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En dan is dy simmer alwer hast foarby. t
Moaie fan fekànsje is as jo earne oars binne,
sels as is it yn Fryslàn, dingen altyd krekt
wat oars binne as yn je eigen wenomjou-
wing sa as lànskip, plantengroei, folksaard
ens. Je komme sa ek op leuke ideeën byg.
in bushokje mei in prachtige skildering der-
op. Sa wurdt keunst op in moaie menier
funksioneel.

HerstÍuctuÍering
Intussen is er een start gemaakt met de aan-
leg van de riolering in het herstructure-
ringsgebied. Het wordt een gescheiden rio-
lering, ook één voor de afroer van regenwa-

ter naar de sloot aan de Ternaarderwei. Ook
is men begonnen met de bouw van 4 seni-

orenwoningen aan de Kamp. Dat worden 2
huur- en 2 koophuizen. De huurhuizen
z\n al verhuurd. Het is de bedoeling dat
met de aanleg van de speeltuin ongeveer
eind, 2007 wordt begonnen.

Zo belooft dit deel van het herstructure-
ringsplan sarnen met de nieuwe super-
markt, een mooie, moderne buurt te wor-
den. Met de bouw van de seniorenwonin-
gen bij de Nije Nijhof wordt waarschijnlijk
een begin gemaakt in november. Het is de
bedoeling dat er ook een informatieavond
komt over dit nieuwe plan.

Dorpspomp
En plotseling was de dorpspomp verdwe-
nen. Na enig navragen bleek de pomp door
mensen van de gemeente te zijn rwegge-

haald. Hij zou vernieuwd en opnieuw ge-

verfd worden. Dat is inderdaad gebeurd.
Hlj ziet er \Meer mooi uit. Helaas kan hij
niet als waterpomp worden gebruikt.

Dorpwisie
Op 4 september was er een bijeenkomst
van dorpsbelang met Thom Vellinga van
doarpswurk en Benjo Verberkt over de
dorpvisie. Aan de orde kwam hoe de toe-
komst van Holwerd eruit zou kunnen zien
en hoe we daar met elkaar gestalte aan kon-
den geven. Het ging over een dorpshuis in
combinatie met andere zorgfuncties, de
sporthal, recreatie en toerisme, dorps-
feesten, woningbouw enz. Het is de bedoe-
ling dat er een discussie/informatieavond
komt waarin we plannen, ideeën e.d. kun-
nen uitwisselen. '§í'e willen u alvast oproe-
pen om hier aan mee te doen.

As lëste
Fierder winskje wy elk in goed en aktief
hjerst- en winterseizoen ta. Miskien wolle
jo ek ris in stikje skriuwe foar de Doarpsbel.
Byg. oer in moaie film as boek dyt jo sjoen
as lézen ha. Dat wie it earst wer.

Sara Hofman

REDÀTIIE WIJZIOIl{O

Hallo lezers van de Doarpsbel,
Als redaktie van de doarpsbel heb ik beslo-
ten na ruim 6 jaar hiermee te stoppen. In
de eerste jaren dat ik de doarpsbel verzorg-
de, kreeg ik de kopy meestal nog handge-
schreven of gerypt. Alles kun je tegenwoor-
dig mailen. En dat kan vanaf het volgende
nummer wat in december uitkomt nu naar:

fr ansmfennema@ gmail. com

Frans neemt de taak van mij over. Kopy dus
graag inleveren of mailen voor dinsdag 4
december bij: Frans Fennema Hegebuorren
7, tel.562315.

Tineke Veldema
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Mijn naam is Anton §Tiersma en ik ben ge-
boren op de §Tortelhaven in Dokkum, waar
ik een prachtige jeugd.heb g.h"i..I! hen de
jongste uit een gezin van 4 kinderen.
Helaas heb ik mijn vader verloren toen ik
tien jaar was en dat is ook de reden dat ik
hem nog wel een keer zou willen ontmoe-
ten.
Op mijn 20ste ben ik getrouwd met Hanny
Steegstra en hebben wij het huis van slager
Sikke Boorsma aan de Klokstrjitte in

T(}l{IR!BUIIE

Beste leden van Dorpsbelang,

Tot nu toe werd de jaarlijkse contributie al-
tijd bij u opgehaald. Omdat dit veel werk is
en nogal tijdrovend willen wij vanaf vol-
gend jaar de contributie graag innen via
automatische afschrijving. In de loop van

Holwerd gekocht. '§7ij wonen hier in-
middels alweer 27 jaar.'§?'e hebben 3 kin-
deren: Nynke, Hedzer en Luitzen en 1

kleinkind: Diego-Hedzer. Toen ik klaar was
met school ben ik als monteur in de vang-
rails gaan werken. Daarna heb ik ongeveer
20 jaar als automonteur bij v/d Alker in
Dokkum gewerkt. Vervolgens heb ik een
aantal jaren als taxichaufFeur bij TCD in
Holwerd gewerkt en inmiddels ben ik bijna
9 jaar werkzaam als conciërge/kantinebe-
heerder op het Dockinga College (VMBO-
th) in Dokkum en dit vind ik echt een
wereldbaan!
Het dorpsleven bevalt mij prima en woon
hier dan ook met veel plezier. In Holwerd is
op sportief gebied veel te doen. Ik doe aan
verschillende sportactiviteiten mee waaron-
der volleybal (ruim 25 jaar), badminton,
kaatsen en jeu de boules. Qua sporten kan
ik hier dus goed uit de voeten.

