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Redactioneel
Het beleidsplan recreatie en toerisme, waar we op hebben gereageerd krijgt al
uitvoeringspunten. De camping is er door hetgeen inhoudt dat gemeente en
Oostergo gezamenlijk dit zullen aanpakken, waarna Oostergo het beheer zal
gaan voeren.

Een dikke twee ton zal er worden ingestoken en het lijkt ons toe dat het een
prachtige camping zal gaan worden met uitstraling naar het gehele dorp. Mogelijk
dient er van onze kant nog enige pressie te komen om één en ander voor de
zomer gerealiseerd te krijgen.
Ook hebben we ons geschaard achter de plannen om een kleine jachthaven aan
het einde van de Holwerder vaart. De waterzuivering zal spoedig verdwenen zijn,
de vaart geschoond en er zijn plannen in ontwikkeling om een snelle realisering
waar te maken. Een vereniging van bootbezitters wordt opgericht. Mocht u hierin
zijn geïnteresseerd dan kunt u contact met ons opnemen.

Het postkantoor gaat zoals u weet dicht en wel per 1 februari 1992. Het postagentschap wordt gevestigd in de Kopak. Elders leest u meer hierover. Wat er
met het v.m. postkantoor gaat gebeuren is op dit moment bij ons niet bekend.
De aktie om de pier open te houden is een groot succes geworden. Veel publiciteit voor de radio en in de kranten. Vele handtekeningen werden opgehaald door
vele vrijwilligers. Naar ons idee kan Rijkswaterstaat hier niet meer omheen daar
het anders toch wel van behoorlijke arrogantie zou getuigen.

Heel even hielden we ons hart vast toen wethouder De Vries verklaarde dat de
pier we! dicht kon, want men had daar in de kleine uren toch niets te zoeken,
maar twee dagen later was hij ook bekeerd zodat B&W en gemeenteraad achter
de openstelling konden staan.
De aktiegroep heeft veelwerk verzet en wij konden er volledig mee instemmen.
Voor u zijn we ook gegaan naar de voorlichtingsavond in Ternaard over mogelijke
storting van radio-actieÍ afval in de zoutkoepels onder Ternaard. Wij zijn van
mening dat dit niet een probleem is voor Ternaard alleen maar voor de gehele
\
regio. Vandaar onze aanwezigheid
Veel was er onduidelijk over dit probleem.
Dat het afual zo diep onder de grond niet controleerbaar is mag duidelijk zijn. De
effecten op Iangere termijn zijn niet te overzien "uit het zicht, uit het harf' zal maar

daar.

al te makkelijk aanleiding zijn om het spul daar maar te laten. Het opdiepen van
het afual zal mogelijk te veel geld gaan kosten. Zolang alle efÍecten niet bekend
zijn en dat is op het moment zo, kunnen we hier moeilijk mee instemmen.
We zullen het ministerie hiervan melding maken.

De watersportvereniging in oprichting van Holwerd
Als alles naar wens verloopt kan de haven aan de Rondweg om Holwerd weer
voor het doel gebruikt worden waarvoor hij is aangelegd. Er zijn reeds een aantal
gesprekken gevoerd met de desbetreffende instanties.
Nadat S. Boltjes het dorpsbelang had gevraagd hoe ze over deze plannen dachten, zijn we begonnen met wat informatieve gesprekken. We beginnen een paar
km vanaf Holwerd.
De spoorbrège moet 10 cm omhoog voor een goede doorvaart naar de haven.
Hierdoor wordt de doorvaarthoogte gelijk aan de Ti!!e, ongeveer 2.30 m.
Van de Lichtaarder brège en de Tonnebrëge is de doorvaar-hoogte goed n.1.2.ÍXl
m. Het omhoogbrengen van de spoorbrëge kan o.i. door zelÍwerkzaamheden
goedkoop uitgevoerd worden. De gemeente zal het wandelpad dan weer ophogen. Het volgende probleem komt dichterbij Holwerd en wel bij de molen.
Nadat er deze zomet een keurige aanlegoever is gemaakt bleek de vaart ter
plaatse nog maar 50 cm diep te zijn. De vaart hoort plm. 1 .70 m. diep te wezen.
Er is ondertussen wel wat grond uitgehaald, maar het is nog niet op de juiste
diepte. Er is door de gemeente en Deltabouw gepeild, dus het is bekend en er
wordt een rapport van opgemaakt.
Nog dichterbij Holwerd. Het stuk vaart van de molen naar de haven, vanouds het
"Mounerak" geheten ligt vol met drab van elke inwoner uit Holwerd wat.
Het is bewezen dat de waterzuiveringinstallatie lekt. En dat niet alleen zuiver
water wordt geloosd, maar naar zeggen ook wel eens water wat een ietsje
onzuiver is. Dit stuk vaart zal nadat de waterzuiveringsinstallatie gesloten is,
opgeschoond worden door de Provincie. Het opschonen zal wel gaan maar waar
het slib heen moet weten ze nog niet. Het is waarschijnlijk zeer vervuild.
Misschien kan het in het oude depot waar het in Í 986 ook ingepompt ís.
Wat natuurlijk ook vervuild is, is de haven zelf. Hierin zit niet alleen het soort drab
wat in het Mounerak drijft, maar er ligt meer. Het schijnt dat nu zeer gerespekteerde vaders vroeger als jeugd hun krachten gemeten hebben op klinkers
die er toen voorradig lagen.
Wie het verst kon gooien ztjn ze nog niet uit. Wel weten we dat de haven voor de
pleziervaart uitgediept moet worden. Met de gemeente is hierover gesproken.

