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iltJs tÀl{ D0ÀRPSBEr.À]{0
'§7'at in prachtige maitiid hawwe wy! Hast
alle dagen moai, sinnich waar. De natoer
op syn moaist. Je komme noch altyd
minsken tsjin dy't noch nea yn de doarps-
boskjes àn Holwert west ha. Je witte net
wat je sjoche sa'n ferskaat oan beammen,
blommen en moaie troch§kjes ast der
hast. Fanewike wie der in ekskurzje fan ín
groep doarpbewenners Ét Grins dyt ek
mei it grienbehear oan 'e slach wolle en dy
wiene fernuvere oer de bysírndere {rnt'wik-
keling fan de boskjes dyt no sin 25 jier
àld binne.

Herstructurering
Na de zomer zal eindelijk een begin wor-
den gemaakt met de bouw van de 4
seniorenwoningen aan de Fonteinstrjitte.
Er is veel vÍaag naaÍ dit soort huizen in
Holwerd en dorpsbelang heeft dan ook
gepleit bij de'§Toningcorporatie om meer
seniorenhuizen te bouwen. Voor de bouw
van de 3 kavels geldt hetzelfcle. Er is be-
hoorlijk wat belangstelling voor de kavels
die op 29 mei worden uitgeloot. Ook voor
kavels heeft dorpsbelang gevraagd om uit-
breiding. Voor belangstellenden voor de
seniorenhuizen geldt dat u zich moet in-
schrijven bij de \il7'oningcorporatie!

Holwerter Fiersichten
Alle inwoners van Holwerd hebben de
Nieuwsbrief over het project Holwerter
Fiersichten gekregen. Zo lengzamerhand
zljn de plannen, dat zljn vooral recreatiefl
toeristische plannen, uitgewerkt. Er is op
dit moment nog niets bekend over ew. fi-
nanciering van de plannen. Op 23 juni in
t Sintrum is er een informatieavond voor
de inwoners van Holwerd en dan zullen
de uitkomsten in een integrale toekomst-
visie worden gepresenteerd.

Multifunctionele Accommodatie
Holwerd
Intussen heeft de werkgroep MFA haar
voorbereidende plannen voor een Multi-
functionele Accommodatie afgerond. Het

wachten is nu op een toezegging van de
gemeente om onze plannen te kunnen
doorzetten.
Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk
verenigingen, organisaties uit Holwerd ge-
bruik gaan maken van de accommodatie.
Als er nieuws van de gemeente is, zult u
dat zo gauw mogelijk komen te weten. De
werkgroep is hoopvol!

Ledenvergadering
Het was een zeer levendige ledenvergade-
ring van dorpsbelang op 17 maart. Dezad.
was vol en dat was vooral te danken aan de
jeugd van de Buizerd, het jongerenonder-
komen aan t Lands'§7'elvaren. Dit onder-
komen moet in 2010 verdwijnen van de
gemeente maar de jongeren, het zijn er
wel ong. 40(!), pleiten voor een vervan-
gende plaats. De groep past niet bij de
jongere jeugd van de Sound en wil graag
een eigen plek. Dorpsbelang steunt dit
initiatiefvan harte. Met het oog op de toe-
komst van Holwerd willen wij gÍaegonze
jongeren hier houden. Daarom moeten er
passende voorzieningen voor hen zijn en
dat bepleiten wij met hen bij de politiek.
Ook de dorpsreiinie van 2010 kwam aan
de orde. Iedereen is enthousiast over dit
gebeuren en zeker over het feit dat er dan
ook een dorpsfeest zal zyn. De Chr.
Oranjevereniging en V.v.V. Conco rdia zijn
onderhandelingen begonnen voor een ge-
zamenlijk dorpsfeest. Het reiiniefeest zal
een goede test zijn voor zo'n feest.
Dorpsbelang .iuicht deze ontwikkelingen
van harte toe. Dorpsbelang wenst de vere-
nigingen veel wijsheid toe en hoopt op
een positieve afloop.

Bezoek nieuwe burgemeester
In april kwam de nieuwe burgemeester
Marga 

.§(l'aanders op kennismakingsbe-
zoek in Holwerd OVH en Dorpsbelang
ontvingen haar en hebben gezellig en in-
formeel een kop koffie met haar gedron-
ken. Daarna hebben we haar het dorp la-
ten zien. Zewas verrukt van de authentie-
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ke straatjes en doorkijkjes van Holwerd.
Maar schrok ook van de leegstand en op
sommige plaatsen van de enigszins ver-
pauperde huizen en straten. Haar idee
achter dit bezoek was: Ik wil weten wie er
in welk dorp woont en de gezichten daar-
bij hebben. Verder is zij voor duidelijkheid
en niet het beloven van valse verwachdn-
gen. Kortom, een aardig, direct en open
mens, de nieuwe burgemeester.

Sa dat wie it wer. Der is op dit stuit in
soad te dwaan yn ris doarp.
'§í'e hoopje op in goeie öfrin fan dit alles.
It moat ek foar-al fan de ynwenners sels

komme om in leefber en levendig doarp
fan Holwert te meitsjen!

Sara Hofman

OESPREI( MEI PIEIER El{ À]il VISSER

Pieter heeft zijn hele leven in Holwerd ge-
woond, eerst aan de Ieltsjebuorren (een

buurtschap dat aan de naam kwam omdat
er veel vissers woonden en palingen
schoonmaakten in de wel (fontein) waar-
aan later de naam Fonteinstraat is ont-
leend. Hij gaat naar de kleuterschool in de
oude vermaning, die nu een hondenken-
nel is.

