
,i^

3óe jaargang nr. í 45 JUNI 2008

De naam van de schilder is Henk de Vries, woonachlig in Holwerd



DOPPSBEUNG c juni 2008

Agenda ......2
Nijs fan Doarpsbelang .... . . . . . .. .3

Interview Bernard Rodenburg . . . . . .4

Jaarverslag Dorpsbelang Holwerd . . . .6
Simavicollecte ......8
Jaarverslag 2007 Stichting recreatie &
toerismeHolwerd ..........9
Opbrengst collecte Nationaal Fonds

Kinderhulp ........9
Medewerkers archief vinden Holwerder
manuscript uit 8e eeuw . . . .10

Holeuurtdiel 1 ....11
Oude Friese tekst van het handschriftl2
Eene nieuwe kerk in een onmooglijke
enmorsigeachterbuurt? ....14
Passage afdeling Holwerd programma
200812009 ........Í5
The Sound open jongerenwerk . . . .16
In Holwerd wordt een groot aantal krot-
tenonwolkt .......17
Noodtoestand in krotten te Holwerd is

nuverledentijd .. ........19
Fergees .....19
UitHolwerdtverleden ....20
[Jiwaarwereniging "De Laatste Eer"

Holwerd ....27
Er worden geen

anonieme brieven gepubliceerd

Augustus 2008
8 Viswedstrijd + nachwissen.

Norrember 2008
Intocht Sinterklaas.

Januari 2009
16 Nieuwjaarsconcert Friese Jeugd

Brassband met Miranda van
IGalingen en Piter'§7-rlkens.

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 56L694

Penninsm.: Dirk Bereema
Pölewei 2, rcL. 561423
Secretaris: Anneke v.d. Veg
Prof. Holwardastr. 10, tel.561875
E-mail: db@holwerd.nl
Redactie: Frans Fennema,
Hogebuurt l,9l5l HR Holwerd
fransmfennema@ gmai l. co m

Leden:
- Frans Fennema, uertegenwoord'iger

Stichting Remedtie en Toerisme
Hogebuurt 7, tel. 5623L5

- Tineke Veldema, tel. 562161
- Hessel Hiddema
- Henk §Tillemsen
Postadres Dorpsbelang:
Postbus 24,9150 AA Holwerd.
Bankrel.: Regio Bank, w.694O53961



DqR2SBEUN| o juni 2008

ilrJs tÀ]t D()ARPSBELÀ]|0

Op in pear àn de moaie sinniche dagen

yn maaie kampearden wy op Skiermtrnts-
each.
\Wat in prachtich eilàn! Byg. de'§?'esterplas

is ien grut natoergebiet wurden. Yn de
kijkhut seachen wy bis0ndere einen en
reitfrrgels sa as de tafeleend en fansels de

karakiet.
Der is is in grut fariaasje oan plantengroei
sa as engels gras op de kwelders. It stràn
oan de westkust is ek frjemd moai. It is in
gemengd lcnrelder en stràngebiet. Yn it
doarp sels binne gesellige terraskes.
Koartsein in eilàn om ris faker hinne te

gean en it leit sa tichtby!

Herstructurering - bouw 2de fase
Intussen is de bouw van de seniorenwo-
ningen aan de Kamp (2 huur en 2 koop-
woningen) toe aan de afronding. Vóór de

bouwvakvakantie hopen we dat de wonin-
gen klaar zijn.
Daarna wordt begonnen met de aanleg

van de,speeltuin. De bouwvan de 2de fase

aan de Fonteinstrjitte baart ons zo langza-
merhand grote zotgen. De §fCD
('§í'oningcorporatie) zegt wel dat er op ter-
mijn gebouwd gaat worden maar de voor-
bereidingen worden wel erg vertraagd.
Ook wil de'§7CD vrije kavels waar een

woning op gebouwd kan worden, aanbie-

den op ditzelfde terrein.
De'§7CD zegt dat er te weinig vraag is uit
Holwerd voor seniorenwoningen. Onze
vraag is nu:
Heeft u belangstelling rrooÍ een senio-
renwoning in de huursectoÍ nu of mis-
schien over I of 2 jaa4 meld dit dan bii
de 'W'oningcorporatie tel.z 2297OO of
maift www.wcd.nl. Dit is zeer belang-
rijk!
Dat geldt ook voor de vnje kavels.
Heeft u belangstelling meldt dit dan
aan bovenstaand adres.

Fietsenstalling bij buslus
Er is na veel aandrang een toezegging van
de provincie dat er een grotere fietsenstal-
Iing komt bij de buslus aan de
Haniastrjitte. §7'e hebben ook gepleit voor
behoud van de bestaande stalling. Met de
komst van de nieuwe stalling zal de be-
staande overlast verdwijnen hopen we.
Intussen is er een afvalbak geplaatst bij het
bushokje. '§7e hebben de familie Zijlstra
bereid gevonden, de bak als hij vol is te le-
gen, waarvoor onze dank..

'W'e hawwe yn Holwert alwer hiel wat
festiviteiten efter de rëch. Earst it
Keninginne-feest en dernei it jubileum
fan W Holwerd, wat in hiel moai pro-
gramma hie, in hiele wike lang.
Yn juny binne der 2 doarpsfeesten, dus
wer hiel wat te belibjen. As der noch mis-
ken binne yn És doarp dyt fine dat
Holwert in saai doarp is, dy hawwe net ge-

Iyk bin ik àn miening!
Doarpsbelang Holwert winsket elk, ek de
toeristen dyt ís moaie doarp besykje, in
prachtich simmerseizoen!
En at dat noch net genöch is binne we tot
slot ek nog yn it besit kaam fan een oeràld
dokumint: By de ferhírzing fan it
Streekarchief yn Dokkum is it bisirnder
àlde dokumint oan it ljocht kommen.
It giet om in briefwikseling tusken Friezen
dy't libben yn de 8e ieuw. Der wurdt fer-
haald oer Holwert doetiids Holeuurt, it is

tige spannend, hawar, lés sels mar fierder
yn de Doarpsbel.

LJt namme fan doarpsbelang
Sara Hofman
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!ilIERVIEW BER]IÀRD R(IDEI{BURO

Bernard, geboren op 12 april 7962 inhet
Diaconessenziekenhuis te Leeuwarden
ziet als gevolg van een drukbevalling mer
paarse toeter (schedel groeit als het ware
naar boven toe uit in een ronde punt!) het
Ievenslicht. Een drukbevalling is de oor-
zaakvan de vorm vanzljnschedel, maar
omdat het botstelsel van babyt nog zacht
is komt het door druk van buitenaf weer
helemaal goed en kunt u hem tot op de
dag van vandaag in Holwerd tegenkomen
zonder dat u enig idee van kan hebben
hoe hij er ooit moet hebben uitgezien.

Zijnvroegejeugd speelt zich af in Jelsum
en zoals zoveel mensen in die tijd gingen
ze gebukt onder het destijds warende
spook van de woningnood hierdoor
woonden ze noodgedwongen in een
woonwagen. Zijn vader weet als bouw-
kundig tekenaar de economische omsran-
digheden van het gezin dermate te verbe-
teren en de familie betrekt een huurflat
aan het Harinxmakanaal.

Bernard kijkt, op wat kinderziekten met
lachgas na, met plezier terug op een goede
jeugd. Als kleuter gaat hij naar de Boartel
kleuterschool, dan volgt de Ernst
Kazimirschool als basisschool. Als leerling
zit hij veel te tekenen. Op zljn vijftiende
tekent hij een schatkaart die een kapitaal
aan oude Hollandse florijnen in een koker
belooft. De taal past hij aan zodat die on-
geveer laatmiddeleeuws over komt, de
kaart word door middel van koude thee
provisorisch oud gemaakt, de koker word
begraven en de vindplaats van de schat zal
enkele meters onder de grond zijn op drie
meter afstand van de omgewaaide peren-
boom die bij hun in de achtertuin srond,
precies op een plek in de achterruin van de
buurman. De schatkaart '\ /urmt hij door
een spleet op zolder in het huis van de bu-

ren en op een dag word de kaart gevon-
den. Buurman neemt vrij van zijn werk en
gaat met de schep aan het werk, Bernards'
moeder slaat dit alles gade en lacht in haar
vuistje hoe de buurman steeds verhitter te
werk gaat omzyn hebzucht te bevredigen.
De arme buurman komt tot de conclusie
dat er een grap met hem is uitgehaald en
gaat met de kaart naar de politie. Op het
eerste gezicht komt de schatkaart dermate
authentiek voor dat zelfs de dienstdoende
politieambtenaar overweegt om ook nog
even te graven. Dan komt men tot de con-
clusie dat het laboratorium dankzij de
C14 methode uitsluitsel zal moeten geven
of de kaart een falsificatie dan wel echt is.
Het laboratoriumonderzoek wijst uit dat
het de vegen van het gebruikte timmer-
mansPotlood van het document nog geen
jaar oud zi)n en men gaat op onderzoek
uit naar de mogelijke dader. Als men uir-
komt bij de vindplaats op zolder conclu-
deert men al gauw dat een van de buren er
mogelijk iets mee te maken zou kunnen
hebben, en uiteindelijk komen ze zo bï1
Bernard uit. De boze buurman is in-
middels veranderd in man die een grapje
kan waarderen en trekt zelfs nog les uit
zyt eigen hebzucht en vraagr Bernard het-
zelfde uit te halen met weer een andere
buurman. Bernard gaat in op zijnvoorstel,
maar de grap strandt omdat de andere
buurman in plaats van te gaan graven
meteen een metaaldetector aan de slag
gaat.