Ze gaan in overleg rnet de Provincie en het Waterschap "Tusken Waed en le"
een oplossing zoeken.
Voordat er een jachthaven is gerealiseerd moet er nog heel wat gebeuren.
Maar toch hopen en rekenen we op een positief resultaat. ln het volgende krantje
wil ik hier graag meer over vertellen en hoop dan dat er meer resultaten zijn.

ledereen gezegendeÍeestdagen en een goed 1992.
Klaas

Ontspanningsmiddagen/-avonden

1

992 Bejaardencentrum NijhoÍ

NijhöÍ 1,9151 KC Holwerd, tel.05197-1230

7 jan.:

Muoike"
Dokkum

14 jan.:

Toneeldub Ternaard "Elbert
Gospelgroep "Sjaloom" uit

28 jan.:

Volksdansgroep"Linos",Morra-Lioessens 14.30uur

4 Íebr.:

12tebr.:

Boekbespreking mevr. R. Jellema
"Een vrouw als Djoke", H. Thijssing-de
"Sjong mar ta", jeugdkoor uit

Boer

Holwerd

4 maart: Bingo
19

maart:

7 april:

2. april:

Toneel Fryske Krite "de fakànsje ferrassing"
Hervormd kerkkoor

19.30 uur
19.30 uur

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
14.30 uur

Slotmiddag - 60+ kabaret

Allemaal hartelijk welkom op deze middagen/avonden in de Nijhof.

Regioveruoer in NO-Friesland!

!

Aan de inwoners van: Brantgum, Foudgum, Hantum, Hantumhuizen, Holwerd,
Nes, Raard, Ternaard en Wierum.
ln samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen Dongeradeel en de respectievelijke verenigingen van Dorpsbelang in NO-Friesland is met ingang van zondag 3 november j.l. een uniek vervoerprojekt gestart!
llet de introduktie van dit project, waar bij de passagiers per taxi "van huis tot
hub' worden vervoerd voor een bezoek van ca. 2 uur aan één van de zieken-

huizen in Leeuwarden, wordt - naat verwachting - een belangrijke bijdrage geleverd aan de mobiliteitsbehoefte van een groot aanta! inwoners uit de gemeente
Dongeradeel.
De "Dongeradeel-expres", dewelke in het bijzonder bestemd is voor het seniorenbestrand en/of de mensen die minder mobie! zijn, rijdt namelijk iedere zondag
vanaf uw huisadres via Holwerd, Fenruerd, Hallum en Stiens naar de medische
@ntra in Leeuwarden.... Oók in de op de route gelegen dorpen kunt u eventueel
uitstappen voor een bezoek aan de daar wonende familie en/of vrienden....
Na het bezoek wordt u uiteraard weer opgehaald en naar huis gebracht!
Vooralsnog kunnen de inwoners van de volgende dorpen (of omgeving) gebruik
maken van de Dongeradeel-expres: Brantgum, Foudgum, Hantum, Hantumhuizen, Holwerd, Nes, Raard, Ternaard en Wierum.
De kosten van deze speciÍieke vervoersvoorziening komen - in grote lijnen - over-

