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J"li
2 Beachvolleybal op de pier

Augustus
24 Braderie met kindervrijmarkt

September
6 Inleveren kopij Doarpsbel

Oktober
22 Carribean night in de Goude Klok

November
5 Klaayklutekroegetocht van Marrum

tot Holwerd. Organisatie:
Plaatselijke Activiteiten Ferwert/
Hegebeintum i.s.m. de horeca

? Intocht Sinterklaas

December
11 Sing inn om 19.00 uur

Agenda data en kopij uiterlijk dinsdag 6
september 2005 inleveren bij ïneke
Veldema, Pólewei 16 te Holwerd.
E-maift d.veldema@home.nl

r0I0 ()MstHRtJvtilo

'§7'e komen nog even terug op de foto van
de vorige uitgave van de Doarpsbel nr.
133. De beschrijving was niet geheel
juist, de foto is gemaakt omstreeks 1924.
Kees Colmer vervoerde in die tijd goede-
ren van de trein naar de boot met zijn
paard Frits.

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Penninsm.: Dirk Bereema
Pölewei 2, tel. 561423

Redactie: Tineke Veldema,
Pölewei 16, tel. 562161

Leden:
- Egbert Boonstra, uertegenwoordiger

Stichting Recreatie en Toerisme
Gama 3, tel.562421

- Yvonne Slager
Landswelvaren 19, rcL. 562201

- Jan'§Tillem Overal
Joh. Piersonstrjitte 9, tel. 06-22956067

- Anneke v.d. '§í'eg

Prof. HolwardasÍ. 10, tel.561875

Postadres Dorpsbelang:
Postbus 24,9L5O AA Holwerd.
Ban-kel.: Regio Bank, m 694O53961
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N!J§ TAil DOÀRPSBEI.Àil0

Wylst ik dit stikje skriuw stiet de kastan-
jebeam yn myn tón yn folle bloei. De
grutte kearsen steane te pronkjen yn de
beam. Eins hyt de beam in paarden-
kastanje. As in bléd öffalt, kinst oan de
irnderkant fan de stàl de foarm fan in hoef
sjen. Ek de groede oan de stam hat dy fo-
arm. Dérom de namme paardenkastanje.

Niie bestjoersleden
Sat jim sjen kinne yn de list fan bestjoers-
leden is it bestjoer fan doarpsbelang wer
foltallich. Nije bestjoersleden binne: Jan
Villem Overal, Yvonne Slager en Anneke
v.d.'§7eg. \7y binne tige bliid lr,ei dizze
nije oanwinsten. Fierderop stelle sy har
foar.

Ryksmonumint Foarstrj itte
Sa't jimme miskien wol lëzen ha, wurdt it
ryksmonumint yn de Foarstr.iitte op dit
stuit ferboud. It pand is troch partikulie-
ren ferkocht oan St. Monumenten-
behoud Dong. En wurdt mei subsydzje
ferboud. In hiele ferbettering foar it oan-
sicht fan de strjitte en de feillichheid. It
pand sil ferkocht wurde.

Blommenperkie Bosma's plein
Guon bewenners steure har oan it blom-
menper$e op it Bosmat plein. Sy fine it
in wat frnnoazel perkje en fine dat it plein
gewoan ót stiennen bestean moatte soe.

Doarpsbelang is it dërmei iens. As mins-
ken dër beswier tsjin hawwe dat dit wei
helle wurdt, soe men dit witte litte moat-
te oan it bestjoer.

Ta beslít
Der binne wat tCrkelteammen mei de bou
fan de nije supermerk..Men sil begjinne
mei de tariedings fan de bou mar der bin-
ne beswieren. §9'y witte op dit stuit noch
net hoet it komt.
De VW-folders lizze wer yn de winkel
fan Durk en Jitske Bergema. Der is in grut
ferskaat oan folders en boekjes fan it
Fryske Gea.
Doarpsbelang hat in brief oan Ben'§7
skreaun oer it tige ferwaarloazr skulpen-
paad làns de ZPC oan de srid-westkant
fan Holwert. '§(l'y freegje oft it paad yn
àlde steat werombrocht wurde kin. Der is

noch gjin berjocht werom.
Dat wie it wer foarearst.
Allegeare in goeie simmer tawinske.

Sara Hofman.

JÀÀRVERSTÀO MÀÀRI 2(}(}4 - MÀÀRI 2()()5

Herstructurering
De bewoners van de Fonteinstraat weszi.i-
de en de Kamp zijn door de woning-
bouwcorporatie ingelicht over de wijkver-
nieuwing. Begin 2006 zal hiermee worden
begonnen. Inmiddels is bekend dat de
bouw van de nieuwe winkel doorgaat.

Buitendijls fietspad
Tïrssen Holwerd en Blija zijn buitendijks
nieuwe hekken en roosters aangebracht
zodat er nu ook gefietst kan worden.

Theebusbos
Er zrjn zitlspeelelementen gekomen en eÍ

staan picknicktafels. In november is er
door de groencommissie en een paar vrij-
willigers gesnoeid en een open plek aange-
bracht.

Bushokjes
De gemeente heeft aangegeven dat wan-
neer een bushokje vernield wordt er één
keer vernieuwd wordt en daarna niet
meef.

Prof. HolwardírstÍaat
Er is een plan om het te hard rijden aan te
pakken door het parkeerverbod op te heË
fen. Hierdoor kan er aan beide zijden ge-
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parkeerd worden waardoor de weg smaller
wordt. Dit zou moeten werken als snel-
heidsremmer. Het is nog niet definitief, de
gemeente werkt er nog aan.
De gods op het trapveldje zijn opgeknapt.

Overleg
In jun ssen

de ge van
Dorps \Mo-

ningenbeleid.

Werkbezoek
In september krvam B. en W op werkbe-
zoek. Aandachtspunten waren: Verkrot-
ting van een aantal panden, ingang pad
IJsbaanbos, speeltuintjes, herstructure-
ring, flats in de Fellingen en de Holwerder
Pier.

ovH
In september was er overleg met het be-
stuur van de OVH. Er is gesproken over
de informatieborden, stand van zaken bij
de OVH, AN§7B bewegwijzering, ont-
wikkelingen op het industrieterrein en de
boekjes "Holwerd, een dijkvan een dorp."

Jeugd- enJongerenwerk
In November was er een bijeenkomst met
het bestuur van Dorpsbelang en het be-
stuur van jeugd- en Jongerenwerk. Er is
o.a. gesproken over de verbouwing van de
Sound, hok-rock en een gemeentelijk
onderzoek naar j eugdonderkomens.

Padenplan
Dit project is in samenwerking met
Landschapsbeheer. Holwerd heeft een
aantal paden die voor publiek toegankelijk
gemaakt kunnen worden. Dorpsbelang
heeft de plannen opgestuurd naar Infra en
Beheer.

Het bestuur is inmiddels voltallig en de
taakverdeling is geregeld.

