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17 Volkskerstzang m.m.v. The
Messengers en Muziekvereniging
Oranje Dokkum. Sporthal de Doel-
stien te Dokkum, aanvang 19.30 uur

Jatuari2OOT

I Hok rok in de sound, kwart over
twaaif

13 Nieuwjaarsconcert, in de N.H. kerk
door de Friese Jeugd Brassband met
zangeres Miranda van lGalingen.

Maart2007

20 Uitvaarwereniging "De Laatste Eer".
Algemene Ledenvergadering.

27 Ledenvergadering doarpsbelang in het
Amelander Veerhuis.
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TÀI{ DE TOÀRSIIIER

'§í'at in lekkere waarme hjerst hiene wy.

Juster seach ik noch koweblommen en hyn-
steblommen bloeien en seach ik de kleine
vos ( flinter ). En no mar hoopje op in lek-
ker strange winter , mei snie en iis ! Mar dat
sil net elts mei my iens wèze.

Foar jimme leit it jubileumnfrmer van de
Doarpsbel. It krantsje bestiet 35 jier. It do-
arpsbelang sels bestiet 45 jier.Foar tis in
moaie gelegenheit om mei in extra dik
n0mer te kommen. Oan de ferienings yn
Holwert is frege om in stikje oer harren ak-
tiviteiten te skriuwen en dat is aardich slag-
ge. Fierder fine jim in doarpsquiz yn it
krantsje. W'e soene it leuk fine as jimme der
massaal oan mei doche I Dizze öflevering
wurdt hírs oan hírs ferspreid.

'§í'e hawwe al faak mei de gemeente praten
oer it te hurd riden yn de Prof.
Holwardastrjitte. mar altyd s0nder rissul-
taat. Alle ideeën dy '. rr.F foarstelle binne de
gemeente te dioer. In pear minsken ha han-
tekenings ophelle yn dizze strjitte om de ge-
meente oer te heljen hjir wat oan te dwaan.
De hantekenings binne oanbean oan de ge-
meente. Nije wike sil der in oerliz wéze mei
doarpsbelang en in pear bewenners fan de
Holwardastrjitte mei de gemeente. Dan sil-
le der wol goeie öfspraken komme moatte
oer de oanpak fan te hurd riden yn dizze
strjitte want de sitewaasje is gefaarlik
foaral foar bern. Dus wordt vervolgd.

Dat wie it earst wer. In protte lésplesier
tawinske !

In noflike kryst tawinske en in goed nij jier!

Sara Hofman

OEDIffI

Nederland op Àjn breedst

Het zit hem echt niet rn couscous

in kousenband of spruiten.

Door wat je eet en lekker vindt,

val jij er heus niet buiten.

Het zit hem ook niet in je haar,

je huidskleur ofje ogen.

Dat is gewoon niet van belang

als mensen elkaar mogen.

Het zit hem niet in veel verstand

of goed getrainde spieren,

of jy nnkerst of pasen doet

of suikerfeest wilt vieren.

§7e kunnen heel verschillend zijn

en toch in vrede leven.

Het gaat erom of jij en ik

elkaar de ruimte geven.

Het zit hem in een enkel ding:

of wij elkaar vertrouwen

en of we samen met elkaar

aan vrede willen bouwen.

Monte de Boer
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IilTERUEW

In 1946 ben ik geboren in Terneuzen (Zeeuws

Maanderen). Na de watersnood van februari
1953, ben ik met mijn ouders en twee broers in
1954 verhuisd naar \[oerden. Mijn vader werd
daar leraar aan de Tèchnische school.
Ik heb er een prachtige jeugd gehad. Onze voer-
taal thuis was Zeeuws, De eerste Fries in mi.in le-
ven die ik ontmoette was onze buurman in
'Woerden: Berend Kimp uit de Knipe. Hij vertel-
de o.a.dat hij als machinist dienst had gedaan op
het gemaal van Tzum. En het verhaal val de mo-
terbolle! Prachtige verhalen had die man. Voor
mij als kind, verhalen uit een andere wereld. Er
hvam hem altijd wel wat in 't zin.
Na mijn studie en militaire dienst (luchtmacht
2de groep geleide wapens) startte ik mijn loop-
baan bij architectenburo Wouda te Utrecht (de

2de fries die ik ontmoette).