AIs kind is hij een dromer en speelt veel
buiten. Na de MAVO gaar hij via het
voorbereidend hoger beroepsonderwijs
naar de lerarenopleiding. Deze school is in
een voormalige huishoudschool en
Bernard heeft geen idee dat de automaren
aan de muur met damesverbandjes niet
zijn om je handen mee af te drogen en
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moet in tegenstelling tot andere mensen

elke keer als hij de handen wast een h,var-
tje betalen.

Vervolgens moet hij onder de wapenen
maar komt vanwege zijn sympathie voor
het pacifisme in de vervangende dienst-
plicht. Hij komt terecht in het
Rijlaarchief en houdt zich bezig met de
inventarisatie van onder andere kerkar-
chieven en de archieven van het psychia-
trisch ziekenhuis te Franeker. Ook helpt
hij als leeszaalbediende mensen met het
beanwoorden van yragen over genealogie.
Dankzij zijn vader die een betrekking
heeft bij Bonnema Architekten te
Leeuwarden heeft hij van zrln vijftiende
tot vijfentwintigste voor postzegelgeld een

bijbaantje als bezorger van bouwtekenin-
gen. Vaak is Bernard tot midden in de

nacht oft ochtends vroeg op de fiets heen

en weer om de tekeningen her en der door
de Friese hoofdstad op djd bij de diverse
bouwputten te bezorgen.

Op zijn negentiende loopt hij stage op de
LIS te Sneek als leraar handvaardigheid.
Om wat ouder over te komen besluit hij
pijp te gaan roken; veel leerlingen prikken
door de maskerade heen. Verder loopt hij
stages op de MAVO te'§7'olvega, het ABS
te Sneek en het Baardacollege.
Na zijn stages kan hi;' een boot kopen , wil
hij zich terug trekken uit de bewoonde
wereld en gaat op een minicamping wo-
nen in Beers, een klein pittoresk dorpje
onder de rook van Leeuwarden. Daar leert
hij via een kennis iemand kennen die van
plan is een computerbedrijf op te starten
en die op zoek is naar een partneÍ. Bernard
raakt geïnteresseerd en wil wel zaken
doen. Na een onderhandeling met een

krediewerstrekker VISA mag Bernard
zichzelf directeur noemen van Telecom
Populair te Marrum: In deze tijd gaat hij
in Holwerd aan de Fellingen wonen. Na

enkele maanden van deze status genoten
te hebben wordt Bernard onverwacht t
morgens vroeg uit zijn bed gelicht door de
politie en moet mee vooÍ verhoor naar het
bureau. Uit het verhoor blijkt er een enor-
me schuld op Bernards' naam te staan en
wordt de naÍun Yan de compagnon ge-

noemd. Deze blijkt bij justitie zeer bekend
te zyn dankzij een hele reeks van derge-
lijke voorvallen. De compagnon had op
kosten van VISA een Zuid-Amerikaanse
vrouw over laten komen, de bruiloft met
deze vrouw door de maatschappij laten fi-
nancieren en nog een leuk feest van een

week in het Amsterdamse Hilton op de
koop toe. Omdat de oplichter zo'n be-
kendheid geniet strijkt VISA de hand over
het hart en plaatst sarnen met de politie
Bernard buiten alle verdenking en word
zijn schuld kwijt gescholden.
In die tijd vangt Bernard een al wat ou-
dere man op die luistert naar de zelfgeko-
zÉn neem Joznf Maria Cohen. Na enige
tijd met de man het huis te hebben ge-
deeld is hij gaan verhuizen naar de be-
jaardenwoning aan de Beyertstraat waar
hij nu nog woont.

Als schilder houdt Bernard zich vooral be-
zig met magisch realistische onderwerpen;
Voorbeelden voor hem zijn Pljke Koch,
Karel §Tillink en Rembrandt. De
Holwerder schilder Henk de Vries bewon-
dert hij om diens enorme werklust.
Holwerd vindt hij fantastisch om zyn
mooie blauwe luchten en de nieuwe
supermarkt die als Spil Van Het Dorp met
fantastisch personeel als een parel in het
hart van Holwerd staat te glanzent Als hij
in de Coop komt valt hem op dat Bindert
Verbeek steevast met het hoofcl begint te
schudden: "Vitaminegebreh karu dat niet
zrjn" zrgt Bernard 'want hij uterht ahijd in
de groente!" Met veel respect spreekt hij
over Rense van Slooten enzi)n activiteiten
voor de kankerbestrijding.
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Bernards' moeder is na een zeeÍ zrryaar

ziekbed aan dezn ziekte overleden.
Ook vallen hem de vele aardige mensen
op die hier wonen. Zijn grootste plezier is

zijn Golden Retriever, de aI eerder ge-
noemde blauwe luchten en geld. Grootste
ergernis; mensen die niet groeten.

Hoewel Bernard geen kerkganger is ziet
hy zichzrlf wel als religieus mens, hij
hoopt zoals zoveel mensen op een hierna-
maals en hij heeft ervaringen die hij naar
eigen zeggen aan het religieuze gÍenzen.

Bijvoorbeeld toen zijn buuryrouw waar
hij tien jaar op gepast heeft krvam te over-
lijden: Bernard had op het moment van
haar sterven een ervaring die gepaard ging
met zeer realistische visioenen waarin
mooie blauwe en mintgroene kleuren als

bloemen van licht, die ongeveer een dia-
meter van 6 cm hadden, de revue passeer-

den. Dit heeft hem allemaal weer gehol-
pen bij het verwerken van de dood van
zíjn eigen ouders.

Volgende gegadigde Jitse Jan Hoekstra.

JÀÀRVERSTAO VÀ]I D()RPSBEI.ÀI{O H()TWERD VÀl{ MÀÀRÏ 2()(}7 I()Ï MAÀRÏ 2()(l8

Herstructurering
Op 16 april2007 is er een inspraakavond
geweest voor de bewoners van het her-

De bewoners van de van Bongastraat heb-
ben aangegwen dat de bestrating van hun
straat in slechte staat verkeert door het

j

dit echrer wel opnieuw
Dorpsbelaag zd dit in
Gelet op de situatie in

structurering is stapsge-
wijze invulling van fase 2 wenselijk. In
eerste instantie zal, alleen de straatwand
van de Fonteinstraat worden bebouwd.
Dezr zal worden ingevuld met 2x2 senio-
renwoningen (huur) en vrije kavels.
Daarna wordt afhankelijk van de behoefte
de rest van het plan ingevuld. Dit gebied
zal eerst met gras worden ingezaaid.
De woningen aan de Beyertstraat voorzien
nog duidelijk in een behoefte. De sloop
hiervan wordt vooruit geschoven.
In oktober 2007 stonden er nog 5 wonin-
gen te koop. De §7CD heeft inmiddels
besloten om 2 2onderlkap woningen te
verhuren.

De bouw van de seniorenwoningen zal
ongeveer in juni Haar zijn. Daarna wordt
begonnen met de aanleg van de speeltuin
en de bestrating van de Kamp.

