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Zou deze bakker te Holwerd wel 't flauwste vermoeden hebben gehad
dat hij gekiekt werd voor ons blad? Hij stoffeerde dit hoekje zoo aardig

dat wij 't niet konden laten hem er bij te nemen.

l(azerneíraaÍ

I
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23-25 ConcordiaËest.

h]dli2ooT
1 De Maadschap 16.00 u. Cafe de

Steeg

Augustus 2007
17-18 Tèntendorp voor groep 3 t/m 8

lagere scholen, aanvang 10.00 u.

September 2007
Bingo verzorgd door
Aktiviteitencommissie. Nadere
informatie volgt.

Oktober 2007
Dropping door Aktiviteirencom-
missie. Nadere informatie volgt

November 2007
Klaaikoegentocht.

Speurtocht voor ouderen of koers-

bal, nadere informatie volgt.

Sinterklaasintocht
Aktiviteitencommrssre.

Januari 2008
19 Nieuwjaarsconcert Friese Jeugd

Brassband m.m.v. Piter'§7ilkens.
Locatie: It Sintrum.

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Penninsm.: Dirk Berscma
Pölewei 2, rcL. 561423
Secretaris: Anneke v.d. \Weg

P-tt Uol,rrrdastr. I O, rc1."56n75
E-mail: db@holwerd.nl
Redactie: Tineke Veldema,
Pölewei 16, tel. 562161
d.veldema@home.nl

Leden:
- Frans Fennema, uertegeru.uoordiger

Sticbting Recrcatie en Toerisme, uoorzitter
aktiuiteiten commissie
Hegebuorren 7, d. 562315

- Yvonne Tèrpstra
Lid activiteitencomm., tel. 5619 40

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

Postadres Dorpsbelang:
Postbus 24,9150 AA Holwerd.
Bankrel.: Regio Bank, t.694053961
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Ferline wike makken wy in kuier yn it Lauwersmargebiet. 
'§7'at in natoer der! §(/e seachen

in hiel soad blaue flinters: it icariusblauwtje en de reade flinter, de st. jacobsvlinder.'§í'e se-

achen in protte koekoeken en we hearden de wielewaal, in knalgiele frgel. De bloeie op
dit stuit in hiel soad orchideën, byf. de rietorchis. De muoite wurdich om der in kuier te

meitsjen!

Dorpwisie
In de vorige Doarpsbel heeft secr. Anneke v.d.'§7eg uitgelegd wat een dorpsvisie is en welk
plan dorpsbelang heeft om een dorpsvisie
voor Holwerd te ontwikkelen.

Een eerste aanzÉt kan zijn een informatie-
avond waarin de plannen worden voorge-
legd en er ook een start wordt gemaakt.
Dorpsbelang doet dit met ondersteuning
van Tom Vellinga (Doarpswurk) en Benjo
Verberkt. Dorpsbelang wilde al voor de zo-

mer een informatieavond houden. Helaas

is dit door privéomstandigheden van beide
heren niet doorgegaan. §í'e willen nu pro-
beren de info-avond in september te orga-
niseren. 

'§7'e houden u op de hoogte.

'W'ebsite Holwerd
Sinds kort worden de belangrijkste punten
uit de vergaderingen van dorpsbelang op
de website van Holwerd gezet. U kunt dit
vinden op wwwholwerd.nl en dan bij:
dorpsbelang.

Felicitaties sportclubs
Het lste elfta] van W Holwerd werd ka-m-

pioen dit afgelopen seizoen Ze spelen vol-
gend seizoen in de 5de klasse. Dorpsbelang
feliciteert hen met deze overwinning.
Tevens gaan ook de gelukwensen naar de
andere voetbalteams/ sportclubs die kam-
pioen zijn geworden Veel succes!

Dorpsbelang winsket alle lmwenners fan
Holwert in moaie simmer en in fijne fe-
kànsje ta.

opBREl{o$ t()u.EfiE ilAIIoilÀAt
Í()ilDS IflIIDERHUIP

De jaarlijkse collecte voor het Nationaal
Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de

week van 22 tot en met 28 april, heeft in
Holwerd € 444,92 opgebracht. Hiervoor
zijn 14 collectanten
op pad gegaan.

Het ingezamelde

geld is bestemd
voor kinderen in
Nederland die, meestal door problemen

thuis, te maken krijgen met jeugdzorg.

Kinderhulp financiert met de opbrengst

van de collecte bijvoorbeeld een klimrek
bij het kindertehuis, een fie§e, het lid-
maatschap van een sportclub, of een

weekje kamperen. Met deze extrat geeft

Kinderhulp deze kinderen een beetje ge-

woon geluk.

Collectanten en gevers: hartelijk dank!

I(ITI.ETTE REUMAT()ilDS H()TTTERD

De opbrengst in Holwerd was € 530,-.

AIle collectanten hartelijk bedankt, na-

mens Saakje Stielstra en Rense van

Slooten.Sara Hofman
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Velen mensen vragen zich vaak af hoe een
Zuid-Afrikaner zoals ik hier in het hoge
noorden kan aanpassen. Zuid-Afrika is dan
zo mooi? Dan is mijn antwoord altijd:
"Makkelijk. Kijk hoe mooi deze omgeving
is. Je hebt altijd groene gras, de prachtigste
boerderijhuisjes, Friese beesten, schapen,
gewoon al de kenmerken van een gezegen-
de gemeenschap." Mijn vrouw en ik vin-
den het platteland zo mooi omdat iedereen
elkaar hier kent en dat geeft gezonde indi-
vidualiteit.

Mijn vrouw, Natalie, en ik zijn september
2004in Nederland aangekomen. Het eerste
jaar hadden wij in Den Haag gewoond,
maar die stad beviel ons niet. In augustus
2005 waren wij naar Friesland gekomen en
in september was onze eerste zoontie,
Hern, geboren. Ik krijg soms last van heim-
wee naar mijn familie in Zuid-Afrika, maar
met het e-mail en internet technologie van-
daag wordt het veel makkelijker om contact
te houden.