Verzamelen is ook een hele grote hobby van
mij. Ik verzamel al 27 jaar volle bierflesjes
vanuit de hele wereld. Mijn verzameling

600 bierflesjes en

:ftruuuf;
stripboekjes. De Suske & \Wiske vetzame-
ling is op een paar oude exemplaren na
compleet.
Kijk eens op zolder, misschien zit er nog
wat voor mij bij??????

Met vriendelijke groet,
Anton'§Tiersma

volgend jaar komen wij bij u aan de deur.
Het blijft natuurlijk altijd mogeli.ik om op
de gewone manier contant te betalen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Dorpsbelang Holwerd
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Het is de bedoeling dat de Ned. Herv. kerk
van Holwerd overgenomen zal worden
door de stichting Alde Fryske Tsjerken met
de verplichtingen die daarbij horen.

Een van de bepalingen is dat in de kerk ac-
tiviteiten plaats zullen vinden. Dat kunnen
z\nb\v. activiteiten op kerkelijk, cultureel
of kunstzinnig gebied. Er zijn aI 15 kerk-
diensten per jaar gepland in de kerk. De
stichting heeft aan dorpsbelang gevraagd of
zij mensen willen zoeken die een commissie

Y}ISEÏ Y()()R H()TWERDER SP()RIHÀI. OÀAI D()()R!!

Dankzij de eensgezindheid van de sporwer- '§7'at

enigingen en dorpsbelang Holwerd hebben zo d
we de eerste slag om behoud van onze hal kost
gewonnen. Maar hoe komt het op de lange college met de tekorten in Dokkum altijd
termijn? soepel om, denk alleen maar aan de meer-

kosten van het gemeentehuis!!
Is het college voldoende doordrongen van
het grote belang van onze hal voor de Met het geplande onderzoek van 50.000
dorpsgemeenschap? Als je de raadsvergade- euro te laten vervallen en dit geld te gebrui-
ringen een beetje volgt, is het weer alles ken voor brandveiligheid komen we heel
Dokkum urat de klok slaat. '§l'aarom is er ver en kunnen we nog heel lang plezier heb-
geen lange termijn visie wat betreft de ben van onze unieke hal.
sporthallen in onze gemeente.

willen vormen om de kerk te beheren en er
activiteiten in te organiseren.

Bij deze doet dorpsbelang een oproep aan
mensen die hier iets voor voelen. U kunt u
opgeven bij telnr. 561875 of 561694 ook
voor verdere informatie.

U kunt ook het e-mailadres van dorpsbe-
lang gebruiken: db@holwerd.nl

Via allerlei omwegen is het inmiddels dui-
delijk dat de Tlimmer in Dokkum is afge-
schreven en er dus een nieuwe hal in
Dokkum bij moet komen. Maak de plan-
nen voor ee n grote Multifunctionele
Sporthal in Dokkum maar bekend, maar
laat onze hal daarnaast ook bestaan. Onze
Sporthal de Ynset staat er nu25 jaar en ge-
zien de bouwkundige staat kan hier nogze-
ker 25 jaar bij.

Ook voor de toekomstplannen zou het
goed zijn een dergeliike termiin vast te leg-
gen. Dit is zeker belangrijk om aan de slag
te gaan met besparende maatregelen zoals
energiebesparing, windenergie en mis-
schien zonnepanelen. Ook voor vrijwilli-
gers en beheerders is het van belang om eni-
ge zekerheid te hebben.

Het lijkt me dan ook goed om op de eerst-
komende hoorzitting op dinsdag 25 sept.
in de IJsherberg te Dokkum te komen met
onze eigen plannen en het college onder
druk te zetten. Om met een lange termijn-
visie te komen!

De strijd is nog niet gestreden en we moe-
ten nu voor onze kleinkinderen opkomen
om ze ook in de toekomst de gelegenheid te
geven in eigen dorp te sporten. Ik hoop
weer op jullie aller inzet!!

Sara Hofman

Douwe Kuipers,
Actiegroep behoudt de sporthal
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Secretariaat: P6lewei 11, 9151 HX Holwerd;
tel. 0519 - 562086.
Corresp.adres: Postbus 3,9150 AA Holwerd
Aangesloten bij de Federatie van Uiwaarwer-
enigingen in Friesland.

Vakantie...
AIs bestuurder ben je soms te pas en te on-
pas bezig met het werk van je vereniging.
Zelfs tijdens de vakantie word je ermee ge-
confronteerd of zr,ek je het zelf op. Op onze
fietstochten samen met mijn echtgenote -
soms ook met vrienden - bezoeken we
onderweg geregeld kerkhoven. In de zuide-
lijke landen van Europa vind je in bepaalde
streken complete bouwwerken waarin één
of meer overledenen zijn opgebaard.

In de provincie Groningen vinden we op
grafstenen vaak tekens en spreuken. Heel
interessant om die te lezen al moet je wel
eens enige moeite doen om de teksten te
ontcijferen vanwege de ouderdom van de
stenen. Ze vertellen in enkele zinnen veel
over het leven van degene die er begraven
ligt. Op een klein oud kerkhof loopt een
aantal schapen het gras kort te houden rond
de toren en de grafstenen.....

