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HotellPension De Stelp
Fam. Harm en RicaVenema

Stelpspad 10 . 9151 JB Holwerd
TeI.0519-562218

www.destelp.nl

Uut adres aoor... een auondie uit
of o.a. recePtie, feestauond, 

"kaartauond

Tevens kunnen wij op aanvraageen barbecue offondueparry
verzorgen of bijvoorbeeld een overheerlijk koudbuffet.
Onzezad. met bar en open haard biedt ruimte aan

ongeveer 60 personen. Tevens uw adres voor
logeerpartijen.

Wij beten u amn barte uelhorn.

Food Planet De Stelp
Stelpspad 10

9151 JB Holwerd
Telefoon: 0519 - 56 22 18

www.destelp.nl

Openingstijden:
Maandag: GESLOTEN

Dinsdag Um zaterdag:
van 12.00 tot 21.30 uur
Zondag: van 14.00 tot 21.30 uur

Ook om mee te nemen!
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April
5 Ledenvergadering "De Laatste Eer"
5 BvPF, afd. Dongeradeel-§7est

Dinsdagavond 19.45 uur in de Nije
Nijhof te Holwerd.
Mevr. T. Dankert zal deze avond
verzotgen met een lezing en dias
over de t'TÍans Siberië expres"

29 Feestband Butterfly in de sporthal
van 22.00 - 02.00 uur.

30 Koninginnedag:
9.30 u. Muziekkorpsen door het
dorp
10.30-15.00 u. Rommelmarkt in de
sporthal
15.00 u. oplaten ballonnen
15.30-17.00 u. Kinderdisco

Mei
4 Herdenking, 19.30 uur bijeen-

komst Bosma's Plein
Herdenking 20.20 uur in de Ned.
Hervormde kerk

November
5 Klaayklutekroegetocht van Marrum

tot Holwerd. Organisatie:
Plaatselijke Activiteiten Ferwert/
Hegebeintum i.s.m. de horeca

Agenda data en kopij uiterlijk dinsdag 7
j,uuni 2OO5 inleveren bij Tineke Veldema,
Pölewei 16 te Holwerd.
E-mail d.veldema@home.nl



BOUWBEDRIJF

x Utiliteitsbouw.

* Woningbouw.
^rl,L-B(Ortl t(GAR'TluT

Fa. S. v.d. WIELEN &ZONEN

* Vernieuwbouw.

* Onderhoudswerken Een NVoB initiatief

* Lev ering b ouwmaterialen.

VOORSTRAAT 9 . 9151 HD HOLWERD
tel. 0519-561357, Íax 0519-561474

Voor meer fietsplezier - vele uitvoeringen, kom kijken bij de GMELLE DEALER

W. Dykstrastrjitte 7-12, Holwerd, tel/fax 551565

Ook voor een computergestuurde fietsmeting op maat
DE ZAAK MET MEER SERVICE.

E
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lrus tÀil D0ÀRPSBETÀil0

Der wie in goede opkomst op de alge-
miene ledengearkomste op 8 maart. Der
foel wer hiel wat te bepraten sa as de bou
fan de nije supermerk, wërfan we hoopje
dat de start april/maaie is en de herstruk-
turearing dyt yn 2006 fan start giet. Ek
de ferkrotte panden yn Holwert wie in
oandachtspunt. De gemeente hat de pan-
den ynspektearre en hat gjin akírt gefaar-
like sitewaasje oantroffèn. Men bliuwt
dwaande mei it pand yn de §Taling
Dykstrastrjitte.

Marten Slager hat 2 perioades bestjoers-
lid west en Jelle Dijkman moast der mei
2 jier mei ophàlden omdat hy ferhíze is.

Beide binne betanke foar har weardefolle
bijdrage oan doarpsbelang. It bestjoer is
no wer foltallich.

Nei it skoft hat Lieuwe Reitsma diat sjen
litten fan Holwert sa it eartiids wie. De
oanwëzigen hawwe der o sa fan ge-
noaten.

Herstructurering
Een deel van de bewoners van de
Fonteinstraat (westzijde) en de K*p
hebben een briefvan de woningcorpora-
tie geftregen over de wijkvernieuwing in
Holwerd. Men krijgt in maart een ge-
sprek met de woningcorporatie over hun
woonwensen, rechten en plichten en over
de tegemoetkoming van de verhuis-
kosten. De corporatie wil in de lste fase

30 woningen slopen in deze straten. Er
zulen 10 huurwoningen en 6 koopwo-
ningen allemaal twee onder één kap ge-
bouwd worden. Daarnaast zullen er nog
2 vrije kavels komen. De woningen kun-
nen aangepast worden aan woonwensen
voor senloren.

Begin 2006 zaJ. er dan een start gemaakt
worden met deze wijkvernieuwing. De
woningcorporatie denkt genoeg wissel-

woningen te hebben voor de mensen die
tijdelijk moeten verhuizen. Informatie is

te verkrijgen bij het kantoor van de wo-
ningcorporatie bij: Anneke de Vries en/of
Cor v.d. §7oude, tel.229700.

HOnestront
Doarsbelang krijt geregelt klachten oer de
oerlest fan hirnestront op stoepen ensf
De gemeente hat gjin mooglikheden om
hjir wat oan te dwaan. Der bin minsken
dyt sels buordsjes of sa ophingje. It kin ek
goed wur§e om de hirnebazen(innen)
der op oan te sprekken. Der bin ek mins-
ken dyt in oar syn hírnestront dan sels

mar opromje. Ien fan sokke minsken is
Jaap Dykstra fan de Theebus. Hy giet der
elke dei bylàns om de boel fuort te skep-
pen. Hulde foar dizze man!

Doarspbelang winsket elk in moai foar-
jier ta.

Sara Hofwan
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!ilIERVIEW

Lijfblad:
Lezen;

Muziek:
Sport:

Drank:
\W'at vindt u
van Holwerd:

Friesch Dagblad
Het schaap, Dockumer
Courant trochsneupe
Fanfare, brassband
vroeger voetbal en nu
schapen verzorgen
Beerenburgje

Ik fiel my hjir thÍs

\íie zou u nog wel eens willen
ontmoeten: Een oude liefde
De andere keer interviewen:

Hessel Bierma
Vraag aan diegene: §7ilt u wat vertellen
over het lcweken van groenten-aardappe-
len. §7at u in het verleden hebt gedaan en

de groentewinkel in de Voorstraat.

