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wandelpad tussen Mírnerak en
M0nereed, doo
meer van dat
rond Holwerd.
aantrekkelijker te maken voor haar eigen
lnwoners en voor toensten. kuke ideeën
zijn natuurlijk van harte welkom!

veiligheid vooral voor kinderen.

. Het dorpwernieuwingsplan is goedge-
keurd en men zal, als alles meezit,
beginnen met de werkzaamheden in het

. 
*oorj* van2OO2.

meedenken over de inrichting daarvan.

. Alle monumenten van de gem.
Dongeradeel staan op Internet.
Holwerd heeft er 8 De lijst is in te zien

kunt ook zelf zoe-
monumentenin-

.com/holwerd.htm

Hawwe jim se ek sjoen de öfr0ne tiid
r0nom Holwert op de bitefiilden? It is de
Kleine zwaan. Je koene se sjen yn kloften
tusken allegearre soaren guozzon en ljip-
pen. It is wier in frgel fan it leechlàn. Se
nestelje op Yslàn en binne 's winters yn
Nederlàn en Groot-Brittannië om re
résten en te foeragearjen. De Kleine
zwa n trekt yn novimber nei it síden en
glet yn maart wer werom.

doarpsbelang jim dlege-
feestdagen ta en foar it

hoopje vry op in soad
n foar alle doarpsbewen-

ners' 
sara Hofman

m0SffiE ()RtHlDEEEll YÀll ULltM ]ÀBtï UII H()[WERD (zie voork"nt)

ngen zijn foto's die
voorweÍpen uit de
omgeving vindt. Dit

zijn orchideeën, maar ook korstmossen,
vlinders, insecten en dode bloemen. Van
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Labeij is begonnen op de wilde vaart, tot-
dat hij zijn roeping vond en een oplei-
ding begon aan de kunstacademies in
Den Bosch en later Maastricht. Labeij

Ierland maanden
geleden ie gekozen
in Friesl het proces

van waaruit zijn kunst ontstaat als volgt:
waarnem i ng-verbazing-registratie-ver-
werking-bewerking.

Villem Labev kweekt zelf ook orchi-
deeën. M..,r.í die ook orchideeën of
andere planten kweken kunnen altijd
voor advies terecht bi.iVillem Labey. Hij
woont aan de Kamp 15.
Het adres van het Fries Natuur Museum
is: Schoenmakersperk 2 in Leeuwarden.

IilIERUEW - DURI( OEERISMÀ

Durk Geertsma is geboren in Holwerd
)^Ír het Bosma's Plein waar Tine

Durk heeft eerst op
gezeten aan de

rna op de openbare
onswei. Daarna in

Dokkum de ambachtsschool (zo heette
dar toen nog) doorlopen. Eersr metaalbe-
s'erking, daarna monteursklas (kopklas).
ln de winter van 1958 - 1959 deed Durk
ee n vervolgcursus Avondnijverhe ids-
school te Leeuwarden (met een smoes
kn'am hij meteen in de 2e klas) leerling-
srelsel.
ln '591'60 behaalde hij het diploma
Tra-lroren en in'6ll' 62 landbouwwerk-
ruigen beide te Dokkum.
Het middenstandsdiploma werd gehaald
io i"li 1962. (Opleiding bij dhr. Koster
rzn insdruur de Groot te Dokkum).
In de zomer van 1963 lcrvam er in

leren
1968
iding
ateur

(1968) om tenslotte in 1970 de cursus
centrale verwarming te volbrengen.

Beroep
Vroeger noemden we dat smid, later
installatiewerk en fietsenhandel. Vanaf de

merken verkochten we zoals: Rex, Solex,
Puch, Rap en larer Honda met een 4 takt
motor. Maar door de jaren heen zijn we
altijd Gazelle dealer geweest sinds 1922.

Krant
Durk is geabonneerd op de Leeuwarder
Courant. Al vanaf zijn huwelijk, dus 35
jaar. Ook leest hij de Dockumer Courant.

l*zen
Durk leest af en toe een Frysk boek, maar
de technische tijdschriften pluist hij hele-
maal uit.

Muziek
Ik ben a-muzikaal maar houd wel van
lichte operette, klassieke muziek of een
musical.

Hobby's
In mijn vrije tijd samen met Elly erop uit
met de caravan. lk vind het fijn om wat
voor de gemeenschap te doen, zo zft rk aJ
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een aantal jaren in de kerkvoogdij, waar
we momenteel veel tijd besteden aan de
kerl«estauratie.

Sport
Ik ben niet zo'n sportieveling, maar ging
in m'n jongensjaren net ds m'n broer en
zussen naar Charietto en lrregen les van
niemand minder dan... Pietsje
Koopmans. Als er ijs ligt mag ik heel
graag schaatsen.
Maar ja als schaatsenslijper gaat dit eerst
voor, als er dan nog tijd over is doe ik een
rondje op de ijsbaan of als het kan ga ik
le feart ót". Ik zes het maar even. maar
ronclre op cte lrsDaan or als net Kan ga lK
'de feart ót". Ik zeg het maar even, maar
ik heb heel sauw last van een "skythak-

Wie moet er de volgende keer geïnter-
viewd worden?
Oane Dijkstra

Vraag aan diegene
Het sociale beleid van onze gemeente.

ew vroeg Pietsje
iets wou vertellen
de begraafplaats.

e vertellen over de
fiets. Leest u maar.

Momenteel is
Op het oude
kerk wordt in
ven. Hier wo
uitgegeven.

ratie zullen we dit nader onderzoeken. In

De ontwikkeling van de fiets
De fietsen van vroeger waren zwaar en
degelijk. Zo herinner ik me nog de fiers

ik heb heel gauw la een "skFthak-
ke'. Nadere uitleg wil hij welxe . l\aoere ulueg wrt nu wel geven aan
diegene die niet weten wat dat betekent.