Op een fietstocht in het grensgebied met
onze oosterburen bezoeken we een buiten
een Duits dorpje gelegen kerkhof, De gra-
ven zijn identiek aan elkaar: De grafbedek-
king bestaat uit een liggende rechthoekige
steen met daarop de persoonlijke gegevens
van de overledene.

Geen dubbele graven, waar man en vrouw
naast elkaar liggen. Een echtpaar zou naast
elkaar begraven kunnen worden als ze toe-
vallig tegelijkertijd overlijden.'§í'anneer dat
- in de meeste gevallen - niet gebeurt, dan
ligt de laatst-overledene 'iets verderop'.
Rondom de graven kunnen nabestaanden
beplanting aanbrengen.
'§7'at opvalt is dat het kerkhof in tweeën is
verdeeld. De ene helft bestaat uit graven,
voorzien van stenen markeringsbanden en
beplanting (foto 1). De andere helft bestaat

alleen uit de liggende steen. Zonder be-
planting. Geen enkele versiering of iets van
dien aard (foto 2). Makbij werkt iemand in
zijn moestuin en we vragen wat de reden
van die twee-deling is. "Onderhoud", da-
mes en heren, "onderhoud; kosten bespa-
ren". Hij vertelt dat alle versiering, de be-
planting en de markering van de graven na

"::;hun
plaats.

Geloven
Henk Kok schrijft in het juli/augustusnum-
mer van het maandblad Uiwaart over gelo-
ven. et Drentse
Hav n koopgra-
ven datum 21
mei 1907. Onder de familiegegevens staat
met grote letters: 'Deze grafkelder nimmer
te openen of te vervreemden'. Op een an-
dere grafsteen staat: 'Deze steen niet eerder
te verwijderen dan op de Jongste Dag'.

Aanleiding tot het opzoeken van deze tek-
sren in zijn archief was het boekje van pro-
fessor Anne van der Meiden. Een boek vol
wijsheden en anekdotes, geschreven door
een man met een enorme levenservaring en
humor en, als zoon van een koster/aanspre-

Foto I

Foto 2
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rr, uitstekend bekend met het uitvaartwe-
EIr-

Et in het boek ook tot uiting komt, is het
Gvaste geloof, uit de l9e en 20e eeuw, in
rn volkomen lichamelijke opstanding.
Én der Meiden hierover: "Vele jaren gele-
lrn vertelde een nazaat van een excentrieke

íke landgoedbewoner dat een van zijn
mrvaderen in zittende houding op het
brpskerkhof was begraven, vlak bij de in-
lang van de dodenakker.

|tn, de Heer tegemoet. Er zijn nu eenmaal
r:rngen en standen." Je moet er maar opko-
rlcn..... Dat wij nu om zulke gedachten la-
óen vinden we normaal. Maar twee lande-
hilre onderzoeken waaraan de heer Kok
feft meegewerkt, hebben nog veel meer
nn deze verhalen naar boven gehaald.

I(ok Men vertelde mij dat toen een groot-
vder destijds op sterven lag, de gehele fa-
milie 's middags bij elkaar was geweest in
de grote eeuwenoude boerderij om afscheid
3e nemen.

DO(IPSOTZIilDE OEMEEI{ÏE H()TU'ERD ()ROÀilI§EERI Tfl R

De Doopsgezinde gemeente Holwerd, Blija
en Ternaard organiseert op zaterdag 3 no-
rmber 2OO7 va:n 13.30 - 17.00 uur een
gezellige fair in haar kerkgebouw aan de
Stationsweg 5 te Holwerd. Iedereen wordt
hiervoor van harte uitgenodigd.

De àir is een van de vele acties die worden
georganiseerd om geld bij elkaar te krijgen
voor de ophanden zijnde restauratie van het

Tegen de avond ging de dominee (op de
fiets) nog even langs om te zien hoe de toe-
stand was. De stervende lag in de bedstee
en de dominee zette zich op de stoel voor
het bed met de bijbel in de hand.
"Gerrat", zei de dominee, "zullen wij nog
even bidden?" Uit de mond van de oude
man klonk zacht: "Laat maar dominee,
over vijf minuten spreek ik met de Baas
zelf."

Als afsluiting een wijs woord van prof. Van
der Meiden: "Onze plicht schrijft ons voor
dat wij iemand de laatste eer bewijzen.
§Taarom hebben wij de overledene bij leven
niet de eerste eer gebracht?"

De vereniging
Informatie over onze vereniging en haar
werk kunt u inwinnen bij de secretaris M.
Dijkman-Elzinga, tel. 0519 - 562086 of bij
de penningmeester S. Vellinga, tel. 0519 -
561759.

Ook voor informatie over het lidmaatschap
kunt u bi.i hen terecht.

Holwerd, september 2007
S. Vellinga

sistorie achter de kerk op vrijdagavond 2
november 2007 tussen 19.00 en 20.00 uur
en op zaterdagochtend 3 november 2007
tussen 10.00 en 11.00 uur.

