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ltIEUtïs vÀil D()RPSBELÀ]10

Op de voorkant van de vorige Doarpsbel
wàs een foto van een pand uit de
Kloksrjitte
door. Op e

komt een
pand of gebouw.

Dorpwernieuwing
Het werk aan de vernieuwing van de

taat tot nu toe en zij horen ook veel posi-
tieve reacties van andere dorpsbewoners.
De straat geeft een authentieke aanblik
door het hergebruik van de oude stenen
en de straat is er door versmallingen en

resultaat.

draad weer opgepakt.

Boomplantdag
Op 20 maart was het Boomplantdag.
Kinderen van de hoogste groepen van
beide scholen in Holwerd hebben bomen
geplant in het Theebusbos. Ze planten er
bloeiende en vruchtdragende boompjes.
Ook zijn er 3 kastanjebomen geplant.
Het was een leuke morgen, jammer dat er
geen enkele ouder en maar een paar
dorpsbewoners waren.

Rondgang B&§f
In maart zijn burgemeester en wethou-
ders op visite geweest, de z.g. rondgang
per fiets.
Gesproken is over de hoge snelheid van
m.n. motorrijders naar de pier. Het colle-
ge heeft toegezegd een brief te schrijven
aan Rijkswaterstaat r et een verzoek om
maatregelen.

Er wordt nogal eens geklaagd over hon-
denpoep op plaatsen waar dat niet hoort
te liggen. Het beleid van de gemeente is
dat er geen bordjes geplaatst worden.
TIP: spreek de eigenaars van de honden
aan oF ruim de viezigheid anders zelf
maar oP.

Het pand Foarstrjitte 15, wat op de
monumentenlijst staat, is in slechte staat.
Er bestaat een instortingsgevaar. Men
informeert bij VROM of er iets aan
gedaan kan worden.

Nieuw dorpsboekje
Er is een nieuw dorpsboekje. In opdracht
van de ondernemersvereniging heeft een
groepje studenten dit boekje gemaakt.
Het is verkrijgbaar bij het Amelander
Veerhuis en de and< re caËt en de cam-

Ping'

'§íe hawwe wer genietsje kinnen fan in
prachtige maitiid, de bloei fan beammen
en blommen en it sjongen àn firgels. Ha
jim alwer ris yn de beide doarpsbosken
s.loen? Der is wer folle te belib.ien.
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Noch in fers:

Wolkom

Hjoed ha ib
te wer
wolhom hjiten
de Toerswelbn.
Se silden

yter foart earst
ynb lofi
A§ §warte
sichtes
sweuend oer
it doarp

I maaie 2002 Sara Hofman

4O.JARIO JUBII.EUM D()ARPSBE|.[ilo

Henny Hiddema
onze secretaresse
ontbreekt
foto, zij
avond
wegens zi
ja, Leo Smidt zit
ook in het
bestuur hoor,
maaf ef moest
toch iemand de
foco maken.

an, Durk Bergema',Eghert Boorutra'

Marren Sl"ager en Petta u'd' Hokt

Kijk nou toch er is
van hem gemaakt.
avond.

Leo Smidt

toch nog een kiekie
Hij notileerd, dele

deren en vrien_
n het muzikale gedeelte van
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trZ(lEI( H()TWERD EE}IS ()P HEI IilIERilEI!

Holwerd is niet alleen d.m.v. zijn Pier,
oversteek naar Ameland, z'n monumen-
tale kerk en niet te vergeten de schrijver
Valing Dijkstra op de "kaart" gezet maar
is nu àok (gemakkelijker) te vinden op
het wereld wijde web. Een nieuwe
domeinnaam zorgt ervoor dat Holwerd
nog toegankelijker is geworden voor
iedereen die waar dan ook op de wereld
iets over Holwerd wil weten.
Een compleet vernieuwde site met infor-
matie ovèr het dorp, een agenda, over
ondernemend Holwerd, over recreatie,
met zo nu en dan een opiniepeiling, een

eren o.i.d. te koop
orden, een nieuws-
ek. Kortom in het

t leuk surfen.
s" vinden het na-

ruurlijk geweldig om zo nu en dan toch
even op deze manier in "hun" dorp te kij-
ken en heeft u familie "om utens", dan

kun je via de site hun laten weten van het
bestaan van wwwholwerd.nl.

e mogelijk
de (onder-

Heeft u iets voor de site, bijvoorbeeld
over de geschiedenis van Holwerd, een
nieuwtje of een agendapunt, dan kunt u
contact oPnemen met iemand van de
redactie. In de redactie zitten momenteel
Eric Pruis, (diversen en fotografie)
Fonteinstraat 75, Holwerd. e-mail:
eric@holwerd.nl, Bart van der Hoek
(diversen) Fonteinstraat 67, Holwerd. e-
mail: bart@holwerd.nl en '§7illie

Boonstra (diversen) Gama 3, Holwerd. e-
mail: willie.boonstra@planet.nl

Namens de redactie,
\Tillie Boonstra.

