BOU\vMATERIALEN.

D. Olivier

Stationsweg 19

9151JL Holwerd

Telefoon (0519) 56 13 1.7
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Er is heel wat gebeurd de laatste tijd, eigen-
lijk veel meer dan ons lief is. Op zondag-
middag 16 oktober, I«egen we, zeeÍ onver-
wacht, een e-mail vanuit Kenia waarin we
heel hartelijk werden bedankt voor alle
moeite en alle vrijwilligers die we het afge-
lopen jaar naar Kenia hebben kunnen stu-
ren. Tevens stond in dezelf<le mail dat van-
af januari 2006 geen prijs meer werd ge-
steld op vrijwilligers die via Nederlandse
bemiddeling naar het kinderhuis zouden
gaan. '§í'e kregen een klap in ons gezicht.
'§7'e zaten toch al bijna vol nieuwe vrijwilli-
gers. 3 à 4 personen per maand die in de
loop van het jaar 2006 naar Kenia zouden
afreizen! Op enkele maanden na hadden we

alles al weer rond en we moesten zelfs men-
sen weigeren! '§í'aarom dan toch deze actie?
'§7'e 

bleven met een hoofd vol vragen rond-
lopen en een gevoel van wat is er misge-
gaan. Alles liep als een trein en ook finan-
cieel konden we lekker rond komen en zelfs
een klein spaarpotje opbouwen om in de
toekomst voorzichtig aan nieuwbouw te
denken waarbij we ongeveer 80 kinderen
een thuis wilden geven. Nu was twee maan-
den terug een vrijwilligster in CRC met een
bak met geld en die heeft, zonder overleg
met ons een lap grond gekocht. Op zich
prachtig zou je denken maar wat heb je aan
grond als ;'e geen geld hebt om te bouwen.
Dit hebben we aan de Kenianen proberen

W()RD I.ID l/Ail DE SUPP()RIERSVEREilIOIilO W H()[U'ERD

Voor maar 3 euro per jaar kunt u lid worden van de supportersvereniging.

U kunt in de wintermaanden

- 8 kaartavono.;, 
u.,ï"Ïi3l*b6:n:"#L. 

.., 2x kraken

Deze avonden worden in de kantine van de sporthal gehouden hierbij worden hartige
hapjes geserveerd.

Voor de jeagd zijn er oob bingoaaonden uat ahijd en groot succes *,

Ook het aankomend seizoen wordt er \Meer een dart toernooi gehouden.

De kaartavonden worden eehouden op
vrijdag Z trpt - mrt en 2 apr

De bingoavonden zijn op
vrijdag 23 sept - 2l okt - 25 nov

(volgende 3 bingoavonden worden voor de leden later bekend gemaakt)

De jeugdbingo avonden zijn op 28 okt (de e.v. bingo wordt later bekend gemaakt)

U BENT VAN HARTE WELKOM.

Voor inlichtingen en opgave kunt u bellen naar S. de Haan telnr. 0519-562542
Bij geen gehoor K. Dijkstra telnl06-24133820
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uir te leggen maar het werd anders uitge-
legd. AIs je nou een hypotheek zou nemen
en hier maandelijks aan af kon betalen dan
was het toch goed? Nee, dit wilden wij niet.
Wanneer er gebouwd zou worden moest er
eerst budget zijn. Hierdoor waren ze ergbe-
ledigd en wilden voortaan de zaken zelf re-
gelen en wij werden pardoes ontslagenl Pats
boem, gewoon aan kant gezet. Daar ging
ons levenswerk! Hadden wij nu geàald?
Hebben we het zo verkeert gedaan? Nee, we
houden onszelf maar voor dat we in ieder
geval een goede start hebben gemaakt met
deze jonge stichting en we hopen dat ze het
overleven al zai dit erg moeilijk worden. De
vrijwilligster die het stuk grond heeft ge-
kocht gaat er mee verder omdat zy er na-
ruurlijk belang bij heeft dat er gebouwd
wordt op haar stuk grond. Tot 3l december
blijven wij verantwoordelijk voor CRC en
dragen het daarna over aan de board in

Kenia. Deze manier van werken kunnen
wij niet achter staan en trekken ons dan
ook volledig terug. Toch willen wij iedereen
heel hartelijk bedanken voor hun betrok-
kenheid in welke vorm dan ook. Ook
hopen we dat we u een beetje deelgenoot
hebben kunnen maken van al onze, soms er
moeizame, activiteiten waar \rye ons met
hart en ziel voor hebben ingezet. Als het
aan ons had gelegen waren we er mee door
gegaan maar soms lopen dingen anders dan
dat je wilt en hier moeten we maar genoe-

8en mee nemen.

PS. Alle gedane giften zijn volledig op de
bedoelde plek terecht gekomen en ten goe-
de gekomen aan de kinderen van CRC.