Ook worden tijdens de fair producten ten
toon gespreid en verkocht, die de gemeen-
teleden met gebruik van hun bijzondere ta-
lenten hebben gemaakt.

interieur van het prachtige kerkgebouw dat De middag wordt feestelijk omlijst, met
dareert uit 1850. Iedereen wordt opgeroe- spelletjes, muziek en versnaperingen.
pen om zoveel mogelijk spullen te verzame-
len en ter beschikking te stellen voor ver- Toegang is gratis. Meer info is verlaijgbaar
koop. De spullen kunnen - voorzien van de bij §7. Frankema, tel. 06-51246528. K)k
waagprijs - ingeleverd worden in de con- ook op www.dgholwerd.doopsgezind.nl.
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Omdat zo'n beetje in de laatste weken van
de vakantie, wanneer iedereen terug is ge-
keerd van de campings in binnen en bui-
tenland, de klad er in zit bij de kinderen -
ze zijn terug in Holwerd en vallen in een
soort van gar, en moeten nog een tijdje
voort totdat de scholen weer beginnen -
hebben \Me met onze activiteiten ioko ons
over dit probleem gebogen. Zo zyn we op
het idee gekomen onze jonge medemensen
nog van dienst te zijn door voor hun een
vakantie in Holwerd te organiseren en wel
in de vorm van een tentendorp. Reclame
hebben we gemaakt om ruchtbaarheid te
geven aan onze plannen en dit bleek ook nu
weer een pnma oPmaat voor wat we ln pet-
to hadden voor ons geliefde lokale volwas-
senen in de dop.

Zcin 40 kinderen hadden zich opgegeven
en hadden er zin in!! Rond elf uur had ie-
dereen zich verzameld bij het tentendorp
op het trainingsveld achter de sporthal.
Bepakt en bezakt met luchtbedden, slaap-
zakken, bestek, tentjes, zaklampen, lees-
voet persoonlijkheid, karakter en wat niet
aI. De bedden konden helaas niet meteen
klaar gemaakt worden omdat een aanko-
mend noodweer in
het water te doe rd
besloten dat we nt
moesten houden. U weet hoe dat gaat, dat
hoef ik u niet te vertellen maar alle banken
moesten snel naar binnen en zo konden we
tenminste lekker droog eten en nat drin-
ken.

Nadat we met zijn allen middels de beken-
de Germaanse rituelen (veel patat eten en
zoetigtreid 

. 
drinken (red.) de weergoden

gunstig hadden gestemd konden ze niet an-
ders dan onze inspanningen belonen met
prachtig tentendorpweer voor de rest van
d. d"g. En omdat we niet kleinzerig waren
mocht het af en toe ook nog een spatje re-
genen. Goed!

's Middag hadden we een speurtocht door

schat". De kinderen konden d.m.v. op-
drachten (waar zelfs een lokale baardeloze
goedheilig man uit Spanje aan meedeed)
stukjes van een schatkaart verdienen.
(Hopen dat ze niet gaan twijfelen aan hun
geloof in deze gulle kindervriend).

'§7'anneer 
ze de kaart compleet hadden kon

er worden gezocht naar de schat die be-
stond uit een klei
Sinterklaas wilde
een kijkje neme
trakteerde iedereen, nadat er een paar
mooie liedjes werden gezongen en braaf
rechtop zeten, op pepernoten!!

Na de speurtocht konden de kinderen weer
lekker vrij spelen. \7e hadden een groot
stuk plastic op de grond gelegd en de kin-
deren die dat wilden konden even heerlijk
builschuiven. Dat het wel in de smaak viel
bleek wel uit de rij die steeds maar groter
werd!!

Na het douchen was het alweer etensdjd.
Op het menu stond patat, we hadden geluk
dat we cafetaria de Steeg bereid vonden dit
in enorme hoeveelheden voor ons te berei-
den wat door iedereen werd gewaardeerd.
Op een enkel stukje na is de hele voorraad
door de verschillende keelgaten naar de

;'uiste plaats gegleden.

Na de patat was het tijd voor de disco in de
Sound. De jongens stoer en uitgezakt in de
hoeken op de banken en de meisjes op de
dansvloer (ja, er is nog niets veranderd met
vroeger!!!). Hoewel om heel eerlijk te zrln
werd er toch door een paar jongens nog
even een mooie show in jumpen gegeven.
Na de disco was het weer tijd om terug te
keren naar het tentendorp, waar vuurton-
nen hoog vuur prijsgaven, knappend sissen-
de houtblokken verterend daarbij een wel-
dadige warmte voor iedereen verspreidend
en de prille avond opluisterend met een
sprookjesachtige sfeer!

het dorp met als thema "jacht naar de Het laatste op het programma was een

8
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spannend verhaal verteld door zigeuner/to-
venaar Gandalf Kuipers. De verhalen ble-
ken zo eng te zijn dat de schrik er bij som-
mige kinderen behoorlijk in zat. Na een
professioneel therapeutisch advies van een
van onze medewerkers ter plaatse moest
Gandalf de kinderen schoorvoetend beken-
nen dat de verhalen niet waar waren, daar-
mee was de tere kinderziel gelukkig weer
gered. Voorlopig! Je weet natuurlijk nooit
wat er 's nachts tijdens de droomslaap van
terugkeert, maar daar krijgen ze eelt op hun
ziel van. Dus dat is goed.