Arrt is een allochtoon: Voordat ze naaÍ
Holwerd kwam groeide ze op in het dorp
van grote Pier, beter bekend als Kims-
werd: een kleine hechte gemeenschap en
zo "read as een kraal". ln 1975 l<rijgt ze

hier een betrekking als kleuterjuf en is in
de kost bij mensen die op nummer 1 wo-
nen in het mooiste straatje van Europa.

Pieter is by z\n vader begonnen en ze zijn
in 1957 verhuisd, naar de Ljouwertdyk
waar hij nu het loonbedrijf runt. Hij heeft
het werk zien groeien van handwerk tot
aan de enorme machinerieën die vandaag
de dag alles voor de boeren doen. Het is

nog maar de vraag wat voor toekomst dit
soort loonbedrijven hebben omdat boeren
steeds groter worden en deze machines
voor hun wel eens rendabel zouden kun-
nen zijn om zélf aan te schaffen.
Pieter gaat wat later naar de Ulo en dan
volgt de militaire periode. Om verveling
te voorkomen meldt hij zich aan als muzi-
kant en dat zorgt nog voor enig vertier.
Op het metalen plaatje wat elke soldaat
krijgt staat naast andere gegevens dat hij

Nederlands Hervormd is. Het plaatje
raakt Pieter kwijt, of andersom en dan
moet hij een nieuwe betalen. Voordat men
weer de fout maakt om hem in het
Nederlands Hervormde hokje te duwen
geeft Pieter aan dat hij voor die centen
graag liever de waarheid terug ziet op het
plaatje. Pieter haab het plaatje uit zijn
beurs en laat het me zien. Er staat nu
"Geen': In die tijd was het eigenlijk bijna
niet mogelijk om geen geloof te hebben,
en werd je maar ergens bij ingedeeld wan-
neer niet geheel duideli.ik was wat nou de

maar interessant w^s en

een hele auond met een

bierfre een stukje kaal worst en homkommer
erbij.)

In 1977 krijgen de twee verkering nadat
ze elkaar ontmoetten tijdens een speel-
avond van Crescendo weaÍ ze dan beide
lid van zijn. Ant is lid gebleven, Pieter kan
wegens het runnen van een tijdrovend
loonbedrijf niet langer tijd vrijmaken voor
Crescendo en staakt zijn muzikale acti-
viteiten. Ant hoopt hem ooit \ileer warm
te kunnen maken om ze \Meer te hervatten.
Tijdens de heuglijke winter van 7979 ver-
huizen de wree met tractor en wagen naar
de Ljouwertdyk. Er waren destijds zulke
spectaculaire sneeuwlandschappen te zien
dat het dorp er niet eens aan toelo.vam om



DOPPSBEUNG o juni 2009

op het prachtige ijs van de aan de rond-
weg gelegen ijsbaan rondjes te trekken.
Dorpen als Nes en'§Tierum moesten in
hun geheel worden uitgegraven, zo hoog
waren de sneeuwmassat.

In die periode \Monen ze op de hoek waar
de Ljouwerterdyk de Keegstraat l.«uist en
gaan regelmatig zoals ze dat zelf noemen,
bij de buren op bezoek. De buren zijn de
uitbaters van het Amelander Veerhuis.
Daar word dan ook hun voornemen be-
kend gemaakt (een borreltje erbij, hoe
gaan die dingen?!) om te gaan rrouwen.
Lammert van der'§7'oude, een zeer mar-
kant persoon in Holwerd en overal waar
men hem tegenkwam erg geliefd, vond
dat ze eerst moesten proeftrouwen en stel-
de zich op als ceremoniemeester - weder-
om een slokje op en proeftrouwen maar -
en zo word het stel voorbereid op de pe-
riode waarin ze als man en vrouw lief en
leed zullen gaan delen. Lammert komt he-
laas een week later om bij een verschrikke-
lijk ongeluk die een enorme schok door
onze gemeenschap heeft doen schudden.
Een half jaar later trouwen Pieter en Ant
en houden de bruiloft in de Kruisweg in
Damwoude.

Ant blijft haar betrekking als kleuterleid-
ster aanhouden tot in 1981 de eerste ge-
boren word, vanafdan staat haar leven in
dienst van het gezin en het bedrijf . Zekrij-
gen nog drie kinderen. Drie daarvan staan
al op eigen benen, de vierde woont nog
thuis. Soms heeft Ant nog wel eens spijt

dat ze geen kleuterjuf meer is maar ze is er
ook weer overheen gegroeid, bovendien
vind ze compensatie in het vrijwilligers-
werk in verschillende besturen. Omdat in

tie in kan gaan plannen. Het weer moer
altijd dusdanig zijn dat je er op uit kan
gaan om dingen in en uit de grond te ha-
len, het moet niet te droog, het moet niet
te nat zíjn enz. enz. Dat houdt in dat ze
over het algemeen hele korte perioden
even vrij kunnen nemen om er uit te gaan.