Voorzitter: Sara Hofman
De Morgenzon 12, tel. 561694

Redactie: Tineke Veldema
Pölewei 16, tel. 562161

P. meester: Dirk Bergema
Pölewei 2, tel 567423

Egbert Boo nsta,Vertegenw o o rdiger
Stichting Recreatie en Tberisme
Gama 3, tel.562421

Yvonne Slager, Namens Dorpsbelang in
Ac tiu ite i te n c o mm is s i e

Lands'§í'elvaren 19, tel 56220l

Jan'§íillem Overal
Joh. Piersonstr. 9, tel. 296768

Anneke vd'§7'eg, Secretaris
Prof. Holwardastr. 10, tel.561875

EVEI{ Vo()RSïEu.Eil... ÀililEtft VÀil DER WEo

Ik woon op de Prof Holwardastr. 10 en
sinds vorige maand ben ik de nieuwe se-

cretaris van Dorpsbelang Holwerd.
Tot anderhalf jaar geleden werkte ik als

machinaal verspaner bij Prins Dokkum,
maar door een reorganisatie moesten er 95
mensen vertrekken en daar was ik helaas
ook bij. \7ie het laatst gekomen was
moest er het eerst weer uit en hoewel ik er
al zeven jaar had gewerkt, zat ik toch bij
de 95 die weg moesten.
Ik heb veel hobbyt waaronder tuinieren

en klussen, ik heb vorig jaar een compu-
tercursus gevolgd en ik doe vrijwilligers-
werk bi.i Dier onder Dak in Dokkum.
Ondanks mijn bezigheden had ik nog wel
een beetje vrije tijd over en toen ik werd
gevraagd voor Dorpsbelang heb ik eigen-
lijk meteen ja gezegd. Niet dat ik nu zo-
veel ervaring heb in bestuursfuncties,
maar het is leuk om te doen en je blijft be-
trokken bij je directe leefomgeving.

Met ariendzlij he groet,
Annehe uan derWeg
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I1{IERVIEW

Lijfblad:

Muziek:
Sport:

Drank:
'§7'at vindt u
van Holwerd:

voetbal
France

Leeuwarder Courant
en A.D.
Fanfare en Dixiland Jazz
Hou veel
TV, Tour
schaatsen.
Een lekker koud pilsje!

Holwerd is een verdeeld
dorp, heb mijn kost met
veel plezier verdiend, met
venten en later de winkel
aan de Voorstraat.

De andere keer interviewen:
Fam. §V'iersma, Stationswei

Ik was 73 jaar toen de oorlog uitbrak, dat
waren spannende jaren op die leeftijd. Ben
aan de Elbasterwei geboren, waar mi.jn ou-
ders groenten kweekten en die mijn vader
met paard en wagen uiwentte. Ook had-
den we land waar aardappelen werden ver-
bouwd. Ik ben na de oorlog 2,5 jaar ín mi-
litaire dienst geweest, een noodzakelijk
kwaad wat veel ellende brengt, wel verlie-
zers, maar nooit winnaars. Ik heb 55 jaar
gevent, veel mooie en minder mooie din-
gen meegemaakt, veel mensenkennis op-
gedaan, dus wat dat betreft zou ik een
boek kunnen schrijven. 

'§7'at ik zou wen-
sen is dat de mensen elkaar wat beter zou-
den begrijpen, want we hebben elkaar nu
en in de toekomst hard nodig en geluk en
gezondheid kan men niet kopenl

Hessel Bierma

van
De

op
en

EVEil V0()RsrEttril... JÀlr uflLtEM ()vERÀr.

Myn namme is Jan'W'illem Overal. Op 'e
fraach wërt ik no krekt ek alwer weikaam
foardat ik yn Holwert bedarre, haw ik mar
antwurd jt"..... Fryslàn. 

'Wy binne mei És

àldelju te àak ferhCrze.

Ik bin berne op l2 april 1970 et dat mak-
ket my in folbloed 'raam'yn e stjerrekun-
de. '§í'y wen.ie sirnt jannewaris 2002 op'e
Joh. Piersonstrjitte 9 en oant no ta mei in
protte wille. \7y binne yn dit gefal
Grytsje(??), Robin (i 1), Myrthe(4) en ik
dus. Ik haw wurk by it Friesland College
te Ljouwert. Ik begelied dër jongelju, yn
in soarte fan bedriuw, dy't letter "wat mei
kompjoeters" dwaan wolle. Ik sit ek noch
yn it haadbestjoer àn de v.v. Holwerd as

foarsitter fan 'e stjoergroep P.R. en derby
bin ik lieder fan 'e El-pupillen. Foar de
re$ bin ik dwaande mei de thósside àn
holwerd.nl en r.vholwerd.nl. Ik hoopje dër
binnenkoart wer wat mear tiid foar te krij-
en om der wat nijs op te setten. Hjir woe
ik it dan earst mar by litte, oars hawwe we
neat mear te bepraten op it momint dat
we elkoar tsjin it liif rinne. Ik hoopje dat
ik dochs ek wat betsjutte kin yn it doarps-
belang. At der wat te dwaan is bin ik me-
astal wol fan de partij, dus komme jo my
fèst tsjin op it iene ofit oare feest.

Mei freonlihe groet,

JanWillem

HONDENPOEP
GBAAG NIET

OP DE §TOEP!!

! AIs u gaat verhuizen
I wilt u dit dan doorgeven

: "", één van de bestuursleden.
Lrrr-rr ---rr---r



D0RPSBEUNG o juni 2005

ElíEl{ V00RSïEu.E]{. . . W()}l}tE StÀoER

Hallo lezers en lezeressen van de
Doarpsbel, Tineke Veldema heeft mij ge-
vraagd of ik in het bestuur van dorpsbe-
lang zou willen, wat mij, na er even over
nagedacht te hebben wel wat leek.
Vandaar mijn stukje in de doarpsbel. Ik
zd, my even voorstelllen.
Ik ben Yvonne Slager, ik ben geboren in
Blije als Yvonne Terpstra. Sinds 1995
woon ik in Holwerd, samen met Marten
Slager, jullie waarschijnlijk wel bekend als

eerder bestuurslid van dorpsbelang.
Inmiddels hebben wij drie dochters, van
bíjna7,4 en bijna 3 jaar oud.

Ik ben voor dat onze middelste dochter

',ffi:h*J:';
erenafcleling so-

madek.'§7'ij wonen sinds 2000 op het in-
dustrieterrein van Holwerd, waar wij een
bloembollen kwekerij en broeierij hebben,
waar ik waar nodig, zo veel mogelijk mijn
steentje bijdraag. Ik hoop dat ik zo wat
een beeld van mijzelf heb kunnen schet-
sen.
Ik zal mij zo goed mogelijk proberen in te
zetten voor het dorp en het bestuur.