Dra*
Ik hou het 't liefst bij een llts slokje of
cen wijntje.

II&l aan
Durk heeft nergens een uitgesproken
hrtel 221, ik heb plezier in m'n werk en
rÉg gtaag met mensen omgaan. Soms
dÉolc hij wel eens: Durk do wolst it ek
elryd wer better witte (een kritische
Lrsrelling dus).

kvindt u van Holwerd
Holwerd is een mooi dorp aan de kust

-ct een karakteristieke toren en kerk die
i in de verte al kunt waarnemen. Jammer
GFD,oeg slaat de onwolking hier ook toe.
Ile ouderen willen van meer zorg verze-
hrt zijn dan Holwerd te bieden heeft.
Tc hóben toch nog redeli.ik goede voor-
daninten hier in het dorp.

Il'r pu u graag willen ontmoeten
[tr hó ik geen behoefte aan.

Do.Fhatrt
f,}zc wordt door mij goed gelezen, het
ILE Ealtelijk
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van oude Jetse Ploeg. Hij had een baga-
gedrager voorop, een opstap aan de
àchteras, hier werd de linkervoet opgezet
dan afzetten met de rechtervoet, hup in
het zadel dan de benen op de trappers en
fietsen maar.
Tegenwoordig worden de frames vaak
van aluminiuh gemaakt wat gewichtsbe-

zien van een batterij. Kwetsbare draden
zijn niet meer nodig.
Vat altijd heel belangrijk is, een goede
zit, dus een juiste afstelling n stuur en
zadel.
Voor de juiste framehoogte kunnen we
een aspirantkoper geheel opmeten, de
maten worden de computer n gevoerd
en u krijgt een heel go d advies.
Natuurlijk spelen uw persoonlijke wen-
sen ook een grote rol.

ï0À1{rEr.rERtE}ililo PR() REoE

spilet foar jimme Sjocbris odn,,,

Graach oant sjen op 4 jannewaris 2002

In klucht yn twa bedriuwen. In stik wat jong en àld oan-
sprekke sil. Op freed4jannewaris 2002yit Sintrum.
Oanfang: 20.00 oere.
Nei öfrin is der wer d0nsjen.

TT$ U DÀI...

-.. de ledenvergadering van dorpsbelang
*'ordr gehouden op 12 maart 2002
rner een feesteli,ik tintie?

--- Henk Bruinsma laatst niet alleen kip-
pen maar ook een ree in zijn hok had?

--- Sint en Piet dit jaar aankwamen op de
pier varr Holwerd en dit een geweldig
feest is geweest?

--- de Iest op één kavel na nu helemaal
vol is gebouwd?

--- d,e conrributie volgend jaar € 4,00
bedraa$?

.--- cÍ nog boekjes re koop zijn over oud
Floiq'e rd geschreven door M.
Geemsma voor Í 20,00?

herinnering in huis hebt hoe
er vroeger uitzag?

... er ook nog n
over'§7'apens n
dorpen in de ?

... deze boekjes verkrijgbaar zijn bij
Tineke Veldema, Pölewei 16?

... Yde Visser de nieuwe beheerder is van
camping de Dobbe en het Mounerak?

... de Stichting Recreatie en Toerisme
nog op zoek is naar een vervanger
voor Yde by zyn afwezigheid of i.v.m.
ziekte?

... u zich hiervoor kunt melden bij Upt
Hiddema, rcL 0519-561370?
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In september schreven wij al weer de 13e
PlaÈackshow uit, wat 13 jazr terug als
een mooie avond begon in The Sound en

Op ng al weer
vol rbereiding
voo beginnen
voo
Het werd weer een geweldige avond,
waar de artiesten weeÍ er alles voor over

(bestaande uit Son.ia Miedema, Sara
Hofman en \íillem Hendrik Verbeek)
een zeer moeilijke avond en wenste hun
succes zoas ook alle deelnemers(sters).
Douwe-Jan als Jantje Smit mocht de
avond openen met het Dwergenlied en
wat \ryas het mooi en met de grote veÍras-
sing de jeugd plotseling als polonaise op
het podium.

Marie Clair en Adjo (uit de woonge-
meenschap) brachten het tot een
prachtige dans en show van Eve met "Let

nde

zijn
vall

Hierna werd er een korte pauze gehou-
den, zodat een ieder een hapje, drankje
bij Akke en haar medewerkers konden
halen.

ea ook weer
Turn of the
'§7endy had

een grote hit van Jennifer Lopez met It
aint funny, keurig §7endy.
'§0'at had de kleine Anita (ook van de

Bernadette en Monique gingen daarna er
weer een mooie act opvoerden van 2
Unlimited met W'anneget Up.'§íat waren
ze mooi in de kleren.

een grote hit
r Lopez.met
et wa§ pnma.
laatste bij de

minit met Toy Box en Superstar. Het was
suPer.

gen bijAkke.

Het was inmiddels d bijna l0 uur dat her
GROTE werk begon. Het begon gelijk al



D0PPfiB1UNG o decenber 2001

rrrdient. Gefelici teerd! ! !