Hierna was het de hoogste tijd om te gaan
slapen. De kinderen die niet bleven slapen
werden opgehaald door hun ouders, waar-
van enkelen aI eerder op de avond gezellig
in het tentendorp waren gekomen. Nadat
de blaasjes waren geleegd gingen alle kinde-
ren hun tentjes in om te slapen. Tenminste,
dat was de bedoeling... na nog wat hebben
gepraat en gelachen was het rond twaalf uur
toch redelijk stil en lagen de meesten lekker
te ronken.

Tja! en dan komt voor de leiding hetzwaar-
ste gedeelte van de dag: wachten tot écht ie-
dereen slaapt. Noodgedwongen en niet be-
paald met tegenzin hebben we het ons maar
gezellig gemaakt rond het kampvuur, daar-
bij een speciaal soort sap drinkend wat de
nacht draaglijker maakte totdat uit de tent
alleen nog maar geruststellend gesnurk
kwam. Na een paar uur vertrouwden we er
op dat iedereen sliep en konden we ook
eindelijk zelf op één oor gaan liggen.

Een paar van ons zijn bij de kinderen in de
grote tent gaan slapen maar dat werd niet
echt op prijs gesteld vanwege het nogal hin-
derlijke gesnurk van één van hen. Volgende

keer toch eerst maar even een onderzoekje
vooraf naar slaapgeluiden van begeleiders.
Na een kort nachtje was het alweer tijd
voor het ontbijt, want heel veel jongens
moesten voetballen. Rond half tien gingen
de andere kinderen ook huiswaarts en heb-
ben wij de boel weer opgeruimd.

Al met al hebben wi,j als activiteitencom-
missie en extra vrijwilligers, het echt hart-
stikke leuk gevonden, de dag en nacht zijn
voorbij gevlogen. De kinderen waren fan-
tastisch en deden goed mee. \íe kunnen u/
jullie vertellen dat we echt uitzien naar vol-
gend jaar!!! Tenminste... wat ons betreft
kan het volgend jaar zeker weer!!

Op www.youtube.com staan drie leuke
filmpjes van het tentendorp, die zeker de
moeite waard zyn. Om deze filmpjes te be-
kijken hoeft u alleen maar het woord ten-
tendorp en Holwerd in te typen en de rest
wijst zich vanzelf. Graag willen we nog de
Voetbalver., Concordia, de Sound,
Zigeuner Douwe, Vaders en Moeders,
Cafetaría de Steeg, Coop supermarkten be-
danken want zonder hun steun en inzet was
dit alles niet mogelijk geweest!!

\Vat hebben we toch een prachtig dorp
waar eigenlijk toch iedereen voor elkaar
klaar staat en samen werkt als het moet!!!

Vr. gr. Activiteiten commissie Holwerd

Ps. Er zijn nog yvrrat spullen achtergebleven
bij het tentendorp dus als je een sok
/onderbroek/ bekers, afi,al zakjes, plastic
bekers, bloedsomloop, woordkeus of iets
anders bent kwijtgeraakt kan je dat afhalen
bij Maaike Jongsma. Tel. 561933.
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Op zaterdag 2 juni hadden wij een kleding-
beurs georganiseerd in het Sintrum. De
hele grote zaal was tot de nok toe gevuld
met kleren en speelgoed. Toen om 10.00
uur de zaal open ging was het grote wach-
ten op de kijkers en kopers!! Helaas wisten
maar een paar mensen het Sintrum te vin-
den en dat was wel wat jammer. MENSEN
U WEET NIET \7AI U HEEFT GE.
MISTI
Het aanbod was enorm! Kleine/grote ma-
ten, nieuwe kleding, kinderkleding, merk
kleding voor weinig, speelgoed voor nop,
kortom voor ieder zat er wel wat bii.

Ondanks de tegenvallende bezoekers heb-
ben de verkoopsters toch een hartstikke ge-
zellige dag gehad. Iedereen was positief en
daarom hebben wij besloten het er toch

rilzÀMEuilos AfitE scHo0LlflilDEREl{ tfiiltÀ 0R00r sutffs
Hartelijk bedankt mensen uit Holwerd en
omstreken, voor de vele bijdragen die ik
-9+, onwangen. Velen hebben zich voor
mij ingespannen om extra geld in te zame-
len. Van deurcollecte kerk, voetbalkalen-
ders en dvd verkoop van de playbackshow
tot massage's en draaiend rad in de sport-
kaatine en natuurlijk de mensen die via de
bank geld hebben overgemaakt. Zonder
jullie hulp had ik nooit zoveel geld kunnen

nog maar eens op te ïvagen. Vandaar dat er
op §íOENSDAGMIDDAG 3 oktober van
14.00 tot 16.00 uur \Meer een KLEDING
EN SPEELGOEDBEURS wordt georgani-
seerd! 

'§?'ant wie wil dat nou niet een com-
plete nieuwe' outfit voor een prikkie!
MAAK ER EEN HOBBY Vz\N! En ont-
dek hoe leuk het is!!! De entree is gratis.

Heb je ook nog veel nette kleding en/of
speelgoed liggen wat nog een tweede leven
waard is, geef je dan voor 21 september bij
ons op. Kosten € 6,50 voor een plek mét
tafel. t Ochtends van 10.30 tot 11.30 kun
je de spullen alvast uitstallen!