(pBREiloSIEll toLLEfiEl{

De opbrengst van Z.O.A. collecte in
Holwerd is € 400,51.

De opbrengst van de Anjerfonds-
collecte in Holwerd is€776,36.

Nationale collecte Simavi.
"Geef gezondheid, geef leven'was het
thema van de nationale collecte van
Simavi, die werd gehouden van 17
tlm 23 maart 2002. De ontwikke-

unt
bij

nd-

De collecte in Holwerd-'§7'aaxens
heeft € 489,86 opgebracht.
Iedereen heeft recht op een goede
gezondheid. Als gevolg van armoede,
oorlog of natuurrampen en door het
ontbreken van de meest elementaire
kennis en gezondheidsvoorzieningen,
eisen ziekten als diarree, malaria en
TBC nog veel slachtoffers. En dat ter-
wijl 80% van de ziekten kan worden
voorkomen! U kunr daarbij helpen.
Heeft u de collectant gemist? Uw bij-
drage is welkom op giro 300100 ten
narne van Simavi in Haarlem.

Als u gaat verhuizen

wilt u dit dan doorgeven

aan één van de bestuursleden.
I
Lrrrrrr
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I}ITERVIEW

l*zr,nz

Muzielc
Hobby's:

Voor alles interesse als het
maar niet over techniek gaat.
Semi Klassiek
Schapen houden en fokken,
zo nu en dan een reisje naar
het buitenland.

Spore Fietsen
Drank Een matig mens
Hekel aan: Niet nakomen van verkeers-

regels (bezondig ik mij zelf
ook wel aan).

W'at vindt u van Holwerd?

Wie zou u willen ontmoeteÍr?
Graag iedereen, maar dat kan niet.
Dorpsbel is goed leesbaar.

De volgende keer intervienens
Jaap Kooistra

Vraag aan diegene:
Over cultuur in Holwerd.

Over de ontwikkeling rond de woning-
bouw in rclatie met de leefuaarheid:
Om Holwerd lee$aar te houden, moeten

Na 2 jaar bewaarschool en 7 jaar lagere
school in 1942 naar de boer tot 1949.

veerhaven op Holwerd en Lauwersoog. In
1992 met de VU.T. na 50 jaar werkzaam
leven. Toen ook gedecoreerd wegens
werkzaamheden voor kerk, staat en maat-

Liiftla& FrieschDagblad

tr!$ u DÀr...

... er nog enkele boekies te koop zijn
over oud Holwerd, geschreven door
M. Geertsma voor € 9,-?

... Douwe Botma deze zomer de speel-

,,, 
'"'" 

weer voor *'ï*":e 

Pölewei,
en Stasjonswei aI

... we er trots op mogen zijn?

... fiets- en wandelroutes verkrijgbaar
zijn by ïneke, Pölewei 16 en Sara,
Morgenzon 12?
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DRIE DAOTil ffESÏ MARI(ERT}I TII{DE VAil IERIMESIÀURÀÏIE I}I II()TWERD

Met bovenstaande kop vatte de Nieuwe

len.
fle themami
Het thema de
vraag of een uw
en hoelstee rdt

een dorps- of stadsgemeenschap. Hij had
dan ook ds titel van zijn redevoering:

zDÍg voor de monumentale ker[gebou-
wen.

ben daarvoor verschillende subsidies
beschikbaar. Zoals wel vaker, is de regel-

en de weg lang om de
gen. Ook de steeds
randweer- en veilig-
wordt een zwaÍe

ders van monumen-
omdat deze onder
valt dan bioscopen
groepen van mensen

egman was van
verder gaande

hien omgezien moet
vormen van beheer

voor monumentale kerkgebouwen.
Als laatste spreker voor de pauze voerde
burgemeester Cazemier het woord. Ook
hij ervoer de wertelijke regelgeving, en
vooral de trage snelheid van werken, als
een handicap voor een goed beheer en
onderhoud van de vele monumenten die
gemeente Dongeradeel rijk is. Er moet

