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Voor uw:

- Financiële administratie

- Loon- c.q. salarisadministratie

Bel asti ngaangiften (ook particu I ieren)

: - Fiscaal advieswerk

- Juridisch advieswerk

- Automatiseri ngsvragen

- Accou ntantsverkl ari ngen

voor service en kwaliteit

ACCOU NTANTSKANTOOR

I r-I FRIEsLANDI I NooRD-oosrHoEK

Fiskbuorstewvei 2
9145 RJ Ternaard

Tel. 0519-571541
Fax 0519-571747
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,ÀÀRVrR§tAo ()t|ER 1999

Op 9 maart hadden we ïveer onze eerste
bestuursvergadering.'§7'e hadden deze
avond vooraf bestuursleden van de
Oranj evereniging, aktiviteitencommissie
concordia, en de §Taling Dijkstra stich-
ting uitgenodigd. Dit i.v.m. eventuele
festiviteiten voor Simmer 2000. Er À
een werkgroep worden gevormd rilaaraan
2 leden van elke vereniging zullen deel-
nemen, Sara en Anke zitten in de com-
missie namens dorpsbelang. De darum
van de feesten worden vastgesteld op 13,
14 en 15 iuli 2000. Er worden alvast wat
ideeën op papier gezet. De museumcom-
missie zal ook nog worden gevraagd om
hieraan mee te werken. De voorzitter of
een van de bestuursleden zd u verslag
doen wat er in juli staat te gebeuren. De
federade van dorpsbelangen
Dongeradeel vroeg ons om medewerking
te verlenen aan een handtekeningaktie
i.v.m. sluiting van de uitleen en consulta-
tiebureaus in verschillende dorpen in
Dongeradeel. Hiervoor hebben wij ons
best gedaan maar het heeft er uiteindelijk
toe geleid dat de uitleen per 1 mei in
Holwerd is gesloten, het consultatiebu-
reau blijft in ieder gevd tot 2003 open.
Ook is er dit jaar een dorpscommissie
opgericht. Sara zit ook in deze commissie
en zal u vanavond verslag doen wat er dit
jaar zoal is opgezet, en wie in deze com-
missie zitten. In samenwerking met de
vogelwacht is ook dit jaar ïveer een him-
meldei gehouden. De kinderen van beide
scholen hebben weer enorm veel rommel
opgehaald. Na afloop was voor hen disco
in de Sound en een lekkere versnapering.
Allen die hieraan hebben meegewerkt
hartelijk bedankt. Op 30 maart was er
een commissievergadering ovet de bus-
sen een van de velen die er al zijn ge-
weest. Hierbij waren ook bewoners van
de Ljouwerterdyk aanwezig, die het er
niet mee eens zijn dat er een buslus komt
aan de Ljouwerterdyk. Marten voert

narnens dorpsbelang het woord. Op dat
moment blijven wij bij het standpunt de
bussen uit het dorp en een buslus aan de
Ljouwerterdyk en haltes aan de
Ternaarderdyk. Uiteindelijk zijn er al
heel wat bijeenkomsten geweest en dit
heeft uireindelijk geleid dat er op 12 ja-
nuari 2000 nogmaals een inspraakavond
werd gehouden voor de bewoners en be-
langstellenden uit Holwerd. '§7eth.

Boorsma leidde de inspraakavond en gaf
aan dat er al 15 jaar wordt gesproken om
de bussen uit het dorp te krijgen. Hij
licht verder de voorgeschiedenis toe. Het
voorstel van het college komt in de
raadscommissie in maart. Vervolgens zal
in de raadsvergadering van maart een be-
slissing worden genomen zo is ons toege-
zr.Bd.
Op 24 februari 2000 onwingen wij een
brief met de mededeling dat vanwege het
inwinnen van externe adviezen b.v. bij
het regionaal orgaan verkeerweiligheid
en nieuwe suggesties die zrln ingekomen
en het overleg dat hierover dient plaats te
vinden er geen commissievergadering zal
plaatsvinden in maart over de bussen.
Getracht zd worden thans een eindvoor-
stel aan de commissie in april voor te
leggen. Publikaties hierover verschijnen
in de huis aan huis krant. Onlangs ïvaren
we twee jaar bezig met de kwestie bussen
maar zullen geduld moeten hebben. '§7'e

wachten de commissievergadering van
april af. Dit jaar hebben we getracht de
speeltuin netjes te houden. Het klimrek
is inmiddels geverd. Harm v.d. Ploeg
maait het gras regelmatig, en het bestuur
met vrijwilligers heeft het onkruid weer
enkele malen verwijderd. Het blijft een
probleem om hiervoor vrijwilligers te
laijgen maar degene die dit jaar hebben
geholpen bedankt voor jullie medewer-
king. Een afvalbak is nog steeds niet ge-
plaatst bij de speeltuin, terwijl deze was
toegezegd in sept. 1998 met de rondgang



installatiebedrijf

Voor:
. Elektrisch
. Gas
o Water
. Dakhedekking
. Zinkwerk
.GV
. Radio en TV
. Luxe en huishoudelijke artikelen
. Speelgoed
. Klompen
o PantoÍÍels
. Laarsen
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met B. en §71 §7ij hebben er dles aan ge-
daan, brieven geschreven, gebeld maar je
lirijgt hem gewoon niet. Op de lijst van
Íecreatiewoningen staan dit jaar de vol-
gende panden.
Voorstraat 14, Hegebuorren 18 en 21,
Kerkstraat l2 en Moppenburren 5. Over
de kavels die dit jaar overgeheveld zijn
naar Brantgum hopen we dat de heer
Lalkens onze leden nog een uitleg kan
geven. Over kavels gesproken, op dit
moment zrl,n aan de Elbasterwei en y.

Bongastraat al weer 2 huizrn verrezen.
De andere 2 kavels zijn ook verkocht. De
kavel aan de Teebus is ook al verkocht en
het huis wordt al bewoond. Op de Iest
zyn op dit moment t huizen gebouwd
waarvan 6 al worden bewoond. Ook is er
een bedrijf en woning verrezen op Lands
'§7'elvaren 

en wordt ook aI bewoond.
Verder is er een bedrijf en een woning in
aanbouw ean de Ternaarderdijk in
Holwerd. Het gaat dus goed met de
nieuwbouw in Holwerd. Dit jaar zijn er
verschillende wegen en voetpaden opge-
knapt. Lands'§í'elvaren bij Radeko
Elbasterwei gedeelte tegelpad Visweg pa-
rallelweg Fonteinstraat stuk rijbaan
Gernierespaad tot Elbasterwei stuk rij-
baan Fonteinstraar stuk voetpad Nijhof
rijbaan helft van de weg v. Bongastraat
en voetpad Polewei. Op 25 mei hadden
we de heer Megens van de woningcor-
poratie waarvan hij directeur is, uitgeno-
digd om eens iets te vertellen over de
huurwoningen in de Beyertstraat vooral
de bejaardenwoningen en de bejaarden-
woningen in de Nijhofstraat. De verpau-
pering slaat daar vooral toe. Hij vertelt
dat de corporatie al een plan heeft ge-
maakt voor Holwerd om, als er geld vrij
komt van de gemeente en provincie en
corpoÍatie bejaardenwoningen in de
Beyertstraat en de Nijhofstraat af te bre-
ken en er dan koop en huurwoningen
voor terug te plaatsen. De woningen die
dan worden afgebroken mogen vervan-
gen worden.