Vriendelijke groeten Bauke en ïneke

I()PPERS UIT TRYSTÀ]I I() MÀÀRT !}I I SI]IIRUM H()TWERD

}IIEUW fRYSI( SHOW§PEIfiÀIftI, MIS HEI ilIEI
Toppers Ít Fryslàn is de naam van het pro-
gramma waarmee de populaire feestband
lays de provincie intrekt. Maar dat doet deze
topband niet alleen en ook zeker niet op een
manier die het publiek is gewend van Lays.
lays laat een geheel andere muzikale kant
zien. In het programma Toppers rit Fryslàn
speelt de band, nagenoeg akoestisch, alle fa-
voriete nummers die de Friese muziek heeft
voortgebracht. Van Reboelje tot Piter
§Tilkens; van Simmer 2000 tot Griet
'§(/iersma en van Rolling Home tot Gurbe
Douwstra e.v.a.

Maar l,ays doet het dus niet alleen in dit
qplinternieuwe avondvullende programma.
Jan de Haan treedt ook op. De Haan is be-
kend van zijn Paul de keuw imitatie, waar-
mee hij de finale van de Soundmix Show
haalde. In dit verrassende programma laat
ook Jan de Haan echter zien dat hij meer in
zijn mars heeft dan Paul de lreuw imiteren.

Hij schittert op het podium om met de ver-
tolking van diverse types en met leuke komi-
sche verhalen van vroeger en nu. Kobus Algra
van de welkbekende Vikot behoort ook tor
de toppers Ét Fryslàn. U ziet Kobus live met
IAYS en op een andere manier dan u van
hem gewend bent. De avond wordt gepresen-
teerd door Geert van Tirinen. En hij speelt
ook een interactieve quiz met het publiek. In
de finale van de Toppers Ét Fryslàn komen
alle muzikanten, inclusief de presentator, op
het podium voor een spetterend slot van de
avond. Toppers ót Fryslàn is dus echt iets an-
ders. Een bijzonder avondje uit, dat eigenlijk
niemand mag missen. Het programma in it
Sintrum begint om 20.30 uur. Z,aaJ. open om
20.00 uur.

Freed l0 ÍnaaÍt2006
Kaarten d € 8,- kinne jo bestelle by't Sintrum
/ Akke van der Hoop, til.nr. 0519-561517.
Kaarten oan de zaal binne € 10,-



D0RPSBEUNG . december 2005

I{IEUU'S VÀl{ SIIffiÏING REMEÀÏIE Eil Ï()ERISME H()TWERD

l0

Zoals t van ons gewend bent volgt hier het
jaarlijkse verslag omtrent het reilen en zei-
len van SRTH. Na een renovatie van het sa-

nitaire gedeelte van camping "De
Dobbe"(vervanging van de muntautoma-
ten door zgn. spoelknoppen) opende de
camping dit jaar al vroeg de poort. Omdat
de paasdagen dit jaar al in week 13 vielen,
zijn we een week eerder van start gegaan.
Ondanks de matige zomer konden we toch
nog 4335 overnachtingen boeken, een
lichte daling ten opzichte van vorig jaar.
Dat de verplaatsing van de trekkershutten
een goede zet is geweest blijkt uit de toena-
me van het aantal boekingen, er zijnhet af-
gelopen seizoen 120 overnachtingen ge-
boekt, een lichte toename! Naar aanleiding
van het succes van de door ons georgani-
seerde digitale fotowedstrijd is alvast beslo-
ten deze voor het komend seizoen weer op
de rol te zetten, een dergelijke actie kan veel
bruikbaar materiaal voor onze website ople-
veren, de oproep hiertoe volgt t.z.t. in dit
blad, houdt dus de volgende edities van de
doarpsbel goed in de gaten. Passantenhaven
"Mtnerali': Ondanks de inspanningen van
SRTH blijft het aantal passanten nihil, er is
in 2OO5 ongeveer 136 meter aan bootleng-
te genoteerd hetgeen neerkomt op zo'n 14
boten. De vaart is té ondiep geworden en er
wordt, ook in de toekomst, niet gebaggerd.
De belangrijkste bron van inkomsten komt
dan ook uit de vaste bootbezitters welke
hun vaartuigen in de haven afmeren en op
het terrein stallen. Zoals u hebt kunnen
waarnemen heeft er een kaalslag plaatsge-
vonden op en rond het haventerrein, tenge-
volge van de iepziekte is de heg aan de zuid-
oost kant van het terrein gerooid en zijn er
meerdere zieke bomen gekapt. Binnenkort
zal in het terrein, ten noordwesten van het
toiletgebouw, een rioolbergbezinkbassin
worden geplaatst, deze ondergrondse bak
dient als noodopvang tijdens hevige stort-
buien en zal de riooloverstorten gaan ver-
vangen, verwacht wordt dat er na plaatsing
van deze installatie geen of bijna geen lo-
zingen van vervuild rioolwater op de

Holwerter Feart zullen plaatsvinden.
Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen
dat Holwerd in het Ontwerp streekplan
Fryslàn wordt voorgedragen voor ontwik-
keling op het toeristisch vlak, hierbij wordr
er verwezen naar het dorp op zich, max
ook naar het buitengebied waaronder dc
pier. Naar aanleiding van bovenstaandc
hebben Dorpsbelang, O.V.H. en SRTII
alle raadsleden Yan de gemeentc
Dongeradeel uitgenodigd voor een bijeen-
komst in het Amelander Veerhuis. Doel van
deze avond was ideeën en meningen van dc