De meeste van mijn Zuid-Afril<aanse vrien-
den wonen in een woesdjndorpje, die
Kuruman heet. Daar had ik mijn gemeen-
schapdienst jaar gedaan (als tandarts moet
je een jaar na je afgestudeerd bent voor de
regering werken), en ook Natalie ontmoe-
ten. Kuruman is een uitzonderlijke plaats
met uiteenlopende persoonlijkheden. Je
kunt ook overleven met de winkels die je
worden aangeboden, maar als je wilt win-
kelen voor iets beters, moet je 250 km ver
rijden.

In Kuruman had ik ook al iets heel interes-
sants in mijn vakgebied gedaan. In een af-
gelegen dorpje heb je vaak problemen om
de juiste experts en specialisten te vinden,
daarom. moet je soms creatief denken en
improviseren om te overleven. De dorps-
veearts had me gevraagd om hem te helpen
met de herstelling op de tanden van poli-
tiehonden. De honden waren delen van
hun hoektanden kwijt; gevolglijk moes ik
kronen erop plaatsen. Maar het zou zinloos
zijn om gewone kronen te maken. Dus
hadden we staalkronen onder algehele nar-
cose geplaats, een veel sterker optie als kro-
nen bij mensen.

Het zag er heel eng uit, maar het was een
interessante taak. Hoewel het zo interessant
was, vind ik het leukst om met kinderen te
werken. Vooral bange kinderen zijn voor
mij een uitdaging.'§7'anneer kinderen bang
zijn, maak ik graag bij een afspraak een
spelletje van een vulling oF een controle.
Dan maak ik verhaaltjes op die meer "ge-

loofwaardig' voor kinderen zijn. Ik was zelf
ook een bang kind geweest, dus is het mijn
passie.om de vrees van vele kinderen te
overvflnnen.

Naast mijn baan speel ik ook de basgitaar,
en soms ook de gitaar. Sinds een paar
maanden geleden speel ik de basgitaar in
een bluesband, en ook in onze kerk. Om
me een beetje meer te laten inburgeren, heb
ik ook een Friese cursus gedaan. Ik begrijp
het nu redelijk goed en kan het ook aardig

-E
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goed lezen, maar ik ben nog niet op het ni-
veau de taal te kunnen praten.

'Wij wonen tegenwoordig wel in Dokkum,
maar ik ben meestal in Holwerd. Ik zegal-
tijd dat ik in Dokkum slaap en voor de rest
is mijn leven in Holwerd. Ik kan niet veel
meer zeggen dan het feit dat ik het hier

DE PI.ÀYBACI6H()W I,Ail 24 MÀÀRI 2O()7

Dit was onze eerste belangrijke uitdaging
van het jaar. Een playbackshow organise-
ren en zorgen voor een volle bak. Van tevo-
ren heb je de spanning of er wel voldoende
belangstelling is en daarin werden we niet
teleurgesteld. '§í'e hadden gerekend op zo'n
vijftien deelnemende acts en daar waren we
tevreden mee. Dit aantal werd overschre-
den en op gegeven moment na cwintig
deelnemers vonden we het mooi geweest
omdat de avond ook een keer ergens moet
eindigen. Ook vonden we dat er een extra-
atje ter ondersteuning van de presentatie
moest komen. Maar wat? Het antwoord
was simpel: Er moest een huisband bij! Een
paar weken achter elkaar hebben \Me met
een paar lokale supermuzikale artiesten dit
idee uitgewerkt en dat resulteerde in de
Heenas' Houseband. Dit illustere trio
speelde enzongde verscheidene acts aan el-
kaar op onnavolgbare wijze. Dat dit gege-
ven de acts tot grote hoogte inspireerde
hoeft verder geen betoog. Maar het inspi-
reerde de acts tot grote hoogte.

Het leek ons het meest logisch om de avond
in nvee onderdelen te organiseren. Ten eer-
ste te beginnen bij de jeugd. Dan een pau-
ze en vervolgens verder met de volwassenen
Nadat het spits eenmaal was afgebeten
volgde de ene prachtact (u kunt dat nakij-
ken en luisteren op de dvd die hiervan is ge-
maakt en waar inmiddels al een behoorlijk
aantal van verkocht is, waarvoor hartelijk
dank na-mens Neeltje Veenema en onze ei-
gen aktiviteitenkas) na de andere. Ik zal
daar nu verder op ingaan in de volgende ali-
nea.

mooi vind. Als je met vakantie ergens
binnen Europa bent geweest, weet je met je
terugkeer dat je huis hier ligt. Hier in het
noorden van Friesland...

Oant sjen allegeare,

§lillie Roux

Van alles lsram deze avond voorbij van een
lied dat over de problematiek gaat van
mensen die even niet meer weten wat ze

moeten drinken. Over een boer die de ge-
neugten van het vlees ontdekt in een poel
van zonde en verderf waarmeehij zijn eigen
religieuze principes bij het grofvuil zet met
alle hilarische gevolgen van dien. Een lied
over de schoonheid van de Afrikaanse jun-
gle met echte knuffeldieren. Natuurlijk ook
een studie naar het dagelijkse leven van de
gemiddelde smurf. Verder een muzikaal
omlijnd verhaal wat er gebeurt als bij men-
sen alle remmen los gaan, Een Afrikaanse
koning met een harem waarbij je jezelf af-
vroeg of hij de inburgeringcursus wel met
succes had afgerond. Kortom de deelne-
mers hadden van hun kant ook alle moeite
gedaan voor het succes van de avond. Tel
daar nog even een scherpe objectiwe jure-
ring bij op en een echte live act van de
Blues Brothers (sweet home chicago) en je
hebt het feest compleer Al met al een
avond waar we met zijn allen trots op kun-
nen terugkijken.

Holwerd bedankt!