Hoe komt nu een 7*gory in Holwerd terecht?
Myn 2de baas was architect Spruit. In Friesland
bekend als ontwerper varr de sluizen en het brug-
wachtershuisje bij Lauwersoog, hoofdkantoor
waterleiding en hoofclkantoor Aegon te
Leeuwarden.
Een vader van een van de archirecten van Spruit
had een tweede huisje in Holwerd, Voorstraat 15.

Ik ben daar alleen een kijkje gaan nemen eR was
gelijk verlieftl op Holwerd en omgeving. Frn
prachtig dorp tegen het wad aan. De prachtige
vergezichten. Maar ook de mensen. Geen stugge
Fries ontmoet, Iedereen zei: hoi.
Maar deze verliefdheid moest ik wel zien over te
brengen op Marian.
Maar dit bleek geen probleem te zijn. Het noor-
delijke gedeelte in haar bloed begon weer te stro-
men. Er werd een plan gemaakt.'§7.ij krggen t9e-
stemming om voor een onbepaalde ti.id in het
huis Voorstraat 15 te wonen. \Wij gingen van
Utrecht naar Holwerd. '§?'el zou ik voorlopig in
Utrecht blijven werken, totdat ik in Friesland
werk had gwonden. Op 2 oktober 1972 reden
wij met een overvol geladen oude lelijke eend +
twee kinderen de afsluitdijk over en Holwerd
binnen. Een àntastische tijd gehad. Als buren
hadden wij Gerard en ïny Feringa. Regelmatig
werden wij uitgenodigd om langs te komen. Er
kwamen daar altijd heel veel mensen over de
vloer. Dan werd er fries gesproken en berenburg
gedronken. Berenburg werd aI snel lekker gevon-
den maar met het de friese taal ging het minder
snel. Na een paar maalden konden wij via Jan
Miedema een nieuwbouwhuis huren in de
Beyertstraat 77.De kinderen gingen naar school
en wij genoten van alles ,voelden ons thuis.
Alleen werk vinden in Friesland lukte niet. Dus
na veel wikken en wegen en met pijn in het han
besloten wij terug te gaan naar het '§0'esten.

Richting Utrecht. Hetwerd het dorp Brakel in de
Bommelerwaard (1974). Maar van ganzer harte
was het niet. Heimwee naar Friesland. Toen dan
ookin 1976 de gelegenheid zich voordeed om als

Ieraar bouwkunde te gaan werken aan de
ITOschool de Potmarge, in Leeuwarden, hebben
Marian en ik ook geen moment geaarzeld. Terug
naar Holwerd.
Een paar maanden gewoond in de Ale-Tirn en
daarna het huis gekocht van de àmilie Heeringa
in de VoorstÍaat 22. Bemiddelaar was Louw
Martin Olivier. Het koopcontract is getekend
aarr de keukentafel van \Talter Elzinga Ago-ver-
zekeringen ('§Talter Ago-g"). Aan het kopen van
het huis zit nog een annekdote vast. Voordat wij
het huis kochten, werd het huis bewoond door
de dochter van de familie Heeringa. Marian was
bij haar op bezoek en kreeg te horen dat het huis
te koop wx. Zrl kwam enthousiast thuis en ver-
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telde heel gedetailleerd hoe de woning er van
binnen uitzag. Dit wekte mijn nieuwsgierigheid
en ik nam telefonisch contac op met mevrouw
Heeringa, die verwees voor verdere aÍhandeling
naar Louw M. Olivier. Hij kwam nog dezelf<le

avond langs. Rookte een sigaar, dronk een jene-
ver noemde de prijs en de zaakwas beklonken. Ik
had ongezien een huis gekocht! De volgende dag
ben ik gelijk gaan kijken wat voor een huis ik nu
had gekocht. Er moest een hoop gebeuren. Maar
het huis voelde warm aan en dat is altijd zo ge-

bleven.

