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stadich sakket
de sinne foart
djip yn'e ierde

it wetter stiet
heech oan
'e wàl
ik ltk my werom

yn mysels
en yn myn hirs

it reint
alles sompet
alles ferweaket

it is november

DÀÏ IS MïT{ OET()EI. ()ER DIZE ÏIID TA}I I IITR

Zoals iedereen heeft kunnen lezen is er
volgend jear f 390.000 beschikbaar ge-
steld voor dorpsvernieuwing in Holwerd.
Er is een schetsplan opgesteld en er is in-
tussen een architect gevonden die daar-
van een inrichtingsplan zal maken.
§7e hebben aangegeven dat als eerste de
Stationsweg - Pölewei zou moeten wor-
den aangepakt.
Een probleem daarbij is dat vooralsnog
er 2 buslijnen door Holwerd blijven
gaan. De gemeente vindt dat daarom ge-
wacht moet worden met de herinrichting
van deze straten. Het laatste woord is
daarover dus nog niet gezegd.
lntussen zyn we bezig om een Internet-
pagina te maken over het dorp Holwerd.
Dit gaat via de gemeente en kost dus
niets. Op dit moment is nog niet bekend
of er weer Hokrock komr met oud- en
nieuw jaar.

Het valt niet mee voor de vrijwilligers
om dit ieder jaar weer voorelkaar te krij-
gen. Er zit veel werk in en het geeft een
grote verantwoordelijkheid voor deze
mensen. Hoe oud- en nieuw ook zal ver-
lopen, laten we daarbij aan de vuurwer-
kramp in Enschede denken, wat vuur-
werk voor een uitwerking kan hebben.
Ons advies: Kin it net wat minder?
De meeste activiteiten in het dorp wor-
den gedaan door vrijwilligers. Vri.iwil-
ligers zijn onmisbaar voor een levendig
dorpsbestaan.
Dorpsbelang wol dan ook alle vrijwilli-
gers heel erg bedanken voor hun inzet
dit afgelopen jaar.

Doarpsbelang winsket elkenien alfëst ge-
zellige feestdagen en in lokkich nijjier ta.

Sara Hofman

IiltovEREl{t011{0 "[00[ DE]t HEER"

Ztngvereniging "Loof den Heer" houdt
haar wekenlijkse repetitie op woensdag-
avond, aanvang 19.30 uur.
Lokatie "it Sinffum" te Holwerd.
Wilt u het nieuwe jaar goed beginnen,
en heeft u plezier in zingen, dan bent u
van harte welkom bij ons koor.
Tot ziens

secr. M. Vrieswijk-van Dijk
Teebus 18

9151 fC( Holwerd

H()TWERD/}IOIWERT (TRU

Deze 'wierde' (terp) in laaggelegen
moerassig gebied (hol) werd yoor het
eerst vermeld in het begin van de
I le eeuw als Holeuurt

Dit stukje komt uit Nederlandse
plaatsen.
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BÀU.0ilWEDSïRUD SIMMER 2000

'§?'eet u het nog dat er op vrijdagmorgen
14 juli zo'n 150 ballonnen de lucht in
gingen ter ere van het '§í'aling Dykstra
gebeuren en verdere Simmer 2000 acti-
viteiten.

In de afgelopen maanden zijn er 12
kaanjes terug gestuurd. Erg fijn dat
mensen die ze vinden de moeite nemen
om zE terug te sturen. Intussen zryn de
Prijswinnaars verblijd met een cadeau-
bon-
De eerste prijs was voor Jouri Postma
van De Teebus, zijn ballon l«vam in
Frnmen terecht, het leverde hem een ca-
deaubon vanf 25,- op.
De derde prijs was drievoudig, deze bal-
lonnen hramen in Rolde terecht Yulia
Visser van de voorstraat, Berber Rinskje
Ferwerda van de Bongastrjime en Conny
ran de Berg uit de Prof. Holwardastraat
kegen alle drie een cadeaubon van f 20,
De overige aót kinderen kregen allemaal
Gctr -adeaubon van f 10,- Gerland
[Iiddema, Richard Broersma,'§Tietske

van der '§í'eg, Ineke Elzinga, Henk
Hiemstra, Peter'§7'egeling, Kim Bouma
en Nynke Machiela. Alsnog allemaal
Gefeliciteerd.
Intocht van Sint-Nicolaas Zaterdag 18
november deed Sint-Nicolaas Holwerd
aan, wat had hij het druk die dag want
hij was nog maar net in Nederland aan-
gekomen of hij was ook al bij ons, we
waren natuurlijk zeer vereerd. Op de
boot van Klaas van der'§í'al kwam Hij
met zijn Pieten de haven binnen varen.
Een prachtig schouwspel, met daarbij al
die kinderen vol verwachting van wat
komen gaat. Na de nodige handjes te
hebben geschud werd Sint welkom gehe-
ten door Lies Elzinga en werd sint met
zijn pieten uitgenodigd voor een rondrit
met paard en wagen door het dorp en de
muziek vootop.
Het weer was ons goedgezind en er kon
dan ook een flinke rondrit worden ge-
maakt. Toen op naar 't Sintrum waar
voor de grotere kinderen een speur-
tocht/vossenjacht was georganiseerd en
waar sinterklaas voor de kleinsten be-
schikbaar was om handjes te schudden,
liedjes en sterke verhalen aan te horen en
daarnavervolgens zelf een verhaal aan de
kinderen te vertellen. Na afloop kon er
door groot en klein nog gedanst worden,
waar sint zich overigens maar niet meer
aan waagde, dat werd hem te veel, zo gaf
hij te kennen en hij moest natuurlijk ook
weer verder. Bij het naar huis gaan was er
voor ieder kind nog een zakje met lek-
kers, het was een geslaagde middag en
natuurlijk mocht iedereen 's avonds de
schoen opzetten. Als dorpsbelang heb-
ben wij een schrijven van de gemeente
gekregen over de oud- en nieuwviering
2000-2001.
De gemeente roept ons op om de viering
van oud en nieuw vooral een gezellig ka-
rakter te geven zonder grote overlast en
zinloze vernielingen. In een onlangs ge-
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houden breed overleg tussen verschillen-
de gemeentelijke afdelingen, de brand-
weer en de politie is een aantal afspraken
gemaakt, waaronder richdijnen voor het
afsteken van vreugdevuren. Met nadruk
willen zij het afsteken van dergelijke vu-
ren niet stimuleren, gelet op de gevolgen
voor het milieu. Maar als er bij dorpsge-
noten toch een onbedwingbare behoefte
aan vreugdebranden bestaan, dan liever
gecontroleerd. Deze richtlijnen voor
vreugdevuren zijn de volgende: 1 er mag
alleen gebrand worden buiten de be-
bouwde kom 2 De plaats waar gebrand
wordt moet minimaal 100-150 meter
van de bebouwing af zijn gelegen, zodat
er geen gevaar is dat vliegvuur belenden-
de percelen kan bereiken. 3 De onder-
grond moet bestaan uit grond of zand. 4
De te verbranden materialen mogen uit-
sluitend bestaan uit schoon hout (dus
geen andere schadelijke materialen of
stoffen als asbest, autobanden, olie ,be-
&ijfsafval etc.) 5 De grootte van de bult
mag maximaal 40m3 bedragen. 6
Toerekenbare schade die als gevolg van
de brand ontstaat zal zoveel mogelijk op
overtreders worden verhaald. 7 Kosten
die de gemeente moet maken voor bij-
voorbeeld de afuoer van teveel aenge-
voerde schadelijke materialen zullen
eveneens worden verhaald. 8 Aanwi.izing
van de politie , gemeente en brandweer
dienen stipt en onmiddellijk te worden
opgevolgd. Voor het knallen van carbid-
bussen gelden dezelfde afspraken als
voorgaande jaren. Het knallen met car-
bidbussen is, zoals bekend, wettelijk niet
toegestaan en blijft te allen djde straf-
baar. Maar omdat het in onze regio als
es- folkloristisch gebruik wordt gezien,
Hben wij(de gemeente ) met de polide
& volgende afspraak gemaakt. De poli-
É.al terug houdend zijn in haar optre-
,.t' op oudejaarsdag vanaf 10.00 uur en
ot nieuw.iaarsdag 02.00 uur. Het ge-
bmik van carbidbussen wordt uitsluitend
gedoogd: nrssen 3l december 10.00 uur

