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Heeft u ook zo genoten van het ooi-
evaarspaar dat in april in Holwerd
neerstreek op zoek naar een nest?
Voor kinderen was het een feest en
voor andere dorpsbewoners bijzonder
leuk. Op initiatief van een aantal
dorpbewoners werd er een ooievaars-

nest opgericht, maar de ooievaars
hadden andere plannen. Ze verdwe-
nen met de westenwind naar het oos-
ten. Misschien komen ze volgend jaar
terug?'§?'e hopen het.
Ook andere dieren voelen zich hier
thuis in en rond Holwerd.
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Zo zagik laatst twee reeën, een mannetje
en een vrouwtie, uit het Holwerder bos
springen. Ze schijnen daar wel vaker te
komen. Overigens, het Holwerder bos
begint langzaam uit te groeien tot een
prachtig klein bos met veel variatie aan
bomen en planten. Een wandeling door
dat bos is een aangename ervarig. Dat
geldt ook voor het bos achter het haven-
gebied.
Koartsein, it is wer simmer, tiid om te
genietsjen fan de natoer en hooplik ek
fan it moaie waar. En dy moaie natoeÍ
leit flak by de doar, yn eigen doarp.
Yn de fekànsjeperiode leit it wurk fan
Doarpsbelang stil.'§7y winksje jimme in
moaie simmer ta' 

sara Hofman

0p0EtotilI

Zo nu en dan gaat bij ons de telefoon of
worden we aan onze mourv getrokken.
De boodschap luidt dan "Bij ons in de
buurt is een bushokje opgekalkt" of"bij
ons in de buurt is een bankje opge-
kalkt..., een muur of nog andere ob-
jekten".
De teksten die worden gekalkt zijn niet
altijd even onschuldig of vriendelijk. §fij
geven dit dan door aan de gemeente en

bij de polirie wordt er een aantekening
van gemaakt. '§l'e zouden zo graag zien
dat dit niet meer nodig zou zijn. Daarom
doen we de oproep:

Stop met kallren!
'§7ijs elkaar op ieders veranrwoordelijk-
heid.'§(i'e houden Holwerd graag schoon
en vriendelijk.

()PR()EP

'W'e hebben van Dorpsbelang alle notu-
len en andere belangrijke papieren naar
het archief in Dokkum gebracht.'§7e zijn
er achter gekomen dat de notulen van de
jeren'60:70 niet in ons bezit zijn.

'§?'e hebben al hier en daar na'r':iaag ge-
daan, maar kunnen ze niet achterhalen.
'§í'el zijn we er achtergekomen dat er in
deze jaren geen norulen van alle verga-
deringen gemaakt werden, maar toch
moeten er jaarverslagen zljn.

Mocht u er iets van weten of nog iets op
zolder hebben misschien...
Zou u dit dan aan ons door willen
geven? §7'e zouden u zeer erkentelijk zijn.

Dorpsbelang
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8 maaie wie it wer de jierlilse lànlike
m0nedei. De museumkommisje hat
dizze dei wer wat yn en r0n de m&ne op-
set. Dit jier wie der keazen foar in tento-
anstelling en demonstraasje fan àlde am-
bachten. As je nei de mfine tagiene se-
agen je earst al in "earrebarre" op it nëst
sitten (hy hat aaien lein en sit noch te
brieden) en as je it mtnehiem (of eiliks
it hiem van de fam. v.d. '§l'oude) opka-
men wie dër earst al in Ítstalling fan àIde
trekkers fan Sybren Boomsma en Tseerd
Eisma. Under yn de m0ne siet in frou te
spinnen, ien te breidzjen en der waarden
einekuorren makke en frken. Ek koene
je sjen hoe 't in pentekenaresse har wurk
die. '§7'at 

ek in soad oandacht luts, wie ir
wurk fan de sulversmid.
Op de earste souder stiene m0ne-model-
len opsteld. En fansels stie de mirne mei
in stive westewyn folop weet te meallen.
Mei troch de 175 besikers en fansels de

ynset fan de museumkommisje en alle
oare minsken dy't hjir oan meiwurke ha
kinne wy werom sjen op in tige slagge
dei.
(Ik ha heard dat der foar it jier 2000
grutte plannen binne om wer \À/at op te
setten).

It leit yn de bedoeling om op 1l septim-
ber 1999 in fryske m0nedei te hàlden.
Fansels dogge ek de beide Holwerter
mönen hjir oan mei.
De opset is om fan middeis 2.00 oere
oant jfins 11.00 oere mei de m0ne te
draaien en ek salang foar ik publyk iepen
te wëzen.
Dit j0nsmeallen (by genöch wyn) wolle
wy dwaan om de minsken de sfeer te to-
anen fan de hurde werkelikheid Ét it fer-
liene, nammendik de needsaak om hoe
dan ek by genoch wyn, desneeds nachts
troch te wurkjen.