Hij vind dat de verpaupering in vooral
de Beyertstraat voor een groot gedeelte aI
is opgeheven doordat er al veel huizen
zijn verkocht. Dan krijg je meer vaste be-
woners. Een korte samenvatting van wat
er zoal besproken is. Huurwoningen in
de verkoop gooien, afbraak van sommige
woningen, informatie bij de provincie
inwinnen, strategisch voorraadbeleid vi-
sie op rvonen, wat wil je als woonge-
meente, de verbindingen moeten dan
ook goed. §7ij 

"k 
bestuur zijn het eÍ Íoe-

rend mee eens dat er wat moet gebeuren
met bejaardewoningen in de Beyertstraat
en de Nijhofstraat. Er zijn dit jaar ook
weer verschillende vergaderingen be-
zocht. 2e'§Toningbeleid f.l.d. bussenpro-
blematiek afd. welzijn over \Moon en leeË
klimaat zorg in de dorpen v.v.v deze
wordt in het vervolg bezocht door de re-
kreatiecomm. over dorpsbosjes, duur-
zaam veilig, millenniumbijeenkomst dat
uiteindelijk leidde dat er 2 mooie \Mapen-
borden van Holwerd zljn geplaatst aan
beide kanren van het dorp. Verdere bij-
eenkomsten rvaren afscheid burgemees-
ter Sybesma, afscheid directeur Friesland
bank Holwerd de heer Vellinga en jam-
mer dat de Frieslandbank in Holwerd
per I okt. j.l. nu ook dicht is. Een pin-
automaat is tot nu toe nog niet geplaatst.
In november nodigden we bestuursleden
van de Sound uit. Zij vertellen dat de
Sound goed loopt. Jeugd van 14 en 15
jaar bezoeken de Sound regelmatig die
daar tussen in niet en 19 en 20 jarigen
weer wel. De heer Knijft zou een stukje
in de dorpskrant schrijven, maar dit is
tot nu toe niet gebeurt.
Eens per jaar komen we een keer bij el-
kaar. Verschillende commissies zijn er dit
.iaar opgericht te weten: Simmer 2000,
groencommissie en dorpwernieuwing-
commissie. Deze zullen allemaal plannen
uirwerken. Op 30 april koninginnedag
was er feest voor het hele dorp. Deze dag
was zeer geslaagd. Op 8 mei werd er
weer eèn molendag gehouden. Vele be-



Ook in uw huis

CENTRALE VERWARMING

Aanleg van: r' GAS- EN WATERLEIDING

r' SANITAIR
r' ZNKWERK enz.

Vraag prijsopgaaf bij:

W. Dykstrastrjitte 7-12, Holwerd

tel/fax 561565, mobiel: (06) 209 735 43

HOLUVERD

519*5 4377
Taxi r Ziekenvervoer

Groepsvervoer r WVG Yervoer
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zoekers zijn in de molen geweest. Dit
keer was er een tentoonstelling en een
demonstratie over oude ambachten. In
mei werd Holwerd ook bezocht door
naree ooievaars. 

'§íij werden gebeld en ge-
vraagd om een ooievaarsnest te plaatsen
deze mocht dan wel staan in het land
van Hiddema.
Klaas Vrieswijk verzorgde de paal en
Oepie Haitsma heeft de bak getimmerd.
Maar het mocht niet baten het nest
stond er en de ooievaars waren weer ver-
dwenen. Misschien komen ze dk jaar
weer langs. Op 2 juni was weer de wel-
bekende 55 plus reis. 42 personen gin-
gen er mee. Het verslag kon u lezen in de
doarpsbel. Op 5 .iuni werd het jaarlijks
terugkerende ringrijden weer gehouden.
15 deelnemers konden er worden ver-
welkomd. Mede door sponsers en vrij-
willigers kan het ringrijden ieder jaar
weer doorgaan.22 juni was er weer een
viswedstrijd voor de jeugd. 27 l<tnderen
probeerden een visje te vangen. Matthijs
Visser won dit jaar de wisselbeker. 17 juli
werd het buikschuiven gehouden. De
baan was verlegd naar 32 meter. Dit
bleek soms nog te kort te zijn. Het werd
weer een gezellige avond ook weer met
medewerking van verschillende sponsors
werd dit mogelijk gemaakt.
Met medewerking van de aktiviteiten-
commissie was dit allemaal weer moge-
lijk.
Toch moeten wij u mededelen dat het op
dit moment niet zo goed loopt met de

aktiviteitencommissie. 25 augustus werd
er ook weer een braderie gehouden. Sint
Nicolaas kwam Holwerd weer bezoeken
en er werd een kerstmarkt georganiseerd
in 't Sintrum. In zo'n jaar gebeurt er
nogal wat. Tiieste mededelingen dit jaar
zijn sluiting van de Frieslandbank en
sluiting van de groentezaak van de fami-
lie Bierma, sluiting van de winkel van
schilderwerken Boersma en op dit mo-
ment houdt Geertsma uiwerkoop en
gaan ook zij de winkel sluiten. Maar de
smederij blijft wel open en hij verkoopt
nog wel fietsen. Bakker Boskma is ook
gestopt met het bakken van brood. Dit
jaar hebben we al de bezittingen van
dorpsbelang naar het archief van
Dokkum gebracht. Zij zullen voor ons
alles in bewaring houden. §7ij of u kun-
nen het elk moment in komen kijken.
Nu hebben we alles mooi bijelkaar. Ook
hebben we gemeend de statuten aan te
passen aan de normen van deze tijd. In
het kort gezegt nu beperkte en als de sta-
tuten worden gewijzigd volledige rechts-
bevoegdheid bij calamiteiten. De vereni-
ging van dorpsbelang bestaat dit jaar 38

)aa.Í.
Dorpsbelang heeft op dit moment 521
leden. Anke heeft nog enkele boekjes
over oud Holwerd te koop. Zij verzorgt
nog steeds de dorpskrant. '§7ij hopen u
voor dit jaar weer voldoende te hebben
ingelicht over wat er zo'n jaar allemaal
gebeurt' 

ïneke veldema

8 ÀPRII. BÀBY & PEUÏERBTURS

Plaats+tijd: v/a l0 uur in de peuterspeel-
zaal "lJs earste begjin"

Ook dit jaar organiseert de piuterspeel-
zaal weer een baby 6r peuterbeurs.

Heeft u spulletjes over zoals kleertjes,
speelgoed etc. dan kunt u dit inleveren
op:

2L maart9-lZvlar
24 maart 9-12 uur bij:
Pietje Miedema, Foníeinstraat 1,
Holwer{ tel.561377

Voor verdere vragen kunt u contact op-
nemen met: Martha Boersma, tel.
561869



TEOTH IC-S

Waling Dijkstrastraat 2 - 9151 JD Holwerd - Tel. 0519-562079

Onze videotheek met meer dan 1100
titels is dagelilks geopend van:

10.00 - 21.00 uur
Zon- en feestdagen van:

15.00 - 21.00 uur

Alle weken wordt de VIDEO TOP 30
bijgewerkt.
Verder zeer ruime keus op alle
gebied.

Ook playstation verhuur,/verkoop

Ook voor T.D.K.-videobanden
het juiste adres

Onze music-shop met de ruimste
keus is dagelijks geopend van:

10.00 - 21.00 uur
Zon- en feestdagen:

gesloten

Alle weken worden de TOPHITS
bijgewerkt, van de MEGATOP 100
en de TOP 40. Verder zeer ruime
keus op alle gebied.

Ook spel+programma diskettes

Ook voor CD-rom en cassettes
het juiste adres

't Hoekje 't Hoekje

Voot een tnooí boehet,
een pla,lt,
leuhe bloenstuhies,
ol een oadeau

Gaat u lr,aan"

Holwerld - Tel. 0519ó6.1257

Gtaag tot zíens!
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6 mei federatie kaatsen regio jeugd
7 mei ledenkaatsen
9 mei start kaats trainen
I I mei start kaats trainen
20 mei KNKB jongens kaatsen
2l meiledenkaatsen
3 juni KNKB schoolmeisjes kaatsen
4 juni ledenkaatsen
10 juni Kind-ouder kaatspartij
17 juni federatie kaatscompetitie jeugd
24 junï KNKB heren hoofdklasse kaat-
sen

25 juni ledenkaatsen
15 juli Fryslan keatst
19 juli Tsjelke keats partij
5 augustus KNKB schooljongens kaatsen
6 augustus ledenkaatsen
2 september KI{KB heren 1'klas kaatsen
3 september pearke keatse

Mocht je belangstelling hebben voor het
kaatsen ofte trainen kom dan eens langs
in de Keeche en laat je voorlichten over
deze mooie Fryske sport.

ilruïrs YAil Dt s.tv.0.D.

Stichting'§(/'elzijn Ouderen Dongeradeel
Oranjewal 28-7, 9701 JV Dokkum
tel. O519-292223

Voor informatie over onze sociaal cultu-
rele- en bewegingsactiviteiten in Donge-
radeel kunt u terecht op bovenstaand
adres.

extra activiteiten
Voorjaarsmarkt in de Nije Nijhof te
Holwerd.
De S.§7.O.D. organiseert op donderdag-
middag 20 april vanaf 13.30 uur een ge-
zellige voorjaarsmarkt in het diensten-
centrum de "Nije Nijhof". Met verschil-
lende kraampjes, demonstraties glas gra-
veren, manden vlechten en potten bak-
ken, dieren, verlotingen, poffertjes en
wafels, muziek, een schminkhoek voor
de kinderen en meer. Kortom een markt
voor iedereen en voor alle leeftijden. U
bent dan ook van harte welkom op don-
derdag 20 april.