Uitslag jeugd:
l.Zoop met Djeo Madula
2. Job 5 met Blauw
3.'§7at zullen we drinken (geen artiesten-

naam bekend)

Uitslag nolwassenen:
l. Boney M met Ma Baker
2. King Africa met'§í'omba sery
3. Cascada met everytime we touch
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Ook waren we zeeÍ blij met onze sponsors
Akke van der Hoop van partFcentrum t
Sintrum. Tsjibbe en Sonja de Jong als be-
kende badkamerspecialisten. Sander Land
die als het even kan alles in de wijde omtrek
betegeld.

Allemaal bedankt en tot ziens op het vol-
gende feestje wat we voor jullie gaan orga-
nrseren.

Lokale Aktiviteitentoko te Holwerd en
omgevlng.

EETIUE BR(}UTTER, T{UIUERPI.EEOI(U il D IOE I il D()ilOERADEET U'ESI

De wijkverpleegkundige is een herkenbaar
aanspreekpunt in de nabije leefomgeving
van cliënten. De werkzaamheden van de
wijkverpleegkundige kunt u vergelijken
met die van de wijkzuster van vïoeger.
Eelkje Brouwer van Thuiszorg Het Friese
Land is de wijkverpleegkundige bij u in de
buurt.

'§l'at doet een wijlcverpleegkundige?
AIs wijkverpleegkundige werk ik in het ge-
bied Dongeradeel \íest. Samen met een
professioneel team van verpleegkundigen,
verzorgenden en huishoudelijke hulpen
ondersteun ik mensen die zorg nodig heb-
ben, tijdelijk of voor langere duur. Mensen
die ziek zyr en thuis hulp nodig hebben
kunnen een beroep op mij doen. Als ver-
pleegkundige verleen ik de zorg die nodig
is. Ik behandel bijvoorbeeld wonden of
help bij het innemen van medicijnen. Ook
na een ziekenhuisopname kunt u thuis tij-
delijk mijn hulp inschakelen. Dan is mijn
begeleiding erop gericht dat iemand zich
weer snel vertrouwd voelt in de eigen om-
geung.

Een andere taak van mij is het geven van
advies, instructie en voorlichting. Bijvoor-
beeld over een acute of chronische ziekte,
lichamelijke beperking, voeding/vocht, me-
dicijngebruik, incontinentieproblematiek.
Hierbij ondersteun ik ook de partner en an-
dere mantelzorgers van degene die onze
zorg nodig.heeft.'§V'ant ziekzijn heeft ook
rmPact oP ,e naasten.

Afstemmen valnzrl,Íg
Daarnaast onderhoud ik in mijn werk con-

geestelijk verzorgers, GGZ en maatschap-
pelijk werk.

Inloopspreekuur in ïbrnaard
Elke woensdagmorgen van 10.30 tot 11.30
uur heb ik inloopspreekuur bij Dr. Van der
Lugt in Ternaard. U kunt dan wijblijvend
langskomen om uw vragen beantwoord te
krijgen. Een bezoek aan het inloopspreek-
uur is kosteloos. Het is ook mogelijk dat ik
bij u thuis langskom. '§7ilt u daarvoor een
afspraak maken, neem dan contact op met
0900-8864 en laat een bericht voor mij
achter.

Tiin er kosten aan verbonden?
Als u vragen heeft op het gebied van ge-
zondheidszorg kunt u altijd met mij con-
tact opnemen. Dat kost niets. Als u daarna
bij ons in zorg komt, bespreken we met u
wat de te nemen stappen zijn. U wordt
daarbij ook geinformeerd over eventuele
kosten.

Hoe kunt u mij bereiken?
U kunt mij bereiken via Thuiszorg Het

tacten met
andere hulp-
verleners wel-
ke ook bij een
cliënt betrok-
ken zíjn. Zo
stemmen we
de zorg goed
af, Denk hier-
bij aen de
huisarts, apo-
theek, Srsio-
therapeut,

l
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Friese Land: 0900-8864. Ik onwang dan
bericht en neem vervolgens rechtstreeks
contact met u oP.

Thuiszorg het Friese land biedt de inwoners
van Friesland in iedere levensfase een brede
variatie van kwalitatief hoogwaardige zorg -
en welzijnsdiensten, waarbij de dienswerle-
ning zich richt op behoud van de eigen leef-
situatie. Thuiszorg het Friese land vedeent
professionele hulp aan huis in de vorm van
verpleging, persoonlijke en huishoudelijke
verzorging en welzijnsdiensten. Met ruim

PÀÀSEI Z()EIGil

Tweede paasdag was het eindelijk zover. De
Paashaas ktram weer paaseitjes verstoppen
in het Theebus-bos.

Om 11.30 werd het startsein gegeven, en
de kinderen konden gaan zoeken. Er werd
gezocht tussen alle grassprieten en al snel
waren de meeste zakken gevuld met heer-
lijke paaseitjes. Ook waren er 'gouden eie-
ren verstopt en de gelukkige vinders daar-
van werden beloond met een leuk prijsje

De vinders van de tgouden' eieren waren:

2000 medewerkers en jaarlijks meer dan
50.000 cliënten is Thuiszorg het Friese land
één van de grootste thuiszorgorganisaties in
Friesland.

Eelhje Brouwer werbt 16 jaar bij
Thuiszorg Het Friese Land, waaruan

5 als wij huerpleeghundige.

- Sanne van der Holst

- Anneke van der Bos

- Marije Kromah

- Luuk Anne Drost

De kinderen die niet zoveel hadden
kunnen vinden werden door de gulle
paashaas extra getrakteerd op lekkere
chocolade eitjes en dat maakt natuur-

lijke al met al een geslaagde ochtend voor
iedereen.

Deze ochtend werd deels gesponsord door
onze onvergetelijke rotsen in de branding:

Durk & Jitske Bergema
en

Coop Verbeek

Hiervoor nog onze Hartelijke dank!!

En ook aan onze schmink-
ster.Sonja, bedankt voor

)e rnzeÍ.

Activiteiten commissie
Holwerd
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DE H()TWERTER R(IEI(-ÀWÀRD 2()(}7

Zoals ín de maarteditie reeds vermeld is
mevr. Froukje Dijkstra-Bouma de winnaar
geworden van de in december uitgeschre-
ven dorpsquí2. Uit de ruim twee inzendin-
gen kwam zij als winnaar uit de bus. Gezien
de moeilijkheidsgraad van de quiz stond
het bestuur perplex dat z1j zoveel van de
vragen juist wist te beantwoorden.

