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Door de overgroowader van de huidige
bewoners Jan en \7ilma is de boerderij in
1911 gebouwd. De boerderij is van het
stelptype en heeft de voor de bouwperio-
de, begin 20ste eeuw, de zo karakteristie-
ke kenmerken als speklagen met spek-

stukken aan de bovenzijde van deuren en
aan de
mpjes,
bekro-
ook de
onen.

in z'n oorspronkelijke staat en trtïriï,ïï
onderhouden.
De boerderij is van oorspong gebouwd
als gemengd bedrijf. In de 70er jaren is
het vee verkocht en is men helemaal over-
gestapt op akkerbouw. De boerderij staat
op een deels omgracht terrein. Uit de
bouwperiode dateert een tekening van de
tuin van de hand van L.S. Edema uit
Dokkum.

ring en inpassing is goed en harmonieus.

Stichting tot behoud uan Staten en Saten
in Friesland,

Hans dz Haan.

illJS tÀil D0ÀRpSBEIÀ]t0

Not ik dit stikje skriuw is it wer prach-

hàlde mei de ftgels, troch stikken gers
stean tG litten en earst de rànen fan it làn
te meanen.

'§í'erstrukturearing

dei 25-6 is der in ynspraakj0n oer de
nijste plannen.

Doarpenfrns
Holwert kin wer meidwaan oan it doar-
penfrns ronde 3. Der moatte plannen
yntsjinne wurde foar I augustus 2003. It
giet foaral om Ërnijing fan strjitte en fer-
kearsfeiligens. Foar goeie ideeën stean wy
fansels iepen.

Holwert op paad
In ent0siast kluoke minsken is dwaandeIn ent0sjast klupke mi

om Holwert
(Holwert Op
in earste rirte
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Ét de stinzen/ts.ierkenrtte . Dizze rirte is +

5à6kmengie
- Tonnebrëge -
Foar de oare rfi
dich, dëroer letter mear.

Nij bestjoerslid
Omdat Leo Smidt Ét it bestjoer fan D.B.
gien is, sykje wy in nij bestjoerslid. It soe

moai w&e as hy of sy ynteressearre is yn
rekreaasje en toerisme.

Dat wie it foarearst wer. Doarpsbelang
winsket elts in moaie simmer ta en be-
tanket alle frijwilligers foar har wurk en
ynset.

Sara Hofman

tltIERvfilr

As àldste dochter yn it gesin fan myn àlde
lju Jelle van Di.ik en Klaske van der
tií'oude, bin ik opgroeid oan 'e Elbaster-
wei yn Holwert. Mei 1 broer en 2 susters.
'§í'y wennen echt bCrtenót. Elektrysk en
wetterlieding hiene wy net. Peteroalje en
karbit foar it ljocht.
Us heit hie wat buorkeri.i en arbeide ek
noch by de boer. Hy is hjir yn 1937
midden yn 'e l<risis.iierren as lytse sels-
stannige begtn.

{
6

jier leger finderwiis.
Dizze jierren wer 't ek de oarloch 1940-
1945 yn foel, wiene efternei net de
moaiste. In skoallereiske ha wy net hàn.
§7y 'e winter.
Der
Mas master en
it frnderwiis stie heech oanskreaun. Dat
wie de oplieding foar it hiele libben.
ThÉs binne wy de oarlochsjierren goed
trochkommen. Heit hie làn en kij, dus
iten genóch. Soms waard der in bist by ris
slachte en oalje draaid Ét koalsied.
Spannend, mar mfrle ticht.
Tidens de oarlochsjierren wie der yn it
hiele doarp "as it mooglik wie" tnderdak
foar Joadske bern, mar ek foar hiele hris-
hàIdings. Yn 'e hongerwinter evakuees Ét
Amsterdam, Diemen en hiele gesinnen Ét
'e buert fan Arnhem. Mei-inoar stiene wy
sterk. Yn aprilwaarden wy befrijd en wie-
ne wy allegearre bliid. Ik wit net mear
wannear, mar wy ha as doarp in grut
feest fierd.