Busreis door de Friese V'ouden
met variété
Op dinsdag 18 april kunt u nog mee. De

bus vertrekt om 10.00 uur voor een
rondrit door de Friese W'ouden. Om
12.00 uur krijgt u een uitgebreide koffie-
tafel aangeboden. Vanaf 14.00 een muzi-
kale middag met liedjes van toen en vro-
lijke conférences. De kosten zijn f 52,50
per persoon. Opgave bij de S.§íIO.D.

Busreis naar Tixel
Deze reis is op 23 mei. Informatie bij de
s.\r.o.D.

*de 55+ l«lussendienst
Heeft u een klus te doen in huis...? Bel
dan naar de klussendienst. tel. 292223.
De klusjes worden gedaan door
Oostergo Bedrijven. Na opgave van uw
klus bij de S.§CO.D. wordt u terugge-
beld door de klusjesman. De kosten zijn
f 26,50 per uur (exclusief materiad).

*ouderenadviseur

Voor vragen over wonen, financiën, zorg
of welzijn, kunt u terecht bij ouderenad-
viseur Coby Meppelink.
Zlj is te bereiken onder tel. 292223 en
op woensdag van 9.00 - 11.00 in de
"Nije Nijhof".



De Íiscus wordt steeds happiger
U bouwt gestaag een vermogen op, zodat u in de toekomst kunt doen wat u wilt.
Eerder stoppen met werken bijvoorbeeld. Helaas snoept de fiscus nogal wat aÍ
van uw appeltje voor de dorst. Bovendien duurt het met de huidige rente wel erg
lang voor uw spaarboom vol hangt. Hoog tijd dus voor een alternatief dat Íiscaal
voordelig is, veel vrijheid biedt en een gunstig rendement oplevert.

Flexibel Verzekerd Beleggen
De uitgekiende combinatie van sparen,

verzekeren en beleggen van
Nationale-Nederlanden.

Wilt u meer informatie? Komt u even langs of belons even.

MEINEMA
VERZEKERINGEN

Financiële

Worp van Peymastraat 1

9145 RX Ternaard
Telefoon 051 I -57 17 45/ 57 1 481
Fax 0519-571045

adviezen

j
\r:

Exploitant:
Akke Kamstra,

tel. (0519) 561517 / 562363

Voor al uw festiviteiten zoals:

/ bruiloften

/ recepties

,/ partijen

,/ vefgaderingen, enz.

6t zauo o7

ElbasterweiS,
9151 KN Holwerd
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Vaste activiteiten

handwerken
gymnasiek
klaver.iassen
volksdansen
bibliotheek
bingo
s.ioelen
koersbal
contactmiddag

in Holwerd

lokaal doops gezinde kerk
de Nije Nijhof
de Nije Nijhof
het Sintrum
de Nije Nijhof
de Nijhof
de Nije Nijhof
de Nije Nijhof
de Nije Nijhof

maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
1e donderdag
2e donderdag
3e donderdag
4e donderdag

vanaf l4.oo
t0.45 - 12.00
r4.oo - 16.30
14.30 - 16.00
13.00 - 14.00
14.30 - 16.30
13.30 - 16.30
14.30 - t6.30
14.30 - 16.30

In de maand mei stoppen de meeste van deze activiteiten. De start van het nieuwe sei-
zoen is in september 2000.

Barbecue

Als afsluiting van dit seizoen om in tevredenheid naar terug te kijken en
om feestelijk op weg te gaan naar de zomerperiode een gezellige bar-
beque in de tuin van het dienstencentrum. Met heerlijke hapjes, .4
drankjes en live muziek.

datum: donderdag 25 mei
tijd: vanaf 15.30 uur
entree: f 10,- per persoon.
opgave: bij Sappie Vrieswijk, Teebus 10 Holwerd

of MinieJoustra, Beyertstraat 1 Holwerd

LAST YAN:

LIKDOORNS
EELT INGEGROEIDE NAGELS

KALKNAGELS KLOVEN

Neem don eens vrijblijvend contoct op met:

ELISABETH BROERSMA
gediplomeerd pedicure

Ringweg34 - 9153Bt Brantgum - Iel.(0519)5ó!594



Dagelijks open van:
8.30 uur tot 12.00 uur en 13.00 tot 18.00 uur,
vrijdagavond koopavond tot 20.30 uur,
zaterdag's geopend tot'16.00 uur.

Holwerd, tel. 051 9-562243
Ferwerd, tel. 051 8-411281
Postagentschap, tel. 051 9-561784

i ndustriële automatiseri ng

ADVISEBING EN ENGINEER!NG

CAD TEKENWERK

PROGRAMMEERBARE BESTURINGEN

PROCES VISUALISERING

PANELEN. EN KASTENBOUW

MACHINE- EN PROCESBESTURINGEN

MEET. EN REGELTEGHNIEK
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Na het laatste schrijven van vorig jaar de-
cember heeft er op het gebied van beide
campings niet veel plaatsgevonden.
Het is een rustige tijd. Meer vanaf febru-
ari j.l. zryn we bestuurlijk weer bezig om
de start sraks in april zo goed mogelijk
te doen verlopen. Het voorwerk bestaat
o.a. uit door alles op een rij te zetten en
dit systematisch af te werken. De trek-
kershutten moeten rveer klaargezet,
kleed- en doucheruimtes in orde bren-
gen, elektrisch en sanitair controleren,
enz.
Ook moeten de beiden terreinen weer
netjes gemaakt worden door onkruid te
wieden c.q. te spuiten, snoeiwerk ver-
richten, schelpenpaden van een nieuwe
laag voorzien en verder komen we nog
genoeg zaken tegen die gedaan moeten
worden.
De vlaggen moeten weer in top om zo-
doende de nodige aandacht proberen te
trekken van de passerende toeristen.

MÀÀRI 2()()()

Overleg met beheersters van beide cam-
pings in dit stadium is nodig om be-
drijfstechnische en financiële afspraken
te maken.
'§7e 

hebben dit jaar een enoÍme publieks-
trekker in de vorm van het Simmer 2000
gebeuren. W'e proberen er als stichting
zoveel mogelijk profijt uit te trekken.
Het zal ook veel Friezen van buiten doen
besluiten om hun geboortestreek te be-
zoeken. Hopelijk zullen velen Holwerd
aan doen. Je kunt bijna stellen, dat als
het weer mee zit, het jaar 2000 grote
kans geeft op goede resultaten.
Een pas op de plaats in deze is verstan-
dig, want het moet allemad nog...
"Samen de schouders eronder"
'W'e vonden al geruime tijd, dat Stichting
Recreatie en Toerisme enigszins solistisch
te werk gaat in Holwerd. Vanaf de op-
richting hadden we genoeg dingen te
doen o.a. door eerst in te werken vanwe-
ge de nieuwigheid en later door de over-

Geochte DORPSGENOTEN!

unieke AANBIEDING
geldig von 27 moort tot I opril
tegen inlevering von deze bon

WAARDE<, I{EQL,E
molse biefloppen kib f llr-

en/of mogere homtoppen kb f 9 r-
-

POLEWIE I HOLWERT
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narne van camping De Dobbe.
Maar waar we mee bezig zijn, is niet
voor ons alleen. §7e hebben veel raak-
vlakken met de Horeca en gaswerblijf-
houders in ons dorp.
Op 14 februari j.l. is er een eerste geza-
menlijke vergadering geïveest met boven-
genoemde personen. '§7'e waren het snel
eens, dat er veel met elkaar aangepakt
kan worden. De eerste stappen zyn gezet
en bijna iedereen ging na een posidef
verlopen avond met een opdracht naar
huis.
Er wordt gewerkt een : le De
Alternatieve Elfsteden fietsroute weer via
Holwerd te lrijgen, 2e Ons dorp binnen
de grenzen van Lauwersland zien te
manoevreren, om mee te liften in dit
toeristische gebeuren, 3e'§?'egwijzering
voor camping De Dobbe te verbeteren,
4e'§fladloopfolders aktualiseren en \ryeer

door gidsen laten verspreiden. 5e V.V.V.
kantoor Dokkum benaderen dat ze

Holwerd beter in beeld moeten brengen,
6e Nieuwe aangepaste folders van
Holwerd; een dijk van een dorp, maken,

7e Fietsroutes op papier, 8e Hetzefde
geldt voor wandelroutes en hierbij ook
de dorpsbosjes betrekken.
Dit zijn al heel wat aktiviteiten na één
keer met elkaar vergaderen. De
Ondernemer, Vesengroep en Dorpsbe-
lang worden er ook bi.i betrokken, ook al
vanlvege het gezamenlijk belang en om
de kosten zo billijk mogelijk te verdelen.
Na de genoemde zaken uitgewerkt te
hebben is er een afgesproken weer rond
de tafel te gaan met elkaar en een vervol-
gings trajekt uit te zetten.
'W'e 

hopen ds Stichting, dat deze aanpak
van "Samen de schouders er onder" een
postieve uitwerking heeft op het toeris-
tisch gebeuren in ons dorp en de leef-
baarheid niet te vergeten.
Samen met de Horecamannen en vrou-
wen en de gaswerblijfhouders proberen
wer de omzet te vergroten door geza-
menlijke inzet.