Groeten, Yuonne Slager

DE 4 MÀAIE.BETIilIflilO

It wie kàld mei hurde wyn doe't wy yn in
stille tocht efter de trommelaars oanrtrnen
nei it tsjerkhdf op 4 maaie. Der waarden
krànsen en blommen lein troch in
gemeenteriedslid, bern, leden fan de 4
maaie-wurkgroep, doarpsbewenners en
neibesteanden by de grëven fan de piloa-
ten en it fersetsmonumint. Yn de §7illi-
brordustsjerke wie in bysirndere gearkom-
ste. It Holwerter keamerkoar song prach-
tich, Oane Reitsma begeliede it koar en
bespile it oargel. It hearde ek hiel moai as

it koar song mei de gearsang.
4 Bern fan beide skoalle droechen gedich-
ten foar oer it tema oarloch en frede. Anke
Hoekstra hàld in bydrage dy't de oanwëzi-
chen tige oanspruts, ek omdat sy it ticht-
by hiild; wat bemiufte de befrijing foar
minsken dyt geleafden en àmylje kwy-
trekke wiene. Se eindige mei in oprop foar
frede en gerjochtichheid.

Anke interviewde Harm Andringa, skriu-
wer fan it boekje oer Holwert/Blije yn de
oarloch dat yn juy ítkomme sil.
Nijsskjirrich wie it om te hearren hoet it
boek ta stàn kommen is, hoefolle inter-
views hy hàlden hat, alles d0bel byg. Men
koe fernimme dat sommige ferhalen yn it
boek no noch emoasjes by him opropten.

Tèna Koutou, Tena Koutou, Tena Koutou
katoa. Dat wie de groet wërmei t ien fan
de neibesteanden fan de piloaten dyt hjir
begroeven binne, har taspraakje begírn. It
betsjut: Groeten, groeten aan een ieder.
Dat is de taal fan de Maorit, de oarspron-
klike bewenners fan Nieuw Zeeland. In
omkesizzer fan McGregor en har 2 doch-
ters ít Australië tankten Holwert foar har
soarch foar de gréfen en foar sa'n moaie
gearkomst.
Der is ek in DVD en in CD makke fan de
gearkomst. De CD is te keap foar 5 euro
en is te bestellen by Rinse Zijlstra,
Keningsstrjitte 3, till. 562340. De DVD
is te bestellen foar 5 euro by Alie
Patrouil.je, Beyertstrjitte 61, till. 562124.

Sara Hofman
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Hjoed betinhe wy de minsken
dy't omhontme binne ),n de twadde.

Ib fin it hiel slim dat safolle joadenn!";#,

allinne omdat it joaden wiene.

Wat ih no hiel slim fiin is dat bfrtenlzndtrs

faak oerà krije.
As se in pear ferk dogge,

hrije alle bàtenlanders dër de shuldfan.

Ik fin dat wy hjir allegeane mei elhoar
libje moatte

íts ury no uryt, bnin of swart binne.

AIs je niet oplet

Deze muziek. . . mag je niet spelen

dat boeh... zou ih maar niet lezen
die foto... zou ib maar uerscheuren

met hdar hun je beter niet gezien worden
daar hrijg je misschien last mee

ih nu mijn mond maar houden

wat je strahs alleen nog mag
is in een donher hol uerborgen

uerlangen naar bet licht aan urijheid

omdat je euen de
toen je buren werden weggehaald.

Nienke Idsardi, groep 7 (De Tsjelke)

(0ttEfits

. Het Reumafonds heeft van 14 rct 20
maart weer haar jaarlijkse collecte ge-
houden. Deze heeft in Holwerd een be-
drag van 534,65 opgebracht.

. Kollekteopbringst "Simavi" fan april
€ 6i6,10. Kollektantes tige tank foar
jimme ynset.

Tbday we remember the people
who passed awalt in the second worldwar

I think it's terrible that so many Jews were
hilled then.

Just because they were Jews.

Now I thinh it's terrible that foreigners get
the bkme for euerythirug.
If a few foreigners do something wrong,
alle the foreigners get the bkme.

I think euerybody shouU be able to liue
together
whether they are white, brown or blach

lfyou dont pay attention

You must not ?lry this music
that booh... I would not read
that picture... IA better tear it up

yu'd better not be seen with her
you're bound to get in trouble
I d beep my mouth shut

the on$ thing yu'll be allowed to do
is hide in darhness
longingfor the light offreedom

which you gambled away
because you loohed the other way
when they came to get yur neighbours
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}IIEUTTS VÀl{ SIITHII}IO RETREÀIIE EII IOERISME

Beste mensen
Het laatste nieuws van de SRTH is dat al-

les soed loopt. En we ziin dan ook klaar

uooï ..., toprom.. dit jaar. De winnaar

van de fotoprijsvraag wordt in de eerswol-

g.nd. Doaip.bel -àt zijn of haar foto be-

kend eemaakt.
Deze ïinnaar wordt natuurlijk door ons

zo snel mogelif k op de hoogte gebracht'

\íii hebben op het haventerrein nog en-

kelÉ phatsen Èeschikbaar voor de aanleg

"r" ,i* boot. Ook is het een aanrader als

d. ,on een keertje niet schiint. en u zich

verveelt om eens op onze webstte rond te

neuzen op www.holwerd.nl en dan de link
recreatie èn toerisme te bezoeken'

Ook wil ik bii dezen de webmaster Jan

Villem Overi bedanken die zo goed als

moseliik en altiid weer de tiid weet vrij te

-rË.n'o* ..n ,o goed mogelijk resultaat

neer te zetten voor onze website'
Ik hoop dat dit in de toekomst nog een

tiidie zal bliiven.
É.i 

"".r.t.lden 
van uw boot kan nu ook

via e-mail.
Verder bliiven wii bezig met nieuwe ont-
wikkelingen binnen het toerisme en de re-

creatie' 
Ronnie veldcrna

TEESIPR()0RÀMMÀ V.V,V. to]lt0RDlÀ 2005

Z,*eÀag2
09.00 uur a

09.30 uur
gaat van stert

12.00 uur K.N.K.B. Heren
Hoofdklasse Uitnodiging

18.00 uur opstellen optocht- en- om
18.30 uur de herhaling van
de oPtocht

20.30 -
01.00 uur Let oplTiid is gewijzigd' ..

Feestàvond m.m.v. Vangrail'

7nndas.26 iuni:
09.00 íur 'kaatswedstrijd voor jeugd-

leden

10.30 uur koffie-uurtie
m.m.v. de Seefugeltjes en ac-

cordeonduo Jelle & Ytsje

12.30 uur kaatswedstrijd senioren en

dames
14.00 uur Btnte middei m.m.v' Sonja

en Anna Thea
20.00 uur Snein to Jouns Ploech met

Maandae 27 iuniz
09.00 uu"r I(nderspelen, verzorgd door

De Tsjelke
10.30 uur Matinee m.m.v. De Sellinat
16.00 uur Slotbal m.m'v. De Sellina's

TÀÀTV()EIBAT

tot er 65 iaar.

'§7'e beginnen '\Meer op 9 september om

20.00 uur.