Yn 7948 is de fuotbalferiening oprjochte
en dër koe elts lid fan wurde, makke neat

Hjir fu Piet en Minkeferhinne uenne oan de Mouneuei 2
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rit fan hokker kant ast wiest. En dat is

sPort.
Yn 1952 is der in film fan Holwert mak-
ke en dër is op fëstlein wat foar aktivitei-
ten der yn ris doarp ótoefene wurde of
waarden. Sels ha ik alryd hiel bot meidien
oan it ferienings- en doarpslibben.
Yn 1956 bin ik troud mei Piet Vrieswijk
en Ís hÉske stie oan 'e Holwerter feart, by
de möne. In daalders pl"kj., hóshier
f 2,50 yn 'e wike. Us wyklean wie doe
f 65,-. Tiije fan ris bern binne dër berne
en nei 8 jier binne wy ferhuze nei in nij
hírs yn de Holwardastrjitte nt. 10. De

syn wurk
n drok en

byelkoar
der noch

tiid om mei te dwaan oan 'e ferbettering
en de leefberens fan ds doarp.
Sporthal De Ynset is der kommen troch
dat it hiele doarp him dër foar ynsette. In

groep minsken ha wy no 12 appartemin-
ten yn ris doarp en gean sa mar troch.

hal, foar in goed doel, konserten fan
Crescendo en De Bazuin yn ferbàn mei
d Kryst-
n rroch
d it hiel
moai en posiryf en al skriuwend tink ik,
wat hat ris generaasje in tiid fan fintwik-
keling belibbe en yn in tempo om hast

Ik ha yn it koart besocht wat fan myn lib-
ben en it doarpslibben wer te jaan.
Mei nocht ha ik hjir u/enne en de lëste 24
jier op de Teebus. §7y binne hjir hikke en
tein. It plan om senioarewenten yn
Holwert te bouwen laket tis wol oan. In
moai foarótsicht, wy wachtsje öf.

Mei freonlike groeten
Minhe Vrieswij k-uan Dij k

Liifbléd: Friesch Dagblad

Lèze: Fan alles war

Muryk Sjongkoaren,
klassike muzyk

Sporu Fytse en swimme

Dranlc In gleske wyn

'Wat §ne jo fan Holwert?
Ik ha der alryd mei in soad
wille wenne

'§?'a soene jo noch ris moetsje wolle?
Gjin idee

De oare kear ynterviewe:
Mevr. Alie de Vries-Stiel-
stra, Hegebuorren 9

Fraach oan digene:
Ik soe it noflik fine at Ali
wat fertelle wol oer de mu-
zyk.

I
!
T

!
I
I
I
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turele bijdrage van € 400,00.
Ook hebben de Fa. van der'§7iel en Zn.
én de Fa. Geertsma een fors bedrag gedo-
neerd waar wy in 2004 over kunnen be-
schikken.

Evert voorstellen:
Jan van Duinen (de Kamp), Rinze van
der'§7al (van Aylvawal), Grietje Overal
floh. Pier§onstraat), Lucie Venema
(Voorstraat), Marcel Visser (Voorstraat),
Ramona Jokhoe (Beyertstrjitte) en
Egbert Boonstra (Gama).

plaats in 't Sintrum met een optreden van
de Zwolse band Aproved", wij vonden
dat met het vertrek van "het Hoogste
PunC' uit Holwerd er een leemte was ont-
staan en om onze pot te spekken besloten
we tot het organiseren van een dergelijke
avond, de band was prima, ook de sfeer

de blomkemerke in combinatie met het
ponyrijden en de huifkar was goed ge-

breiden zodat de bezoekers meer waar en
vermaak voor hun geld krijgen. De
Bazuin en Crescendo willen wij - ook na-
mens Dorpsbelang en Chr.
Oranjevereniging - nog bedanken voor
het begeleiden van de optocht.

21 mei: de viswedstriid, ron 19.00 uur
verzamelde de hós-
ke". Gewapen gin-
gen zij de viss atiek

Uitslag:.§Tichard 
Bron 50,5 cm, le prijs € 15,00

en wisselbeker.
Linda Stienstra 30,5 cm, 2e prijs € 10,00
Marco van Dijk 17 cm,3e prijs € 5,00

In tegenstelling tot eerder vermelde be-

er eiergooien zijn.

Ko sk,,ten

Namens de act.cie. E.B.
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De SIMAVI collecte in Holwerd
'§í'aaxens heeft € 578,46 opgebracht.

tallen
is het
werkt
van de ziektes in onnarikkelingslanden
veroorzaakt door vervuild drinkwater.

eerst
van I
men
de komende generaties is het noodzake-
lijk dat we zuiniger worden in ons water-
gebruik.