Ik, Heinze Boonstra, ben op 8 februari
1924 in Boksum geboren, waar mijn ou-
ders Johannes en §íietske Boonstra een

verfivinkel waren begonnen. Enkele jaren

later zljn wij weer naar Holwerd terugge-
gaan. Op de Hogebuurt is mijn vader
\rreer een ververszaak + winkel begonnen.
Met 6 jaar moest ik naar school op de
Moppenbuurt, en toen ik 10 jaar was en
na wat oefeningen in de muziek ben ik
lid van "de Bazuin' geworden. Als jong
maatje heb ik bij boer Reitsma, de
Hoarnen gewerkt. En later als slagers-
knecht bij Sikke Thijs Boorsma, de slager

gewerkt. §7ant het schilderswerk was
niets voor mij. In 1940 begon de oorlog

en moest ik onderduiken.
Na de oorlog ben ik 3 jaar als vrijwilliger
naar Indië geweest.
In 1948 kwam ik weer in Holwerd terug.
Met mijn vader hebben we toen vossen,
voor de vellen gefokt. Die dieren hadden
we bij Harm Dijkstra aan de Fiskwei.
Mijn ouders begonnen een winkel in
Leeuwarden op de \Veaze, daar wilde ik
niet mee naar toe en ben ik bij mijn zus

eÍt zwager in de Bollemanssteeg gaan wo-
nen. Toen werkte ik in 't slik bij de
Zeedljk, en ook wel als hulp PTT:bestel-
ler. Met mijn zwager Albert Postma
kochten wij later het Tjelpke, de "'§íoeste

Hoeve" genaamd, aan het Ontanks-
reedsje van Gerrit Ontank.
Albert en Minke woonden aan de achter-
kant en ik woonde in de voorkant van de
Stjelp. Mijn zwager vertrok in 1956 met
gezin naar Tietjerk en ik heb toen alles
overgenomen, en moest wel een huis-
houdster hebben. Meintsje is toen bij mij
gekomen.lVij, Albert en ik, hadden toen
wij op de Stjelp kwamen ook al legkippen
en eensdagkuikens er bij gekocht wat een

hele drukte was. 'k Ben al vrij vlug met
vossen gestopt, dat was niet rendabel.

"De àld *jelp" / "De Woeste Hoeue"
/'Antank"
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Ondertussen was ik geen slikwerker
meer, en kon een vaste baan als postbe-
steller krijgen. In L957 ben ik met
Meintsje getrouwd.'We kregen al spoedig
kinderen, en daarna heb ik de kippen en
kuikens weggegaan, en ben met enkele
koeien doorgegaan. In 't voorjaar van
1964 hebben wij de Tjelp afgebroken
met hulp van Auke van Piet en Mintsje
v.d. Ploeg en Auke Thedes Postma en
heeft Gosse Stielstra in de zomeÍ onze
nieuwe woning gebouwd.

Ja van alles hebben we gehad, konijnen
(geiten was meer voor de bern) meststie-
ren, maar dat was ook geen succes en wil-
de paarden, toen loramen er schapen en
diezijn er nu nog, dat was toen beter met
de postbestellerij te combineren. Dat was
ook best zwaar. Yroeger moest ie daags 2x
postbezorgen. Later werd dat 1 keer
daags. Ik moest soms overal heen. Ben
ook al eens met de fiets en al ergens bij
Hantumeruitburen in een sloot gewaaid,
later thuis moest de natte post weer bij de
kachel gedroogd worden.

Ook ben ik al eens geschorst na een be-
stelling. In Holwerd was ik besteller en

toen stuurden ze in Dokkum mij overal
heen, daar was ik het niet mee eens, later
kwam ik in 't kantoor in Holwerd, en
daar kreeg ik te horen, dat Edes mij niet
binnen mocht laten, nou dat hoefde niet
meer, want ik was aI binnen, dat hadden
ze Y^Ír Dokkum af gebeld. Na 2 dagen
moest ik naar Dokkum, om rrin excuus
aan te bieden, wou ik weer m'n baan
terug. Dat heb ik toen maar gedaan, want
't gezin was er ook. Dit is een anekdote
uit mijn postbestellersbaan, met bazen als
Visser, Edes, v.d. Mark, Drost, Helmus
en collegat. De Muziekver. "De Bazuin'
heeft altijd een belangrijke plaats in mijn
leven gehad. Door goed te oefenen kan je
veel bereiken.

Vorig jaar was ik 70 jaar lid van de
Bazuin. Siebe Vrieswijk heeft me de be-
ginselen van het blazen geleerd.
Donderdags vaste prik muziek en na de
muziek nog even met elkaar kaarten.
Maandags ook om de 14 dagen kaarten
en dinsdagsmiddags naar de Soos in de
Nije Nijhof en verder griem ik nog wat
yn de Fellingen om.

Hein Boonstra

pR00RÀMMA t(oilrltotililEDÀ0 2 005

Op vrijdag 29 april speelt feestband
Butterfly in sporthal de Ynset.
Het is een band die alles kan spelen,
Engelstalige popmuziek, Nederlandstalig
en zelfs stijldansmuziek. Het belooft een

toffe avond te worden!
Het begint om22.00 tot 02.00 uur.
In de voorverkoop kosten de kaartjes
6,50 euro, aan de zaal 8 euro.

Het programma voor 30 april ziet er als-
volgt uit:
09.30 u. Muziekkorps door het dorp
10.30 - 15.00 u. Vrijmarkt en
eetkraampjes
I 5.00 u. Ballonnenoplaarwedstrijd
15.30 - 17.00 u. Kinderdisco

Iedereen kan zich opgeven voor de vrij-
markt bij: Thomas van Duinen,
Fonteinstr. 34, tel. 562194.
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4 MÀÀIT. BEÏI}IIflilO

It is dit jier 6O )ier lyn dat der in ein kaam
oan de 2de wràldoarloch. Op 4 maaiebe-
tinke wy de miljoenen deaden dyt doe
fallen binne. Yn Holwert dogge we dat
ien kear yn de 5 jier. Omdat it 60 jier lyn
is dogge we dat dit jier mei in spesjaal

Programma.