t
s

t
voor beschikbaar.
de inzet van de

e gemeenten dat
die het steeds weer elkaar krijgen om
de geweldige klussen zoals dezr restaura-
tie in Holwerd tot een goed einde te
brengen. Kenmerkend voor deze streek
van Friesland zi.in toch de vele kerktorens
en de even zo vele kerken die me telkaar
de lengte en de schoonheid van het snoer
van monumenten bepalen. Zonder de
inzet van de kerkelijke ambtsdragers en
de gemeenteleden is de instandhouding
er van niet mogelijk.
In de pauze heeft onze organist Tim van
der §7eide een presentatie gegeven van
ons monumentale Scheuer oreel.
Na de pauze kreeg de heer i. Oi.|L"t .,
technisch medewerker bij de Stichting
Behoud Kerkelijke Gebouwen in
Friesland het woord. Hij heeft de gehele
voorbereiding en
heeft het toezicht
voerd, namens de
ste het verloop van
en noemde zo de tegr
vallers. De laatste stukadoorswerkzaam-
heden zullen in de zomer pas uitgevoerd
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worden. Afsluitend overhandigde hij aan
de voorzitter een envelop met inhoud ter

the-
oud
mer

Afsluitend kreeg de heer Herrema het
woord om iedereen die bij de restauratie
betrokken \flas te bedanken voor hun

provincie, gemeente, dorpsgenoten, lan-
delijke- en provincialefondsen, enz. enz.)
moeten ons helpen bij het instandhou-
den er van.
De gezamenlijke vrijwilligers werden
bedankt voor hun inzet middels een bloe-

Oostergo

ïïÍ:il:
Onder het genot van een hapje en een
drankje werd er nog gezellig na gepraat
en werd in de'wandelgang' nog heel wat
geregeld.

De historische middag op zaterdag.
Als eerste spreker vertelde de heer Paul
Noomen, medewerker bij de Fryske

ken en studies gereconstrueerd worden.
Zo is het waarschijnlijk dat niet Sint
\Tillibrord zelf de stichter (tussen 700 en
800 na Christus) van onze kerk is maar

was er in de dorpen één of meer pastoor
werkzaa.m. Zo ook in Holwerd. Om in
het levensonderhoud te voorzien werd
gebruik gemaakt van landerijen. Omdat

lezing kunt u vinden in het Jaarboek
(1999) van de Middeleeuwse geschiede-
nis.
Peter Karstkarel, architectuur historicus
te Leeuwarden, vertelde één en ander

keri waar de banken en de stoelen rond-
om een centrad opgestelde kansel zijn
gegroepeerd, dit in tegenstelling tot
Rooms Katholieke waar het altaar cen-
traal staat. Heel bijzonder is het houtsnij-

Driemaal heeft het Pniël's Kerkkoor uit
Huizum onder leiding van Tim van der
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Weide liederen ten gehore gebracht uit de
oude kerkmuziek. Begonnen werd mer
een drietal Glorids uit verschillende mis-
sen, namelijk de 'Messe breve, nr. 7', de
'Deutsche Messe' en de 'Chordmesse'.
Een mis bestaat uit een vast aantal delen,
zoals het §rie, gloria en credo, die in een
wste volgorde staan en altijd dezelfde
rekst hebben.
Tussendoor werden een drietal delen uit
de engels kerkmuziek gezongen, namelijk
0 Saviour of the world', 'Praise the Lord

rrel van de engelse lied- en koorstijl over-
Senomen.
Afgesloten werd ,met een drietal stukken
waarin de naam van de stad Jeruzalem

t4)
een
aan6sn11ral stond, namelijk'Jeruzalem,

:rn (van Arie Pronk), 'ferusalern
SXx\:s.-\:rs§ss.,§,-r-rs'

!Ed'-

Concert Fries Jeugd Harmonie Orkest in de gemeente draaiende te houden.
Het koor zong een aantal prachtige liede-
ren zoals 'Gor Griisse dich', 'Verleih uns
Frieden' en 'Agnus Dei'. Na afloop was er
koffie. Een sfeervolle en zeer waardige
dienst om de drie dagen met festiviteitèn
af te sluiten.