en nieuwjaarsochtend 02.00 uur, dezelf-
de tijden die gelden voor normaal vuur-
werk. Op een terrein buiten de bebou-
wing e-n openbare weg. Op een veilige
manier voor publiek, dieren of goede-
ren(zonodig terrein afzetten) Gebruikers
van carbidbussen zi.in zelf verantwoorde-
lijk en aansprakelijk voor eventuele scha-
de aan derden. Met het oog op de veilig-
heid en voorkomen van overlast voor de
omgeving zal de polirie toezien op de na-
leving van deze spelregels en mogen
overtreders bij excessen rekenen op een
boete van f 500,- In december zal de ge-
meentelijke nieuwspagina in de Nieuwe
Dockumer Courant aandacht besteden
aan de geldende vuurwerk- en carbidre-
gels. Dus houd het in de gaten en knoop
het in je oren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
De gemeente en ook dorpsbelang hoopt
op een plezierige jaarwisseling zonder
veel overlast en vernielingen. Oproep:
De activiteitencommissie vraagt enthou-
siaste medewerkers die het leuk vinden
om iets voor het dorp te organiseren.
Voelt u zich geroepen neem dan contact
op met Hennie Hiddema rcl: 561370
Hebt u tijd en lijkt het u wat, twijfel dan
niet, maar pak de telefoon en bel. Door
samen de schouders er onder te steken
blijft Holwerd een levendig dorp. Ook
doen wij als dorpsbelang een oproep aan
alle verenigingen die het leuk vinden om
iets over hun vereniging in de Doarpsbel
te vertellen \7'e willen op deze manier
een inventarisatie maken van het vereni-
gingsleven in ons dorp, wat vooral voor
nieuwkomers in Holwerd erg plezierig
zal zr1n.

Breng de kopij hiervoor bij Anke
Hoekstra, Fonteinstraat 74.
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UIIVÀARIVERTIIIGI}IO "DE ]ÀfiSII EER'"

Secretariaat: Foarstrjitte 12,
9f 5f HE Holwerd, tel. 0519-561554
Corresp.adres: Postbus 3,
9150AA Holwerd
Aangesloten bij de Federatie van Friese
Uiwaartverenigingen

De dood is een onderïrr'erp waarover we
niet gemakkelijk praten. Toch is het ver-
standig om er nu al over na te denken.
'Want u kunt vandaag voorkomen dat u
straks niet de uiwaart krijgt die u zou
wensen. Of dat uw nabestaanden voor
onverwachte financiële problemen ko-
men te staan. AIs u lid wordt van een
uiwaarwereniging hoeft u zich geen zor-
gen te maken. De vereniging regelt en
veÍ:LoÍgt de uiwaart. Een uiwaarwereni-
ging heeft geen commercieel doel, maar
is er om de belangen van de leden te be-
hardgen. Uw belangen en die van u\M

nóestaanden. Een zorg minder.

Op deze plaats heeft u meerdere malen
over uiteenlopende onderwerpen kunnen
lezen.
Veelal over onze vereniging in het alge-
meen, haar bestaansrecht, de kwaliteit
van de uiwaart-verzorging, bijverzekeren,
actuariële reserve en vooral ook om u er-
yan te overtuigen toch vooral lid te wor-
den van een uiwaarwereniging.
Dirmad kunt u kennis nemen van een

aantal pÍactische zaken, want het is van-
zelfsprekend niet onbelangrijk te weten
mt iets kost, wat u ervoor lrijgt en hoe
een aantal zaken is geregeld.

De doelstelling
Het doel van de lJiwaarwereniging "De
barste eer", Holwerd is hulp te verlenen
op het gebied van de uiwaart en een
werledene op de meest waardige wijze,
orereenkomstig zijn/haar wensen, naar
zrinlhÀaÍ laatste rustplaats te brengen.
De vereniging wil er tegen waken dat het

H()TWERD

stoffeli.ik overschot van de mens een
voorwerp van winstbejag wordt.

De organisatie
Het bovenstaande is een deel van de
doelstelling van de Uiwaarwereniging.
De leden van de vereniging streven sa-

men dit doel na. Het bestuur geeft uit-
voering aan dit doel. Door te zorgen
rroor een goede organisatie, een goede le-
denadministratie met financieel beheer
en verslaggeving, deskundig en betrouw-
baar personeel voor de verzorging van de
uiwaarten, zowel begrafenissen als cre-
matres.
De vereniging is lid van de Federatie van
Uiwaarwerenigingen in Friesland en van
het Landelijk Samenwerkingsver-band
van IJiwaarwerenigingen zonder
'§Tinstoogmerk (L.S.U.§fl )

De uiwoering
Voor de uiwoering van een begrafenis of
crematie kunt u een beroep op de vereni-
ging doen. De vereniging beschikt over
deskundig personeel, het benodigde ma-
teriaal en een opbaarruimte (aula).
De uiwaardeider (bode) staat de nabe-
staanden nagenoeg in dles bij en zorgt
voor het regelen van heel veel zaken
overeenkomstig de wens van de overlede-
ne en/of zoals de familie aangeeft. Er is
wel degelijk verschil tussen verenigingen
en commerciële partijen op de markt.
Alleen verenigingen kennen de mensen.
De uiwaartleider kent de leden van de
vereniging en kent de nabestaanden. Bij
opbaring in de aula krijgt de familie de
beschikking over een sleutel, zodat op
elk gewenst moment een bezoek aan de
aula kan worden gebracht.
Voor de opbaring thuis beschikt de ver-
eniging over een mobiele koeltafel.

Nadat de uiwaart heeft plaatsgevonden
wordt een kostennota opgemaakt.
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Daarop worden de kosten, voorzover in
rekening gebracht via de vereniging, ge-
specificeerd in onderdelen, verantwoord:
* Kosten van de kistfabrikant
* Kosten van opbaring en rouwvervoer
* Kosten van derden, zoals grafdelven,

crematie, bloemen, drukwerk, adver-
tenties,

*Kosten van ziekenhuizen en mortuaria
* Kosten gemaakt door de vereniging,

zoals personeelskosten

De ledenkorting
De vereniging biedt haar leden een fi-
nanciile tegemoetkoming aan in de
vorm van een ledenkorting.
Uitgangspunt is dat deze tegemoetko-
ming ongeveer overeenkomt met de door
de vereniging zrlf in rekening gebrachte
kosten voor personeel, opbaring en ma-
teriaal.
Elk jaar wordt de hoogte van de leden-
korting door de leden op de jaarvergade-
ring vastgesteld. Voor het jaar 2000 is dit
vastgesteld op f 1.500.-
De ledenkorting wordt betaald uit de
jaarlijkse contributies.
Tekorten worden onttrokken aan het re-
iervefonds. Oyerschotten worden eraan
toegevoegd. De grootte van het reserve-
fonds is afhankelijk van de samenstelling
van het ledenbestand en uiteraard van de
hoogte van de ledenkorting.