It programma sjocht der foarearst sa Ét:
19.30 oere Byinoar komme op it Bosmat

Plein

20.00 oere 2 Minuten stilte by de oar-
lochsgrëven en krànslizze

20.20 oere Gearkomst yn de grutte tsjer-
ke mei musyk fan it Holwer-
ter Keamerkoar en meiwur-
king fan bern fan beide skoal-
len.

Yn de grutte tsjerke sil in rítstalling te sjen
wéze fan oantinkens tit de oarloch sa as:

fotot, knipsels, brieven, gebrtlafoarwer-
pen ensf As jim wat hawwe foar dizze Írt-
stalling, kinne jimme skilje mei Sara
Hofman, ttll.561694.
Ek hiel aardich te nearnen is dat dhr.
Harm Andringa dwaande is om in boek-
je te skriuwen oer Holwert en Blije yn de
oarloch. It komt rit sa tsjin 4 15 r-;.'aare.

Bij de nieuwbouw van de supermarkt zal
worden bekeken ofde ondergrondse glas-
bak naar deze nieuwe locatie kan worden
verplaatst.

In de tweede helft van januari 2005 zal
iemand van de cluster Bouwzaken de vier
panden (Foarstrjitte 5, Keegstrjitte 8-10,
Blomsteech 12 en'Wl Dijlstrastrjitte 20)
inspecteren. Indien blijkt dat (een van)
de panden gevaar oplevert of hevig ont-
sierd is, zal de gemeente actie onderne-
men en zullen wij u hiervan op de hoog-
te houden.

De afdeling Vro is niet voornemens om
de discussie over de verlrotting van pan-
den in de behandeling van het bestem-
mingsplan 2006 mee te nemen aangezien
dit niet het juiste kader is. Indien nodig
kan cluster Bouwzaken de eigenaren van
de panden aanschrijven met het verzoek
voorzorgsmaatregelen te nemen. Indien
er gevaarlijke situaties ontstaan kan de
gemeente, op kosten van de eigenaar, het
pand hermetisch afsluiten.

Tijdens de werkzaamheden van de berg-
bezinkbassin zal gelijkertijd een ingang
naar de ijsbaan worden gemaakt. Naar
verwachting kan de aanbesteding in fe-
bruari 2005 plaatwinden en zrln de werk-
zaamheden waarschijnlijk in augustus dit
jaar afgerond.
Na peilmetingen lijken de ondiepten in
de Holwerter Vaart mee te vallen.
Tegelijk met het ophogen van de kades
zullen deze ondieptes worden aangepakt.
Echter eerst dienen enkele procedures
nog worden afgehandeld.

'W'ethouder 
Boosma heeft overleg gevoerd

met Riikswaterstaat over de ontwikkelin-
gen aangaande de pier. Volgens de infor-
matie van Rijkswaterstaat is er geen spra-
ke van overdracht van eigendommen en
onderhoud van de pier bij Holwerd. Dit
is alleen van toepassing op het Amelander
gedeelte.

De eventuele openstelling van historische
paden zal door de heer Beems van land-
schapsbeheer worden uitgevoerd.
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RE0l0 BÀllt: PERS00]lLlllG SERVICE H000 lll HEI YÀAllDEL

Terwijl grootbanken massaal verdwijnen
in de regio, blijft Regio Bank in dezn ge-
bieden een volwaardige dienswerlening
bieden. Klanten kunnen nog steeds aan
de balie terecht voor persoonlijke service,
geldopname, maar ook voor alle andere
bank- en verzekeringsproducten.

Grootbanken vinden het openhouden
van veel kantoren te duur worden. Ze
trekken dan ook massaal weg uit de regio.
In reactie daarop zyn er vele politieke en
maatschappelijke protesten gekomen van
bevolkingsgroepen die het persoonlijke
contact met de bankier in de regio willen
houden. Regio Bank kent een andere op-
zet dan grootbanken. Door de samenwer-
king die Regio Bank aangaat met lokale
ondernemers kan zij blijven, ook in de
minder dichtbevolkte gebieden.Regio
Bank, onderdeel van de ING Groep,
neemt zodoende de rol van de grootban-
ken over. Klanten kunnen bij Regio Bank

terecht voor een compleet pakket bankza-
ken, van een betaalrekening met Europas
tot sparen, hypotheken, lenen en beleg-
gen. En natuurlijk biedt Regio Bank ook
internetbankieren.

Pieter '§Tillem Meinsmat "Wij hunnen
persoonlijhe seruice bieden eru uiruden dat
ooh erg bekngrijk. We zijn niet uoor niets
de banhier die je kent'. Voordzel is dat ih de
omgeuing en de hlanten goed hen en hen
een complra pakket aan diensten karu aan-
bieden, Bijuoorbeeld door de uolledige fi-
nanciële pknning uoor onze rehening te ne-
men.

Regio Bank in Ternaard is gevestigd aan
de \?'orp van Peijmastraat 1 te Ternaard.
U bent van harte welkom. Telefoon:
o5r9-571745.
E-mail: info@meinemaverzekeringen.nl
Internet: www.regiobank.nl en
www. meinemaverzekeringen. nl

rvr$ u DÀI...

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

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

... deze boekjes verkrijgbaar zijn bij
Tineke Veldema, Pölewei 16?

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

... u data van activiteiten kunt doorge-
ven aan Tineke?

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

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

... er nog enkele ligplaatsen beschikbaar
zijn in de Holwerder Haven?

... dit € 15,00 per meter per jaar kost?

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

-.. de boten op 9 april om 8.00 's mor-
gens weer te water worden gelaten?

... de goals in de Prof. Holwardastraat
weer keurig netjes zijn opgeknapt in
opdracht van doarpsbelang?

