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Samen met de najaarsstormen en de val-
lende bladeren zijn ook weer de winter-
activiteiten in Holwerd begonnen.
Het valt op hoeveel verenigingen, werk-
groepen en stichtingen, vaak achter de
schermen, actief zijn. Een heel mooi
voorbeeld daarvan is de werkgroep
Simmer 2000. Een werkgroep bestaat uit
veel Holwerder groeperingen, erg breed
gedragen dus.
Zijlaat zien dat er heel goed en plezierig
samengewerkt kan worden in Holwerd
en komt dan ook met een prachtig cul-
tureel programma op 13, 14, 15 juli
2000 (Zie verderop in de Doarpsbel)
Er liggen plannen bij de gemeente om
herstructurering van huurwoningen toe
te Passen.
Er zullen huurhuizen opgeknapt of afge-
broken worden, die in slechte staat zijn
of niet meer voldoen aan de hedendaagse
eisen. Daarvoor in de plaats komt
nieuwbouw voor de koopsector. Deze

plannen komen dec./jan. in de inspraak
zodat erop gereageerd kan worden.

De jildautorraat van de Friesland Bank
komt bij de videotheek fan 't Hoekje.
Dat sil wol pas begin 't jier 2000 wurde
eart alles klear is.

Yn Dongeradiel is it projekt Doarps-
boskjes Étein setten. Sommige doarps-
boskjes binne slim fertutearze en moatte
opknapt wurde. Ek de tagonklikheid kin
faaks folle better. Dat lëste.iild ek foar de
Holwerter boskjes.
Doarpsbelang wol graach in grienkom-
misje ynstelle dy't dan in grienplan op-
stelle moatte soe.

It doel is om de doarpsboskjes oantrek-
kliker te meitsjen en 

-de 
bewenners àn

Holwert en ek bijg. de bérn mear te
belirken bij de natoer fan de doarpsbosk-

,les' 
sara Hofman
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Nieuwe rubrieken in de dorps-
krant.
In Holwerd is de laatste jaren veel
gebouwd en verbouwd. Het dorp
is er wat woningbestand en aan-
zien aengaat echt op vooruitge-
gaan. Dat kan niet anders dan
door de inspanningen van de in-
woners. Sommige initiatieven ver-
dienen wat extra aandacht. En dit
geldt vooral voor het oude dorp.
Per keer zal vanafnu aan zo'n ini-
tiatief extra eenmalig aandacht
worden geschonken. Een verbete-
ring van het aanzien wordt be-
loond met een pluim; een
yerslechtering met een foei.
'W'e 

beginnen met de veranderin-
gen aan het pand'§Tillemsen in de
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W'aling Dijkstrastraat. De voorgevel, die
tot voor kort de voormalige winkelfunc-
tie duidelijk weergaf en de sfeer van de
vijftiger jaren ademde is teruggebracht
naar een voorgevel zoals die de woonhui-
zen voor de nvintigste eeuw sierden.
Een geweldige versterking van het straat-
beeld levert deze verbouwing op.
Tèrwijl dit stukje wordt geschreven is het
werk nog niet af. Vandaar dat onze be-
langstelling uitgaat naar de zeker nog aan
te passen voordeur, waardoor een prach-
tige harmonische gevel ontstaat. Een dik-
ke pluim dus!

Ons dorp in beweging

De nieuwe eeuw komt er aan. Nog maar
enkele weken en dan schrijven we het
jaar 2000. Tijd om even stil te staan; de
ontwikkeling van ons dorp te overzien.

Bij de aanvang van de twintigste eeuw
was Holwerd een dorp met ongeveer
3000 inwoners. Een groot dorp in een
land met 5 miljoen inwoners. Een be-
langrijk dorp met veel werkgelegenheid
op allerlei gebied. Industrie, dienswerle-
ning en vooral de landbouw Een dorp
met een sterke streekfunctie. De klei-
streek was het rijke gebied in Friesland.
De echte armoede vond je in de
'W'oudstreken 

en vooral de veengebieden.

Geleidelijk aan, maar toch heel ingrij-
pend, is. het beeld van ons land, van onze
provincie en onze regio veranderd.

Door de mechanisatie in de landbouw
verdween veel werkgelegenheid en daar-
mee veel bewoners. Zlj emigreerden naar
alle delen van de wereld, of vesdgden
zich in de Randstad en werkte o.a. bij de
Hoogovens of werden bijv. conducteur
op de tram in Amsterdam. (waar zr1 be-
roemd werden om hun "Amsterdamse"
humor).
De oorspronkelijke industrie verdween

grotendeels evenals het overgrote deel
van de dienswerlenende bedrijven.
Schaalvergroting en fusies waren de oor-
zaak met het gevolg dat nog meer men-
sen vertrokken. Zo veranderde een groot
dorp in een dorp met zo'n 1700 inwo-
ners in een land met 16 miljoen inwo-
ners.

Maar wel een echt dorp in de positieve
zinvan het woord.
Een dorp waar de meeste mensen elkaar
kennen en met elkaar meeleven.
Een dorp waar je burenhulp geen loos
begrip is. Een dorp waar je graagwoont.
Een dorp waar ook initiaven zijn geweest
die leidden tot nieuw elan en werkge-
legnheid. In dit opzicht is het goed eens

langs het industrieterrein te lopen en te
zien wat voor bedrijvigheid daar heerst.

Maar toch ook een dorp waar de bewo-
ners zich bewust moeten zijn van de
kwetsbaarheid van de dorpsgemeen-
schap.
'§(/'aar de bewoners zich moeten inzetten
voor de leefbaarheid van hun dorp en
waar nieuwe initiatieven genomen moe-
ten worden die misschien wel ingaan te-
gen de bestaande tradities en opvattingen
zodat ons dorp weer gaat groeien en
bloeien en een aanmekkelijke woonplaats
biedt voor huidigen en nieuwe inwoners.

Over die zaken zult u voortaan in de
Doarpsbel een kritisch artikel vinden,
dat u soms plezier schenkt en soms erge-
nis geeft. W'eet dan dat de bedoeling
steeds opbouwend is. Het doel om het
dorp Holwerd, ons dorp, met nieuwe
initiatieven op weg te helpen naar een
florerende en goede toekomst.

Daarvoor is aller inspanning en een kriti-
sche instelling noodzaak. Een voorspoe-
dige 2le eeuw gewenst, die u naast alle
wensen veel gezondheid en geluk toe-
wenst.
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Het ministerie van Economische Zaken
heeft het Nederlandse Instituut voor
Toegepaste Geowetenschappen TNO
(NITG-TNO) gevraagd een landelijk te-
lefonisch informatiepunt (Geofoon) op
te zetten voor vragen over bodemdaling
en aardbevingen, die het gevolg zijn van
het opsporen en winnen van delfstoffen.

Om op vragen te kunnen inspelen over
zowel de oorzaken als de gevolgen van
dergelijke bodembewegingen hebben

drie onafhankelijke instellingen hun ken-
nis gebundeld in dit Geofoon-initiatief,
naast het NITG-TNO zijn dat het
KNMI en TNO Bouw.
Doel van Geofoon is voorlichting te ge-
ven op technisch-wetenschappelijk ge-
bied. Het is niet de bedoeling Geofoon
te gebruiken als meldpunt voor klachten
of voor het indienen van schadeclaims.

Geofoon, Het landelijke informatiepunt
voor vragen is 0800-0230233.

UIIVAÀRIVEREil I(iI }IO''D[ [ÀÀISI[ EER", HO TWERD
Aangesloten bij de Federatie van Uitvaarwerenigingen in Friesland

Bestaansrecht
Het bestaansrecht van onze uiwaarwer-
eniging is mede gebaseerd op het aspect
van het zich vrijwillig willen inspannen
voor de vereniging. Zo aÍ en toe duikt
het ook op in het nieuws, zoals een
laatstgehouden enquete over de interesse
voor het vrijwilligerswerk. Daaruit bleek
dat organisaties steeds moeilijker mensen
kunnen vinden die dat werk willen doen.

