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REDAKTIONEEL
Beste bewoners van Holwerd en omgeving.
Het jaar 1993 loopt alweer bijna ten einde.
De laatste maanden zijn er weer verscheidende dingen gebeurt o.a. de sluiting van
de Nijhof en de verhuizing van de bewoners naar de Spilker, Dongeraheem en
Foswert. Voor velen een hele stap. We hopen dat ze zich spoedig thuis zullen voe-

len in hun nieuwe woonomgeving en wij als dorpsbewoners zullen hun niet vergeten. Deze verhuizing is aÍgesloten met een feestelijke middag op 27 okt. voor
bewoners vrijwilligers en belangstellenden welke zeer geslaagd was hiervoor onze
hartelijke dank.

Met dit vertrek is er ook weer een stukje werkgelegenheid uit ons dorp vertrokken.
We hopen dat dit met andere activiteiten aangevuld kan worden. Voor de woningbouwvereniging betekend het dat men aan de slag kan, want zo'n kaal gebouw is
geen gezicht. Dat het voor de doelgroep 55+ een gezellige en prettig onderkomen
mag worden en dat het weer een middelpunt in onze dorpsgemeenschap wordt.
Voor de bijgebouwen is het zaak dat er goede afspraken met huurders gemaakt
kunnen worden zodat hiervoor een onafhankelijke multifunktionele bestemming aan
kan worden gegeven liefst iets wat aansluit in de zorgsector.

Wat betreft het haven-gebeuren hiervoor is een bestuur samengesteld en een
stichting opgericht. Het eerste begin is er. Zo ziet men maar weer hoe sterk een
dorp kan zijn door samen iets op te zetten het heeft een zeer positieve uitstraling
naar buiten toe. Voor de organisatoren hiervoor veel dank en het nieuwe bestuur
veel succes.

Voor 1994 staat restauratie van onze korenmolen op het programma. Geprobeerd
wordt deze in het recreatie planlèbetrekken. Hierover volgende keer meer.
lnrit camping zal worden verbeterd door de Kegen tweerichting verkeer te geven. En
in en om het dorp betere richtingsborden te verkrijgen. Over een jaar zal evaluatie
hierover plaats vinden.

ln het dorp zijn op het ogenblik prachtige verlichtingen en wat versieringen aangebracht. Wat de gezelligheid in ons dorp wat opÍleurt in deze donkere tijden. Ook hiermee heel veel succes toegewenst aan de Holwerder ondernemers vereniging.
Kerstboom op Bosma pleintje en verlichting Herv. kerk zijn aangeboden door dorpsbelang.
Voor bestemmingsplannen en aantrekkelijke bouwkavels voor huizen maken we een
belangrijk speerpunt voor 1994 zodat potenciële huizenkopers/bouwers besluiten in
het dorp te blijven.

Rest mij een ieder een gelukkig, gezond en voor spoedig nieuwjaar toe te wensen.
A.G.
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BERICHTEN UIT DE ONDERNEMERSVEBEI{IGING
Zoals iedereen inmiddels heeft kunnen lezen, heeft de actie onder de bevolking van
Holwerd en omstreken om geld op te brengen voor het recreatieproject op het terrein van de voormalige rioolzuivering het Íantastische bedrag van / 32.500,00 opg+
bracht. lnmiddels is de Stichting recreatie en toerisme Holwerd e.o. opgericht,
waarvan het bestuur bestaat uit twee leden namens de ondernemersvereniging en
twee leden namens dorpsbelang en een lid namens de club van booteigenaren.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:

G. Bouma voorzitter,
M. Elzinga-Dijkman secretaresse,
J. ldsardi penningmeester,
K. v.d. Wal bestuurslid,
D. Olivier bestuurslid.

De Stichting zal zich bezig houden met de ontwikkeling en exploitatie van recreatieprojecten in Holwerd, waarvan het recreatieproject bij de haven een eerste
aanzet is De bedoeling is dat er een passantenhaven wordt aangelegd, er komen
nog trekkershutten op het stukje terrein, mogelijk wordt er nog een tennisbaan aangelegd en er wordt een mogelijkheid voor kanoverhuur gecreëerd.
Op deze manier hopen wij meer toeristen en pleziervaarders naar Holwerd te trekken en het is dus beslist niet de bedoeling dat booteigenaren uit Holwerd gratis in de

haven kunnen liggen, zoals sommige geluiden ons nog steeds bereiken. Zij gaan
normaal liggeld betalen zoals dat in iedere jachthaven gebruikelijk is.