Prof. Holwardastraat
In het jaarverslag van vorig jaar heb ik u
gemeld dat er een ti.idelijke drempel hal-
verwege de straat zou komen. Die drem-
pel is er ook gekomen maar hij was geen
lang leven beschoren. Na 4 dagen heeft ie-
mand gemeend die drempel te moeten
verwijderen. De gemeente heeft een nieu-
we drempel aangelegd. Omdat vooral
landbouwverkeer met hoge snelheid over
deze drempel denderde, kwamen er klach-
ten van bewoners over geluidsoverlast en
trillingen. De gemeente heeft toen beslo-
ten om deze drempel weer te verwijderen.
Een dag later lag de eerste drempel er
weer, neergelegd door degene die hem er
de eerste keer had uitgehaald. Ook deze is
door de gemeente verwijderd.
Samen met dhr. §lassenaar heeft DB weer
contact gehad met de gemeente. Het zal u
inmiddels duidelijk zijn dat de gemeente
geen voorstander is van snelheidsbeper-
kende maatregelen in de Holwardastraat,
alhoewel ze eÍ zo langzamerhand wel van
overtuigd raken dat er iets moet gebeuren.
Er worden nieuwe snelheidsmetingen ge-
daan en het parkeren aan beide kanten
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van de straat zal duideli.iker worden aan-
gegeven. Ook zal de gemeente in augustus
van dit jaar een straatspeeldag organiseren.
'W'ordt 

vervolgd.

Stichting Alde Fryske Tsjerken
De eerste hervormde kerk van Holwerd
dateerde zeer waarschijnlijk aI van voor
1200 en had in 1776 zijn beste tijd gehad.
In dat jaar werd begonnen met de bouw
van een nieuw kerkgebouw. De oude
kerktoren, die vroeger een vuurbaken voor
zeevarenden schijnt te zijn geweest, is blij-
ven staan en staat er heden ten dage nog
steeds.
In de loop van 2008, na ruim 230 jaar in
eigendom en gebruik te zijn geweest bij de
hervormde gemeente van Holwerd, wordt
de kerk (zonder de toren, want die is en
blijft eigendom van de gemeente
Dongeradeel) overgedragen aan de stich-
ting Alde Fryske Tsjerken. Deze stichting
heeft tot doel het instandhouden van mo-
numentale Friese kerlgebouwen en deze
te behouden voor de toekomst.
Hiervoor zijn er plaatselijke commissies
nodig. In eerste instantie zijn eind oktober
2007 een aantal dorpsgenoten door
Dorpsbelang benaderd met de vraag of ít1
zitting willen nemen in deze commissie.
Dit zijn Alie Patrouilje, Ineke Veening,
Sioew van t Veer, Henk de Vries en Henk
Willemsen.
De commissie zal. zorgen dat er passende
culturele evenementen in de kerk georga-
niseerd worden. Men moet hierbij denken
aan een concert, tentoonstelling, openstel-
ling voor toeristen en dergelijke.
Daarnaast zal de kerk nog minimaal vijË
tien keer per jaar voor kerkdiensten ge-
bruikt worden. Ook voor bruiloften en
begrafenissen blijft het gebouw beschik-
baar.
Een eerste kennismakende vergadering
tussen de commissie en bestuursleden van
de stichting heeft inmiddels plaats gevon-
den. Bij het schrijven van dit stuk is ech-
ter nog onduidelijk wanneer de kerk
wordt overgedragen en daarom is de com-
missie officieel nog in oprichting.

De sporóal
In de loop van het vorige jaar werd duide-
lijk dat acties van de Holwerder bevolking
om sluiting van sporthd de Ynset te ver-
hinderen resultaat gingen opleveren.
In november werd er in de gemeenteraad
een motie aangenomen die door de gehe-
le raad. werd gesteund . Inhoud van deze
motie is een convenant van de gemeente
met de sporwerenigingen inzake exploita-
tie , onderhoud en beheer van sportac-
commodaties , te beginnen met sporthal
de Ynset te Holwerd. In die afspraken
vormt zelfwerkzaamheid een belangrijk
onderdeel.
Dat Dorpsbelang en inwoners van
Holwerd hier blij mee zijn , spreekt voor
zich. Een werkgroep bestaand uit §?'adner
Colmer, Fokke Bouma en Douwe Kuipers
is aan de slag gegaan om de sporthal
brandveilig te maken, een belangrijke
voorwaarde om de hal voor grote groepen
toegankelijk te maken. De werkgroep
heeft daarvoor geld van de gemeente ge-
lregen wat eerder voor onderzoek naar eË
ficiëntie was gereserveerd. Tot medio 201 I
is er een beheerder in de hal aangesteld.
Dorpsbelang heeft waar het kon onder-
steuning gegeven en zal dat blijven doen.

Elbaster Tirnen
Ook in het afgelopen jaar is er veelvuldig
overleg geweest tussen de projectonnvik-
kelaar en de gemeente Dongeradeel. Er is
voor het terrein aan de overkant van de
kassen, aan de Elbasterweg ( het onbe-
bouwde driehoekje waar tot voor kort
schapen liepen) tijdig een bouwvergun-
ning aangevraagd voor 4 woningen voor
de combinatie wonen-werken, zoals dat in
het bestemmingsplan staat.
De gemeente heeft na deze aanvraag een
voorbereidingsbesluit voor wijziging be-
stemmingsplan getroffen, waardoor er nu
geen bouwvergunning meer wordt afgege-
ven.
De projectontwikkelaar heeft hiertegen
geprotesteerd, doch tot nu toe zonder re-
sultaat. De rechter zal hierover nu beslis-
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Voor wat betreft de kassen is opdracht ge-
geven om de helft van de kassen te saneren
(asbeswrij maken) en eventueel klaar te
maken voor de verhuur aan derden.
Ten aanzien van de andere helft zal nog
worden onderzocht of daar een bestem-
mingswijziging zal plaatsvinden zodat
daar eventueel vrije kavels kunnen komen.

Dorpwisie
In het.iaarverslag van vorig jaar hebben we
u verteld dat Dorpsbelang bezig was om
zich met behulp van Tom Vellinga van
Stichting Doarpswurk te oriënteren op

de naaste omgeving.

In onze Dorpsvisie concentreren wij ons
op het voorzieningenniveau in Holwerd.
De Nije Nijhof zal op den duur verdwij-
nen en het voortbestaan van het Sintrum
is onzeker.

De bevolking van Holwerd is aan het
krimpen en deze lirimp zal zich de ko-
mende ;'aren voortzetten. Hiermee dreigt
het draagvlak onder het verenigingsleven,
de voorzieningen en de accommodaties in
het dorp af te nemen. Het voorzieningen-
aanbod in het dorp is versnipperd.
Eigenaren en gebruikers van de verschil-
lende accommodaties varen elk hun eigen
koers.

Op 7 november 2007 heeft Dorpsbelang
een bijeenkomst georganiseerd voor ge-
bruikers van de accommodaties. De cen-
tralevraagop dezr avond was: "Is het niet

verstandig dat je als eigenaren en gebrui-
kers van het versnipperde voorzieningen-
aanbod de handen inéén slaat eD een geza-
menlijke visie ontwikkelt voor een toe-
komstig, goed exploiteerbaar voorzienin-
genaanbod in het dorp?"

De aanwezigen zagen dit wel zitten maar
hadden ook de behoefte om hier in eigen
kring eerst nog even over na te denken.

hoe we in Holwerd een toekomstbesten-
dig voorzieningenbeleid formuleren en
irln we bereid hiertoe te participeren in
een gezamenlijke werkgroep?"

De organisaties zijn positief en er wordt
besloten dat er een werkgroep opgericht
gaat worden om bovengenoemd voorzie-
ningenbeleid te formuleren dan wel te
onderzoeken wat de mogelijkheden ziin
voor het bouwen van een muldfunctio-
neel centrum in Holwerd.

Op 23 januari is deze werkgroep opge-
richt. Tom Vellinga van Stichting
Doarpswurk zal het gehele proces begelei-
den.

Middels de Doarpsbel zullen we u op de
hoogte houden van de ontwikkelingen.

Tot zoyer dit .iaarverslag.

Anneke uan der Weg

S ecr. D orp s be lang H o lwerd

srMÀvt (0ttEtrE

De Simavi collecte heeft in Holwerd en '§?'aaxens een bedrag van € 658,81 opgebracht.
Alle collectanten nogmaals harteli'ik bedankt' 

A. van der ploeg Dijkstra
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JÀARI,ERSI.ÀO ()VER 2()()7 VAl{ DE SIITHIII{O REREITIE S T()ERISME H()TWERD

Januari
In verband met goede omzetcijfers zijn we
begonnen met de trekking van de obliga-
ties. Het zullen er 220 zijn met een tota-
le waarde van € 1000,--. In de Dockumer
courant van maandag 29 januari ver-
schijnt hierover een aftikel met foto waar-
op oud leden Margit Dijkman en Teun
Miedema samen met '§7'ethouder

lVillemsma de eerste loten trekken.