Vorig jaar zijn ze echter wel een hele week
weg geweest naar Gran Canaria en voor
het eerst in een vliegtuig. Ze hopen dit
soort dingen in de toekomst toch wat va-
ker te kunnen gaan doen en dat zal ook
wel mogelijk zijn want Pieter heeft al een
stuk van het bedrijf afgestoten waardoor
er meer tijd vrij komt om, zoals ze beiden
graag willen, \Mat meer het avontuur op te
zoeken: (\íe hebben maar 1 leven en het
zou zonde zijn als je niet ontdekt war deze
prachtige planeet zo allemaal meer te bie-
den heeft. '§7'anneer eindelijk na een lang
arbeidzaam leven in dienst van boeren in
het algemeen en de mens die moet eten in
het bijzonder, de tijd hiervoor vrijkomt!
Een lang credo maar ik kan er eigenlijk
geen speld tussen krijgen.

Volgende gegadigde Louk Hesemans.

T()TI$DUI{SJEl{ Yil H()TWERI

§7y bin in fleurige Folksdrinsgroep dyt noch graach wat meer le-
den ha wol. Fiele jim der ek foar, kom dan ris by ós te sjen.

Net allinne foar froulju mar foaral mànlju. \7y dtrnsje elke tiisdei
temiddei yn it Sintrum fan 13.30 oant 15.00 oere.

Tioch bewege en de holle te brfrken bliuwe we sfin. Derom: net
stinne mar derhinne. De lessen begjinne wer op 8 septimber.
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Om omstreeks 9.15 uur in de vroege och-
tend van 30 april jongstleden verzamelden
zich prachtig uitgedoste bewoners van
Holwerd bij sporthal "De Ynset".

Onder begeleiding van de nvee korpsen
die Holwerd rijk is, de Bazuin en
Crescendo, ging de stoet op weg door het
dorp, nadat men met spanning had ge-
wacht op het hoog bezoek.

Prins §Tillem Alexander en Hare Majesteit
de Koningin Beatrix ktvamen onverwacht
langs in Holwerd en arriveerden in een ke-
ver cabrio met de drie koddige prinsesjes.
Begeleid door onze charmante Burge-
meester Barendsen heeft Koningin Beatrix
met Prins'§Tillem Alexander een wandel-
tocht gemaakt door ons pittoreske dorp,
hetgeen haar overigens een blaar oplever-
de. De Koningin waszéér onder de indruk
van de levendigheid binnen ons dorp.

Na ongeveer een uur wandelen, krvam de
stoet weer aan bij de sporthal, waar me-
nigeen op de vrijmarkt zijn waar reeds had
uitgestald, in de hoop toch nog een beetje
geld te verdienen om zo de gehate krediet-
crisis nog een beetje te boven te komen.

Op het trainingsveld was ondertussen het
feest in volle gang. De korpsen konden
nog even napraten over hun muzikaal de-
buut onder het genot van een kopje koffie
en een stukje cake bij het o zo gezellige
"Oraryecafé".

De kleintjes vermaakten zich op het
springkussen en met de loopautootjes.
Vervolgens maakte de Koningin bekend
wie het mooist verkleed waren in de stoet.
De derde prijs was voor Simone v/d Sluis
verkleed als kuikentje, de tweede prijs
voor Kyra Beintema verkleed als Pippi
Langkous en de eerste priis was voor
Justin Croes verkleed als piraat.
Terwijl de voorbereidingen werden getroË
fen voor het spel "De strijd om de
Oranjebowl", bereikte ons het verschrik-
kelijke nieuws vanuit Apeldoorn.
Uiteraard zijn wij als Koninginnedag-
commissie in beraad gegaan over het ver-
dere verloop van deze dag.

geïnformeerd over het verloop van
Koninginnedag aldaar. r"r,?:*i#rï::Ï

te gaan, behalve
het vuurwerk,
dus hebben wij
besloten na de
vlaggetjes te
hebben verwij-
derd en de vlag
te hebben neer-
gehaald, om
toch door de
gaan met de rest
van de activitei-
ten. Uiteraard
werd het nieuws
nog wel even
door ons onder
de aandacht ge-
bracht, zodat

".1
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een ieder hier toch van op de hoogte was.
Ondanks de vreselijke berichtgeving van-
uit Apeldoorn wist men toch nog te ge-
nieten van het door de activiteitencom-
missie geweldige opgestelde spellenpar-
cours. Allereerst moesten de teams door
vragen te stellen er achter zien te komen
wie hun coach was. Elk team kreeg name-
lijk een fanatieke coach toegewezen die
hen door het spel heen moest leiden.

t veel souplesse
ok mooie fotot

Voor fotot kunt u kijken op http://foto-
studiox-pose.sjootz.nl. Carolien heeft de

fotot weten \Meer te
te zijn de fotot ook

Het spel met de tuinslang heeft menig
heer het hoof<l op hol gebracht, zeker

geèn resulteerde in een klacht van de
"Partij voor de Dieren".

7 tot 14
angkam-
Grevink

en sleep-
te daarmee de prachtige trofee (een spij-
kerbroek gevuld met snoep) in de wacht.

De tea-ms maakten zich vervolgens klaar
voor het zwaarste spel "Tiekker-trek". Op
het parkeerterrein stond een grote tractor
van de firma Dijkstra Mechanisatie te
glimmen in de zon, klaar om door bruut
mensenkracht voortgetrokken te worden.
Mooi om aI die triceps en biceps op span-
ning te zien en te genieten van al die ver-
beten gezichten (Daar zijn overigens ook
nog mooie foto's van gemaakt).