gevarieerd programma onder leiding van
Tseard Verbeek. Zo werden in het eerste

andere vitrine waren documenren, reke-
Symfonisch gedicht 'Dear Isle of Man. ningen, enz. van vorige resrauraries van
Een en ander werd afgewisseld met de het kerkgebouw te zien. [n de derde vitri-
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beelden voor langere tijd in bruikleen
terug te krijgen van het Fries Museum,
maar dat is helaas niet ge[ukt.)
Daarnaast waren er vervangen delen van
het dakhout, de spanten, smeedijzeren
spiikers, dakpannen, enz. anno 1777 ten-
tàongesteld alsmede een kleine Fotore-
portage van de restauratiewerkzaamhe-
den' 

G.H.
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DE UilOETOIflflOE DIffiÏTR

Der wier ris ienkear in dichter
dy woe
en§am
dct syn n.

mer

uer

homd,

ï rVier breht as hied er al earder

ryn en,
en ns oer neitocltt,, ,

b four.

Det uoed er döch better witte;

irden? -

Monte de Boer

Ut de bundel: "Nije Fryske foardrach-
ten', Ítjtn yn 1939.

FOREVER\./
LMilG APROTX'GTS

GESÍÀBIUSEERDE

ALOE VERA
GEL lnformatie & Bestellijn

osíg - 562865
06 29í 821 21 Fonteinstraat 39

9í5í JT Holwerd

=- ry B ETE Rt N G VD WE E RS TAND
VERSTERKING VD AFWEER

DE SAP VAN DE ALOE VERA BE\,/AT T,4EER DAN 75 VERSCHILLENOE VOEDINGSTOFFEN

Aloe Vera Dranken
Gosmetica

Voedingssupplementen

Pe rsoon I ilke verzorg ing
Gezichtsverzorging
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UIIVÀÀRWERTilIOIilO "DE IÀAISIE EER", H()TT"ERD
Secretariaat: Pölewei 1l,9l5l fIX Holwerd. Tel. 0519-562086
Correspondentie-adres: Postbus 3, 9 l5O AA Holwerd

Opgericht
8 december 1904

W'aarom zou ik lid worden I zijn van
een uitvÍrartvereniging?
Onze vereniging werkt zonder winstoog-
merk omdat wij willen voorkómen dat
uiwoeren van begrafenissen en crematies
een krvestie van alleen maar zakelijk han-
delen wordt.
Deze doelstelling, verwoord in onze sta-
ruten, koppelen wij aan een uitstekende
dienswerlening.
Daarom hebben reeds vele dorpsgenoten
gekozgl voor het lidmaatschap van onze
verenlglng.
Een deel daarvan bezocht in april onze
ledenvergadering.

faarvergadering.
De aanzet tot de jaarlijkse ledenvergade-
ring is de uitnodiging aan de leden. Alle
gezinnen onwingen een uitnodiging met
daarop de agenda van de vergadering.
Daarnaast kreeg elk gezin eveneens de
practische handleiding voor nabestaan-
den "wat te doen na overlijden?". Uit de
reacties die we daarop kregen sprak veel
waardering voor dit initiatieF. Eigenlijk
hadden we dat ook wel verwacht, want
onze uiwaartleider, Klaske Elzinga, werk-
te aI een rijdje met deze handleiding. Zi
reikte bij een sterfgeval dit boekje uit aan
de familie. Er staat veel informatie in die
op zo'n moment juist nodig is.
Over de opkomst van de vergadering zijn
we best tevreden. Bijna 50 leden waren
vertegenwoordigd.'§l'e schrijven dit mede
toe aan de communicatie die we steeds
voeren door middel van de dorpskrant.
wij menen er goed aan te doen u via dit
medium op de hoogte te houden van
onze activiteiten. Nieuwe ontwikkelingen
geven we op deze manier ook aan u door.
In de pauze showde het personeel de
nieuwe costuums. Het stemmige zwart is
vervangen door gedistingeerd grijs. Een
deel van de oude costuums moest vervan-
gen worden en de petten waren ook niet

Door deze restauratie is het onderzoek
naar de behoefte en de mogelijkheden tot
het plaatsen van een urnenmuur opge-
schort. Nu de restauratie een feit is zal de
kerkvoogdi.i dit onderzoek weer ter hand
nemen. Eveneens zal worden onderzocht
of de parkeergelegenheid bij de begraaf-
plaats kan worden uitgebreid of verbe-
terd.
De vergadering sprak zich uit vóór het
gebruik van een rijdende baar, maar wel
op de begraafplaats. Men was niet
enthousiast over het gebruik voor de stoet
die een lange route door het dorp moet
afleggen.
S. Haitsma
zijn bestuur
ving lovend
Hiddema, die hem een passende attentie
aanbood. Zijn echtgenote werd in de
bloemetjes gezet.
Als gastspreker was de heer H. Bakker
van het notariskantoor Mr. R. Miedema
uitgenodigd.
Hij sprak oyer een veelheid van onder-
werpen, zoals erfrecht, nalatenschap en
echtscheiding.
Hij wees o.a. op een aantal wijzigingen in
het erfrecht per 1 juli a.s. wanneer een
nieuwe wet in werking treedt. Een veel-
heid van vragen van allerlei aard, werd op
hem afgevuurd, ook buiten het door hem
aangegeven kader, die hij beantwoordde
en voorzag van deskundige commentaar.
Zijn aandeel in deze vergadering werd
beloond met een geestrijke attentie.