Februari:
De stichting roept de hulp van het dorp in
via de dorpsbel om mee te denken over
het Mounerakterrein. De meest origine-
le/bruikbare ideeën verdienen een prijsje.
De datums waarop uitgelote obligatiehou-
ders hun nummers kunnen komen verzil-
veren zijn vastgesteld op 24 en 26 maart
in cafe De Steeg.

Maart:
De haven is uitgebaggerd.

April,
In de derde week worden de boten van
onze gasten te water gelaten. De gebou-
wen op de camping krijgen een onder-
houdsbeurt. Mariska geeft aan te willen
stoppen met het voorzitterschap. Rense
van Slooten neemt de stok yan haar over.

Juni:
De verfiverkzaamheden op de camping
zijr gereed. Een te trage oplevering van
het Mounerakterrein zal onzr klandizie
geen goed doen in de toekomst. Een ge-
sprek met de instantie volgt.

Juli:
Een gesprek met Germ de Graaf en Joke

Visser over de ophanden zijn verkoop van
camping de Dobbe. Een schadeclaim in-
gediend bij Gemeente Dongeradeel.

September.
Een gesprek met Corrie de Groot van
Grontmij Tiruk. Ze zijn geïnteresseerd in
onze ideeën over toerisme ontwikkeling in
de streek en inventariseÍenzÉ in opdracht
van gemeente Dongeradeel in het kader
van de integrale gebiedsontwikkeling.
Gemeente Dongeradeel doet een toeze1-
ging op onze schadeclaim.

Oktober:
lqf.,
gut

nieuwe website, en er word ..., irr',r..r,"Ïirl
lijst samengesteld in verband met de op
handen zijnde verkoop. De A.N.\7.B.
kent de camping een cijfer ven 7,6 toe;
een verhoging van 0,2 met vorig jaar.
Rense van Slooten is nu officieel voorzit-
ter.

November:
De nieuwe
word gehon
ven, Geme
een uitnodiging aan alle organisaties/be-
drijven die mee willen denken aarr de ont-
wikkeling van het toerisme. Een delegatie
van het bestuur gaat naar de zogeheten ka-
dernotitie.

December:
Op oudejaarsdag is de akte van de cam-
pingoverdracht gepasseerd en kunnen
Germ de Graaf en Joke Visser aan de slag
met hun camping.

()PBRE}IO$ I(II.I.EÍÏE ilfi !0ilÀAI. Í01{ DS Ifl il DERH UI.P

De jaarlijkse collecte heeft in Holwerd € 448,75 opgebracht. 12 collectanten hebben sa-
men met u dit bedrag op weten te halen. Iedereen bedankt!
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Bij de verhuizing van het Dockumer
streekarchief van de Rondweg naar de
nieuwe locatie aan de Brokmui is een bij-
zonder oud document aan het licht geko-
men; aangezien het hier een zeer moeilijk
leesbaar document betreft heeft men het
in oud Friesche/germaanse runenschrift
geschreven stuk laten onderzoeken aan de
rijlsuniversiteit te \Tageningen op de aË
deling Oude talen.
In '§í'ageningen is men er middels een
nieuwe techniek in geslaagd de op perka-
ment geschreven brieven welke waren ge-
vat in een lederen koker voor een groot
deel te ontcijferen.
Uit beschikbare gegevens is gebleken dat
de koker bij de afbraak van de tufstenen
Holwerder kerk in 1776 aan het licht is

gekomen en vervolgens in bewaring is ge-
geven aan de Rooms katholieke kerk van
Dokkum waaronder Holwerd viel.
Rond de dertiger jaren van de vorige eeuw
is het document belandt in de gemeente-
lijk archieven.
In de loop van het onderzoek bleek het
hier te gaan om een briefivisseling tussen
tlvee vooraanstaande Friezen welke leef-
den in de achtste eeuw n. Chr. De brief-
wisseling heeft voornamelijk betrekking
op het leven dat werd geleefd op de
destijds geheten Holeuurter terpen (oud-
fries: thorpen, waar het woord dorp naar
verwijst!) maar ook de omgeving komt
soms in beeld.

De Holwerders leefden als "clan" op de
drie terpen en waren zelfroorzienend;
communicatie geschiede vaak op niet mis
te verstane verbale wijze, sms-en was hen
vreemd en de taal was vrij ruw voor onze
huidige begrippen.

In overleg met de W'ageningse universiteit
én het Dokkumer Archief is besloten dat
de primeur van deze brieflvisseling toe-
komt aan Holwerd en dat publicatie zal

plaatsvinden mi . In
deze dorpsbel is nog
een stuk van de bij-

tekst kop noch staart bevat, hebben we
dan ook gekozen deze eenmaal te publi-
ceren en voor de overige edities het hui-
dige Fries te hanteren.
Rest ons nog te melden dat de Vereniging
van Dorpsbelangen Holwerd zeer inge'
nomen ii met het feit dat dit, voor de

Noord-Friesche geschiedenis, zeer belang-
rijke manuscript/handschrift, in de ko-
mende edities van de Doarpsbel zal wor-
den gepubliceerd.
De betreffende brieven en de koker welke
momenteel geconserveerd worden in
'§í'ageningen zullen te zyner lijd worden
tentoongesteld in het admiraliteitshuis te
Dokkum.

LASTVAN:

LIKDOORNS
EELT

KALKNAGELS

KLOVEN

Neem dan een vrijblijvend contact op met:

ELISABETH BROERSMA
gediplomeerd pedicure

INGEGROEIDE NAGELS

AANTEKENING DIABETISCHE VOET
Ringweg 34 - 9153 BL Brantgum -Tel. (0519) 56 l5 94
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Beste Ridzart
Yn ferbàn mei de runen dy,t írs druide
'§7iert Lankskonk goait hie, ferwachtsje
wy hjir dat dingen op komst binne dyt ts
takomst unwis meitsje kinne. Soe it net
een idee weeze om it mei Thorpenbilang
te besprekken. Jim kinne yn elts gefal op
myn stipe rekkenje, mocht soks noardich
weuze.

Re d.b ad.,. rr r";::6;:;

Hoi Redbad,
In goede saek dat ik op dyn stype rekken-
je kin; myn foarstel is om op nijjiersdei
om 12.00 oere at de sinne heech stiet in
gearkomste te halden by -y rinder de
kastanje-beam. De klearn foar dizze gear-
komste binne bearefel, fryske klompen en
in pompebled foar de sek; om't it hjir om
in wichtige kwestie giet binne froulje net
wolkom, at der wol in wiif signaleare
wurd slaene we har earst mei in tsiis fan de
molkesritelder op 'e kop en dan skoppe we
harren de feart yn; dit sil harren leare. De
baargeslacht k-
hear Riggele n.
Oan't nijjier

Goeie dagen tawinshe,
Ridzart Rienks de Twadde

Beste Ridzart,
Do kinst op my rekkenje, mar ik haw al
heard dat in sekere Boarn-i-faas-jus (?)

dizzr kant irtkomt. No is dat fierder gjin
gewo:
n mel
?) dat

moatte hjir gjin rare fratsen hawwe. By de
dyk W'y Ferwachtsje dit jier wat een min-
ne oagst ien de Holeuurter mieden, '§7ïert

we mei it gefolch fan dy Boon ie fasjus ek
noch een goeie slach slaan kinne!

Vës waaksurn,
tudbaph

Achte Redbaf,
Ik bin krekt by Frethorick de ddvelbanner
west en hy tinkt dat it dér yn 'e mieden
wol hwat tafalle sil; hy spriek fan "die't net
donget, diet net ponget" dat we moatte
de brot der dër mar goed írnderslgrte dan
komt it wol goed.
Dérneist sei er dat net allinne Bonifasius
irnderweis is mar dat ek Liudger en willi-
brord rislewaasje meitsje om hjirhinne ta
kommen. Lit se mar komme, dan sille wy
der wol mei redde, knalle we harren in sta-
ek yn harren hillige roomske reet en oars
soademieterje se mar op nei Tockingen:
Dër wolle se dochs graach alles hawwe.
Hoe't it ek komt sei Frethorick de dível-
banner, it sil goed komme en hy hy seach
nei't er it Janskr0d en de Marie Johanna
ta him naem hie de ferskyning fan Jan de
Prikkebiter foar him en ftn him hiel ge-
skikt mei omt Roomske gefaar öf ta skrik-
ken omt er goed mei de böge oerwei kin
en om't er öfgryslik flokke kin en om't er
de skyt hat oan roomske PaPen' 

Goetnis,
Ridzart Rienhs de twadde fan

Holeuurt odnt Pdessens

Goeie Ridzarth,
Eltsenien hjir wit sont öfroune jier dat
doe't Frethorick by himsels yn e well skiet
om't er tocht dat it bier der better troch
smeitsje soe, hy net mear deselde man is
dn *f kinne. Ek achtsje wy it hjir by de
roune tafel net Crtsletten dat Frethorick de
duvel net mear 0tbannet mar dat duvel
Frethorick ritbanne hat. Hoe dan ek, wy
hawwe fan thorpenbilang it plan om be-
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westen de Holeuurter mieden - ta easten
van Blytha om eksakt ta weazen-irs een
stik groun ta ta eigenjen en tageliik ek wat
BlÉaër jongfolk mei ta nimmen. Dat li-
ket 0s de béste opsje omdat Frigg(goadin-
ne àn fruchtberhyd red.) lang net altiid
bliid is mei stront allinnich.