Voor nadere inlichtingen kun je informe-
ren bii;
Ian van Slooten telefoon: 0519-56 12 29
'Mine Colmer telefoon: 051'1'42 50 47
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25 JÀÀR. BUURIVEREI{I(iII{O "(}P'E IERP"

Het was een mooie, broeierige zomer-
avond in juni van het jaar 1980. De buur-

{es van de Klokstraat zaten heerlijk genie-
tend van deze avond op straat voor het
huis van nummer 11. Destijds woonde
daar de familie Gosling-Veldema.
'§7ikke v.d. Meij zat eÍ eveneens bij en
deze twee heren kwamen met het idee om
eens vaker zo gezellig met elkaar te zitten
en danwel met de gehele buurt.
"Misschien is het een 'ttli idee om hier
een buurwe er
geopperd. en
Hannie'§7'i en
zo was het eerste bestuur van buurwereni-
ging "Op'e Terp" gevormd! Hierna op
deze avond, wist Klaske nog, volgde een
enorme onweersbui!

Dit jaar bestaat deze vereniging al,25 jaar!
Bosma's Plein, de Radiostraat, de
Koningsstraat, de Klokstraat (met even-
eens de bewoners van de aangrenzende
achtertuinen van de Voorstraat en
Hegebuorren) en de Tèrp behoren tot de
leden.
Vele activiteiten hebben de revue al gepas-
seerd. En na25 )aar zijn er zelfs al tradities

georganiseerd, wat ie-
der jaer weer hilariteit oplevert.
Verder wordt er (onder andere) georgani-
seerd: de nieuwjaarsreceptie, de jaarverga-
dering met diner, het eierzoeken met
Pasen voor de jeugd, uitjes voor de jeugd,
uitjes voor de 55+, de barbecue, een culi-
naire avond (men kookt voor elkaar), spel-
letjesmiddagen, bloemschikavonden,
Sinterklaas komt langs en natuurlijk wor-
den de zieken, geboortes, trouwerijen,
enz. ook niet vergeten. U ziet, actie ge-
noeg bij deze buurwereniging en gezellig-
heid is troeÍl

Omdat dit een speciaal jaar is, wordt er
druk gewerkt aan nieuwe feeswersiering
en vlaggetjes, welke bij het eerswolgende
feest bewonderd kan worden. Door de
buurtbewoners wordt dit jubileumjaar
extra gevierd met een feestdag in juli en
een feestdag in september.

P.S. Er staan nog enige woningen te koop
op deze gezellige buurt!

gevormd. 7n wordt er
op hemelvaartsdag al-
tijd het "aaigoaien"

UlI "H()()O, MESG}ID()", I()() JÀÀR HISI()RIE MUZIEIUEREilIOIilG TRESTEIID()

Hup Hup "Crescendo"
Er wordt in 1936 geanimeerd en toch ge-
moedelijk vergaderd onder het genot van
een kopje thee en een koekje. Het staat er
met de kas niet zo bijster voor, er is een
schuld van f 57,27; daar komt nog f 50

scheiden te worden opgezet. Na een aarze-
lend begin komt er een jubileumcommis-
sie van naam. Onder voorzitterschap van
Gerard E. Feringa, toevallig ook voorzitter
van "Concordid', Jan D. Heeringa. Adolf

I. Kramer, Adolf S. Veldema, Karst
Kalma, Piet Hoogland, '§7'aling G.
Peenstra en Piet ïlstra vrordt een gevari-
eerd programma samengesteld.
Pinkstermaandag I juni 1936 is het zover.
In de grote feesttent in de Keeg wordt een
feestelijke receptie gehouden.
Commissievoorzitter G.E. Feringa houdt
een degelijke herdenkingsrede, waarin hij
op een beeldende wljze de historie van
"Crescendo" schetst. Onder de vele toe-
hoorders zijnvele oud-leden; ook de "on-
vergetelijke" oud-dirigent §Tillem de Jong
is weer van de partii. Hij voert het woord,
en benadrukt de steun van de leden ten
opzichte van de dirigent, die nodig is ho-
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Indruhwehhende jubileurnop-
tocltt door een uersierd Holwerd
in 1936. Voorop de meisjes in
witte feestjurkjes in een kring
rond het nieuue uaandel.
Daarachter de feestcommissie
uan "Crescendo", geuolgd door

het korps. Rondom het uaandel
(met de klok meedraaiend): l.
Vaandeldrager Teadt Posthumus
2. Dienie Kr*ik 3. Sijbe Kalma
4. Anneke uan Duinen 5 GeelEe

de Groot 6. Hihje Dijkara 7.

Bienie Feringa B. Jantje Viersma
9. Tine Wldema 10. Dirhje uan

der Jas.

ger te klimmen.
Een plechtig moment breekt aan als
Froukje Kramer-Visser namens de
Holwerder bevolking het nieuwe vaandel
aanbiedt. Tien meisjes in witte jurkjes be-
zingen het vaandel, getooid met witte lin-
ten. Het feestlied is gemaakt door Sytse

Jouta. De feesttent is tenslotte één groot
koor, als op de wijze van "Daar bij de mo-
Ien...", "Hup, hup "Crescendo" opklinkt
uit honderden kelen.
De oude erevoorzitter \Tillem Abes
Hiddema neemt het vaandel dankbaar in
onwangst, net zo als hïj 27 jaar geleden
gedaan had bij het aannemen van het eer-
ste vaandel. Tot slot van de manifestatie
voeren 100 schoolkinderen, geleid door
meester Heeringa, de Marcia Castagnole
ofwel de Kleppermarsch uit, samen met
het korps. De kinderen met hun kleppe-
rende houtjes lirijgen luide toejuichingen.

Hemke Elzinga met lersierde trom en

Jan A. uan Duinen op piston (1940)

Dit is wederom één van de vele leuke verhalen uit het jubileumboek "Hoog Crescendo"
dat in 1996 is verschenen ter ere van het honderdjarig bestaan van muziekvereniging
Crescendo. Het 200 paginas bevattende boekwerkje is geheel geschreven door de eigen
leden. Bent u ook zo nieuwsgierig geworden naar wat er meer in staat? Het jubileumboek
is verkrijgbaar voor de prijs van € 9,00 per stuk bij Henk '§Tillemsen, '§í'aling

Dijkstrastrjitte 5, tel. 561035.
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vÀil DE ÀOtVlïErIElr-(0MMtSStE

De activiteiten die tot nu toe georgani-
seerd zijn:
.28 maar$ Paaseieren zoeken in het

Holwerder bos; dit was weer een groot
succes en blijft dus een jaarlijks terug-
komende actiYiteit.

. 20 mei: Bingo in It Sintrum; met 33
deelnemers en leuke prijzen is ook dit
een activiteit die we jaarlijla hopen te
organiseren.