Van alle schriftelifk
waren de FNP met

VDA met drie perse
nen aanwezig; saillant detail is dat géén van
de afivezige partijen zich had verontschul-
digd (fatsoensnormen / betrokkenheid?).
Ondanks de afivezigen werd het toch een
nuttige en leerzame avond. Tijdens de pre-
sentatie welke in handen was van Sara en
Eibert l«vam o.a. het "Ids Minnema-plarr"
weer naar voren; waterberging in combina-
tie met een recreatiemeer, een plan wat ze-
ker voor verdere ontwikkeling in aanmer-
king kan komen. Ook het initiatief van
Renze van Slooten voor het opzetten van
z'n waddenstruintochten werd zeer positief
onwangen. Conclusie van deze avond was
dat we een traject moeten uitstippelen voor
realisering van de diverse plannen, qua
werkgelegenheid kan dit een forse impuls
voor de streek betekenen. Zoals u ziet zï1n
wij naast het runnen van de camping en de
haven ook druk met andere zaken, met het
oog op de huidige negatieve ontwikkelin-
gen op de arbeidsmarkt geen overbodige
luxe. Ook wtj zíj.n van mening dat.nieuwe
recreatieve voorzieningen een positieve bij-
drage kunnen leveren op de arbeidsmarkt
van noord-oost Fryslàn.

Namens SRTH; Mariska, Akke, Renze,
Ronnie en Egbert.

Ebsenien in noJlihhe hryst en in s'írn nij
jier tauinshe.
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Een CodiCard, een condoleancebox, uit-
vaarttenten, een Requiem op maat, een
duo-urn of een milieuvriendelijke dooskist
(ia, zonder 'd'). Hoe wilt u uw uitvaart re-
gelen? Er is een veelheid aan nieuwe 'pro-
í,-,.,.r' in de uiwaartbranche. Een klèine

8reep.

o Met een CodiCard kunt u uw laatste wil

o

- Met de rouwkaarten worden spe-
ciale condoleancekaartjes meege-
stuurd, waarop mensen thuis al-
vast hun naam, adres en eventu-

bus, waarin de mensen op de uit-

- Deel drie bestaat uit een condo-
leancebook waarin de beschre-
ven kaarten bewaard kunnen
worden. Ook is er plaats voor een
foto en een plekje voor een per-
soonli.ik aandenken, zoals een

Basismodel uan de dooskist.

. Het muziekstuk, dat kan variëren van een

bedoeld voor de as van twee mensen. In
overleg met nabestaanden 'op maat' ge-
maakt. Het zijn vormen die bij elkaar ho-
ren maar niet helemaal aan elkaar vastzit-
ten; losse onderdelen. Zo wordt ook het

nse
ho
eig
du

na de dood.
. De dooskist is ontwikkeld als

de
milieu-
houtenvriendelijke vervanging van

doodskist.

me laten vertellen dat de dooskist wel in
een houten kist vervoerd moet worden.
En zou diè dan hergebruikt worden???

Dit laatste deed mi.i denken aan onze va-
cantie in Oostenrijk afgelopen zomer. Op
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onze fietstocht langs de Donau bezochten
we in de stad Melk een klooster dat

vertelde o.a. dat de bodem over de lengte
uit rwee delen bestond. Schijnbaar achte-
loos - maar wel zó dat de meeste bezoekers
ervan schrokken - haalde ze plotseling een
handel over waardoor de beide bodemdelen
naar beneden openklanaar beneden opentdapten. up dre manler,
vertelde ze, deponeerde men rn vroeger tij-
den - zoals voorgeschreven door de toen-
malig regerend vorst - de
overleden-en in het graf. Na

Op die mani kunnen zeggeni het werkt br; een vereni-
sins net aÀilersom: hoe minder srerfseval-Éïlng net andersom: hoe mlnder sterrgeval-
I er kosten. Maar vergis u niet:er kosten. Maar vergis u ni

Uitstel is geen afsteT. W'e IUitstel is geen afstel. §7'e ko-
men allemàal een keer aan de

terfgeval-

heeft iedereen verrast. Het CBS, bron van
sterfte in Nederland

000 minder dan het
jaar daarvoor. En hoe het in 2005laar daarvoor. tr,n hoe het rn zuu) gaat urt-
pakken is nog onzeker." \íat betekent dit
voor een uitvaartvere r geen
winstdalins! Immers, leden
overlijden "hoe minde ng be-
hoeft af te boeken aan Je zou

de begrafenis werd-de kist beurt. Is het dit jaar niet, d-an

mee teruggenomen voor de misschien volgend j.aar of la-
volgende-. Zo'n kist werd I ter. Het zou dan best eens
uitèraard.steeds ppnieuw kunnen gebeuren dat^in.een
gebruikt. Denkend àan het bepaald Jaar het_sterftecijfer
vervoer van de doos- veel hoger ligt dan het 99-vervoer van cle cloos- veel noger Ilgt dan net ge-
kist...._...zou de geschiede- middelde, waardoor we in de
nis zich herhalen??? 'rode cijfers' belanden. Om
Dalende sterfte, dalende zo'n tekort op te vangen heb-
winsten...of...??? ben we onze actuariële reser-
ln 2004 daalden de sterfte- ve ter beschikking. Die zullen
cijfers onverwacht. De uit- we in 2006 weei moeten Ia-
vaartbranche ondervond ten berekenen (eens in de
direct de gevolgen. drie jaar verplicht). Ik hoopolrect de gevolgen. one Jaar verPllcntr. rK nooP
Teruglopende omzet leidde daar volgend iaar op terug te
tot bezuinigingen op perso- komen.
neel. Kostèn werden kri- Ledenaanwas

j.l. met het opschrift:
'Het is overal stil...'
Het zal u duidelijk zijn dat dit slaat op be-
drijven en ondernemers, die in deze bran-
che hun brood moeten verdienen. De
schri.iver vervolgt: "Voor sommigen klinkt
het cru: het uiwaartwezen als economische
sector d en waar
onder aken.Toch
is dat in elke an-
dere sector zijn er perioden met economi-
sche voor- en tegenspoed. Het jaar 2004