SIMMER 2()(}()
'§7e hebben een eeuwisseling en dat moet
gevierd worden werd er door een hele
goep mensen in Friesland gedacht.
Al heel lang zijn er mensen bezig om er
iets geweldigs van te maken.
Er is een sdchdng Simmer 2000 opge-
richr, waar Henk Kroes (u bekent van de
elfstedentocht en "it Fryske Gea")
voorzitter van is, zij probeerden als
stichting alle Friese dorpen en steden te
motiveren om ook iets te gaan organise-
ren in de eersre weken van juli (2000).
In Holwerd liepen we niet zo hard van
stapel, we wisten niet zo goed wat er mee
aan moesten. Z,e zouden vanuit de
stichting heel graag zien dat ieder dorp
iets van een rei.inie zou gaan organiseren,
omdat er veel "friez*n om utens" naar
hun oude "stekkie" terug gaan komen in
deze periode. Bij ons z\n de afgelopen
,aren net een paar rei.inies geweest en

daarom leek ons dit moeilijk. 'W'e kregen
kunde aan de §Taling Dijkstra stichting
en deze zou in deze weken graag iets mer
deze oud Holwerters willen doen.
Als dorpsbelang z4n we hier op in ge-
gaan en hebben verschillende verenigin-
gen bijelkaar Beroepen. Intussen is dit
uitgegroeid tot een werkgroep die zal
proberen er iets moois van te maken, het
lijkt nog verweg, maar het is zo maar
zover, we zegger. het immers allemaal
'wat gaat de djd snel".
ln Holwerd gaan er activiteiten plaats

n 15 juli.
emd gaan we alles op-
de schrijver §laling
boren in Vrouwbuurt,

maar heeft 40 jaren van zijn leven in
Holwerd gewoond en wel ea;tr de
Hegebuorren 8. Het ligt ook in de be-
doeling om een expositie op re zetten en
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mochten er nu mensen zijn die zeggen
van goh daar heb ik spullen voor die echt
de moeite waard zijn om iets mee te
doen en we zouden het mogen gebrui-
ken, geefhet aan ons door.
§7e willen ook een beroep op u doen om
door te vertellen aan "Holwerters om
utens" dat er hier wat georganiseerd
wordt, het zou zonde zijn als oud
Holwerters dan hun dorp voorbij zouden
gaan.

AIs werkgroep Simmer 2000 zullen wij u
in de Doarpsbel op de hoogte houden
van de vorderingen rondom deze happe-
rung.

Suggesties en ideeën zijn altijd welkom.
De coördinator van de groep is Germ
Osinga van de Theebus. Dit srukje is
geschreven door de schrijfster van de
groeP' 

Anke Hoekstra

OR()IE SCH()()ilMÀÀI(

Zarcrdag 20 maart is in samenwerking
met vogelwacht en dorpsbelang, door de
schoolkinderen van Holwerd ons dorp
weer schoongemaakt.
Het was weer tijd voor de traditionele
"Himmeldei". Veel vuilnis is er op-
gezocht en na afloop bijelkaar komend
in de Sound was het drinken en chips
wel verdiend. Alle "himmelers" bedankt
voor jullie enthousiaste hulp en op-
komst.

Op 27 april hebt u misschien wel
mensen met schoffels, harken en schep-
pen door Holwerd zien gaan.
Dorpsbelang had weer een beroep ge-
daan op de hulp van vrijwilligers om de
speeltuin onkruid vrij te maken. Samen
even dit karwei aanpakken, een kop koË
fie drinken en in ongeveer één en een
half uur was het karwei teklaard
Vrijwilligers bedankt maar weer!!
Door de gemeente zal binnenkort het
klimrek worden geverfid en ook zal erby-

lt(lSIALotE

De tijd van de "Nij Ljocht peallen' is
bijna voorbij (bovenleidingen).
In het jaar 2000 komen we ze nergens
meer tegen, ook de laatsten van Holwerd
gaan bijna of zijn nu aI weg.
De stroomdraden worden allemaal in de
grond aangebracht. Deze foto is over een
poosje nostalgie.

Jan v/d Velde leverde hem aan, bedankt.
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Ooh dit jaar heefi Anhe me ue€r uerzocht
een uerskg te mahen uan de tocht.
Dus papier en pen u)eer meegenomen,

om tot een goed uerhaal te homen.

-W'e 
aertrohhen met 42 mens€n om half ne-

gen,

ïf:
Het bestuur heefi immers ieder jaar;
een prachtig reispkn aoor ons hlaar
onze chauffeurJohnny, een leube aent,

maahte zich eerst aan ons behend.

Deze heer ging het aia Drachten op

Appehcha aan,
daar b;i "Duinenzathe" de hffie hhar zou
staan.
Ouer de prachtige omgenig waardoor we re-
den,
was iedzreen heel erg teurcden.
Oberterp, Beetsterzwaag en Donkerbroeh,
werden door ons aereerd rnet een bezoeh.