Insórijving
Kinderen van wie de ouders lid zijn van
de vereniging zijn lid zonder contributie-
plicht, mits ze zijn ingeschreven in het
ledenbestand. Ouders dienen hun kinde-
ren dus wel aan te melden!
Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd
wordt jaarlijks contributie betaald. Voor
het jaar 2000 is die door de Algemene
Ledenvergadering vastgesreld op f. 35.--
Per Persoon.
Tieedt iemand die ouder is dan 18 jaar
toe als lid dan wordt inleggeld gevraagd.
De hoogte hiervan is afhankelijk van de
leeftijd van de persoon en van de leden-

kordng van de vereniging.
Hiervoor worden tabellen gehanteerd.
Iemand van 24 jaar betadt f 9.-- per
Í 100.-- ledenkorting. In dit geval zou
datuitkomenopgxf 15.-= f 135.--.
Iemand van 32 jaar betaalt f 21.- per
Í 100.--. Dat komt uit op 21 x f 15.-- =
f 3t5.--.

Overschrijving
Het komt nog wel eens voor dat iemand,
ouder dan 18 jaar, bij verhuizing wil be-
danken als lid met de bedoeling om zich
in de nieuwe woonplaats bij de daar ge-
vestigde vereniging aan te melden. Het is
niet vetstandig om dat op die manier te
regelen. Immers, u krijgt dan te maken
met bovenstaande inschrijfregeling en
moet u bij de nieuwe vereniging inleg-
geld betalen. Om dar re voorkomen be-
staat er tussen de verenigingen die eange-
sloten zijn bij de Federatie van Friese
Uiwaarwerenigingen een overschrijfrege-
ling. Daarin is overeengekomen elkaars
leden over te nemen wanneer die daarom
verzoeken. De kosten van overschrijving
zijn aanmerkelijk lager dan die van een
inschrijving. Immers, bij inschrijving
dient een bepaalde periode, waaover
geen contributie is betaald, te worden in-
gehaald. Bij overschrijving betaalt de ver-
eniging die men verlaat, een deel van het
inleggeld aan de nieuwe vereniging. Een
deel blijft bij de oude vereniging omdat
die gedurende het lidmaatschap risico
heeft gelopen. Ook hier geldr weer: de
hoogte is aÍhankelijk van leeftijd en le-
denkorting, volgens bestaande tabellen.
Een voorbeeld van een overschrijving
van Holwerd (ledenkorting Í 1.500.--)
naar een vereniging met een ledenkor-
ting van f 2.000.--. De nieuwe vereni-
ging dient te onwangen voor een lid van
45 jaar: f 21.- per f 100.-- ledenkor-
trng.
Ditis20xf 21.-- = f 420.-
Verening. Holwerd vergoedt aan de nieu-
we verenrglng:
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f 21.- per / 100.- ledenkorting.
Dit is 15 xf.2l.-- = f 315.--
Door het lid bij te betalen f 105.-

Bij overschrijving naar een vereniging
met een even hoge- of lagere ledenkor-
ting dan de vereniging vanwaar men ver-
trekt, behoeft het lid niets bij te betalen.
De nieuwe vereniging onwangt in die si-
tuatie het volledige overschrijvingsbedrag
van de oude vereniging.

Mortuariumkosten
'§(i'anneer iemand in het ziekenhuis over-
lijdt dan wordt de verzorging door het
ziekenhuispersoneel uitgevoerd. Deze
z.g. eerste dienswerlening omvat onder-
meer wassen, afleggen, aankleden en as-

sisrentie verlenen. Daarvoor wordt een
bedrag van f. 163.-- in rekening ge-
bracht.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat alle
benodigde kleding aanwezigis. Is dit niet
het geval dat zal het aankleden later
moeten plaatsvinden (meestal door de
uiwaartleider van de vereniging), waar-
door extra kosten ontstaan. Voor extra
dienswerlening, extra ligdagen, ontvan-
gen en begeleiden van bezoek en nog en-
kele andere diensten gelden aparte tarie-
ven.

Collectieve verzekeringen
Via de Federatie zijn ten behoeve van het
personeel van onze vereniging collectieve
verzekeringen afgesloten. Eén daarvan is
de'§Tettelij ke Aansprakelijk-heid.
Deze verzekering dekt de schade die is
ontstaan wanneer een medewerker scha-
de veroorzaakt tijdens het uitoefenen van
de werkzaamheden, die behoren tot het
uiwoeren van een uiwaart.
Steeds vaker geven nabestaanden te ken-
nen actief te willen deelnemen aan een
uiwaart. Het bestuur is van mening dat
aan deze wens gehoor dient re worden
gegeven. Familieleden kunnen een rweet-
al taken van het personeel overnemen:

* het uitdragen van de overledene vanuit
de plaats van bijeenkomst naar de
rouwauto;

* het dragen van de overledene, bij aan-
komst op de begraafplaats, naar zijn of
haar graf.

Voor hen is genoemde verzekering niet
van toepassing.
Het bestuur is echter wel aansprakelijk
voor eventuele schade en wil zich bij
overdracht van taken aan derden van
deze aansprakelijkheid vri,iwaren.
Daarom zal in voorkomende gevallen
een verklaring door de familie worden
ondertekend waarin volledige aansprake-
lijkheid wordt aanvaard voor alle schade,
van welke aard ook, die een gevolg is van
de door- of namens hen verrichte werk-
zaamheden bij de uiwaart.

Klokluiden
Bij begrafenissen wordt de kerkklok ge-
luid. Bij crematies is dit niet het geval.
'§?'anneer nabestaanden bi.i een crematie
de klok willen laten luiden, dan kan dat.
Het bestuur heeft er wel de voorwaarde
aan verbonden dar de rouwstoet vanuit
de plaats van samenkomst het dorp
doorgaat tot aan de rand van het dorp.
Daarna stapt de uiwaartleider in de
auto en rijdt men naar het crematorium.
De kosten voor het klokluiden bedragen
f.25.--.

Bijverzekeren
Het zal duideli.ik zljn dar de ledenkor-
ting onvoldoende is om de kosten van
een uiwaart te dekken.
Door samenwerking met Axent
Uiwaarwerzekeringen bestaat de moge-
lijkheid om een aanvullend pakket te
kiezen ter dekking van de overige kosten.
Dit kunt u afstemmen op uw eigen be-
hoefte.

Persoonlijk
Afscheid nemen is een dierbare en emo-
tionele gebeurtenis. De nabestaanden
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kunnen daarbij alle steun gebruiken. Een
uirvaarrvereniging kan ze die ondersteu-
ning geven. De nabestaanden worden bij
alles betrokken als ze dat willen. De uit-
vaarwereniging respecteert uw wensen
ten aanzien van de uiwaarr,
Hoe bijzonder of uitgebreid die ook zijn.
Eerste aanspreekpunt bij overlijden is de
uirvaartleider, mevrouïv K. Elzinga-

Dijkstra, Achter de Hoven 8, telef. 0519
-561374.

Heeft u vragen of wilt u meer informa-
tie, neemt u dan contact op met een van
de bestuursleden:
B. Boonstra (secr.), tel. 0519-561554 of
S. Vellinga (pennm.), tel. 0519-561759.

S. Vellinga

BTORAYE]I IlI SIR(I

Die het maakt, wil niet,
Die het draagt, houdt het niet,
Die het koopt, gebruikt het niet,
Die het gebruikt, weet het niet,
Re, Ra, wat is dat?