Opgave en meer info:
Anyta Veenema 56 14 20
Nina de Jong 56 15 65

inzamelen. De teller staat op dit moment
op €1410,00 en er komt nog steeds geld
binnen. Voor degenen die alsnog een steen-

{e willen bijdragen ,is dit het bankreke-
ningnummer: 29.60.75.663 t.n.v. N.J.
Veenema inz-actieschoolkinderenkenia.
Niets moet, alles mag.

Vriendelijke groeten,
Neel§e Veenema-Hiddema

ten en iemand die deze wil beheren (dit kan
ook dezelfde persoon zijn).

Schriftelijke reacties greag naaÍ db@hol-
werd.nl of telefonisch naar O519-561694.

Graag reageren voor 1 1 oktober 2007.

()PR(}EP ()PR()EP (}PR()EP OPROEP ()PR()EP ()PR()EP OPR(}EP ()PR(}EP

De Ondernemers Vereniging Holwerd en
Dorpsbelang Holwerd zijn niet tevreden
over de huidige website Holwerd.nl. §7ij
vinden dat er een nieuwe website moet ko-
men.

Omdat wij zelf niet over de hiervoor beno-
digde kennis en tijd beschikken, zoeken wij
iemand die een nieuwe website kan opzet-

10
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De collecte voor het Epilepsiefonds heeft in
ons dorp het mooie bedrag van € 610,- op-
gebracht. De collectantes en de gevers allen

hartelijk bedankt namens het epilepsie-
fonds. De macht van het kleine.

M. Boonstra-de Jong

met de kerk in een wapenschild (1980) heb
ik al. Bijvoorbaat dank.

R. Kuipers, Stationswesià: 
i]i Jà6

Martens. Hij is maar liefst 51 jear lang
voorganger gev/eest van de Doopsgezinde
Gemeente te Holwerd, van 1798 tot 1850.
Naast dominee rryas hij ook schoolopziener
in deze regio en dichter en vertaler. Over
hem is enkele jaren geleden een boek ver-
schenen, en het leek ons goed om dezn on-
bekende Holwerder eens \Mat meer bekend-
heid te geven.

Op zondagmiddag 18 november organise-
ren we in samenwerking met Cor Anjema
een zgn Tsjochconcert. Het gaat hier om
fryke folkmuziek. Optredens worden ver-
zorgd door het duo Nanne en Ankie, en het
trio Jankwadraat en Henk. Terzynerrijd
zult u de posters voor deze middag wel zien
hangen in Holwerd. Al deze activiteiten
vinden plaats in de kerk.'§7ij hopen dat u
bij (een van) de activiteiten aanweitg zulr
zrjn. U kunt dan zelf ook constateren, dar
een grondige restauratie wel gerecht-
vaardigd is. Voor verder info kunt u kijken
op onze website: www.dgholwerd.doopsge-
zind.nl.

Namens de fondsenwervingscommissie van
de Doopsgezinde Gemeente Holwerd Blija
Ternaard:

Durkje Bierma, Henk Bos, Jan Idsardi en

Jouke Zijlstra

Tegen een reële vergoeding, lepeltjes met
afbeeldingen van Nederlandse kerken.

Van Holwerd met de Ned, Herv. kerk zijn
er 2 à 3 in omloop. Het gekleurde ontwerp

RESIÀURÀÏIE DOOPSOEZIilDE IGRI(

Zoals misschien bij u bekend is, ligt het in
de planning om het interieur van de
Doopsgezinde kerk aan de Stationsweg het
komende jaar te restaureren. Het stucwerk
op de muren moet worden hersteld, er
wordt een nieuw verlichtingsplan gemaakt,
de vloer wordt vernieuwd evenals het ver-
warmingssysteem. Het geheel zal opnieuw
worden geschilderd; het meubilair in oor-
spronkelijke eikenhoutimitatie. De werk-
zaamheden zullen in januari 2008 begin-
nen, en ongeveer een halfjaar duren. Deze
restauratie kost heel veel geld. Om de
middelen hiervoor bijelkaar te krijgen,
schrijven we fondsen aan en houden we de
komende maanden verschillende acties.

Een van die acties is een enveloppenactie.
In de week van 14 oktober aanstaande kunt
u als inwoner van Holwerd een brief ver-
wachten met het verzoek of u een bijdrage
wilt leveren voor de restauratie. Enkele da-
gen later halen we die envelop weer bij u
oP.
Op zaterdagmiddag drie november, dat valt
in ons jaarlijtse themaweekend, wordt er
een Fair gehouden, waar onder andere spul-
len verkocht worden die geld op kunnen
brengen. Naast deze actie organiseren we
ook een lezing, die gehouden wordt op 13
november aanstaande. Prof. dr. Piet Visser
zal dm vertellen over dominee Marten
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Op woensdag 22
augustus ls gFm-
nastiekvereniging
Chariëtto weer ge-
start met het nieu-
we seizoen. Dit
seizoen een aantal

kleine wijzigingen in de tijdstippen van de
lessen op de woensdagmiddag:

Kleuters: 13.15 tot 14.00 uur
(kinderen vanaf 3 Yz jaar en groep I en 2
basisschool).
Deze les is in eerste plaats gericht op een
brede motorische ontwikkeling voor het
kind en legt een basis voor alle andere spor-
ten (dus niet alleen gymnastiek).