Het dorp Holwerd.
Het dorp Holwerd had voor mij als Zeeuw iets
bekends. Namelijk, er liep als het ware een di.jk
door het dorp. Het geloof Voor een buitenstaan-
der is dat eerst iets chaotisch. Maar niet voor ie-
mand die uit Zeeland komt. De lijnen waren al
snel duidelijk. Gelovigen en niet-gelovigen had-
den hun eigen middenstand. Een gelovige super-
mark, een niet-gelovige supermarkt. Dat gold
voor de twee slagers, maar ook voor de scholen,
aannemers, schilderbesdrijven enz, enz.

\Vij hebben het oecumenisch opgelost. Kinderen
naar de openbare school en wij kochten en be-
stelden bij beiden panijen.
Sport Ik werd al snel lid van de voetbalclub
Holwerd. Op het Keegje werd op zaterdag fana-
tiek gwoetbald. Hier speelde het geloof nauwe-
lijla een rol. Sport verbroedert.. En na afloop:
bier en patat bij Germeraad .

Ik moest natuurlijk ook leren kaatsen. Dat heb ik
nooit echt goed geleerd, maar mijn eerste serieu-
ze wedstrijd heb ik gewonnen. Tijdens een
Holwerder feest werd Jitze Veldema met mij eer-
ste. Een prijsuitreiking tijdens de pauze van de
Sneintojounsploech in de feesttent. Prachtig!
Verder in die tijd gingen we vaak zeevissen van-
af de pier . Bodijntjes uitzetten op het wad.

Maar is Holwerd nu erg veranderd?
De kleine boten van §í'agenborg zijn in de loop
der tijd een stuk groter geworden. Het voetbal-
veld is camping geworden. De Dobbe durfde
men niet meer uit te graven (volgens Colmer sr.

hadden de Duitsers de Dobbe gedempt met oude
kachels en waarschijnlijk oude munitie!). De
camping is in een nieuw jasje gestoken en ziet er
gaswrij,verzorgd en idyllisó uit. Er komen meer

toeristen. Goed voor de economie. De dijken zijn
verhoogd en dankzij plan A is er een prachtig na-
tuurgebied en vogelbroedplaats behouden geble-
ven (het Noorderleech). Een sporthal en voetbal-
velden bij de Morgenzon, Holwerd bruist van de
sPortactiviteiten. Helaas is veel economische be-
drijvigheid uit het dorp verdwenen. Bijna alle
winkels zijn verdwenen en in plaats daarvan is er
nu één supermarkt.Deze voorziet in de behoeË
tes varr het doqp.
Maar gelukkig zijn er bedrijven blijven bestaan.
Er zyn zelfs bedrijven die zich uióreiden. Dit
zorgt voor leeÍbaarheid.van het dorp.Dus laten
wij dit koesteren.
De verzuiling is grotendeels verdwenen. De apar-
te dorpsfeesten zyn nog nostalgische overblijfse-
len. Maar desondanks is het dorp zelf toch erg
herkenbaar gebleven.

In de voorbijgaande ruim 30 jaren is er veel lief
en leed gepasseerd. Eigen leed, maar ook leedvan
anderen beleef je mee in een kleine hechte ge-
meenschap als Holwerd. Voor mij en Marian is

de brand van ons huis op 24 december 2003 een

tÍaumatische ervaring geweest. Maar de hartelijk-
heid, het oprechte medeleven en steun van het
dorp heeft ons eÍ door heen gesleept.
Het enthousiasme en vakmanschap waarmee ons
huis weer is opgebouwd en in oude glorie is her-
steld heeft daar zeker aan bijgedragen. Je leen
echter wel zo relativeren. Het had nog veel erger
kunnen zijn. En dan is het aÍbranden van je huis
wel erg, maar heel betrekkelijk.

Toekomsc
Volgend ju, g ik met pensioen. Familie en
vrienden uit het westen vragen nu: en wat ga je
dan doen ? Je komt toch wel terug?
En er is maar een antwoord: Nooit.