Margit Dijkman, Oeds Betlehem, Rinze
van Slooten, Klaas van der'W'al en
Upt Hiddema.

UIIVÀÀRIVEREilIOIilO'DE 1ÀÀÏSI[ [ER", H()TWERD
Aangesloten bij de Federatie van Uiwaartverenigingen in Friesland

Klokluiden

Het luiden van klokken maakt, naar ons
gevoel, een gebeurtenis bijzonder plech-
tig. Dit is echter niet de oorspronkelijke
gedachte. Het luiden van klokken is
niets anders dan een zuivering van de
lucht. Dat men door middel van lawaai
boze geesten (demonen) kan weren, is
een bij alle volkeren ingeburgerd begrip.
Deze gedachte is gekerstend en wat ver-
moedelijk eens een geladen rite de passa-

ge is geweest, wordt nu beleden aan het
fel hanteren van het klokkentouw.

Vooral bij de dood dacht men in de mid-
deleeuwen dat er een strijd was tussen
duivel en engelen om het bezit van de

ziel. Randopschriften als: Vivos voco (de
levenden roep ik); Mortucus plango (de
doden beklaag ik); Fulgura frango (de
bliksemen breek ik) komen op verschil-
lende klokken voor. Op de grote (dood)
klok in de toren van Steenwijk staat:
"Daemones fugito", dat wil zeggen "ik
verdrijf de demonen'. Zo zijn er meer
voorbeelden.

I(epel
In 1840 stierf te Grijpskerk (Gr) op 84-
jarige leeftijd een vrouw genaamd Fijne
Fokje (Fokie Klaarkens), die helderzien-
de was. Zrj werd op 24 december begra-
ven en het toeval wilde, dat tijdens het
luiden de klepel uit de klok vloog en op
het einde van het kerkhof in de aarde
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bleef steken. Volgens de bevolking was
dit het volledige bewijs dat Fokje tijdens
haar leven een verbond met de duivel
had gesloten, die voor het gebimbam van
de klok zo bang was geworden, dat hij de
klepel had uitgeworpen.

Vormen van luiden
Men kent verschillende vormen van lui-
den, o.a. op de dag van sterven en op de
dag van begraven. Het luiden tijdens de
begrafenis is praktisch voor ieder gelijk,
behalve pasgeboren en ongedoopte kin-
deren die meestal niet verluid worden.
Het luiden op de dag van sterven is zo
verschillend dat men vaak direct kan ho-
ren of de gestorvene een man, vrouw of
kind is (o.a. nog in Staphorst). In de
middeleeuwen noemde men dit luiden
"het bellen aan de hemelpoort" en ge-

loofcle men dat tijdens het luiden de ziel
biechtte. Dit luiden behoorde eveneens
tot de burenplichten en men was er wel
eens zo haastig mee, dat men per vergis-
sing de brandklok trok (o... in
§Tinterswijk 1807), hetgeen menig rustig
stadje in opschudding bracht.
Begrijpelijk dat de overheid ook ten aan-
zien van het luiden diverse bepalingen
ging opstellen en zelfs vaste tarieven:
"Voor een doode driedagen luiden met
alle klokken - voor permissie daartoe -
l0 gld." enz.

De klok begint bij een begrafenis te lui-
den als de dragers met de kist uit het
sterfhuis komen en blijft vaak luiden tot-
dat de familie weer terug is. Dit is nog in
grote delen van ons land zo her gebruik.

vtRt(0()P vÀlt ltrtEDtP,Àils BÀBy- Eil t(lilDERtíttDtlto

Ik ben van plan om binnenkort te begin-
nen met de verkoop van rweedehans
baby- en kinderkleding. Om dat te reali-
seren heb ik natuurlijk heel veel kleding
nodig.
Een aantal mensen in Holwerd en oms-
treken die ik bij name ken, hebben reeds
een briefe van mij onwangen waarin ik
hun vraag ofze nog ergens gebruikte kle-
ding hebben liggen war ik voor hen mag
verkopen. Dat heeft intussen wel kleding
opgeleverd maar nog lang niet voldoen-
de. Daarom in deze "Doarpsbel" een op-
roep aan iedereen met (jonge) kinderen:
Heeft u nog schone, nette, eigentijdse
kinderkleding, wat ik voor u mag verko-
pen?

Of misschien heeft u een zus, schoonzus,
vriendin of buurvrouw die nog wel wat
heeft liggen. De opbrengst van de ver-
kochte kleding is voor 50o/o voor de eige-
naar en voor 50o/o voor de verkoper.
Iedére woensdagavond van 20.00 uur tot

21.30 uur kan de kleding bij mij thuis
worden ingeleverd. Als een ander tijdstip
u bercr uitkomt kunt u natuurlijk altijd
even contact met mij opnemen om een
afspraak te maken.

Het is de bedoeling om donderdag 13
april voor het eerst een verkoopdag te
houden in het pand aan de Elbasterwei
517 (naast de Geref. Kerk) van 13.00 uur
tot 16.00 uuÍ en 's avonds van 19.30 uur
tot 21.00 uur.
Voortaan is elke tweede donderdag van
de maand de vaste verkoopdag op bo-
venstaand adres.
Voor vragen, suggesties en opmerkingen
kunt u me natuurlijk altijd bellen.

Met vriendelijke groet,
Douwina Iedema

Elbasterwei 25, Holwerd
0519-562395
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De supportersvereniging Holwerd telt
momenteel 140 leden, ongeveer een jaar
geleden begonnen \4/e met de nieuwe op-
zet, toen hadden we 60 leden, werd er
een jaar geleden alleen maar bingo, kla-
verjassen en draaiend rad georganiseerd,
nu organiseren we ook biljarten, jeugd-
bingo en spelvonden tevens werken rve
zo nu en dan samen met de activiteiten-
commissie van de w Holwerd om iets
voor onze voetballende jeugd te organi-
seren, door de uitbreiding van acticitei-
ten hebben we besloten her bestuur met
één persoon uit te breiden, Tjerkje
Kuiphof hebben we bereid gevonden om
in het bestuur plaats te nemen.

Biljarten:.Voor de jeugd van.14 tlm.20
jaar organiseren we zo nu en dan een bil-
jarttoernooi, dit zijn zeer geslaagde avon-
den voor onze jonge biljarters, een ieder
speelt eerst twee partijen uraarna aan de
hand van het gemiddelde en de gewon-
nen partiien berekend wordt wie tegen
wie moet in de finaleronde. Volgende
biljarttoerno oi zal hoogsrwaarschijnlijk
plaatsvinden op 24 maart (datum is on-
der voorbehoud)

Spelarrond: Op 25 februari hebben we
voor het eerst een spelavond georgani-
seerd, voor de aanwezige deelnemers wa-
ren leuke spelletjes bedacht, uiteindelijke
winnaars waren: le prijs D. Kuipers, 2e
prijs R. Hellinga, 3e prijs A. Stapert.

De vrijdag daarvoor organiseerden we in
samenwerking met de activiteitencom-
missie w Holwerd een spelavond voor de
jeugdleden van de voetbalvereninging
Holwerd, bijna alle jeugdleden ïvaren
aanwezig en maakten er een dolle boel
van tijdens het spelen van de spelletjes.

Bingo: 28 januari was de kantine van de
sporthal weer gevuld van 56 personen
voor de bingo, hoofdprijs deze avond (4

waardebonnen à f 100,-) werd gedeeld
door Gerrie de Vries en Johannes de

Jong, zi1 hadden elk een goede bingo in
de tiende ronde waar altijd gespeeld
wordt om de hoofdprijs, de volgende
bingo is op 17 maart met als hoofdprijs
een tuinset, de laatste bingo van dit sei-
zoen is op t4 april.

Klarrcrj assen: Uitslagen ;

7 januari le K. de Yries75l4 punten,
2e D. v.d. Galien 7051 pun-
ten,3eJoh. de Jong6656
punten, 4e R. Liezin ga 6.601

Punten.