Zoals gezegd: een uitvaartvereniging
heeft geen commercieel doel, maar is er
om het belang van de leden te behartigen.
Uw belangen en die van de nabestaan-
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den. Een hele zorg minder...
Voor informatie over onze vereniging
kunt u contact opnemen met de bestuur-
sleden:
M. Di.ikman-Elzinga, tel. 0519 - 562086
of S. Vellinga, tel. 0519 - 561759.

S. Vellinga

Rouwmaaltiiden
Verorbert end" íercoprn

'W'at werd er zr,al bij zo'n dodenmaal
gegeten? '§?'e weten a.t Uil de begrafenis
van de edelman Jan van Vijnde in 1552
behalve'sekeren anderen eenverck, boteq
fruyt, broot' het volgende werd 'verorbert
ende versopen':

Over bier wordt niet gesproken, dat was
de volksdrank.

Drank

1800 wordt verteldl 'tn als men in het
sterfhuis was teruggekeerd dan at menig
een als een uitgehonderde wolf. De arme

dode was vergeten: de droevige plechtig-
heid was in een slempartij herschapen.
Men dronk als tempelieren en vocht als
de oude Germanen en menigmaal waren
processenverbaal en hechtenis het droeve
besluit van een Giethoornse begrafenis."
Een begrafenis zonder drank was
ondenkbaar. Een vat bier was wel het

de Nederlandse-Hervormde kerk in
Ruurlo var, 1747 tot I75l staat brvoor-
beeld vermeld:

1747

betaeb
uat bier

3 sld'

Verboden
In 1612 verbood de synode te Kampen
dem
kruid
1655
in de
de predikanten weer toe om de maaltij-
den bij te wonen. Op 15 augustus 167l
verboden de Heeren Staten van Holland
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1689, waarin werd verboden om daags na
de begrafenis buren of andere gezellèn te
trakteren. Een andere manier om onder
de wet uit te komen was eten aan een
ongedekte tafel. Eten aan een ongedekte
tafel was naar Hollandse begrippèn geen
maaltijd.

Schulden
De groots opgezette Ëesren uit de Mid-
deleeuwen waren in de negentiende eeuw
niet meer denkbaar. Maar misbruik
lavam nog steeds veelvuldig voor, men at
en dronk zoveel men kon. In l81l rap-
porteerde de toenmalige burgemeester

UII HEI B()EIUE VÀil...

S. Venema, Haniastrjitte 4, Holwerd.

Hoet de strjitnammen by it folk libje en
yn de follamfrle brtkt wurde. Dochs is it
fan belang dizze nammen yn eare te hàl-
den. Dit binne:
1. Mouneseize
2. Fiifhtizen
3. Teijebuorren
4. Moskereed
5. De Opslag

W'aling Dykstrastrjitte (1821 -L914)
Dizze strjitte hiet nou offisieel Blokstraat.
De na-mme Blokstraat seit ís winliken
neat. §7iers§nlik is dizze namme írnt-
stien omdat it folk sei: "wy geane in slach
it blok om". It komt ís foar, dat dizze
namme better ferfongen wurde kin. Oan

Holwert stri
Fryske saek".
dizze strjitte
de fryske fo
en sprekker te ferbinen.
'§í'aling Dykstra libbe fan 182I-1914.

DE HOTDO

(houtdui0

Ik klapperje mei
myn wjukken

en sjit sa

omheech.
Ik flean net

sa hurd.
Ik ha en grut nëst

yn e beam.
Ik bin gek op

nötkerrels.
Myn rop is

roe koe koe koe oe.
Ik bin in höfdo.

frrgelmjes is te krijen by:
de skriuwster Sara Hofman,
Morgenzon 12 foar € 0.90
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ÀDVERTEIIÏIE UII }IR. 7 (SEPÏEMBER I973)

Doe het zelf beter met
verf van de vakman !