Hans van Gorsel

HONIDENPOEP
GRAAG NTET
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D()RPS(IUIZ

1. Noem 3 kenmerken waardoor de
Ned.Herv.Kerk uniek is voor deze streek.

2.Hoe oud is de kerktoren?

3. Hoe oud is de kerk?

4. Er ligt een beroemde Holwerder begraven
in Holwerd, wie is hij?

5. Hoe oud is de Doopsgezinde kerli

6.'Wat was de Beyer ? §7aar stond hij?

7.Vaar staat de voormalige Doopsgezinde
Kerk?

8. Op welk adrse is Bongastate?

9. Op welk adres in nieuw Bonga?

10. Hoe zrln de stoepjes in de Hegebouren
ontstaan?

11. 
'§í'at 

was het oude postkantoor
Voorstraat 7 oorspronkelijk voor een

soort huis?

12.'W'at voor soort molen is molen de

Hoop?

13. Van \MaaÍ tot waar liep de oude spoor-
lijn?

l4.V{* voor een gebouw was dit?

16.'§7ie was Ernst v. Aylva?

17. Uit welke plaats l«aramen de evacuée's
(2de wereld oorlog) die in Holwerd ver-
bleven, vandaan?

18.'§7elke functies heeft Ons Huis (

Hegebourren 19 ) gehad?

19. 
'§í'at 

was vroeger de officiële naarn yan

café de Steech en wat was de namm in
de volksmond?

20. '§í'ie 
weet waar eertijds het Singelspaad

I"g?

2l.Waar liep eens het 'oarememmereedsje'?

22.8r werd eertijds overwinterd aan de v.

AylvawàI.'§7ie waren zij?

23. f{oe werd de Opslach wel eens ge-
noemd?

24. Hoe werd de 'tonnewagen' gekscherend
genoemd?

25.Erliep een straatje haals op de

Fonteinstrjitte (ong. ter hoogte van de

huidige winkel). Hoe heette dit straatje?

26. lls de regenbakken bij droogte leeg wa-
ren , waar haalde men dan water?

27. Hoe is de naa.m de Theebus ontstaan?

Deze quiz is gemaakt door Eibert Boonsua
en Sara Hofman

Er worden 3 winnaars uitgeloot. Zij L«r1gen

een klein prijsje.

Succes !15. \7ie was prof Holwarda?
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ÀTÏIVIIEIIEil C()MMISS!E H()[T"ERD

Aan ons is gevraagd een leuk stukje in de
jubileum uitgave van de dorpsbel te schrij-
ven. Nou komt dat ook nog eens heel goed
uit, want we kunnen u een vernieuwd be-
stuur voorstellen:

FransFennema,voorzitter 0519-562315
Maaike Jongsma, notulist -561933
Nina de Jong, penningmeester -561565
YvonneTèrpstra,dorpsbelang -561940
Chris Dijkstra, OVH -562607
Anna-TheaBierma, algemeenlid -562222
Tina de Hoop, algemeen lid -562034

Met dit bestuur hopen we weer veel leuke
nieuwe activiteiten te kunnen organiseren
voor het dorp. Vaste activiteiten die door
ons worden georganiseerd zijn:
- Eierzoeken op paasmaandag
- "Kopke Sop" wandeltocht
- Bingo
- Sinterklaasintocht

Ons streven gaat uit naar het bedenken van
nog meer aktiviteiten die wij voor de ver-
schillende leefti.idsgroepen willen gaan or-
ganrseren.

Tevens zrjn er voorbereidingen voor een
playbackshow die ergens in maart zal ge-
houden worden in 't Sintrum. De exacte
gegevens voor dit prachtige evenement zul-
len t.z.t. nog bekend worden gemaakt.

Meldt u aan als vriiwilliger voor het
spijkerdorp !!!!!

In de laatste week van de zomervakantie
willen we heel graag een drie daags spijker-

dorp organiseren voor de kinderen en ou-
ders die na een lange vakantie van niets
doen weer eens maar wat graag de handen
uit de mouwen willen steken. Dit evene-
ment zal niet zonder een heel leger vrij-
willigers kunnen worden georganiseerd.