Ik fernim krekt ek fan Aldgisl dat de
Kollumers Boon-I-Faasjus- een kopke lyt-
ser slein hawwe. Dat de man net mei een
logyske boadskip nei irs ta kaam is bliikt
wol Crt it feit dat hy miende dat ien of oar

dik boek genöch wie om de klappen fan
us hammers ta kearen. Dat boek hawwe
se hjir hinne brocht en dërfoar hat de
ponghalder de kollummers een grouw sdk
jild betelle. -il7iert Langskonk hat it boek
no under syn behear en wy hoopje dat er
mei de tiid it yn us taal omsette sil. Hoe
giet it mei de hearen Liudger en
'§Tillibrord, 

hast noch neis?

Groetnii,
Redbaph

DE ()UD TRIESE IEI§I VAl{ HEI HÀI{DS(HRITI

Béfta Ridzart,
Banda med thju runah dyt ts druïthju
'§7ierd Lanlskonk smytha hina bringa
thet hjir thinga op til dyt tres takommen
tiid unwis meidtsje scille. Soe it net een
idee weaze om it med Thorpenbilang ta
bipratha. Jim kinne yn eltsn fal op myna
stipe rekkenje, mocht soks noardich wea-
ze.

Redbad ,, ,r*";;ry:*

Achtah Redbad,
In goethju saek thet ick op dyn stype rek-
kenje kin; myn foarstel is om op e noen
fen neie moanna in gearkomste tha halda
by ues ffnder thju castanje-beam.
Thju klearncoathju foar dizze gearkomfta
is bearefel, fryska klompna en in pompe-
bled foar thju seck; om't it hjir om in
vichtige questje giet binne th.iu wiifna
neat folkom, at der wol in wiif forskynth
slaene we har earst med in tsiis fen thju
molkesíteldra op e harses en then sckop-
pe wy har thju Holeuurterfeart yn; dit scil
harren leare.
Thju baargeslacht scil yna hannen wèaza
fen jonkhear Riggele fen Harinxsma thoe
sloota, Oant neie moarna irnder thju
beam!

Weast waahsum
Ridzart Rienhs thju twadd.e

Do kinst op my rekkenje, mar ick hew
heard thet in scekera Boarn-i-faas-jus (?)

thuzza kant fitkomna. No is thet fierder
gjin prebleem,
vera gewoanth
kaapjen med
(boardskip, roappe hju?) thet wy neatt
goed libje soenen en thet it allegear oars
moat.

Ick hew Aldgisl al nei Collum stjoert om
ther hwat mànlju op ta scykjan. Ick hoop-
je thetse em nog foar Tockingen thju poat
thwers scette kinne. Ick lit it dy nog witte.

-§í'e 
moatte hjir gjin nuvera phratsna hew-

y.. .By 
thiu dyk'§í'y foarweach_§e dit jier

in tiga minne oagst yna thju Holeuurter
miedena'§7ierd Lang-skonk hie thju ru-
nah goait en it sjocht er neat goed írt.

'§7isto nog ien dy't syn sun of tochtra eË
kes un kopkah lytsar slaen wol? It wurd
wer tiid foar een offer. Miskjin thet dy
Boon ie fasjus wat fen it lytsa guod med-
naam hat, thetsoe tes goet t#rZ:;:;;L

Achte Redbaf,
Ick bin krekt by Frethorick thju
Ttiefelbanner west. Hy thinkt thet it der
yna miedena hwol hwat tafalle scil; hy
spriek fen "thy't neat thongit, thyt nea

t2
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pongith."thet wy moatte thju broth der
ther mar goed rinderfkytha- then kom-
metht it ther wol goed. Therneist sei er
thet net allinnach Boan i f asius írnthar-
weis is mar thet ek thju Liudger an willi-
brord risselwaesthju meidtsje hjirhinna ta
komna.

Lid se mar komna, dan scille wy der wol
med redde, knalle we harrn in staek yna
harren hillige roomska retha en oarth pho-
adamieterju scy mar op ny Tockingen,
ther wolle se döchs graach alles hawna.

Hoe't it ek komna seit Frethorick thju
Tirefelbanner, it scil goed komna en hy
joech Ées ek in tip foar thju foarsitter fen
thju FKS; Hy seach nei't er thju geastfoar-
rommenthju mithala ta him naem hie,
thju ferskyning Ën Jan thju Prikkebiter
foar him en firn him hiel geskikt om't diz-
ze öf ta skrikkan om't er goed med thju
bögah oerwei kin en om't er öfgryslyck

flokca kin en om't er thju skytha hwt oan
thju roomske papna.

Ri dzart Ri en h s, n1 r"rï#);

Béftah Ridzart,
Eltfanyn hjir hwit sount öfroune hjier thet
doe't Frethorick by himself yn e well sky-
et om't er tocht thet it byrrah der better
troch fmeidtsje soe, hy net mear deselthju
man is dy, ,"y koenne. Ek achtsje wy it
hjir by thju roune tafel neat Crtsletna thet
Frethorick thju tuevel net mear trtbannet,
mar thet thju Tirefel Frethorick írtbanne
hat.

§7y hawwe fen thorpenbilang it plan om
biwestnah thju Holeuurter miedena - ta
easten fen Blytha om eksakt tho weazna-
írs een stick groun ta ta eigenjen en tageli-
i& eck hwet Blythaër jungfolk med ta
nlmmna.

Thetl iket Oes it beste, omthet Frigg lang
neat altiit bliid weare med strountha. Ick
fernim fen Aldgisl thett hju Kollumers
Boon-I-Faasjus- een kopke lytser slein
hawwe.

Thet thju man net med een nochteren bo-
adskip ta ires ta kaam blykta hwol tet it
feit thet hy mienthju thet ien of oar grouw
bók genöch wie om thju klappen fen irese
hammers og loddah ta kearen.

Thet bök hewnae sy hjir hinne brocht en
thërfoar hat thju ponghàlder thju
Kcollummars een grouw stick goud bitel-
lah.

§7ierd Langskonk hat it boek no under
syn behear en wy hoopje thet hy med thju
tiid by steat weaze scil om it yn 0eze tael
oer tha settna. Hoe giet it med thju hearen
Liudger en'Willibrord, heftath noch neis?

Groetnis,
Re d b ap h (ofd i e li ng fo I k sfe r m aa k,

e en suueringen ta Holeuurt)

l3
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Bent u afgelopen zarcrdag 17 mei ook
even langs geweest om de renovatie en
restauratie te bekijken in de Doopsgezinde
Kerk? Er is al heel wat gebeurd, en het
geeft een indruk hoe het eindresultaat on-
geveer wordt. De vloer is opnieuw gelegd,
de verwarming is aangebracht en wegge-
werkt achter de nieuwe lambrisering.