Een van de teams van de Buizerd wist de
alom geprezen en znér gewilde prachtig
mooie "Oranjebowl" te winnen, echter

door hun enthousiasme en uitbundigheid
brak deze al snel in twee stukken... maar
gelukkig hebben we ook nog zoiets als

twee componentenlijm.

De da-mes van 'de Seefiigeltsjes" hadden
zich ondertussen venameld en zagen er
weer zoals altijd zeer koket uit. De dames
zongen onder begeleiding van Lies Elzinga
de sterren van de hemel, dit tot groot ple-
zier van het wat oudere publiek.
Ondertussen werden de kleintjes bezig ge-
houden met het ballonvouwen door twee
zeer charmante clowns.
Hierna was het tijd voor de vrijwilligers
om de boel zoveel mogelijk op te ruimen
en klaar te zetten voor het optreden van de
band "Exposure" in de kleine gymzd. Er
rees nog wel eve
avond nog wel
de band ondert
had gehad van de gemeente.

Maar het duurde niet lang of het verlos-
sende telefoontje aan de band kwam en
we mochten toch doorgaan met "het
Oranjebal". Het optreden van de band
"Exposure" in de kleine gymzeal bleek een
succes. Menigeen heeft dan ook de dans-
vloer onveilig gemaakt. t Nachts na aË
loop konden we gelukkig weer rekenen op
vele vrijwilligers die meehielpen de boel
weer op te ruimen. Al met al was het on-
danks de vreselijke gebeurtenis in
Apeldoorn een groot succes en mede door
het mooie weer een prachtige dag. Ook
danlaij onze vele vrijwilligers die zich op
wat vooÍ manier dan ook hebben ingezrt
om deze dag tot een succes te maken.

Iedereen die heeft meegeholpen dan ook.ONTZETTEND BEDANKT!!!!!!!!!".
Zo zie je maar dat Holwerd toch best een
eenheid kan zijnl!!!!

Hopelijk tot volgend jaar.

De Koninginnedagcommissie
(Nina, An1ta, Theun, Teake Minne,

Sape, Tsjitse, Neeltsje, Eva)
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W'at: Kleur en sdjl, verzorging van de
huid, Shiatsu en andere massage, haarver-
zorgrng en sryling.

W'anneer: September 2009

\Vaar: Kapsalon Alie

Kosten: € 20,00 per persoon

Door wie: Henny Hiddema, Nadine
Flameling, Aafke van Dijk, Alie
Koopmans

Kleur en stijl

Iedcr rnens is uniek
Zo ook de combinatie van de kleuren van
huid, haar en ogen. ïjdens deze work-
shop ervaar je hoe sterk het effect van
kleur is. '§í'e laten je zíen wat de juiste
kleuren en wat 'foute' kleuren met je
doen. \7e kijken daarbij niet alleen naar je
kleding, maar ook naar je haarkleur en
make-up. Stijl heeft niets te maken met je
maat of gewicht. 

'§í'el met het maken van
de juiste keuze! ïjdens deze worlshop
krijg je enkele tips om je pluspunten van
je lichaam te accentueren en de mindere
punten te camoufleren.

Verzorging
- Hoe geef je je huid de optimale verzoÍ-

ging'
-'§?'at kun je doen tegen acne.
- Make-up
- '§í'elke huidtypen zijn er en welke heb jij
- Thndenbleken
- Facelift d.m.v. spiercontractie

Shiatsu en andere massage
Hebt u last van:
. Hoofdpijn
. Nek en/of schouderklachten
. Rugpijn
. Stress

Shiatsu helpt uw klachten te verminderen
en te laten verdwijnen.

Shiatsu is goed voor iedereen. Het is ont-
spannend, heeft een diep helende wer-
king, helpt om je krachten \il'eer terug te
vinden en het brengt je dichter bij jezelf.

§7ilt u een keer heedijk ontspannen, een
moment voor uzel0 Naast Shiatsu kunt u
ook kiezen voor voetreflexologie, hotsto-
ne- of Afrikaanse massage.

Haar verzorging en styling
Iets vertellen en uitleggen over een stukje
haar verzorging en het stylen door middel
van kleine trucjes en simpele \Meetjes.

Bijvoorbeeld het verzorgen van:
. haar met roos
. haar wat droog is
. gekleurd haar
. lang haar
. haar met krullen

En wat te doen met luizen?

Voor meer informatie kunt u bellen met:
Kapsalon Nie 05 19 -562323.

Hebt u interesse? Geef u dan op door
onderstaande bon in te vullen en in te le-
veren:

$-
Opgave bij Kapsalon Alie.