Bij deze dan ook de oproep:
Hoe meer mensen zich aanmelden hoe
minder een ieder hoeft te doen!

Spikerdoarp
yn Holwert

Een van de eerste evenementen \Maar we,
als vernieuwd team mee aan de slag zijn
gegaan was de intocht van Sinterklaas.
§7'e hadden dit jaar gekozen voor een an-
dere aanpak en gezien het overweldigende
aantal positieve reacties kunnen we con-
cluderen dat het zeer geslaagd was.

Ondanks de vele mensen die vrijwillig
hebben mee gewerkt, blijft deze intocht
een enorme aanslag op ons budget en
daarom zal in de toekomst uw financiële
hulp misschien nog eens nodig zijn.

Hebt u nog leuke ideeën, vragen en/of op-
merkingen dan horen wij dat graag van u.

Activiteiten Commissie Holwerd

PRIJSVRÀÀO PRIJSVRÀÀ(i

Hoe oud is de boerderii op de
voorpagina van de Doarpsbel?

Antwoorden naar Redactie: Tineke
Veldema, Pölewei 16, tel. 562161 of

d.veldema@home.nl
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HISr0RtSffiE WÀitDEt pÀDEil |it il00RD00$ fRtEstÀ]{D

Noordoost Friesland is een streek met een
rijke cultuurhistorie en landschappen met
elk hun eigen kenmerken: van het uitge-
breide kJeigebied tot de Friese wouden.
In deze regio wordt een netwerk ontwik-
keld van 50 Historische'§?'andelpaden met
een totale lengte van 400 kÍn. Deze paden
voeren gedeeltelijk over oude voetpaden die
in vroegere tijden veel gebruikt werden,
maar die nu in onbruik zijn geraakt. Deze
paden of de restanten ervan zijn zoveel mo-
gelijk hersteld en verbonden met heden-
daagse wandelpaden. Op deze manier zijn
veel verschillende nieuwe routes ontstaan.
Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
onverharde wegen en fietspaden.
De eerste 20 paden zijn afgelopen zomer
voorzien van bewegwijzering en routebe-
schrijving door middel van informatiepane-
len, die aan het begin van de routes staan.

Het is de bedoeling dat het netwerk medio
2007 volledig klaar is en zal dan worden af-
gerond met een feesteli.ike opening. Er
komt dan ook een overzichtskaart van de
regio met daarop veel informatie en alle
wandelpaden in beeld.
Alle voltooide wandelpaden staan op de
website www.historischepaden.nl. De wan-
deling kan vooraf thuis gepland worden en
gedownload via internet. De route en duur
van de wandeling is zelf te bepalen.
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van
de informatiepanelen bij de startplaatsen.
De routes zljnin twee richtingen bewegwij-
zerd en elke route heeft zijn eigen nummer
en naam.

Meer informatie op
www.historischepaden.nl of bii \ /-V
Lauwersland in Dokkum.

li#"*tJ

Houd jijvan bewegen, plezier en kwaliteit?

Kom dan vanaf 13 september j.t. sporten bij Annekes lifestyle studio in Holwerd, met o.a, bodybalance,

steps 1&2 salsa-aenobic, bodprave, intervalhaining en BBB 0ftewel allemaal leuke wor.kouts 0p populaire

muziekl Energieke trainingen, hard werken, lekker zweten, maar v00ral,.. rleel plezier!
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ilEUW§ VÀl{ SIITHIII{O RETREÀIIE El{ I()ERISME H()TWERD

Zoals u van ons gewend bent doen wij ook
dit jaar weer verslag van de activiteiten
binnen SRTH. Omdat ons verslag deze
maal in een jubileumeditie van dorpsbelang
staat leek het ons leuk om deze keer eens
terug te blikken op de geschiedenis van
SRTH. De SRIH is opgericht in 1993 en
had (en heeft!) ten doel het bevorderen van
het toerisme in Holwerd en omstreken. De
directe reden voor het in leven roepen van
deze stichting was het vrijkomen van het
terrein van de voormalige rioolwaterzuive-
ringsinstallatie van de provincie Friesland
gelegen aan de rondweg. Vanwege de lig-
ging (eindpunt van de Holwerder vaart) de
ideale plek voor realisering van een recrea-
tieterrein met passantenhaven.
Nadat OVH, Dorpsbelang en een aantal