.25 meiz Viswedsuijs! voor de basis-
schooljeugd; alweer een activiteit die
jaarlijks georganiseerd wordt en steeds

geslaagd is. Alleen hopen we het vol-
gend jaar op een meer beschut plekje te
organrseren...
De le prijs en wisselbeker rvas yoor
Hidde Smid, die heeft totaal 56 cm. vis
gevangen. De 2e prijs was voor Gopesh
Thmminga met totaal 36.5 cm. vis en
Femke Smit had de 3e prijs met totaal
36 cm. vis.

Activiteiten die nog komen:
o 24 aas.. is de de iaarliikse braderie met

kindervrijmarkt.

.22 oktober is er een Carribean nieht
in de Gouden klok. U ho-. hi.;;;
meeÍ over.

. Sinterklaasintocht in november, de da-
tum is nog niet bekend.

Verder brainstormen we over allerlei acti-
viteiten die we eventueel nog kunnen or-
ganiseren, dit varieert van wadlopen tot
sneeuv/pret en van wandeltocht tot zee-
vlssen.
U ziet het; vólop ideeën en leuke acti-
viteiten die met veel plezier door een nog
altijd enthousiaste actiyiteitencommissie
georganiseerd worden. Natuurlijk staan
we nog steeds open yoor suggesties ofop-
en aanmerkingen.
U kunt dit kwijt bij ondergetekende.

Namens de Activiteiten Commissie;
Grietje Overal - Bouma, voorzitter.
telefoon: 06-30052908,
email: grietje@pronof,nl

z()MERt0]t(ERI DU() 0ÀV0ÍtE til D()t(lruM

Op woensdag 13 juli 2005 geeft het or-
gel/panfluit duo Martin Mans en de
Noortje van Middelkoop (Duo Gavotte)
een zomerconcert in de Hervormde kerk
in Dokkum. Dit is het derde concert in
een zomerserie van 13 stuks. De gehele zo-
mer presenteren ,ij hun nieuwe
Kinderconcert CD deel 4. De voorgaande
drie delen zijn enthousiast onwangen
doorjong en oud en vroegen dringend om
een vervolg. Dit vierde deel bevat, evenals
deel twee, algemene kinderliederen veelal
in combinatie met thema's uit de klassieke
muziek. Dit vormt een educatief element
op dee bijzondere CD's. Zo is er een
combinatie gemaakt tussen Varen, varen

over baren met "De Donau" van Strauss,
en Onlangs op een druilerige middag met
themat van Bach en Twee emmertjes wa-
ren halen met "'§í'atermusic" van Hàndel
en ïen kleine visjes zwemmen naar de
zee met een thema uit de Parelvissers. Op
het concert brengt Duo Gavotte naast
kinderenliederen geestelijke muziek en
Roemeens werk ten gehore. Het program-
ma is afgestemd op jong en oud. Het con-
cert begint om 20.00 uur. De toegang be-
draagt €,7,5O voor volwassenen en €, 3,50
voor kinderen onder de 12 jaar. Kaarten
zijn verkrijgbaar vanaf 19.00 uur aan de
kerkdeur.
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Kinderconcert deel 4
Dit deel is een verlengde van deel 2 waar-

zen voor algemene
niet gecombineerd
Guo Gavotte heeft

ook medleys gemaakt, waarin ze op meeÍ-
dere liederen tegelijk improviseert. De im-
provisaties zijn knap gevonden en getui-
gen ele voor-
beel '§7ij ma-
ken Groen is
gras I Zoekdoekje leggen en I'am sailing /
schuitje varen / daar was laatst een meisje
loos / wat gaan we doen met de dronken
zeeman'. Tbnslotte maken enkele spranke-
lende melodieën deel uit van de inhoud
zoals: Roodborstje tikt, een Nederlandse
Amerikaan, ïritomba en een Thnte uit
Marokko. Op de zomerconcerten is de
nieuwe Cd verkrijgbaar.

DVD Duo Gayotte
Ter gelegenheid van het lO-jarig bestaan
van Duo Gavotte is een eerste DVD van
dit beroepsduo uitgekomen. Decor hier-
voor vormt de Bovenkerk in Kampen met
het beroemde hoofdorgel en het nieuwe
koororgel. Beide orgels komen gedetail-
leerd in beeld. Men ziet de organist in ac-
tie achter de klavieren en de panfluitiste
maakt een rondwandeling door het histo-
rische gebouw. De kerk is prachtig uitge-
licht en vormt een sfeervolle achtergrond.
De opname bevat een concert van22wer-
ken uit hun uitgebreide repertoire.
Speciale effecten versterken beeld en ge-
luid en een interview met beiden is als
'extra' bijgevoegd.

We gaan door want het is nog steeds hard nodig!

EUR()PA IflilDERHUI.P ()P Z()EI( l{ÀÀR OÀSI()UDERS

Europa Kinderhulp organiseert al ruim
veertig jaar vakanties voor kansarme kin-
deren die het hard nodig hebbe n. Zlj wor-
den door ons uitgenodigd voor enkele we-
ken vakantieplezier. Geen dure uitjes of
luxe fratsen maar gewoon een vakantiepe-
riode waarin rust, liefde en geborgenheid
centraal staan.
De kinderen - in leeftijd van 5 tot en met
16 jaar - komen in de eerste plaats naar
Nederland om even weg te zijn uit hun
thuissituatie. Het betreft vaak kinderen
uit gebroken gezinnen. Kinderen die door
allerlei oorzaken niet toekomen aan ge-
woon kind zijn.
Meedraaien in een gezin, spelen met an-
dere kinderen, in de tuin zitten ofeen keer
zwemmen is vaak al vakantie genoeg.
Natuurlijk zijn uitstapjes leuk, maar drie
weken volproppen met bezoekjes aan die-
rentuinen en pretparken is zelfs af te ra-
den. Het meest genieten ze van huiselijke
gezelligheid en een beetje aandacht.
Gelukkig is voor een goede en gezellige re-
latie geen uitgebreide taalkennis nodig:
gastouders en hun eigen kinderen redden

zich vaak met "handen en voeten". De
band die ontstaat, is veelal liefdevol, in-
tens en langdurig. De kinderen kunnen
meerdere jaren op uitnodiging worden
teruggevraagd.
Alle toekomstige gastouders krijgen eerst
een intakegesprek waarbij duidelijk wordt
verteld wat ze kunnen verwachten.
Daarna worden zij uitgenodigd voor een
voorlichtingsbijeenkomst waarop ook er-

;;Ï'Ï:

gestelde gezinnen zijn welkom 
"k #;:-

zin bij Europa Kinderhulp. Zolang de
gastouder aan de criteria voldoet en posi-
tief uit het selectiegesprek komt, is men
bij ons welkom. Hoe meer gezinnen waar-
op wij een beroep kunnen doen, hoe meer
kinderen een onvergetelijke vakantie
kunnen krijgen.