De uitkomst vart dit oude boerenraadsel-
tje is natuurlijk een doodkist. Een dood-
kist was vroeger een artikel dat men
haast dagelijks zag. Een boer had de ei-
kenplanken voor zijn "houten overjas" al
vanaf zijn trouwdag klaarliggen. De tim-
merman had praktisch altijd wel een kist
in de werkplaats en in de stad werden de
kisten op een handkar door de straten
vervoerd. Een doodkist r^/as iets nor-
maals, zelfs voor (de toen nog niet gele-
galiseerde) crematie en werd (en wordt
nog) de kist mede de oven ingeschoven.
Zonder kist was begraven en cremeren
ondenkbaar.

Financiële middelen
Is dit altijd zo ge!\reest? Hoewel diverse
schrijvers melden dat pas in de zeven-
tiende eeuw de burgers over ruimere fi-
nanciële middelen begonnen te beschik-
ken en dientengevolge er meer doodkis-
ten konden worden gekocht. Te allen tij-
de heeft de mens zijn doden niet zonder
enige bedekking in een graf willen leg-
gen. Vele vormen van begraven zijn toe-
gepast en beschreven, doch in alle be-
schrijvingen mis ik een uiterst boeiende
toepassing van lijkbedekking, namelijk
stro. Over de geestwerende werking van

stro wil ik het niet hebben, dit zou te ver
voeren. Stro is eenvoudig een zeer goed-
kope grondstof en zelfs vóor de alleiarm-
sten nog verkrijgbaar.

Armen
Een goede vriend bracht mij naar de
oude apotheek van het voormalige Sint
Janshospitaal in Brugge, en daar aan de
muur hing een prachtig kleinood. Een
klein uit hout vervaardigd en beschilderd
bordje met een kapelletje en voor dit ka-
pelletje een draagbaar met daarop een
dichtgeknoopt pakket stro. Het geheel
staat voor een geopende groeve. Op her
bordje staat als telcst: "Caritate, tot het
celebreren van missen, voor de gelovige
zielen, wiens lichaemen, in strooy begra-
ven sijn, bidt voor hun". Zeer arme lie-
den, welke zelfs geen doodslaken konden
betalen, werden naakt in stro gewikkeld
en zo naar het kerkhof vervoerd en be-
graven.
De armen welke te Brugge in het Sint
Janshospitaal stierven en op het bijbeho-
rende kerkhof (gesloten en gesloopt in
1856) werden begraven, lagen zo in stro
verpakt op de draagbaar. Ten hunne
gunste werd op 23 juli 1744 een funda-
tie gesticht door een onbekend gebleven
persoon die constateerde "de groote aer-
moede ende verlaetenheydt van de men-
schen die commen te sterfuen in voor-
seydt hospitaal". De fundatie voorziet in
een mis "van ieder ziele wiens lichaem
aldaer sal commen begraeven te worden
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in stroy sonder kiste".
Een laatste bepaling in deze acte was, dat
de plicht van het celbreren van missen
verviel, indien er per jaar meer dan 50
mensen "in stroy ende sonder kiste" be-
graven werden.

"Goede oude tijd"
'§7ij die leven in een rijd dat antiek in is

en de armoede van vroeger wordt gero-
mantiseerd, moeten ons indenken dat

men zó arm kan zrln, dat zelfs familie en
vrienden geen paar gulden voor een
doodkist en geen cent voor een lijkdienst
bijeen kunnen brengen. De "goede oude
tijd" was alleen goed voor hen die nier
tot de onderste lagen van de bevolking
behoorden. De geschiedenis, vooral die
van het begraveniswezen, geeft schrijnen-
de voorbeelden te over.
"Bidt voor hun, wiens lichaemen naekt
in stroy begraaven sijn".

SI{()EIBEURT Iil H()TWERDER B()S

De door de groencommissie Holwerd
georganiseerde snoeibeurt in het bos trok
zateràag slechts vijf vrijwilligers. Deson-
danks kon een groot gedeelte aan weers-
zijden van het bospad worden vrijge-
snoeid. De boomsingel krijgt nu meer
ruimte om te groeien. Als beloning voor

de gedane arbeid tracteerde Dorps-
belang- en Groencievoorzitter Sara
Hofman op overheerlijke snert.
Het snoeigereedschap werd beschikbaar
gesteld door Landschapsbeheer Fries-
land. Medewerker Oege Hiddema zorg-
de voor de deskundige begeleiding.

DE M(}Sr( (HUTSMUS)

§7ert minsken wenje
sjochts my ek
Ik ha gjin moaie
kleuren
Ik bin brín mei

gflls
Ik bin bretaal,
sadre 't jim iten
bfften goaie
bin ik derby

Ik meitsje myn nëst
faak tnder
dakpannen
Ik bliuw hjir
it hiele jier
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()uDE H[RV. rGRt( VÀil H()ftrERD til t 700
Zoals de schrijver opmerkt, staat de kerk
buiten de dorpskom aan de zeekant.
De spitse toren dateert uit 1661 en was
altijd om zijn grote hoogte (wat vooral te
danken is aan de spits) een baken voor
schippers en vissers.
Volgens een steen in de muur werd deze
toren in 1739 hersteld, wat niet bepaald
wijst op een soliede bouw in de 17de
eeuw.
Na een brand in 1925 moest de spits
worden hersteld. De kerk is van jongere
datum dan de toren. Deze kerk is ge-
bouwd in de jaren 1775 - 1778. De aan-
besteding van de afbraak en van de we-
deropbouw had in 7775 plaats. In 1776
en 1778 werd heel wat tufsreen verkocht.
Die was in die tijd duur en ging meesr
naar Makkum, om daar in de cement-
molens te worden verwerkt. '§(i'at zou
deze tufsteen in deze tijden van kerkres-
tauratie goed van pas zijn gekomen,

maar in de 1Sde eeuw had men voor res-
tauratie geen oog. De inwijding van het
kerkgebouw, dat hier niet Oost van de
toren staat, had plaats rn 7778 door Ds.
Scipio oftewel Sipke Halbertsma, mer
een preek over Haggaï 2 : 10. Gedurende
deze jaren van bouw vergaderden de
Hervormden in de Doopsgezinde kerk,
wat in die tijd haast voor een wonder
werd aangezien. In onze tijd wordt zo
vaak een kerkgebouw aan anderen "uit-
geleend", dat het helemaal niet meer op-
valt, wanneer b.v. Gereformeerden een
Hervormde kerk mogen gebruiken of
omgekeerd. Deze verdraagzaamheid
wordt vooral roegeschreven aan de groet-
man Hessel Douwe Ernst van Aylva, die
toen echter al overleden was. Zijn geest
heeft dus nagewerkt. De Doopsgezinden
kregen als dank 6 zilveren avondmaalbe-
kers met het "verhaal en toepasselijke op-
schriften ".

!

d
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oRÀ]tD r00§ MUztEt§PEtfiÀtft t
Grandioos muziek spektakel,. m.m.v. :

De oldehovekapel met egerlànder en bö-
hemische walsen en polka's

Wanneer vrijdag 26 janui200l'Waar in zdencentrum het "Sin-
trum" Elbasterweg, Holwerd

Entree kaarten à Í 10,- per stuk
inclusief een consumptie
te verkrijgen bij de voorver-
koopadressen.