Wel hebben zich inmiddels vele vrijwilligers aangemeld om mee te helpen bij
werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg van de haven en inrichting van het
terrein. Wij hopen dat nog meer vrijwilligers zich op zullen geven bij J. KooistÍa, zodat er met z'n allen iets moois van te maken is. lnmiddels is door de meeste winke
liers en horecasondernemers verlichting aangebracht aan de winkels, waardoor een
gezellige vrolijke sfeer in het Qorp is ontstaan. Er is ook een evenementenkalender
voor 1994 vastgesteld, die u verderop in dit blad aantreft.
lk zou willen eindigen met iedereen prettige kerstdagen te wensen en een heel goed
1994, met hopenlijk veel nieuwe activiteiten en verassingen.

HET VERLEDEN VAN HOLWERD
Op woensdag 3 november werd het 1e exemplaar van het boek "Het verleden van
Holwerd" aangeboden aan dhr. Marten Geertsma. Dit vond plaats op Bosma's plein
bij de dorpspomp.

Geertsma was blij dat het nu eindelijk klaar was, want er was toch nog veel werk en
tijd in gaan zitten. Alle stukjes die de aÍgelopen jaren in de dorpskrant hadden gestaan, werden opnieuw bekeken, verbeterd en aangevuld.
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Geertsma werd hierbij geholpen door zijn zoon Meindert en ook kleinzoon Rik hielp
mee. Uit de verzameling foto's van enkele Holwerders heeft Geertsma een 30 tal
foto's gezocht om ze in het boek af te drukken. En zoals velen van u al hebben
gezien, is het een leuk boekje geworden, vol met namen en veel foto's van oud
Holwerd. Vele Holwerders en oud Holwerders hebben inmiddels een boekje gekocht. Ér zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar.

FEESTELIJI{E BIJEENKOMST BEWONERS MJHOF
Op woensdag 27 oktober werd er in de Nijhof een feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Enkele weken daarvoor was bij Dorpsbelang de vraag binnengekomen, oÍ
wij niet iets voor de bewoners van de Nijhof moesten doen, nu ze gingen verhuizen.
ln samenwerking met mevr. L. Elzinga. mevr. F. Walsma en dhr. A. Dijkstra werd een
feestprogramma opgesteld.

De opkomst voor deze middag
was geweldig. Om twee uur was
de zaal al bijna vol. Overal werden
stoelen weggehaald en na wat
geschuiÍ kon iedereen een plaatsje vinden. De gordijnen aan de
halkant werden opengeschoven
en de laatste gasten konden vanuit de hal het gebeuren volgen.
Om halÍ drie kon Durk Bergema
een bom-volle zaal welkom heten.
Bergema merkte op dat het de bedoeling was, om er een gezellige
middag van te maken en de gebeurtenissen rondom de Nijhof
een beetje naar de achtergrond te
dringen.
Hierna zong Lies Elzinga een paar
versjes, waarbij ze begeleid werd
op de piano door Froukje Walsma.

Vervolgens zong het kinderkoor
"Sjong mar ta" vier versjes o.a. " lt
feintje fan Menaam", " Wopke mei
syn wille weintsje". ln de pauze
was er voor alle kinderen een ijsje. Na een lekker bakje kofÍie of
thee met cake, stond er een joggende h0sfrou op het podium, die
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ons het één en ander over haar
dagelijkse beslommeringen vertelde.