Toen Drentlte in uia Norg en Eén,
ouer Allardsoog naltr Surhuisterueen.
Hier in hotel "Kolhzicht" een womffilijh
dinen

met ak toetje \rurop" pianst en conferencicn
Htj had op íungeuen uoor elh iets kkan
aan Janhe Steen tot Douwe Saar.
De muziehnoten uhgen in het rond,
een elh zong mee uit uolh mond.
Daarna nog eun gehgenheid
om te winhelen, het onueer ten s?ijt.
VoAaan aingen we de terugreis aan,
utaar drze heer geen muzieh zou stítan.
Op naar het "Sintrum" naar Ahke uan
Harm,
die had ak aanouds de hofie uAr/n.
Zo taas het reisje weer op zijn end,

uoorspoedig en znnder manbement.
Yfke Hoehsna bracht danh en gefeliciteerd,
jullie hebben het dtn toch maar weer ge-
presteerd.
Het taordt door ons allen op pijs gesteld,
en bij thuiskomst adst wel dooruerteld.
Voldaan §ngen we daarna uit elhaar,
met een weerziens en tot uolgend jaan

Monte de Boer

De Boer, namens ons allemaal bedankt
voor het maken van dit verslag.

()pBREltosIEil oEHouDEl{ HUIS-ÀÀil-HUIS (otttfiEs lll H0$ïERD

Nederlandse hartstiching

Sonneheerd, in Holwerd,
'§7'aaxens en Brandgum

Kinderhulp

Anjerfonds collecte

Epilepsiefonds

f t6t4,go

Í 1200,00

f 747,50

f 779,75

f 904,05
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Klaveriassen:
Vrijdag 5 maart waren er 20 personen
aan het kaarten voor de Ëlbegeerde
vleesprijzen, deze werden uiteindelijk
gewonnen door: D. de Jager le prijs:
7701 punten, J. d. Haan 2e prijs: 7158
punten, F. Talsma 3e prijs: 7136 punten,
G. Tàmminga 4e prijs: 6815 punten, 5e
prijs H. Stielstra: 6469 punren.

De laatste avond van het seizoen werd
gespeeld op 9 april, hier werd tevens de
eindstand van de comperitie bepaald, er
werd fel gestreden om de vleesprijzen
welke aan het einde van de avond wer-
den uitgedeeld aan: G. Tamminga le
prljs:7665 punten, H. Stielstra 2e pr4s:
7068 punten, S. Dol 3e prys: 6743

Punten.
De door H. Stielstra behaalde 2e prrls
was zeker de moeite waard, het behaalde
aantal punten was genoeg om als eerste
te eindigen in de competitie.
Eindstand klaverjascompetitie seizoen
98199:

le Hennie Stielstra 34540 punten
2e Saakje Akkerman 34508 punten
3c Durk de Jager 33398 punten
4e Foeke Tàlsma 33107 punten
5e Doeke v.d. Galien 32175 punten
GeVimkjeVellema 31891 punten
7e Siebren Dol 3L773 punten
8e Gerrit Tamminga 31180 punten
9eJohannes deJong 30505 punren
lOeRinze Lyzinga 30321 punten
lle Ruth Bouma 30255 punten

Data klaverjassen volgend seizoen t/m
Jecember: 3 september, I oktober, 5
rvember en 3 december.

hgo.
Op l? maart organiseerde.de supporteÍs-
treniging in samenwerking met de
aiviteitencommissie van de w Holwerd

een jeugdbingo voor de jeugdspelers van
de w Holwe rd, 42 spelers waren zeer
luidruchtig aanwezig, dolenthousiast
werden de nummers aangekruist want er
waren zeer mooie pryzen te verdienen,
de uiteindelijke hoofdprijs, een radio,
werd gewonnen door Jappie Visser. Een
zeer geslaagde avond welke zeker voor
herhaling vatbaar is.

De 45 aanwezige personen op de bingo
van 26 maart zorgden voor een gezellige
sfeer in de kantine van de sporthal de
Ynset, na 9 ronden gespeeld te hebben
was het uiteindelijk zover, de 10e ronde
met als hoofdprijs een magnetron, na
een spannende ronde waarin velen op
het laatst nog op een nummeÍ zeten te
wachten, was het Tinie Johanna Dol die
uiteindelijk de magnetron won, na deze
zeer geslaagde bingo besloot het bestuur
om nog een extra bingo te organiseren
op 23 april, deze werd bezochr door 47
personen en de uiteindelijke hoofdprijs:
een etentje voor rwee personen bij Land
en Zeezicht, werd gewonnen door ons
aller Janke Pamouille, dit na geloot te
hebben met Bouke de Jong welke even-
eens een goede bingo had.

Data bingo volgend seizoen t/m dec. 99:
24 september, 29 oktober, 26 november

Ook voor de supportersvereniging is het
seizoen voorbij, met als grandioze aË
sluiting het kampioenschap van Holwerd
1 i.s.m. het jeugdbestuur en het bestuur
yan de w Holwerd werden er bussen in-
gezet yoor de kampioenwedstrijd, door
een financiële bijdrage van de sup-
portersvereniging was het mogelijk dar
een ieder gratis yervoerd kon worden
naar Rottevalle waar Holwerd uiteinde-
lijk kampioen is geworden. Langs deze
weg willen we bestuur, begeleiders en
spelers van harte feliciteren met het kam-
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pioenschap en wensen hun veel succes in
de 4e klasse.