Oldehovekapel - Yrrjdag 26 jenuari
2001.
Kaarten verkrijgbaar vanaf vrijdag 14 de-
cember bij mwr. Vrieswijk Teebus 10 tel.
561970

riid

§7ie

zaal open 14.00, aanvang
14.30 uur
alle oudere inwoners van
Dongeradeel

l2t PUYBÀ0§H0W

Is weer geslaagd, dankwij Holwerd. Het
is alweer bewezen, Holwerd kan toch
met z'n allen wel wat doen. Het was
weer een prachtige avond in het bomvol-
le Centrum zaterdag 1l november.
Ruimschoots voor de playbackschow,
was de inschrijving al vol, zodat op die
avond dat probleem er niet meer was.
De catechoriën waren: 8 mini en 9 vol-
wassenen. Om t half acht opende Klaas
Banga, de avond met wat huishoudelijke
medelingen en stelde de Jury voor: met
Gea Soepboer-van Hulst, D.J. Tory
'Winter en D.J. Harke de Groot.
ïbm, Kees, Johannes, Simon en
Vichard opende de Playbackshow met
Frve en Queen, met hun hit '§7e §7ill
Rock You, het waren de eerste bij de
mini, maar het was groots. Daarna kre-

tcn we het prachtige optreden van Riane
ca Marije met Barbie Girl van Aqua. Het
xaren net Barbie's en wonnen daarmee
de 3e prijs. Nienke, Janneke en '§7'ietske

doden de nieuwe groep K3 na met Hega
líarna, (ga ,o door en jullie komen er
u{d)-
De grote no.1 hit van Melanie C (Spice

Gids), Never be the same again, werd
hrig op de planken gezet door Patricia
tn'W'endie. Na een korte pauze, waar ve-
ln gebruik van maakten, gingen Meinie,
lícintje, Sanne en Catarina met de zeer

bekende Anastacia en haar hitnummer
I'm outta love verder op een prima akt.
Sanne durf<le het nummer van: Bon Jovi
met Its my live aan de volle zaal te to-
nen, waar iedereen aan meedeed.
Geweldig Sanne!! Dan nu de nummer 1

van dit )aar b1j de mini. Na vorig jaar
haar zus, de le prijs behaalde, was het nu
Anna-Thea met Gonna Tell You van
Samantha Mumba. (of was het het even-
beeld) Gefeliciteerd!!! Ook Yulia met we-
derom de beste hit van het jaar 2000 van
Anastacia, I'm outta love was het weer
raak met een prijswinnares, wat een dans
en playbacktalent. Daarmee won ze ook
verdient de 2e prijs. De grote pauze was
een belevenis van wie is er le, 2e en 3e,
de discussie werd gevoerd in de zaal bij
een natje en een droogje van Akke en
haar mede-werk(sters) en op de muziek
van D.J. Gerard en na a een half uur had
de jury de beslissingen genomen en wer-
den alle mini's weer op het podium ge-
roepen door Klaas en werden alle mini's
voorzien van een fraaie vaan en een roos
en werden de le, 2e en 3e prijs uitgereikt
door de jury en als toetje de 1e prijs win-
nares (Anna-Thea) nog een optreden.
Omt 10 uur werd de mini's afgesloten
en begon het grote werk. 'W'at na later
bleek werden de eerste optreden van
Sippie, Bianca, Aafke en Diana met
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Vogue en het nummer Free your mind
beloond met de le prijs. Deze meiden
uit Brantgum brachten een prachtige act
met alles er op en eraan. Dik gefelici-
teerd. (P.S. Ook tijdens de Playbackshow
in Brantgum werden deze meiden eer-
ste). Freddy, Auriëlla en Afr waren van
de partij met Unleash the Dragon van
Siquo, wat een danspartij werd door deze
'kerel' met de 2 meisjes op de planken
gezet. (volgend jaar, meer uit deze groep,
kinderen, die meedoen??).
Met de spandoeken hoog in de lucht
werden Patricia en Edwin onwangen
door het publiek toen ze op het podium
verschenen in hun mooie kleren (die
door Patricia zelf waren gemaakt, keurig)
en ze zwierden over het podium met de
nol hit \7alk on W'ater van Milk inc. en
daarmee wonnen ze verdient de 3e prijs.
Dolly Dots is een groep, die na jaren
weer boven water kwam met hun le op-
treden "on tour" op de playbackshow te
Holwerd. 'Wat een pracht optreden was
dir van de -30 +20 dames, en ze kregen
een eervolle vermelding van de jury, met
(helaas waren enkele personen te laat
voor inschrijving, andeÍs 'vvaren er ook
+30 -40 geweest. 'Wie volgend jaar?) het
nummer Tell it all abouts the Boys.

Janny werd nog even in de 'bloemetjes'
gezet en kreeg nog een gouden plaat en
presentje, omdat die jarig was. Mar.iolein
bracht het prachtig nummer van
Amanda Marshell op de planken met
Believe in You. Het was geweldig
Marjolein!! Dan nu de no 2 van de
avond met Luitzen, Peter, Joeke, Anita,
Jurgen en Joris met een ruig nummer.
Survaicing van Slipknot, \ryat was het
wild en wat een prachtige kleedpartij.
Goed zo. §7'endy en Ester dansten over
het podium, met Samantha Mumba.
Gotta tell you, of was het voor hun dage-
lijks werk. Veel geoefend?? Ja toch!!
Ook Simmer 2000 \,vas vertegenwooÍ-
digd met het Simmer 2000 liet, wat ons

.nog even herrinnerde aan het afgelopen

spektakel in "lJs" Fryslàn. Wilma, Jitske,
Amarens en'Wietske, brachten Maaike,
Rients, Piter en Siep prachtig mooi op
het podium. Zel<regen daarom na afloop
ook een daverend applaus. Als laatste
ging de jongste op het podium, dit was
de le prijs winnaar van vorig jaar. Gerry
bracht Anastacia met I'm outta love pri-
ma naar voren en in de toekomst zal ze

ook wel eens een vette prijs mee nemen
bij de "Groten".
Het was inmiddels al half twaalf dat
Gerry van het podium was en ging de
jury weer in beraad, om bovenstaande te
verdelen zoals het in verwerkt in dit ver-
sl.g.
Nadat alle stoelen aan de kant waren ge-
zet ging de Disco los met D.J. Gerard en
konden de jeugd hun eigen plaatjes aan-
vragen.
Klaas had inmiddels de discolampen van
het podium gericht naar de zaal.
Om twaalf uur kwam de jury weer op
het podium met alle playbackers en deel-
de de prijzen uit incl. een vaan en een
roos.
Ook de'W'isselbeker was voor de "mei-
den" uit Brantgum, zodat ze die volgend
jaar op de 2e november misschien weer
zullen verdedigen.
Tot 1.15 uur werd er nog gedanst, door
zeer veel dansers, waarna deze l2e
Playbackshow ï\r'eer zeer geslaagd was!
Wij willen de jury, Sattelite Sound,
Centrum en iedereen, die achter de
schermen hebben meegedaan nog harte-
lijk bedanken.

Maaike en Henk,
Videotheek -Musicshop, 't Hoekje

rc1.562079
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SptClÀLE MIDDÀ0 MEI tlBÀREIOEZEISIHÀP V00R 55+
"Hoe alder hoe gekker" uit Trynwalden Entree kaarten à f 10,- per stuk

inclusief een consumptie
te verkrijgen bij de voorver-
koopadressen

Toneelmiddag - Yrijdag 23 maart 2001
Kaarten verkrijgbaar vanaf vrijdag26 ja-
nuari 2001 bij mevr. Vrieswijk, Theebus
l0 tel.561970.