12
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I
I

veel van elkaar afwijken zal dit wel lukken.

\il/ilt u eerder geïnformeerd worden dan
kunt u contact opnemen met secretaris M.
Dijkman-Elzinga,
(rel. 562086) oF met penningmeester
S. Vellinga (tel. 561759).

Holwerd, december 2005
S. Vellinga

WrMeBtt,to

CegaaG D\lrA?ptLEN sNEEVwvLauES uaa<ge Née

EN LËqQEN EEN FIELDíR WIl IAPIJT,

KtN»eBeu spELEN \ilEeÈ. HEt HtlN ILEE,

HEl IS VOOP HEN PÈEI EN JOLIJI.

Eeu sneeuwpop of EEN HVl ;AAN t4At<EN,

HANDEN HËEE€N ZE VEEL TE (OP1

Eerts te rxeeoND€e-utï cEÈAt<EN,

ER IIORDÍ CELACIIEN €N CEMAPD

€tr<eA< vq sNEEVv/gALLeN LD1EN cootlN,
€EN FEE51, \1]A1 HEEB€N ZE EEN SCHIK

Voo< ilru ueEfl H€r Noe Nt€l rE DootEN,

LAA1 HEI HAAP. SNEEUW€N €.LL( Oq€NELIK

l'laaz aafieB HEr pAAr'i t4Ër BLzEy4EN BÉvRoREN,

ZI€Í EEN OIID€. I'IAN I.IINDER S»ANÍAAN

l"loppeBeN»,'r ts w€e< ïÍJD voDR KouDe op.EN,

HEl t-rAC VOOP HEt4 WEL OVE?CAAN.

Hr,t ztt voorqoeD AAN Huts cEKLvtsrEpD

€.N ZIT I-IAAP DI€ HEL€ II,ID

Ats »ar't zllN vpouttt t€Is lolfLuts'TeÈD,

"l« suteNt vASr rH€e Í,n'r vooR eu HEr oNtqt,tt"

Vouweu z€ sAAït HtrN otrDl HANDEN

EN DENKËN AAN IIUN KIND€RTIJD

Eu u€r KAIHELTI€ DAÍ slAAr rE El/lDIN
stDDEN zE tot Qo» uuN lleeB,

IOCU HËEFl AO« II)INIEPWEEP ZIJN S.€EP

t0Nt0RDtÀ
Plome »e EoeB

Thnheuol.

Foar alle kaarten en presintsjes -

Foar alle wurden - Foar alle lob-

winsleen - Foar de noJlike sit y

de tinte - It wie in boppeslach

Mathijs, Rudolf

Gert Anne en Erib

I
I

t3
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J()HÀ}IilES H()E!§ÏRÀ

Uit "Hoog Crescendo", honderd jaar historie
uan Muzi e h u eren tgrng Cres c e ndo.

De jury: "Technisch en ritmisch kan men
het wel aan. De dirigent heeft deze composi-

Over het algemeen een
it is een mooi fanfare-or-
klank, maar men moet

oppassen voor al te veel bravour." (1981)
Na de magere zestiger jaren, die bijna op de
ondergang van "Crescendo" lijkt uit te
draaien, komt Johannes Hoekstra uit
Engwierum als dirigent aan het roer. Het
blijkt een goede keuze, gezien het jaarver-
slag uit 7971: "In het begin van het jaar,
een korps dat pas begint, voor het jaar om
was, kon "Crescendo" zich weer presente-
ren. Dit is meest te danken aan onze nieu-
we directeur de heer Johannes Hoekstra
die wat betreft "Crescendo" nila te veel is.

Onze welgemeende dank aan deze man!"
En terecht.
Tengevolge van een intensieve, maar bij de

leerlingen aansprekende lesmethode (som-
mige ouders dachten er namelijk eerst wel
eens wat anders over) stijgt het ledental aan
het eind van 7977 tot maar liefst 38. Ook
wordt weer deelgenomen aan concoursen.
De eerste jaren zljn het nog weede pryzen,
maar dat is niet verwonderlijk met zoveel
jeugdleden. Maar ze doen mee, nauwelijks
een jaar les of ze blazen mee.
Zo ook op het concours in Drachten in
1976. De elfiarige meisjes Petra Dijksra,
Ineke Oevering en Hanneke Stiensra kijken
in hun spanning naar de dirigent. Hun
hoorn-partij van de Jamaican Folk Suite is

ingekrompen tot driemaal acht maten en de
slotmaten, alle andere noten zijn in de loop
van de repetitie rigoureus door Hoekstra
weggestreept. En wat zegt de dirigent
Hoekstra tegen de meisjes na afloop? 'Jim
ha moai blaasd, hear famkes!" Aldus gaat het
onder leiding van Hoekstra crescendo en in
1974 worden in Dokkum en Drachten eer-
ste prijzen behaald, al heeft dat de dirigent

Mogen wij u eraan herinneren dat óók in
Holwerd de algemene verkeersregels gelden?