Inmiddels zijn we als bestuur volop bezig
om voorbereidingen te treffen voor het
volgend seizoen, een groot verschil met
afgelopen seizoen is dat we betreffende
de kosren van bepaalde activiteiten on-
derscheid gaan maken tussen leden en
niet-leden, Inleg klaverjassen zal voor le-
den f 4r- bedragen en voor niet-leden
f 6,-, de kosten voor de bingo blijven
voor leden hetzelfde namelijk f 10,- en
voor de niet-leden zal dtt zijn Í 12,5O.

Ook zal er verandering komen in het
bestuur, Anna Thea Bierma, heeft na ja-
ren actief te zijn geweest voor de sup-
portersvereniging te kennen gegeven er
mee te willen stoppen, langs deze weg

IEII0 IE H(}tlïERD opsedcht lsse §
17.15-18.00 u. keurgroep , lt\7
liSf;l3 

m u. jeusd to iaar 
* L

sporthal 'de Ynset' met de volgende 19.00-19.45 u.keurgroep2
aanvangsdjden; 19.45-20.45 u. dames keepfit, dit is

sporten op muziek Een variatie van; ver-
09.00-10.00 u. dames recreatie g/mnas- betering van je conditie, steps, gewicht-
tiek (geen toestellen) jes, Dyna-band en toestellen.
15.30-16.15 u. kleutergymnastiek vanaf
3 jaar Kom gerust eens vrijblijvend langs.
16.15-17.15 u. jeugd 6 tot en met 9 iaar Of bel voor informatie 56175L

willen we haar bedanken voor haar inzet
van de afgelopen jaren, Lieuwkje
Hoekstra heeft inmiddels het penning-
meesterschap oveÍgenomen en voor
Anna Thea zal gezocht worden naaÍ een
Yervangster.

'§í'at bereft de activiteiten zullen we pro-
beren deze voor volgend seizoen
enigszins uit te breiden, een aantal
activiteiten zullen specifiek gericht zijn
op de jeugd, ideeën, suggesties ed zijn
natuurlijk van harte welkom.

Voor Í 5,- per jaar bent u al lid van de
supportersvereniging w Holwerd, u kunt
zich opgeven bij J. Anjematel.562150.

Bestuur supportersvereniging w
Holwerd

L,4ST VAN:
LIKDOORNS
EELT

KALKNAGELS
INGEGROEIDE NAGELS

KLOVEN

Neem don eens vrijblijvend contoct op met:

ELISABETH BROERSMA
gediplomeerd pedicure

Ringweg34 - 9153Bt Brantgum - Tel.(0519)5ó1594
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Aanwezigen:
Omdat het al weer 5 jaar geleden is dat
het haven-gebeuren van start is gegaan
even een blik terug... Ik denk dan in de
eerste plaats terug aan een Broot aantal
enthousiastelingen t.w. dorpsgenoten die
toen al van mening waren dat er -in het
kader van de leefbaarheid in deze regio-
het "een en ander moest gebeuren!!
Dit betekende dus uitwerking van de
havenplannen en zoeken naar financiële
mogelijkheden om de zaken aan te pak-
ken... En dan beste mensen maak je pas
kennis m€t de eensgezindheid in zo'n
dorp!! Als één blok was men bereid om
mee te doen om zo'n initiatief -het op-
krikken van de recreatieve sectoÍ- ge-
stalte te geven.... En er is dan ineens
géén sprake meer van enige spanning
binnen onze gemeenschap maar slechts
één wens nl.: gezamenlijk verder!!
Er werd een commissie samengesteld om
de plannen uit te werken... Vervolgens
ging een vrijwilligers-team aan de slag
om -huis aan huis- aandelen aan de man
of yrouw te brengen.... En wat men in
Holwerd niet voor mogelijk had gehou-
den gebeurde...
In één week was alles rond en kon het
totale haven-gebeuren- in overleg met
de notaris - worden geformaliseerd....
De Stichtins Recreatie en Toerisme was

Yijf jaar waarin van de

Dobbe" nu funcionee rt onder ver-
antwoordelijkheid van de Stichting
Recreatie en Toerisme.... Op zich een
goede zaak en... weer een stap in de goe-
de richtins! Toch ziin wii er nos niet!!!
Er is immers -naar mening van velen- in
deze regio nog wel g1g te bereiken in
de Toeristisch/rekreatieve sektor... En
hierbij valt bijvoorbeeld nog steeds te
denken aar. de mogelijkheden yoor
doorsluizins van het water-toerisme via
Holwerd naar Ameland... Op zich kan
daarmede immers in belangrijke mate te-
gemoet worden gekomen aan de grote
r\rens van de gemeente Ameland en de
provincie Fryslàn t.w. beperking van het
autoverkeer naar Ameland! !

§Tellicht zijn er -vooruitlopend op de
komende eeuwwisseling -óók nog wel
ideeën die in het kader van "Fryslàn
2000" bespreekbaar gesteld kunnen wor-
den gesteld!!
Ik stel u dan ookvoor om aldeze ideeën
-in het kader van de onrwikkelingsmoge-
lijkheden voor deze regio- bespreekbaar
te stellen en zo mogelijk uitwerken....
Uiteraard moer, bij de onswikkeling van
onze regio als concentratiegebied van re-
creatie en toerisme ook worden nage-
dacht oyer de respectievelijke mogelijk-
heden van private en/ofpublieke finan-
ciering.... Maar daar hoeft een orga-
nisatie als de uwe -met zoveel aandeel-
houders- geen problemen meeÍ mee te
hebben!! Bovendien komen er - in het
kader van Fryslàn 2000- uiteraard de
nodige aandeelhouders bij!