HoeYeel wateÍ gebruiken wij?
7-oveel liter warer gebruiken wij om. . .:
Een bad te nemen l2O l.

Om water te drinken
Om de tuin te sproeien
Om de auto te wassen met emmer
Om de auto te'wassen mer
een tuinslang

0,21.
l0l.
40 l.

150 l.

Naar het toilet te gaan 91.
(4,5 l. met spaarknop)

Om ons te wasen aan de wastafel 4l.

Gemiddeld gebruiken wij in Nederland
130 liter peÍ persoon per dag.
(Gegevens van Global Action Plan
Nederland).

W'at kunnen we zelf doen?
. Neem een douche in plaats van een bad
(l bad is minstens 1201. water)

. Douche korter dan u gewend bent (1
minuut is l0 l.)

.'§í'as u aan de wastafel.

.'§?'aterbesparende douchekop en water-
besparende kranen (scheelt de helft van
het water).

. Laat alleen volle wasmachines draaien.

. Gebruik geen voorwasprogramma.

. Doe de afivas met de hand, zonder te
spoelen en zo min mogelijk keren per
d"g.

. Laat de kraan niet onnodis looen. se-
bruik bij het randenpo.,Ër, bry"oËr-
beeld een glas.

. Znrg dat u een waterzuinige stortbak
heefr, of plaam een fles *ïter in uw
stortbak.

. Repareer een lekkende kraan of storr-
bak meteen.

. Maak de auto schoon mer emmers wa-
ters en niet met een minslang of in een
autowassffaat.

. Besproei uw tuin met regenwater dat u
heeft opgevangen in een ron.

. Gooi geen etensresten in het toilet.

. Maak vette pannen eerst schoon met
keukenpapier.

. Gebruik wasmiddelen bewusr. Kies mi-
lieuvriendelijke alternatieven.

Zander water is er geen leven mogelijk.
Helpt u mee om dit te voor komen?

A. a.d. Ploeq-Diihstra
Joh. Piersonstrdat 27 H;lwerd

Om onze handen te wassen
Om te koken
Om koffie of thee te zetten
Om schoon te maken
Om af te wassen
Om de wasmachine te
laten draaien

0,51.
2t.
11.

2,5l.
51.

1001.
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ffi*:i
en aan je

condide, dat is de bedoeling. Dit alles on-
der leiding van dhr. J.P. de Jong.

De start is op 2 september en duurt 10
weken.

Voor informatie of vragen kun je bellen
met Hillie v.d. Mey, rcL561751ofJ.P de

Jong, tel. 571192.

UlI HEI B()TIUE VÀJ{...

S. Venema, Haniastriitte 4, Holwerd.

Hoe't de strjitnammen by it folk libje en
yn de folksmCrle brtrkt wurde.
Dochs is it fan belang dizze nammen yn
eare te hàlden. Dit binne:
l. Mouneseize
2. Fiifhízen
3. Teijebuorren
4. Moskereed
5. De Opslag

nou just net gaadlik is om foar benea-
ming to brOken. Dërom is oansluting
socht by de plaknamme De Fellingen.
Dizze na.mme f0nen wy to nijsgjirrich
om tnder mear oan foarby te gean.

side 75: braakland, de vooral Anglo-
Friese term voor het "breken" van het
land is ags fealgina, ofr. felgia. Een veel-
heid van vormen in het fries, in Ben. boe-

van

nalnme

()PBREilOSTEI{ (OTtETÏEil

De collecte van de Hartstichting heeft in
Holwerd en omstreken € 835,00 opge-
bracht.

Het Astmafonds had een opbrengst van
€ 606,68 in Holwerd.
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5 IÀAR YíIVE}II(()()R "DE SEETU(iETISJES"

Op zarcrdag I november a.s. vieren "De
Seef0geltsjes" hun eerste lustrum m.m.v.
muziekvereniging "Crescendo" en
Shanrykoor "De Slykstappers" uit Blije.

Vanaf 20.00 uur bent u van harte wel-
kom in't Sintrum.

Oant sjen!

SUPP()RIERSVERE}IIOIilO W H(}TWTRD

gend seizoen.