Mevrouw Dijkstra-Bouma werd op de jaar-
vergadering in het zonnetje gezet en haar
kennis van het dorp werd op bijzondere
wijze beloond. Uit handen van de voorzit-
ter mocht zr1 een bijzonder kleinood in ont-
vangst nemen, het betrof hier een speld
voorstellende de Holwerter Roek met op de
achtergrond de Holwerter Toer uitgevoerd
in zilver.
Deze speld is in opdracht van dorpsbelang
gemaakt door zilversmid en àld Holwerter
Ciska Dijkstra in haar atelier" De Loft is
blau fan dagen' te Foudgum. Het resultaat
mag er wezen en wordt inmiddels met ge-
paste trots gedragen door mevr. Dijkstra-
Bouma. Nogmaals proficiat!!!!!!!!!!!

(()RRETIIE D()RPS(IUIZ

In de vorige Dorpsquiz stonden de ant-
woorden van de dorpsquiz. Daar stond een
fout in. Dhr. B. Lap attendeerde ons erop
dat'§?'aling Dijkstra niet altijd Friese boe-

HARÏEI.IJI( DA}II(

Voor de vele kaarten en telefoontjes die ik
mocht onwangen, tijdens mijn ziek zrln en
met het verblijf in de Sionsberg en in het
UMC te Leiden, zeg ik u allen HARIE-
LIJK DANK, ook namens Alie en de kin-

ken/gedichten enz. schreef,, maar dat hij
ook in het Nederlands publiceerde. En dat
klopt. Bedankt B. Lap.

((}ilIR()I.E B()EIfil{ ÀfiIVIIEIIEil(OMMISSIE

Tijdens de ledenvergadering van dorpsbe- tencommissie. Dit is alsnog de volgende
lang in maaft j.l. was het niet mogelijk om dag gebeurt en deze zijn goedgekeurd.
de boeken te controleren van de activitei-

deren. Het is voor ons een grote steun ge-
weest dat er zoveel mensen met ons mee-
Ieefden.

Gerben Geert Patrouilje
Beyertstraat 61

De Holuterter Roeh trocb Cisha Dijhsna
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vERStA0 VISUTEDSTRIJD 2 MEt 2007

18.30 uur - De commissie leden stonden
gespannen op het aantal deelnemers te
wachten. Om 18.35 uur h,vamen de eer-
sten al aan fietsen. Allemaal bepakt met
hengels en emmers. (Een enkeling kwam
zelfs in de auto omdat het allemaal wat te
ver was op de fiets). In totaal waren er 36
die meededen.

Rond 18.45 uur hadden de fanatieke vissers
zich verzameld bij de voormalige kassen.
Het was prachtig weer met een heerlijk
Holwerter 'briesje'. '§7e vonden gelukkig
een mooi plekje uit de wind en al snel stond
iedereen klaar.
Na het startsein was het meteen een wirwar
van hengels en dobbers. Meestal hoor je de
kinderen altijd boven alles uit maar... nu
waren het de vaders die niet één seconde stil
waren. "Denk erom!! Niet met je hengel in
het water!! Jeaaa!! ophalenll! NU!!!Toe nou
jo.g.... ACH.. te laat".

Maar goed, de eerste prijs was voor fiistan.
Hij ving maar liefst twee vissen met een to-
tale lengte var, 27 cm. De tweede prijs was

TEESIPR()ORÀMMÀ (0]{(()RDIÀ

Z,atetdag23 jrurni2OOT

09.00 Oostellen ootocht:
Muziekvereniging "Crescendo" en de ver-

sierde wagens stellen zich op voor hun rou-
te door het dorp. Het thema voor dit jaar is
.BEROEPEN".

09.30 Ooenins feest:

Route optocht: Ljouwterdyk - Achter de

Hoven - Hemmingwei - Stasjonswei - Prof.

Holwerdastrjitte - Fonteinstrjitte - Beyert-

strjitte - Aletrin - Elbasterwei - Stajonswei -

Buorren Blok - Pölewei - Fislcwei - Keechje.

voor Rick die ving een vis van 13 cm. En de

derde prijs ging naar Sjoerd met een vis van
12 cm. Dit waren dan ook meteen de enig-
ste vissen die werden gevangen door de jon-
gere jeugd tot 12 jaar. Bij de oudere jeugd
(12+) was er maar één die constant beet had
en ze eÍ ook nog uithaalde en dat was
Romke. Hij ging er dus ook dit jaar weer
met de wisselbeker vandoor, we vragen ons
allemaal af hoe hij het toch voor elkaar
krijgt. Een speciale lokroep of zo?!

Het is jammer dat er zo weinig ouderen aan

mee doen, maar wellicht kunnen we die dit
jaar nog verblijden met een nacht-viswed-
strijd. Ook zullen we er over na denken om
de vis wedstrijd wat later in het jaar te hou-
den. Misschien dat het dan niet zo koud is
en dat er wat meer vissen zijn. Het was al
met al een gezellige avond die ook zeker
volgend jaar weer een vervolg krijgt!! Deze
vis wedstrijd werd gesponsord door Chris
Dijkstra, waarvoor nog onze hartelijke
dank!!

Activiteiten commissie Holwerd

12.00 K.NK.B. Heren Hoofdklasse

Uitnodisins:
Op deze traditionele heren hoofdklasse

kaatspartij zal gestreden worden om de

"Zilveren \7andelbal", de koningsprijs ver-

bonden aan deze wedstrijd. Houder: Chris
'§í'assenaar, Minnertsga. Muzikale mede-

werking: "Crescendo".

I 8.00 Oostellen ootochr:

Idem 09.00 uur.

18.30 Herhalins ootocht met als route:

Keechje - Foarstrjitte - Stasjonswei - Joh.
Piersonstrjitte - Elbasterwei - fan Bonga-

10
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strjitte - de Kamp - Fonteinstrjitte - Pölewei

- Buorren Blok - Foarstrjitte - Hegebuorren

- Keechje.