... wij van doarpsbelang de goals ook nog
een verfbeurt willen geven? \íie zou
daar nog eens voor willen helpen? Bel
Tineke, tel.56216l.
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F0T0pRIJSVMÀO: WIE IEVERï DE MO()!SïE t0I0!

\Vli, SRTH, zijn op zoek naar digitaal fotomateriaal van Holwerd en omgeving wat
de kwaliteit heeft om te worden gebruikt voor onze website.
Bent u in het bezit van dergelijk materiaal schroom dan niet, stuur het ons toe en
maak kans op onze prachtige hoofdprijs, een overnachting voor maximaal 4 perso-
nen mét ontbijt in één van onze trekkershutten.
De mooiste fotot zullen een speciaal plekje krijgen op onze site zodat ze wereldwijd
kunnen worden bekeken...

Het verdient de voorkeur dat de fotot voor 0l-06-2005 digitaal worden aangele-
verd bij ons emailadres: srth@holwerd.nl

Hierna zal de selectie plaatsvinden en worden de winnende fotot gepubliceerd.
De uitslag wordt bekend gemaakt in De Doarpsbel. Onze site is te vinden op
www.holwerd.nliRenT/ en via de link op www.holwerd.nl.
Naast fotomateriaal zijn tips/suggesties ter verbetering van onze site natuurlijk óók
van harte welkom.

Succes namens Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd e.o. !!!!!!!

U ITVÀÀRTVEREil I O I }IO "D E LÀÀTSÏE EER", H()TTIUERD

Secretariaat: Pölewei ll,9l5l [D( Holwerd. Tel. 05f 9-562086
Correspondentie-adres: Postbus 3, 9l5O AA Holwerd

Opgericht
8 december 1904

liggen.
rVe hebben een spreker uitgenodigd die
op bi.izondere wljze vertelt over "doden
begraven door de eeuwen heen'. Alle le-
den zijn uiteraard van harte welkom,
maar kom niet met 400. Daar is 'Het
Amelander Veerhuis" niet op berekend!
Kwaliteitsbewakin
Gedurende de laatste twee.iaar heeft onze
vereniging bij de verzending van de nota
van de uiwaartkosten een evaluatiefor-
mulier meegezonden met het verzoek dit
in te vullen en terug te sturen. Aan dat
verzoek is ruimschoots voldaan, Alle for-
mulieren werden keurig ingevuld terug-
onwangen. Hierdoor kunnen we ons een

goed beeld vormen van de tevredenheid
van de nabestaanden over de verrichte
werkzaamheden.

De vereniging
Het jubileumjaar is voorbij. Op 8 decem-
ber 2004 stonden we stil bij 100 jaar uit-
vaartyeÍzoÍging. Het werd een feestelijke
avond met conferencier Tèake van der
Meer en zangeres Criet \7iersma. §le wa-
ren aangenaam verrast dat zovelen gehoor
gaven aan de uitnodiging. Ruim 400 le-
den hebben deze avond bi.igewoond. \We

zien met veel voldoening terug op deze
jubileumavond.
\7e zijn inmiddels al weer enkele maan-
den verder en houden ons nu bezig met
de voorbereidingen voor de Algemene
Ledenvergadering welke op 5 april a.s.

wordt gehouden. §7e zijn benieuwd of
het bezoek aan deze vergadering nog eni-
ge weerspiegeling heeft aan de jubileum-
avond. Aan het programma zal het niet
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'§í'e 
onwingen overwegend positieve reac-

ties op de vragen:
. bent u tevreden over het tijdstip waarop

de uiwaartleider kwam;
. vindt u dat de uiwaartleider voldoende

tijd nam voor het bespreken van de uit-
vaart en de manier waarop zij de uit-
vaart heeft voorbereid;

. ingeval de overledene in de aula werd
opgebaard: hoe heeft u het bezoek aan
de aula ervaren? §7ij denken aan: de ac-
commodatie - de sfeer - het sleutel-
systeem;

. bent u tevreden over het afleggen, aan-
kleden en persoonlijke verzorging van
de overledene;

. bent u tevreden over het verloop van de
uiwaartplechtigheid;

. heeft u achteraf iets gemist in de verzor-
ging, de leiding en de informatie die u
van de uitvaardeider of van de vereni-
ging onwing;

. bent u tevreden over de administratieve
afhandeling van de uiwaart;

. heeft u opmerkingen en/of suggesties
die voor de vereniging waardevol kun-
nen zijn om de kwaliteit te verbeteren.

Opmerkingen en suggesties over de uit-
voering van de uiwaart bespreekt het be-
stuur met de uiwaardeider. Indien nodig
onwangt ook de betreffende familie een

reactle.
Op enkele praktische zaken waarover
suggesties werden gedaan is gereageerd.
Zo is er extra verlichting aangebracht bij
de aula-deur vanwege het slechte zicht bij
avond op het deurslot.
De omgevingstemperatuur in de aula
werd nogal eens als warm ervaren. De
motor van de koelplaat is daarvan de oor-
zaak. Een nieuwe koelinstallatie is in-
middels aangeschaft om dit probleem op
te lossen.
Zo'n evaluatieformulier bewijst goede
diensten en vervult een nuttige functie
voor de handhaving en de mogelijke ver-
betering van de kwaliteit van onze werk-
zaamheden.

Informatie
Meer dan de helft van de Nederlanders
vindt het gebruik van internet rondom de
uiwaart ongepast. Dat blijkt uit een
grootschalig onderzoek onder
Nederlanders van 18 jaar en ouder door
TNS NIPO in opdracht van een lande-
lijke verzekeringsmaatschappij.
Ik vraag me af wat men dan vindt van de
televisie-uitzendingen over dood en uit-
vaart; programmat als 'doodgewoon en
'doodnorma"l', te zien bi, RTL4. In deze
programmat vertellen bekende Neder-
landers hoe hun uiwaart er uit moet zien.
Afgezien van een commercieel doel kun-
nen deze uitzendingen een bijdrage leve-
ren aan het bespreekbaar maken van
dood en uiwaart, waardoor mensen bij
leven meer gaan nadenken over de invul-
ling van hun begrafenis of crematie .