Wil leveren oIIeen de BETERE KWALITEITEN.

Deoler von:
En olti jd g
verfodvies.

RIPOLIN-, FLEXA- en JUI.,IEELVERVEN
r o t i s vokkundig kleur- en

Levering en plootsing von oIIe soorten
binnen- en buiten-zonweringen, dubbel
glos en oluminium voorzetzomen.

SOMVYL - EUROVYL - SUWIDE - BALAMURFOAM wond-
bekleding.

Wii schilderen en spuiten uw wonden in moderne structuurverven.

E L Z I N EA' S ;::l::ïï;r 9'o'-,:i ï)ï'^'-',ïïYï?-,"j

UIT DE ()UDE D00S: "D0RPSBIIÀilO'H0IWERD
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IIedere woensdag:
09.00 - 10.00 u. recreatie damesgroep
15.15 - 16.00 u. kleutergymnastiek
16.00 - 17.00 u. x 6 en7 jaar

17.00 - 18.00 u. t 8, 9 en
18.00 - 19.00 u. keurgroep
19.00 - 20.00 u. 1.1jaar en ouder
20.00 - 21.00 u. dames keepfit

modatie voldeed niet aan de eisen die
gesteld worden aan hoofclklasse kaatsen.
Veranderingen en/of aanpassingen zou-
den in de nabije toekomst nodig zijn.
Maar het lot speelde mee. Door een
storm, oktober 2000, werd de tribune
een ruïne en moesten er plannen ge-
maakt worden voor herbouw. Van deze

ruimten, was- en kleedruimte en een ont-
vangstruimte. Men kon de opstallen van
de iennisvereniging uit Veenwouden
overnemen, als basis voor de eigen nieuw-
bouw. Voorzitter Hessel van der Bos
memoreerde dit dles tijdens zijn ope-
ningswoord. Hij gaf aan dat deze opening
zou worden verricht door de aanwezige
kinderen. Tèvens zou de nieuwe naam
van dit complex worden onthuld.
Kinderen mochten een voorstel voor een
naam inzenden. 

'§Tinnaar werd Yvonne
van der Ve henk en
mocht de van de
naam voor Daarna

lieten de kinderen 112 blauwe en gele
ballonnen de lucht ingaan. I 12, het aan-
tal jaren dat Concordia bestaat. De nieu-

ook van dit gebouw. Links de bergruim-
ten, in het midden de tribune en rechs
was - en kleedruimte en de ontvang-
struimte. De heer Piersma van de KNKB
kreeg het woord. Hij feliciteerde de vere-
niging met deze prachtige aanwinst. En
hij was van mening dat Concordia een

der van Dongeradeel. Hij liet zijn felicita-
ties vergezeld gaan met een schenking
van f 25.000,00 (€ 11.345,00) als bij-
drage van de gemeente om de nog oveÍ-
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eerste s§boxen in Nederland omdat van-

digen dat vanaftwee uur het feest verder
zal worden voortgezet met spelletjes,
inclusief het rad van avontuur voor alle
bezoekers. Dat werd me dan ook een
gezellig
draaide
eerste g
hebben
zeer originele spelletjes. Prijzen voor het
rad waren aangedragen door velen. ThËls
vol met .prijzen voor elk wat wils. Zo
tegen vijven ging men naar huis.
Aansluitend was er vanaf zes uur, een
feest voor vrijwilligers. Een overheerlijk
koud- en warmbuffet waren professioneel

partners het feest versterken. Kortom een
openingsfeest dat er zijn mocht, voor een
accommodatie die mede door de vrolijke
kleuren, geel en blauw, de Concordia
kleuren, een gezellige ontmoetingsplaats

dorstig ging slapen.

Kaatsagenda
7-a. 6 iuli
lo^oo; I.C\KB schoolmei. A & B +

verl. ronde
Za. 17 ausustus
10.00 u. KNKB sen. en jun. d.e.l.
7n. 18 ausustus
12.30 v Pearkekeatsen en -boulen
Vo. 21 ausustus
1 3 .0 fi f 

-.-=--Trrtk 
kaatsparri j

Za. 7 seotember
12.00 u. KNKB heren 1e H. v.f.-3-7e
Zo. 8 seotember
L2.30 u. Ledenkaatsen

Jeu de boule agenda

voor de competitie is 19.00 uur, kom op
tijd i.v.m. loting.