Geacht bestuur ik wil graag afsluiren met
de wens dat u "in het belang van de
werkgelegenheid en ter voorkoming van
een verdere verpaupering van deze re-
gio: DOORGAAI OP DE INGESI-A,-
GEN §TEG"!!
Dank u, narnens de vrijwilligers yan het
eerste uut

A. Dijkstra

Stichting Recreatie en Toerisme zijn best
heeft gedaan! En daarmede -geacht
Bestuur- wil ik u van harte compli-
menteren!
Vandaag wordt immers een begin ge-
maakt met de uitbetalingen van aandelen
aan uw dorpsgenoren... en daarmede
houdt u zich correct aan de in dezen ge-
maakre afspraken..... Maar er is meer
beste mensen... Het is dit bestuur narne-
lijk ook gelukt om de zaken -in eeq sfeer
van gemoedelijkheid- uit te bouwen!!!
En wel zodanig dat óók camping "De
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De werkgroep dorpsvernieuwing is in-
middels van start g€gaan. Er zijn zaken
die op korte termijn geregeld moeten
worden. Belangrijk bij de voorbereiding
van de dorpsvernieuwingsplannen is de
mening van de inwoners van Holwerd.

De werkgroep vraagt dan ook om de on-
derstaande enquëte in te vullen en in te
leveren uirerlijk vóór zercrdag 10 juli bij
Nynke Bergema, Holwerdastrj. 43
Ook de mening van niet-leden wordt op
prijs gesteld.

Vragenlijst voor dorpwernieuwingsplan Holwerd

In welke straat woont U?

Lees eerst de hele vragenlijst, vul deze daarna in. Verschillende vragen houden verband
met elkaar.

l. Uw stràat in het algemeen.
'W'at vindt u van uw straat? goed/matig/slecht*
Indien matig of slecht wat mankeert eraan?

'§7'at zou u veranderd willen hebben?

(zonodig op een apart blad vervolgen)

2. Parkeren
Hebt u een auto jalnee *, indien ja hoeveel?
Beschikt u over voldoende parkeerruimte? ja./nee*
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3. Groen.
Is de groenvoorziening in uw straat voldoende? ja./nee *

Indien nee, ïyat moet verbeterd worden

4. Straatmeubilair

speeltoestellen.

Straatvedióting.
Is de verlichting in uw stiaat voldoende? jal nee *

Indien nee, wat moet verbeterd worden?

Veiligheid.
Vindt u uu, stÍaat veilig? Denk aan autoverkeer, oversteken, goed uitzicht op de
straathoeken.jal nee*
lndien nee, ïyat moet er verbeterd worden?
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7. Andere plekken in het dorp
Zln u elders in het dorp plekken, die u verbeterd zou willen zien? ja./nee *

Indien ja, geefdat hier aan:

8.

9.

10.

Andere straten in het dorp.
Zrln er ook straten in het dorp waaryan u vindt, dat er sprake is van een negatief
imago? Jalnee 

*

Indien ja, geef dan aan welke straat u bedoeld.

verkocht zouden gaan worden, zou u dan daarin

Speciale wcns€n.
Indien u wensen of ideeën
hierna op.

heeft die hierboven niet vermeld zijn, schrijf deze dan

geïnteresseerd zijn? Jalnee 
*

(zonodig op een apart blad vervolgen)

11. Leeftijd.
ïbt welke leeftijdsgroep behoorr u?

0-20 jaar *

2l-50 jaar *

51 en ouder *

(*= doorstrepen ïvar niet van toepassing is)

)r
I
I
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Doe en Beweeg mee op de natuurdoe-
dag voor 55 plus op 30 juni

In het kader van het internationaal Jaar
van de Ouderen wordt er op woensdag
30 juni in "de Sk0le" te Metslawier, van
10.00 - 16.30 uur een natuurdoedag
voor 55 plussers georganiseerd. Een dag
die bol zal staan van bewegen, informatie
en zelf doen. Er is een informatiemarkt
waarop verschillende natuurorganisaties
uit de buurt zich zullen presenteren, een
Lauwersmeer-orchideeën-excursie ver-
zorgd door gidsen van het I.V.N., een
doemarkt waarop u door zelf te doen van
alles te weten komt over de natuur en
een fraaie dialezing.

Voor de wandelexcursie kunt u kaarten
kopen die per stuk / 5,- kosten. Met
deze kaart kunt u zich comfortabel met
een busje laten vervoeren van Metslawier
naar het Lauwersmeer en tetug.
Bovendien wordt u in "de Sktle" een
kopje koffie ofthee aangeboden.
De wandellengte is aangepast en het
boeiende verhaal van de gids zd u veel
informatie opleveren over het
Lauwersmeer en de wilde orchideeën. Er
zijn meerdere excursies gepland.