22.00 Feestavond:

Als afsluiting van de eerste feestdag een fan-

tastische dans- en feestavond in de feesttent

m.m.v. orkest "Hooked on red".

02.00 Einde van de eerste feestdag.

Znndag24 iani 2007
09.00 Kaatswedstriid voor ieusdleden:

Grote kaatswedstrijd voor de jeugd. Ook
verwachten wij de 6- en 7- jarigen (de

Kabouters) die meedoen aan de trainingen,
n1 zullen het beginnerspel spelen. De kran-
sen worden aangeboden door: 't *Blomke.
De prijssponsors zijn: Viskraam Sloterdijk
& Marten van Kammen. De prijsuitreiking
is om 14.00 uur in de tent voor aanvang

van de Btnte Middei.

10.30 KoÍfieuurtie:
Een zondagochtend zonder koffieuurtje is

niet meer weg te denken. Het \Tiivekoar
'de Seefugeltjes" en het accordeonduo Jelle
en Ytsje zíjn er ook weer bij. Alle leden zijn
welkom. De oranjekoek staat klaar.

12.30 Kaats wedstriid senioren en dames:

Ook in deze categorie verwachten wij dat

een ieder die kan kaatsen deze middag van

de partij zal zijn. De prljzen en kransen

worden beschikbaar gesteld door: Marten
van Kammen & Vislraam Sloterdijk.

14.00 B0nte middei:
Ieder jaar weer vele talenwolle artiesten die

samen met de maffè presentatrices er een

fantastisch feest van maken voor het grote
publiek. Voor de jeugd: Doe meel! Voor de

ouderen: Kom en geniet!!

20.00 "Snein to Jouns Ploech":
De snein to jouns ploech spilet dizze joune
"fiouwer ienakters" foar jimme. De muzi-
kale omlijsting van deze avond is in de ver-

trouwde handen van: "De boerenkapel van

Crescendo".

Maandag 25 juni 2OO7
09.00 Kinderspelen:
Leuke spelletjes voor de jeugd met fraaie

prijzen, één en ander verzorgd door de leer-

krachten en hpn hulpen van de Tsjelke.

Voor de kinderen een lust om te doen en

voor de ouderen een genot om naar te kij-
ken.

10.30 Matinee:
Ook dit jaar weer een spetterend Matinee,
kom allemaal op tijd zodat we er met zijn
allen een grandioos Ëest van kunnen ma-

ken!!! Op het Matinee zullen voor U spelen:
"De Sellina's". Een extra optreden wordt
verzorgd door: "Arne Jansen".

16.00 Slotbal:
"De Sellina's" zullen U op deze laatste

avond nog éénmaal er toe overhalen het

feest swingend te besluiten.

Voorverkoop kaarten!
Vanaf 1l Juni bij

't §Blomke
in Holwerd. Zowel voor de
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U IIVÀÀRTVEREI{ IOI }IO "DE IÀÀISÏE EER'' H()[U'ERD

Secretariaat: Pölewei 11, 9151 HX Holwerd;
tel. 0519 - 562086.
Corresp.adres: Postbus 3,9150 AA Holwerd
Aangesloten bij de Federatie van lJiwaarwer-
enigingen in Friesland.

De vereniging
In de loop.der .iaren zyn.de statuten van
onze vereniging meermalen aangepast of
vernieuwd. In ons archief bevinden zich
statuten van 1904 (het jaar van de oprich-
inS, 1937, 1952, 1974, 1979 en 1997.
De laatste grondig gewijzigd als gevolg van
de invoering van de \7et Toezicht Natura-
verzekeraars. Naast onze eigen statuten is er
nog een reglement van de Begrafenis-veree-
niging "Naastenplicht", opgericht 1 januari
1905; dezelfcle datum waarop onze statuten
in werking traden. Het is interessant om te
zien hoe vroeger verschillende zaken en ta-
ken werden omschreven.

In het reglement van "Naastenplicht" staat
onder meer:
Art. 1: De vereeniging stelt zich ten doel,
om op oud gebruikelijke wijze, dienst te be-
wijzen bi;' overlijden der buren, en wel acht
rechts- en acht links buurmannen.
Art.2z Ieder verplicht zich netjes gekleed te
zyn, zowel bij 't omzeggen als bij de begra-
fenis; verboden is het dragen van blauwe
kiel en klompen.
Art. 3: De nvee naaste buurmannen zijn
verplicht zich te belasten met het omzeg-
gen, en de overledene te laten afschrijven
op tt gemeentehuis, alsmede voor het halen
en terug bezorgen van het kleed.
Art. 4: De bestuursleden onwangen ken-
nisgeving van een sterfgeval.
Art. 5: Bij het halen, zoowel als bij het
brengen der kist ten sterfhuize, worde geen
sterke drank gebruikt.
Art. 6: De oudste van de naaste der dragers
zal als gemachtigde optreden en alzoo man-
schappen aanwijzen bij de baar en naar de
klok.
Art. 7: De dragers bij de baar zullen zorg-
dragen, dat de kist ongeschonden graf-

waarts daalt, en daarna het hoof<l ontbloten
voor de aanwezigen; bij het vertrek der
stoet zich naar den toren te begeven, totdat
dezelve het kerkhof heeft verlaten.
Art. 16: Vergaderingen zullen worden ge-
houden om de drie jaar, voor welk tijdvak
een bestuur wordt gekozen, bestaande uit
drie personen. Zy teden alsdan af, doch
zijn terstond herkiesbaar.

Het bestuur dat bij de oprichting was be-
noemd bestond uit P. Buwalda, F. ïlstra en
A. van der Ploeg.

'§í'at er van deze vereniging is geworden?
Voor mi.j een raadsel. Misschien is deze la-
ter opgegaan in onze vereniging. Ik vind
het ook heel frappant dat beide verenigin-
gen vrijwel gelijkertijd zijn opgericht. In ie-
der geval traden voor beide verenigingen de
statuten of reglementen op 1 januari 1905
in werking. Of zou de oprichting van een
van de verenigingen hebben plaatsgevon-
den uit religieuze motieven?