Naam

Adres

Telefoonnr.
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MEUWS YÀ]t DE sIttHltilo. RtREÀïrE El{ rotRtsMt H0IWERD & 0MSIR. (SRIH)

Op 18 mrt. j.l. heeft de 4de trekking plaats gevonden van de obligaties. De volgende num-
mers zijn uitgeloot:

48,71,77,98, 100, 102, 103, 104,105, 106, 123, 131,221,235,237,255,293,294,

295,297,298,299,315,319,320, 321,322,345, 401, 456, 476, 515, 539, 540,542,

543, 595, 593, 613, 616, 643, 665, 684, 692, 702,704,7r0, 73r,755,762,767, 776,

7g7,7gg,7gg, 869, 876, 899, gt4, 936, 937, 946, 972, 9gg, 1000, 1002, 1023, t024,

t029,7166, rt78, tt79,1205, L206, t2t2, L214, 1224,123t, t270, 1274,7293,1354,

t479, t419, t440, t526, t54t, t542, t543, t556, t557, t566, 1579, 7593, 1585, t613,

t6t6, r6t7,7618, t677, t679, t680, r68t, 1682, 1683, 1694, t695, t696, t698, t699,

t719,1722,1728,1732, t75t, t752,1753,7754, t756,1757,1758,1785,1798, t875,

7891, 1942, 1943, 1949, 1987, t999,2017,2019,2020,2151,2182,2233,2244,2246,

2247,2248, 2249,2250, 2251,2252, 2253, 2256, 2257, 2260, 2263, 2264, 2265, 2266,

2275,2298,2347,2348,2366,2369,2384,2385,2386,2433,2434,2465,2467,2468,

2471,2473,2488,2491,257r,2572,2593,2594,2595,2599,2603,2620,2642,2661,

2687,2721,2743,2835,2836,2845,2852,2866,2872,29t8,292r,294t,2953,2975,

2976,3004,3008,3032,3068,3078,3090, 3 I 70,3t35,3t46,3163,3203,321t,3234,

3249, 3254, 3256, 3265, 3277, 3294, 33tt, 3327, 3329, 3332, 3333, 3334, 3335 en

3344.

In totaal 222 stvks.

de bekend
t o gegeven
te ank.

Namens de Stichting, Recreatie en Toerisme Holwerd.
Durk Geertsma

9
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UIMÀRWEREIII0Iil0 "DE 1,,ÀÀISIE EER" HoIUIERD

Secretariaat:
Pólewei 11, 9151 HX Holwerd
tel. 0519 - 562086
Corresp.aàres:
Postbus i, 9150 AA Holwerd
Aangesloten bij de Federatie uan Uitaaart-
uerenigingen in Friesland

De vereniging
Op de Algemene Ledenvergadering van
24 maart jl. wordt dhr. O. Haitsma als

voorzitter benoemd (hij vervangt dhr. U.
Hiddema, die in Z0O8 is afgetreden). De
vacature van penningmeester wordt ver-
vuld door dhr. J. Stielstra (hij vervangt
dhr. S. Vellinga). Er wordt afscheid geno-
men van drager dhr. G.G. Patrouilje en
van dhr. S. Vellinga.

Siem wordt in 2009 70 jaar en dat vindt
hij een goede reden om te stoppen. In
1989 werd Siem in het bestuur gekozen
waarvan hij de laatste 17 jaar de functie
van penningmeester heeft bekleed. Siem
heeft in deze2O jaar heel wat ervaring op-
gedaan. Er werd geregeld een beroep op
hem gedaan door uiwaarwerenigingen el-
ders in Friesland en dat zegt genoeg.
Tevens verzorgde Siem de kopij voor de
Doarpsbel, zodat men op de hoogte bleef
van het wel en wee in het uiwaartwezen.
"Siem", bedankt!

De huidige samenstelling van het bestuur:
Voorzitter dhr. O. Haitsma, penning-
meester dhr. J. Stielstra, secretaris mevr.
M.Dijkman-Elzinga, mevr. T. vd Ploeg-
Hoekstra, dhr. J. Idsardi, dhr. G. Faber en
dhr. H. Kamstra zijn algemeen.

Mededelingen:
Voormalig \7est-Dongeradeel, Dokkum,
Ferwerd, Blija, Reitsum, Birdaard/ W'ans-
werd, Marrum/'§7'esternijkerk en Hoge-
beintum gaan een cluster vormen.

Het doel is door middel van het uitwisse-
len van informatie elkaar onderling be-
stuurlijk te versrerken. En door het geza-
menlijk ontwikkelen van nieuwe initiatie-
ven de effectiviteit van onze vereniging te
vergroten.

Binnenkort wordt er een website opgestart
van onze vereniging.

Fotoreportage:
Dhr. J. Kalma heeft naar aanleiding van
het honderdjarig jubileum van onze uit-
vaarwerenigi ng in 2004 een fotoreportage
over onze vereniging gemaakt.

Het bestuur wilde voor de "geschiedschrij-
ving" een huidige uitvaart vastleggen.
Uiteraard na toestemming en in overleg
met de nabestaanden. Dit is inmiddels ge-
beurd.

Lidmaatschap:
V'ilt u meer \Meten over het lidmaatschap
en het werk van onze vereniging dan kunt
u contact opnemen met de secretaris M,
Dijkman-Elzinga, Pölewei 11, (0519-
562086). Zij zal u graag informeren over
de mogelijkheden.

Holwerd, 25 mei2009

M. Dijkman-Elzinga

D()()P!fl.EÀil TREOE

ïdens tsjerkepaad fen 4 oant 12 septem-
ber wol de kommisje fan de AIde Fryske
Tsjerken yn'e \Tillibrordustsjerke yn
Holwert graach doopklean sjen litte.'Wa

wol dit moais ien sneontemiddei ítliene?
Jimme kinne reagearje bij Ineke Veening
tel.562506

Groetnis, Ineke Veening

il
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Holwerd - Op woensdag 13 mei jl. vond
in sporthal de Ynset de demonstratie
plaats van gymnasdekvereniging Chariët-
to. De demonstratie werd gehouden in het
kader van het I 20 jarig bestaan yan de ver-
eniging. De gymnastiekvereniging is de op
één na oudste gymnastiekvereniging van
Nederland. Dit is toch zeer bijzonder!