'§?'aar

Tijd

'§7ie

in zalencentrum "de Dobbe" te
Anjum
zaal open 14.00 uur, aanvang
14.30 uur
alle oudere inwoners van
Dongeradeel

OYM}IÀ§II EIff T RE}I I G I ilG CHÀRI EÏI(} IE H() TTTERI)

opgerichl 1889

09.00 - 10.00 u. recreatie da.mesgroep
15.15 - 16.00 u. kleutergymnastiek
16.00 - 17.00 u. x 6 en7 jaar
17.00 - 18.00 u. a 8, 9 en l0 jaar
18.00 - 19.00 u. keurgroep
19.00 - 20.00 u. 11 .iaar en ouder
20.00 - 21.00 u. dames keepfit

Op 17 mei 200 heeft de gymnastiekver-
eniging Charietto te Holwerd een spon-
sorloop gehouden. Alle jeugdleden de-
den heel actief mee, en werden door veel
mensen gesponsord.
In de gymnastiekhal moest een heel par-
cours worden afgelegd. Sommige jeugdi-

ge leden waren zeeÍ ecÍief hierin. In tó-
taal heeft de sponsorloop een bedrag van
Í 1500,- opgebracht. Voor dit geld kon-
den we het volgende materiaal aanschaf-
fen:
* 10 gekleurde linten
* trapeze-stok
* tamboeri)n
* kruiptunnel voor de kleuter
* spelparachute
* radio-cd speler

HJierbij willen wij alle jeugdleden en alle
mensen die hebben gesponsord bedan-
ken.

Sappie Vrieswiik

De Teebus 10

9151 KX Holwerd
Te|.0519-561970

lk heb ZELFGEMAAKTE ANSICHTKAARTEN
te koop aan huis.

t l,5O per líaatt en 5 uoor Í 6,00

Voor mensen díe slecht ter been zijn wil ik ook
langskomen om de kaarten te laten zien.

Openingstijden:
ma., di., do. en vrij. van 9.00 tot 12.00 u.
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DE SIÀRT TÀil PR() RTOE UE O()ED... ]I() TIERDTR!

De léste kear bin ik it stikje eindige mei
de folgjende fragen: Komt alles op 'e tiid
klear? Sit de tekst der op 'e tiid yn? It sil
wol moatte, want de earste 12 oanfragen
stean al wer te boek.
'§(i'e kinne fëststelle dat ir slagge is. Op
dit stuit binne de earste louwer optre-
dens al wer efter de reëch. W'e hawwe yn
'e Spiker yn Tèrnaard west, yn
Haskerhorne, foar it Reade Krrís yn'e
LIS fan Dokkum en yn Aldeboarn.
Omdat ien fan 'e spilers efkes oan in tij-
me-out ta wie hat Binne Reitsma yn in
lyts skofke tiid dïzzc rol der yn stampt en
sadwaande koene foarneamde foarstellin-
gen dan ek trochgean. Ek fanöfdit plak

wol Pro Rege Binne hjirfoar tige tank
sizze.lt is in prestaasje fan formaat.
Sa't jimme minskien wol witte hjit it stik
wat'wy dit jier spyl.ie: BREIDSSUITE. Ir
is in klucht yn twa bedriuwen en foaral
oan't ein fan it stik is it ien grutte tiize-
boel. De kop moat der wol efkes by om
der noch wiss ót wurde te kinnen.
\7olle jimme És. sjen? Set dan alfëst 5
jannewaris yn jimme b0sboukje. Dan
hoopje wy yn it Sintrum yn Holwert
foar jimme te spyljen. Nei öfrin is der
fansels ek wer dtrnsjen. '§?'y sjoche der
nei rit jimme dan te moetsjen!

Pro Rege Holwert

MÀIR()ÀIE}I S()THT T()ÀR DE STYI$ÏÀPPTRS BI.IJE

MatÍoaz€n socht foar De Slykstappers
Blije
Shantykoar de Slykstappers fan Blije hat
de ledenstop opheven. It koar kin wer
fersterking brfrje fan enthtsjaste minsken
dy't graach sjonge. It binne bynammen
wadde tenoaren en bassen wert ferlet
fan is, by guon Étfierings binne dër op
dit stuit te min fan. Ek saneamde melo-
dysjongers binne tige wolkom.

De woansdei is de oefenj0n om kertier
foar achten.

Shantykoor
De Slylatappers zoekt nieuwe leden

'§í'ie van zingen houdt,
kan zich opgeven bij:

K. van der'§7a1. 561753
E.T. de Jong tel. 561632

RÀBoBÀilt( 0RoÀ]ilsEERI "!0|0PPEilCURSUS"

Ternaard - Chipknip, betaal- en geldau-
tomaten: de inzet van apparaten in het
bankwezen neemt sterk toe. Een ontwik-
keling waar niet iedereen direct in mee-
gaat. Nog steeds is er een aantal oudere
consumenten dat, uit angst voor en ont-
wetendheid voor de 'apparatuur in de
muur', liever kiest voor de balie in het
bankkantoor. Daarom organiseert
Rabobank Noordoost Friesland momen-
teel weer 'knoppencursus' voor ouderen,
Een knoppencursus blijkt de vrees weg te
nemen, wat uiteraard een gunstig effect
heeft op de wachttijd in de bankhal.

Voor de klant betekent het dat die bank-
zaken kan doen op het moment dat hem
het beste uitkomt.
Tijdens de cursus wordt de functie en de
werking van de geldautomaat, de betaal-
automaat, de chipknip en de Rabofoon
gedemonstreerd. Vervolgens hebben de
cursisten de gelegenheid het geleerde di-
rect in de praktijk te brengen bij de ver-
schillende automaten. Mocht u belang-
stelling hebben vooÍ zo'n cursus, dan
kunt u zich opgeven bij de Rabobank in
Ternaard.
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Y.V.V. toiltoRDlÀ tEu DE B0ULE, SEtZoEil 2000
16 april begon het seizoen maar liefsr 27
deelnemers, wat voor de eerste maal ge-
weldig was. Op dinsdag 18 april starte
de competitie; maar liefst 32 deelnemers
hadden zich opgegeven.
Later zou dit oplopen tot r veertig, deze
competitie werd gespeeld op dinsdag-
avond en betrof l0 partijen.
Ook de zondagmiddagen, rverden goed
bezocht maar het drukst bezochte week-
end was wel 13 en 14 mei.
Op 13 mei was de kind-ouderpartij en
maar liefst 32 kinderen en evenveel ou-
ders of beppes en tantes waren aanwezig.
Alle banen waren bezet en dat ook nog
onder een stralende hemel wat overigens,
het gehele jaar zo zou blijven op een en-
kele avond na maar dar mocht de Jeu de
Boulers dan niet deren.
14 mei de Jan Buwalda partij om her
kampioenschap van Holwerd. §7eer 36
deelnemers winnares voor de 2e maal
Gerrie Dijkman. Dus dit weekend waren
er maar liefst 100 mensen actief wat veel
drukte voor de commissie, maar ook veel
voldoening gaf en altijd een stralend
zonnetje.
Ook gingen de Boelers naar toernooien
in St. Jacob en Vledder waar de
Holwerders altijd goed naar voren traden
als het op prijzen aankwam.
9 juli de Steegparti.i 72 deelnemers.
23 juli man-vrouwparrij 26 vrouwen en
17 mannen, de vrouwen blijven in de
meerderheid, bij de vrouwen ging de ti-