Bij kinderen doet de belangrijkste motori-
sche ontrvikkeling zich namelijk voor tus-
sen het derde en zevende levensjaar.

Recreatie 1: 14.00 tot 15.00 uur
(kinderen uit groep 3, 4, 5 basisschool).
Voor de jonge gymnasten zijn er lessen die
een logisch vervolg zljn op de hiervoor ge-

noemde les. Als nieuweling instappen is na-
tuurlijk altijd mogelijk!

Recreatie 2: 15.00 tot 16.00 uur
(kinderen uit groep 6,7,8 basisschool).
Voor de oudere gymnasten is er oefenstof
beschikbaar die dieper in gaat op het al eer-
der geleerde. Begin je nu pas met gym-
nastiek/turnen, dan is dat geen probleem,
de les wordt in makkelijke en moeilijkere
vormen aangeboden.

Selecrie: l6-15 tot 17-45 rrr
'§?'oensdasochtend is er Keeo Fit van 9.00
tot 10.00 uur: deze vorm van bewegen is
vooral geschikt voor 55+. Het doel van deze
les is om de spieren soepel te houden en de
conditie op peil te brengen/houden.

Alle lessen vinden plaats in de gymzaal van
sporthal de Ynset in Holwerd. Nieuwsgierig
geworden??

Kom gerust een kijkfe nemen of doe
mee!

()ilZE DRUMBÀ]{D HEETI

Beste dorpsbewoners,

DRIilOE}ID ilIEUWE I.EDE}I ]{()DIO!

Hier volgt een belangrijke mededeling:

Onze drumband heeft dringend nieuwe
leden nodig!

Zoals u misschien wel weet, is onze drum-
band, "de Bazuin" Holwerd, gefuseerd met
drumband "de Eendracht" uit Marrum. De
gehele drumband telt momenteel 12 leden,
waarvan er maar 4 bij Holwerd horen, (de

overige leden zijn leden van Marrum).

'§7'anneer er geen leden uit Holwerd bij ko-
men, zijn we genoodzaakt deze 4 leden naar
Marrum te laten gaan. Dit houdt in dat er

dan geen drumband meer in Holwerd be-
staat. En dat zou toch heel erg jammer zijn,
want wat rs nu een muziekkorps zonder
drumband?

Dus: Houdt u van onze drumband en li.ikt
het u leuk om muziek te maken; aarzel dan
niet en kom eens een kijkje nemen op de
laatste 2 donderdagen van de maand in het
clubgebouw bij 't Sintrum.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

A. vd Galiën
Beyertstraat 52
Tel:0519-562442

l2
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IÏ PERTEIfiE BYID

Byldhouster Nell Jeffreys mei dan wol 82
wëze, in leaf lyts wyfke sil sy noait wurde.
Sy is feninich en fitaal. En sy bliuwt op 'e

syk nei de perfekte foarm foar har bylden.
Mar ek fan har beide dochters Grace en

Judith hat sy altyd it uterste frege. Sy hat
noait fernommen dat de dochters der troch
har öfivizende hàlding tndertroch gongen.
Op de jirn foar de iepening fan in grutte ek-
sposysje rinne de spanningen tusken Nell
en har dochter Judith heech op. Grace is
tritich jier lyn fuortrrin en noait werom
kommen. Dat riedsel spoeket troch it lib-
ben fan Nell en Judith. Ek letterlik de
s§m fan Grace ferskynt. De froulju wurde
twongen óf te rekkenjen mei de bylden fan
it ferline. Mei It perfekte byld bringt
Tryater wer in Nederlànse premiére fan in
Iers stik, nei de Ierlàn-trilogie fan
MacDonagh en De gebedsgenezer far. Brran
Friel. Skriuwer Thomas Kilroy (1934) ín

BRÀ]I! BRÀil!

Itis 1943, earne op it plattelàn yn Ingelàn.
Sàn bern boartsje bttendoar yn 'e sinne.
\Vat witte sy fan de grutte '§í'ràldoarloch

dy't har heiten oan it ótlochtsjen binne?
De bern boartsje fleantÉchje en parasjute.
Sy klimme yn beammen, sy fiochtsje, sy jeie
mei-inoar in iikhoarn op en meitsje it bist-
je dea. Sy boartsje mei !oer... Boarterij,
spul en oarloch rinne yn elkoar oer.

De bern wurde spile troch folwoeksen ak-
teurs. Bràn! Bràn! giet oer langstme nei de
bernetiid mar ek oer 0nwissens en hoe

MÀTTIEIRÀBA]{TJES BIJ H(}TWERD

Hoewel het niet echt toeristische attracties
zijn, verdienen de 'maffiatrabantjes' in een
weiland bij Holwerd speciale aandacht.

Strak in de zwarte lak schreeuwen ze om
aandacht. 'MAFFIT{ staat er op de voor-
ruit. Knipogen ze nou naar de passerende
automobilisten?'Wie biedt?

master yn it delsetten àn krachtige karak-
ters, like werkenber as eigensinnich. Foar
Aly Bruinsma, Marijke Geertsma en
Thmara Schoppert is it in titdaging om ta-
gelyk de yntinse relaasjes wer te jaan, de
Ierse sËar op te roppen en de humor fan it
stik sprekke te litten. Foar de regy tekenet
Anny van Hoof dy't by Tiyater írnder oaren
Lette ropping regissearre. De regy fan dit
stik is foar har in pracht gelegenheid om
mei de spylsters de relaasje tusken in mem
en har dochters te írndersykjen en der in
oargripende foarstelling oer te meitsjen.