Ook in de politiek duiken regelmatig
ideeën op om het vrijwilligerswerk te be-
lonen, omdat het vrijwilligerswerk on-
misbaar is voor de samenleving: het is de
olie waarop onze maatschappij mede
draait. Het komt echter wel steeds meer
onder druk te staan door de vercommer-
cialisering. Bijna niets meer gaat zonder
geld.
Het "nabuurschap" van vroeger is ten
diepste de wortel van het fenomeen
"vrijwilligerswerk"; de betrokkenheid
met elkaar om voor elkaar bereid rc z\n
elkaar stijlvol en piëteitsvol naar de laat-
ste rustplaats te brengen zonder dat daar
direct geld tegenover staat. Er zijn mo-
menten en aspecten in het leven van in-
dividuele mensen en er zijn terreinen in
onze samenleving die niet in aanmerking
komen voor een systeem van financiële

beloning.
Géén vertaling in geld. Gedreven door
traditie, overtuiging of idealisme, dat is
de betekenis van het vrijwilligerswerk.
Mede ook daardoor kan onze vereniging
haar doelstelling uitdragen: een overlede-
ne de laatste eer bewi.izen naar plaatselijk
gebruik en - ik zeg het nog maar eens
voor alle duidelijkheid - voorkomen dat
het stoffelijk overschot van een mens
voorwerp wordt van winstbejag.

Actuarieel rapport
AIs vereniging zijn we het er wel over
eens dat de kwaliteit van de uiwaarwer-
zorging rran onze leden optimaal moet
zijn. Maar hoe denken we aan de verant-
woording van de financiën aan onze le-
den?
Om jaarlijks aan de leden een overzicht
te geven van de baten en lasten is in de
regel geen probleem. Moeilijker wordt
het om te laten zien hoe het er over tien
jaat zal uitzien bij een ongeveer gelijk le-
denbestand. Om te weren of over tien
jaar onze verplichtingen kunnen worden
nagekomen dient de wiskundige reserve
te worden berekend. Hiervoor wordt een
actuaris ingeschakeld die een actuarieel
rapport opstelt.
Aan de hand van ons ledenbestand, op-



D0PPSBEUM HAWEPD. decenber 1999

gebouwd naar leeftijd en geslacht en
onze financiële situatie worden diverse
berekeningen gemaakt, zods:
Toekomstige kosten per lid; toekomstige
opbrengst per lid; voorziening voor man-
nen; voorziening voor vrou'wen; gemid-
delde leeftijd van de mannen en vrou-
wen. Zodra de definitieve jaarcijfers over
1999 de computer uitrollen zullen we de
wiskundige reserve laten berekenen. Op
de jaarvergadering 2000 kunt u de uit-
slag horen. Eveneens zullen we dan laten
weten of de reserve ruimte biedt om de
ledenkordng te verhogen.

Advertenties
In samenwerking met Axent verzekerin-
gen beginnen we een nicuwe advertentie-
camPagne.
Enerzijds om onze vereniging te profile-
ren en anderzijds om het "bijverzekeren"
opnieuw onder de aandacht te brengen.
Naast de advertentie plaatsen we iedere
keer een redactioneel irtikel met interes-
sante informatie over allerlei zaken die
met uiwaart te maken hebben.

S. Vellinga,

Penn. meester

SIMMER 2(}()() ÀfiIVIIEIIEil Iil H()[TERI.

Ook in Holwerd beginnen de Simmer
2000 kriebels heftiger te worden.
Met een aantal vrijwilligers zrlnwebezig
om 13, 14 en 15 juli een paar mooie ac-
tiviteiten te organiseren. De dagen zullen
in het teken staan van de àld Holwerter'Valing Dijkstra. 'Wie was '§Taling

Dijkstra?
It wie in Fryske skriuwer, dy't fan 1861
ent 1914 yn Holwert wenne hat.
ln de drgen na het overlijden van \Taling
Dijkstra in januari 1914 stond het vol-
pnde in de Leeuwarder courant.
'Vding-om, allen die Friesch'voelen en
dr-nken, allen die als vreemdelingen
raarderen en bewonderen het goede en
ware in den Frieschen volksaard en het
Friesche volksleven, zullen u en uw werk
niet vergeten. In uw persoon was het
beste en edelste van het Friesche element
rreenigd...
h seit wol wat, as in Fryske skriuwer op
se'n wize bitocht wurdt, hij wie in foar-
cururan fan it frysk, hy waard achtenear-
E om syn wurk, mar ek om it boadskip
dt er yn ryn wurk tnder wurden
hroót. It makket ek drídlik dat hij
hc*öge waard as de ferpersoanliking fan
de smere, ynbannige, sljochte en rjochte
Eiri- Yn alles wat hij skreaun hat probe-

arre hy de minsken op te fierden yn alle
fryske deugden; ienfild, soberens, wier-
haftigens, frijdomssin en net te ferjitten
reedlik tinken. En ek kin fést steld wurde
dat de Friezen fan syn tiid ien ding hiel
goed fan'§íaling-om leard ha en dat is
frysk lezen en ek moat der oan ta foege
wurde Frysk sjongen, Frysk toanielspyl-
jen, Frysk foardragen.
HY HAT EEN HIELE §TICHTIGE
MAN FOAR FRYSIAN §rEST

En tijdens de Simmer 2000 acriviteiten
zullen we deze "foaroanman;", die zo'n
4O jaar van zljn leven in Holwerd heeft
gewoond, herdenken.
Het zal een feest worden met een ont-
hulling, concert, een "noflike winterjirne
nocht"(midden in de zomer) expositie
over'W'aling Dijkstra, maar ook over hoe
het straatbeeld van vroeger er uitzag en
hoe ziet het er nu uit, dia's kunnen beke-
ken worden, er worden oude sprookjes
voorgelezen, er zullen activiteiten voor
de schooljeugd zyn, er komen wandel-
routes die u kunt volgen, de horecabe-
drijven zullen al vanaf mei tot okrober
een speciaal simmer 2000 menu op de
menu lijst aanbieden en op de zaterdag
avond zal er live muziek zyn in cafe "De

À



D0PPSBEUÀIG H0LWEPD. december 1999

Steeg" en in Het Hoogste Punt.(zie agen-
da) Dit is even een vooruitblik, maar na-
tuurlijk houden wij u op de hoogte.
Ook lijkt het ons zo mooi als Holwert
tijdens alle happeningen van deze dagen
eens helemaal versierd zo:u zi)n. Laat uw
gedachten er eens over gaan (misschien
de kant uit denken hoe was het vroeger,
hoe is het nu en hoe zal het in de toe-
komst kunnen zijn.) Natuurlijk komen
we ook hier nog op terug maar we hopen
op uw aller medewerking te mogen reke-
nen. Ook zult u met ons kunnen begrij-
pen dat dit alles best een hoop geld gaat
kosten.
'W'e 

doen daarom nu al een beroep op u.
Draagt u onze plannen een warm hart
toe, maak dan een bijdrage over op reke-
ning nummer 29.84.37.295 btj de
Frieslandbank

En dan nog even dit; in de vorige
Doarpsbel vertelde ik dat er bordjes wa-
ren geplaatst op de naamborden van
Holwerd waarop staat "simmer 2000,
wydogge mei", prachtig, maar er is een{e
bij ons weggehaald als je vanaf Dokkum
Holwerd binnen rijdt, dan zit het bordje
er niet meer '§7'ij als commissie vinden
dit erg te betreuren. Mocht u weten waa.r

ons bordje is, breng het dan graag bij ons
terug, we zouden u zeer dankbaar zijn.
Ook vraag ik nog even uw aandacht voor
de "Friezen om utens". Hebt u mensen
in uw familie of vriendenkring die naar
het buitenland geëmigreerd zijn en u
denkt van hen dat zlj het best leuk zullen
vinden om bericht over alle simmer
2000 activiteiten in Friesland re krijgen,
geef dan hun adres door aan Anke
Hoekstra, Fonteinstijitte 74, tel; 0519
562459.