Hieronder volgen nog even de uitslagen
van het klaverjassen voor de competirie:
le prijs F. Talsma 33.476 pnt.
2e prijs E. Visser 31.259 pnt.
3e prijs D. de Jager 30.406 pnt.
4e prijs S. Anjema 29.682 pnt.
5e prijs J. de Haan 27.578 pnr.

De prijzen voor het kraken op 4 april wa-
ren als volgt:
le prijs E. Visser 13.758 pnt.
2e prijs G.'Wieringa 12.193 pnt.
3e prijs \7. de Vries 11.838 pnt.

De hoofdprijs van de Bingo t.w.v. € 45,-
ging op 2l maart naar'§7'imkje Vellema-
Boonstra en op 25 april naar Tineke
Kuipers.

Het bestuur van
heeft de volgend
yoor het seizoen

Klaverjassen: 5 sept., 3 okt. en 7 nov.
Kraken: 12 dec.
Bingo: 26 sept.,3l okt. en 28 nov.

Jeugdbingo: 14 november

Draaiend rad:na afloop competitie thuis-
wedstrijden Hólwerd 1

en we ge-
om 20.00

orthal "de

'§7ij wensen iedereen prettige vakantie en
graag tot zrens oP on , 

^rrrurrïjïlbrrruu,

Contactadres:
lwerd

B()ME}I Eil SIRUIIfi}I E}I HU}I ZIEIfiE}I

Bomen in de natuur zijn heel mooi. De
iep is ook een mooie boom. Toch heeft de

Deze boom heeft wel eens last van bacte-

rievuur. Ook de vuurdoorn, duindoorn,
cotoneaster
ook last van.
deze bomen
zet is er niets
berk hebben vaak last van het me-
niezwamme{e. Dat komr omdat men de
bomen te vroeg snoeit. De tip is: snoei
de esdoorn en de berk in de maanden
mei, juni, juli en augustus. Dat is een pri-
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ma tijd. Ze hebben dan geen last meer
van de meniezwammetjes. Verweking-
ziekte kqmt bij alle bomen en struiken
voor. Ook hiervoor is de tip: snoei de tak-
ken die andere takken klemzetten er me-
teen uit, zodat die andere takken meer
ruimte krijgen. Zo l<rijgje prachtige bo-
men en struiken. W'at te doen bij laterlo-
ten en zuigers. De korte tip is waterloten
direct verwijderen en zuigers in de bo-

men direct wegnemen. Ter voorkoming
van de dubbele hoofdtakken. Deze bre-
ken bij de storm of 1zel eraf Dat moet
dus niet watermerk ziekte komt voor bij
de wilgen, ze worden omgezaagd en on-
middellijk verbrand, dat geldt voor alle
bomen. Deze ziekte wordt bestreden
door enting. Dat was het dan maar weer.

,r"r, nrO?rfr)J"ï,

UITVÀÀRÏVERE]IIOI}I(i "DE I.ÀÀTSIE E[R", H()TWERD
Secretariaat: Pölewei 11, 9151 HX Holwerd. Tel. 0519-562086
Correspondentie-adres: Postbus 3, 9L5O AA Holwerd

Opgericht
8 december 1904

Voor de contributieverhoging zijn twee
re
a. actuariële

oglng van
de ledenkorting;

b. het juist uitsplitsen en toedelen van de
kosten onder de rubrieken 'bestuurs-
kosten en 'kosten van een uiwaart'.

Na uiwoerige uitleg is het voorstel door
de leden met algemene stemmen aange-
nomen.

BestuuÍ.
Het bestuur heeft enkele wijzigingen
ondergaan.

Mw I. Boersma-Olivier en mw A.
Keekstra-Visser hebben afscheid geno-
men. Als dank
zt1 een cadeaub
plaatsen worde
van der Ploeg-Hoekstra, Pölewei 12 en
dhr W. Verbeek, Stasjonswei 35.
De heren U.O. Hiddema en J. Idsardi
hebben hun zittingsperiode verlengd.

Algemeen
'W'anbetalers.

Het komt zo nu en dan voor dat een lid
de contributie niet betaalt. '§7'anneer 

de
achterstand oploopt
herinneringen niet
lijk een laatste mo
worden geboden.
niet op dan zal he
vereniging worden beëindigd.