Hierna speelde Jantje van Jelle
van Sinderen een vrolijke potpourri op haar accordeon. En toen

kwam Sjoerd. Sjoerd mei syn
tredde foet. En Sjoerd die kreeg
de zaal plat. Sjoerd zong dat het
een lieve lust was en ondertussen
liet hij zijn "trije Íoeten" ? goed
zien. Froukje Walsma wilde met
dezaal even over vroeger praten.
O.a. dat je niet met lege handen
mocht zitten maar dat je moest
breien. Dat dat breiwerk overal
mee naar toe ging. Dat de ouderen dit nog niet vergeten waren
kon men horen aan het veelvuldige 'Ja ja" dat er in de zaal klonk.
Ook Stientje Koopmans werd op
deze middag voor het voetlicht
gehaald. Dhr. Anne Dijkstra bood
Stientje namens Holwerd een foto
aan van de oude Nijhof. Dijkstra
bedankte Stientje voor alle goede

ze onze ouders
zoveel jaren gegeven had. Voor alle bewoners was er ook een foto van de Nijhof als
aandenken. Namens de ouderengymnastiek bood mevr. Hanna van Slooten Stientje
een zilveren ketting aan, als blijk van waardering voor de vele jaren van gastvrijheid
en gezelligheid.
Samen met Froukje Walsma werden er enkele versjes gezongen. ln de pauze was
er een hapje en een drankje. Hierna kwam "Tryn Ían Oeltsje" voor het daglicht.
Mevr. Walsma sprak nog even met de zaal over de kinderen van tegenwoordig en
over de "seks". Aan het eind van deze middag zong Lies Elzinga een prachtig door
haar zelÍ geschreven lied voor en over Stientje. Bij de sluiting van deze middag werd
zorgen, die

gevraagd of wij als dorpsbewoners van Holwerd, de ouderen die nu gingen verhuizen niet willen vergeten.

Als het kan, hen eens op te zoeken of een kaartje te sturen. Ternaard, Ferwerd en
Dokkum liggen niet zo ver weg.

VangÍ.deze plaats willen wijaldiegenen, die aan deze middag hebben meegewerkt

alíog

hartelijk bedanken.

Mevr. Lies Elzinga (sketches en presentatie), mevr. Froukje Walsma (Sketches en
piano), dhr. Anne Dijkstra (presentatie en "Sjoerd"), Kinderkoor "Sjong mar ta",
Mevr. Stientje Koopmans voor de genoten gastvrijheid en behulpzaamheid, de
zusters voor hun hulp, de Kopak en Bergema voor de aangeboden ijsjes en hapjes.
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DE SPEELTUIN
Op onze vraag van de gemeente of zij niet beter een trap i.p.v een klimnet aan de
glijbaan kunnen maken, is het volgende antwoord gekomen;
De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid in de speeltuin. Het klimnet moet
gezien worden als een uitdaging, maar wanneer ze niet boven kunnen komen, dan

ziin ze er nog niet aan toe. Er zijn dan genoeg andere toestellen in de speeltuin,
waar ze wel op kunnen spelen.

Alvast noteren: Ringrijden 9 juli í994

BURO SOCUIAL RAADSI IEDEN
LS.
U bent op zoek naar ééns iets anders voor een ledenvergadering of een bijeen

U wilt wel eens wat meer weten over arbeidzaken, huisvesting of bijvoorbeeld onderwijs?
U wilt toch wel praktische nuttige informatie waar uw leden iets mee kunnen?

Het Buro Sociaal Raadslieden Dongeradeel is bereid om dan eens langs te komen
om iets meer te vertellen over het sociaal raadslieden werk oÍ om een bepaald onderwerp te behandelen waarbij ook het stellen van vragen over dit onderwerp mogelijk is.

Wij kunnen informatie en advies geven over:

juridische kwesties

werken

uitkeringen

wonen
gezondheid

belastingen
personen en Íamilierecht
consumentenzaken

onderwijs
welzijn

vakantie en vrile tijd.

Voor een aÍspraak kunt u ons altijd bereiken van dinsdag Um vrijdag op telefoonnummer 05190-97000

Buro Sociaal Raadslieden
Oostersingel í5,
9í01 KL Dokkum.

t_
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CHR. MUAEI(VEREMGING DE BAZI.JIN 75 JAAR
Op 26 november 1994 is het 75 jaar geleden dat de chr. muziekvereniging de
Bazuin werd opgericht- Dit feit kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten
gaan. De voorbereidingen voor een receptie, jubileumconcert en andere festiviteiten
zijn al in volle gang.
Bij een verjaardag/jubileum hoort natuurlijk een passend cadeau. Wij als jubileum
commissie willen namens de donateurs en alle inwoners een cadeau aanbieden.
Dit kost geld natuurlijk. Daarom zijn we van plan in de loop van 1994 actie te voeren.
Wij komen bij u langs en we hebben het volste vertrouwen dat u wilt meewerken om
van dit jubileum een grandioos Íeest te maken.
De jubileumcommissie