I

IAST VAN:

LIKDOORNS
EELT

KALKNAGELS
INGEGROEIDE NAGELS

KLOVEN

Neem don eens vríjblijvend contoct op met:

ETISABETH BROERSMA
gediplomeerd pedicure

Ringweg34 - 9153BL Brantgum - Iel.(0519)5ó!594
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Dit treintsje hat oant 1936 a alryd riden
àn Anjum nei Ljouwert en wol alle da-
gen. Hoefaak dat dit per dei gebeurde
wit ik net, yn elk gefal moarns om 7 oere
stoppe de trein yn Holwert by it stasjon
om de reizigers der yn of Ét te litten. Fan
Holwert nei Ljouwert wiene der wol sa'n
tolve stasjons, dus koe er eigentuk mar
min op gong komme. De trein bestie Ét
in stoomlokomotyf mei dër achter in ko-
alewien en dan noch twa of trije passaz-
jiersweinen, al nei gelang der mear of
minder minsken mei moasten. De be-
manning fan de trein bestie Ét twa of
trije man. De kondukteur en dan noch
in masinist en in stoker. De lëste wein
neamden rr.y de "skoallebak". Dër sieten
meastal de )onges en fammen yn dy't yn
Ljouwert nei in hegere skoalle gongen,
lykas de HBS, MULO, Gymnasium en
ambacht skoalle. Twa kear yn it jier
waarden der yn L.iouwert meetings hàl-
den en dan moasten der ekstra weinen
mei. Dizze meetings waarden hàlden
troch jonges en fammen fan om en de
neiby twintich jier. Ek op Sinterklaas-
freed gie in protte folk nei de stëd en
giene der ekstra weinen mei. Ik kin my
noch wol in stik as wat nammen herin-
nerje dy't yn dy did nei Ljouwert riezi-
gen. §í'y riden seis dagen yn e wike nei
Ljouwert. De nije studinten waarden
earst "ontgroend" sa't se dat dan neame.
Dat gie as folgt. Boppe de bank wiene
netsjes oanbrocht foar de jas en de tas.
De "ontgroener" waard yn sa'n netsje
lein of treaun en moast dan in ferske
sjonge. '§7'oe er dit net, dan krige er in
pripke mei in stekpasser en dan slagge it
yn e regel wol. Stoppe de trien by in nij
stasjon, dan gie de kondukteur der rit en
röp de plaknamme in kear as wat. Yn
Stiens kaam de Bilttrein der efter oan.
Myn oplieding duorre trije jier en dat
wie dus de ambachtskoalle. Der koene jo
in oplieding l«ije foar timmerman, smid,
elektrisjern, automonteur, meubelmak-
ker en bankwerker. Myn skoalle begrin

moarns om healwei njoggenen oant tolve
oere en middeis fan healwei twaen oant
fiif oere. De trein sette öf om 16.48 en
dan wie de skoalle noch net dien. §7'y
mochten dan wat earder ophàlde en gie-
ne om 16.28 fuort. Ik ha ris neirekkene
hoefolle kilometer wy mei dat rreintsje
riden ha. Ik kom dan op sdn 40.000 km.
Tidens it reizigjen waard der ek wol ris
wat óthelle fansel. Der sneuvele ek wol
ris in rut al of netmei opset sin. '§7'e ha
ris op de Britsumer spoarbrëge stil stien
doe't ien op in bank stean gie en de
neadrem der op luts. Mochten dy keun-
sten dan jild kostje, dan kaam in kon-
dukteur by ós yn de trein en moasten wy
foar it ferhoar en dan hat it ós ek wol ris
in pear ryksdaalders koste. Sa ha wy ek
noch ris in grap hàn mei dyselfde kon-
dukteur. Tidens de reis nei Ljouwert
sloech de balkondoar ticht troch de hur-
de wyn. It rrit lei stikken op it balkon.
'§í'y kamen op ir earste perron oan en
rtnnen oer de skerven. Doe seagen wy
de kontroleur op it rwadde perron stean
en doe skopten wy fansels de skerven op
it perron en der kaam er oanfleanen.
Dwars oer de rails en dër soe er in goede
haal dwaan. Mar dit rirn mis want de
kondukteur wie mei dat stikkene nit
op'e hichte. Sa r0n dat foar Ís goed öf.
Ik sil alle streken mar net opneame, mar
as je dan op dy tiid werom sjogge, dan
h" *y wol in protte wille hàn. len gefal
wol ik jimme noch fertelle. Sneons waar-
den de coupés skjinmakke troch it spoar-
personiel. Dy manne lieten dan wol ris
wat doeken en soms ek wol ris war
poetskatoen lizze. Dan wie der yn de re-
gel al gau ien fan de jonges dyt der in
gleone sigarettepeuk yn triuwde en dan
hiene je de rikkerij oané gong. Mei
amers wetter waard de bràn d6ve en wie
it tiid foar de trein om fuort, dan stiene
op it earst folgjende stasjon de amers al
wer klear.
Dit wiene wat herinneringen fan dy tiid.
Sjoerd Dijkman.
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wit ik net, yn elk gefal moarns om 7 oere
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om de reizigers der yn ofdt te litten. Fan
Holwert nei Ljouwert wiene der wol sa'n
tolve stasjons, dus koe er eigentuk mar
min op gong komme. De trein bestie ít
in stoomlokomotyf mei dër achter in ko-
alewien en dan noch twa of rije passaz-
jiersweinen, al nei gelang der mear of
minder minsken mei moasten. De be-
manning fan de trein bestie rit twa of
trije man. De kondukteur en dan noch
in masinist en in stoker. De lëste wein
neamden wy de "skodlebak". Dër sieten
meastal de jonges en fammen yn dy't yn
Ljouwert nei in hegere skoalle gongen,
lykas de HBS, MULO, Gymnasium en
ambacht skoalle. Twa kear yn it jier
waarden der yn Ljouwert meetings hàl-
den en dan moasten der ekstra weinen
m.ei. Dizze meetings waarden hàlden
roch jonges en fammen fan om en de
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giene der ekstra weinen mei. Ik kin my
noch wol in stik as wat nammen herin-
nerje dy't yn dy tiid nei Ljouwert riezi-
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Ljouwert. De nije studinten waarden
earst "ontgroend" sa't se dat dan neame.
Dat gie as folgt. Boppe de bank wiene
netsjes oanbrocht foar de jas en de tas.
De "ontgroener" waard yn sa'n netsje
lein of treaun en moast dan in ferske
sjonge. '§7'oe er dit net, dan krige er in
pripke mei in stekpasser en dan slagge it
yn e regel wol. Stoppe de trien by in nij
stasjon, dan gie de kondukteur der rit en
röp de plaknamme in kear as wat. Yn
Stiens kaam de Bilttrein der efter oan.
Myn oplieding duorre trije jier en dat
wie dus de ambachtskoalle. Der koene jo
in oplieding kri.ie foar timmerman, smid,
elektrisjern, automonteur, meubelmak-
ker en bankwerker. Myn skoalle beg0n

moarns om healwei njoggenen oant tolve
oere en middeis fan healwei twaen oant
fiif oere. De trein sette öf om 16.48 en
dan wie de skoalle noch net dien. '§7y

mochten dan wat earder ophàlde en gie-
ne om 16.28 fuort. Ik ha ris neirekkene
hoefolle kilometer wy mei dat treintsje
riden ha. Ik kom dan op sa'n 40.000 km.
Tidens it reizigjen waard der ek wol ris
wat óthelle fansel. Der sneuvele ek wol
ris in rut al of netmei opset sin. '§í'e 

ha
ris op de Britsumer spoarbrëge stil stien
doe't ien op in bank stean gie en de
neadrem der op luts. Mochten dy keun-
sten dan jild kostje, dan kaam in kon-
dukteur by ós yn de trein en moasten wy
foar it Ërhoar en dan hat it ris ek wol ris
in pear ryksdaalders koste. Sa ha wy ek
noch ris in grap hàn mei dyselfde kon-
dukteur. Tidens de reis nei Ljouwert
sloech de balkondoar ticht troch de hur-
de wyn. It nit lei stikken op it balkon.
'§(i'y kamen op it earste perron oan en
r0nnen oer de skerven. Doe seagen wy
de kontroleur op it twadde perron stean
en doe skopten wy fansels de skerven op
it perron en der kaam er oanfleanen.
Dwars oer de rails en dër soe er in goede
haal dwaan. Mar dit r0n mis want de
kondukteur wie mei dat stikkene rót
op'e hichte. Sa rfrn dat foar ós goed öf.
Ik sil alle streken mar net opneame, mar
as je dan op dy tiid werom s.iogge, dan
h" *y wol in protte wille hàn. len gefal
wol ik.iimme noch fertelle. Sneons waar-
den de coupés skjinmakke troch it spoar-
personiel. Dy manne lieten dan wol ris
wat doeken en soms ek wol ris wat
poetskatoen lizze. Dan wie der yn de re-
gel aI gau ien fan de jonges dy't der in
gleone sigarettepeuk yn triuwde en dan
hiene je de rikkerij oané gong. Mei
amers wetter waard de bràn döve en wie
it tiid foar de trein om fuort, dan stiene
op it earst folgjende stasjon de amers al
wer klear.
Dit wiene wat herinneringen fan dy tiid.
Sjoerd Dijkman.
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Illï0cHï stilI- 1{ r (01ÀAs