Wat te denken van dit bord?

Daar mag dus niet ingereden worden...Zo'n bord vindt u

bijvoorbeeld op de kruising Morgenzon / Beyerstraat.

Wat te denken van fietsverlichting?

Er staat u een boete van e 25,- te wachten wanneer u

zonder verlichting in het duister- door de
politie aangehouden wordt.

En ook de regels van parkeren ziin soms niet al
te makkelijk te onthouden, zo bliikt.

Parkeren in, of direct na een bocht? Of óp de stoep?
Of waar een parkeerverbod geldt... Niet alleen zeer
hinderlijk, maar nog gevaarlijk ook.

t4
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slapeloze nachten gekost. En veel benzine,
hele dagen scheurt de rode lelijke eend door
Holwerd als er weer een concert of concours
in het verschiet ligt. Iedereen wordt persoon-
li.ik of in groepjes onder handen genomen en
dat werpt zijn vruchten af bij de verschillen-
de evenementen.
Natuurlijk is het niet altijd pais en vree met
zo'n temperamenwolle dirigent aan het
roer. Het gaat er ook wel eens minder har-
monieus aan toe, zoals in 1967. Secretaris
Pieter A. Visser geeft het voorval als volgt
weer: 'Aan de repetitie op 2 december
k',vam een wat vroegtiidig einde, daar de di-
rigent, na zijn gemoed te hebben gelucht,
rvat wel aardig paste bij het nummer
Finlandia, er de brui aan gaf." Gelukkig
wordt dit voorval gauw weer bijgelegd,
want eigenlijk kunnen "Crescendo" en

Johannes Hoekstra nie t zonder elkaar.
Naast Holwerd en Engwierum staat

Johannes in de jaren zeventig slechts drie-
kwart jaar voor het korps Àpollo-Foarót uit
Opeinde. Daarna doet hij dat over aan "ós
Corrie", die later "De Bazuin" een reeks van
jaren onder zi.jn hoede zal krijgen.
Onder Hoekstrat bezielende leiding komen
we tot steeds betere resultaten en in 1978be-
halen we op het concours in Drachren een
eerste prijs met 1021,2 punt en daarmee ko-
men we als hoogste van het concours uit de
bus. In 1980 wordt dit succes herhaald en
eindigen we in Drachten wederom als hoog-
ste van het concours. Deze keer is het resul-
taat wel zeer opmerkelijk omdat we het con-
coursnummer \Testern Pictures tijdens de re-
petities nog nooit zonder onderbrekingen
hebben doorgespeeld. Precies op het juiste
moment zttr] we rn toPvorm en weet
Hoekstra ons naar dit prachtige resultaat te
leiden.
Begin. 1983 komt er een einde aan de on-
stuimige, maar succesvolle jaren met een

uizonderlijk muzikaal dirigent. Na nvaalf
en een half jaar vindt hij dat de tijd is ge-
komen om te gaan, tot verdriet van de
meeste leden. Eind januari dirigeert
Johannes voor de laatste keer onze jaarhjk-
se uiwoering, waarbij vele bekende num-
mers worden gespeeld omdat daar voor de
dirigent mooie herinneringen aan verbon-
den zijn. Inzi)n afscheidswoorden bedankt
hij het Holwerder publiek "Jim wienen der
alryd, as lvy no mei 16 man spilen, as mei
sa'n grut korps, jimme wienen der alryd,
bedanktl"
De eerswolgende repetitie na de uiwoering
nemen de leden afscheid van "ós dirigent
Johannes Hoekstra'. Bij deze gelegenheid
wordt hem een tuner-versterker aangebo-
den als dank voor alles wat hij voor onze
vereniging heeft gedaan en dat is niet niksl
Mede door zijn inzet en enthousiasme
groeide "Crescendo" weer uit van een lyts
ploechje" van zo'n 18 leden tot een korps
van 50 leden. Een opmerkelijk dirigent, die
helaas veel te vroeg komt te overlijden in
1984, maar die nog steeds voortleeft in de
herinnering van veel leden en dorpsgenoten
die hem hebben gekend.

Dit is weer één uan de uele uerhalen uit het
jubileumboeh "Hoog Crescendo" dat in 1996
is uerschenen ter ere udn het honderdjarig be-

staLn uan muziekuereniging Crescendo. Het
200 pagina's beuattende boekwerbje is geheel
gescltreuen door de eigen leden! Inmiddels zijn
we bijna l0 jaar uerder en in 2006 bestaat
Crescendo dan ook 110 jaar. Een geweldige
mijlpaal en dat laten we natuurlijh niet on-
gemerht uoorbij gaan. Maar daar ltoort u uol-
gend jaar meer uan. . .. Bent u ooh nieuwsgie-
rig geworden naal wat er nog meer in het ju-
bileumboeh staat? Ze zijn te hoop uoor de prijs
uan € 9,00 bi Henk Willemsen, Waling
Diikstrastrjitte 5, tel. 561035.

t5
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UII H()[U'ERD'S VERI.EDEN

Nu de supermarkt van Verbeek binnenkort
uit onze oude kern gaat verdwijnen en naar
een nieuwe plek verhuist in het hedendaag-
se middelpunt van Holwerd lijkt mij dit
een mooie gelegenheid om aan de hand van
oude fotot eens te laten zien hoe Holwerd
er in vroeger tijden bij lag en uw opmerk-
zaam Íe maken op kleine dingen die u mis-
schien nog nooit zijn opgevallen.