Jaarvergadering
De vereniging heeft een goed jaar achter de
rug. Maar wat is goed? Ik heb me dat al
eens eerder afgevraagd. Financieel goed be-
tekent weinig sterfgevallen. Veel sterfgeval-
len betekenen financieel slecht. Dit laatste
kan zich in de toekomst voordoen in tegen-
stelling tot vorig jaar. In 2006 zijn negen Ie-
den overleden. Het.iaarlijks gemiddelde ligt
rond de twintig sterfgevallen.

Actuariële reserye
De actuariële reserve is vorig jaar door onze
actuaris berekend en geldt voor drie jaar. In
tegenstelling tot b.v. een accountant die
terugkijkt hoe de cijfers van het afgelopen
jaar tot stand zijn gekomen, kijkt een actu-
aris systematisch in de toekomst op grond
van sterftetafels (dat zijn statistieken, geba-
seerd op cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek), doet voorspellingen en
vertaalt die in financiële consequenties.
Met andere woorden: hij behartigt de be-

t3
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verplichting die de vereniging zichzelf ook
stelt.

Fotoreportage
Op de jaarvergadering presenteerde foto-
graaf J. Kalma uit Leeuwarden een drietal
fotoreportages: a. algemeen werk; b. een re-

PoÍta8e van een.crem"!r_:i .. een reportag€
over onze vereniging. Hij vertelde daarbij
hoe deze reportages tot stand waren geko-
men. Een brandende vraag van het bestuur

ixr
n daar

toch nog een beetje huiverig voor. Toch zou
schrijving'een

vastleggen.
en in overleg

Bijverzekeren
Het is duidelijk dat het bedrag van de le-
denkorting onvoldoende is om de kosten
van een uiwaart te dekken. Door samen te
werken met Axent Uiwaarwerzekeringen
bestaat de mogelijkheid voor het tekort een
verzekering af te sluiten, afgestemd op uw
eigen wensen. \Tanneer u daar informatie
over wenst daÍr kunt u dat doorgeven aan
een van de bestuursleden. De consulente
wordt daarna ingeschakeld om u verder te

7 
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BEÀffiV(IUEÏBÀI. (}P H()TWERDBEÀIH

Op zaterdag 7 juli aanxaande wordt alweer
de derde editie van het beachvolleybaltoer-
nooi gehouden om de Open Dongeradeel
Beach Bokaal. Dit unieke evenement voor
Hol weer plaatsvin-
den 2 km in zee op
een Dit evenement
wordt georganiseerd door volleybalvereni-
ging De Roeken-DVC, in samenwerking
met hoofclsponsor ASD Automaterialen uit
Dokkum.

informeren. In de media zijn berichten uer-
scltenen dat een uerzeheraar oftussenpersoon
klanten tracht te u)ert)en door zich uit te ge-

de pkat-
*rX;:;,

Uituaartuerzeheringen (100o/o dochter uan
Aegon). Een andere maatschappij han dus
nooit namens onze uereniging o?tredin.

Nardus
Per I mei j.l. is "Nardus samenwerkende
uiwaartorganisaties" de officiële opvolger
van het Lslr§f (de koepel waarbij onzr veÍ-
eniging via de federatie was aangesloten) en
het NVU. Beide koepels voor uiwaaÍtoÍga-
nisaties zonder winstoogmerk. Nardus telt
550 verenigingen met 2.000.000 leden en
-veÍzorgt met jaarlijks 12.000 uitvaarten on-
geveer 10 procent van de markt. Via de
Friese Federatie is onze vereniging daar nu
bij aangesloten.

Informatie'§7ilt u informatie over onze vereniging,
neemt u dan contact op met onze secretaris
M. Dijkman-Elzinga, tel. 0519 - 562086 of

vereniging.

Holwerd, |uni 2007

S. Vellinga

Er zal weer worden gestreden in twee klas-
sen, Dames en Heren laag(tlm 2e klasse =
4 tegen 4) en Dames en Heren hoog (van-
af le klasse = 2 tegen2).
Er zal 's morgens van 9:30 tot 13:00 wor-
den gespeeld door dames en heren laag en
's middags van 14:00 tot 17:00 worden ge-
speeld door dames en heren hoog. AIs spe-
ciale gasten hebben we Margo en Kim kun-
nen contracteren. Onder de vlag van
Nederland zullen zij uitkomen op de

i
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Nederlandse toernooien, en proberen te
scoren op internationale toernooien!
Afgelopen jaar waren zy het Thlent Team
van de NeVoBo. Dit jaar onderdeel van de
internationale Nederlandse teams. In 2006
werd een prachtige 3e plek op het Europees
Kampioenschap <20 behaald. In
Nederland werd resp. op de ranking, de 5e
plek behaald, na een aantal keren finale in
de eredivisie. De lat ligt hoog voor deze 2
meiden van 19 )aar, wonende in
Amsterdam. Naast de topsport studeren zij
aan de VU en de HvA. Een mooi, druk le-
ven dus vol ambitie en wilskracht! Doel
voor 2008 zijn de Olympische
Zomerspelen in Beijing (China).
Na de wedstrijden van Dames en Heren
laag gaan Margo en Kim een beachclinic
verzorgen. Met dit evenement worden de
nieuwe volleybalnetten, aangeboden door
AC Delco en ASD Automaterialen officieel
in gebruik genomen. Na afloop van de fi-
nales bij Dames en Heren hoog zal nog een
wedstrijd tegen de winnaars worden ge-
speeld. AI met aI belooft het weer een
prachtige dag te gaan worden met hopelijk
ook prachtig weer. Iedereen is dan ook weer

van harte welkom om een kijkje te gaan ne-
men op Holwerd Beach. Natuurlijk is de
beachbar van Land kZeezicht de hele dag
weer open zodat het aan een hapje en
drankje niet zal ontbreken. Lukt het niet
om te komen dan schakelt u de radio in op
Radio NOF want die is er net als vorig jaar
vanaf 12:00 weer live op de pier bij aanwe-
zig. In verband met dit toernooi is de kop
van de pier vanafdonderdag 6 juli 20:00 aË
gesloten voor alle verkeer. Er wordt door
B.J. Visser Zand- en Grindhandel uit
Dokkum L75 m3 zand naar toe gereden
om er een echt strand te gaan maken.
Kraanbedrijf Vrieswijk zorgt weer voor een
perfect afgewerkte zandvloer.
'§7'e hopen net als vorig jaar op mooi weer,
sportieve prestaties en een tribune vol toe-
schouwers. Bij slecht weer is er een binnen-
locatie geregeld dus het toernooi gaat in ie-
der geval door. Voor meer informatie en/of
inschrijving van teams gaat u naar de web-
site www.holwerdbeachvolley. tk