4 Ëbruari: le R. Liezinga6893 punten,
2e A. v.d. Galien 6695 pun-
ten, 3e G. Tamminga6677
punten, 4e E Talsma 6627

Punten

Laatste klaverjasavond van dit seizoen is
op vrijdag 7 april.

n het competi-
zaterdagsmid-
op de affiches.

Draaiend rad: Na elke competitie thuis-
wedstrijd van Holwerd om 16.45 uur in
de kantine.

de sup-
ste lid

adres

Supporterwereniging:

J. Anjema, Gernierspaad 1 tel. 2105.
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Koninginne drg, z.aterdag 29 apfil 2OOO

De akdviteitencommissie organiseert ook dit jaar weer in samenwerking met de
Oranjevereniging diverse aktiviteiten op Koninginnedag in sporthal de "Ynset".

Programma:

9.30 u.
10.00 u.

12.30 u
16.30 u.
16.30 u.
21.30 u.
22.00 *

Opstellen optocht
Optocht loopvolk, fietsen enz. onder begeleiding van de beide muziek-
korpsen. De mooiste creaties vallen in de prijzen. Na afloop worden de
kinderen die meedoen aan de optocht getrakteerd op een ijsje.
Hobby / Vrijmarkt, Entree f l,-
Optreden Shanrykoor "De Pipegaaltsjes" uit Rottevalle. Entree f 2,50
Kinderdisco in de kantine m.m.v. "Nightlife". Entree f 2,50.
Drive-in show "Nightlife".
Loose ends

Entree 's avonds f 15,-. Voorverkoop f 12,50 Sporthal de Ynset en Videotheek 't
Hoekie.
Voor opgave Hobby/Vrijmarkt kunt u bellen: Margit Dijkman 0519-562086

De blolfink
(Koolmeesje)

Hiel betiid
yn'e maitiid

hearst my s.iongen
in skel tie-ta tie-ta
ik bin akrobarysk

en hingje soms
op'e kop

oan 'e apenóten
dy t ik graach

mel
ik bin giel

mei swart-wite kop
ik bin in blokfink

fan Sara Hofman
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Eind 1999 is er ook in Holwed een
groencommissie ingesteld. Deze werk-
groep stelt zich de volgende vraag: Op
welke manier kunnen in de dorpsbosjes
de landelijke, recreatieve en natuurwaar-
den worden verhoogd en hoe kunnen de
bosjes in de toekomst een bijdrage leve-
ren aan het welzijn van de dorpsbewo-
ners?

Het doel is om de bosjes op te knappen
en toegankelijker te maken.
Een aantal leden van de werkgroep
maakte een rondwandeling door de
dorpsbosjes en krvam tot de volgende
conclusie:
Het Tèebosk aan de zuidkant van
Holwerd is, in tegenstelling tot veel an-
dere dorpsbosjes een bos met een mooie
bomenvariatie en is aardig aangelegd met
paden en open stukken. 'W'el moet er
veel gesnoeid worden om sommige bo-
men zoals de berken, meer ruimte te ge-
ven. Ook kunnen er meer bankjes, klim-
rekken, e.d. geplaatst worden.

Het Ysbaanbosk vond de werkgroep ook
een mooi aangelegd bos. Ook daar kun-
nen meer bankjes geplaatst worden bijv.
aan de molenkant.
Voor beide bosjes is de toegang zeer
slecht. Er z\n modderige paden vooral
aan het begin en onduideli.ike toegangen.
Voor het Ysbaanbosk geldt ook nog dat
er maar één ingang is aan de voorkant.
Er zou een pad door moeten lopen wat
een ingang krijgt aan de Medwerterwei.
Dhr. J^n Piet de Boer van
Landschapsbeheer heeft al deze punten
met de werkgroep besproken hij zal bij
de gemeente subsidie aanvragen voor de
genoemde wensen.
Na de zomeÍ wil de werkgroep aan de
gang met het snoeien en uitdunnen van
de bosjes. Daar vragen zij ook plannen
om schoolkinderen hierbij in te schake-
len. Zo kunnen kinderen leren dat je
niet alleen een hut kunt bouwen in een
bos maar dat je er ook veel kunt leren
over de natuur.

t
t

OEÀCHIE D()RPSOE]I()ITI{,

Bij deze wil ik graag van de gelegenheid
gebruik maken om iets meer over mijzelf
en mijn werk te vertellen. Zoals u mis-
schien al heeft gezien of strals zult zien
heb ik besloten vanaf vandaag ook een
advertentie te zetten in ons dorpsblad.
Het leek mij een goed idee om op deze
manier onder de aandacht te brengen dat
ik sinds drie en een half jaar werkzaam
ben als financieel adviseur. Mocht u dus
op financieel gebied (hypotheek, veÍz,e-

kering, spaarprodukt, etc.) iets nodig
hebben ofgewoon een advies zou u ook
via mij een offerte kunnen aanvragen.
Misschien zou ik best iets voor u kunnen
betekenen. Mijn werkgever heet NBG fi-
nance, vroeger heette we gewoon

Nederlandse Bemiddelings Groep maar
ook bij ons heeft de modernisering toe-
geslagen. '§7'e doen dus ook niet alleen
meer bemiddelen maar maken voor een
klant echt een financieel plan waarin we
rekening houden met alle aspecten op fi-
nancieel gebied. Zoals de toekomstige
belastingherziening, de A.O.§7. voorzie-
ningen etc. Dus niet alleen kijken we
naar het heden maar ook naar de toe-
komst. §7'e zijn een redelijk groot lande-
lijk opererende groep adviseurs met kan-
toren in Nieuw Leusen (bij Zwolle),
Beuningen (bij Nijmegen), Enschede,
Groningen en Valkenswaard waar ons
hoofidkantoor zit. Ik hoor dan natuurlijk
bijGroningen.

I
I

I



D0PPSBEUIIG |10LWEPD. naat 2000

Als u denkt dat ik iets voor u zou kun-
nen doen (u wilt een huis kopen of
nieuw laten bouwen of u wilt een pen-
sioenverbetering) belt u mij dan eens

vrijblijvend op voor een afspraak.

Misschien tot ziens!

Fokke van der Meer, de Teebus 26
9 1 51 IO( Holwerd, tel. 0519-562098

I
I

stïtltolll0 H0ttrERD

De traditie wordt voortgezet!
De horeca ondernemers in Holwerd heb-
ben de, inmiddels aJ 4de kroegentocht
op de agenda gezet, en wel op 24 maart
2000!!
Iedereen kan genieten, swingen, of uit
zijn dak gaan op de verschillende mu-
zieksoorten. De volgende lokaties doen
mee;

*HCR "Het Amelander Veerhuis":
Henk en Ida wisten hier "Re'm 'oly' uit
te nodigen met schitterende volksmuziek
uit alle windstreken, van Friesche tot
Bulgaarse!

*HCR "de Gouden Klok":
Meezingen en hossen met Holland
Goud van Oud, verzorgd door "de
Vrijbuiters" bij '§íietse 

en Hannie

*Caft "De Steeg":
Rense, Ruthy en Jakob hebben gekozen
voor Pitbull Blues van de band "Road
House". Als je durft te worden vast ge-
pakt, door elkaar geschud en niet meer
te worden los gelaten tot dat je uit je dak
gaar!

En in:
*Bar Dancing "Het Hoog(s)te Punt"

kan men swingen op de muziek van de,
inmiddels d bekende, top 100 band
"Strange".

Je ziet het, voor jong en oud (en alles wat
daartussenin zit) er is voor elk wat wils!!!

Het spektakel begint om 21.30 uur en
zal om 2.30 uur aflopen.

<<<De voorverkoop van de buttons>>>
Toegangsbewijs voor alle 4 lokaties is tot
24 maart 18.00 uur f 12,50 daarna aan
de zaal f 17,50. Toegangsbuttons zijn
verkrijgbaar bij de deelnemende lokaties.

Voor dit evenement zijn de munten van
HCR "De Gouden Klok' en Bar
Dancing "Het Hoog(s)te Punt" inwissel-
baar bij alle vier lokaties

Taxi Centrale Dongeradeel zal zich inzet-
ten om iedereen veilig en op djd weer
thuis te krijgen.

Tenslotte rest ons nog te vermelden dat
dit evenement plaats vindt, met de hulp
en coördinatie van fam. D. '§7'iersma vaí
Cafe/Restaurant "Land en Zeezicht", en
met sponsering van onze leverancier.

{
I SIEU]I ()1{S EIOE]I JEUODOTB()UW ''IHE S()U]ID" I}I H()LWERD!