"It Mtnerali'. Holwerd kon met recht trots
zyn op haar passantenhaven met de door de
bevolking aangebrachte voorzieningen....
een idyllisch plekje. Holwerd sleepte met
dit project de "Kern Met Pit"bokaal in de
wacht, een prijs welke door "De Heidemij."
beschikbaar werd gesteld.

In 1998 werd besloten tot overname van
camping "De Dobbe".
Deze camping, eigendom van Gem.
Dongeradeel, werd daarvoor geëxploiteerd
door werkvoorzieningschap Oostergo maar
vanwege bezuinigingen afgestoten. Omdat
er geen animo \Àr'as voor overname én om-

kershutten te verplaatsen van it Mtnerak
naar de Dobbe,
oorspronkelijke
wachting, dit in

mende aantal passanten vanwege de dicht-
slibbende vaart \Mas voor ons de reden tot
het nemen van dit besluit. Dat deze ver-

tal overnachtingen op de camping is dit
jaar, ondanks de matige zomer,
tóch weer toegenomen.

Obligatiehouders
De goede omzet van het afgelopen jaar
heeft ons doen besluiten om voor het eerst

Huis editie van de Nieuwe Dockumer
Courant.

nog een opsomming van
van het afgelopen jaar

arvan wij menen dat ze
zin.

dng heeft. Frans
stuurslid db.) heeft
reid is deze yacarur
door de rest van het
toegejuicht.

Net voor de aanvang van het seizoen, op 25
maart wordt Eimer, zoon van onze voorzit-
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Eimer tushen jim yn.
(Bij het rer perse gaan van dit bericht ont-
vingen we de boodschap dat Eïmer op vrii-
deg24 November uit het ziekenhuis is ont-
slagen....proffciat !!!)

Tijdens de ledenvergadering van dorpsbe-
lang op 28 maart geeft SRIH na afloop
van haar jaarverslag een presentatie van de
toeristische plannen welke zijn ingediend
in het kader van de integrale gebiedsont-
wikkeling. De reacties uit de zaal zijn over
het algemeen zeer positief.

De drukste dag van het seizoen was (qua
bezoekers) ongetwijfeld op 8 mei. Twee on-
genode gasten veroorzaakten een brand
waardoor onze materialenberging én een
stuk hekwerk van onze buren (vw
Concordia) verloren ging. Voor óns een
schadepost van € 3500,00.
Gelukkig kon door kordaat optreden van
onze beheerder de pas aangeschafte zitmaai-
er nog net op tijd uit de vuurzee worden ge-
trokken. De in allerill opgeroepen brand-
weer kon weinig -.ér ,riói.htèn dan na-
blussen. Tot overmaat van ramp bleek de
berging en de inhoud niet verzekerd; wij
waren dan ook blij dat de politie een paar
dagen later de daders kon aanhouden.
De financiële afwikkeling rond deze brand-
stichting is tot nog toe ten dele afgehandeld
en we hopen voor het einde van het jaar dit
hoofdstuk af te kunnen sluiten.

Gemeent Dongeradeel heeft het plan opge-
vat voor invoering van toeristenbelasting,
voor ons reden om hier tegen te ageren;
Frans en Rense hebben op 16 mei namens
SRTH protest aangetekend op een druk-
bezochte bijeenkomst waarbij veel recrea-
tieondernemers aanwezig waren. De ge-
wraakte belasting wordt vooralsnog niet in-
gevoerd.

Tijdens de bestuursvergadering van 4 juli
wordt Durk Geertsma geïnstalleerd als
extra bestuurslid. Hij zal stapsgewijs het
penningmeesterschap van Rense overne-
men zodat deze meer tijd kan besteden aan

ander werk binnen SRTH.