Maar hoe is de kerk hier in 1850 ge-
bouwd? Het was voor de Doopsgezinde
gemeente Holwerd-Blija-Visbuurt toen
een bewogen periode. In 1849 was domi-
nee Marten Martens met emeritaat ge-
gaan, na een dienswerband van ruim 50
jaar. In dat zelfde jaar deed dominee D. J.
Plantinus zijn intrede in Holwerd en in
1850 werd de gemeente te Visbuurt zelf-
standig. De kerk in Holwerd stond toen
nog aan de Koningsstraat, in het pand
waar tegenwoordig een hondenkennel is

gevestigd. Het ernaast gelegen woonhuis,
dat ook nog aanwezig is, deed dienst als
kosterswoning. Uit de notulenboeken van
die tijd blijkt dat de kerk eigenlijk te klein
is voor de 286 leden en tevens in slechte
staat van onderhoud verkeert (nu, 158
jaar lrter staat het pand er echter nog
steeds). Op de ledenvergaderingen werd
vaak gesproken over het verhuren van zit-
plaatsen en het eventueel vergroten van de
kerk. Maar dan in de ledenvergadering
van 12 februari als er weer over dit onder-
werp wordt gesproken neemt de dominee
het woord en houdt een warm pleidooi

om nieuwbouw te plegen. Het voorstel
wordt in stemming gebracht en door de
44 aanw ezigen aangenomen.
Er wordt meteen yaeÍt gezet om het doel
zo snel mogelijk te verwezenlijken. Door
de aanwezigen wordt een bedrag van ruim
3400 gulden rcegez,egd en er wordt een
"Commissie tot den Kerkbouw" in het le-
ven geroePen.
Er wordt voortvarend gewerkt want op 28
februari brengt de commissie verslag uit
aan de kerkenraad. Het totaal toegezegde
bedrag is reeds opgelopen tot 47 53 gulden
en men is al op zoek naar een geschikte
plek voor de nieuwe kerk.
Dit laatste is nog een heel probleem. Men
was al op drie verschillende plekken ge-
weest maar men kon het niet eens worden
met de grondeigenaren over de prijs. Er
komt een extra ledenvergadering en men
besluit om de oude kerk te vervangen
door een nieuwe. Maar toch gaat het an-
ders, de commissie vond het eigenlijk toch
wel zonde om een nieuw kerk gebouw te
plaatsen op de oude plek.
"Hoe jammer en hoe onwaardig zou het
wezen wanneer zulk een schoon kerkge-
bouw in eene achterbuurt, morsig en on-
moogelijk als zij is wierd geplaatst?"
.§?.at 

bleek, er was aan de (tegenwoordige)
Stationsweg een huis met erf,, toebehorend
aan een zekere Jan Everts Glas, te koop.
Probleem was echter dat genoemde per-
soon in de gevangenis zat te Hoorn. Via
zijn zaal*vaarnemer wilde Glas wel een

fo rcmr op
tco àrb tm Il.
te hcrrda - -

in hrce,
rcódd-

ÀÀ,N,m -ï nINGr.

r§§
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ruil aangaan. Hij zou de voormalige pasto-
rie naast te kerk krijgen en 500 gulden. En
zo gebeurde het. Ondertussen had de
commissie ook al een architect gevonden
in de persoon van Hendrik Raadsma, grie-
tenijopziender in Oostdongeradeel en
woonachtig in Ee. Het bestek was onder-
tussen aI klaar.

Bij de aanbesteding op 11 mei werd het
werk gegund aan Klaas Fokkes Osinga van
Dokkum voor een bedrag van I 0.400 gul-
den. De financiering was nog niet rond,
maar een aantal welgestelde broeders wa-
ren bereid het resterende bedrag te finan-
cieren. En zou kon op 21 mei 1850 de
eerste spade in de grond en kon op I 5 juni
de eerste steen worden gelegd. Onderhand
regelt de commissie de verkoop van het
oude kerkgebouw. Dit wordt publiek ver-
kocht op 23 november 1850. De koper
wordt het Nutsdepartement Holwerd

voor een bedrag van 525 gulden, die hier
nog jaren de bewaarschool en de naai- en
breischool heeft gehad. Menige oud
Holwerder is hier in zijn jeugd naar toe
geweest. En in de eerste week van januari
1851 word de kerk in gebruik genomen.
Hij is nog niet geheel klaar. En in maart
en april gaat men tijdelijk terug naar het
oude kerkgebouw, zodat de nieuwe kerk
kan worden afgeschilderd. De totale
bouwkosten bedragen dan 12.800 gulden.
En zo stond er in 1851 een mooie
Vermaning in een "schone en nette
buurt". Heeft u geen tijd gehad om Iangs
te komen dan kunt u de werkzaamheden
ook volsen oo: www.dsholwerd.dooosoe-
zind.nl. Onder de rubriek fotot worden
geregeld nieuwe fotot bijgeplaatst van de
werkzaamheden.

Namens de Doopsgezind.e Gemeente
Holwerd, Blije, Tèrnaard, Jan ldsardi

PÀSSAOE ÀTDEIII{O H()TWTRD PR()ORÀMMÀ 2 ()()8/2 ()(}9

l6 Septembel
- Knipcursus
- Dhr. v.d.Val, Frieschepalen

14 Oktober:
- Israël en de Palestijnen, Ds. De Loor,

Kollum.

18 November:
- De stillen op it làn. Dhr. Jongsma,

Burgum. lt libben fan Amisch en
Mennoniten.

15 December:
- Gezamelijke Kerswiering

20 Januari:
- Sterke Jerke. Dhr. Sweigman, Leeuwar-

den. 2 Friese jongens op een vlot de
wereld zeeën over.

17 Februari:
- Feestelijke jaarvergadering.

Maart:
- Vereldgebedsdag.

17 Maart
- ïouwen in een andere cultuur. Dhr.

Jouke Tichelaar, Gorredijk.

2l April:
- Dienen onder het hakenkruis. Dhr.

Keizer, Buitenpost.

Mei:
- Reisje.

De vergaderingen zi.jn in 't Sintrum en
beginnen om 19.30 uur tenzij anders ver-
meld.

De vere n de
, dat Go e-
en voor toe-
ichtsnoe,

Het bestuur
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Als bestuur van The sound willen wij ons
even aan u voorstellen: Jelle Aagtjes, Jan
Kerzer, Ale Kamma, Arnold Jan Zylsta,
Gea Malda, Janny Boonstra, Pietsje

**
Miedema en Nynke Bergema. Ook willen
wij het een en ander vertellen wat er zoal.
te doen is in The Sound, omdat toch veel
mensen hier geen weet van hebben.

Openingstijden
Voor jeugd vanaf 13 jaar (voortgezet
onderwijs).
Vrijdag: 19:00 t/m 22:00 :u:u;,.

Zaterdag: 19:00 t/m 23:00 uur.
In de zomervakantie is The Sound geslo-
ten. Tijdens de openingstijden wordt er
kijkdienst gehouden door een volwassene.
Dit jaar hebben heel wat ouders zich aan-
gemeld voor de kijkdienst die er op de
vrijdag en de zaterdag wordt gehouden,
hartelijk dank hiervoor.

Club
Eens in de 2 weken op de woensdagavond
vanaf 19:00 wordt er club georganiseerd
voor de jeugd voor groep 7 en 8. Voor
aanvang van het seizoen worden briefes
op school verspreidt en kun je je aanmel-
den. ïjdens de club worden de
prachtigste dingen geknutseld wat elke
keer weer door de creatieve leiding wordt
bedacht. Door het enorm succes is de
deelname beperkt voor alleen de jeugd van
groep 7 en 8. '§?'e zouden dit graag willen
uitbreiden voor de jeugd van groep 5 en 6,
maar hiervoor hebben wij meer vrijwilli-
gers nodig, lijkt het je leuk meld je dan
aan bij: Gea Malda, telefoonnummer
(0519) 56 19 76.

Activiteiten
Tijdens de openingstijden kun je o.a. dar-
ten, kaarten, taËltennissen, w kijken en
uiteraard muziek draaien. Ook worden er
geregeld activiteiten georganiseerd door
zowel The Sound als de activiteiten com-
missie van het jongerenwerk van de ge-
meente Dongeradeel . Dezr worden altijd

tijdig aangeplakt in The Sound en staan
vermeld oo de website www.sozero.nl
waar ook een link staat naar The Sound.
Op 9 februari hebben we een Aprés Ski
party gehouden en is er in de mei vakan-
tie een dart-toernooi georganiseerd.

Voor het volgend seizoen zullen verschil-
lende activiteiten worden bedacht door
o.a. het A-team (jeugd zelfl, maar hier is
nog niets over bekend. Zodra we dit we-
ten brengen we jullie op de hoogte.'§7'at al
wel bekent is dat in weekend van,26, 27
en 28 september het Soundreisje is ge-
pland. Informatie en opgave kan via de
website rryww.sozero.nl oFde aanmeldines-
formulieren die je in de sound kunt [rij-
gen. Ook kun je The Sound op hyves vin-
den.

Lid worden?
Het is gebruikelijk dat iedereen die aan de
club meedoet lid is en ook de jeugd die ge-
regeld in de The Sound ranwezig is. '§7'at

ook nog mogeli.ik is dat u donateur van
The Sound wordt. Het lidmaatschap be-
draagt € 6,00 per jaar en donateurschap
€2,50 per jaar.

DINSDAG 9 SEPTEMBER 2OO8

LEDENVERGADERING

OM 20:00 UUR IN THE SOUND

Lijkt het je leuk kom gerust langs in The
Sound en ouders zijn natuurlijk altijd wel-
kom om eens een kijkje te nemen.