Kerkvoogdij N.H. gemeente.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de be-
langstelling voor het gebruik van een ur-
nenmuur op dit .moment te klein is.
Plaatsing op de begraafplaats wordt daar-
om nog nret overwogen.
Over vijf à tien .iaar zal de belangstelling
opnieuw worden o rderzocht. Overigens
kan een urn wel op de begraafplaats wor-
den bijgezet. Ook kan de as worden uit-
gestrooid op een speciaal daarvoor be-
stemd veldje.
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Gastsoreker.
De heer Herman J. van Vliet hield ons na
de pauze aangenaam bezig met zrln ver-
halèn over begraven in N.O. Friesland.
Op een telde
hiJ, oml ische
anecdot wa-
rten verlieoen.
Vergelekeri met die tijd is er veel veran-
derd. Heel veel ten goede. Soms ook ten
koste van tradities. Dat is wel eens jam-
met maar de praktische uiwoering nood-
zaakt daartoe.

Sterke stif ging overledenen.
Volgens het C
Statistiek zal de
de komende vijftig
groelen.
land de
ners. He
2011 worden bereikt.
Het jaarlijla aantal sterfgevallen zal de
komende decennia rterk toenemen, on-

ing van de levens-
mannen als vrou-

:volg van de vergrijzing
van de bevolking. De na-oorlogse gebo-
rtegolf zorgt in de komende decennia
voór een stèrke toename van het aantal
ouderen. In het tweede- en derde decen-
nium van de Zle eeuw zal dit een ver-
snelling in de toena-me van het aanral
overledenen teweeg brengen. Na 2030
loopt de stijging in het aantal overlede-
nen weer langzaam terug en komt rond
2050 tot stilstand.
In 2050 zullen er naar verwachting rond
230.000 personen overlijden, bijna
100.000 meer dan nu. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de commercie
'brood ziet in de dood'.

Marktaandeel.
De uiwaartbranche heeft dit jaar niet te
klagen over belangstelling. In maart was
de dood het thema voor de boekenweek.
'Stfx - leven en dood in de letteren'.
Sommige uitvaarwerzorgers grepen de
kans aan om hun vak extra onder de aan-
dacht te brengen.

In het maandblad 'uitvaart' las ik een ar-
tikel over'marktaandeel'.

Ondernemers - en ook verenigingen als
de onze - hebben dergelijke budgemen

t meten met
r een vergelij-

kunnen met
bescheiden financiële middelen uitste-
kende resultaten boeken als het gaat om

okale markt is
een landelijke
geld gaat het in
om mentaliteit,

bekendheid en p
Uitgangspunt is o
aandacht voor de
En dan niet alleen voor de klanten die
een uiwaart met veel toeters en bellen
willen, maar juist ook voor diegenen die
met een bescheiden budget toch hun la-
tste wensen tot in de puntjes verzorgd
willen zien. Onze vereniging beoogt niet
het maken van winst. '§(i'e besteden de ui-
terste zorg aan een uiwaart. Een evalua-
tieformulier is een onderdeel van onze
kritische
gen dien t
overdoen
den is goud waard.

Een marktaandeel zal bevochten moeten
worden. Passief blijven is geen optie. Veel
ondernemingen, in tal van branches, zijn
achterover leunend ingehaald en vervol-
gens ten grave gedragen. Het verwerven
en behouden van marktaandeel is een
continu proces. Daarom brengen we De
Laatste Eer, Holwerd via de Doarpsbel
steeds opnieuw onder uw aandacht.
Onze vereniging is financieel gezond en
we trachten dat zo te houden. Ons leden-
tal is vrij constant en we blijven ons in-
zemen voor de werving van nieuwe leden.
Al gaat het nog zo goed, we zullen zeker
niet op onze lauweren rusten! '§í'ant, net
als bij aandelen, geldt ook hier:

10
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In hetverleden behadde resultaten gel-
den niet voor de toekomst!