Zaterdag 27 november was het dan zo-
ver, Sint-Nicolaas kwam Holwerd bezoe-
ken. Om half twee lcwam hij aan op het
Bosma's plein, waar hij van harte wel-
kom werd geheten door Lies Elzinga en
heel veel kinderen met hun ouders die
hem op stonden te wachten. Vol ver-
wachting klopte ons hart was op menig
kindergezichi.ie af te lezen
Ook waren heel veel kinderen als zwarre
piet naar sinterklaas gekomen zodar de
sint heel wat hulp pietjes had. Sinterklaas
krvam ons bezoeken in een rijtuig, maar
toen hij was uitgestapt vertelde hij dat
twee van zijn pieten die morgen aI eerder
naar Holwerd waren afgereisd, maar dat
hij ze nu nog niet had gezien. Nou toen
wij allemaal aan het roepen en na een
paar keer kregen we gehoor, er zaten
nvee pieten op Henk z'n C.D.-shop.

Toen het Sinterklaas-gezelschap com-
pleet was ging muziekvereniging
Crescendo voorop en zo ging het in op-
tocht door het dorp, op naar 't Sintrum

I

waar de kleintjes eeÍst de aandacht van
Sinterklaas kregen en even een praatje
met hem konden maken en een liedje
zingen. Tot slot allemaal nog wat peper-
noten van de Zwarte Pieten en toen was
het tijd voor dag Sinterklaasje en moest
de Sint naar de grote kinderen die in de
grote zaal van 't Sintrum bij de disco wa-
ren.
Bij de kleintjes was het nog niet voorbij,
want door Marian Vrieswijk werd hun
nog een verhaal verteld over de ring van
Sinterklaas en toen dat voorbij was
mochten ook zij nog wel even dansen in
de disco, waar Sinterklaas ook nog van
de partij was met zijn Pieten. Aan het
eind van de middag ging iedereen naar
huis met een zak vol lekkernij.
En dan nu maar afivachten wie een prijs
wint met het kleuren van de kleurplaat
die alle kinderen aan sinterklaas hebben
gegeven. F{et zal best moeilijk zijn voor
de Sint om er een prijswinnaar uit te
zoeken, want tenslotte heeft iedereen z'n
best gedaan.

c0r.r.Efit§

- Van 19 tlm 25 sept '99 was het weer
collecteweek van de Nierstichting.
De opbrengst in Holwerd en Brantgum
is f 1287,40!l

- De collecte "Geef vooor diaberes" die
van 31 oktober tot en met 6 november
in Holwerd is gehouden, heeft f 1600,-
opgebracht.
Het Diabetes Fonds Nederland (DFN)
dankt alle gevers, collectanten en al die-
genen die zich hebben ingezer om de
collecte te doen slagen voor hun gift en
welwillende medewerking.
Met de opbrengst van de collecte maakt
het DFN verder wetenschappelijk onder-
zoek rond diabetes mellitus (suikerziek-
te) en complicaties die als gevolg van

diabetes kunnen ontstaan mogelijk.
Vanwege de diabetes kunnen hart- en
vaatziekten ontstaan. Zes op de tien
mensen met diabetes overlijden uiteinde-
lijk aan deze complicatie. Diabetes is dus
helemaal niet een onschuldige ziekte van
wat velen denken. Op dit moment heb-
ben meer dan 500.000 mensen diabetes.
Ondanks de medicijnen kunnen op late-
re leeftijd bij mensen met diabetes toch
complicaties ontstaan.
Hart- en vaatziekten is al genoemd, an-
dere complicaties zijn oog- en nieraan-
doeningen en aantasting van de zenuw-
functie. Dankzij verder onderzoek ko-
men we meer te weet over diabetes en
complicaties en kan de behandeling van
mensen met diabetes verder verbeterd
worden.
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Zarcrdag 20 november, het Friese
theatergezelschap Tryater speelt "de
Rafaels" in 't Sintrum, welke voor deze
gelegenheid was omgetoverd tot een echt
theater.
De aanwezige bezoekers waren bij bin-
nenkomst meteen onder de indruk van
de zich afspeelde,
he uitstraling van
de irs, de geluids-
effecten waardoor voelbaar werd dat het
zich zou afspelen tijdens de Twee
'§?'ereldoorlog.

"De Rafaels" het derde stuk van de
Vlaamse schrijver Filip Vanluchene be-
werkt door Bouke Oldenhof en zoals aan
het einde van de avond zou blijken per-
fect vertolkt door Aly Bruinsma, Marijke
Geertsma en Klaasje Postma welke de
Friezinnen Anne, Suze en Hedwig ten
tonele brachten.

Anne bezig met de voorbereiding van het '

2}-jarigjubileum van het koor en druk
in de weer met haar huishouding waar
haar man Jozef een duidelijke stempel op
drukt, Hedwig probeert de kerk waar het

concert zal plaatsvinden, ondanks de be-
perkingen vanwege de oorlog, er zo goed
mogelijk te laten uitzien, tussendjds ver-
spreid ze roddels over Suze en de gebroe-
ders Rafael zodat de vooroordelen snel
gemaakt zijn. Suze is op zoek naar gees-

telijke rust welke ze maar niet kan vin-
den, tevens wordt ze verdacht van dief-
stal dit natuurlijk na de roddels van
Hedwig.
Het koor is afhankelijk van de gebroe-
ders Rafael, zij hebben de mooiste stem-
men, maar naarmate het jubileumcon-
cert dichterbi.i komt zijn ze onvindbaar,
zi,p ze opgepakt door de Duitsers?????.
Toch duiken de Rafaels weer op en kan
het concert gewoon doorgaan, toch blij-
ven er vragen, waaÍ zt)n ze geweest, wat
hebben ze gedaan, vragen die na afloop
de aanwezige bezoekers nog lang bezig
hielden. "De Rafaels" perfect opgevoerd
door Tryater, zeker de moeite waard.

De volgende voorstelling van Tiyater in
't Sintrum zal plaatsvinden op 4 maafi.,
men zal dan het stuk "lensum yn lerlan'
ten tonele brengen.

U ]ITERPRO0RÀi,I MA I 999 I 2OOO

dE vr*r*rorNc voon voIKSvERMAKEN

.ffw.-c"g'"NCoRDIA

Klaveriassen
26 november Land enT.eelzicht

28 januari Het Amelander Veerhuis
25 februari Land en Tre,icht

3l maart Het Amelander Veerhuis

Maatsbi[arten
19 november Het Amelander Veerhuis

en De Steeg
18 februari Het Amelander Veerhuis

en De Steeg

7-eallsaatsen
11 dec. Ferwert; 13.00 uur -

schooljeugd jongens en meisjes
5 febr. Franeker; 12.00 uur

senioren heren en dames,
jongens en meisjes

12febr. Holwerd; 13.30 uur
pupillen jongens en meisjes

26febr. Ferwert; 13.00 uur
schooljeugd jongens en meisjes

4 mrt. Ferwert; 10.00 uur
pupillen jongens en meisjes

25 mrt. Holwerd; 13.00 uur
schooljeugd jongens en meisjes

4april Holwerd; 13.00 uur
dorpenkaatspartij Don geradeel
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ZESIOMP

Op zaterdag l6 september 2000 organi-
seert Club 65 in Dokkum een zeskamp
voor alle dorpen uit de gemeente.
Dorpsbelang zoekt liefhebbers die
Holwerd hier willen vertegenwoordigen.
Het team moet bestaan uit 4 heren

(waarvan er tenminste één jonger dan 16
jaar) en 4 dames (ook tenminste één jon-
ger dan 16 jaar) en I captain.