OUDPAPIER
De Bazuin: iedere 2e zalerdag v.d. maand
De

Tsjelke: 29 jan. - 19 mrt. - 11 mei

SIETSE IN HOLWERD

ln 1947 emigreerde Sietse Talma naar Canada met z'n ouders, Klaas en Martje
Talma-Terpstra. Nu na 45 jaar was Sietse voor z'n werk in Nederland in Enschede
en ging't weekend van 6 november 1993 naar Holwerd.
't Was de eerste keer dat hij Friesland zag. Hij bracht een bezoek aan't kerkhof, de
Mieden, de watermolen waar hij is geboren, 't kroegje herinnerde hij zich en naar
pake Sietse en beppe Els woonden.
Hij logeerde in "De gouden klok", waar pake Sietse vroeger z'n "slokje" altijd kocht.
Het was voor Sietse "Alexander", een emotionele ontmoeting, en hij hoopt in 1995
z'n vakantie in Holwerd door te brengen.
D.B.B.
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SANIG'E FOAR STYNT$'E

1

Wy binne no oan't ein fan dizze midzje

en derom wolle wy ekes hwat louyt
der is in leave frou yn ós fermidden
jim witte allegearre hoe se hiet
se wurke hjir yn Niihof
se wie sa plichtsgetrou
en hoe wy't ek besjogge
rt is in besónd're frou.

2

Do makkest hjir soms hiele lange dagen
marwurgens hearden wy dy neame oer.

do fleagst hjir meiin snelheid troch de gongen
mei dy besónigens wie it foaks in toer
mar't draaide as in treintsje
hies't alles yn'e hàn
do hiest mei alle minsken hiir,
in hiele hechte bàn.

3

No is t safier de Nijhof moat slóte
en leauw mar dat docht tis ófgriislik sear
wy fine it foar allegearre spitich,
mar dyn wurk leave Styntsje is no klear.
Mar do hast it fertsiinne
do kryst no friie tiid
Wy wolle dy betankje
dérom sjonge wy dit liet.

Refr.

Styntsje - Styntsje
Styntsje - Styntsje
Styntsje - Styntsje
Styntsje - Styntsje

altiid fleurich, altiid bliid.
foar elts naamst do de tiid.
altiid warber oant j0ns let.
do hast in gouden hert.
Lies Elzinga-van Hulst
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VEBEMGING OPEN JONGERET{U'EBK HOLWERD
Onze vereniging is voortgekomen uit het jeugdwerk wat gedaan werd in "De
Schakel" aan de Stationsweg in Holwerd. Door verkoop van dit gebouw bestond de
noodzaak een ander onderkomen voor de jeugd en het jongerenwerk te zoeken. ln
samenwerking met B. en W. van Dongeradeel is toen de lokatie aan de Fiskwei aangewezen.
De toenmalige kleuterschool van Nes(D) is hierheen verplaatst. Door zelfwerkzaamheid van vele vrijwilligers en giften van het nationaalJeugdfonds (Jantje Beton), het

Koningin JulianaÍonds, de Gemeente Dongeradeel en particulieren kon dit gerealiseerd worden. Bij de bouw is ook de vakopleiding Jongeren bouwen voor Jongeren
betrokken. De naam van het jeugdgebouw werd "The Sound" en is sindsdien een
begrip in Holwerd.
De leiding bestaat uit een ouderenbestuur en een jeugdbestuur samengesteld uit
alle lagen van de bevolking. Eenmaal per jaar wordt een jaarvergadering gehouden.
Uiteraard willen we graag dat een ieder die gebruik maakt van het jeugdgebouw lid
wordt. Mensen die geen lid zijn maar toch willen bijdragen kunnen donateur worden.
Om de drempel zo laag mogelijk te houden voor het jeugdwerk zijn er jaarlijks enkele vaste akties o.a. collectes voor het nationaal JeugdÍonds (Jantje Beton). Dit in samenwerking met peuterspeelzaal "Us earste Begjin", die in '1992 bij The Sound is