Voor informatie over het lidmaatschap

ilÀMtlt

Toen Napoleon begin 1800 voor de
Nederlandse Gewesten verplicht de
Burgerlijke Stand invoerde, moest ieder-

dat deze nieu-
nederlaag van
worden afge-

schaft, bedachr menigeen op het gemeen-
tehuis een fantasienaam of een zeer be-
spottelijke naam. In de telefoonboeken
komt men dan ook de meest vreemde na-
men tegen zoals Poepjes, Piest, Uit de
Broek, enzovoorts.
'W'eer anderen kozen voor beroepsnamen
zoals Smit, Timmerman, Olieslager,
Schippers en zelfs Pastoor. Of aardrijks-
kundige namen als Apeldoorn, Van
Arnhem, Zwollq

Menigeen
kosten, de
groowader
ren. Maar
gedaan. Op het prachtige terp-kerkhof in
Midwolde in Groningen, gelegen rond-
om een l2e-eeuwse Romaanse kerk,
waarin zich één van de mooiste praalgra-
ven (Rombout Verhulst - 1669) bevindt,
staat op een grafsteen: 'Hier rusten de
heer en mevrouw Pik-Tietema. Het is één
van de meest gefotografeerde grafstenen
van Noord-Nederland.

Ook in het uiwaartwszen komen narnen
voor die men nu vermoedelijk niet meer
zou kiezen:
De Dood, Kerkhof, Grafkist, Van
Engelen, Hemeltje en Godt. De naam De
Dood, of Dood, komr in verschillende
delen van ons land voor. In 1930 was er

passagiers weigerden uit te varen met De
Dood als kapitein.

Naamkunde is een zeer interessante stu-
die die saÍnen met bijvo
gie een boeiend inzicht
schiedenis van de Nederl
Grafstenen kunnen ons
lijk op weg helpen. Z4 vormen het ar-
chiefvan een volk.

il

Bron: Maandb kd "Uinaart"
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Hoekje, tel.562079.

'§7ilt u evenrueel meedoen aan de rom-
melmarkt, dan kunt u zich ook daarvoor
opgeven. Inlichti op
bovengenoemde per
meter. De kinde en

is alleen voor de kinderen van de basis-
scholen uit Holwerd.

deren
jeugd
mde
jullie

Ook hopen wij
werken aan dez
Voorstraat, '§(/l

deelte van de Station
autovrij te maken vanaf 10.00 uur.

Ook hopen wij weer op uw medewerkiqg
bij de huizen die een oprit hebben dat de
standhouders deze weer mogen gebrui-
ken. De standhoud
vol lof over de med
gen. Dit was van u
tlge weer van vorlg ,aar
besteld bij Piet Paulusma
doen. Dus wat kan er misgaan, laten wij
ons zien dat Ho verd echt een DIJK
VAN EEN DORP is.

Narnens de utinheliers,
Durh Geer*ma, tel. 561665
Bindert Wrbeek, tel. 562243

Henh Bruinsma, tel. 562079.

12
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Ak je 's nachts de skap eens niet han uatten,
En dan ligt u pieheren ouer ditten en dafien,

Komen de gekxe dingen bouen,
Meestal zijn ze helemaal niet te gelouen,

Vat er al niet en wel gaat homen,
Ouertroefi uaah dan je stoiltste dromen.

Je ziet isioenen,
En hop schoenen.

Je
En t.

Je auto lijht wel een dutobus,
Stampuol met mensen aan de lu.

\Yant niets is immers minder waar,
Opeens besefj e ztnnekkan

Dat ondanhs al dcze rare dingen,

Jij en God toch samen gingn.

W$ U DÀI...

... er nog enkele boe§es te koop zijn
over Oud-Holwerd geschreven door
M. Geertsma voor € 9,00?

... er ook nog
€ 3,50 z\n
van de stad
te Dongeradeel?

... deze boekjes verkrijgbaar zijn
ïneke Veldema, Pölewei l6?

... in de bebouwde kom maar 30
mag worden gereden?

bii

km.

... fiets- en wandelroures nog verkrijg-
baar zijn bijïneke en Sara?

... u deze gratis kunt ophalen?

... u data van activiteiten kunt doorge-
ven aan Tineke?

...1ij die dan laat plaatsen in de doarps-
bel?

... iedereen er dan van op de hoogte is?

... u bij Henk Bruinsma op her plblica-
tiebord alle activiteiten kunt lezen die
niet opgenomenzijn in de Doarpsbel?

... de activiteitencommissie nog niet
echt lekker draait, omdat er niet veel
geld is?

... zij op zoekzyn naar evenruele spon-
sors?

... een topavond had georganiseerd met
een leuke band in 't Sintrum en hier-
ma:u een paar mensen op af kwamen?

... daardoor er weer problemen zijn ont-
staan?