een met de tarieven voor het openbaar vervoer. Dit betekent dat voor het'van
huis tot huis'-vervoer een bedrag in rekening zal worden gebracht van f 15,- per
persoon/per (retour) rit!! De start van de "Dongeradeel-expres" is geweest op
zondag 3 november j.l. De respectievelijke passagiers worden dan om ca. 14.00
uur van huis gehaald en zijn om ca. 15.00 uur in Leeuwarden.
Het aanvangstfidstip voor de terugreis is ca. 17.00 uur zodat er voor het eigenlijke
'bezoek'ongeveer twee uur kan worden uitgetrokken!!
De aanmelding voor het vervoer:
De eventuele passagiers voor de "Dongeradeel-expres" kunnen zich elke zatel
dag rechtstreeks aanmelden bij de voor dit pCIeA aangetrokken vervoerder t.w.:
Diikstra's taxibedrijÍ in Holwerd (tel. 051 97- 137T1
aanmelding - zo mogelijk - tussen 16.00 en 18.00 uur.

"Het Adm i raliteitshuis"
OVERZICHT EXPOSITIES
9 nov. 1991 - 15 Íebr. 1992
Schrijven met licht (geschiedenis van de fotografie)
9 nov. 1991 - 16 nov. 1991 Zilveren camera'90
16 nov. 1991 - 15febr. í991 Skaed + Ljocht
2 maart 1992 - 18 april 1992
Verpakki ngen (ontstaan van verpakkingen)

E

25

april-

26 april 1992 MUSEUMWEEKEND

Spe/en + spellen
1 mei í992 - 30 mei 1992

Bouwen metverbeelding
(Ontwerpproces van gebouwen door schetsen, tekeningen, maquettes)
5

juni 1992 - 29 aug. 1992
Rondom Bonifatius
(+ aandacht aan Liudger, 1250 jr. geleden geboren,
eerste Friese Bisschop, afkomstig uit Wierum)

12 sept. 1992 LANDELIJKE MONUMENTENDAG

12 sept. 1992 - 30 nov. 1992
Er zit muziek in het museum
- antieke muziekinstrumenten
- Pasteltekeningen van musicivan Hiske v.d. Sande
12 dec.1992

-31 maart 1993

Op een schoen en een sbf
(geschiedenis van het schoeise!)

Christelijke muziekvereniging "de Bazuin"
telt 40 leden en 10 leerlingen.
De vereniging repeteert op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.
De drumband op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Het programma ziet er voor het komende seizoen als volgt uit:
* 22 deember Kerstconcert in de
doopsgezinde kerk
* 1e Kerstdag 6.30 u. Kerstliederen spelen in het dorp
* 2e Kerstdag, begeleiden kerkdienst
* 29 februari 1992 Federatie met solo's,
duo's, lavartetten enz.
's avonds spelen de muziekkorpsen van W.Dongeradee!
* maart 1992 Bondsconcours

Graag zouden wijvoor de toekomst meer leden willen vragen.
Ook roepen we oud-leden weer op om met ons muziek te maken.
Dit geldt natuurlijk ook voor de drumband.
Hierbij nodigen wij u van harte uit eens een donderdagavond te komen luisteren
en kijken.
Als u meer wilt weten kunt u cutact opnemen met H. Douwes, tel. 1316.

De Bibliobus
Vanaf 1 januari Í992 komt de bibliobus voor volwassenen en jeugd op maandag
van 17.55 - 18.40 uur bijde GereÍ. kerk.
Voor de jeugd komt de bus op vrijdag bij de Tsjelke van 9.15 - 9.55 uur
en bij de Ploos van Amstelskoalle van 10.00 - 10.35 uur.

Postagentschap in KOPAK supermarkt
Zoals u inmiddels wel heeft vernomen gaat het postkantoor volgend jaar dicht.
Wij hebben ons aangemeld als belanghebbende, en na wat nodige procedures
hebben wij uiteindelijk het postagentschap gekregen.
Voor de nodige ombouw c.q. verbouwing zijn wij
maandag 13 januari en dinsdag 14 ianuari gesloten.
Wij hopen dan na inbreng van het Postagentschap, u vanaf
woensdag 5 Íebruari alle PTT diensten te bieden.
Het agentschap zalvolledig worden bemand door Foekje Boonstra,
en is geopend van
maandag (m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
en van 13.00 - 17.00 uur,
zaterdags van 9.00 - 12.00 uur.
Hierdoor zijn de openingstijden gunstiger geworden.
En we hopen dan ook dat u er veelgebruik van zult maken.