T.aterdag- en zo ndagpartijen
Znrtdag 14 juli
Znndag{ aug.
Znndag l8 aug.
7.aterdag24 aug.

7-aterdagSl aug.

Trrrndag l5 sept.
7-ondag29 sept.

"Pearke boulen"
"Amelander Veerhuis
partij", nachtboulen
aanvang: 19.30 uur
'kind/ouder paftii"
aanYang: 16.00 uur

Aanuang 14.00 uur, tenzij andtrs uermeld.
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UIÏ DE D()ÀRPSIQÀJII J{R. ó, JU]II I973

l2à-JARIG JUStLEUM "R A D E N 0".
10 a1'ril .i .1. vierde '|IADEKO' irr llr.llwerel haar llLi-.iarig jubileunr en

diL was voor ons aanle,;ling om een iets meer te weten te komeÍl van

het 6100Lste bedrii f ui r onze gemeerrte.
IIet bedri.j f is gestart op 10 oktober 1960 irr het voorntal ig arnrhuis
'Hoog IIus' aan de ïlorLellrav('Ír te Dokkunr , met de tru teclrnisch rlj rec-
teur de lreer Fl anreIirr$ er, . en medewerl<er. De nu admin istrati ef .lir(D-
Leur, de lreer van Buren, verzor'gde in izi.i rr vrije uren de boekhour.l iri!
In lg62 was nren wegens ruirrrt.egebrek gen<rodz aal<t t,m Itaar meer ruiniÈe
uit te z ien en doordat de l,.T.S. eelt nieuwe scltool kreeg kwam et voor
'li,\UEKO' met inmiddels I0 werknerrr ers een Boede gesclrikte luimte vrij.
Op 2 jartuari l9o3 's norgens plm. 6.30 uur eclttcr hrandde er een 8e-
dee.l te van de voormalige L.'l .S. af, ntaar door hard werken dr,'aide al-
les na ca. 3 wekelt wt'tr.
Na plrn. lll j aar in de oude l...1.S. gewerkt ce hebben, werd ook deze
ruimte a]ueer te klein. Men was Iru gegroeid naar ca. 20 werknemers.
Àlweer nroesL nen naar nreer ruir,te omzien. De geplalrde nieuwe fabrielr
aan het Schaperrdi.i kj e tt l)okkum korr irr verband tneL de aanstaartde

Brer.swij ziging niet doorgaan.
Na.,r aanleiding van een advertent-ie van de Gemeente lYestdongeradeel
'voor vestiging industrie in haar Femeerte' is een besprekirr g tussen
Gemeente lVestdongeradeel en 'RADEKO' toÈ stand p;ekonren, waarui t het
beslu ir kwam, dat de Gemeerrte Westdongeradeel een fabl'iekspand voor
'R^DEKO' zou bouwen aan de Àmelanderweg naast de'DeIta-Bouw'. Ilet
heeft echter noB heel wat voeLen in de aarde ge!,ad, de Geneente
Dokkum liet hen zo maar niet gaan, er ont,sLond een ware strijd tus-
sen de be ide genreenten. Uiteindel ij k op I november I 964 kon 'RADEI(O'
heL nieuwe bedrij f in een nieuwe gemeente in gebruik nemen.
t)p vrijdag 3 juni I965 werd de nieuwe vesLiging off icieel door de
Loenmalige burgerneester, de heer Bekius, 6;eopend.
Inrrrirldels is nen aan zijn 3e uitbreidin6 bezig en wordt de nu aanne-
zige bedrijfsruimte van 1500 vergroot tot 2750 m2.

!aar produktieprogranrma is zeer uitgebreid en bestaat o.a. uit sEalerr
cn alumini um ramen en deuren, vooral alumin ium w inkelpu ien en gevels
nemen een belangrijke plaats in, komplete staa]konstruktiewerken
voor gehele 5;ebouwen, evenals tral ieliggers, spanten, bordesserr,
trappen e.d. zijn haar niet vreemd, alles wat maar even in haar ver-
rnogen ligt wordt voor een opdrachtgever gemaakt.
Momenteel uelt lret bedrij f plm 50 personeelsl.eder, , w.o.
Tot heden heeft men nog Been moment spijt gehad zich in
lrebben gevestigd.
Dorpsbelang wenst direktie en personeel van 'BADEKO' van
met haar onderneminE err veel sukses in de toekomst.

2 vrouwel ij ke
I{olwerd te

hart.e geluk
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BRÀDERIE 28 ÀUOUSruS

Als er nog verenigingen zijn die op de braderie willen staan, kunnen die zich
aanmelden bij Henk Bruinsma, tet.562O79

WÀ IS DE M()ÀISft P()PPE TAil TRYSI.AI{!