... de opening van de Pölewei, Stations-
wei,'§Taling Dijkstrastraat in februari
is geweest?

... {9 O.VU. de vergunning voor en pu-
blicatiebord al naree jaar geleden van
dorpsbelang heeft gekregen?

... om aan de Ljouwerterdyk ook een
bord te plaasen?

... het andere op te knappen maar rot nu
toe ingebreke is gebleven?

Monte dc Boer

13
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... dorpsbelang heeft besloten het bord te
verwijderen? (it is in oanfluiting foar
it doarp!)

... wij in Holwerd misschien een toe-
komstige Tour de France wielrenner
hebben?

... dat het Eelke v.d. '§7al 
is?

... Eelke l le is geworden in de Olympia-
tour van Nederland?

... hii at vele wedstrijden heeft gewonnen
bij de Topamateurs van Nederland?

... er een viswedstrijd is georganiseerd
door de activiteitencommissie op 21
mei?

... er 26 kinderen om de prijs hebben ge-
streden?

... V/.ichard Bron uiteindelijk de beker
heeft gewonnen?

... eÍ een werkgroep is opgerichr vanuit
dorpsbelang?

... deze Holwerd op Pad (H.O.P) wordt
genoemd?

... deze tot doel heeft nieuwe wandelpa-
den te realiseren?

... Jelle Di.ikman, Sara Hofman en
Tjibbe v.d. Hoek zich hiervoor inzet-
ten en nog enkele enthousiaste leden
zoekt?

...29 en 30 april weer als zeer geslaagd
mag worden genoemd?

... wij de traditie volgend jaar voortzet-
ten en 29 aprll een knalavond organi-
seren?

... door de oranjevereniging, activiteiten-
commissie en dorpsbelang deze acti-
viteiten worden georganiseerd?

... Gospelgroep "The Messengers" een
enrhousiast koor is met i 40 leden
maar wel alten, tenoren en bassen kan
gebruiken?

... onder leiding staat van de heer Jan
Blom uit Dokkum en aI weer 10 jaar
besraat?

... de verzorging van het geluid wordt ge-
daan door '§(/'ilco v.d. Meij uit
Holwerd?

... dus altjes, basjes en tenoortjes kom op
13 augustus naar de Nije Nijhof en
zrng met ons mee?

... er nog plaars over is voor uw boot in
de haven Mounerak?

.. . dit € 15,00 per meter per jaar kost?

... u zich op kunt geven bij een van de
bestuursleden van Stichting Recreatie
en Toerisme?

.. . dit Rense van Slooten, Ronnie
Veldema, Joop Venema en Upt
Hiddema zijn?

... z\ nogop zoek zyn naar een vijfde lid?

... het bestuur van dorpsbelang de speel-

tuin weer van alle onkruid heeft ont-
daan?

... er een enorme bult onkruid en rom-
mel ligt, waardoor één ingang is ge-
blokkeerd?

... deze ook een beetje gevaarlijk is en het
bestuur wijkbeheer zal vragen deze
dicht te maken?

... wij ook zullen vragen of de struiken
wat kunnen worden ingekorr, omdat
er geen overzicht meer is?

... er laatst al een aanrijding was en dit
moet worden voorkomen?

... J^^p van Hulst het bloemenperkje bij
de pomp weer keurig onderhoudt?

... wij van dorpsbelang dit erg waarde-
ren?

... Durkje Bierma en Germ Venema op
het groen passen bi.i het beeld van
\?'aling Dijkstra?

14
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Z()MERÀfiIVIIEIIE}I

17.30 u.
12.00 u.

09.30-18.00 u.
22.00 u.
09.00 u.

10.30 u.
12.30 u.

14.00 u.
20.00 u.
09.00 u.
10.30 u.
14.30 u.
16.30 u.
10.00 u.
16.00 u.

14.00 u.
14.00 u.
13.00 u.
14.00 u.

12.30 u.

17.30 u.
10.00 u.
12.30 u.

13.00 u.

14.00 u.
14.00 u.

12.00 u.
12.30 u.
20.00 u.
14.00 u.

??