De kinderen komen altijd voor 3 weken
naar Nederland in de periode van 9 .iuli
tot en met 13 augustus 2005.

t2
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In Friesland komen kinderen uit de vol-
gende gebieden:
Nederland: 25 jrlli - 12 augustus
Frankrijk CR: 9 |uli - 29 jud.i
Frankrijk SPF: 16 i"li - 6 augustus
Duitsland Hannover: 25 iuli - 13 aug.
Duidand Schneeberg/Deliesch:
25 juli - 12 rug.
Duitsland Oldenburg: 15 iuli - 5 .og.
Roemenië: 25 jrlli - 12 urg.

Bent.u nog geen gastouder en wilt u er
eerst iets meer van weten? Aarzel dan niet,
pak de telefoon en vraag vrijblijvend om
meer informatie bij:

deVries, telefoon O582573612 of

U krijgt altijd een informatieboekje toege-
stuurd waarin u alles kunt lezen over de
activiteiten van Europa Kinderhulp.

2 JUI.I AilDHÀPPEN ()P DE PIER VÀl{ H(}ITERDI

Dit wordt een uniek evenement voor
Holwerd en omstreken. Op een schitte-
rende locatie,2 km in zee op een zelf ean-
gelegd strand, zal op zaterdagZ juli aan-
staande het beachvolleybaltoernooi ge-
houden worden om de Open Dongera-
deel Beach Bokaal georganiseerd door
volleybalvereniging De Roeken-DVC.
Er zal worden gestreden in twee klassen,
da-mes en heren laag (t/m 2e klasse = 4 te-
gen 4) en dames en heren hoog (vanaf le
klasse = 2 tegen 2) om de Dongeradeel
Beach Bokaal.
Per poule kunnen 10 teams zich opgeven,
wat betekent dat er maximaal 40 teams
kunnen meedoen.
Er zal 's morgens van 10:00 tot l3:00 uur
worden gespeeld door dames en heren
laag en 's middags van t3:00 tot 16:00
uur worden gespeeld door dames en heren
hoog.
Als hoogtepunt van deze daghopen we de
Olympische beachdames Marrit Leenstra
en Sandra Keizer te zien spelen in een de-
monstratie wedstrijd. Het tijdstip is nog
niet bekend i.v.m. andere verplichtingen
van de dames.
In verband met dit toernooi is de kop van
de pier vanaf vrijdag 1 juli afgesloten voor
alle verkeer. Er wordt 160 m3 zand r,aar
toe gereden om er een echt strand te gaan
maken. Op zaterdag 2 juli vanaf 10:00
uur is iedereen van harte welkom om een
kijkje te gaan nemen op Holwerd Beach.
'§(i'e 

hopen op mooi weer, sportieve presta-
ties en een tribune vol toeschouwers, zo-

dat het mag uitgroeien tot een terugke-
rend evenement.
Voor meer informatie en/of inschrijving
Yan teams gaat u naar de website
www. freewebs. com/beachvolley

Namens dz Ho berdbeachcommissie
Theo Broersma

OEDITHÏ 4 MEI

Donher is het, stil en donher.
De katste resten worden o?gegeten.

Ze praten niet, ze zucltten niet,
ze bewegen niet.
De gezichten staan somber.
Pijnlij h, droeuig mooi?
De ruimte is uochtig.
Wruuld met arrgst.

Wruulà met aerdriet.
Hoe lang zitteru ze daar al?
Gedzchten ouer ltoe het morgen zal zijn
Denhen ze wel eigenlijh?
En wat denhen ze?

Tèueel pijn om uit te leggen?

Of,, te weinig woordcn...

Lianne Ti:rpsna,

groe? 6, de Tijelhe

13
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UIIVÀÀRIVERE}IIOIil(i''DE [ÀÀIsÏE EER", H()TWERD
Secretariaat: Pölewei 11, 9l5l fIX Holwerd. Tel. 05f9-562056
Correspondentie-adres: Postbus 3, 9l5O AA Holwerd

De vereniging
Zo'n 45 leden bezochten onze jaawerga-
dering op 5 april jl. Zij hoorden wat er in
het afgelopen jaar aan activiteiten en ge-
beurtenissen had plaatsgevonden. En dat
de vereniging er financieel goed voor staat,
een posidefresultaat over 2004 liet zien en
de actuariële reserve op peil is. De hoogte
van deze reserve geldt nog voor het jaar
2005. In het jaar 2006 moet die opnieuw
worden berekend. et bestuur blijft voor-
lopig ongewijzigd. Het u/as voor de heer
G. Bilker de beurt om af te treden. Het is
niet gelukt om voor hem een vervanger te
vinden. Zolang deze situatie voortduurt
blijft de heer Bilker deel uitmaken van het
bestuur.

Kerla,oogdij
De kerkvoogdij deelde de vergadering bij
monde van de heer T. Jager mee dx zij
zich ernstig zoÍgen maakt over de begrart-
plaats. Door de samenstelling van de
grond en door rijdend (rxrazr) materieel
treedt verzakkingop. Zij heeft daarom be-
sloten auto's, nxaarder dan 300 kg, niet
meer op de begraafplaats toe te laten.
Omdat dit ook gevolgen heeft voor onze
vereniging (rouwauto) is besloten in het
vervolg zes dragers dienst te laten doen.
Het is onverantwoord om vier dragers te
overbelasten en hen te laten sjouwen met
een zware grafkist vanaf de parkeerplaats
naar het graf.

Tnlf &agen
Het komt zo nu en dan voor dat familie-
leden de kist zelf willen (uit)dragen. '§7'e

hebben daar geen bezwaar tegen. In die
gwallen worden geen dragers opgeroepen.
De praktijk wijst uit dat de uiwaartleider
echter wel problemen ondervindt bij de
voorbereiding van een rouwdienst. Zi1
moet dan teveel toezien op de hand- en
spandiensten die de dragers normaliter
veÍzorgen. AIs er dan door anderen ook

Cluster
Eens per jaar komen de besturen varr de

o bijelkaar.
ervaflngen
besproken

om zich als verenigingen te profileren.
Om een beeld te krijgen van de unifor-
miteit van de verenigingen is deze keer een
inventarisatie gehouden over o.a. kosten
van personeel, aula, materiaal, administra-
de, bestuur en kosten derden, alsmede de

Over de vergoedingen voor het personeel
zljnwe het wel met elkaar eens. Die moet
op een redelijk niveau liggen. Gemiddeld
besteedt de uiwaartleider vijftien uren aan
een uiwaart (voorbereiding en uiwoering)
en een drager is ook wel zo'n vier uren be-
zet bij een begrafenis. In vergelijking met
de andere verenigingen in onze regio kan

het verzorgen en uiwoeren van een uit-
vaart' noemde. Kortom: een uiwaart-
ondernemer. Haar (het was een vrouwe-
lijke ondernemer) basistarief was
€ 1.300,00. Zij heeft geen personeel tot
haar beschikking. Zij moet een beroep

Opgericht
8 december 1904

t5
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doen op de plaatselijke uiwaarwerenigin-
rde? Ja, zij heeft er-
dere kant is zij niet
laatselijke omstan-

digheden. Zij kent de àmilie niet en de
àmilie laijgt een vreemde over de vloer.
§7ij durven de confrontatie wel aan!!!