'We beginnen met een beeld vanaf de
Foarstrjitte naar het Bosmat Plein. Aan de
Iinkerkant zien we de E-markt in de jaren
twintig van de vorige eeuw toen hij nog vrij
nieuw was. Een meisje staat in de portiek.
Boven het winkelraarn staat "kruideniers-
waren" te lezen. Aan de linkerkant van de
ingang staat er "galanteriën" (geschenken).
Daar achter ziet u een deel van de herberg
"Het grauwe paard" dat zowat op de straat
stond. Dit pand is in de zestiger jaren ge-
sloopt. Op de achtergrond duidelijk her-
kenbaar de voormalige hervormde pastorie.
In de gevelstenen links- en rechtsboven
staat het bouwjaar 191 1.

Aan de rechterkant de huidige bloemen-
winkel t Blomke dat afgelopen zomer flink
vernieuwd is. Er is nu niet veel meer te her-
kennen van toen deze foto gemaakt werd.
In dit pand zat onder andere Johannes
Kingma bloemenmagazyn en tevens handel
in aardappelen, groenten en fruit. Voor de
oorlog had G. '§Tijbenga er een handel in
schrijfbenodigdheden. Dit pand werd toen

magazijn "'t Hoekje" genoemd. Deze naam
is nu verbonden aan de videotheek van
Bruinsma. Dit huidige pand is ongeveer in
de jaren twintig gebouwd als bakkerij. Dit
is het altijd geweest tot de laatste bakker
een aantal jaren geleden failliet ging. Op de
foto is het oude huis nog te zien met een
prachtige gevel die er helaas niet meer is.

Het was een 18e eeuws pand gebouwd in
1755. Dit valt tenminste af te lezen uit de
oude gevelsteen die bewaard is gebleven en
weer ingemetseld is. Op deze steen staan de
Ietters B.PT.J.. Maar waar dat voor staat??

Misschien is er iemand die dat weet... Ook
zien we op de steen enkele afbeeldingen die
met het bakkersvak te maken hebben.
Gezicht vanaf de Foarstrjitte. Links staat
een bakkersknecht van Veldemat beschuit-
fabriek in de deuropening. Daarnaast ziet u
het pas prachtig gerestaureerde pand. Naar
verluid het oudste pand van Holwerd. Dan
het oude pand met uithangbord: herberg
"De Zwaai'.

Henk tWillemsen

HONDEIÍPOEP
GRAAG NIET

OP DE STOEP!!

! ets u gaatverhuizen
I wilt u dit dan doorgeven

: "r, één van de bestuursleden.

tó
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II TAil DRÀMÀ OOÀÏUM

It wie 28 novimber 1920 om healwei trijen
doe't boer Sytse Fokkens, boer 0nder
Goatum bij Grou begrutte om syn bisten.
De lëste hokkelingen stienen no al 3 dagen
rírngear yn de ótrape irnderwàl mei de kon-
ten yn de wyn. Foar de trëdde dei stoarme it
ilt it noardwesten en sicht op better waar wie
der net. It lëste fee moast op stàI. Hoe giet
sols yn syn wurk; yn stoarm en rein werby je
de blabze oer de klompen rint besykje jo it
bist in hoarntou om e hoarnen te krijen en
se dan mei te nimmen troch de daam. It bist,
it tou net went, lit har net liede en \Mrot oan
ientried wei troch om los te kommen. Ut
gliedzjend yn de drëk, wrakseljend, dweil
trochwiet de hannen sa kàId dat jo it tou hast
net hàlde kinne. It is hast net te dwaan, mar
de bisten moatte op stàI.
It kin sa net langer. Boer Sytse Fokkens hat
it lëste bist Íèst komt efter hàs, it bist docht
noch yn wraam. De kap knapt fan de
klomp,de boer rekket irndeste boppest.De
feint kin noch krekt it tou gripe. Boer Sltse
krtrpt in meter yn e drék werom om de kap
fan de klomp ilt de drek op te fiskjen, as it
trleboard fan boppen komt. Boer Sytse
Fokkens krijt it op e harsens in is yn ien
kear kroandea. It is de freeds 10 oere as it
swarte hynder foar de boere- wein mei dër
op de kiste tnder it swarte seildoek de
daam irtried op wei nei it tsjerkhöf fan Nes,
irnder Akkrum, wer't Sytse Fokkens syn de-
ads plak al bij it libben kocht hie. Jelle
Bergsma -hynsteman -mende de swarte yn
de storm op. It wie gjin waar,mar de swar-
te fielde Jelle syn sterke han oan de
leieje,sette de kop yn e stoarm, it wie fer-
trouwd. Jelle luts de sird-wester wat mear
foar de eagen, skikte de oal.iejas wat better
te plak, sei tsjin de swarte, we rède it wol
àlde" en gong op wei nei it Nesserhöf. No
wie in normal minske thirs bliuwn mar