Opgave Yoor l5 januari bij Anke
Hoekstra-Rondaan.

IIÀVT]IOMPIilO'' M(IUilERÀII' El{ OMPIN(i''DE D()BBE''

Nog een schrijven op de valreep naar de
volgende eeuw van deze dorpssdchting
en de Dorpsbel.
§7'e willen als Stichting Recreade en
Toerisme de bel blijven luiden. AIs we
dit n.l. niet doen, wordt het stil van onze
kant en dat is niet de bedoeling. Vanaf
de oprichting zrjn we actief bezig. Het
ene jaar is hectischer dan het andere.
Achteraf beoordelen is makkelijker en
duidelijker, dan vooruitziende een be-
paalde toekomswisie te maken.

Tot nog toe hebben we als sdchring
steeds als we iets gingen ondernemen ons
zoveel mogelijk tegen calamiteiten pro-
beren in te dekken. Achteraf bekeken
lijkt ons dit aardig gelukt..
De inzet van leden van de stichting, de
vrijwilligers (meestal de bootbezitters) en
de beide beheersters van de camping is
groot. '§7'e blijven natuurlijk afhankelijk
van de toeristen welke ons dorp bezoe-
ken en hier overnachten. Holwerd moet
aantrekkelijk zijn. Het moet levenslusr
uitstrden, vooral op horecagebied en be-
zienswaardigheden hebben, hier en in de
omgeving. Deze ingrediënten maken het
voor de toerist gemakkelijkeÍ om naar
ons dorp te komen. De huidige vakantie-
ganger wil volgens diverse onderzoekbu-
reaus vermaakt worden. \W'at ook in en-
quëtes van o.a. AN§7B/VW naar voren
komt is de ligging van campings t.o.v.

natuurgebieden. Er zijn situaties voor te
stellen dat wonen met bepaalde werk-
zaamheden beperkingen en problemen
oplevert in of tegen bepaalde natuurge-
bieden.
Als toeristische doeleinden erop nage-
streefd worden kan het een grote plus
zijn.

Een paar weken terug stond in de krant
een artikel over Noordoost Friesland, ci-
taat: "Het is hier oubollig van karakter
en stil. Typisch iets voor de wat oudere
toerist."
Op zich voelden we ons aangesproken
want het geeft een wat negatieve sfeer
over ons gebied. Toch moeten we dir po-
sitief bekijken.'§(i'aar in Nederland is een
zo uniek gebied als de '§í'addenzee, de
kwelders, eiland in zicht e.d.

Het leven is steeds gelaagder, drukker,
meer stress enz. De mens is in vakantie-
tijd aan rust toe en dat leent Holwerd
e.o. zich uitstekend voor. Met dit gege-
ven wil Stichting Recreatie en Toerisme
aan de toekomst werken, door de toerist
echt de kans te geven hier van te genie-
ten. Bepaalde arrangementen zijnlwor-
den bedacht en uitgewerkt. Liefst in sa-
menwerking met alle horecaondernemers
en gaswerblijfhouders in Holwerd e.o.
Aantrekkelijke fiets- en wandelroutes be-
horen tot de mogelijkheid met een cultu-
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rele- en natuurinsteek. Ook in combina-
tie met b.v. Dokkum, Oostmahorn en
Hogebeintum. Er is dus nog genoeg
werk aan de winkel.

In week 45 hebben we de uitgelote obli-
gaties uitbetaald. Een ieder had de moge-
lijkheid om het geld op de twee zitavon-
den in "Het Hoogste Punt" te innen of
de uitgelote nummers in een envelop te
doen en via de bank te laten uitbetalen.
Er was f 3.500 uitgerokken door de
stichting, echter de helft van dit bedrag
is als gift omgezet. '§7e zijn hier natuur-
lqkzeer content mee. Dit geeft een extra
stimulans om er mee door te gaan.

De 2le eeuw is binnen handbereik.
Laten we hopen dat Holwerd in het jaar

2000 het inwonertal opkrikt richting
2000. Het is om je kapot te schamen dat
kleine dorpjes in de omgeving het
Holwerter woningquotum afpakken. AIs
Stichting Recreatie en Toerisme proberen
we een positieve bijdrage op aan het
dorpsgebeuren te leveren.

Hierbij willen we van de mogelijkheid
gebruik maken om u als lezer(es)

een gerund en

gelukhig nieuw jaar

te lvensen.

Margit Dijkman, Oeds Betlehem,
Klaas v.d. W'd, Rinse van Slooten,

Upt Hiddema

ATSTHEID SCHITDERSWI}IIíTT

In december sluiten wij niet alleen deze
eeuw af, maar ook de periode dat wij de
winkel voor schilderbedrijf Boersma
Ternaard beheerden.
Na 13 ll2 jaar hebben wij het besluir ge-
nomen om met de winkel te stoppen.

Hierbij willen wij iedereen bedanken
voor het vertÍouwen dat U in ons hebt
gehad.
BEDANKT!

Fam. Jan Harm en Hillie van de Mey

stl{r BEIoHfi DE Sffi0r.til

'W'at heeft Sint het druk gehad, op vrij-
dag 3 december bezocht hij, samen met
Piet de Ploos van Amstelschool.

Door Douwe Kuipers werden zij op de
bakfiets naar school gereden. Nou ze
hadden het weer niet mee, maar Sint,
Piet en Douwe gaven geen krimp. Ze
maakten alle kinderhartjes blij.

Zaterdag 5 december bezocht sinterklaas,
sarnen met 2 pieten de Tsjelke.
Na vele kinderhandjes gevuld te hebben
werd er nog een rondrit door het dorp
gemaakt.

Muziekkorps Crescendo voorop, gevolgd
door Sint op een fries paard en daar ach-
teraan een hele hoop kinderen met hun
ouders, de pieten ïvaren overal en ner-
gens.
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UIWAARTVEREil IOII{Íi''DE ]ÀÀTSTE EER'' H()TWTRI)

ïiadities in rouwkleding

Een ueel gehoorde hkcht tcgenutoordig is
dat een uituaart geen stijl meer heeft. Ha

ling, dat u)anneer er geen lijhauto aanu)e-
ztg is, men niet han zien of het nu een
rouw- of trouwstoet is. Vindtn we het nor-
maal om ons uoor een troawpartij in de
beste hleding (dikwijk zelf geheel in het
nieuut) te stehen, aoor een aituaart nemen
ute het niet zp nauto wdt hhding beneft.
Een uerandzring uan watrden die uehn
betreuren. Eeuwenkng he b ben na bestaan-
den zich in de rouwperiode onderscheiden
door het dragen uan rouwhleding en het
niet deelnemen dan openbare feestelijhhe-
den. Het ruas een soort erecode waar iedzr-
een zich aan hield en zii die het niet dzden
stelden zich rnin of meer baiten fu gr-
meenschap.

De rouwkleding heeft een geschiedenis
van eeuwen achter zich. Het dragen van
rouwkleding was aan vaste regels onder-
worpen die zonder meer werden opge-
volgd. Hoe deze regels (men zolu ze on-
geschreven !\retten kunnen noemen) zijn
ontstaan, is moeilijk te achterhalen.
Alles was geregeld, tot het dragen van
'rouw'-sieraden toe, en dit alles was \Meer

afhankelijk van de graad van verwant-
schap. De vraag waarom men zich bij
een sterfgeval anders kleedt en het gelaat
eventueel bedekt met een sluier, kunnen
we niet afdoen met de verklaring dat het
netjes staat en dat men zo zijn droefheid
toont. Ook primitieve volkeren, die van
geen mode weten, verwisselen van kle-
ding zodra zich een srerfgeval heeft voor
gedaan. In Bohemen deden degenen die
van een begrafenis terugkrvamen een
masker voor het gelaat.