De Kabouters hrvamen laat aan uit België
met hun kabouterdans, wat later bleek
dat het "kabouterdames uit Holwerd
waren', urant ze lowamen achterom en

publiek heen om met
tret podium te komen
ed weer mee. Goed zo

dames, waren er maar meer die de durf
hóben, want wij weten dat jullie met
otftnen veel lol en plezier hebben. Dit
ilerEn de echte kabouters.
Ecn oud winnares Gerry bracht daarna

Eas Jan, John Bart, Steven en Luzen

- 
Syseem of a Clown met Prison

§ry. AIs 2 druppels water waren ze met
& atributen erbij en terecht de 3e prijs

\Mas voor hun, die dit
st werd bijgevoegd.
it ruise werk werd erit ruige werk werd er

n prrchtig nummer_van Celine Dion

brensen.
De Íisco was inmiddels begonnen toen
de artiesten van deze avond om 00.15

gebeurd was en kon iedereen nog dansen
op de discomuziek van Gerard, wat ook
in grote getale nog gebeurde tot t half
twee.

gend jaar op ZATERDAG 9 NOVEM-
BER voor de l4e playbackhow, dat was
onze reactie.
Iedereen die heeft meegeholpen of mee
heeft gedaan. Bedankt. '§í'ant zonder
Holwerd kunnen wi.i dit niet doen.

Maaike en Henk
Videotheek- musicshop "it Hoekje"

I w:ant you to need me door Janneke
lrofessionele wijzr op het podium
dr Na I jaar was zi weer terug en
hcd mooi.

rloneke gingen ook weer 2 ewaren
:er let podium op mer Never again

Milk-inc. Dit waren Patrice- en
lft die hiermee de 2e prijs wonnen,
t -Z'par nog de 3e.prijs, dus volgend
op oar de le pri.is, want het was
rgncldig.
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DE IU!ft JÀ(iER

Tbuile ih op'e.romte ris,huiiere ily e ngcltt,
lyk as me op moàtje dagen eh hjlrstmis urol ris docht,

do seach ik tichte by my in jager op it lln:' 
do seich ik íicmny my in jager op it hn:

dy hie n Keuear oer't shàudir en dioech hwet y'e hàn.

dtt hie dc uryh al spile en lahe ta beshit,

sa gau it ilt í noe/ wier, de trthe jager ilt!

Dir gedicht is oernommen Ét in 6un.llltsje "nije. Fryske foardrachten' fen 1939.
Instjoerd troch Monte de Boer.

Rr(ctuBrE BtsIÀfi slllDs 1979

Ee week op maandagmiddag in het
imseizoen komen wij bij elkaar van 3
- 5 uur. §7e drinken gezellig een kopje
la- pmssn over de gebeurtenissen in de
EÍdd en in ons drop. Verder wordt er
a. vrrhaal vertelt en breien wij vlijtig
mr het goede doel.
f,EiÍ icts van de laatste jaren. Eenmad in

seizoen zijn er twee nieuwe leden bijge-
komen.
De vrouwen vinden het altijd een gezelli-
ge middag.
Voor Albànië worden nu vooral uuitjes
gevraagd voor kinderen van 1 - 6 jaar met
korte mouw.

J.D.§r.-S.

*r .leze St. Nicolaas borduurden we
een gastendoekje, wat
gemaakt wordt en een

breien wij van wol of katoen,
rckken, sloffen groot en klein,

& mand proberen wij op vrijwillige
hL een borduur- of knutselwerkie tewerkje teht, een borduur-
&l

vestjes, sjaals, mutsen en wan-
. A[rs gaat naar kindertehuizen, scho-
o weshuizen in Albanië.

ea wordt vaak gratis beschikbaar
Ook hebben we enkele breisters

dc dub.
heeft de club 13 leden. Dit
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DECEMBER TIP . DECEMBER TIP

Vooral en
de spie an
§ een te
bevelen!
k zryn nu cadeaubonnen te krijgen van

'f 25,00 en *f 50,00.
Iruk om iemand cadeau te geven' maar
ookom te krijgen! (Na de maand decem-
ber ook te laijgen.)

AAT{BIEDING MAAND JANUARI

. EEN VOETMASSAGE VAN € 12,00
NU VOOR € 1O,OO

fhrns zijn er kaarten te l«ijgen die goed
aiin voor 5x een behandeling + I gratis.

\rcOR INFORMATIE:
LIASSAGE STUDIO CARTA KNOL,
TIOGEBUURT 16 . TEL. 297815

ale Massage

- &u.kpuntmassage

SWARIT TYSIER

(merel)

Oeral yn
t0nen
bin ik

te finen.
Ik bin swart

mei giele
eachjes.

Myn wyfke
en bern

binne brÉn.
Ik hàId o sa àn wjirms.

Is dër in frrgel
dy't moaier sjongt

as ik?
Foaral

as de dei
begjint.

Dizze bondel mei f0geltsjes is te l«ijen
by: de skriuwster Sara Hofman,

Morgenzon 12
foar f 2,00 yn 2002 € 0.90
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ullvÀÀRwERtlt I Gt ]t0 "DE lMïSï[ [[R", H()[WERI)
Secretariaac Pölewei l, 9l5l tD( Holwerd. Tel. 0519-562086
Correspondentie-adres: Posóus 3, 9l5O AA Holwerd

Een àmilielid overlijdt...
wat moeten we regelen?

ciële verklaring van overlijden; uiwa-
rwerzorgen/uiwaarwereniging inscha-
kelen;

- familieleden informeren;

gen;
- opbaren: in aula of thuis?

advertende(s) opstellen;
- eventueel bloemen bestellen;
- aangifte van overlijden bij de

Burgerlijke Stand (dit verz.argt de uit-
vaartleider);

- in geval van crematie: wat dient eÍ met
de as te gebeuren?

Na de uitvaart fienen er nog veel zaken
te worden geregeld:

. indien noodzakelijk, een verklaring
van erfrecht laten opstellen in overleg

o 
met nota.s; 

;H*;"-
. en: ziekenfonds,

abonne
. regelen

oPvang
sing).