Al sinds eind 80-er jaren heeft Holwerd
een eigen, destijds nog uniek, jeugdge-
bouw. Dit gebouw is gevestigd aan de
Visweg nabij de Hervormde Kerk te
Holwerd. Ons jeugdgebouw wordt sa-

men met de peuterspeelzaalvan Holwerd
gebruikt. '§Tekelijks is het gebouw op een
vast aantal avonden geopend, dit wordt
gedaan door en voor de jeugd van
Holwerd. Overal in dorpen om ons heel
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zien we in krantenartikelen dat er mel-
ding wordt gemaakt van nieuwe jeugd-
honken, dus in Holwerd zijn wy in een
bevoorrechte positie dat wij al jarenlang
een goed opgezet jeugdwerk hebben.
Over de afgelopen jaren vdt een steeds
terugkerende opgaande en neergaande
lijn van belangstelling te constateren.
Deze golfbeweging is mede te wijten aan
de leeftijdsopbouw van de jeugd in
Holwerd. Momenteel zitten we met de
beschikbare aantal jongeren in een min-
dere periode.

Toch is er op dit moment toch nog een
vaste groep jongeren die regelmatig in
"The Sound" te vinden zijn. Ook is er
voor de jongste inwoners van Holwerd
een knutselclub, waar onder begeleiding
van enthousiaste ouderen met weinig
materiaal hele leuke dingen gedaan wor-
den. Gedurende het gehele jaar organi-
seert het A-team, ons activiteitenteam,
voor verschillende leeftijdsgroepen diver-
se activiteiten. Misschien is het eens een
leuk idee om deel te nemen aan één van
deze activiteiten. Let daarom goed op de
publicaties in het dorp. Het is tenslotte
belangrijk om ons dorp ook voor de jon-
gere levendig te houden.
Daarnaast is er nog een tendens vast te
stellen, dit is de medewerking van vrij-
willigers om "The Sound" draaiende te
houden. Dit is echter niet een probleem
voor ons jeugdgebouw alleen, spijtig ge-
noeg hebben alle verenigingen hiermee
te kampen. Toch hebben wij altijd weer
goede verwachtingen aangaande de be-
trokkenheid met het jeugdwerk in
Holwerd.
Daarom willen wij alle inwoners, oude-
ren én jongeren, oproepen om eens een
kijkje te komen nemen in "The Sound".
Dan kunnen jullie zelf zien wat er zoal
voor de jeugd gedaan wordt, en kunnen
er misschien enkele vooroordelen \ryor-
den weggenomen. '§?'ant tot onze grote
spijr heeft ons jeugdgebouw niet bij ie-

dereen in Holwerd een even goede naam,
dit is volgens het bestuur én de betrok-
ken vrijwilligers niet terecht. Natuurlijk
gebeuren er wel eens dingen die niet he-
lemaal in orde zijn, maar moet daarom al
het werk van "The Sound" met de grond
gelijk worden gemaakt?
Net als alle andere jeugdinstellingen in
en buiten onze gemeente heeft ook "The
Sound" te kampen met de opkomst van
de 'drankecaravans'. Graag zien wij dat
de jongeren van Holwerd, wanneer ze

dan toch drank willen gebruiken, dit on-
der toezicht van volwassen doen.
Dit heeft het bestuur van "The Sound"
doen besluiten om, eerst als proef,, te be-
ginnen met het verstrekken van drank
volgens de is
natuurlijk e-
lijke leeftij e-
houden.
Alhoewel de jeugd zelfs grotendeels zorg
draagt voor het reilen en zeilen van de
openstelling, is er toch enig toezicht no-
dig van ouderen, dit gebeurt middels de
zogenaamde kijkdiensten. Het draaien
van een kijkdienst komt erop neer dat
men het gebouw opent, tussentijds een
keer komt kijken of alles nog naar wens
gaat en na afloop van de avond, dit is

een vast tijdstip, het gebouw afsluit.
Graag zouden wij een aantal nieuwe vrij-
willigers vinden die, afhankelijk van het
aantal, eens per week of eens per twee
een kijkdienst willen draaien, of door an-
dere werkzaamheden "The Sound" én de
jeugd van Holwerd wil helpen.
Mocht u tenslotte nog leuke ideeën heb-
ben voor het jeugdwerk in Holwerd,
schroom dan niet om contact op te ne-
men met één van de bestuursleden van
"The Sound".

'§(i'e hopen u spoedig te mogen begroeten
in "The Sound".

Names het bestuur van "The Sound"
Richard Rintjema

T
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Nog even en het Boule seizoen gaat weer
van staÍt.

De datums van de voorjaarscompt. zijn
op Dinsdagavond 18 april, 25 april, 2
mei, 9 mei, 16 mei, 23 mei, 30 mei, 6
juni, 13 juni, 20 juni.

De najaarcompt. begint op 4 juli, 1l
juli, t8 juli dan gaan we eerst op vakan-
tie en beginnen lveer op 22 aug., 29
aug., 5 sept., 12 sept., 19 sept., en 26
sePt.

Dat waren de wedstrijden voor de
compt. ze beginnen allemaal om 19.00
uur.

Dan hebben we nog de zaterdagen en
zondagen voor wedstrijden onderling en
Toernooien.

Zondag 16 april de eerste wedstrijd nor-
maal beginnen deze om 14.00 uur
7nndag30 april
Zawdagl3 mei kind/ouderpartij 17.00
uur oPgave tor/met 10 mei

Zondag 14 mei J.r, Buwaldapartij
Kampioenschap opg. t/m l0 mei
7nndag28 mei
Tnndag l8 juni
Zaterdag I juli Klaaiklutentoernooi St.

Jacob aanvang 16.30 uur.
Zondag 9 juli Steegparij aanvang 13.00
uuÍ opgave voor 5 juli
Zondag 23 juli Beste man of vrouw
2000
Tnndag 12 aug. Amelander Veerhuis
partij Nacht Boulen aanvang 19.00 uur
Z,ondag 3 sept. Pearke Boulen opgave
voor I sept.
Zondag 17 sepr. Laatste wedstrijd en
verder ys en wederdiende.
Dan op zaterdag 7 okt. het Grote Bos
toernooi in Vledder.

Hierbij willen we het maar laten het lijkt
ons eerst wel weer genoeg om de zomer
door te komen en hopen dan ook weer
op een goede opkomst

de commissie
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Het ouderenwerk is goed bereikbaar.
Als het voor u moeili.ik is om te komen,
dan komt ouderenwerk naar u toe.

Eén telefoontje is voldoende.

Samen met u wordt er gezocht naar een
goede oplossing.

Stichdng'§Telzijn Ouderen
Dongerradeel rel. 0519 -292223

Z()MERPR(}ORÀMMA 2()()()

55+ reis
Het is weer tijd om over de 55+ reis na
te gaan denken.
Als dorpsbelang vragen wij ons af of het
nog nodig is om dit te organiseren.
Naruurlijk doen wij het graag, maar als
ïve zo om ons heen kijken dan worden er
ook andere soort gelijke reisjes georgani-
seerd en bent u ook wel eens op een an-
dere manier er een dagje uit. De afgelo-
pen jaren was u gewend dat er aldjd nog
een telefoontje van Margit Dijkman
lnram om te vragen of u ook mee ging.
Dit jaar doen we dit niet en hopen we
dat als u echt belangstelling heeft u zich
de komende week opgeeft.'Wilt u dit doen tot uiterlijk 5 april bij
A-1, rr I --
stellen, dit is de medewerking van vrij-
willigers om "The Sound" draaiende te
houden. Dit is echter niet een probleem
voor ons jeugdgebouw alleen, spijtig ge-
noeg hebben alle verenigingen hiermee
te kampen. Toch hebben wij dtijd weer
goede verwachtingen aangaande de be-
trokkenheid met het jeugdwerk in
Holwerd.
Daarom willen wij alle inwoners, oude-
ren én jongeren, oproepen om eens een
kijkje te komen nemen in "The Sound".
Dan kunnen jullie zelf zien wat er zoal
voor de jeugd gedaan wordt, en kunnen
er misschien enkele vooroordelen lvor-
den weggenomen. 