Er is in dit digitde tijdperk informatie te
over. Algemene informatie en vaak moei-
lijk vergelijkbaar. En is die van toepassing
op u en de plaatselijke vereniging? Vraag
informatie of advies bij uw eigen vereni-
ging. Die is volledig op de hoogte van de
plaatselijke gebruiken en omstandighe-
den.
Over onze vereniging en haar werk kunt
u informatie inwinnen bij de secretaris
M. Dijkman-Elzinga, tel. 0519 - 562086
of bij de penningmeester S. Vellinga, tel.
o5r9 - 561759.

Tot slot een interessant artikel over een
bijzondere man. Interessanter dan dat
van de laatste keer, want het artikel over
doodgeboren kinderen stond aI eerder in
het maartnummer van 2003. Excuus
voor dit abuis.

Een bijzondere grafsteen
(Henh Koh)

Op oude, gesloten begraafplaatsen heeft
dikwiils een verniel- en opruimingswoede
plaatsgevonden, een betere zaak waardig.
Toch is er nog veel overgebleven dat onze
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interesse wekt. Het zijn niet altijd de

kostbare, door kapitaalkrachtige lieden
opgerichte graftomben.
Juist door hun eenvoud en doordat ze ge-

voelsmatig afgestemd zt1n op wat zitl' de

levenden willen vertellen, kunnen een-

Jan Holties
Hieraan moest ik denken, toen ik op een

prachtige zonnige dag de oude begraaf-
plaats aàn de Kerkhoflaan in Emmen be-

uit naar een
jaren was be-
nog niet veel
dorp, liggen-

de op de zuidflank van de Hondsrug. Pas

na 1945 zou dit dorp een stormachtige
ontwikkeling doormaken. In dit dorp,
waar iedereen iedereen kende, leefcle een

zich slechts moeizaam op lrukken voort-
bewegen. De man verdiende de kost met
de meest uiteenlopende zaken. Hij repa-
reerde paraplut, geweren en revolvers'
Hij verzorgde gewonde dieren en richtte
jachthonden af. Verder was hij kapper,
maar omdat hij zo klein was, moesten
zijn klanten op een stoof plaatsnemen,
anders kon hij ze niet knippen. Jan was

dschappen naar het
moeder hem in een

e deze voor het huis.
emand langs die Jan

dan meenam . Deze kruiwagen (een zoge-

noemde lrrooi) was speciaal voor hem ge-

maakt.

Kruiwagen
In deze 

-kruiwagen liet hij zich dan ook
door een vaste kruier voor een Paar cent

zware jachtdag ook nog door de Drentse
Staatsbossen wenste te worden gereden,

liet zijn kruier hem staan en ging ertus-
senuit. Jan Holties zond hem niet alleen

de nodige verwensingen na, maar ook
een schot hagel, dat de man maar net
miste. 's Avonds laat werd de kruiwagen
bij toeval door andere jagers gevonden,
die hem weer thuisbrachten.

5::m;";x
waarschuwen. Met

hem had hij namelijk de afspraak ge-

maakt dat die in zo'n geval een fles cog-

van Emmen en zrlnjachwrienden brach-
ten een bedrag van ruim f 700,' bijeen.
Een bekende Italiaanse beeldhouwer ont-
ving de opdracht om Jan af te beelden zo-
als hii het liefst geleefd had: als het jager-

tje in de kruiwagen.

10

Holwerd, maart 2005 S. Wllinga
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UlI "H()OO, CRESTEI{D0", l ()O JAÀR HISIORIE MUZIEIUEREilIOINO TRESffilDO

Tetman
"Crescendot 55-jaig jubileum in 1951
wordt niet uitbundig , maar wel in stijl
herdacht. Tètman en Jarich de Vries, wijd
en zijd in Friesland bekend, trekken drie
avonden een stampvolle zaal met de revue
"Gouden Koper".
Voorzitter Gerrit Feringa heeft voor deze
gelegenheid de oorspronkelijk voor
"Studio Stiens" geschreven revue be-
werkt, heeft anekdotische verhaaltjes aan-
gedragen en speelt in verschillende sket-
ches zelf mee met andere korpsleden. Eén
van hen, Jellie Adema, zingt onder meer
dit typische Tetman-vers.;e:

'As "Crescendo" wer blaast
yn it moed jin sa taast
mei in mars of in rualspotpourytsje.
Wurdt it libben sa ryk
spylje soargen de wyk
troch sa'n fleurich en licht melodytsje.

Jong en àld libbet mei
op sa'n heuchlihe dei
'r is allegearfolk làns de utei.

As Crescendo wer blaast
yn it moed jin sa taast,
ja, dan spylje soargen de ryh."

Na ueel omzweruingen kwam deze foto uit 1960 in Holwerd aan, ah uolgt geadresseerd: An das uerehriche
Tiommler-Corps in Holward, Friesland. Met als bericht: Schön hat lhr getommeU am 10. Juni - und so laut!...
dieses Bild als Dank. Euer Dr. Felix Bilu, Hattingen (een Duitse toerist stuurde dezefoto als dank uoor bijwonen
uan deen drumbandrepetitie op het schoolplein. Hrj schnjfi dat bij bet prachtig uond - en n luid!). Voorste rij
u.l.n.r.: l. Akke Kooistra, 2. Tineke Stielstra, 3. Erzsi Elzinga 4. Tiijntje Buutalda. 2e rij: t. Johannes Schoorstra
2 Marten de Boer, Eke Noordenbos. 3e rij: 1. Wollie Stiehtra 2. Baukje Zaturdag 3. Alie Woudwijk. 4e rij: t.
Henk Boomsma, 2. Idske uan Duinen

t1
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Het succes is alle avonden grandioos. En
als de heren ttman en Jarich de laatste
avond hoogstpersoonlijk ook nog als lo-
tenverkoper de laatste loten aan de man
brengen, gaat er een gejuich op.
Uiteraard is er alle avonden een gezellig
bal na.