TOT ZIENS!!
Bestuur The Sound

1ó
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In Holwerd wordt een groot

aantal krotten ontvolkt
Bewoners eerst itt barakken, dan

in een nieua huis

Eer un dc linlofr?t-krclronkgen h
ldaerL die binnet&ort odltuiild .u\cn

Er s(au pote cn bel.ntrllkc din8èn! le teb.uretr ltr llolverd: l$d
volkly.rhulrlngeD rlltr op L|Btr. Ëér
otrt eck6 bÀlÍ-Dccehb.r, w[trèar llcn
I lwalt gczinnÈn ult h{n kelwoniuèn
iEllen irclrken itr houaen bsrskh.n €n
ërr ln da looD veh d. volgrndc zomer,
rrntrer ati€relfalé gezlndln ull d.
b$r&Bl6 lullen verbulzèn trar hu
al&Elha4rl.uw. tonlnscn. Dltl a hat
rcNllrat vatr en Dehit inltleal.l r.tr
iet gaD.ate beíw v!tr W.ddon'
icradeel, ilc WoileroDbouw l! frldlÀnd
cí het eollè&r yan Ccdcputeerde Shten
oE rrdl@3I aen €iDdr tG Eakën un dE
E9n!-ortErendë íoe5tand.n, die hier u
diBr lD hèt §aèseDlÀbyÍhih vu flolw.rrl
iacrsE

WIe alleeí hàar eeN door }{olwèld is

niel. En daar zijn tNstanden, die waar-
lijk ts hemel schreien. Talloze eén-
krmèru@ingen. bevolkt d@r gezjnnen
m€i tve, driq vier kinderen. KameÉ
(di. dus op het gangetje na
h€l hele ..huis" uitmakel).
,lh. noet E€beuren; slapen -

E* O&Sie
E drcgen.
Elíels horenvÉt Bait, ?j
vaak zelf6 niekléin bijbeho
hen heeft
prlvàeti zodat sommigen betei nog daB
te v@1 per Íiets zouden kuonen gaan,
omdat ze een dertig-v*rtig meter l,et-
der near een andere steeg moetea

ngtoestondPn ziio uileràard
r laslstP rlagcí en het ge-

burgemce§ler
tijden en tijden
r dc toewdzing
iD Holwerd ziln
à voertien ge'
[oereikènd om

de bevolkinas(roei bjj lc houden. Iaàt
3tasn dat mÈn'- kon de'kPn Éan krot-

extre-bouwolume toè te kenaen en
nE9r
zel-
e'l-
nge-

redeel.
OD initirtief vàn wederoDbouw rullen

nu 'vóói siniarklàe§ nor deitien dtrectie-

Een oude film, die bij dit onderwerp hoort, is voor € 10,- te koop bij Henk
\Tillemsen, telefoonnummer: 0519-561035.
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Noodtoestand in krotten te
Holwerd is nu verleden tiid
Commissatis der Koningi,n metselde gedenksteen ií één der

26 nieuwe woningen aan de Fonteinstraat

Dc Commisris rler f,onln3la, Er. E. P. Llnthol* EoDar, bt'ft tticF

besehlktltrt 8estclde atirectlÈkctc& .Eer Èrilcr ilcGl k voor ll3 huLÍallln3 tr!
sercoetdccldc actinrcn hc§temal

De CommislaalB der
Koningin, ve!8etèld

vàn twee leden van
het Collcge van GedÈ
Duterde Statee da
heren Oktinlr ea Van

^bbma 
werd m

helfdrle'ln BÍé Tll-

ien hetrokkm wD
- onder hen bevon-

daE zich ir Vi$er m hcid om ftn ki.ikj€ tè
de heer K@pal van nemen io één dcr

armzElige krotwonin-
- Een, dle elnd verleden
5 iear ontrulmd konden

wotden.
ln het hondétrweer In cte voorgevel ven

beral men zjch door éa.n dcr in,aanbouw
hei stegendoolhol van zitnde huizen, waar
Holwerd naar dc Fon- twee kletsnatte vlaS-

ten in
den I

metscld t'
gEass

enkele e
brulk van de Eelegen-

D, K,m,ngh í'''làt
aleggb,S.

TEROEES TERGEES TEROEES

Achte lézer, Sa as jim miskien wol heard ha sille we dit jier ferhrizje! Der komt een protte
boartersguod en oar spul foar it ljocht. tVat belangstelling hat en ek efkes stríne wol kin
làns komme op sneon 5 july fan 9.00 oant 12.00 0re. Ranja en kofe stean klear. "Koeke
sels meinimme".

Piersonstrjitte 2La, Chris en Fokje Drjh*ra

l9
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UII H0IWERD'S VERLEDEil: ï0REilBRÀ]{D IE H0IWERD

Holwerd, 29 september. Hedenmorgen
omstreeks kwartier voor zes uur sloeg de
bliksem in onzen toren, tengevolge waar-
van brand ontstond. Kwartier over zeven
uur werd de brand ontdekt door Dirk
GIas en anderen. De brandweer werd ge-
alarmeerd, die onmiddellijk in actie was
met haar brandspuit. Het water moest
worden opgepompt uit een groote kuil op
een land naast het kerkhof . Het was een
moeilijk werk zoo hoog het water op te
voeren, doch met veel moeite gelukte het.
De slangen moesten tot een hoogte van
175 voet worden opgevoerd. Kranig werk
werd door de brandweermannen verricht,
vooral door Sibbele Jongedijk, spuit-
meester '§í. Colmer en Anne van der
Ploeg. Tot omstreeks 12 uur moest water
worden gegeven, doch toen was men ook
het vuur meester. Hedenmiddag om half-
vier werden de laatste smeulende stukken
hout verwijderd. Behalve het ijzerwerk
met den haan, mist er ongeveer 2 i 3 rrre-
ter van de spits. De haan viel naar bene-
den door het dak van een huisje naast de
kerk. De spits met pinakel is niet ver daar
vandaan op het kerkhof neergekomen.

groote van 1644. Op den toren staat het
opschrift: H.D.E van Aylva, grietman
over'§7'estdongeradeel, heeft deze toren la-
ten repareeren met de kerkvoogden Sake
Minnes en Jan Sjoerds in het jaar 1739 (in
Latijnsche cijfers). Op den 15 Juni 1776 is
de eerste steen van de kerk gelegd.

Bron: Leeuwarder
Courant 30/9/1911

Henh Willernsen

Gelukkig zijn
er geen onge-
lukken voor-
gevallen. De
brandspuit uit
Ternaard
lcwam heden-
morgen om 11

uut doch be-
hoefde . geen
assrstentle te
verleenen.
Op de spits
stond het jaar-
tal 1839; de
kleine klok in
den toren is
van 1600, de

M'ATTLTER
ee,w pl"aaíV v oor w ?fr.í,pf- rou)D ow

í*."d,í»ífutu) - g{o"+e/w

work *lwpy .... ..... opow atelia. dnga ,
OUW541,5.te/W

wa.nd,e,lnaru
be,elÀ),wutt'uen
a.a,wh,eÍ wad,,

SjotkjaKrwnne,r
Sta.fi,on,taDe4. +O, llolne,t'd, O 5 79 - 5 6 7 9 9 7

vna.teÀ,ía,*j@kpnplane*.nL - www.qeÀí,,eÍ- rouuDe,w.nL
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UITVÀÀRTVEREilIfl}IO "DE I.Àfi§IE EER", H()TWERD

Secretariaat: Pölewei 11, 9l5l HX
Holwerd; tel. 0519 - 562086.
Corresp.adres: Postbus 3,9150 AA
Holwerd. Aangesloten bij de Federatie van
lJiwaarwerenigingen in Friesland.

Jaarvergadering
Op dinsdag 25 maart hielden we onze
Algemene Ledenvergadering. Naast de ge-
bruikelijke agendapunten een opmerkelijk
punt dat ons enige zorg baart. Bij het punt
bestuursverkiaing zag u een vacature.
Voor de aftredende voorzitter U.O.
Hiddema hebben we tot op heden geen
nieuwe kandidaat. Tot nu toe hebben we
altijd nog in onze vacatures kunnen voor-
zien. Mocht dat niet meer lukken dan zou
samenwerking met een vereniging in onze
cluster een optie kunnen zijn. Die situatie
heeft uiteraard niet onze voorkeur. Ons

verplichtingen niet nakomen. Het zou
mooi zijn als iedereen tijdig aan zijn- of
haar verplichtingen zou voldoen.