In 1889 is de vereniging opgericht en wa-
ren er alleen mannelijke leden. Rond
1930 mochten er ook meisjes lid worden.
De demonstraties van Chariëtto werden
vroeger gehouden op de zaal van, het nu
geheten, Amelander Veerhuis'.

Via een trap werden alle zware turntoe-
stellen naar boven gesjouwd en vond er
een uiwoering plaats op een klein podi-
um. Dat waren de tijden toen.
Tègenwoordig hebben we een mooie gro-
te hal waar de demonstraties goed tot hun
recht komen!

De middag begon met een gezamenlijke
opkomst van alle leden. De vereniging telt
momenteel 7 4 leden. De kleuters beten de
spits af met een dansje, gevolgd door een
actieve demonstratie op een omgangsbaan
(brug ongelijk, balk, mat) en sloten af met
een parachute-act.

De leden van de recreatie 2 groep lieten
een vlotte demonstratie zien op de toestel-
len en lange mac koprollen, handstand en
radslagen kwamen voorbij.

De leden van de
recreatie 1 groep
liet hun kunsten
zien op de om-
gangsbaan en
lange mat. Deze
groep kinderen
heeft ook al behoorlijk wat in hun mars!
De selectie groep turnden de demonstratie
in hun wedstrijdpakjes.

Deze leden zijn de afgelopen periode ac-
tief geweest op de wedstrijden van de
KNGU. Een van de meisjes, \Wilma

Struiksma, heeft hoge ogen gegooid, want
zij is doorgestoomd tot de Friese
Kampioenschappen en is tweede gewor-
den, in Burgum!

Een geweldige prestatie, wat tot dusver
nog niet is voorgekomen in de geschiede-
nis van de vereniging! De selectie meisjes
vertoonden op de balk, spanbrug, en lan-
ge mat hun lenige kunsten. Tot slot waren
er een aantal mensen die in het zonnetje
werden gezet voor hun enorme inzet
binnen de vereniging.

De demonstratie werd afgesloten met een
trampoline act, waarbij alle leden voorbij
sProngen.

Het was een zeer geslaagde middag, met
een hoge opkomst op de tribune! Het be-
stuur kijkt terug op een zeer geslaagde
middag!

!flllDERt(00R "sJoilo MÀR T['
Na talloze pogingen om meer leden te weryen, is het leden aantal op 6 leden gebleven. Dit
heeft ons als bestuur samen met de dirigent doen besluiten om het kinderkoor "Sjong mar
ta" per I maart 2009 op te heffen.

Het bestuur
Tea Verbeek, Douwina Iedema, Jitske Tàmminga
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Qeet at krUg een ins?irerend moederdaglvaderdag cadeau!
'Workshop 

speksteen voor moeders/vaders (opa/om-
at) en (klein)kinderen. Een middag qualiry time, sa-

men met je kind(eren) werken met speksteen.
ZnndaglT lmei en zondag 2l jruni,
1 dagdeel €,25,- volwassene € 10,- kind

Workshop intuitiee werken md speksteen

Een verwendag in idyllische omgeving met stilte
wandeling langs het wad. "Je krijgt een broksteen en je haalt eruit wat er al in zit" -
Michelangelo. Intuïtief werken met speksteen is een zeer rustgevende bezigheid. Je ver-
binden met steen, geeft verrassende inzichten en is een boeiend proces.
T.aterdag3O meilzaterdag20 juni € 55,- excl. steen incl. koffie, thee en soep

b-daagse worksho? Tntuitiet werken met speksfeen",

Intuïtief werken met speksteen en meditatieve wandelingen langs het wad. Een lang week-
end jezelf verwennen, de ruimte en de stilte proeven, intuïtief werken in een idyllische om-
geving, het proces met de steen aangaan en komen tot verrassende inzichten.
Vrijdag 12 |unri 17.30 uur tlmzondaglí jtniplm. 18.00 uur.'§í'aar: Holwerd (aan de
zeedijk, vlakbij Ameland) € 25O, - incl. maaltijden, overnachtingen, materialen.

A)r5t)s intuitie+ werken mel speksleen

"Je krijgt een broksteen en je haalt eruit wat er al in
zit" - Michelangelo. Intuïtief werken met speksteen is

een zeeÍ rustgevende bezigheid, je handen doen het
werk, je hoofcl wordt rustig en leeg. Aan het eind ont-
staat er een mooi beeld. Een doorlopende cursus op:
§í'oensdag en vrijdag 13.30-16.00 uur, € 20,- pet
les. Aanmeldingen gÍaag 7 dagetvan tevoren.

M'AIELIER werkt individueel en in kleine groepen.
Themadagen op maat mogelijk, voor bedrijven, à-
milies enz. Yanaf 4 personen kan je je eigen workshop
aanvragen.

Zie de website voor informatie over rouwgroepen:
Rouwgroep werken met speksteen; Creatieve rouw-
groep; Effectief omgaan met Burn-out.

Als je de M'AIELIER nieuwsbrief wilt onwangen,
geef dan je email adres door. Natuurlijk mag je deze
mail ook doorsturen!
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wie.

De Holeuurters hawwe begrutsjen mei
him en Frethorick hat tasein dat er besyk-
je sil it harpke te meitsjen.