De organisatie van deze dag is in handen
van de drie ouderenbonden, het I.V.N.,
de Stichting Zorgcentra Dongeradeel en
de Stichting '§?'elzijn Ouderen
Dongeradeel.

Voor informatie & kaarwerkoop:
S.§(O.D. Oranjebolwerk 28-1,
Dokkum, rcl. O5l9 -292223
of verzorgingshuis "de Skirle",
Stasjonswei 2, Metslawier

Oproep wachdijst thuiszorg!

'§í'anneer u op de wachtlijst staat vooÍ
huishoudelijke hulp bij de Thuiszorg
(dit kan z\n bij Het Friese Land,
Samenzorg of Zorggarant) en langer dan
6 maanden moet wachten voordat u
misschien hulp l«ijgt, dan kunt u dit
melden bij de ouderenadviseur Coby
Meppelink. Zy hou& een overzicht bij
van mensen die lang moeten wachten op
reguliere en alphahulp.
AIs u een klacht wilt indienen over het
lange wachten, dan kan dat ook. Coby
heeft standaard brieven klaarliggen die u
alleen hoeft in te vullen en te onderteke-
nen. Op deze manier kan er protest wor-
den gemaakt tegen de lange wachtlijsten.

U kunt Coby bellen op tel:
292223 op maandag en dinsdag
562624 op woensdag van 9.00-11.00 u.
241541 op donderdag van 9.00-l 1.00 u.

AT:TENTIE
De ouderenadviseur houdt in de eerste
drie weken van augustus geen spreekuur.
Voor vragen en/of problemen kunt u te-
lefonisch een afspraak maken. Tel.
292223.

Heeft u de zorg....
Voor iemand in uw naaste. omgeving die
hulpbehoevend is, b.v. uw partner, een
familielid of een vriend met een ziekte of
handicap?
Dan bent u mantelzorger.
De WS (Vrijwilligers Verzorgende
Sector) organiseert in het nieuwe seizoen
vier themabijeenkomsten Yoor
mantelzorgers. Op 22 september is het
thema "(leren) nee zeggen!" Heeft u be-
langstelling dan kunt u zich opgeven
voor 15 september bij de S.§7.O.D. U
kunt hier ook terecht voor meer infor-
matie.
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Activiteiten in dienstencentrum "De
Nife Niihof"
Het seizoen werd afgesloten met een
gezellige bonte midda g op donderdag 27
mei. Mede dankzij het vroli,ike optreden
van het'Wyvenkoor "de Seefffgels" werd
het een geslaagde middag.
De activiteitencommissie is alweer bezig
met de voorbereiding van het activi-

teitenseizoen 199912000. Door het vert-
rek van één van de leden is de com-
missie. Informade hieroyer bij Sappie
Vrieswijk tel. 561970 of Gerard Kosse
(s.\(1o.D.).

Het nieuwe activiteitenseizoen begint
weer op donderdag 16 september met
een bingomiddag.

oEsr.ÀÀoDE t(0]t il 0! ltlt EDÀo H0 IïERD

Koninginnedag begon in Holwerd 's

morgens om 9.00 uuÍ met een optocht
begeleid door de beide muziekkorpsen
"de Bazuin" en 'Crescendo". De kinde-
ren hadden goed hun best gedaan, de
optocht bestond uit een mengeling van
versierde fietsen, skelters, karretjes en'
verklede kinderen. De optocht werd be-
oordeeld door een vakkundige jury wel-
ke prijzen toekende aan een aantal groe-
pen en enkele deelnemers. In de prijzen
vielen Simon Vellinga, Tineke Hoekstra,
Anna Thea de Vries, Esther Vos (met
haar groep), Jornt Schaap, Kevin
Venema, Renze Brander.

Elf uur startte de traditionele vrijmarkt,
veel kinderen en hobbyisten rvaren

aanwezig, uniek op de vrijmarkt was de
aanwezigheid van een aantd asielzoekers,
deze verkochten hun zelfgemaakte hapjes
welke kenmerkend waÍen van hun land
van afkomst. Een kleine duizend bezoe-
kers passeerden de kassa en zorgden voor
een gezellige sfeer.
Ongeveer 500 bezoekers passeerden 's

avonds de kassa voor optredens van de
formatiet Freeway en Prime Suspect,
deze beide bands verzorgden afrvisselend
een perfect optreden, en zorgden voor
een gezellige sfeer.

De organisatie welke in handen rvas van
de Oranjevereniging en de Activiteiten-
commissie Holwerd kan dan ook te-
rugzien op een geslaagde Koninginnne-
dag in Holwerd.

DERI|0 APRI| t(0]illtoHlrrDÀG

's Morgens mochten alle kinderen ver-
kleed door de straten.
Om negen uur moesten we bij de sport-
hal zijn.
De Bazuin en Crescendo liepen voorop.
Er waren heel veel verklede kinderen.
Er was iemand als jonkvrouw, ridder, ro-
bot, Pippi-Langkous en zo voort.
7rl<regen allemaal een nummer.

Je kon een prijs winnen wie het mooist
verkleed was.
De optocht ging door heel Holwerd.
De 's middags u/as er vrijmarkt in de
sporthal.

Daar kon je van alles verkopen en kopen.