Namens de Holwerdbeachcommissie

Theo Broersma

MUZIIOI.E Z(}MERÀV()]ID MEÏ JÀil VÀYI{E & MÀRIII{ MÀNS . D()I(!OM

DEBUUI TD V()()R VIRIU()()S DU()

Op vrijdag 22 juni 2007 geven de be-
roemde, langharige pianovirtuoos Jan
Vayne en de bekende organist Martin
Mans een zomerconcert in de Grote Kerk,
Op d: Feze la in Dokkum. zij brengen
een nieuw programma met werken van
hun langverwachte, EERSTE CD ten ge-
hore met spectaculaire, vierhandige wer-
ken, muziek voot twee instrumenten en
improvisaties op hun eigen instrument.

Enkele programmatitels zijn: Mars uit
Aida van Verdi, Once upon a rime in the
'§7'est van Morricone, Conquest of
Paradise van Vangelis, Phantom of the
Opera van LloÈ '§í'ebber en The Battle
Hymn of the Republic van '§Vllhous§.

Martin Mans speelt enkele geliefde orge-

limprovisaties op het majestueuze kerkor-
gel en Jan Vayne improviseert ter plaatse
op verzoeken uit het publiek. De titel van
het nieuwe album luidt: 'Twee klaviervir-
tuozen in concert' en bevat een dwars-
doorsnede van het werk dat zij op hun du-
oconcerten ten gehore brengen. Het con-
cert begint om 20.00 uur.

Reserveren kan op drie manieren via mar-
tinmans.nl, per e-mail: info@martin-
mans.nl of telefonisch op de reserveerlijn:
06-52281279. Op de concertavond zrln
ook kaarten aan de kerkdeur te koop, zo-
lang de voorraad sterkt. De toegang be-
draagt € 15,- en voor kinderen t/m 11
jaar € 7,50. '§7'ie reseryeert l<rljgt € 2,50
korting.

t5
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De Kikkert

In kikkert stiek syn glédde noas

Tioch tek en flaech en einekroas;

De holle stie him nuvre goed,

En dërom song er wol to moed:

Rikkik kik kik! rikkik kik kik!

Hwat bin ik yn myn skik!

Hwa is as ik, sa ryk, sa frij?!

As ik myn nocht yn 't wetter krij,

Dan spring ik fleurich troch it grien,

En steur my suver oan gjin ien.

Rikkik, kik, kik! rikkik kik kik!

Hwa is sa ryk as ik?

Komt my it ien of 't oar bynei,

Dan krírp ik handich ít 'e wei

En as ik frnder wetter bin,

Net ien dyt my hwat leare kin.

Rikkik, kik, kik! rikkik kik kik!

Hwa is sa frij as ik?!

Dèr kaem in eibert langebek

Dy hie hwat foar syn jongen brek;

Hy naem de kikkert by syn kop

En sloech him handich yn syn krop.

O, rikkikkik! o, rikkikkik!

Mar leaver dou as ik!

'Wist u dat:

- Het bord van '§í'aling Dijl«tra wat met Simmer 2000 was geplaatst aan het pand

Hegebuorren 8 en zomaar verdwenen 1ryas, weer teruggevonden is?

- Dorpsbelang en de'§Taling Dijkstrastichting dit geweldig vinden?

- It ferske fan "De Kikkert" 150 jier lyn skreaun is troch \Taling Dijlstra?

tó
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SUMO.WORSIEI.EN MEI I.IVE MUZIEI( ()P DE ilMPIl{O

Op 2 .iuni hadden we sumo-worstelen met
na afloop een optreden van Grutte Geart
op de camping georganiseerd. Rond 16.00
uur werd er begonnen met het sumo-wor-
stelen. De toeschouwers werden getrak-
teerd op een prachtig partijtje worstelen
wat geweldig was om naar te kijken, maar
ook zeker om aan mee te doen!!

Na enige duels melden zich steeds meer
deelnemers om de strijd met elkaar aan te
gaan.

De uiteindelijke winnaars waren;
- bij de jeugd Douwe-Jan de Boer
- bij de dames Neeltsje Veenema
- en de heren Jelmer Pijper.

De eerste prijs was dan ook maar liefst een

heel mooi sumo-worstelaar tenue!!! Helaas
waren alle batterijen van de foto cameras
op en kon erjammer genoeg geen foto van
worden gemaakt.

Na het worstelen was het de hoogste tijd
voor het optreden van Grutte Geart!! AI
gauw gingen alle handjes de lucht in en
werd er uitbundig gedanst en meegezon-
gen. Ook de kinderen vonden het hartstik-
ke leuk en vermaakten zich geweldig op de
camping en in de tent (zelfs de allerklein-
sten waren wel te porren voor een rondje
polonaise!!). In de pauze was er nog een Io-
terij waar mooie prljzen waren te winnen
die beschikbaar waten gesteld door Janny
van't Blomke en slagerij Smith uit Ternaard.
Geweldig!!