Graag tot ziens bij uw Kopak Supermarkt
Janco Zeijlemaker en medewerkers.

,i
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DE SLEUTEL vAN DEZOUTBAK is bij:
G. Adema, Beyertstraat 58.

Playbackshow
Op vrijdag 15 november organiseerde Henk's Platenbar zijn jaarlijkse playbackshow in 't Sintrum te Holwerd. Voor deze avond hadden 14 kandidaten uit de regio
zich opgegeven en ongeveer tweehonderd enthousiaste Íans, waarvan sommigen met spandoek, vulden de zaal. De presentratie en de begeleiding van de
artiesten werd verzorgd door Energy-Disco show.
Natuurlijk was er ook een jury aanwezig om de diverse optredens van @mmetaar te voorzien. Deze jury bestond uit Frou(e Walsma-Westra, Sonja de Jong en
Marten van Kammen. Een keur van artiesten beklommen de buhne, variërend
van André van Duin, Pa-ter Moeskroen, Olivia Newton John tot Loïs Lane en Tina
Turner.
De jury had op het eind van de avond dan ook een zware taak om de winnaar
van deze avond aan te wijzen. Ze vonden alle opïedens van een zeer goed niveau en eigenlilk had iedereen een prijs verdiend.
Aan alle kandidaten werd een juryrapport en een bos bloemen uitgereikt.
Deze zeer geslaagde avond is, gezien de enthousiaste reacties van het publiek,
zeker voor herhaling vatbaar.

Uitslag:

1. Michael Jackson (Arnold v.d. SchaaÍ, Hallum) 88 p.; 2. Salt and Peppa (4.
Kanger, E. v.d. Wa!, K. v. Slooten, Holwerd) 74 p.;3. Alice Cooper (Anneke
Sijens, Foudgum) 73 p.; .Yaya con Dios (Maaike Postma, Broeksterwoude) 70
p.; The Cure (Sipke en Boukje Klijnstra, Suawoude) 70 p.; 5. Kim Applebee
(Sonja Miedema, Holwerd) 67 p.; Olivia Newton John (Janneke Bruinsma, Ho!werd) 67 p.; 6. Loïs Lane (Annette Bouma en Monique Zuidema, Holwerd) 66 p.;
Wee Pappa Girl Rappers (Sandra Tjeerdsma, Anita v.d. Veen, Marrum) 66 p.;
p.; 8. Phll Collins (Joh. Monsma,
Tina Turner (Durkje Grijpstra, Waaxens)
p.; 10. Pater
Molenend) 63 p.; 9. André van Duin (lngrid Heikant, Suawoude)
p.;
(lnge
v. Hulst,
11. Cher
Moeskroen (E. v. Menrijk, M. Apeldoorn, Holwerd) 51
Holwerd en Ellie Folkertsma, Blija) 48 p.
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Holwerd krijgt een nieuwe ondernemer
Na vertrek van een aantal diensten uit het dorp, nu eens iemand die de stap aandurft om een eigen bedrijf te beginnen. We hebben het over autobedrijf P. Vellema, gevestigd aan de Voorstraat 17 in Holwerd. Eigenaar Pieter Vellema is geboren in Blija, 37 jaar jong, gehuwd met Riemke Boonstra en vader van 3 kinderen.

Na een opleiding tot machinemonteur, werkte hij jarenlang in de metaalsektor.
Door veel studie, meestal in de avonduren, behaalde hij de nodige diploma's om
in deze branche een zelfstandig bedrijf te kunnen beginnen.
Het liep echter geheel anders. Pieter had namelijk éen grote hobby