Tekst: Thomas Kilrov
Oersetting: Bouke Oldenhof
Regy:
Spilers:

Anny van Hoof
Aly Bruinsma, Marijke
Ceertsma en Tamara
Schoppert

Freed 30 novimber yn t Sintrum, 20.00 u.

wreed oft bern wëze kinne. De bern begjin-
ne har like wreed te gedragen as folwoekse-
nen. Bytiden kin dat hiel werkenber wëze.
Dennis Potter (The Singing Detectiue) hat it
stik trnder de titel Blue Remembered Hills
skreaun. Earst as filmsenario, Ietter is it be-
wurke foar teater.

Tekst: Dennis Potter
Oersetting: Romke Toering
Spilers: Hilbert Dijkstra, Jr.,

Arendz, AIy Bruinsma e.o

Freed 28 febr. 2008, 't Sintrum, 20.00 u.

'Knipogerude' autootjes langs de weg

scltreeuwen om aandacht.

13
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18 september: Dhr. J. Zwart, Moddergat, 7 maart; \Tereldgebedsdag in de Doopsge-
De '§7àlden it eilàn en de klaai, van jtrns zinde Kerk. Aanvang: 19.00 uur.
foar jo yn in hàn omdraai.

16 oktober: Mevr. R. Meppelink An;'um,
Ouderenwerk S.\flO.D.

20 november: Dhr. Grond Engelum, Dia's
van Lapland, heel uniek.

12 december: Adventsvespers in Doopsge-
zinde Kerk.

19 december: Aanvang: 19.00 uur.

1 7 december: Gezamelijke Kerswiering.

15 januari: Mevr. Oost Buitenpost, "De
Lokkige beam" Verhalen theater met decor-
stukken.

1 9 februari: Jaarvergadering.

18 maart: Dhr. G. Bergstra Drachten,
Mattheus Passion.

15 april: Mevr. J. Kingma Dokkum,
'Wereldwinkel.

Mei: Reisje.

Doel van de Passage: tilTerken aan de vor-
ming en ontwikkeling van haar leden in al
hun verscheidenheid op het brede terrein
van de internationale maatschappelijke
vraagstukken.

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

Het bestuur

schildersbedrijf

#mwp sffi w&w
& @r§

Voor strak en daarzaam
b i n n e n -/ b u ite n s c h i ld e rw e r k

Glaszetten en behangen

Tsjessensweg I Waaxens
0519-561989 06-255765966
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trtsl u DÀr...

... Het de bedoeling is dat Stichting Alde

Fryske Tsjerken de Ned. Herv. kerk van

Holwerd zal overnemen met alle ver-

plichtingen die daarbij horen.

... Dit wel op voorwaarde is dat er per jaar

15 diensten worden gehouden.

... Er ook een commissie moet worden ge-

vormd.

... Deze mensen activiteiten moeten orga-

niseren op cultureel of kunstzinnig ge-

bied.

... Zij de kerk moeten behe-

ren en onderhouden.

. .§fij ervan overtuigd zrln

dat dit gaat lukken.

... U kunt bellen met de voor-

zitter van dorpsbelang.

... Of kunt mailen naar

db@holwerd.nl.

... Frans Fennema de activi-

teitencommissie gaat verla-

ten om redacteur te wor-
den van de Doarpsbel.

... Food Planet weer open is

en dorpsbelang de nieuwe

eigenaren veel succes

wenst?

.., Het interessant is om eens

op de website www.histori-

sche paden.nl te kijken?

... Het ook interessant is om

eens op www.dongera-

deel.nl/hersructurering/ te

kijken?

... U hier alles kunt vinden

over de herstructureringen

in de dorpen?

... Dit straks weer up-to-date

lijkt.

... De O.VH. zalzorgen dat er nieuwe ver-

wijzingsborden komen in het dorp.

... Deze allemaal in een gelijke kleur wor-
den gemaakt.

... 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

tó
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Twa beppen fan de tÍePpen

De famkes hiene op de souder

in àId ferklaaierskiste staan

mei huodden, petten, skuon en sloffen

en alderhande soarten klean.

Dy gong foar elke optocht iepen,

mar ek ast rinlijich wie
of samar omt in pearke famkes

ris sin oan wat ferklaaien hie.

Sy kamen ris as àlde beppen

hiel moai ferklaaid de treppen del,

oan ien wei gibelje en laitsje.

O, wat in wille hie dat stel.

'§í'ant kostlik kin jo toffelje
mei grutte skuon en sloffen oan

en tsjin inoar oan knoffelie,
mar oeh, dan komt it! ......Stroffelje!

Twa beppen rölen fan de treppen

en alle wille wie bedoarn!

Mem hearde it gerommelbommel
en firn har moartsjend yn't trepsgat.

De dokter kaam en sei: "In wírnder,

bei allebeide neat kapot."

De àlde kiste stiet no frnder

en t lid derfan sit goed opt slot.

Gerrit Baarda 1984

1t
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