Professionalisering
Op 19 mei j.l. is op een extra Algemene
Ledenvergadering van de Friese Federatie
fiat gegeven voor een statutenwijziging.
Tevens is op die vergadering (en daar was
deze statutenwijziging voor nodig) goed-
keuring door de leden verleend voor het
oprichten van een holding. Deze holding
(een B.V.) dient als ondersteuning voor de
Federatie en haar aangesloten verenigin-
gen en maakt het mogelijk om een facili-
tair bedrijf en crematorium op te richten.
De B.V. kan zich bezig houden met- en/of
bemiddelen in onroerende zaken, geld be-
leggen en beheren, pensioenvoorzieningen
en andere commerciële en financiële han-
delingen. Hierbij kunt u b.v. denken aan
het opzetten van een facilitair bedrijfvoor
het uiwoeren van de leden- en/of de fi-
nanciële administratie. Bij veel verenigin-
gen laten deze administraties te \Mensen
over. Er is reeds een begin gemaakt door
het beschikbaar stellen van een centrale le-
denadministratie . Ook wij maken hiervan
gebruik. Niet omdat wij niet in staat zou-
den zijn onze administratie goed te voe-
ren, maar om de werkzaamheden voor een
opvolger van de huidige penningmeester
die in 2009 zijn functie neerlegt, te verge-
makkelijken. Incasso van de contributie
en het aanmaken van de acceptgiro's wer-
den met ingang van 2008 reeds door het
bureau 'Member Control Systems" voor
ons verzorgd. \7e hopen dat we op deze
wijze de weg een beetje vrij maken voor
een opvolger.

Sterfgevallen
Opnieuw hadden we een jaar met 'slechts'
tien sterfgevallen, bij een gemiddeld aan-
tal van rwintig per jaar. Het aantal overle-
denen in 2007 bedroee in Nederland vol-
gens het CBS 132.000. In 2006 waren dat
135.000. In 2002 overleden 143.000
mensen. De laatste iaren daalt het aantal

ultgangsPunt ls: rou\tr en ffouw rn ergen
dorp. Ook de bestuurlijke werkzaamhe-
den die daarvoor nodig zijn. Met eigen
mensen. Die kennen de plaatselijke situa-
tie en gebruiken.

Contributie
In de maand mei is de contributie voor
een groot deel geïnd. Voornamelijk door
middel van automatische incasso. Voor
het overige deel zijn acceptgirokaarten
verzonden. '§7'e hopen dat die ook vlot be-
taald worden. Sommigen wachten daar-
mee te lang. Ik merk dat wel meer bij an-
dere verenigingen en instellingen. Mijns
inziens geen goede gewoonte. Om rwee
redenen. In de eerste plaats kost het de
penningmeester extra werk. Om de zoveel
tijd een herinnering sturen kost tijd en
geld. Om deze reden gaan we kosten bere-
kenen bij een volgende inning.
In de tweede plaats vormt de contributie
het werkkapitaal van de vereniging.
Daaruit moeten de uiwaartnota's worden
betaald, de vergoedingen voor de uiwaart-
Ieider en dragers, de ledenkorting en ove-
rige onkosten. Dat is geen gering bedrag!
'§?'anneer we de contributie te laat onwan-
gen dan kan de vereniging haar financiële

2t
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gestaag. Enkele jaren gelden berekende
het CBS nog een forse groei. Een nieuwe
bevolkingsprognose laat zien dat na 2007
de daling van het aantal sterfgevallen
voorbij is.

Bijverzekeren
Vele leden van onze vereniging hebben
een aanvullende verzekering gesloten bij
Aegon/Axent Uiwaarwerzekeringen, een
100o/o dochter van Aegon. Aegon is in-
middels Aegon Bank. Aegon Bank heeft
enige tijd geleden een reorganisatie uitge-
voerd. De consulenten die onze leden be-
zochten zijn niet meer in dienst van
Aegon. Sterker nogi zewerken nu voor an-
dere partijen. De leden worden thans be-
zocht door commerciëld medewerkers van
Aegon Bank, die ook andere producten
dan uiwaartproducten aanbieden. Dat is

niet in overeenstemming met onze eerde-
re afspraken. \Vij willen geen gegevens van
onze leden ter beschikking stellen aan der-
den voor doeleinden die niets te maken
hebben met het doel van onze vereniging.
'§í'ij zullen ons beraden over de voortzet-
trng
Bank
hebben over de oolis die u heeft afseslo-
ten. Het oroduct is soed. Aeson Bank is

een soede oartii.

Puzzel
In het decembernummer van 'De
Doarpsbel' plaatsten we een woordzoeker.
Daarop l«vamen 25 inzendingen binnen.
Onderstaande personen vonden het bij
hen genoemde juiste aantal woorden:
1e prijs van € 50,00 voor P. van der Meij-
Boonstra, Stjelpspaad 4, met 43 woorden;
2e prys van € 30,00 voor L. Hesemans,
Achter de Hoven 26, met 42 woorden;
3e prijs van € 20,00 voor E.J. Boonstra,
Van Aylvawal 10, met 41 woorden.

De vereniging
Op de jaarvergadering is aandacht ge-
schonken aan de uiwoering van de werk-
zaamheden van het personeel. Een woord
van dank was zeker op z'n plaats. Uit de

evaluatieformulieren welke we bij iedere
nota van uiwaartkosten meesturen, blijkt
elke keer dat de wijze waarop het perso-
neel haar werkzaamheden uiwoert, zeer
wordt gewaardeerd. 

'§7'e streven ook naar
optimale kwaliteit. Aandacht voor de
dienswerlening. Daar gaat het om. Op
deze wijze kunnen we de rouw en trou\il'
van-, in- en door het eigen dorp behou-
den. Foar inoar en mei inoar. Wih u rneer
uteten oaer ltet lidmaatschap en het werk aan
onze uereniging dan hunt u contact o?ne-
men met de seuetaris M. Dijkman-Elzinga,
Pólewei 11 (tel. 0519-562086) of met de
penningmeester S. Wllinga, Foarstrjitte 3
Ael, 0519-561759). Zd zullen u graag te
woord staan.

Holwerd, juni 2008
S. Vellinga

YR UZ I il t I 6-G00SD!EilST!GE
O P EÍI L U C H T§AT E]I KOT ST

IC HÍlLWEBD
op ZONOAG 5 JULI a.s.,

't nam. lle uur (O.T.l,
op hct lcrrrcln ,CONCORDIA"
![ onguctlg roor ln dc llcd. l{crv. l(crt

SPBEKEB§:

Ds. P. VAN DER MEULEN,
Doopsgez. pred. Veenwouden,

DS. F. W. J. BRUMMER,
Ned. Ilerv. pred. Bergum

MedowerLirc vrn het
koor Holwerï, Dir. de

AUT0BUS vrnrf LEEUUABDET íCaÍö Dr
Grorno Ucide) , Ycrtrcl I rdr 1I{.T.f
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HUISÀRIS
L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25.
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel.

56130r.
Uitsluitend bij spoedgwall en tel. 562255.
C.F. van der Lugt, tel.0519-571316.

IDIITHEEI(
Open van 8.00 tot 10.30 uur.
t Middags van 13.00 tot 17.30 uur.
Bestellen medicijnen 08,00 - 10.00 uur.
Afhalen 16.30 - 17.30 utr.

rRESE U]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 zorswinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca.22 cent
per min.) Archipelweg 109, 8921 TH
Leeuwarden, Postbus 417, Leeuwarden.
058-265 56 10. Geopend ma. t/m vrij.
8.30 tot 17.00 uur en z t. van 10.00 tot
17.00 uur.

TÍ)l{ilTIÀDRESSEI{
Dienstencentrum: vacant
Uiwaartvereoigr.g "de Laatste Eer"l
Uiwaardeider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele tel. 06-20620647
Bij diens afwezigheid: T. v.d. §7oude-
Plantinga, De Tèebus 8, tel 562002.

TYSI()IHERÀPIE

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

562478156t876.

HU ISÀRÏSEilI.ÀB(lRÀI()RIUM
Plaats: Nije Nijhof; maandagmoÍgen vÍu!
10.00 - 10.15 uur.

IÀilDÀRIS
Dhr. \7. Roux, Beyertstraat 101, tel.
562300.

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

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

DE BIBI.I()BUS
Volwassenen/
jeugd: di. 16.00 - 16.30 u.

bij de Geref. kerk
OBS: di. 09.25 - 10.35 u.
CBS: di. 10.40 - 11.10 u.

Agenda data en kopij voor de eerste dins-
d"S i" maart, juni, september en de-
cember inleveren bij Frans Fennema,
Hogebuurt I te Holwerd.
E-maift fr ansmfennema@email.com
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