Achteruitgang en wederopbouw
Enkele leden hebben er geen aardigheid
meer aan en geven hun lidmaatschap op.
Gelukkig ziln er een paar doorzetters die
de boel bij elkaar houden. Jitze Veldema
en Gerard Feringa zullen voorlopig de
leerlingen opleiden. Tevens neemt Jitze
de tamboermaitrestok over van Jaap van
Hulst, die er vanwege zyn melkzaak mee
op moet houden. Na twee jaar wil de
drumband toch wel graag weer een in-
structeur. Gerard Feringa zal proberen
een geschikte instructeur te vinden.

Gerard is een persoon die veel voor de
drumband betekend heeft, als spelend
lid, maar ook als organisator van diverse
drumbandfestiviteiten. Na bijna vtjf jaar
ploeteren met diverse tijdelijke instruc-
teurs, komt er in 1969 weer een nieuwe
vaste instructeu! Anne, de zoon van Jaap
Pasveer.

Dit zijn weer enkele verhalen uit het ju-
bileumboek "Hoog Crescendo". In 1996
is dit boek van 200 paginat muziekge-
schiedenis (geschreven door eigen leden)
uitgegeven ter gelegenheid van het hon-
derdjarig bestaan van muziekvereniging
Crescendo. Nieuwsgierig geworden? Er
zijn nog steeds jubileumboeken te koop
voor de prijs van € 9,00 per stuk.
Verkrij gbaar bij Henk Willemsen, §Taling
Dijkstrastrjitte 5, tel. 561035.

OESffEIDE}I I}IZÀMEI.IiIO VAl{ TUIERS Iil HOTWERD

Jaarlijks komt er een aanzienlijke hoe-
veelheid babyluiers vrij. Voor ouders in
de luierperiode vormen babyluiers de
grootste apaÍte afualstroom in de grijze
container. Binnen de gemeente
Dongeradeel verdwijnt naar schatting aI
zo'n 250 ton luierafi,al per jaar in de grij-
ze container. Hier komt binnenkort ver-
andering in.

Vanafjanuart2005 kunnen alle ouders in
de gemeente Dongeradeel gebruikte ba-
byluiers apart inleveren voor recycling.
Gescheiden inzameling van
luiers heeft als voordeel dat
er meer ruimte overblijft in
de gryze container.
Bovendien spaart u het mi-

Iieu. Als u alle luiers inlevert
tijdens de luierperiode van
uw kind bespaart u 6 bo-
men, 8.000 liter water en
een hoeveelheid energie die

vergelijkbaar is met 190 liter dieselolie.

Er zijn 4 inzamelpunten binnen de ge-
meente Dongeradeel. Ook in Holwerd is

het mogelijk om mee te doen met het
scheiden van luiersl In Holwerd kunt u
uw luiers kwijt bij: Peuterspeelzaal "Us
Earste Begjin", Fisknei 30, Holwerd.

De luiers dienen in speciale luierzakken
te worden ingeleverd, welke u kunt krij-
gen bij het kinderdagverblijf. Deze speci-
ale luierzakken kunnen met speciale flap-

pen worden gesloten. Dit
voorkomt geurtjes. De zakken
zijn voldoende voor ongeveer
1 week.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de leid-
ster van het kinderdagverblijf:
Ykje v.d. §íal, tel. 0519-
562415 (na 11.00 uur).

12
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HERSIRUfiURERIilO H()[U'ERD

Hierbij even de laatste stand van zaken
ten aanzien van de herstructureringsplan-
nen in Holwerd.

Supermarkt
Op de locatie van de supermarkt moet
nog een archeologisch onderzoek plaats-
vinden, hetgeen ook in januari zal ge-
schieden.

Afhankelijk van de uitkomsten van het
archeologisch onderzoek verwachten we
dat de provincie de plannen in maart zal
goedkeuren, waarna de bouwvergunning
verleend kan worden. Voor de bouwvak
2005 kan dan nog met de bouw begon-
nen worden. Eventuele bezwaren tegen
de nog te verlenen bouwvergunning kun-
nen voor enige vertragingzoÍgen.

Fonteinstrjitte
Bestemmingsplan voor herstructurerings-

plannen in Holwerd komt in januari
2005 in de gemeenteraad, waarna het in
procedure Baat.Deze procedure zal rond
augustus/september 2005 moeten resul-
teren in een algemene verklaring van geen
bezwaar van de provincie, waarna de
bouwaanvragen ingediend en beoordeeld
kunnen worden.

Daarnaast begint de corporatie in februa-
ri 2005 met actieve benadering van de
bewoners van de eerst te slopen wonin-
gen (eerste fase Fonteinstrjitte). Het soci-
aal plan treedt dan in werking en geldt in
principe voor een jaar.
Begin 2006 zal daadwerkelijk met de
bouw begonnen te kunnen worden. Dit
uiteraard ook onder voorbehoud van
eventuele bezwaarschrift en.

Met uriendelij ke groet,
Eaert Dijksna

HÀRDRIJDEI{ ()P DE ETBÀSIERII'EI

Gemiddeld beeld werkdagen

I tuo

Es,
I rs-zs,
L?e.

Gemiddeld beeld weekenden

TÍd

07-
í9-
23 - O7u

Intensiteit per snelheidscategorie

3r -08-2004 yM 13-09-2004

7

1

l3

25

í9 (km/u) 33 (km/u) 43 (km/u) 47 (km/u)
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Wie vraagt eÍ nou om ongelukken?
U kent ze wel: de straten die erom vragen
om te hard te rijden, de kruispunten die
je pas ziet als je er midden op staat, de zij-
straten waar je als fietsers van rechts
nooit voorrang krijgt, de scholen waar de
autot haastig af en aan rijden, de woon-
erven die geplaagd worden door sluipver-
keer. Verkeerssituaties die om ongeluk-
ken vrígen...

Hardrijders zijn doodrijders...
Daar komt er weer één: zo'n automobilist
die haast heeft. Die 60 rijdt waar hij 30
mag. Die fietsers in de goot drukt en
voetgangers de stoep op jaagt. Kinderen,
volwassenen, ouderen - niemand is zijn
leven zeker...