Je kon je ook laten schminken voor gul-
den.
Er zaten erg veel mensen.
Drie uur was de vrijmarkt afgelopen.
Toen was er disco in de sporthal.
Daar werden de prijzen uitgereikt van de
optocht.
De eerste prijs had de robot gewonnen.
De tweede prijs had de jonkvrouw
ge\À/onnen.
De derde prijs hadden de oude vÍoulvtjes

Bervonnen.
Geschreven door ïneke Hoekstra

=
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De uideen
Met ingang van I mei 1999 wordt het
aantal uideenlocaties van Thuiszorg Het
Friese Land teruggebracht van ca. dertig
naar zes locaties (exclusief de eilanden).
De openingstijden van deze zes locaties
worden verruimd. Ook wordt een
bezorgdienst gestart waarmee hulpmid-
delen ofverpleegartikelen tegen een klei-
ne vergoeding thuis worden bezorgd.
Grote artikelen worden, zoals u nu ook
aI van ons gewend bent, gratis thuis
bezorgd.

De bezorgpervice
'§7'anneer u een artikel niet zelf kunt ha-
len of brengen, kunr u vanaf I mei 1999
gebruik maken van de bezorgservice.
Tegen een vergoeding van f 7,50 voor
halen en f 7,50 voor brengen worden
één of meerdere artikelen bij u thuis ge-
bracht of gehaald. Sommige artikelen
zijn rc groot om zelf rc vervoeren of
moeten bij u thuis worden geïnstalleerd.
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan
patiëntenliften en verpleegbedden. Deze
arrikelen bezorgen wij gratis bij u thuis
en halen wij ook gratis weer op.

Hoe kunt u lenen?
Als u een hulpmiddel of verpleegartikel
wilt lenen, kunt u tijdens de openingstij-
den bij één van de uitleenlocaties terecht.
Als u wilt dat het artikel bij u thuis
wordt bezorgd, dient u contact op te ne-
men met de Zorgcentrale van Thuiszorg

Het Friese Land. Als u aanvraag daar
voor 15.30 uur binnen is, kan de
bezorgservice het arrikel de volgende dag
bij u thuis brengen. Het telefoonnum-
mer van de Targcentrale is: 0900 -8864

Kraamhulpmiddelen
Van oudsher zitten de kraamhulpmidde-
len zoals kraambedden en weegschalen
niet in het A.§7BZ-pakket. Tot nu toe
werden ze toch altijd gratis verstrekt.
Met ingang van I juli 1999 gaat dit ve-
randeren. Voor weegschalen wordt dan
een bedrag van f 12,50 per week in reke-
ning gebracht. Voor het gebruik van
kraambedden betaalt u vanaf 1 juli
f 67,50 huur per week en als u lid bent
van het Pluspakket van Thuiszorg Het
Friese Land Í 50,00 per week. U kunt
tegen betaling van f 25,00 per jaar lid
worden van het Pluspakket.
Vanaf I mei 1999 moeten kraambedden
altijd via de Zorgcentrale worden aan-
gevraagd. U kunt ze dan niet meer zelf
op komen halen.

Ons uideenadres is
Dokkum, Sionsberg, Birdaarderstraatweg
70,9101 DC Dokkum Openingstijden
ma t/m vrij. 9.00 - 18.00 uur.

Meer informatie
'§7'anneer u nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen met de zorgcentrale
van Thuiszorg Het Friese Land: 0900-
8864 (24 uur per dag, ca. 22 ct. per mi-
nuut).

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/ieuod: dinsdao 17.30 - 18.10 uur

bijde GereÍ. kerk
Jeugd Tsjelke: dinsdag 9.20 - 10.00 uur
Jeugd Ploos v. Amstel: dinsdag 10.00 - 10.40 uur

O PENINGSTIJDEN POSTAGENTSCHAP
Maandag Um vrijdag: 9.00-12.00 uur

13.00-17.00 uur
19.00 - 20.30 uurVriidagavond:
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Langs een rran Utrechts buiten wegen

Liep welgemoed Bartel aan Megen
Een rnand ma applen aan zh artn

Een drietal bengeh loze snahen

Met appels om daar ror r, ,*ulhr.
Ten hoste aan den buitenman

Dan gauut het kantje wadr genolnen
En snel uerdwenen om de hoeb

ttaPPen

Woral wat leelijh maar mos heten
En d'anderen met rauue kreten
Antuoorden hem kng niet heus

Bartel stond't eerst aan te kijhen
Maar nu begon ltet ernst te lijhen
De hleine u.,erd ruw aangepaht
Alt
Men
Nu

Hij werd medeogenloos geranseld
Eirst rechr, dan weder linhs uerhanselà
De jongen schree
En Bartel han ï
Hij wil de jongen gaan beurijden
Licht maahte zm nog wel uan hdnt

r

De jongens do
En niets meer

ijden

lat aooroaer
een rouer
tot hem neer

Hij
Ei ndhemschijnd
En zeer

Daa
Zi"
Aan
Zowel hun buis als bij hun uhhen
Zijn ze ijuerig bezig uol te pahhen
Hij mist er reeds een groot getal

Af zij gaan aan dt haal, en ulie'en

De apphn koopman maaht nu bencn
En zit de jongens op dc schenen

Zij holhn aE een iennend paard
Hij sneh hen na, kngs ueU en wegen

Z'n woede is ten top gestege

En dit uerdubbeb haast zijn uart
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Hij utordt de dupe uan het focfie'Want onderutijl shat't andere boefie

rde

Als Bartel T eindelijh o? moet geten
Ziet hij 't is om er bij te sneuen

Hoe't hem be*eeld, de loze hutant
Hij heert terug op zijne schrede

Ontsteb, door ztueel tegenheden.