Ledenkaatsen jeugd
trC\KB Heren Hoofclklasse partij uitnodigng
Optocht'Sprookj es/mythen/sagen/legendes'
Feestavond m.m.v. JEN ROG'
Leden feestkaatspartij jeugd
hranssponsor't Blomhe óVidzotheeh ï Hoehje
Koffieuurtje voor leden m.m.v. wivekoar "de Seefrgeltsjes'
Leden feestkaatspartij sen./dames
sponsor Buualda rueef & Arjaans Schienent
B0nte middei, optredens door de jeugd
Snein-te-jöns-ploech'gewoan te gek
Kinderspelen
Matinee m.m.v. "Spitfires"
Volksspelen
Slotbal m.m.v. "Spitfires"
KNKB Schoolmeisjes A & B d.e.l. + verliezers

Jeu de Boule "Klaaihluten toernooi" in St. Jacobiparochie
Opgave t/m woensdag 2 juli
Jeu de Boules

Jeu de Boules
Kindiouder kaatspartij

Jeu de Boules "Pico Bello toernooi" in St. Jacobiparochie
Opgave t/m woensdag 6 augustus
Pearkekeatsen mei Pearkeboulen
na afloop spare-ribs eten, opgave tlmT aug. 19.00 u.
Ledenkaatsen jeugd
KNKB Junioren + 3e jaars Jongens d.e.l.
Ame lander Werhuis/Bergema-Banga partij
Ledenkaatsen sen./dames
Tijelhe partij
Kaatsen voor alle leeilingen van o.b.s. De Tsjelke

Jeu de Boules
Kind/ouder jeu de boules partij
Opgave t/m woensdag 27 augustus
KNKB Heren le klas vrije formatie
Leden kaatsen sen./dames/jeugd
Nachtboulen " Amelander Veerhuis partij "

Jeu de Boules "Beste ManMroaw pdrti"
Jeu de Boules "Bos toernooi "in Fledder

'§í'o. 18 juni
2a.28 juni
Feest

2o.29 juni
Feest

Ma. 30 juni
Feest

Za.5 juli

Zo. 6 juli
Zo.20 j:uJ,i

7-a.2 aug.
Za.9 aug.

Zo. l0 aug.

'§í'o. 13 aug.
7,a.16 aug.
Zo.17 aug.

'§7'o. 20 aug.

2o.24 aug.
Za.3O aug.

Za.6 sepr.
7,o.7 sept.
7a..13 sept.
2o.28 sept.
7.a.ll okt.
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HUISARTS

Dokter L.C. Mdtha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgarall en tel. 56225 5

Dokterswacht:
's midd^gs rranaf 17.00 uur tot 's mor-
gens 8.00 uur. Tel. 0900 ll27ll2

Ernstige situaties: I 12

rilEsE lÀ]tD

Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
!\roneÍs uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging,
- IGaamzorg
- Ouder- en kindzorg
Uideen \uple tikelen ma. t/m do.
9.00 - 17.30 uur en vrijdags van 9.00 -
14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,

informade:
ca.22 cerrt

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

(01{rAoÀDRESSE}t

Dienstencentrum: T. Kuipers-de Graaf,
Stasjonswei 43, tel. 561 809
Uitvaarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaardeider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele tel. 0 6-20 620 647
Bij diens afwezigheid: T. v.d. W'oude-
Plantinga, De Teebus 8, tel. 562002.

rïSrcIHERÀPIE

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

HUI§ÀRISE]I [ÀB()RÀI()RI U M

Plaats: Nije Nijhofi maandagmorgen r'an
10.00 - 10.15 uur.

IÀ}IDÀRÏS

Mw. van der'W'oude, Beyertstraat 101,
tel.56230O.

PEDI(URE

rgenzon l0
tel.561689.
Ringweg 34,

Brantgum, tel.561594

WUIBTHEER

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

BESTUUR

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Secretaresse: Henny Hiddema
Medwerd l, tel.561370

Penninsm.: Dirk Bersema
Pölewei 2, rcL. 561423

Redactie: Tineke Veldema,
Pölewei 16, tel. 562161

Leden:
- Egbert Boonstra

Gama 3, tel. 56242t
- Marten Slager

Landswelvaren 19, tel. 56220I
- Leo Smidt

De Fellingen 18, tel. 562200
- Jelle Dijkman

Stationswei 21, rcL 562040

Postadres Dorpsbelang
Postbus 24,9150 AA Holwerd.
Bankrel.: Regio Banlq nr.94O53961

tilLtvtREil t((lPU

Agenda d 2 sep-
tember Tineke
Veldema,
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