'§0'ant tot onze grote
spijt heeft ons jeugdgebouw niet bij ie-

U hebt het ook va$ al uit de media ver-
nomen dat Friesland de eerste drie we-
ken van juli bol zal staan van activiteiten
en dat er een 'hoop "Friezen om
utens"naar hun geboorte provincie terug
komen om aI die activiteiten mee te ma-
ken. Als het ware zal het een hele grote
reiinie zijn.In Holwerd zullen er festivi-
teiten zijn op 13, 14 en 15 juli
In het kort weer even uw geheugen op-
frissen (in de Doarpsbel van juni wordt u
helemaal op de hoogte gebracht)

13 iuli. onthulling borstbeeld van 'W'aling

Dijlcstra.
. concert door koren en korpsen

Graag zouden wij een aantal nieuwe vrij-
willigers vinden die, afhankeli.ik van het
aantal, eens per week of eens per twee
een kijkdienst willen draaien, of door an-
dere werkzaamheden "The Sound" én de
jeugd van Holwerd wil helpen.
Mocht u tenslotte nog leuke ideeën heb-
ben voor het jeugdwerk in Holwerd,
schroom dan niet om contact op te ne-
men met één van de bestuursleden van
"The Sound".

'W'e hopen u spoedig re mogen begroeten
in "The Sound".

Names het bestuur van "The Sound"
Richard Rintjema



'lt Amelander Fearh0s'
Ljouwerterdyk5 - Holwert - te!.0519-561207

r Hote!
r Kaffee
r Sliterij
r Petit Restaurant

Foar al jo brulloften en gearkomsten
Akkomodaasje fan 15 oant + 200 personen

Henk & lda

Schilder en spuitbedrUf

Doerema
Holweràerweg 14-A, 9145 RKTernaarà, tel. 051I-571345

- Alle schilàerwerkzaamheàen
- Glaeeervlce, w.o. àubbele beglazlng
- Verkoop behang- en verfarïikelen
- Spuitwerk

Ternaarà - Holwerà - Anjunr
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worden die speciaal voor deze dagen ge-
maakt zijn.

. t Avonds zal er een avond met voor
elk wat wils zijn rve noemen dit zo-
als \laling Dijkstra vroeger zei
"winter jCrne nocht" maar dan in de
z0meÍ.

15 juli
. In heel Friesland zal er dan Frieslan

keatst zijn en zo ook in Holwerd,
ook mag hier door Friezen om
utens aÍrn meegedaanworden

. Een aantal van de vrijdag activitei-
ten zijn er ook op de zaterdag

Op de zaterdagavond is er in Cafe "DE
STEEG" de Rolling stones coverband
RED SOX
Alle lekkere rock 'n Roll- sixties en
seventies nummers komen ruimschoots
voorbij.
En in "HET HOOG(S)TE PUNT"
komt de Top 100 band PNME SUS-
PECT
Verder verzoÍgt de Horeca van Holwerd
een Simmer 2000 menu van mei tot ok-
tober.

Dorpsverciering
Zoals ook in de vorige Doarpsbel ge-
noemd zouden we Holwerd graag ver-
sierd zien tijdens deze dagen. Misschien
dat er iets gedaan kan worden met vroe-
ge! nu, en de toekomst.
Maar er zijn ook panden in Holwerd
waar misschien iets gedaan kan worden
met hoe heeft het er vroeger uitgezien,
wie hebben er allemaal gewoond, enz. U
zou in uw tuin daar over iets kunnen
maken. Het is maar een idee, Misschien
dat u dit op kunt pakken als straat of
buurwereniging.

Financiële actie
Het organiseren van deze feestdagen kost
het nodige geld, voor het borstbeeld
heeft de gemeente subsidie toegezegd en
ook kri,igen we een kleine vergoeding per

inwonerstal, maar toch doen we een be-
roep op u als inwoner van Holwerd.
In de week van24 tot29 aprilkomen we
met een lijst bij u aan de deur en hopen
dat u bereid bent om een bijdrage te ge-
ven.

Mochten we u niet thuis treffen en u
wilt toch graag iets geven, maak dan uw
bijdrage over op rekening nummer
29.84.37.295 bij de Friesland bank.

ALVAST HEEL HARTELIJK DANK
En dan nog even dit, ons bordje van "wy
dogge mei "dat aan de Dokkumer kant
van Holwerd aan het plaatsnaambord
was bevestigd is nog steeds niet terug.
Mocht u er iets vaÍl \Àr'eten, dan horen wij
dat graag. De werkgroep Simmer 2000.

Meldpunt Verkeersonrreili gheid
Sinds april vorig jaar heeft Veilig Verkeer
Nederland, district Friesland het "meld-
punt Verkeersonveiligheid" ingesteld. De
bedoeling hiervan is inwoners van
Friesland één centraal aanspreekpunt te
geven, waar hij of zij met vragen en
klachten met betrekking tot de ver-
keers (on)veiligheid terecht kan.

Uit onderzoek is gebleken dat het over-
grote deel van de bevolking niet weet
waar een klacht ofvraag over verkeersvei-
ligheid neergelegd kan worden. Het is
lang niet iedereen duidelijk wie verant-
woordelijk is voor het wegbeheer en op
welke manier de wegbeheerder benaderd
kan worden. Daarnaast kunnen er situ-
aties zijn waar duideli.ik behoefte is aan
het oordeel van een onafhankelijke, des-
kundige instantie.
Eén telefoontje is genoeg; op het meld-
punt kunt u terecht met al uw klachten
en tips, maar ook met vragen over ver-
keersonveilige zaken in de Friese provi-
cre.

Elke melding geldt. Stoort u zich ook



'l/wz eut prn/ecíe @/lé/r/t*t4 cn*t ac& cso4tótt?

LOTUS SELEKtION gordijnstoÍfen
LOTUS SELE KIION roomdecorotie
TAPIJTMEESTERS topijt en vinyl
MC-CLOUD sloopcomfori

mooie kollekties tegen een redelijke priis!

BRON
WONINGINRICHTING
W. Dijkstrostroot ó,915l JK Holwerd
iel. 05 I 9 -5ó1254, fox 051 9-5ó22ó5

Uw adviseur:

Voor al uw hypotheken,
verzekeringen
spaarprodukten.

nce
F. v.d. Meer
De Teebus 26
9151 KX Holwerd

Tel. 0519 - 562098
Fax. 0519 - 562098
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wel eens aan een automobilisten die in

voor nu één makkeli.ik bereikbare instan-
tle ls.
Het meldpunt neemt uw zaak serieus. Ze
zoÍgen ervoor dat uw melding terecht
komt bij de verantwoordelijke organisa-
ties. Dit zijn o.a. de politie, gemeente,
waterschappen, fujkswaterstaat, provin-
cie of openbaar vervoersbedrijven.

En daar blijft het niet bij. Ze houden u
verder nauwkeurig op de hoogte van het
resultaat van uw melding. Zo weet u dus
wat er met uw melding gebeurt! In hoe-
verre een verkeerssituatie wordt aange-
past, hangt af van de mogelijkheden van
de wegbeheerderc. Zij worden zich in ie-
der geval bewust van verkeersonveilige si-
tuaties.

Ze kunnen uw ideeën goed gebruiken;
Ze hechten waarde aan uvr ideeën U
bent per slot van rekening degene die
met de verkeerproblematiek heeft te ma-
ken. Uw mening is daarom van groot be-
lang! Met uw mening helpt u het meld-
punt verkeers(on)veiligheid en de wegbe-
heerders de knooppunten in het verkeer
te ontdekken en op te lossen. Aarzel dus
niet en -..Bel altijd als het gaat om ver-
keersonveiligheid! 058 - 2159995.

Flessen actie voor interkerkelijk kin-
derkoor "Sjong maÍ ta "

Op dinsdag 4 april organiseert het kin-
derkoor "Sjong mar ta "een lege flessen
actie.
's Middags vanaf half vier kunt u ons aan
de deur verwachten om lege statiegeld
flessen op te halen.
Bij de Garantmarkt worden ze door ons
ingeleverd en van de opbrengst kunnen
wij weer een stukje voortbestaan van het

kinderkoor garanderen
í" ,.g"o"?É,-it t.i niet prachtig om
een kind te zien en horen zingen?
Daarom rekenen we graag op uw bijdra-
ge doormiddel van een lege fles.
'W'e komen graag bij u langs op 4 april
vanaf 15.30 uur.

Advent sing-in
Uit naam van alle deelnemende vereni-
gingen brengt de werkgroep van de ad-
vent sing-in u op de hoogte van de be-
slissing om dit jaar 2O0O geen Advent
sing-in te organiseren
'§7'e doen dit niet omdat het niet meer
aanspreekt of bevalt, dat in tegendeel
'want we mogen ook op de laatst gehou-
den advent sing-in terug zien als een zeer
geslaagde.
Nee, we nemen even een jaar om op
nieuwe ideeën te komen en meer tijd te
kunnen besteden aan misschien een con-
cours ofeen te geven concert, enz.
'\)(/'e houden een stop maar pakken het in
2001 weer op en hopen dan weer een
prachtige advent sing-in voor u te kun-
nen verzorgen

Namens de werkgroep Anke Hoekstra.