- AUTOCROSS -. Dat hij hierin goed was, blijkt wel uit de vele prijzen die hij
heeft gewonnen. Bij autocross gaat meestal iets defect en dan moet er worden
gesleuteld. Piete/s interesse was gewekt en leergierig als hij was, begon hij met
de studie Autotechniek. ln zijn vrije tijd heeft Pieter menig auto voor anderen gerepareerd. Langzamerhand waren de eerste stappen op weg naar een eigen
bedrijf gezet. Zijn klantenkring groeide gestaag en Pieter besloot om twee dagen
per week voor zichzelf te beginnen. Afgelopen zomet behaalde Pieter zijn
diploma voor het zelfstandig uitvoeren van A.P.K.-keuringen.
Vanaf 1 december 1991 is garage Vellema een full-time bedrijf .
Deze garage beschikt thans over de meest moderne apparatuur van het noorden,
vertelde Pieter met enige trots. Het bedrijf beschikt ondermeer over een zeer
moderne sdraarhefbrug. Deze is ruimtebesparend en bovendien zijn alle onderdelen, met name de wielophanging, voor reparatie en controle goed bereikbaar.
Ook op het testen van uitlaten, incl. katalisator, beschikt het bedrijf over geavanceerde apparatuur. De garage heeft een ruime werkplaats, magazijn, kantoor en
een ruimte voor de verkoop van gemiddeld een zestal occasions.
Ook voor de aankoop van een nieuwe auto kunt u voor elk willekeurig merk en/of
type bij garage Vellema terecht.
De administratie is deels geautomatiseerd en wordt bijgehouden via de computer
(voorraadadministratie en klantengegevens). D.m.v. de computer is het mogelijk
om 2 à 3 maal per dag nieuwe materialen aangeleverd te kunnen krijgen.
Holwerders, breng eens een bezoek aan garagebedrijf Vellema, u zult versteld
staan van zijn vakmanschap, service en niet te vergeten, zijn scherp clncurrerende prijzen.
Bovendien, waar vindt je tegenwoordig nog een garage waar men 's avonds tot
acht uur terecht kan.
Wij wensen de familie Vellema vanaf deze plaats een goede start en vee! succes
voor de
A.K.

toekomst.
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Programma NGVB AÍd. Holwerd 1991 - 1992
Aan het begin van het nieuwe seizoen komen wij weer met een nieuw programma. Wij hebben geprobeerd een afwisselend en informatieÍ programma samen te
stellen, dat aansluit bij onze doelstelling. De doelstelling van de NCVB is aan de
leden voorlichtin g te g even betreÍÍen de maatschappelijke, cu lturele, staatku ndige
en sociale vraagstukken, om vanuit het Evangelie wegen te zoeken naar een
maatschappij waarin ieder tot haarlzijn recht kan komen en waarin wij als mondige vrouwen ons aandeel kunnen leveren.
Naast de avondbijeenkomsten is er iets nieuws, namelijk een koffiemorgen. De
bedoeling is dat wij dan creatief bezig zullen zijn.
Natuurlijk willen wij ook graag weer nieuwe leden venrelkomen in het nieuwe
seizoen. Missctrien heeft u een buurvrouw of kennis die u eens als gast mee kunt
vragen.
Het bestuur.
PROGRAMMA
14 jan.

Dr. W.G.A.M. Veenendaal, arts
Ondenrverp: G eboortemanipulaties

18 febr.

Jaarvergadering

17 maaft

Mevr. F.S. Haitsma uit Goutum
Onderwerp: Vrouwen in Europa

21 april

De heer H. Kingmans uit Leeuwarden
Onderuverp: Het lijdensverhaal in woord en beeld,
d.m.v. schilderijen,
ikonen, mensen, kunstenaars in de loop der eeuwen.

mer

Reisje?

De vergaderingen worden gehouden in't Sintrum en beginnen om 1g.30 uur.
De contributie over het jaar 1991 bedraag 42,50.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot

f
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december.
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Bestuur:
mw. M. Vrieswijk-van Dijk
mw. H. Hiddema-Wijnja
mw. L. Teertstra-de Jong
mw. D. Leegstra-v.d. Woude
mw. L. Wiersma-v.d. Werk
mw. S. Herder-Koree
mw. T. Boonstra-Fennema