Afleiden
Veel begrafenisgebruiken hebben tot
doel de aandacht van de vertrekkende
ziel af rc leiden en daarom zal men in de
spanne tijds tussen sterven en begraven
veel zaken anders doen dan men gewend
is. Om zich tegen de geesten te bescher-
men moet men zich aan die geesten ge-
lijk maken, ïvant een geest vertoeft nooit
daar waar reeds geesten zyn. Om zich
voor de vertrekkende ziel onherkenbaar
te maken gaat men zich vermommen. Is
men gewoon om lichte kleuren te dra-
gen, dan kleedt men zich nu in het don-
ker, of omgekeerd. Natuurvolkeren die
normaal ongekleed zijn, bedekken of be-
schilderen zich in de rouwti.id.

Gebruiken
Overal ter wereld is de rouwplicht voor
vrouwen zwaatd,er dan voor mannen.
Dit komt in hoofdzaak voort uit het feit
dar de weduwe zichzelf voorheen offerde.
Door een nauwkeurige uitoefening van
de rouwgebruiken onttrekt zlj zich aan
de aandacht van de ziel die haar mist; zij
is dan als het ware niet meer aanwezig.

In Giethoorn volgde men vroeger de kist
met 'ontbloot' gelaat wanneer de stoet
over de weg trok, doch men was geheel
gesluierd, wanneer her vervoer per pun-
ter ging en de vrouwen in de boot om de
kist waren gezeten. Een dergelijk dicht
benaderen van het lijk maakte een volle-
dige onherkenbaarheid noodzakelijk.

Rouwkleur
De oorspronkelijke rouwkleur in Europa
was wit. Een geest of spook ziet men al-
tijd als een witte verschijning. De rouw-
kleur van de Germanen was wit, alsmede
die van de Romeinen en Egyptenaren. In
1498 nam Anna van Bretagne na de
dood van haar gemaal, Karel VIII van
Frankrijk, zwart als rouwkleur aan en
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deze sombere mode vond snel navolging.
Daarvóór rouwde de Franse koningin in
bruin, de koning in purper en het volk
in het wit.
Het is vnzelfsprekend dat er altijd varia-
ties op de rouwkleur zijn geweest.
Het is echter wel opmerkelijk dar wit al-
tijd de kleur is gebleven tot de afiveer
van geesten en het tonen van de diepste
rouw. In Staphorst geldt wit bij de vrou-
wen nu nog als de diepste graad van
rouw en ook verder vinden ïye over ge-
heel Nederland wit ds rouw, voord in de
mutsen van de nog klederdracht dragen-
de vrouwen.

Rouwtijd
De rouwtijd werd bepaald door de duur

die men dacht dat een ziel nodig had om
het hiernamaals te bereiken.
§7as zij daar aangekomen, dan had men
haar niet meer te vrezen en behoefde
men zich niet langer voor haar te verber-
gen.
De duur en de diepte van de rouw zijn
verder overal afhankelijk van de denk-
beelden die men hierover heeft. De
vrouw die door jaloezie ofhet verlangen
van haar man gevolgd werd, rouwde
overal het langst.
De overige rouwtiid was afhankelijk van
de graad van verwantschap. In boerenge-
meenschappen, waar men door veel on-
derling te huwen geen jaar zonder begra-
fenis was, waren er families die hun ge-
hele leven niet uit de rouw kwamen.

lEilSUM Ylt tERUil (rHE r.olrEsoMr WE$)

Us Leaven Hear hàldt der frjemde kost-
gongers op nei en Martin McDonagh
hat yn 'It Pronkje' en 'In skelet' aI sjen
litten dat hy der nocht oan hat sokke fi-
gueren Ét te byldzjen.
Yn it tredde stik fan de Ierlàn-trilogy ste-
ane de broers Conner sintraal, nva frij-
feinten dy 't tnder ien dak wenje. Se
kinne al htn en kat. As it stik begjint ha
se krekt har heit begroeven. Hoe is de
man oan syn ein kommen? Dat is net
daliks dridlik. Mar yn Leenane giet blyk-
ber noait ien gewoan dea; alryd is der
wol in rookje oan. No ek wer. Dër sitte
de broers lykwols net mei. Sels op in dei
as dizze kinn ze allinne mar tsjin mekoar
tekear gean. Th grut fertriet fan pater
'§(i'elsh. Of wie it'§í'alsh?
'§7ant ja hear, dër is er dan; de al sa faak
neamde jonge pater. Hy hat it net ma-
klik yn dizze parochy en is ek lang net
tefreden oer himsels. Syn lyrse sffnde is
dat er graach in slokje mei. En syn grut-
tere s0nden? J"... d dy grouwelige saken
dy't him foardien ha yn syn parochy, en
dy't noait by him bychte wurde, is hy dër

net mei skuldich oan? As hy better foar
syn taak berekkene wie...
It jonge fanke Girleen docht har bëst de
pater wat op te fleurjen as dy wer ris yn
in 'dip' sit, maar §7elsh hat der gjin eu-
velmoed yn wat har werklik driuwt.

Dit lëste stik fan de Leenane-trilogy
makket de sirkel rfin. Thije op himsels
steande stikken, mei pater'§U'elsh as bi-
nend elemint. ïije kear nei it buorskip
Leenane, trije kear laitsje om dy minsken
dër, mar ek begrutsjen fiele, want: binne
se net allegear iensum yn Ierlàn?

Iensum yn Ierlàn
tekst: Martin McDonagh

oersetting: Tryntsje van der Zee

rewi

Spilers:

Arrdy Daal

Astrid Reitsema,
Thijs Feenstra,
Freark Smink en

Joop 
'§7'ittermans
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l,w c0ilcoRDtÀ

De vereniging Concordia startte eind
april weer met Jeu de Boule. De compt.
die op dinsdagavond gespeeld wordt, be-
gon met 40 deelnemers, de eerste 10
avonden wordt gespeeld om de v.d. Bos
automatiserings trofee, en er werd dan
ook weer fel maar sportief gestreden,
maaÍ na l0 partijen was het Anton
'Wiersma die voor de 2e mad de wissel-
beker mee naar huis mocht nemen. Op
18 april begon ook het eerste zondagpar-
rii met maaÍ liefst 44 deelnemers.
Voordat de eerste bal werd gegooid, werd
eerst het nieuwe clublied geïnuoduceerd
door een fanatiek groepje boulers. De
eerste partijen werden gekenmerkt door
een groot aantal missers maar toch hrva-
men er winnaars. le Hannie'Wiersma
en Anne Visser, 2e Jentsje Stielstra en
Mariane v.d. Bos, 3e Gea Soepboer en
Piet Hiemstra.
30 mei werd voor de 3e maal de
Sreegpartij gespeeld met 37 spelers uit
Holwerd en 27 uir St. Jacob. Spanning,
zenu\Men en uitstekend spel werden op
de mat gelegd. Met de l,cansen en beker
gingen M. Dol Holwerd en Anneke
Kaper St. Jacob naar huis toe.
l2 juni werd voor de 2e keer kindouder-
partij gespeeld met maar liefst 22 kop-
pels en Ie prijs ging naar het sterke kop-
pel, Klaas en Christine Rozema, 2e Kees
en Anco v.d. Bos, 3e Henk Stielstra en
Ale Hiemstra.
Zo bleven de zondagpartijen goed
bezocht maar ook altijd bleef de zon
voor ons schijnen. Zo ook op zondag de
l3e om het kampioenschap om de Jan
Buwalda partij. Maar liefst 52 deelne-
mers hadden zich aangemeld wat fantas-
tisch is in Holwerd, toen de spieren los
rvaren gegooid bleek dat er een groot
aantal kandidaten waÍen, maar de sterk-
ste !\ras dit jaar Klaas Visser de terechte
kampioen, Jan Buwalda zelf een van de
kandidaten ging met de 2e prijs naar
huis, 3e prijs was voor Esther Grijpstra.