Hoewel deze opso
niet volledig is, gee
indruk van wat er

en zal het eerste
rtleider in een ont-
pen dan wanneer

moeten worden
et trouwboekje of het

grafbewijs net niet op de plaats waar het
anders lag.

Om als uiwaarwere

door Axent. Daari

Tevens kunt u daar zelfin vastleggen:
'belangrijke gegevens voor mijn nabe-
staanden'
'persoonlijke wensen ten aanzien van de
uiwaart'

{
{

!

ï

L
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'plaatsen waar persoonlijke papieren lig-
gen opgeborgen'.
Ook een codicil is niet vergeten.

Begrafenispolis zoeken

war nooit naar is geuraagd om deze be-
udbaar te stellzn?

dcrgelijke verzekeringsovereenkomsten
..lrterhalen door schriftelijk informatie
a.n te vragen bij de Nederlandse
lYcreniging van Levensverzekeraars
@Urrrl-), Postbus 990, 2501 CZ Den
Haag.

llfiFar na het overli.iden vervalt als regel
fc rec}rt op uitkering. In de praktijk
hm het echter voor dat verzekeraars

taling.

Actie bijverzekeren.

Alle leden
afgelopen
ode kan e

de kosten van een uiwaart sti,igen. Dat
kan voor u reden zi.in om toch nog over
te gaan tot het sluiten van een uiwaart-
veriekering of, mocht u die al hebben
afgesloten, deze te verhogen.
Daarom onwangt u als afsluiting van de
lopende actie in januari 2002 nogmads
een schri.iven waarin u daartoe in de gele-
genheid wordt gesteld.

\7ilt u meer informatie over onze vereni-
ging dan kunt u contact opnemen met
een van onze bestuursleden:
M. Dijkman-Elzinga, tel. 0519 - 562086
S. Vellinga, tel. 0519 - 561759

S. Vellinga

na die termijn uitkeren, zij het dat
nog.. in de archieven te

oet zun.
naturaverzekeraars ligt het
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'plaatsen lvaar persoonlijke papieren lig-
gen opgeborgen'.
Ook een codicil is niet vergeten.

Begrafenispolis zoeken

unar nooit naar is geuraagd om deze be-
ttalbaar te stelhn?

eringsoveree nkomsten
schriftelijk informatie
bi.i de Nederlandse

Ycreniging van Levensverzekeraars
G{Vt), Postbus 990, 2501 CZ Den
4.

ftfiaar na het overlijden vervalt als regel
La recht op uitkering. In de praktijk
bot het echter voor dat verzekeraars
r* na die termijn uitkeren, zij het dat
& de polis nog in de archieven te
#ralen moer zijn.
f ageheten naturaverzekeraars ligt het

wat moeilijker. Z\ kennen geen centrale
registratie. Als de betreffende natura-ver-
zekeraar na het overlijden van de verze-

taling.

Actic bijverzekeren.

Alle leden
afgelopen
ode kan e

de kosten van een uiwaart stijgen. Dat
kan voor u reden zijn om toch nog over
te gaan tot het sluiten van een uiwaart-
verzekering of, mocht u die al hebben
afgesloten, deze te verhogen.
Daarom onwangt u als afsluiting van de
lopende actie in januari 2002 nogmaals
een schrijven waarin u daartoe in de gele-
genheid wordt gesteld.

\7ilt u meer informatie over onze vereni-
ging dan kunt u contact opnemen met
een van onze bestuursleden:
M. Dijkman-Elzinga, tel. 0519 - 562086
S. Vellinga, tel. 0519 - 561759

S. Vellinga
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RISIÀURÀÏIE IGRI(OTBOUTï

De restauratiewerkzaamheden vorderen
gestaag. De laatste werkzaamheden wor-
den momenteel aan het dak verricht, dan

moeten nog worden gevoegd en daarna

n diago-
de ver-

zodat er
worden.

De zware balk is op zrn plaats gebracht
door een kraan van Vrieswijk, en nu
wordt er gewerkt aan het herstel van alle
onderdelen. Binnen in de kerk valt het

muren tegen en zal
oeten worden verwij-
is dat eerst alleen de

eake' en de muur ach-
ter hec orgel aangepakt zal worden. Ook

de garderobe, de toiletten en de kerken-
raadskamer zullen zo veel mogelijk in
ordeg azalmedio
decem md worden
en de stofrrij ge-
maakt 6 december
en de Kerstnachtdienst. Het echrc
schoonmaken zal pas na afloop van dc
gehele restauratie gebeuren.
\7e hebben dan in december ook dc
mogelijkheid om te overleggen met de
Stichting Behoud Kerkelijke gebouwen
in de aannemer welke werkzaamheden er
in 2002 nog gedaan kunnen worden-
Door de tegenvallende werkzaamheden
van verrotte 'l«impe' en het stuc-werk
van de binnenmuren zullen we moeten
bekijken hoeveel geld er nog beschikbaar
is voor de resterende binnenmuren en de
lambrisering.'§í'e verwachten dat we niet
alle werkzaa-mheden binnen het, door de
Rijksdienst voor de Monumentzorg,
goedgekeurde plan kunnen uiwoeren.
Mocht dat inderdaad zo zijn dan zal voor
de resterende werkzaamheden in de kerk
over gegaan moeten worden tot het tijde-
lijk bijwerken van de slechte gedeelten.

slttHïlilo "iltJE ]ilJH()t"
Secretariaat Prof. Holwardastijiae 1, 9l5l
Bankrekeni ngr 29.7 l.L 434+

s\voD

55+: 585 65+:257 75+:91

KT Holwerd; tel. (0519) 561539

de weg naar
o.rgen of een

lï::'ï,J:;
ds voordragen, muziek, diavertoningen
en cursussen in de hobbysfeer. Een groot
deel van d
door zo'n
bejaarden-
leiding.
De ouderenadviseur van de S\7OD,

't
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onder tel.
kunt u terec
zaken als
bemiddelen

aanschaffingen is het fietsenrek aan de
westkant onder de luifel en binnenkort
wordt aan de weg een nieuw naambord
eeolaatst omdat het oude aan de muur
Sotr d. nieuwe bebouwing geheel aan
het zicht onttrokken is.