M{rnerak: \X/ïj begrï1pen dat de aanblikvan
"it Mtrnerali' menig Holwerder een doorn
in het oog is.
Het eens zo mooie terrein ligt er verfom-
àaid bij en is geen reclame voor het dorp.
SRTH of Gemeente Dongeradeel heeft
hier part noch deel aan.
Hoewel wij van mening zijn dat Gem.
Dongeradeel de eerste verantwoordelijke is
voor dit debacle en dat deze een betere co-
ördinatie had kunnen uitoefenen op het
werk ligt de werkelijke reden van vertraging
bij de aannemer.

Het eens zo mooie terrein ligt er uerfomfaaid bij
en is geen reclame uoor het d,orp.

Door een tal van tegenslagen/blunders wel-
ke veroorzaakt zijn door de uiwoerder
duurt het werk aan de RBBB-istallatie veel
langer dan voorzien, streven is nu de werk-
zaamheden vóór het eind van t jaar groten-
deels afte ronden.

'§7ij 
zullen er op toezien dat de gedane toe-

zeggingen (herinrichting; herbestraten, in-
zaaien, aanleg "bospad", herstellen/ver-
nieuwen toegangshek en realiseren visstek
met aanlegverbod) worden nagekomen.
Na deze facelift zal de haven er weer, naar
wij hopen, up to date uit zien en is het zaak
de waterrecreant weer te interesseren in
onze passantenhaven.
Om de passanten hier naar toe te lokken zal
een goede bereikbaarheid een eerste vereiste
zijn; in de plannen van de integrale ge-
biedsontwikkeling is dan ook het uitbagge-
ren van de Holwerter feart meegenomen.
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Integrale gebiedsontwikkeling
Een moeilijk begrip maar in wezen gaat het
hier om een grote herverkavelingoperatie
binnen de gemeentegrenzen van
Dongeradeel. Het gaat hierbij om een pi-
lotproject en zal in een later stadium tot
voorbeeld dienen bij soortgelijke projecten
in andere gemeenten. Initiatiefnemers zijn
XTO NOORD, IMETTERSKIP
FRYSLÀN, provincie frydalr en gemeen-
te Dongeradeel. Bij de start van dit project
waren diverse partijen uitgenodigd tot het
geven van hun mening/visie omtrent dit
project. De in het gebied wonende
Agrariërs, Dorpsbelangen, Natuurorgani-
saties en Toerismesector gaven hun mening
en leverden plannen in. Ook wij, SRIH in
samenwerking met Doarpsbelang Holwerd
hebben een aantal plannen, waaronder het
op de dbJedenvergadering gepresenteerde
plan '§7'esterpolder, ingediend. Een ambi-
tieus plan met ruimte voor waterrecreatie,
natuurgebieden, een aantal terpen met
daarop recreatie\ry'oningen met panora-
misch uitzicht én een open vaarverbinding
met de Holwerter Feart en én de Hallumer
Feart middels een aan te leggen vaart door
de Ferwerderadeelder polder....... In de
loop van het jaar werd echter duidelijk dat
Holwerd zich in een "overdrukgebied" be-
vind wat inhoudt dat er in de toekomst een
grote vraag naar landbouwgrond zd, zt1n.

35 JÀAR OETEDE}I IEDEREE]I ÏEtI MEE

Op een gehouden bestuursvergadering van
dorpsbelang is het bestuur op het idee ge-
komen om, mede naar aanleiding van haar
j.l. gehouden jaawergadering, voorlopig
vier maal per jaar,en wel eens in de 3 maan-
den, het geluid van haar doen en laten ken-
baar te maken. Zodoende maakt u kennis
met het eerste no. van onze dorpskrant; al-
thans dat hopen wij.
Dit is dus waarschijnlijk iets nieuws voor de
Holwerder gemeenschap. De vraag, hoe of
de definitieve opzet hiervan zal zíjn ligt ech-
ter bij het bestuur nog geheel open, omdat