ondergebracht, de samenwerking is uitstekend. De helft van de opbrengst gaat naar
deze verenigingen. Verder is er de Kerstboomaktie waarvan de opbrengst ten goede
komt aan het jeugdwerk in "The Sound".
De aktiviteiten die worden georganiseerd, worden eerst in werkgroepen voorbereid,
waarna ze kunnen worden uitgevoerd. Vaste aktiviteiten zijn een wekelijkse clubavond op woensdagavond voor jeugd van 8 - 12 jaar en zaterdagmiddag voor de
jeugd van 4 -7 jaar.
Als regel is "The Sound" geopend op dinsdag-, donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en
zondagavond, alsmede zondagmiddag.
Het geheel wordt gerund door vrijwilligers, die met veel inzet zorgen dat de zaak
draait, het gebouw wordt onderhouden en de zaak schoon blijft. Maandelijks is er
een bestuursvergadering voor zowel ouderen als het jeugdbestuur.
Kortom: "The Sound" is er ook voor u/jou. Kom snel eens langs, we staan voor
iedereen open.

lds Minnema, voorzitter
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SCHAAKICLUB HANTUM
Schaakclub Hantum c.a.
Opgericht: 3 oktober 1952
De schaakclub Hantum c.a. is een vereniging met ruim 30 seniorenleden en zo'n 20
jeugdleden. Aan de naam Schaakclub Hantum c.a. zou aÍgeleid kunnen worden dat
het een vereniging is voor alleen Hantumers, dit is echter niet het geval. Wel vinden

de meeste clubavonden plaats in Hantum. De leden komen echter uit

geheel

Dongeradeel en zelÍs daarbuiten. Het grootste gedeelte komt uit het voormalige
West-Dongeradeel, zo'n 857o.
De vereniging heeft zich ten doel gesteld het schaken te bevorderen in al zijn
verschijningsvormen. ln de eerste plaats doet men dit door elke vrijdagavond een
clubavond te organiseren, waar men interne competitie afwerkt volgens het
keizersysteem. Dit systeem heeft als voordeel dat men rustig een keer kan afzeggen
als men iets anders heeft te doen. Er hoeft dan geen partij te worden ingehaald.
verder worden er gedurende het schaakseizoen enkele avonden gehouden met andere soorten schaak zoals, rapidschaak (25 minuten per persoon), snelschaak en
doorgeefschaak.
Er wordt ook meegedaan met verschillende externe aktiviteiten. Zo is de club aangesloten bij de KNSB en de FSB en doet met twee teams mee in de verschillende
competities tegen andere clubs. Verscheidene jeugdteams doen mee aan de Friese
Kampioenschappen en ook individueeldoen verschillende leden mee aan de Friese
Kampioenschappen. Dat dit niet zonder resultaat gebeurt was te zien in het topjaar
1991, toen zowel het team van spelers Um 16 jaar, als het team llm 12jaar bij de
beste vijf van Nederland eindigde.
Het opleiden tot schaker is voor de schaakclub Hantum ook een belangrijke bezig-