\7ist u dat 92o/o van de Friese automobi-
Iisten te hard rijdt in 30 km-zones? Ook
in Íw wijk of dorp! Toch staan die ver-
keersborden er niet voor niets. Ze staan er
om u en uw kinderen te beschermen.

Als u er nu eens voor zorgde dat automo-
bilisten niet harder kínnen? Dan kan
met middelen. Maar hoe pak je zoiets als

eenvoudige burger aan?

Zég er wat Yan: O8O0 27OO 7OO

Verkeersonveilige situaties? Meld ze bij
het Meldpunt Verkeersonveiligheid van
3VO district Fryslàn. Daar luisteren ze

niet alleen naar uw klachten, ze dóén er
ook wat aan.
Ze nemen de verkeerssituatie op, maken
fotot, doen metingen en voeren gesprek-
ken. Dat mondt uit in een advies aan de
verantwoordelijke instanties. En meestal
in een oplossing. U hoort het als eerste,
want de medewerkers van het Meldpunt
houden u op de hoogte. En het kost u he-
lemaal niets!

HONDENPOEP
GRAAG_!TIE:f

----;,;r;;*;;----j
wilt u dit dan doorseven I

aan éénvan de b.rto,irl"d"t. i

l4
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utr Dr 0uDr D00s Ingezonden door Henk §Tillemsen

!

H H. LANDBOUWERS I

Ondergeteekenden deelen hierbil
mede, dat zij een

ffimfficTtommffiNmffim
hebben aangeschaít

Beleeíd aanbevelend,
Fa. DE HAAN en MALDA,

Dorrchbedriil
r{ o rwERD

Vraagt Beschuit
'ïï I'inra \reltlenta

HOFI,E\/EIIATiCITJII§

Ilet adres yoot' eetr betct'e
krvaliteit beschuit, rraatiu de
beste grondsl,offèrr n'oldcu
venverkt.

BesclrniÍ,fabriek l. S. Veldeïru
HOL\\'ERD

q,nles
f,aat urr haar vakkuurlig bt,handeleu:

Pennanettterr.
liuip1rcn,
W'atergoh,en. cnz.

ParÍ'unrelieën, Toiletaltikeleu. euz., errz.
Salon voor Scheron err Ilaarsrriiderr.

Aatrher" tlt. Ilingrralcla

trEtilt0 - vtEt

Het host niet zoueel, iemand een glimkch rc schenhen

Sie hlnd op k stehen aoor ee gïoet,
Zoiets han opeens dt zon aten

In ha hart uan dr mens, die je zoman ontmoet.

Ha host nfut ruaeel om en hand uit a stehen,

Om een andrr een beetje behalpzaam te ziin.
Een d.anhbare blih is iaah «n'bebning, "

Al was dr moeite uoor U man sbchtshlein.

door Monte de Boer

Ha host maar heel weinir, ie arm om en schouder
0f alhn maar een znhïe hruh uan een hand.
t k uaak uoor dt anfur, of hij of ztj eun
In een hkin stukje paradijs i lit rd.

geuen,

nken
Kijg je terug meer dan je ontadngt,

O, die uinfulijhe glirnkch, dtt euentjes groeun,
Die 1rm omje schoud,er, dr hulp die je biod:
Het hott allcmaal bij elhaar nih zo weinig
Maar in wezen is het ontzaglijh groot.

t6
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e^i.ffiff*;*H,:

!oq* van de provinciale Commissie
Fryslàn
. jhr. G.G. rilTitsen Elias,

voorzirter & pR_medewerker
g. g.witsene@tiscali. nl. mr. R. Verschuur,
secretaris & penningmeester
.acres: JteunDunt Monumentenzorg
Fryslàn
Emmakade 59
8921AG keuwarden. S. E. Wieringa, technisch adviseur
s.wreringa3@chello.nlo mr. M. Brinksma, lid. H. Hettema, lid. dr. R. van Hulten, lid

' !r1 J.C. de trGoon, Iid,. P Prins,lid. R Saarloos, lid. mr. drs. PJ. rVoudstra, lid

Introductie van de pC Friesland
Itart5fij.k,we]om op a. *.Àri*Ln a.rrovmclale Commissie Fryslàn van deBond Heemschut.

fVrla" is een provincie met karakter. Dit
Kon onmraan doordat Fryslàn zich eeuw_
enlang ontwikkelde i" É;.Ë;; .;;_wicht tussen isolement en invtíeden Àbuitenaf Je vindt er eeuwenoude cul-tuurlandschappen, zoals È ;;;"".-
:red dar grorendeels tor op hed.i, hír,
trJne srrucruur uit de vroégere middel_

:-.^ïy.: 
beh i eld,,historischeio.rà.ffi 

,fraare steden en dorpen.

ristieke 
^landschappen 

ingrijpend veran_qeren ot verloren gaan.

IIEEM§THUI I}I TRYSI.ÀI{
ingezondrn door Henh \yillemsen

Heemschut
De Bond Heemschur, opgericht in I9l I,
mer thans ruim I10.000 leden, heeft een
soort waakhond functie bij het b.;.h.._
men van cultuurhistorisclre monumen_
ten.

l7
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De Bond heeft daarvoor commissies in
elke provincie, zo ook in Fryslàn.
In het hoofdkantoor te Amsterdam be-
schikken we over professionals die zo no-
dig juridische hulp kunnen bieden bij het
in betere banen leiden ofdesnoods keren
van plannen die cultuurhistorische mo-
numenten bedreigen door een onbe-
grensde expansiedrift van een stad of
dorp.

De PC Fryslàn zoekt contact met plaatse-
lijke historische verenigingen die kunnen
signaleren als er op monumentengebied
iets mis dreigt te gaan. Het is een goede
zaak dat er thans toenadering wordt ge-
zocht met plaatselijke verenigingen. Dat
betekent natuurlijk niet dat alles zonder
meer behouden kan blijven, vaak kan een
verandering zelfs een verbetering beteke-
nen. Maar onze Technisch Adviseur, de
heer Sj. '§Tieringa te Oentsjerk staat aldjd
oPen voor suggestres.
Monumenten hebben cultuurhistorische
waarde, op grond van de Monumenten-
wet zíjr thans 50.000 objecten op de
Rijksmonumentenlijst geplaatst. Ook ge-
meenten kunnen een eigen lijst met be-
schermde monumenten aanleggen.