Fansels: dat is dy fan jo!
Yn septimber komt in spesjaal rydslaift
ít foar àIden fan
blëd sil Ërgees
pj utteboarterspl
gemeentehÍrzen ferspraat wurde. It nije
blëd hjit BERN en stiet fol mei artikels
oer opfieding, oer wat foar taal at je kieze,
oer àlde en nije berneferskes, berneboek-
jes, medyske saken, bernedeiferbliuw en
opfang, muzyk en TOMKE. Fierder [re-
amresepten, kollums, tips oer in dei ót en
oer bernefeestjes, ynterviews mei mem-
men, heiten, paken en beppen en mei de
yllusrator fan TOMKE. Yn it Frysk, it
Nederlànsk, it Biltsk en it Stellingwerfsk.
En mei in aardige fotowedstriid! En dër-
foar hat BERN foto's nedich fan de alder-
moaiste bern fan Fryslàn. Fansels is dat
dy fan jo, mar om dat te bewizen hawwe
wy wol in foto nedich. Stjoer dy dus sa

gau mooglik op nei de redaksje fan
BERN!!!
De fotograven fan foroburo Het Hoge
Noorden rit Ljouwert sille mei de redak-
s.ie fan BERN de moaiste fotot selektear-

§7at: Stjoer in privee-foto fan jo
lytse poppe dy't op 30 septim-
ber 2002 net àIder is as in jier.
Namme en adres ek efkes

kin ek:

\W'a: mar fan-
sels meie paken en beppen
ensa ek meidwaan.

'§í'annear: Foar l0 july 2002.
'\W'ërhinne: Redaksje BERN, Ingrid

§Tagenaar, Achter de Hoven
23,8933 AG te Ljouwert'Wërfoar: Fotowedstriid "Moaiste
Poppe fan Fryslàn' ótskreaun
troch it bléd BERN. Der
binne ek noch moaie prizen
te winnen!'Wéryn: It nije blëd BERN dat 30 sep-
timber ritkomt yn in oplage

re!Wat moat der barre???
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HUISARIS

Dokter L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevall en tel. 56225 5
Dr. Ch.F. v.d. Lugt tel. O519-571316
Dr. J. Lamers, Ee, tel. 518202
Dr. R deVries, Anjum, tel.321286
Dr. H.MA. Wijmenga, Metslawier, tel.
241270
Dr. Stender, tel. 0519 -57 1436

tRttsE ultD
Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging,
- Ktaamzorg
- Ouder- en kindzorg
Uideen verpleegartikelen ma. t/m do.
9.00 - 17.30 uur en vrijdags van 9.00 -
14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,

alle informatie:
dag, ca. 22 cerrt

per min.) Tesselschadestraat 29, 8913
HA, Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden.

t0]tïAtïÀDREssEil

Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graaf,
Stasjonswei 43, rcL. 561809
Uiwaarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele rcL. 06-20620647
Bij diens afivezigheid: T. v.d. 'W'oude-

Plantinga, De Teebus 8, tel. 562002.

TïSIOÏHERÀPIE

J.R. Moorman, praktijkadres:
Bloemsteeg 6 (ingang àld Pölewei), tel.
5624781561876.

H U I SÀRISElI I.ÀB() RÀT()RI U M

Plaats: Nije Nijhof, maandagmorgen vírn
10.00 - 10.15 uur.

IÀ}IDARIS

Mw. van der'§7'oude, Beyertstraat 101,
tel.562300.

PEDI(URE

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

U'IJIBEHEER

Heeft u klachten, dan kunt u dit melden
op tel. m. 0519-298777.

BESIUUR

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Secretaresse: Hennv Hiddema
Medwerd l, tel. 561370

Penninem.: Dirk Bersema

Redactie: Tineke Veldema,
Pólewei 16, tel. 562161

Leden:
- Egbert Boonstra

Gama 3, rcL.562421
- Marten Slager

Landswelvaren 19, tel. 562201
- Leo Smidt

De Fellingen 18, tel. 562200
- Petra v.d. Holst

Prof. Holwardastrjitte 53, tel. 562146

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,
9150 AA Holwerd.

IilLEVEREN I(()PIJ

Agenda datum en kopij uiterlijk 3 sep-
tember 2OO2 inleveren bij Tineke
Veldema, Pölewei 16 te Holwerd.
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