tel naar Hiske Stielstra en bij de mannen
naar Pier van Dijk.
Voor de Bouwvak was ook de comperirie
geeïndigd en werd gewonnen door Piet
Hiemstra.
Na de vakantie waren we al gestart met
de najaarscompetitie over 9 wedstrijden
deze werd voor de 2e maal gewonnen
door Klaske Dol.
Het seizoen werd op 9 oktober beeïn-
digd en wel met de Bospartij in Vledder,
hier waren maar liefst 140 deelnemers.
Holwerd was met 20 spelers aanwezig en
in dit sterke veld eindigden Hiske
Stielstra en Anne Visser op de 8e plaars
wat toch weer fantastisch is. Dus dit jaar
was weer grandioos voor Concordia.
Behalve de oktoberstorm die blies de
hele tribune over de Jeu de Boulebaan
een geluk hierbij her seizoen was afgelo-
pen ook de snertpartij die in december
gespeeld zou worden kan nu geen door-
gang vinden dat is wel jammer maar ach
niet gewanhoopt alles komt voor het sei-
zoen 2001 wel weer klaar daar rekenen
we oP.
Misschien wel met een nieuwe kantine,
wie weet dat er ooit voor de vele sporters
nog eens een goed onderkomen komt
want zoals het nu was kon het eigenlijk
ook niet meer.
Hiermee wil de commissie ieder een goe-
de winterstop toewensen.

De Jeu de Boule commissie

DE RESÏÀURÀIIE VÀ}I D[ }IED. HERV. IGRI( IT H()TWERD

Momenteel heeft het kerkgebouw weer
een grote herstel- en restauratiebeurt no-
dig.
- Zo is van een groot gedeelte van de

dakpannen de glazuurlaag versleten en
de nokken verweerd.

- Op diverse plaatsen zijn de panlatten
door houtrot aangetasr en de vernage-
ling doorgeroest waardoor de pannen

en panlatten uizakken.
- Het zinkwerk in de dakgoten is op ver-

schillende plaatsen versleten
- De buitenmuren moeten worden ge-

voegd.

Binnen de kerk laat
- het pleisterwerk op een aantal plaatsen
los door plaatselijke zoutuitbloei en
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scheurvorming.
- Op een aantal plaatsen zit er in het ei-

kenhout een ernstige aantasting door
de bonte knaagkever.

De Ned. Hervormde kerk is het dorpsge-
zicht van Holwerd!
Onlangs is er een restauratie-commissie
opgericht. Deze commissie zal zich de

komende tijd bezig gaan houden met het
organiseren van activiteiten. Met elkaar
moeten we een gat dichten van ruim
Í 400.000,- !!!! Er staat dus nog heel wat
te doen, om dit bedrag bijelkaar te krij-
gen. U hoort nog van ons!!
Namens de restauratie-commissie

Hennie Hiddema

TJEÀRD ()P SI(()ÀTI.E

Tjeard utir hreht op shoalle hommen,
o hutet fieldz er him nou gredt!!
skriuue, hze, slirnme solwnen,
albs hoe er al, fu pjut.

Mar allinnich ln ryn praten
uier dy Tsjeard sa'n hnappen-ien

ffir hie 't eh yn 'e gaten.
"Tljeard", tocht hja, dzt is der ien.

Ridlih gou die it al blihen,
't wier sa'n baes net as er sei,

hwent mei trije, fiouwer wihen
kaem er fijnwet efiernei.

Op in dei wier Tijeard oan 't lëzen,
do haem master ln t lehael,

Tijeard dy lihe bang to wëzen
hwent hy rehhe fen 't forhael.

"Kom Tjeerd, ga eens aoor me lezen",
sei hy tsjin de lytse man,
mar Tijeard doarst gjin utird to sizzen
saforheard utier hy derfen.

Mar do 't master der op oanstie,
do seach Tijeard de hlas y 't roun,
en sundzr det men d'r op fortocht wier
gng hy liz,zen .... op 'e groun.

H. de Boer

Dit gedicht is in 1939 geschreven en uit-
gegeven bij fam. A.J. Osinga, te
Bolsward.

]ilEUWS VAil DE S..W.0.D

Ook in dit seizoen organiseert het
S.W:O.D. weer verschillende activitei-
ten. Zo hebben we een aantal vaste acti-
viteiten te weten:
handwerken - iedere maandag vanaf
14.00 uur
gymna§tiek
iedere dinsdagvanaf 10.45 uur
bibliotheek
iedere dinsdag 13.00 - 14.00 uur
klaverjassen
iedere dinsdagvanaf 14.00 uur
volksdansen
iedere dinsdag vanaf 14.30 uur
bingo
1e donderdag v.d. maand vanaf 14.30 u.
sjoelen
2e donderdag v.d.maand vanaf 13.30 u.

koersbal
3e donderdag v.d.maand vanaf 14.30 u.

Het handwerken vindt plaats in de con-
sistorie van de Doopsgezinde kerk en er
wordt gevolksdanst in zalencentrum "het
Sintrum". Alle overige acticiteiten wor-
den georganiseerd in dienstencentrum
"de Nije Nijhof".

Verder organiseert het S.'§?IO.D. nog een
aantal extra activiteiten zoals:
13 december, kerstbakjes maken, aan-
vang 14.30 uur, kosten Í 5,- per bakje.
28 december,oliebollenmiddag, aanvang
14.30 uur, kosten f 5,-
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De nieuwe activiteiten voor het nieuwe
seizoen zullen er als volgt uit komen te
ztenl
25 jarlrtuari, dhr. de Vries met oude an-
sichtkaarten uit Holwerd en omgeving.
22 februar|. f"m. Reitsma met een le-
zing over oude voorwerpen, een ieder
mag zelf ook een voorwerp meenemen.
29 maart, modeshow van Rian's mode-
huis uit Dokkum.
26 rpil, excursie naar het Holwerderbos,
door Sara Hofman.

Verder zd er nog een aantal workshops
gehouden worden. De eerste die op sta-
pel ligt is tasjes maken. Deze zd. zijn op
donderdag 15 februari. Voor de verdere

invulling van de cursussen verwijs ik u
naar het Ouderenbulletin, welke begin
januari weer uit komt.

Veiligheid
In de week van 26 februari tlm 2 maart
heeft de S.§7:O.D. een themaweek over
veiligheid gepland. Hier komen de vol-
gende onderwerpen aan bod:
- Veiligheid in het verkeer, een curcus op

poetsen en bijtanken.
- Veilig met de fiets in het verkeer.
- Veiligheid in en om het huis.
- Veiligheid met medicijngebruik
- Sociale veiligheid
,- Cursus veilig bewegen

SÏIffiTIIIO RETREÀIIE E}I I()ERISME V()()R H()TTI'ERD E.().