lildman Sietse Posthumus fan Soarre-
Moarre koe it thus. net langer bankje.Vie
moarns ier mei snoekangel en iesfisk ofset
nei Goatum. Om no foar de 5 dei yn e hirs
sitte sei er tsjin syn wyf dat wurdt myn dea.
En dan stjër ik noch wol sa leaf bij strie min

waar yn de tnderwàl dan hjir op béd. Mar
it foel net ta sawol it biten as it waar, Sietse
oan de bonken ta kàld pakte krekt de boel
bijelkoar doei Jelle mei de lykwein bij him
làns ried. Sietse sette sa goed en kwea it gie
de spurt der yn. Helle de lykwein yn en
kroep tnder it swarte seil. Nei't der efkes
wat did nommen hie te bekommen, kroep
er irnder it seil nei foarren en sei sa heal 0n-
der it seil wei tsjin Jelle, 

'§í'at 
is t min waar

net." Mei dat Jelle sa alderheislik skrok ske-
at him de foet fan it tilsel. Koe der syn lik
wicht net hàlde en dondere fan de wein.

Jelle rekke krekt mei de ströte irnder it foar
en dërnei it efter tsjil troch en wie yn ien-
kear kroandea. De Swarte miste Jelle syn
ftste hàn, fielde it stekken fan it tilael doet
de wein Jelle oer de ströte ried, hearde it àl-
jen fan Sietse Posthumus en rekke op 'e
kletter. De Swarte fiouwere de Nesserdyk
del de klapbrëge op, mar doe gie it mis. De
lykwein jekke efter de brëge, de stringen
knapten. It hynder stode troch en de kiste
skeat fan de wein de Sylroede yn mei dér bij
Sietse Posthumus. No wie Sietse it swim-
men net machtig en ltrd àljend klampte er
him oan de kiste fest. Firl wrakseljend ta
Iibbens behàld. Lytse Pieter sittend yn syn
brëgewachters hokje hie krekt twa tellen
nedich om alles wat him op syn brège öË
spille te ferwurkjen en kaam doe yn aksje.
Hompte nei bírten (Pieter hie ynder tiid
syn skonk slim skànsjearre yn de Boarch-
m0ne) griep de bij de brëge hearrende
read/wite boei mei 30 meter tou en goaide
dat Sietse ta. En hoe wie it mooglik krekt te
plak. De yn deads eangst wrakseljende
Sietse Posthumus raamde de boei nei him
ta. Hjirop wie lytse Pieter net sa gau be-
tocht. Koe it net op syn wrakke skonken
hàlde en donderde bij de brège del yn de
Sylroede. Hjir rekke er mei de fuotten yn it
tou fertiest en fers0pt op 3,5 meter öfstàn
fan syn brëge. Drokke Sietse hàld him dri-
uwende oan boei en kiste fan stille
Sytse.Tioch stoarm en stream driuwe hja
nei leger wàI, tsjin oer it Nessertsjerkhöf,
wért Sietse holpen troch it folk wat sa njon-
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ken lytsen op it tafriel öf komen is, bij de Pieter Bouma - brëge wipper en minske
wàl op klautert. Ek de kiste mei boer Sytse rëder op de Nesser syl-
Fokkens wurdt hjir bij de wàl op skuord en roede.
troch mannen fan de "Laatste Eer" fuort op Sietse Posthumus - snoekfisker stoar as noch
it weintsje set foar trije slaggen om 't ts.ierk
hóf Folge troch àm. freonen, bourlj
eoekunde wvlst it wetter irt de kiste dr
.or, tolge trocn ram. treonen, Douruu en
,oekunde wylst it wetter irt de kiste dripte.ot

b

oan in long 0nsteking.

En dat om 't it in boer begrutte de kap fan
de klomp yn de drëk lizze te litten.Tirsken de 3 en 5 dagen nei dit dramarysk

ringemak fan de boer binne begroeven:
Sytse Fokkens - boerírnder Goatum
Jelle Bergsma - hynsteman menner fàn

de lykwein.

G.ialt de Groot
Holwertermi eden, 5 -3 -2005

uJ0RtD sERVÀ]tIs

In de zomer van 2004 ben ik met de
christelijke organisatie §7'orld Servants drie
weken lang, met een groep van ongeveer 35
jongeren uit heel Nederland, naar India ge-
gaan om daar drie weken te bouwen aan
klaslokalen. Rond de kerst van dat jaar
kreeg ik een briefvan de directeur van het
schooltje met een foto waarop je kon zien
dat de klaslokalen al bijna konden worden
gebruikt. Hij wilde ons nog een keer ont-
zettend bedanken dat wij helemaal naar
zijn land hadden willen komen om hen te
helpen bouwen. '§7ij hebben hem in die
drie weken dat we daar waren ook veel ver-
teld over de acties die we hebben gehouden
om het geld bij elkaar te krijgen. Hij vond
het fantastisch dat zoveel mensen hadden
meegewerkt.
In de zomer van 2006 ga ik weer met
'§7orld 