Inmiddels zijn we opnieuw een actie
gestart voor het werven van nieuwe
leden. Geen grootscheepse actie, maar

wel een gestage rondgang door het dorp
om aan te kloppen bij degenen die nog
geen donateur "
Misschien ten loede geven we nog-
maals aan wel tellingen in de Nije

t de reeds genoemde S§7OD,

ese Land (peuter- en

o uisartsenlaboratori-
um;

. Logopediste;

. Uiwaar ng "De laatste eer" met
enkele o imten.

§7ij blijven streven naar het behoud van
deze voorzieningen in ons eigen dorp.
Samen met onze ijwilligers en dona-
teurs' 

s. vellinga

t
I

SÏITHIIilO ffIIUil ()UDEREII D(I}IOERÀDETI.

Orarrjewal 28 - 9LOl JV Dokkum, tel. O519-292223

Vaste activiteiten
Elke dinsdagmiddag klaverjassen in 't
Sintrum 14.30 - 16.30 uur
De eerste donderdag v.d. maand bingo
14.30 - 16.30 uur
De tweede donderdag v.d. maand sjoelen
14.30 - 16.30 uur
De derde donderdag v.d. maand koersbal
14.30 - 16.30 uur
Volksdansen 14.30 - 16.00 uur.

De bibltioheek
Na dit seizoen is er besloten om de bib-
liotheek toch andere openinsdjden te
geven. De tijden zijn nu: dinsdag van
13.00 - 14.00 uur. Verder willen we u

zijn.

Ouderenadviseur
Spreekuur elke woensdag Yan 9.00 -
11.00 uur in ons kantoor in de Nije
Nijhof

IGrctbakies maken
Iets leuks met de kerst op tafel. 

.\V,ie 
wil

dat niet. Hoeveel groene takjes moeten

Plaats: de Nije Nijhof
Kosten: f 5,00 p.p.

Kerstactiviteit

'§?'anneer: donderdag 20 december
Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Plaats: de Nije Nijhof
Kosten: f 7,50 p.p.

Voor bovenstaande activiteiten kunt u
zich opgeven bij: mevr. M. Joustra,
Beyertstraat I of bij mevr. A. Hoelstra,
Fonteinstrjitrc 7 4 rc Holwerd.
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RESIAURÀIIE IGRI(OEB()UW

De restauratiewerkzaamheden vorderen
gestaag. De laatste werkzaamheden wor-
den momenteel aan het dak verricht, dan
zrjn alle panlatten en versleten leipannen
vervangen en het zinlcwerk in de goten
vervangen door koper. Ook zal nu een
nieuwe bliksemafleider worden aange-
bracht. Gedeelten van de buitenmuren
moeten nog worden gevoegd en daarna
kan de steiger, mogelijk over enkele
weken, worden verwijderd. Aan de zuid-
kant wordt momenteel hard gewerkt aan
de'krimpe'of kilgoot.
De zware en ingewikkelde constructie
van goot, spanten, hoekkeper en diago-
naalbalk in de kerk was tegen de ver-
wachting in grotendeels verrot zodat er
grote stukken vervangen moeten worden.
De zware balk is op z'n plaats gebracht
door een l«aan van Vrieswijk, en nu
wordt er gewerkt aan het herstel van alle
onderdelen. Binnen in de kerk valt het
sruc-werk op de muren tegen en zal
eigenlijk geheel moeten worden verwij-
derd. Afgesproken is dat eerst alleen de
muur boven de "kreake' en de muur ach-
ter het orgel aangepakt zal worden. Ook

en de kerk zoveel mogelijk stofrrij ge-
maakt voor de diensten van l6 december
en de Kerstnachtdienst. Het echte
schoonmaken zal pas na afloop van de
gehele restauratie gebeuren.
'§7'e hebben dan in december ook de
mogelijkheid om te overleggen met de
Stichting Behoud Kerkelijke gebouwen
in de aannemer welke werkzaamheden er
in 2OO2 nog gedaan
Door de tegenvallend
van verrotte 'krimpe'
van de binnenmuren
bekijken hoeveel geld er nog beschikbaar
is voor de resterende binnenmuren en de
lambrisering. '§í'e verwachten dat we niet
alle werkzaamheden binnen het, door de
Rijksdienst voor de Monumentzorg,
goedgekeurde plan kunnen uiwoeren.
Mocht dat inderdaad zo zijn dan zal voor
de resterende werkzaamheden in de kerk
over gegaan moeten worden rot het tijde-
lijk bijwerken van de slechre gedeelten.

t

I

sIttHllilo "iltJ[ ]ilJHot"
Secretariaat: Prof. Holwardastijitte 1, 9151
Bankrekeni ngt 29.71.L4.3U

S§TOD

van de activiteiten voor de 55-plussers,
georganiseerd door de S'§7OD, speelt
zich hier af, zoals het jaarverslag ver-
meldt. En de benaming "55-plussers"
mag u heel ruim nemen, want in één van
de overzichten worden de bezoekers gese-
lecteerd naar leeftijdsopbo uw:
55+: 585 65+:257 75+:91

KT Holwerd; tel. (0519) 561539

Steeds meer mensen vinden de weg naar
de Nije Nijhof voor een morgen of een
middag ontspanning: klaverjassen, sjoe-
len, rummicub, bingo; extra activiteiten
als voordragen, muziek, diavertoningen
en cursussen in de hobbysfeer. Een groot
deel van deze activiteiten wordt verzorgd
door zo'n 40 vrijwilligers. Vekelijks is er
bejaarden-gymnastiek onder deskundige
leiding.
De ouderenadviseur van de S'§í'OD,
Coby Meppelink, houdt iedere week
spreekuur in het bewonersgedeelte van de
Nije Nijhof (haar kantoor is aan het
einde van de gang); zij is te bereiken

I
I
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292223.