Het jagertje

Zljn zoon Jan, thans wonend op Elba,
heeft onze gelederen versterkt, samen met
de heer C. van der Meij en de dames T.
van Slooten-van Tirinen en F. Dijftstra-
Schreiber. Het aantal personeelsleden
komt hiermee op veertien personen. \íe
zijn daar zeer mee ingenomen. Vooral nu
bij iedere begrafenis zes dragers dienst
moeten doen.

Soms sta je voor verrassingen. Kort na
mijn vorige artikel over het jagertje in de
kruiwagen werd ik gebeld door de heer
P. Visser uit de Van Bongastrjitte.
Hij had het artikel gelezen en vertelde mij
een foto van het jagerqe in bezir te heb-
ben. Een afdruk bij het artikel zou wel
passend ziin geweest. Het kan ook nu nog
en daarom ziet u die hierbij afgedrukt.
De foto is afkomstig uit het toenmalig
weekblad "De Prins" der geillustreerde
peTs, VEREERD MET INTEEKENING
VAN H.M. DE KONINGIN EN
H.M. DE KONINGIN-MOEDER,
gedateerd 28 maart 1914.

Personeel
De heer G. Acronius, vorig jaar verhuisd
naar Giekerk, heeft zijn functie als drager
neergelegd. Als dank voor zijn inzet en be-
trokkenheid gedurende vele jaren is hem
een cadeaubon overhandigd en \Maren er
bloemen voor zijn echtgenote.

Bijverzekeren
Het spreekt voor zich dat de.ledenkor-
trng van onze verenrgrng-nret toerer-
kend is om de kosten van een gehele
uiwaart te betalen. Met een ledenkor'
ting van € 850,00 zitten we in de top-
3 in onze regio. Voor het bijverzekeren
werken we al enkele jaren samen met
Axent Uiwaartverzekeringen. Deze
dochter van Aegon heeft een uitgeba-
lanceerd pakket uiwaarwerzekeringen.
Stuk voor stuk uitstekende producten.
\íie behoefte heeft aan een aanyullen-
de verzekering kan contact opnemen
met de secretaris M. Dijkman (tel.
562086) of de penningmeester S.

Vellinga (561759).

Begraven
Op onze jaarvergadering hadden we de
heer '§7'obbes, 

secretaris van de Sdchting
Groninger kerken, uit Huizinge uitgeno-
digd. Hij sprak over het onderwerp:
Doden begraven door de eeuwen heen.
Hij bewees over een grote dosis kennis
over graven, begraven en de historie daar-
omheen te beschikken. Hij zou best nog
eens terug mogen komen. In het verleng-
de hiervan een artikel over begraven.

Hier leyt begraven

Hoewel het aantal oude en uit volkskun-
dig en oudheidkundig oogpunt vaak
waardevolle grafstenen ieder jaar vermin-
dert, is het gelukkig nog niet zo.ver dat
wij, om een steen met een eerbiedwaardi-
ge ouderdom te zien, hiervoor naar een
museum moeten. \íie stenen wil zien in
een grote verscheidenheid van jaren, zowel
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wat afbeeldingen als vormen betreft, be-
zoekt eens de Algemene Begraafplaats
"Huisduinen" te Den Helder. Aangezien
er in Den Helder nooit in de kerk is be-
graven, zoals op de meeste andere plaat-
sen, hebben wij hier in "Huisduinen' de
resten van een wel zeer oude begraafrlaats,
waarvan de oorsprong moet liggen in de
middeleeuwen. Dat hier, ondanks de ver-
nielingswoede, die in vrijwel iedere eeuw
heeft geheerst, nog zoveel oude stenen zijn
blijven staan, is te danken aarr het oude
gebruik om graven te verkopen met een
eeuwigdurend grafrecht.

fnteressant
Een dergelijk graf was ook gekocht voor
Pietertien, de dochter van Aerians, die op
1 november 1680 stierf. Het zullen geen
rijke mensen zijn geweest, want het steen-
tje is veel kleiner dan de foto doet ver-
moeden. Het steentje meet boven de
grond: hoog 58 cm, breed 22,5 cm en dik
9 cm. Het is gemaakt van Mechelse lei-
steen, een blauwachtige steensoort die
door zijn hardheid moeilijk te verwerken
is. Deze hardheid en de eenvoudige vorm
zijn een behoud geweest voor de weersin-
vloeden, haast drie eeuwen lang. Het
steentje is interessant, omdat onder de
tekst een figuurtje is gehouwen, waaryan
de meeste mensen de betekenis niet ken-
nen. Dit is geen Germaans runenschrift,
zoals wel eens wordt beweerd, doch wordt
een z.g. huismerk of gewoon merk ge-
noemd. Het was een teken waarmee men
z\nbezir aanduidde in een tijd dat slechts
een enkeling kon lezen en schrijven. Het
werd op de deur aangebracht (straat en
huisnummers kende men niet), op lepels,
messen en zelfs wel op het linnengoed.
Ook plaatste men het wel onder een akte,
als de betreffende persoon zijn handteke-
ning niet kon zetten. De geldigheid was
echter volkomen geli.ik aan die van een
handtekening. Het "merk" ging in rechte
lijn over op de oudste zoon, de andere
zoons brachten er een verandering in aan.
Ook was het "merk" wel eens gebonden
aan de boerderij, onverschillig wie de be-

woner was, waardoor het dus een echt
"huismerk" werd. Toen de boeren uit de
omgeving van Haaksbergen destijds ieder
een aantal blokken zandsteen uit
Bentheim moesten aanvoeren ten behoeve
van de bouw van de kerk (1530), hakte ie-
dere boer zijn merk in het door hem aan-
gebrachte stuk, om zoleter zijn aandeel te
kunnen bewijzen. Jammer genoeg is hier
nooit een boekhouding van bijgehouden,
zodat wij slechts kunnen gissen van welke
families of boerderijen die merken waren.

Holuerd, juni 2005 S. Wllinga

VRUHT!D

Vandaag komen wij hier bij elkaar
Om te gedenken dat wij urij zijn,
alweer 60 jaar.
Wel mensen hebben nog uerdriet.
En denken aan de lege plaatsen,
die de oorlog achterliet.
Wle mensen jong en oud, gaaen toen

hun leuen.
Voor de urijheid die wij, hier mee

uerbregen.
Het oorlogsgeweld is toen uerstomd.

Wij hopen dat ha nooit weer homt.
In de stihe ztjn wij hier bijeen.
En horen dc geluidrn uan Gods s

chepping om ons heen.

dat we iru deze wereld met elkaar in
uredz mogen leuen.
Op dcze aardt ons door God gegeuen.

Wij biddzn tot God elhe dzg.
Dat er uredc op heel zijn schepping
komen mag.
Geef uredc Heer geef urede.

Gij, die dc urede zijt.
Die onze mond leert Ereken.
En onze handen leidt.
Maah ons een lzuend tehen.