'§(i'e slriuwe in pear dagen nei't ís bard
Sake Klaprroos treasteleas werom kaam, is
fan syn reis mei wijlen Bonifaasjes. Alle
dingen op e Holeuurter terpen geane wer

sa't it altyd gien is, yn e smidte heart men
it bewurkjen fan it rírche iizer, de swurden
dy,t ferhannele wurde sille yn Doarestédt,

At ek de leste snaar knapt is sjocht er de
postrinner oankommen en raemt er rim-
pen in hànfol elastieken by disse beste
man rit e tas; de a-mbtner wit mei wa'r er
fan dwaen hat en tinkt by himself "beter
gelopen dan gestropen" en dókt as in slei-
ne houn de herberg yn wer't er Fan siden
krCrpt.

Yntusken bin der in protsje minsken op e
noarder terp dwaende om de ald iik die't
nei de blilsemynslag sa't it slrynt alle lib-
ben ferlern hat en driiget om re Fallen, mei
grutte touwen rjocht te làken en fést te
bynen.

Dit alle bart fansels trnder 't tafersjoch fan
de leden fan terpenbelang die't harren fer-
gaderbeam net heal kwyt wolle.

Lr'.§T YAN:
Neem dan een vrijblilvend contact op mec

LIKDOORNS

EELT I

llï.*oor§ ELISABETH BROERSMA
KLOVEN gediplomeerd pedicure
INGEGROEIDE NAGELS

AANTEKENING DIABETISCH E VOET
Ringweg 34 - 9 I 53 BL Brantgum - Tel. (05 19) 56 I 5 94

14
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Ynienen begjint de klokkestoel te lieden
en komme oeral tit it doarp wei minsken
by de terp om om't se witte wolle wat der
oan e hàn is, ek Frethorick komt der oan-
draven mei yn syn grutte hannen in wrln-
derlike harp fan postelastiken, Sake
Klaproas is de kening te ryk en wol
Frethorick tÉtsje en tank sizze mei in liet
mar de omsranners witte him hjirfan te
wjerhàlden troch him in pear skoppen tn-
der de kont te jaen en te driigjen mei op-
slÉting yn e beam.

Op dat stuit stoaret Frethorick rjochting
waadsee en begjint te springen as in stoa-
terske hoanne, hy wiist yn e rjochting fan
e see en prevelt séft dat it safier is.

Liudger en syn bananeboat lizze nog alryd
op e sànbank en'Willibrrord sylt nog hiel-
ryd sírpend en sjongend hinne en wer.

Dan is der yniens'§7'obbe de walÍisk wer't
elke Holeuurter alryd fan sprutsen hat
mar die nog noait fongen is; as in pylk ut
de böge swimmt er op 'e bananeboat óf en

raemt mei in doffe klap it skip op e kont.
Thoch de grutte klap sjit it skip los en
Rolje Liudger en syn bemannig efteroer
yn e bulte oerrype bananen.

Se hawwe gjin tiid om te reagearjen want
de sterke reus drukt it skip al swimmend
rjochting Holueert, sa'n hundert meter
foar de terp dÉkt it bist rinder en lit
Liudger en syn gefolg driuwend en frnder
de bananesmots efter.

At it skip by de terp oankaem is freget
Liudger at it goed is dat er oan làn kom-
me mei en om it in bysje oanloklik te
meitsjen wiist er op e skat die't er oan boat
hat.

Mar de bult besketen bananen is troch
tadwaen fan e ffrgelstront en de tiid feroa-
re yn in bult bananedrek.

De Holeuurter noazen snuuve in pear
kear en de foarsitter fan terpenbilang seit
dat it him better talyket dat er trochfart
nei §7ierum, it skynt dat de lju der sljocht
binne op oerdatume bananen en oars sit
der ek nog wol in baargeboer die't de boel
wol brtrke kin.

Liudger sjocht aI wat sneu mar bedankt
de Holeuurters foar harren rie en set wer
of.

At de bananeboat ut it sicht is steane de
mannen noch wat nei te praten oer de
oerkrëft fan '§7obbe de walfisk, ynienen
heare se in geraas fan komsa fan 'e waad-
see öfkommen.

t\Ioiha.--

9101 HZ Dokkum
Telefoon (o5l 9) 57 1 7 45
Fax (o5r 9) s7 ro 45
info@meinemadokkum.nl
www meinemadokkum.nl
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Fan 20-25 maaie hat it Holwerter
Keamerkoar nei Sídwest Ingelàn west.
Nei in lange reis fan mear as 950 km yn
trije minibuskes fia de ferry-ferbining
Calais-Dover waard it koar waarm tnt-
fongen troch de gastgesinnen dér't de le-
den de hiele wike oernachtsje soenen.

De tongersdei begírn boppe op de toer fan
de 1000 jier àlde tsjerke van Crediton,
dér't neffens de tradysje alle jierren mei
Himelfeart in tradysjonele hymne songen
wurdt.'We krigen allegearre de seine mei
fan de anglikaanske biskop àn Exeter, dy't
op wurkbesite wie yn de parochy
Crediton.