Als laatste wil ik u nog2 rcizen onder de
aandacht brengen:

Kerstmarkt in Oldeburg
Reisdatum: donderdag

13 december
Vertrek Dokkum: 8.30 uur

Aankomst Dokkum: 20.30 uur
Prijs:

Gouda bij kaarslicht
Reisdatum:

Prijs:

Vertrek Dokkum: 14.00 uur
Aankomsr Dokkum: 24.00 utr

f 70,00 p.p. incl. 2
koffie met gebak en
drie gangendiner.

dinsdag
18 december

f 45,00 p.p. incl. 2
kopjes koffie met
gebak

Voor alle twee reizen seld niet roken in de
bus en vol is vol. O[g"". * i"f*-*i.
bij de S.\7.O.D., tel. 292223

BÀDMI]Ircil N H()TWERD

Al t5 jaar bestaat er de mogelijkheid om
te badmintonnen in Holwerd. Het is alle-
maal heel vrijblijvend en het gaat er gezel-
lig aan toe. Kom gerust eens langs of doe
even mee. Rackets zrjn aanwezig!
U hoeft niet lid te worden maar kunt per
keer betalen. U kunt dus deelnemen
wanneer u zin hebt. De inleg bedraagt
1,20 euro per keer.

Er wordt gespeeld op woensdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur en op vrijdag-
morgen van 9.30 tot 10.30 uur.
Op vrijdagmorgen staat de koffie voor u
klaar om 10.30 uur.
Inlichtingen bi,i: D. Kuipers

De morgenzon 12

9l5l KM Holwerd
Tel.0519-561994

17.00 - 18.00 u. t 8, 9 en 10 jaar
18.00 - 19.00 u. keurgroep
19.00 - 20.00 u. 77 jaar en ouder
20.00 - 21.00 u. dames keepfit

Iedere woensdag:
09.00 - 10.00 u. recreatie damesgroep
15.15 - 16.00 u. kleutergymnastiek
16.00 - 17.00 u. x 6 en7 jaar

-..-.Ir.....--.Ï

I Als u gaatverhuizen !

! wilt u dit dan doorgeven !

! .arr één van de bestuursleden. !tt
f r rrrrr----rr r rrrr rrr r J
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lltr()cHl stilïERtuÀs HottrERD 200t

T.zterdag 24 November was de intocht
van Sinterklaas. Dit gebeuren was dit jaar
anders opgezet dan voorgaande jaren:
grootser. Sinterklaas werd namelijk dit
j* op de pier onrvangen. Hy en zyn 7
pieten kwamen aan in de Parryboot van
de Fam. Mosterman van Ameland. Deze
frmilie was zo enthousiast over dit idee
dat zr deze vaart
ben gesteld. En ni
dit jaar

Holwerd en
financieel, de
geluidsinstalla-

de beschikbaar, It Blomke de bloemen,
Eem. Verbeek van de E-markt de con-
srmpties op de boot en het strooigoed en
A,l&e van der Hoop de grote en de kleine
*l van 't Sintrum. Geweldig allemaal!
tíode door al deze hulp waren we in staat
c dit jaar een groots feest van te maken.

Iond 13.00 uur vertrok er een bus voor

Gn met het muziekkorps de Bazuin
*d er door iedereen vollop gezongen.
h en al feestelijkheid dus. Rond half

ker met dit koude weer! Sinterklaas had
zo even wat tiid om met de kinderen te
praten en om wat mooie tekeningen in
onwangst te nemen.
Rond kwart over twee zijn we weer met
bus en auto's naar Holwerd gereden naar
de Visweg, waar we werden onwangen
door de drumband. Samen met hen heeft
Sinterklaas een tocht door Holwerd

naar de grote. In de kleine zaal werden de
kinderen onrvangen door Petra van der
Holst. Sa.men met de kinderen en de
ouders verwelkomde zij Sinterklaas.
Sinterklaas had natuurlijk zijn grote
"tsjoekeboek" mee waaruit hij wat dingen
vertelde over een aantal kinderen.

door een spannend stuk over Sinterklaas
en een zwatte piet te spelen. Hierna heb-
ben de kinderen aan Sinterklaas laten
zien dat ze heel goed konden dansen:
samen met de zwarte pieten werd de
kabouterdans gedanst!
Na dit nummer hebben we Sinterklaas
uitgezwaaid nadat hij beloofd had dat alle
kinderen 's avonds iets in de schoen zou-
den krijgen.

ren. lJe zwaÍÍe Pleten
en te springen dat het
Op de kade werd de

kwam uit de mist de boot van
ren. De zwaÍte pieten

Op dq kade werd de
n hartelijk ontvangen.