1e pres.
2e pres.
penningm.
1e secr.
2e secr.
alg. adj.
ziekenbezoek

051 97-1493
051 97-1 952
051 97-1 351

05197-1812
051 97-1 556
05197-2117

Het verleden van Holwerd
Eerst gaan we even terug naar Elba. Daar heeft Tjeerd Eisma enkele jaren geleden een nieuw bedrijÍ laten bouwen in de plaats van de oude, dat stond aan
Gama nabij Aylvawal, vanwaar hij in overleg met de gemeente is vertrokken. Aan
het weggetje dat noordoostelijk vanaÍ Eisma loopt, stond vroeger een oude
boerderij "Alema" geheten. Omstreeks 1920 is deze aÍgebroken en herbouwd.
Thans niet meer als zodanig in gebruik zijnde, woonden hier vele jaren de familie
Cuperus en Buwalda. Nu weer naar Drieboerhuizen en wel naar de boerderij van
Lettinga. Deze heeft lange jaren als enige buitendijks, dus in de polder gestaan.
ln 't midden van de vorige eeuw door Theunis Jensma gebouwd en die heeft er
gewoond tot 1905. Wie er daarna heeft gewoond weet ik niet met zekerheld,
maar vermoedelijk is dat Douwe Sinnema geweest tot 1911, die toen naar Ameland is vertrokken. ln 1911 is Piet Hoogland er komen wonen en daarna zijn
schoonzoon Meindert Letttinga.
Er staan nu drie boerderijen buitendijks. F.G. ldsardi heb ik aleerder genoemd en
die van Jan van Dijk, indertijd gebouwd door Pieter K. Buwalda. Binnendijks moet
vroeger ook nog een boerderij hebben gestaan, vermoedelijk in de "kr0mte",
"Ytsma" genaamd en 19 bunder groot.
Tegen het dorp aan staat nog een stelphuizinge, die enkele jaren geleden is verbouwd en thans bekend staat als "Pollehoeve" en in gebruik is bij een Duitse
instelling als vakantiehuis. Vroeger heeft lange tijd Sjoerd Osinga hier gewoond
en wellicfrt zijn voorouders ook, want in 1838 komt de naam Enne Osinga al in
Holwerd voor.
lk herinner me dat in 1925 tijdens een zware storm de kap van de schuur is ingewaaid. De laatste bewoner van deze boerderijwas Albert Banga. Aan de Pölewei
is omstreeks 1970 de schuur waar Eelke Jouta het laatst woonde afgebroken en
het terrein grotendeels opgegaan aan de Rabobank.
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Voorheen woonde Jouke Jouta er van 1913 tot 1938 en daarvoor Tjitte Kuik vanaf 1870- Noordwestelijk van het dorp aan de Gràndyk staat nog een betrekkelijk
nieuwe boerderij, welke wordt bewoond door HesselJensma.
Kort na de oorlog heeft de oud-Holwerder Fedde de Vries deze voor zijn zoon
Johan de Vries laten bouwen. Deze is na enige tijd vertrokken. De woning en de
landerijen zijn een tijdlang verhuurd en omstreeks 1978 heeÍt Jensma zich hier
gevestigd. Aan de Fiskwei staan drie schuren die ik al eens eerder heb genoemd.
De meest zuidelijke, waar Gelt Koopmans heeft gewoond, daar woonde in de
vorige eeuw Wiebe Hemker Eezinga. Hij had een voermanderij en verhuurde
rijtuigen. Tijdens de oorlog 14-18 hadden gebroeders GIas daar hun boerderij.
Op de Terp achter de woning van R. Sjoerdsma stond de z.g. kerkelandschuur
en was in de twintiger jaren nog in gebruik bij Willem Willemsen. Nadat hij is
afgebroken is het woongedeelte nog een aantal jaren blijven staan en bewoond.
Dit stond aan de Klokstraat enkele meters van de weg. Aan de westkant van het
dorp straat een boerderij, thans bewoond door familie Hinke. Deze was laatstelijk
in gebruik bij Auke Stielstra, daarvoor bij Tjitte Olivier en Marten Olivier vanaÍ
1921.
Daarvoor heeft Tjitte de Groot er enkele jaren gewoond. Waar Joeke S. Vellema
woont, hadden voorheen vanaf 1920 Paulus Bandsma en later zijn zoon Jan
Bandsma hun boerenbedrijf. De westelijke kant van de schuur waren drie woninkjes ingebouwd, welke werden verhuurd en "de Brie!" genoemd werden.
Tot slot wil ik nog het boerderijtje noemen dat stond aan het eind van de
Leeuwarden^reg en waarvan de voorhuizinge wordt bewoond door de familie de
Haan-Bergmans. Voorheen woonden hier vanaf plm. 1900 Hein Geertsma en
later zijn zoon Sieger met zijn zuster jutfrouw Koosje. ln het laatst van de vorige
eeuw woonde hier een zekere Lieuwe de Groot.
Met het inleveren van dit stukje, ben ik van mening dat ik nu alle winkeltjes,
bedrijfjes, boerderijen, die ik heb gekend in Holwerd en omgeving de revue zijn
gepasseerd. Mocht ik nog eens een idee krijgen orn ergens over te schrijven, wie
weet, maar anders houden we het er op dat dit het laatste van de in totaal 16
stukjes is.
M.G.