heid. Er zijn op de schaakavonden voor de jeugd, maar liefst 3 gediplomeerde
schaakleraren aanwezig. Er wordt momenteel les gegeven op vier niveaus. ook
wordt er nog op vele scholen les gegeven. Om al deze leerlingen tegen elkaar uit te
laten komen is er een competitie voor basisscholen die al 18 jaar wordt gehouden.
Tenslotte organiseert de schaakclub Hantum c.a. in samenwerking met Bouwbedrijf
Postma begin maart altijd twee schaaktoernooien in dorpshuis, 'De terpring' in
Brantgum. Een toernooi voor de senioren en een toernooi voor de jeugd. Vooral het
jeugdtoernooi heeft een uitstekende naam en het deelnemersaantal loopt altijd tot
boven de 100.
De schaakclub Hantum c.a. is een aktieve vereniging die naast schaken ook sociaal
iets voor haar leden betekent. Het is op de clubavonden vaak zeer gezellig. De cluf
avonden worden gehouden op de vrijdagavonden in dorpshuis d'Ald Skoalle in
Hantum (naast de grote kerk). Aanvangstijd is voor de senioren 19.45 uur en voor
de jeugd 18.45 uur. ledereen die interesse heeft mag gerust langskomen in Hantum.
Johannes L. Minnema, voorzitter.
Secretaris: Marten Koopmans, Snikke 3. 9141 UK Wierum, tel. 05'199-9850
Jeugdleider: Bauke Zijlstra, Smidstrjitte 37. 9147 BJ Hantum, tel. 05198-1852J11
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GOSPELMUZIER
Vanaf 15 september zijn we volop bezig met het zingen van gospelmuziek. Onze
groep telt op dit moment 23 leden. We hebben een drummer en keyboardspeler en
onze dirigente speelt gitaar.
Om aan geld te komen moeten wij weer een beroep doen op mensen die ons een
warm hart toedragen.
Het is een bedoeling dat we in de week van 20 llm 24 december a.s. huis aan huis
in Holwerd gaan om manderijnen te verkopen. We hopen dat deze aktie zal slagen.
Natuurlijk hopen we ook nieuwe leden te krijgen en dan vooraljonge mannen/heren.
De naam van ons GOSPELKOOR is "The Messengers" (de Boodschappers).
Tot ziens op onze vaste repetitie avond woensdag van 8.00 uur tot 9.45 uur in het
jeugd en jongeren gebouw "The Sound"

lnlichtingen: Secr. N. Teertstra
05197-2082

Drukwerk om

Brqndsmo Offsetdrukkerii Ferwerd
Niiebuorren 20, 9172 MZFerwerd - tel. 05 I 8l-l 330
Postbus 16, 9172 ZS Ferwerd

DORPSBEUNG HOLWERD

.

december 1993

I(WARTAAI.AGEIlDA
Oproep aan alle verenigingen, klubs of instanties die betrokken zijn bij het organiseren van aktiviteiten op het gebied van kultuur, sport of andere ontspanning.
Maak ook uw aktiviteiten bekend door uw opgaven voor de kwartaalagenda door te
geven.

Opgave voor 11 maart.
I

Zo nu en dan wordt er aan ons gevraagd naar een adressenlijst van alle verenigingen, klubs enz. uit Holwerd. Deze is er niet.
Om deze lijst samen te stellen willen we graag van alle verenigingen, klubs enz., de
secretariaten weten.
U kunt deze adressen aan dorpsbelang doorgeven.

INLEVEREN KOPIJ
De kopij kan worden ingeleverd tot vrijdag 11 maart a.s. uiterlijk
bijAkke Kamstra, de Morgenzon 3, te|.2363

Naam

Adres
Tel.
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HUISARTS
Dokter Maltha, spreekuur volgens afspraak, tel. 1301, Stationsweg 25

Weekend diensten:

25,26 dec.:

Dr. Ch.F. v.d. Lugt
dr. P.D. Luyendijk

Kerst
31 dec., 1 jan.:
Oud en nieuw

dr. L.C. Maltha

tel.05í9&1316
Dr. P.D. Luyendijk

tel.05í9&í2í8
Dr. L.C. Maltha

tel.05í97-í30í

GROEI\E KRUIS . WIJI(VERPLEGING
Spreekuur dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur, tel. wijkgebouw 1295, tel. Dokkum
05190-92213. Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FYSIOTHERAPIE
J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Polleweil,tel.247811876.

HUISARTSENI.ABORATORIUM
Plaats: Groene Kruisgebouw, tijd: woensdagmorgen 8.30 - 8.45 uur.

TANDARTS
Mw van der Woude, Beyertstraat 101, tel. 2300.

BEST['I.'R
Voorzitter
Penningm.
Redaktie
Secretaresse

Ate Glazema, Hemmingawei 4
Dirk Bergema, Pollewei 2
Akke Kamstra, de Morgenzon 3
Klaas v.d. Wal, Beyertstraat 35
ïneke Kuipers, Stationsweg 43
Henk de Vries, Bosma's Plein 2
Anneke v.d. Ploeg, Voorstraat 24

tel. 2118

te\.1423
tel. 2363

tel. 1753
tel. 1809
te1.2259
hel'.2252