Sinterklaas en zrln pieten wel-
hal geheten in Holwerd kon

sarnen met alle kinderen en
in de boot een beker lekker warme

nuttigen. Dat is altijd lek-
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iden streden. De
prlzen mee. Ook
ijzen uit: cd's voor

de enthousiastse dansers!
Na heel wat gedans en gespeel konden
ook deze kinderen om half vijf met een
suikerspin naar huis!

atoren en vrijwilligers was
niet afgelopen, want er
ijk nog opgeruimd en
worden maar dat was

t we hadden met
ellige en geslaagde
ons betreft zeker

is!

Bo]tD vÀl{ PIAIIEIÀ]|DSVR0UWE]| l}l tRIESUilD
aangesloten bij de wereldbond van plattelandsvïouwen acww
afdeling Dongeradeel-West

Jaarprogramma 2 0 0 I - 2 0 02

Dokkum.

17 oktober:
'§í'oensdagavond 19.45 uur in Ternaard,
de heer'§ílB. Huizenga houdt een lezing
over Jagen en Natuurbeheer,

8 november:
Donderdagavond, 19.45 uur in Hantum,
mevrouw Gerda van §7ijk komt met haar
programma: Han Yan Meegeren:
ttMeestervervdset''.

Eendagsbestuur

13 maart:

10 aoril:
'Woensdaeavond, 19.45 uur in Ternaard,

Joke Kefrer doet een reiwerslag: "Per
kameel door de Sinaï-woestijn en
IsraëI".

GASTEN ZIJN VAN
HARTE §TELKOM !

Inlichtinsen bii het bestuur:
Presidtnte:

Janny Dijlstra-Stapensea 0519-561390
Vice-presidente:
InekéVeening 0519-562506
Secretaresse:

lQ december:

leden.

'W'oensdagm iddag/avo nd
16.00 of 1700 uur in
Brantgum, Kerstviering,
verzorgd door eigenl

jes in Holwerd.

Eke Adema-Terpstra
2e secretdresse:

Baukje Fokkema-Oreel
Penningmeestcr:
Namke Zijlstra-Sinnema

05t9-562053

0519-57r5t8

0519-561593
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Wfi IS E}I D()ET HTRBÀIITE V()()R U!

Ieder mens is echter verschillend en het is
daarom vanzelfsprekend dat ook niet
iedereen even snel gewicht verliest.
Doordat Herbdife het lichaam voorziet
van alle noodzakelijke voedings- en
bouwstoffen, wordt alleen het vetweefsel
afgebroken en geen spierweefsel.
Kijk eens nauwkeurig naar uw manier
van leven en besteed aandacht aan de

onze persoonlijke voorkeuren.

Herbdife is voor mensen die ;

maaltijd klaar te maken

OHEREALIFE

goede voeding op de
markt. Voor ieder produkt geld een 30
dagen terug garantie

geef ik samen
n informatiea-

AIs u advies nodig heeft, beschikken wij
over voldoende informatie om uiv\r' vragen
te beantwoorden. Neem ons in vertrou-
wen en probeer eens vrijblijvend enkele
van onze produkten
Deze avond is in het N.H.gebouwtje aan
het Bosma's plein in Holwerd en begint
om 20.00 uur.

U bent van harte welkom, de koffie staat
klaar.

WillyVrieswijk.

Advertentie uit het 3e nummer van contactblad voor Holwerd e.o. juli 1973

Voor een h

ons terecht
rtige hop kunt

Probeer eens

*HAMBUR
*LOEMPI

U uitstekend bi i

onze specioliteit:

GERS

A ts

GERMERAAD
Cofetorio - Fruithondel
TeI. 3ó9 HOLIJERD
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oEEt IUD|0 ItW ]ilEltWS D00R S.Y.P.

AIs correspondent voor o.a. de Nieuwe
Dockumer Courant stel ik het zeer op

vragen. Soms ontbreekt daarvoor de ti.id
omdat ik pas op het allerlaatste moment
te horen krijg dat er iets te doen is. Als
het kan sein me dan wat eerder in. Dan
kan ik jullie nog beter van dienst zijn.
Dat geldt ook voor het inschakelen van
de fotograaf (meestal Alex) ook hij heeft

telefoon 562027 of 339307 en per e-
mail: louissmi@planet.nl.

Ik hoop op een nog hele lange samenwer-
king met u, uw vereniging, club en
bediijf

Louk Hesemans,
Achter de Hoven 26,

9151 HJ Holwerd.

(}PBRE}IO$ DIÀBIIES Í()]IDS ilEDERlÀilD

Holwerd - De collecteweek 'Geef voor
Diabetes' van het Diabetes Fonds is weer

er tot en met
vrijwilligers

rd om het
in het finan-

cieren van wetenschappelijk onderzoek
naar de oorzaken en gevolgen van diabe-
tes en naar middelen om diabetes te voor-
komen en genezen.

De collecte in Holwerd heeft dit jaar
Í 1767,00 opgebracht.

Het Diabetes Fonds dankt dle gevers,
collectanten en iedereen die zich heeft

Jaarlijks ontstaat diabetes bij 60.000
Nederlanders. Meer dan een half miljoen

Nederlanders hebben diabetes. Hoe later

wilt u
en? U

5766
sfoort.

Voor verdere informade kunt u contact
opnemen met het Diabetes Fonds: tele-
foonnumme n 033-4622055
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ÀfitYrHIEil VÀlt DE ffiR. oRÀllJwERElllolllo

2-O2-2002
Festiviteiten rond het huwelijk van Prins
§Tillem Alexander en Mdxima Znrreguita

30 apdl
Activiteiten in de sporthal.