Om thans dicn andren sluwe dief
Zo mooglijh nog te achterhalen
De schelm bint echter zonder drdlen
Zh zahdóeh dicht, O'utelh een grief
Vant eer hij brj zrjn mand gehomen
In dolh woede aan homt stomen.

bald
te struih'hn
doet duih'len

Zo,
Enn
Me

En hij liep deerlijh in de ual
Dat ranselen uas niets dan stoeien

Hij zweert zich nooit meer te bemoeien
Met jongens, hoe 't lopen zal

Sht

Ps. Ouergenomen zoak het gedruht was. Uit
de EnhhuizerAlmanah uan I9l j

Dit gedicht is aangereikt door M. de Boer

RIilORIJDEil

Zaterdrg 5 juni was er l\,'eer het jaarlijkse
ringrijden in Holwerd. Het leek er 's

morgens niet op, maar l\rat was het
prachtig weer. De ringstekers hadden er
zelfs last van dat ze in de zon op moesten
kijken.
Om 7 uur werd het startsein gegeven en
werd er door de l5 deelnemers gestreden
om de meeste ringen te pakken te krij-
gen.
G. Malda uit Blije had pech, zijn kar liet
het afiveten, maar gewoon te paard werd
er verder gesreden.

De puntentelling gaat als volgt:
le ronde 1 punt per ring
2e ronde 2 punten per ring
3e ronde 3 punten per ring
4e ronde 4 punten per ring
In totaal kunnen er 40 punten behaald
worden.

De prijzen zijn gewonnen door:
1. S. Heeringa, Hantumerítbuorren

33 Pnt.
2. J. Grijpstra, Ee 29 pnt.
3. H. Akkerman, Ginnum 28 pnt.
De prijzen werden geschonken door de
Friesland Bank.
D. Bergema schonk de prijs voor het
schoonste geheel en door de jury is
daarvoor uitgekozen J. Hansma uit Blije.
Ze rcden met de oude hooiwagen met
daarbij geheel passende kleding uit
grootmoeders tijd.

Co-sponsor van deze manifestatie was 't
Sinneblomke.

Mede dankzij deze mensen en vele
vrijwilligers kan dit voor ons dorp
prachtige spektakel ieder jaar plaatsvin-
den.
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HUISARTS

Dokter Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevallen: tel.
562255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt tel.0519-571316
Dr. P.D. Luyendijk tel. O519-571218

rmEsE tÀilD

Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
rvoners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging
- l(raatnzorg
- Ouder- en kindzorg
Friese zorowinkel:

-

Voor alle informatie: 0900-8864 (24 uur
per dag, ca.22 cent per min.) Tèsselscha-
destraat 29, 8913 HA, Postbus 4t7,
8901 BE Leeuwarden.

(0]rrA(IÀDRIS§Elt

Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graaí,
Stasjonswei 43, cel. 561809
Uitrraarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele rcL 06-22346654
Bij diens afivezigheid:'§71 van der Meij,
Klolrstjr.4, tel. 56L639

TÏ5I()THERÀPIE

J.R. Moorman, prakdjkadres:
Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei), tel.
5624781561876.

H U ISÀRISE}I 1ÀB(l RAI()RI U M

Plaats: Nije Nijhol, tijd: woensdagmor-
gen 8.30 - 8.45 uur. Vanaf 6 april op
maandagmorgen van 10.00 - 10.15 uur.

IA]IDÀRTS

Mw. van der'§(i'oude, Beyertstraat 101,
rcL.562300.

PEDI(URE

M. Rintjema-IGuisse
Morgenzon l0
Behandeling op afspraak, tel. 0519-
561689.

BESIUUR

Voorzicer:
Sara Hofman
Morgenzon 12, cel. 561694

Secretaresse:

ïneke Veldema
Pollewei 16, tel. 562161

Penninsm.:
Dirk Bergema
Pollewei 2, rcL. 561423

Redacde:
Anke Hoekstra,
Fonteinstrjitte 74, tel. 562459

Leden:
- Egbert Boonstra

Gama 3,rcL562421
- Margit Dijkman

Pollewei 11, tel. 562086
- Marten Slager

Haniastraat 8, rcL. 562201
- Sara Hofrnan

Morgenzon 12, rcl. 561694

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9f 50 AA Holwerd.

IiltEVTREil I(()PU

De kopii (éénziidis besóreven) kanlt 

-

worden ingeleverd tot uiterlijk maandag
30 augustus bij Anke Hoeksua,
FonreinstraarT4, rct. 562459. \[ilt u bij
verhuizing uw nieuwe adres aan ons
doorgeven.
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