Ook waren dit seizoen de Buurtvereni-
gingen weer goed actiefop de banen.
I I juli Pearkeboulen, met 26 koppels, le
prijs Gerrit Kamma en Klaske Dol.
Ook waren de Holwerders actief op de
banen in St. Jacob. Met maar liefst 34
Boulers trok Holwerd om l0 uur rich-
ring St. Jacob. Ook hier gingen
Holwerders met de pryzen naar huis.
le Gerrie Dijkman, 2e Pier v. Dijk, 3e
Piet Hiemstra. Poedel Froukje Dijkstra,
dus een groot succes. Met nog 2 weken
voor de Bouwvak werd gestart met de 2e
helft compt. om de van Hulst ïofee,
gem.32 spelers.
Deze werd voor het eerst door een vrouw
gewonnen. Klaske Dol was de eerste
vrouwelijke winnares van de comp. 2e
Siet v. Hulst, 3e Piet Hiemstra.
l4 Aug. was er in St. Jacob. nog de Piko
Bello partij. Holwerd vertrok weer met
l9 deelnemers ook nu getooid met alle-
maal verschillende hoofddeksels was het
le prijs Hiske Stielstra en Elcy v. Duinen
de 3e prijs. Nog een grote klassieker
stond op het programma in Vledder met
maar liefst 104 deelnemers, hiervan 20
Holwerders. Er werd in de bossen fel ge-
streden en 2 koppels lsramen in de fina-
le's terecht. le prijs na achterstand van
1l-2 lovamen Anton Wiersma en Japke
Kamma terug en wonnen met 1l-13, de
4e prijs was voor Hiske Stielstra en Anne
Visser, een goede dag weer voor de
Holwerders.
Ook werd er weer een nachtpartij gehou-
den gesponsord door het Amelander
Veerhuis. 56 deelnemers waaronder 7
gastspelers uit'§7arga.
's Avonds 23.00 uur viel de laatste bal en
was het seizoen afgesloten, le prijs
Klaske Dol en Germ de Graafl de poedel
ging naar 'W'arga. Hiermee werd een
druk seizoen afgesloten en ieder een goed
uiteinde en tot april 2000.

De commissie, PH.
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Op zaterdag l5 juli is er "Fryslàn keatsr"
in Holwerd. Een onderdeel van onze
Simmer 2000 activiteiten.

Iedereen die mee wil doen, ook van bui-
ten Holwerd misschien een "fries om

utens" wordt hiervoor in de gelegenheid
gesteld.

U moet zich opgeven bij Hessel van der
Bos, voor vrijdag 14 juli teL 0519-56 2l
26.

sr1il ilr(0lAÀs il Dt ]tuE iluH0r

Donderdag 2 december waren Sint-
Nicolaas en zijn Pieten op bezoek bij de
55+ers van Holwerd.
Zo'n 45 mensen kwamen deze middag
bezoeken, een hapje en een drankje, de

aanwezigheid van de Sint, alles bijelkaar
maakte het een reuze gezellige middag.

Ook was er voor iedereen een cadeautje,
zelfs voor Sint en Piet.

tEI()P. I.EI ()P - tET ()P . EI (lP. I.TT(lP. TEÏOP. TEI (}P - til ()P . IEI ()P

Op vrijdag 7 januari speelt toneelvereni-
ging Pro Rege "Siebe wit hoet it moar"
voor u in 't Sintrum. Het begint om
20.00 uur. Nadien kunt u genieten van

live-muziek van Challenge en kunt u
eventueel een dansje wagen. '§7'e hopen
net als vorig jaar op een grote opkomst.
Tot ziens op 7 januari 2000.

It Tomke
(Winterkoninkje)

Dofinst m1

yn'e strilkjes
der bou ih

t leafit myn nëst

komsto nchtby
dan shetterje ih
ih bin net bang
mei myn sturtsje

omheech

wip ikfluch
fan trth nei tfrh

lfr.d sjongend
yn maitiid en

simmer Sara Hofman
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opgerichl 1889

' Op woendag's verzorgt de gym-
nastiekvereniging "Chariëtto" te

18.00 - 19.00 u. jeugd 10

Holwerd gymnastieklessen in de sporthal
"de Ynset" met de volgende aanvangstij-
den:

09.00 - 10.00 u. dames recreatie Wm-
nastiek (geen toestellen)

15.30 - 16.15 u. kleutergymnastiek van-
aÍ 3 jaar.

16.15 - 17.00 u. keurgroep I
17.00 - 18.00 u. jeugd 6 rlrr;.g jaar.

jaar en ouder
19.00 - 19.45 u. keurgroep II
19.45-20.45u. dames keepfit, dit is

sporten op muziek. Een
variatie van: verbetering
van. j9 conditie, s.teps,

gewichtjes, Dyna-band
en toestellen.

Kom gerust eens vrijblijvend langs.
Of bel voor informatie 561751.

Plak
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BÀDMI}II()il

De badmintonklub is bedoeld foar elke-
nien. In badmintonracket moat jo sels

meinimme.
Kosten : f 1,50 per kear

: Sporthd Ynset
: woansdei 18.45 - 19.45 oere
freeds 9.30 - 10.30 oere

t

iltEUWS VÀ]l DE S.IY.().D. V00R H()IWERD

Activiteiten voor 55+ in Holwerd

. Handwerken iedere maandag

. Gymnastiek iedere dinsdagochtend in
het dienstencentrum

. Bibliotheek iederedinsdagmiddag
van 13.00 - 14.00 uur.

. Klaverjassen iedere dinsdagmiddag in
het dienstencentrum

. Volksdansen iedere dinsdagmiddag in
het Sintrum

. Bingo 9 dec.

'Sjoelen 16 dec.
. Koersbal 23 dec.

Voor informatie Ec opgave kunt u con-
tact opnemen met de S.'§?.O.D., tel.
292223.

"Het boluterh uoor oudzren"

Elr oMoEytilo

Reisprogta-urma

I 1 februari
Excursie Omrop Fryslàn.
Prijs: "f 17,50 p.p.

18 aoril
Busreis Variété programma Friese
'W'ouden. Prijs: / 52,50 p.p.

23 mei
Busreis Texel. Prijs: f 87,50 p.p.

20 iuni
Busreis Giethoorn. Prijs: f 90,00 p.p.

13 juli
Busreis Volendam, Marken, Zaanse
Schans. Prijs: f 82,50 p.p.

Informatie; rcl. 0519-321525 of 0519-
589326
Aanmelden: rcL. 05 19 -29 2223
Reserveren: zo sooedis moseliik!
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De supportersvereniging w Holwerd is
momenteel volop in beweging, de activi-
teiten zi.in in volle gang en het ledenaan-
tal is groeiende, waren er februari dit.iaar
nog 60 leden, momenteel telt de vereni-
ging 135 leden een verdubbelingvan het
ledenaantal in een half jaar tijd.

De klaverjascompetitie is in volle gang,
de klaverjasavonden worden bezocht
door gemiddeld 16 personen welke strij-
den om vleesprijzen welke gedeeltelijk
beschikbaar worden gesteld door de fa-
milie v.d. Heide.

Uitslagen
3 seotember
le prijs D. de Jager 7211 punten
2e prys F. Tàlsma 6892 punten
3e prijs G. Thmminga 6738 punren

1 oktober
le prijs T. Douma 7750 punren
2e priys G. Tamminga 7467 punten
3e prijs S. Akkerman 7014 punten
4e prijs J. de Haan 6734 ponten

5 november
le prijs R. Kuipers 7134 punten
2e prijs E. Kuipers 7010 punten
3e prijs A. Veldema 6935 punten
4e prijs S. Dol 6811 punten

De bingoavonden die door de suppor-
tersvereniging organiseerd zijn een groot
succes, gemiddeld worden deze avonden
door 50 personen bezocht, er worden l0
ronden gespeeld waarvan de laatsre ge-
speeld wordt om een hooftlprijs t.w.v. /
100,-

HoofdprijswinnaaÍs
24 seotember
Boodschappenmand
29 oktober
Pannenset

Arnold de Jong

Pieteke Anjema

26 november
Gourmetstel Eeke de Vries

Na elke competitiethuiswedstrijd van
Holwerd I spelen we om 16.45 uur
Draaiend rad in de kantine van sporthal
"de Ynset", het bestuur heeft besloten
om het te besteden bedrag voor de vlees-
prrjzen te verhogen zodat we kwalitatief
betere prijzen krijgen. Er worden 4 ron-
den gespeeld en per ronde zijn er 3 vlees-
pryzrn te verdienen.