Rond 22.30 uur was het helaas de hoogste
tijd en was het feest afgelopen. Ondanks
het tegenvallende aantal toeschouwers
word dit zeker een terugkerend evenement.
Het aanwezige publiek heeft zeer genoten
zodat onze inzet zeker niet voor niets is ge-

weestll! Maar met alleen onze inzet waren
we er nog lang niet. Ook een aantal onder-

nemers, verenigingen en vrijwilligers heb-
ben er voor gezorgd dat dit evenement zeer

geslaagd was.

Dus langs deze weg willen wij nogmaals
melkveebedrijf Fam. Antonides, instalatie-
bedrijf Van Der Hoop, timmerbedrijf
Olivier, autobedrijf P Vellema, uw RVS ad-
viseuse Hilda Dijksma, Bed and Breakfast
Fam. De Grote, Renze van Slooten van
Cafe de Steeg, Concordia, Stichting
Recreatie en toerisme, Germ de Graaf en de
EHBO-ers Anneke van der Ploeg en Alie
Bosgra hartelijk bedanken want zonder jul-
lie sponsering en inzet was dit alles niet mo-
gelijk geweest!!l

Met jullie steun was dit voor ons mogelijk
om er een geweldig evenement van te ma-
ken.

Activiteiten Commissie Holwerd

à r;r ,i' :
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visweg l0
holwerd, 9l5l
06-24410699
05r9-5óI9tI
06-29293722
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WISI U DÀI...

... Doarpswurk samen met de provincie en
'§7'oningcorporatie Dongeradeel wil
onderzoeken of er mogelijkheden zijn

voor een gezamenlijke aanpak om ver-

vallen panden in de dorpen op te kun-

nen knappen?

... Er een mogelijkheid bestaat tot het op-

richten van een woningverbeterings-

fonds.

... Dorpsbelang fotot heeft gemaakt van de

t'wee vervallen panden die er in Holwerd

zijn en het vragenformulier heeft inge-

vuld en opgestuurd?

... Doarpwurk een goed beeld hoopt te

krijgen en dat er in de toekomst hope-

lijk wat aan gedaan gaat worden?

... Dat leden van dorpsbelang inzage kun-

nen krijgen in de notulen van de be-

stuursvergaderingen?

... U dan contact kunt opnemen met de se-

cretaresse?

... Er een verkeersdrempel in de Prof
Holwardastraat geplaatst is op een

woensdag in de maand April?

... Dorpsbelang en mensen van de buurt
hier heel veel werk van hebben gehad

om het zo ver te krijgen en heel blij wa-

ren dat er niet meer zo hard werd gere-

den?

... Op zondagmorgen drie dagen later de

drempel al weer was verdwenen?

... Deze compleet uit de weg is geschroefcl.

\Vij dit een hele laffe streek vinden?

... Dat deze drempel 800,- euro heeft ge-

kost?

\fij dit direct hebben gemeld bij de ge-

meente en dat er opnieuw een drempel

zal worden besteld wat weer 800,- euro

gaat kosten?

\fij hopen dat er in het vervolg van an-

dermans spullen wordt afgebleven?

... Het trapveldje aan de Prof
Holwardastraat weer up to date is ?

... De goals zijn voorzien van nieuwe net-

ten en de kinderen weer heerlijk kunnen

voetballen?

... Het wel belangrijk is dat er dan niet te

hard gereden wordt?

... Het interessant is om eens op de websi-

te www.historische paden.nl te kijken?

... Food Planet weer open is en dorpsbe-

Iang de nieuwe eigenaren veel succes

wenst?

... Het ook interessant is om eens op

www.dongeradeel. nl/hersructurering/ te

kijken?

... U hier alles kunt vinden over de her-

structureringen in de dorpen?

... De O.VH . zd, zorgen dat er nieuwe ver-

wijzingsborden komen in het dorp.

... Deze allemaal in een gelijke kleur wor-

den gemaakt.

... Dit straks weer up-to-date lijkt.

... U persberichten voor de Sawn Stjerren

kunt laten plaatsen.

... Dit doorgegeven kan worden aan

bram.buruma@planet.nl

... Het mailadres van doarpsbelang is:

db@holwerd.nl

HONI'ENPOEP
GRAAG NIET

OP DE STOEP!!

18



HUISÀRTS

L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, rcL 561301, Stationsweg 25.

F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel.

561301.
Uitsluitend bij spoedgevall en tel. 56225 5.
C.F. van der Lugt, tel.0519-571316.

ÀP()IHEEI(
Open van 8.00 tot 10.30 uur.
's Middags van 13.00 tot 17.30 uur.
Bestellen medicijnen 08.00 - 10.00 uur.
Afhalen 16.30 - 17.30 uur.

TRIE§E IA}ID
Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:

- Verpleging en verzorging,
- Kraamzorg
- 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 aawveg 7 0.
Friese zorgwinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca.22 cent
per min.) fuchipelweg 109, 8921 TH
Leeuwarden, Postbus 417, Leetwarden.
058-265 56 10. Geopend ma. t/m vrij.
8.30 tot 17.00 uur en zat, van 10.00 tot
17.00 uur.

(0l{ilfiADRESSEN

Dienstencentrum: vacant
Uiwaartvereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dij kstra,
Achter de Hoven 8, tel 561374
Mobiele teI. 06-20620647
Bij diens afwezigheid: T. v.d. \7oude-
Plantinga, De Tèebus 8, rcL. 562002.

TYSI(}IHERÀPIE

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

562478156t876.

H U ISARISEl{I.ÀB()RÀI()RI U M
Plaats: Nije Nijhofl maandagmorgen van
10.00 - 10.15 uur.

IÀ}IDARIS
Dhr.'§7'. Roux, Beyertstraat 101, tel.
562300.

PEDIIURE
M. Rintjema-IGuize, Morgenzon 10

Behandeling op afspraak, tel. 561689.
Elisabeth Broersma, Ringweg 34,
Brantgum, tel.561594

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

Agenda data en kopij uiterlijk 4 septem-
ber 2OO7 inleveren bij Tineke Veldema,
P6lewei 16 te Holwerd.
E-mail: d.veldema@home.nl

DE BIBI.I()BUS
Volwassenen
/jeugd:

OBS:
CBS:

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

trr-rr- -rrr-t
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