Een schriiven uit het 5e nummer van contactblad voor Holwerd e.o. ianuari L973

Ons dorp is qua inwonertal, vergcleken bij de omgeving, dan tàch mis'
schien eeÍr aanzienlijk dorp, maar aIs we uitgaan bij de groei van de

laat,sLe jaren, dan komen we Lor de konklusie, daL die groei heel ge-
ring is. Zelfs rnoest er één van de IaaÈsLe jaren een achLeruiLBang
worderr FeconstaLeerd. Zoals U weet, heeft de Raad van onze gemeente
onl ang.s het, bestemmingsplan Holwerd-Oost goedgekeurd, wat inhoud dat
t.err oosLen van de sporthal meer dan honderd woningen kurtnen worden ge'
borrrvd in de komende jaren I)eze woningen zullerr echter ook moeten wor-
dr:r, bew«rorrd. Nu doet z ich het f eiÈ voor, daL ons dorp z ich bevindr in
een gemcente, die zover onder tle rode sLreep is weggezakt,, dat zij
rrauwelr.j ks op eigen henen kan staan. Wanneer wij niet op oIIze relltrrr
passen, nu wi.j op versch illerrde Ironten wor,len gekorLwiekt, dan drei p,t

de ler:fbaatheid van ons dorp in gevaar Le komen. We zijn niet pessi-
nrist isrh - wc trebben hier nog ruirnte en f risse lrrclr!. Terwi.i I ons dor'1»

zit:h in heu bezit rnag weten van een zuiveringsinstallat,ie, een sporL-
lral en plannen dus voor rri cuw-Lrouw. De reeds in uiLvoering zi.i nde
ruilverkuvcling zal Ilolwerd en orngevingJ sLraks ook een ander gez-icht,
geven. Daar zullen wi.j aIs Dorpsbelang op moeLen inspelen.
We lrebben daarom dan ook gerneettd een conlrrissie in heu Ieven Lr) moct,en
roepen die als Laak kri.j gt, in hoever heL mogt-. li.i k is het irrwonerLal
omlroog Le stuwen tot een dolp die er rnag zi.j n in lreL rroorden.
ln die Laakomschri.jving zit dus nogal waL ruimte. De t'ommissie zaI
daalonr dan «rok al le kant.en ui t ktrnnenr om ons dorP van zi.j n beste
karrt te laten z.ien.
IVarrt hoc meer inw()ners, hoe meer aanspraak we mogen maken op voorzie-
nirrgen. lrr dat. perspe(tief willen we proberen llolwerd meer gestalte
tt'gt.vt.rr irr tlr.t,otkornst, DiL vraagt echter rriet ilr de Iaat-ste plaats
ook rl c irrz.r.t varr ,rlle irtwoners.
lru h,.t trt i.i kt dat z.owt'[ 'Concnrdia' en t]e 'Orarr.j evereniging' rregaL ief
hebberr gert.agee.rd op heL voorsteI vart ht.L bestrrur van Dorpsbelarrg, lra
Le H.riur of lret ook mogel i.ik is, orn te komerr [ot een gezamenl.i.i k dorps-
feest., en dit punL Ler tliscu.ssie te sLel len op hun resp. Iedenvt.rgade-
ringen, heeft. het trestuur irr eerst,e inst.ant.ie gcmeend dit te ver.rnelden
zonder (:ommcntaar. ltlaar we zijn de overtuiging roegedairn, daL een op-
delirrg van ons dorp in twee blokken niec langer verantwoord is voor
een p;ez.onde en harmonische ontwikkeling in de LoekomsL. Zowel uiL so-
ciaal en uiL cultureel oogpunr zullen we moeLen komen lot andere ver-
houdi ngen. Varrdaar dat we ons hier nader over zu llen beraden.
St,ggesti es van uw kanL stellen we zeer op prij s!

gavond is de band

datum.
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VERSLÀ(i VÀ]l DE Dltll$ ]lÀ DE TÀltilIEilMÀRlfi: "(iAVEil DEltil"

lzntenmarht haddzn
uoor jong en
mst aan alb

op zr.jn manier aan
bijzondere talenten-

ngen: "Het lied
ijzondere mooie

am en muziek van
er.

De bijbellezing u/aren de volgende
Matteus 25 : 14-30 dt gelijkenis aan de
talenten en 1 Korintiers 12 : 4 - 15 aelen
gduen, één Geest.
'W'e 

zongen "Laat elk talent beschikbaar
zijn..." op een Poolse volksmelodie.
Monte de Boer leest zijn zelfgeschreven
gedicht "fàlent" Yoor.
Onze voorgangster da. Martha Bakker las
ons een mooi Arabisch verhaal voor. Het

ze door de woestijn. Ze hadden een gids
mee maar raakten toch de weg kwijt.
Op een gegeven moment raakten ze door
hun voorraad drinken en eten heen.
Vader en de zoon zoeken naar een water-
bron. Op een gegeven moment komen

niet opgehaald, we hadden de moeite niet
hoeven doen.

en konden we gezellig napraten over de
afgelopen dagen.

Anneke de Vries

Voon leoke tweedehonds kindenkleding kunt u

elke tweede dondendog von de rnoond
fenecht oon de Elbostenwei 5-7 (noost Genef
kenk). Von 13,00 uun tot 16.00 uun en von 19.30

uun tot 21,00 uue zijn de deunen geopend.

Korn genust eens longs, het is de rnoeite woondll \+

Douwino Iederno, tel.0519-562395 fcvcnr rctc, cigcntijdrc, tuecdclrndr klcding gewmgd.
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DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd:

Jeugd Tsjelke:
Ploos v. Amstel:

dinsdag 17.10 - 17.40 uur
bij de GereÍ. kerk
dinsdag 9.30 - 10.30 uur
dinsdag 10.35 - 11.10 uur
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