Voor het eerst heeft de Supporters-
vereniging een biljarttoernooi georgani-
seerd voor de jeugd, deze vond plaats op
vrijdag 19 november, het aantal deelne-
mers viel wat tegen maar dit had ook
zijn voordelen, men kon nu een paar
keer vaker biljarten zodat het uiteindelijk
toch een geslaagde avond werd welke ze-
ker voor herhaling vatbaar is.

Uitslag
le prijs Jeen Akkerman
2e prijs Rene v.d. '§(i'al

3e prijs Rene Hellinga

Data activiteiten Supportersvereniging
w Holwerd:

* Klaverjassen; 7 januari, 4 februari, 3
maart, 7 apil. Aanvang 20.00 uur

* Bingo: 28 januari, 77 maart, 14 aprll.
Aanvang 20.00 uur

*Jeugdbingo: 10 maart. Aanvang 19.30
uur

* Spelavond: 25 februari. Aanvang 20.00
uur

* Biljarten 14 januari (voor de jeugd van
14 tlm 20 jaar) Aanvang 19.30 uur

Alle activiteiten vinden plaats in de kan-
tine van sporthal "de Ynset" tenzij an-
ders wordt aangegeven.
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Op zaterdag 13 november was 't Sintrum
weer bomvol en heeft de gezelligheid
weer gezegeviert. Videotheek-Music-
Shop 't Hoekje had weer 17 "artiesten"
klaar staan voor deze avond.

Om t kwart voor acht begon "Hennie
Huisman" (Klaas Banga van drive in
Disco Show Sattelite Sound) met de
opening van de lle playbackshow en
heette iedereen welkom.
Na het voorstellen van de Jury (Hilrje,
Sandra, Sonja en Sietse) \raren eerst de
minit aan de beurt. Na een prachtige
schow en optreden van de 10 deelnemer-
tjes ging de jury in beraad en maakte om
l0 uur de winnaars bekend.

De grote winnares was Gerrie de Vries
uit Holwerd met het liedje I feel like a
woman van Shania Twain. §?'at was ze als

2 druppels met Shania Twain.
De 2e prijs was voor Yfke, Ester en
§7endy uit Holwerd met een prima ti-
ming en schow yan Alexia met het liedje:
Gime Love.
De 3e prijs was voor de jongste deel-
neemsteÍ van de avond. Dit was Rianna
uit Metslawier die 8 jaar oud is en wat
was deze "meid" moedig en wat had ze

een durf met een liedje van NO Doubt
en het liedje Dont Speak.
Verder kregen alle mini's een fraaie roos
en de jury rapporten en nog een herha-
ling van de le prijs winnares.

Nadat iedereen was yoorzien van een
natie en droogje bij Akke en haar mede-
werksters, gingen de Groten van start.
Het was inmiddels aI half elf. 'W'at is er
veel aangedaan om het zo perfekt moge-
lijk na te doen, zowel in kleding of ti-
ming. Het waren weer geweldige optre-
dens in de leeftijd van lLjaar tot 3l jaar.

Na spannende I ll2 uur werd om 12
uur de prijswinnaars bekend gemaakt
door de jury. De le prijs was voor

Janneke Bruinsma uit Marrum met
Shania Twain en het prachtige lied
"From this moment on", het was of
stond Shania Twain zelf op het podium.
De 2e prijs was voor een "Afrikaanse"
groep (Holwerd) de W'ettergirls met
Rainman. '§U'at een mooi optreden, en
wat hdden deze froulju moed en durf,
Volgend jaar meer dames?? die de durf
en moed hebben??
De 3e prijs was voor Patricia, Mariska en
Sippie uit Holwerd met het lied "Now
we Party van de groep S.O.A.P. Ook dit
was schitterend en ze leken als twee
druppels warer.

Om 0.30 uur was de wisselprijs ook aan

Janneke uitgereikt en heeft Klaas ieder-
een bedankt voor de geslaagde 1 le play-
backshow en werden alle personen die
hebben meegewerkt aan deze avond nog
in de bloemeties gezet door Henk en
Maaike. Daarna werd er nog druk ge-
swingt op de Disco muziek van Sattelite
Sound.

Dus het is weer geslaagd en na contact
met Akke ('t Sintrum) en Klaas (Sattelite
Sound) hebben Henk en Maaike
(Videotheek-Music Shop't Hoekje) be-
sloten om op de dag van St. Maarten (l I
november) in de nieuwe Eeuw ureer een
playbackshow te organiseren. Dit .iaar
waÍen er geen jongens en kerels, hopen-
lijk zijn er volgend jaar wel moedige
mannen. Dus tot l1 november 2000.

Henk en Maaike
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KOOS YAN DER ENG
Timmera en onderhoudswerk

Dé vokmon, voor ols u het niet zelf doet!
(b.v. die nieuwe keuken, dokkopel of schuifpui)

Stationsweg 5

9 rs r JL HOLWERD

Telefoon (05 l9) 562308

Fax (0519) 561939

Exploitant:
Akke Kamstra,

tel. (0519) 561517 / 562363

Voor al uw festiviteiten zoals:

/ hruiloften

/ recepties

,/ parti,ien

,/ vergaderingen, enz.

frt zarc o7

Elbasterwei 3,

9í51 KN Holwerd
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DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd: dinsdag 17.30 - 18.10 uur

bij de Geref. kerk
Jeugd Tsjelke: dinsdag 9.20 - 10.00 uur
Jeugd Ploos v. Amstel: dinsdag 10.00 - 10.40 uur

OPENINGSTIJDEN POSTAGENTSCHAP
Maandag Um vriidag:9.00-12.00 uur

13.00-17.00 uur
19.00 - 20.30 uurVriidagavond:
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HUISÀRIS
Dokter Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stadonsweg 25
Uitsluitend bii spoedgwdlen: tel.
562255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt tel.0519-571316
Dr. P.D. Luyendijk tel. 0519-57 l2r9

rHtsE lÀ]tD
Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
vroners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer: - Verpleging en verzorging, -
IGaamzorg, - Ouder- en kindzorg

Uideen verpleegartikelen ma t/m vrij.
9.00 - 18.00 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderst raatweg 7 0.

Friese zorswinkel:
Voor alle informatie: 0900-8864 (24 uur
per dag, ca.22 cent per min.) Tesselscha-

destraat 29, 8913 HA, Postbus 417,
8901 BE Leeuwarden.

(0]tiltïADRtssEll
Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graae
Stasjonswei 43, tel. 561809
Uitraarwereniging "de Laatste Eer" :

Uiwaartleider K. Elzinga-Dijlstra,
Achter de Hoven 8, rcL. 561374
Mobi ele tel. 0 6-223 4665 4
Bij diens afwezigheid: '§?'. van der Meij,
Klokstjr.4, rcL561639

rï$()IHTRÀPIE
J.R. Moorman, praktijkadres:
Bloem-steeg 6 (ingang àld Pollewei), tel.
562478156t876.

H UISÀRTSEil UB()RÀI()RI U M
Plaars: Nije Nijhof, tijd: woensdagmor-
gen 8.30 - 8.45 uur. Vanaf 6 april op
maandagmorgen van f 0.00 - 10.15 uur.

IÀilDARIS
Mw. van der'W'oude, Beyertstraat 101,
tel.562300.

PTDICURE

M. Rintjema-lftuize
Morgenzon 10
Behandeling op afspraak, tel. 0519-
561689.

BESTUUR

Voorzitter:
Sara Hofman
Morgenzon 12, rcL. 561694

Secretaresse:

ïneke Veldema
Pollewei 16, tel. 562161

Penninem.:
Dirk Bergema
Pollewei 2, te[.561423

Redactie:
Anke Hoekstra,
Fonteinstrjitrc 74, tel. 562459

Leden:
- Egbert Boonstra

Gama 3,rcL562427
- Margit Dijkman

Pollewei 11, tel. 562086
- Marten Slager

_ 
Haniastraat 8, tel. 562201

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9150 AA Holwerd.

tltlwERtlt t(oPU

De kopij @ kan
worden ingeleverd tot uiterlijk maandag
6 maaÍt 2000 bij Anke Hoekstra,
FonteinstraatT4, tel.562459. §7ilt u bij
verhuizing uw nieuwe adres aan ons
doorgeven.
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