Servants mee. Ik ga weer klaslokalen
bouwen, maar nu in Brazilië, in de stad Sío
Paulo. Het is de eerste keer dat '§í'orld

Servants hier een project organiseert. Met
ongeveer zeventien miljoen inwoners is het
de grootste stad van Zuid-Amerika. Veel
mensen wonen hier in krottenwijken. De
kinderen uit de krottenwijken hebben een
leerachterstand omdat ze pas op hun zeven-
de naar de staatsschool kunnen. Een lokale
organisatie startte in dit stuk van Sío Paulo
een school voor kinderen van vier tot zes
jaar oud. Ongeveer dertig kinderen krijgen
er les en een maaltijd. Er zíjn alleen nog
veel meer kinderen die onderwijs nodig
hebben en daarom helpen wij met de bouw

van nog meer klaslokalen.
Om dit project te bekostigen heb ik me
weer aangesloten bij actiegroep Dokkum.
Deze groep bestaat uit elf personen waar
van er negen op reis gaan. Eèntje gaat naaÍ
India, èèn naar Malawi, èèn naar de
Dominicaanse Republiek, twee naar

Jamaica, èèn naar Ecuador en drie naar
Brazilië, waaronder ik zelf. Met elkaar moe-
ten wij een bedrag ophalen van € 17.550.
Ook dit jaar gaan we weer verschillende
sponsor- en verkoopacties houden, waaron-
der de kerstpost die wij weer langs brengen
op dit moment, een kleurplatenactie met
kinderen van verschillende basisscholen, u
kunt \Tilhelmina pepermuntjes bij mij
kopen voor € 1,50 per doosje, wij geven
veel presentaties, de huis-aan-huis viooltjes-
actie komt weer in het voorjaar, en ook dit
jaar staat er weer een flessenbonnenbak bij
E-markt.Verbeek. Hopelijk wilt u ons met
onze acues steunen,
Mocht u een financiele bijdrage willen ge-
ven dan kan dat ook op rekeningnummer:
3078.37.645 t.n.v. §íorld Servants
Dokkum. Ook kunt u zo nu en dan eens

een kijkje nemen op onze website:
www.wsdokkum.tk. Voor meer informatie
kunt u contact met mij opnemen:
Geertje Bosch, Stationiwég 33
Holwerd, 0519-561412

Bouwen aan jezelf door te bouwen
uoor een andzr
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r{tsT u DAT...

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

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

... d.eze boekjes verkrijgbaar zijn b1j
Tineke Veldema, Pölewei 16?

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

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

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

... De activiteitencommissie nog wel wat
mensen kan gebruiken?

... U ideeën bij Grietje Overal kan mel-
den? Haar telefoonnummer is: 06-
30052908.

... De molen en de herv. kerk weer in de
schijnwerpers staan.

... Dat Jan 
'§Vlllem Overal de d.v.d. klaar

heeft van het Runtsie om 'e tsjerke.
... U deze kunt kopén bij Jan. \Tillem

i nfo@ bronwoonservicewi n kel. n I

voor € 2,-, PiersonstÍaat9.
... er pas over enkele jaren nieuwe bomen

aangeplant zullen worden op de plaats
waar zieke bomen gerooid zijn? Men
wil eerst een overzicht hebben van het
bestand van (iep) zieke bomen in de
gemeente.

. .. het meldpunt voor iepziekte bomen
055 5999444 is?

0PBREil0Sï t0r.r.Efir

prinses Beatrix fonds € 545,-
Collectanten hartelij k bedankt
voor de inzet.

Uw specialist voor:
Gordijnen, Vloerbedekking,

Rolgordij nen, Zonweri n g
en Slaapcomfort.

W.Dijk$rashaat 6,915I JK Holwerd

(0519) 561254

Hoge Eggenweg 1, 9163 JP Nes(Am

(0519) s42426
ww w-wm n s e n i cew i n h el. n I
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HUISÀRÏS

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

Dr. Ch.F. van der Lugt,
tel.0519-571316
Dr. Stender
tel. O5t9-571436

AP()ÏHEEI(

Bestellen
Afhalen

08.00 - 10.00 uur
16.30 - 17.30 uur

rR[sE uilD

Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging,
- Ktaamzorg
- 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,
Birdaarderstr aatw eg 7 0.
Friese zorswinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent
per min.) Tesselschade straat 29, 89 1 3 HA,
Postbus 417,8901 BE Leeuwarden.

t0]tïÀfiÀDREssEil

Dienstencentrum: vacant
Uiwaarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele tel. O6-20620647
Bij diens afwezigheid: T. v.d. '§í'oude-

Plantinga, De Teebus 8, tel. 562002.

TYS!OÏHERÀPIE

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

H U I SARISEl{ I.ÀB()RÀÏ() RI U M

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

IÀilDÀRTS

Dhr.'§7'. Roux, Beyertstraat 101, tel.
562300.

PEDITURE

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

WIJIBEHETR

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

di. 16.00 - 16.30 u.
bij de Geref. kerk
di.09.25 - 10.35 u.
di. 10.40 - 11.10 u.

DE BIBI.I()BUS
Volwassenen
ljeugd:

OBS:
CBS:

2l
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