Helaas heeft een actie vaÍr Heemschut
niet altijd succes, zo deden wij ons best
om delen van het Bonifatiushospitaal in

Leeuwarden te bewaren, of als historisch
monument van een industrieel verleden
een deel van de gebouwen van
Nooitgedagt in IJlst, aan de andere kant
hebben wij succes gehad met de verbouw
van de Koornbeurs in Gorredijk, die weer
in stijl is gebracht, ook onzer bemoeiin-
gen in Oranjewoud, waar allerlei plannen
met de overtuin daar bestonden hebben
wij weten te keren. Ook op landschappe-
lijk gebied is b.v. met de aanleg van nieu-
we wegen of andere kunstwerken een wa-
kend oog noodzakelijk.

Maar, zoals gezegd, voor alles is het van
belang dat er een goede samenwerking
met de historische verenigingen in
Friesland bestaat. Het is daarom een goe-
de zaak dat een inwoner van Holwerd ons
op het spoor heeft gezet yan een in staat
van verval verkerend monument aan de
Foarstrjitte in Holwerd.
§Teliswaar kan niet alles bewaard blijven,
maar het motto blijft steeds: "beter ten
halve gekeerd dan ten hele gedwaald".

G.G.Witsen Elias
uz. PC Fryslàn Bond Heemschut

PRO6RÀI{MÀ 2()()5 PÀ§SÀ6T ÀTD. H()TTTERD

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

Mei: Uitstaple?

Doel van Passage §Terken aan de vor-
ming en ontwikkeling van haar leden in
al hun verscheidenheid op het brede ter-

rein van de nationale en internationale
maatschappelijke vraagstukken.

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

t9

Het Bestuur

,
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vÀsIE pLAlrrEit

Vaste planten zíjn planten die elk jaar
weer terugkomen. Men kan deze planten
ook vermeerderen, delen of scheuren
noemen we dat, daarna magje de planten
opnieuw inplanten. Dit gebeurt in de
herfst. Het stekken doen we in het voor-
jaar. Ook in het voor)aar snoeit men al
het dode spul eraf. De planten botten
dan weer opnieuw tit. Ze groeien en
bloeien de hele zomer. Sommige vaste
planten bloeien in de herfst. Deze plan-
ten hebben ook namen, zoals: duizend-

blad, monnikskap, vrouwenmantel, ake-
lei, herfstaster, korenbloem, margriet,
ridderspoor, kogeldistel, kattekruid, Ia-
vendel, guldenroede, vetkruid en zonne-
hoed. Dit zijn namen van de vaste plan-
ten.

Dit was het dan maar weer, ik hoop dat
de mensen deze namen goed leren.

Groeten uan houenier,

Albert de Jong

§.rrí.o.D. HÈI B()turER[ vÀ]r ()UDERE]|

Ouderenadviseur
Bij de Stichting §Telzijn Ouderen
Dongeradeel werkt de ouderenadviseur.
Personen van 55 jaar en ouder kunnen
bij haar advies inwinnen over allerlei za-
ken die te maken hebben met het ouder
worden.

Dit kan zljn over:
- thuiszorg
- verschillende vormen van wonen
- financiën en diverse regelingen
- woningaanpassingen en verstrekkingen
-'MV.G.-vervoer en regio taxi
- verpleeg- en verzorgingshuis
- dagverpleging en dagverzorgSng
- vrijwilligerswerk voor ouderen
- activiteiten voor ouderen

Ook familieleden of mantelzorgers zijn
van harte welkom tijdens de spreekuren
die op verschillende locaties worden ge-
houden. U kunt zonder afspraak langsko-
men en er worden geen kosten in.reke-
ning gebracht.

U vindt de ouderenadviseur bij:
S.W.O.D. "De Nije Nijhof"
Nije Nijhof 1 (begane grond)
9161 KP Holwerd
Te1.562624

Iedere woensdag van 9.00 tot 11.00 uur.

20
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HUISARIS

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

Dr. Ch.F. van der Lugt,
tel.0519-57r3t6
Dr. Stender
tel.0519-571436

ÀP()IHEEI(

Bestellen
Afhalen

08.00 - 10.00 uur
16.30 - 17.30 rur

tRtEsE r.Àl{D

Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging,
- lGaamzorg
- Ouder- en kindzorg
Uideen verpleegartikelen ma. t/m do.
9.00 - 17.30 uur en vrijdags van 9.00 -
14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderst raatweg 7 0 .

Friese zorgwinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca.22 cent
per min.) Tesselschadestaet 29, 8913
HA, Postbus 417, 8907 BE Leeuwarden.

t0]tïÀfiADRESSEIt

Dienstencentrum: vacant
Uiwaartverenigrng "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 567374
Mobiele tel. 06-20620647
Bij diens afwezigheid: T. v.d. 'Woude-
Plantinga, De Teebus 8, tel. 562002.

TYSI(}IHERÀPIE

J.R. Moorman, praktijkadres:
Bloemsteeg 6 (ingang àld Pölewei), tel.
562478156t876.

H U I§ÀRI§E1{ I.ÀB()RÀI()RI U M

Plaats: Nije Nijhofi maandagmorgen van
f 0.00 - 10.15 uur.

ÏA1{DÀRIS

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

PED!ruRE

M. Rintjema-Kruize, Morgenzon 10

Behandeling op afspraak, tel. 561,689.
Elisabeth Broersma, Ringweg 34,
Brantgum, tel.561594

IïIJIOEHEER

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

DE BIBII()BU§
Volwassenen
ljeugd: di. 16.05 - 16.30 u.

bij de Geref. kerk

Jeugd Tsjelke: di. 09.35 - 10.35 u.

-P!:'-":1Tl:l'- 9': lo-ao- -'Ji9:
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