Vanaf de vorige editie van de Dorpsbel
in September heeft het vrijwel iedere dag
getegend. Net zoals voor diegene die
vanwege hun werkzaamheden afhanke-
lijk zijn van het weer, is het voor de
mensen welke er nog eens een dagje of
een week tussenuit willen geen geschikt
'weer geweest om te gaan.
Maar goed dat het jaar 2000 bovenmadg
ingezet is, want anders had het afgelopen
vakantie-seizoen wel eens tegen kunnen
vallen.
En dat terwijl we als Stichting heel wat
financiële verplichtingen aangaan.
Natuurlijk doen we het zo kort mogelijk
om de hoek, want het blijft onder deze
omstandigheden een low-budget onder-
neming. Maar toch, de beheersters moe-
ten worden betaald, net zoals de huur
voor het terrein van De Dobbe aan de
Gemeente, rente en aflossing voor de
aankoop destijds, nieuwe vlag plus mast,
klein onderhoud, maaimachinehuur, ge-
meentelijke heffingen, water, elektrisch
en o.a. de laatste investering n.l. de nieu-
we steiger op Molenrak.
Onze penningmeester Rinse heeft de
boekhouding goed voor elkaar, zodat we
verantwoord kunnen investeren" Gelijk

aan een onderneming blijft her altijd een
gok, toeristen zijn de inkomstenbron en
die moeten wel blijven komen. Public re-
lations kost geld. Daarom proberen we
zo efficient mogelijk onze reclames en
advertenties te doen. Uit talloze aanbie-
dingen van uitgeverijen zoeken we de ge-
schiksten uit.
Aan het einde van het jaar evalueren de
bestuurders van de Stichcing ofadverten-
ties bijgedragen hebben aan de omzet.
Holwerters zijn en worden steeds meer
bootjes mensen, dit kun .ie afleiden aan
het aantal boten in de haven en zoals nu
bij de winterstalling op Molenrak.
Het zijn over het algemeen actieve men-
sen, die veel voor de haven over hebben.
Er wordt veel tijd doorgebracht en voor
hen een gezellige verzamelplaats. Het is
voor Molenrak van levensbelang dat dit
zo blijft.
Erg blij zljn we dan ook met initiatief
om in Holwerd een watersporwereniging
proberen op te zetten. Pier Soepboer
heeft zich beschikbaar gesteld om dit te
begeleiden. Hopelijk vindt Pier animo
voor deelname aan deze vereniging, wel-
ke in de toekomst veel kan betekenen
voor de haven. Bij deze succes gewenst.
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Namens het Dorpsbelang zat Margit
Dijkman in Stichting Recreatie é.,
Toerisme. Jarenlang heeft ze het secretari-
aat verzorgt. Dit heeft ze altijd mer grote
inzet gedaan. Helaas moeten we haar
missen, want Margit zit niet meer in
Dorpsbelang en kan daardoor niet bij
ons blijven. Opvolging is tot op heden
nog niet geregeld, zodat we nog geen
naam kunnen noemen. Margit \Mas een
stuwende kracht in ons midden, een al-
les-doener, een alles-willer en alles-kun-
ner. Altijd weer bereid zaken af te hande-

selijke inzet en omgang.
Volgend jaar houden'we weer een verlo-
ting onder de obligatiehouders van de
haven-camping Molenrak. U wordt hier-
over not nader bericht. Het gaat op de-
zelfdewljze als in 2000, ookhet tijàstip
is in het voorjaar.
Zods in de vorige Dorpsbel beloof<l slui-
ten l\re deze keer af met citaren uit het
gastenboek van camping De Dobbe,
waar Dettie Steeman de scepter zutaajt.

Stichdng Recreatie en Toerisme wensr de
bewoners van het dorp en buurtschappen
een goed en gelukkig 2001 toe.
'§7ij willen graag een leefbaar Holwerd!!
Nu en in de Toekomst!!!

Margit Dijkman, Oeds Betlehem,
Rinse van Slooten, Klras van der'§(i'al

en Upt Hiddema.

Hier volgen de citaten:

ping i zeer aerzorgd, met ruime pkatsen
en schoon sanitair. Mean Steeman onzc
hartelijhe dank en tot dz uolgendt heer.

Afz. Fam. VaXZrll uit Den Bosch.

Sirnmer 2000. Ook skgerij Grijpsna be-
danht uoor het bkhere barbecue-festijn.

Afz. Fam. Goosen uit Maastricht.

Dit jaar onze aahantie in Holwerd. 
'Ve

waren hier orndat we Simmer 2000 wil-
den meemaken. Het is huk ueer in dc om-

uit Biddinghuizen.

00 een

In een

België.



D0PPtBEUll6 |10LWEPD. daenber 2000

Dit adres haddcn u.,e aia ons u,andelboeh.
Maar het Friese hastpad lopen is echt taaie
hoeh.
Ooh nog een dihhe aoet, dus dan maar o1t

tu fno.
Voor fietsen in Fiesknd. hom je op dzze

dorp en stad.
rustige camping,

uoort!
Afz.Friercn om utens:

Gerrit en Janny Salverda, Nieuwegein.

-----

*"i

//,/\\

Voon leoke tweedehonds kindenkleding kunt u
elke tweede dondendog von de rnoond
tenecht oon de Ehostenwei 5-7 (noost Genef
kenk). Von 13.00 uun fot 16.00 uun en von 19.30 uun

tot 21.00 uur zynde deunen geopend.

Korn genust eens longs, hef is de rnoeife woond/l

t
\{
e
e

cl

\+

DoUwino Jederno, fe|.0519-562395 Tcuclr nctto, cigcrtijdrc,lrccdchrdr llcdirg gcunrgd.
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LIKDOORNS
EELT

KALKNAGELS

IAST YAN:

INGEGROEIDE NAGELS

KLOVEN

Neem don eens vrijblijvend contoct op met:

ELISABETH BROERSMA
gediplomeerd pedicure

Ringweg34 - 9153BL Brantgum - Tel.(0519)5ó1594

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd: dinsdag 17.05 - 17 .40 uur

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

OPENINGSTIJ DEN POSTAGENTSCHAP
Maandasum vrijdas: 

?al8;1?;l8orï1,
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HUISÀRIS
Dokter Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Srationsweg 25
Uitsluitend bii spoedgevallen: tel.
562255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt tel. O519-571316
Dr. P.D. Luyendijk tel- O519-571218

tRtEsE tÀilD
Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer: - Verpleging en verzorging, -
Kraamzorg, - Ouder- en kindzorg
Uitleen verpleegartikelen ma t/m vrij.
9.00 - 18.00 uur in Dokkum, Sionsberg,
B irdaarderst raatweg 7 0 .

Friese zorgwinkel:
Voor alle informatie: 0900-8864 (24 u:ur
per dag, ca.22 cent per min.) Tesselscha-
destraat 29, 8913 HA, Postbus 417,
8901 BE Leeuwarden.

(0ililfiÀDRESSEII
Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graaf,
Stasjonswei 43, tel. 561809
Uiwaartvereniging "de Laatste Eer" :

Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele rcL. 06-20620 647
Bij diens afrvezigheid: '§7'. van der Meij,
Klokstjr.4, rcL.561639

rYSI()ÏHERÀPIE

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

H U ISÀRTSEII UB() RÀÏ() RI UM
Plaats: Nije Nijhof maandagmorgen
van 10.00 - 10.15 uur.

TÀ}IDARTS
Mw. van der W'oude, Beyertstraat l0l,
rcL.562300.

PEDITURE

M. funtjema-Kruize
Morgenzon 10
Behandeling op afspraak, tel. 0519-
561689.
Elisabeth Broersma
Ringweg 34 Brantgum, tel. 561594

BESÏUUR

Voorzitter:
Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Secretaresse:

Tineke Veldema
Pollewei 16, tel. 562161

Penninsm.:

-

Dirk Bergema
Pollewei 2, tel. 561423

Redactie:
Anke Hoekstra,
Fonteinstrjit rc 7 4, rel. 562459

Leden:
- Egbert Boonstra

Gama 3, rcl.562421
- Marten Slager

Landswelvaren 19, rcL. 562201
- Tjeerd Jager

Hoge buurt 15, tel. 56L904
- Hennie Hiddema

Medwerd l, rcL 561370

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9150 AA Holwerd.

Ilil.EVERtil t(oPlJ

Agenda datum en kopij uiterlijk 6 maart
2OAl inleveren bij Anke Hoekstra,
Fonteinstrjitte 7 4 te Holwerd
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