Uw arede wint de strijd.

rVinandaWllema,

groe? B, Phos uan Arnstelshoalle.
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WH U DÀI...

... er nog enkele boekjes te koop zyn over
Oud-Holwerd geschreven door
M. Geertsma voor € 9,00?

... er ook nog boekjes verkrijgbaar voor
€ 3,50 zijn over wapens en vlaggen van
de stad en dorpen in de gemeente
Dongeradeel?

... deze boekjes verkrijgbaar zijnbij ïneke
Veldema, Pölewei 16?

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

... u data van activiteiten kunt doorgeven
aan Tineke?

... zy die dan laat plaatsen in de doarpsbel?

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

... er nog enkele ligplaatsen beschikbaar
zljn in de Holwerder Haven?

... er in april een bushokje zou worden ge-
plaatst bij de nieuwe buslus?

... het nu juni is en het er nog steeds niet
staat?

... Sara hier weer achteraan zal

... ook het fietsenhok bij de buslus veel te
klein is?

... het informatiebord op de Zeedíjk rich-
ting Ternaard weer is teruggeplaatst?

... dit interessant is om eens te lezen?

DE 00Rt00

Van 1940 tot en met 1945 was er een

grote stijd
Daar waren wij niet op uoorbereid
Hongersnood en wap erugewe ld
Zo was het met Nedtrland gesteld
Kindzren in doodsangst en pijn
Met alleen de uraag: waar zouden mijn
uadzr en moeder zijn?
Mensen afgeaoerd níMr een

concenfiatiekamp
Huizen phtgebombardeerd u)at een

ramP!!!
Mensen zonder geweten hebben dit ge-

daan
Zij wilden regeren zuer zns bestadn

Nog steeds is er oorlog in andere landen
Leg dc oorlog toch ann bandzn!!!
Laten we toch in urede leuen

Vant wij hebben ab mensen zoueel lief-
de aan elhaar gegeuen.

Dieuwhe de Jong
groep 7 - Ploos uan Amstehhoalle

rÀMII.IE PERIIfitEl{

Je uader kocht een nieuwe auto.
Broer Jeffey uoor de ao€tbafuto.

Je zusje Ek baan geuonden,

als au-pair in Londtn.

uriendin
eersteling.

alle leuen

Hij heefi dit alles ons gegeaen.

en ?ijn

egen.

Monte de Boer

l9
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UII DE ()UDE D()()S

Àan
de Ingezelenen oan
Holoerd en Omstr,

Uw adres voor

Íruidlnicr- ott EÍilhft ríírí,
hhl, $ilann sr Cilmltrr

Ecrste klas fabrikaat.
Eclendc oerlceo.

Tevens Àgcnt voor

$cImalcpanlil,

Àanbevelcnd.

Ingezonden door Henk'§Tillemsen

CTIR. BIJLSTRA
HOLWTRD

llal tootdoua.l. idEs 16

Kruldenlerswaren
Comesllblea
Galanteriën enz.

Bpcclerl aIGAREN .E EIGAIETrEN
A,tNEE\/ELEND.

,' . :' ii:':' ': ' : .::i:::':

HET SEDERT JAREN
bekend solied adres ran

Kruideniers- en Crutterswaren
Gedistilleerd - Wilnen -Likeu.en

Sigaren en Tabak

ts

J. R. Bergmans, Holwerd

Het eenigste adres te Holwerd voor

MtrLK
van t.b.c vrí vee, gedurentle
de laatste vier jaren onderzocht
door den Heer FEDDEMÀ.
veearE te Ferwerd en erkend
door de Nederlandsche ge-
zondheidsdi€nst,

Tevens alle

ZUIVELPRODUCTEN
en prima SCHAPENKÀÀS.

Beleefd aanbevelend,

P. WILLEMSEN. tí. $CllllP & In
HOLWERD

INDIEN GU
mr:e uilt ltvordrren de plaat-
sr:Iikc wclvaart, koopt dirrr
Uw BROOD, KC)EK cn
SANKET in de pldrselÍjkc
bakkeriien, U hebt daarbii de
grootste zekÈrheid eers te
kwaliteii re ontvangeD

B" SPAN
I\IÀCHINALE DÀKNERIJ
HOOGEEUURT _ t-tOLWtiR t)

Rubec D Rubec D
Oc"cdaí 6qí/4ëríe Aelazaneié ao

Het nieuwste ontsmettings- en reinigingsproduct voor o.a.:
- het ontvetten en reinigen van uw keuken, ramen en sanitair
- tevens geschikt voor al het houtwerk en plavuizen
- het ontsmetten en reinigen van dierenverblijven (kennels), en natuurlijk ook voor de

slaapplek van uw huisdier in huis.

Rubec D wordt al tot volle tevredenheid gebruikt in o.a. hotel/restaurants, sport en fit-
ness centra, padiculiere gebruikers, hondenkennels en cattery's.

Rubec D is zeer voordelig in het gebruik, heeft een hoogwaardige samenstelling, ruikt
heerlijk fris en is voor 9Oo/o biologisch afbreekbaar (spaart het milieu).
Eén liter Rubec D geeft 200 - 300 liter schoonmaakplezier. Rubec D is verkrijgbaar in
een '1 , 2 en 5 liter verpakking.

Om te bestellen heeft u de volgende mogelijkheden:
online-shop www.creodonta.nl of aÍ te halen op het adres Keningsstrjitte 6, Holwerd, tel. 05í 9-562654.

20
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ÀP()IHETI(

Bestellen
Afhalen

08.00 - 10.00 uur
16.30 - 17.30 uur

HUISÀRIS

Dokter L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevdlen tel. 562255

Dr. Ch.F. van der Lugt,
tel.0519-571316
Dr. Stender
tel.0519-571436

TïSI(lIHERAP!E

J.R. Moorman, praktijkadres:
Bloemsteeg 6 (ingang àId Pölewei), tel.
562478156t876.

HU ISÀRTSTII UB()RAT()RI U M

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

IÀ}IDÀRÏS

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

PEDITURE

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

WUIBEHEER

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

DE BIBTI()BUS
Volwassenen
/jeugd:

Jeugd Tsjelke:
Ploos v. Amstel:

TRIESE U]ID

Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging,
- IGaamzorg
- 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,
Birdaarderstr nwreg 7 0.
Friese zorswinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uw per dag, ca. 22 cent
per min.) Tesselschade straet 29, 89 1 3 FIA,
Postbus 417, B90l BE Leeuwarden.

t()]IilfiÀDRESSEI{

Dienstencentrum: vacant
Uitv-aarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaardeider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele tel. 0 6-20 620 6 47
Bij diens afwezigheid: T. v.d. '§(i'oude-

Plantinga, De Teebus 8, tel. 562O02.

t
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di. 16.05 - 16.30 u.
bij de Geref kerk
di. 09.35 - 10.35 u.
di. 10.40 - 11.10 u.
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