Nog even stilstaan.
Toen ik in de afgelopen week (begin
maart) bezig was met de voorbereidingen
voor deze Doarpsbel kwam het bericht
dat Sjoerd Dijkman overleden was.
In de vorige Doarpsbel van december
heeft hij nog een verhaal vooÍ ons ge-
schreven over "IT BOEMETIREINTSJE"
en dit was niet het enige verhaal dat hij
vooÍ ons op papier heeft gezet, we heb-
ben er van meerdere mogen genieten.
Nu is er een eind aan die verhalen geko-
men en ik zal deze inbreng van Sjoerd
Dijkman missen in de doarpsbel, het was
zeer gewaardeerd 

Anke.



Fonteinstroot ló, 915l JW Holwerd
Telefoon : 05.l 9 -562323, Telefox: 05.l 9 -562234

Het iuiste adres
Yoor al uw:

o recepties en
trouweriien

. vergaderingen
o koffietaÍels
o warme/koude

buffetten
o diners

telefoon
0519.561406
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EN GRONDYEB'ZET

H O LW E R D, stationsweg 1 0, 05 1 9-5 617 29156197 O, f ax05 1 9-55 1 320

SURHUISTERVEEN, grenswe g 19, tel./fax 0512-361542

o Verhuur van mobiele hijskranen 18 Um 70 ton, gieklengte 55 meter
o Aanneming van grondwerk en slotenschoonmaak
o Verhuur van hydraulische graafmachines mobiel en rups
o Verhuur graafmachines met lage gronddruk (moerasrupsen).

Tevens het adrcs voor uw tp,ot in en
uit hetwater Billijke prijzen!

KOOS YAN DER ENG
TimmeF en onderhoudswerk

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

Stationsweg 2

9 rs r JN HOLWERD

Telefoon (0519) 562308

Fax (0519) 561939



De Alles in één Polis
dan bent u gemakkelijk en voordelig verzekerd

De naam zegthet al: voortaan heeft u nog maar één verzekeringsbewijs
nodig voor al uw schadeverzekeringen. Dat is gemakkelijk en
overzichtelijk. Bovendien is deze verzekering zeer voordelig. U kunt
namelijk een korting verdienen tot maar liefstl2%o. In veel gevallen heeft
u dan éénveruekering gratis. En heeft u schade? Eén telefoontje en we
maken er werk van,24 uur per dag, ook in het weekend.

Wilt u meer weten, haal dan de folder bij één van onze kantoren, of maak
een afspraak met uw adviseur.

Rabobank Noordoost Friesland
Vestigingen te Anjum, Burdaard, Darnwoude, Dokkum, Ee,

Ferwert, Hollum, Nes (A), Schiermonnikoog, Tentaard,
O o ste rnij kerk, Ve enw ouden en Zw aa gw e steinde

Kantoor Ternaard:
Holwerterdyk 2

9145 RK TERNAARD
Telefoon: (0519) 57 1292
Fax: (0519) 57 18 88
E-mail: rabo3433@tref.nl
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Ons Dorp

Het visitekaartje van een dorp is de en-
tree. De eerste indruk; belangrijk als het
definitieve oordeel wordt geveld. Het
beeld wat Holwerd geeft bij de binnen-
komst van het dorp is niet onverdeeld
fraai. De afgelopen jaren is er toch wel
het een en ander veranderd en verbeterd.
In dit artikeltje aandacht voor het ge-
zicht op ons dorp vanaf de
Ternaarderdyk op de Terp/Pollewie.

Tot enige jaren geleden: Een beeld ge-
vormd door woonhuizen, enkele opslag-
ruimtes (garages) en een grasveldje.
Ondanks de goede staat van onderhoud
van de woonhuizen, een fleurige aankle-
ding van de tuinen toch een rommelig
gezicht. Nu is dat heel anders.

De opslagruimtes (garages) zljn ver-
bouwd tot woonhuizen. Zowel de voor-
malige garage van der'§7al als de vroege-

re smederij Dijkman zijn omgetoverd tot
woonhuizen die de vroegere bouwmassa
eer aandoen. Op het grasveldje is een
nieuwbouwwoning verrezen, maar wel
van die kwaliteit dat er van het straat-
beeld sprake is.

Geweldig wat daar met gevoel voor pro-
porties en historie is neergezet.
Een dikke pluim,lijkt mij.



Zuivelhandel

Bergema-Banga v.o.f.

'uitgekiend
vers-assortiment'

Wij komen bij u in de straat.
Wij zien u graag in de winkel of winkelwagen.

Pölewei 2 - HOLWERD, tel. 0519-561423

Huisspecialiteiten:
Friese kaas en rollade van 't spit.

Dirk en Jitske

Nu ook:

Het lekkerste brood
en gebakuit debuurt

van Bakkerij Reyenga te Dokkum

Dagvers verkrijgbaar bij Dirk en Jitske
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o (Ecrs r Werter
o §crnitcrir
o Verwcrrrnirrg
o Dcrk- en Zinkrrerk

VOORSTRAAT 2 - HOLWERD rel. o5r e-561373 Íox s61267

BOUWBEDRIJF

E. Colmer &ZnB.V.
Aannemer B. en U.

Het adres voor al uw

NIEUWBOUW

ONDERHOUDSWERK

RESTAURATIEWERK

Kerkstraat 10, HOLWERD - tel. 561277 -tax562024
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DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd: dinsdag 17.05 - 17.40 uur

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

OPENINGSTIJDEN
POSTAGENTSCHAP
Maandas um vrijdag: 

?a1h1?;l8orï|,,.



f7tffi,,"*'"* r 'uö 8r.7: ' e.cr 
\

d puthl

DE OPSLACH 2, HOLWERD - TEL. 05í 9-56í 888

Vraag ook eens naar onze mogelijkheden voor

x diverse salades
x koude en warme hapjes

x plate-service
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HUISARI§
Dokter Maltha, spreekuur volgens

{spr,aak, tel. 56 I 30 l,'stationsweg 25"
Uitsluitend bij spoedgwallen: tel.
562255
Dr. Ch.F. vd. Lugt tel.05l9-57t316
Dr. P.D. Luyendijk tel. O5l9-57t218

rRESE U]ID
Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
ïrr'oners uit Noord- en Midden-Friesland

rglng, -

9.00 - 18.00 uur in Dokkum, Strib:?:
Birdaarderst rua*teg 7 0.

Friese zorgwinkel:
Voor alle informatie: 0900-8864 (24 uur
per dag, ca,22 cert per min.) Tesselscha-
destraat 29, ggl3 HA, postbus 417,
8901 BE Leeuwarden.

(0iltÀtil)Rtsstlt
Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graaf,,
Stasjonswei 43, rcL. 561 809
Uitrraarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaardeider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele tel. 06-22346654
Bij diens afrlrezigheid: §?'. van der Meij,
Kloksrjr.4, tel. 561639

tïsr0ïHtRÀPrt
J.R. Moorman, pralcti.ikadres:
Bloem-steeg 6 (ingang àld Pollewei), rel.
562478t561876.

HUISÀRTST}IUB()RAI()RIUM
Plaats: Nije Nijhof, maandagmorgen
van 10.00 - 10.15 uur.

NilDÀRTS
Mw. van der'W'oude, Beyertstraar l0l,
tel.562300.

PTDITURT

M. Rintjema-lGuize
Morgenzon l0
Behandeling op afspraak, tel. O5lg-
56t689.
Elisabeth Boersma
Ringweg 34 Brantgum, tel. 561594

BESIUUR

Voorzitter:
Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Secretaresse:

Tineke Veldema
Pollewei 16, tel. 562161

Penninsm.:
Dirk Bergema
Pollewei 2, tel. 561423

Redactie:
Anke Hoekstra,
Fonteinsrrjitrc 7 4, tel. 562459

Leden:
- Egbert Boonstra

Gama 3,rcL.562421
- Marten Slager

Landswelvaren I 9, tel. 562207
- Tjeerd Jager

Hoge buurt 15, rel. 561904
- Hennie Hiddema

Medwerd l, rcL. 561370

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9150 AA Holwerd.

11{ITTíERE}I I((IPU

Agenda datumt uiterlijk 29 mei 2OOO
inleveren
De doarpsbel van juni zal geheel gewijd
zijn aat de Simmer 2000 activiteiten en
zal dan huis aan huis verspreid worden.
Agenda datumt kunnen wel worden ver-
meld. Verdere kopij kan weer in
september geplaast worden
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