De koarleden hawwe dielnaam oan ferska-
te sosjale en kulturele aktiviteiten yn it
ramt fan it Crediton Festival 909-2009.
Op freed 22 maaie hat it koar in konsert
jrin yn de Lady Chapel fan Exeter
Cathedral. Dit is ien fan de grutste kate-
dralen fan Ingelàn. In yndrukwekkende
katedraal mei in ferskriklik soad histoarje.
Sa fine we hjir de 23 meter hege biskop-
stroan yn houtsnijwurk Ét 1310, glés yn
Iead ruten ót de tjustere midsieuwen en
irntelbre grèven en gedenkstiennen fan
ferneamde Ingelske geastliken, politike

lieders en musisi. It front fan de tsjerke be-
fettet mear as 100 bylden fan hilligen. It
oargelfront it 1665 is yndrul«vekkend, de
akoesryk fan dízze 170 meter lange kate-
draal kin net better.

[t Holwerter Keamerhoar en The Choir of
the Collegiate Church of the Holy Cross and
the Mother of Him utho bung thereon, mei
beide dirigenten Steuen Martin en Oane
Reitsma

De Parish Churcb of tbe Holy Cross fan
Crediton

De sneones wie it koar yn de gelegenheid
om in konsert te jaan yn de tsjerke àn
Crediton, it berteplak fan de hillige
Bonifatius yn 680. Dizze tsjerke is yn 909
stifte as earste biskopstsjerke yn de pro-
vinsje Devon.

Hichtepunt wie de gesamenlike ítfiering
fan in Missa Brevis fan Hryd" yn de eu-
charisty-fiering op sneintemoarn. Inisjatyf
hjirta wie naam troch de beide diriginten
Steven Martin en Oane Reitsma, dy't el-
koar sirnt 2001 kenne. De diriginten haw-
we ombeurten lieding jtn oan it koar yn
dizze tsjinst.

Ek mocht Oane Reitsma de slothymne
begeliede en de Organ Voluntary, doet de
prysters, harren assistinten en beide koa-

16
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ren yn lange prosesje de tsjerke Ërlieten. It
wie foar it earst dat it Holy Cross Choir
binnen de liturgy gearwurke mei in bir-
tenlànsk koar.

Mei prachtich moai waar en hertlike moe-
tings hat dizze earste bttenlànske reis fan
it Holwerter Keamerkoar ien grut sukses
\Mest. Op moandei 25 maaje binne we al-
legear wer feilich nei htrs ta kommen.

Exeter Cathedral

PROORÀMMÀ

15 Seotember:

27 Oktober:

17 November:

December:

19 Januari 2010:

16 Ferbruari:

16 Maart:

2O aorill.

Mei:

De vergaderingen zijn in

2009 12010 PÀssÀ0E AtDEUl{0 H()tt{ERD

Creatieve Startavond

Ds.J.G.v.d. Boogaart uit Berlikum
Onderwerp: De kracht van het geloof.

Fam. Veninga uit Engwierum.
Onderwerp: Een voetreis naar Rome.

Kerswiering

Reina Hes, van S.'§íIO.D.
Onderwerp: Voorkom vallen.

Jaarvergadering.

Da. Kaper uit Nuenen
Onderwerp: Project van een diaconaalcentrum te Orenberg in
de Oeral in Rusland

Dhr. IJbrandt van Sloten uit Dongjum.
Onderwerp: Rouwsieraden vol symbolen.

Reisje.

't Sintrum en beginnen om19.30 uur tenzij anders vermeld

Doel van Passage: §Terken aan de vorming en ontwikkeling van haar leden in al hun ver-
scheidenheid op het brede terrein van de internationale maatschappelijke vraagstukken.
Grondslag : De vereniging gaat uit van de overtuiging, dat Gods woord op elk levenster-
rein en voor elke levensuiting toetssteen en richtsnoer moet zijn.i

l7

Het bestuur
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HUISÀRIS
L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25.
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel.

56r30t.
Uitsluitend bij spoedgevallen tel.
562255.
C.F. van der Lugt, tel.0519-571316.
Dokterswacht voor sooedeisende sevallen:
0900-1 r27r72

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 tur.

tRtEsE tÀilD
Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer: - Verpleging en verzorging,

- Kraa-mzorg
- 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 aaov eg 7 0.
Friese zorewinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 :u;.tr per dag, ca. 22 cent
per min.) Archipelweg 109, 8921 TH
freuwarden, Postbus 417, Leeuwarden.
058-265 56 10. Geopend ma. t/m vrij.
8.30 tot 17.00 uur enzat. van 10.00 tot
17.00 uur.

(0xnfiÀDRrssEil
Dienstencentrum: vacant
Uitvaarwereoiglog "de Laatste Ee1':
Uiwaardeider K. Elzinga-Dijkstra, Achter
de Hoven 8, rcL.567374, Mobiele tel. 06-
20620647. Bij diens afwezigheid: T. v.d.
§7oude-Plantinga, De Teebus 8, tel.
562002.

TYSI()IHERÀPIE

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

562478156t876.

HUISÀRISEil I.AB()RÀI()RIUM
Plaats: Nije Nijhoí maandagmoÍgen yírn

10.00 - 10.15 uur.

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

PED!TURE
M. Rintjema-lGuize, Morgenzon 10

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

WUIBEHEER
Heeft u klachten, dan kunt u dit melden
op tel. nr. O519-298777.
E-mail: wijkbeheer@dongeradeel.nl

Agenda data en kopij voor de eerste dins-
d"g i, maart, juni, september en de-
cember inleveren bij Frans Fennema,
Hogebuurt 1 te Holwerd.

t -t

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.
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