Hierop hebben wij een gereduceerd plan
ingediend, een plan wat aanzienlijk minder
hectares opeist. Op dit moment is de stuur-
groep bestaande uit: Anita Andriesen (pro-
vincie), Kees van der Bos (LTO), Rudolf
Boersma (ge- Dongeradeel), Aaltsje
Rispens (rVetterskip), Hendrik Lawerman
(Nederlandse Melkveehouder Vakbond),
Tom Vellinga (St. Doarpswurk) en Yolt
Yzerman (Staatsbosbeheer) druk bezig met
beoordeling van de ingediende plannen.
Binnenkort zullen zy komen met een con-
cept Programma van aanpak en de streek
informeren over de voortgang van het pro-
ject. §?'e wachten af. ... ...

Zoals u ongetwijfeld zult begrijpen is dit
slechts een kleine greep uit de activiteiten
binnen onze stichting maar we hopen dat
we u middels deze jaarlijlse nieuwsbrief
weer enigszins op de hoogte hebben ge-
bracht van het reilen en zeilen binnen
SRTH.

Maris ka, o*., *. rr.)fiÏ,itlà iHÏ ;

Durk en Egbert.

Ehsenien in.noflihhe hryst en in
siin nr| Jrer tdurnske.

zij bij het uitgeven van het le ex. niet we-
ten, hoe of dit overkomt bij de lezers..§í'ant, 

aan zowel leden als niet leden, hopen
we dit blad te berzorgen. De bedoeling is
daarom dan ook dat wij gaarne reakties c.q.
suggesties onwangen, ingezonden artikelen
zouden wij zeer op prijs stellen,om samen
gestalte te geven aan de leefbaarheid van
ons dorp en omstreken. Uiteraard zal er een
naam moeten komen voor dit blad. §7ie
heeft een leuk idee? Een prijs ligt klaar, die
naar ons oordeel het orgineelste idee ons
doet toekomen. Voorts is het bestuur van
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plan, u brede informatie te geven over de
onmikkelingen en het welzijn van het
dorp. Allerhande plannen die t.a.v.
Holwerd zijn of worden gemaakt of beslui-
ten die door de raad van'§?'estdongeradeel
zijn genomen zullen in dit blad - voorzover
u er prijs op stelt - voor het voedicht wor-
den gebracht. '§(i'e gaan van de veronderstel-
ling uit dat u meeleeft met het wel en wee
van ons dorp, alhoewel de vergaderingen
die worden gehouden voor de verhoging
van de leefbaarheid van ons dorp, nu direkt
niet zijn om over naar huis te schrijven.
'W'at zijn zoal de punten die onze bijzonde-
re aandacht vragen en die wij u dus onder
uw aandacht proberen te brengen?

ten worden genomen, maar moed verloren-
al verloren. De brandweer ook zo n heet
hangijzer. Zoals u misschien wel zult weten
heeft de Raad aI enige tijd geleden met vier
stemmen tegen, besloten de brandweer te
reorganiseren. Dit heeft als consequentie
dat ons dorp in de toekomst geen eigen
brandweer meer zal hebben. Uiteraard zit
dit bij de brandweer lang niet lekker.
Thouwens ook niet bij het bestuur van
dorpsbelang. In een eventueel volgend
nummer hopen we hier op terug te komen.
SPORT:wat zou het een interessant blad

niet te vergeten. Ook graag van jullie kant
zouden we gaarne in ons nieuwe blad wat
willen opnemen. Het busverkeer door ons
dorp. Ook dit heeft onze aandacht en wel
in het bijzonder de gevaren voor de kinde-
ren van de Openbare Basisschool. De over-
steekplaats bij het bushokje. Maar daarover
meer in dit blad. En dat is lang nog niet al-
les. Om nog enkele punten te noemen. Denog
stlonlsleat' bij de bejaardenwoningen tus-
sen Fonteinstraat en Nijhof, Sanering van{unor. Janeflng van
ons dorp. Verlichting e.d. HEBT U IETS -

dit blad pittig en leesgierig. Laten we zo ge-
zamenlijk ons inzetten om de toekomst van
ons dorp veilig te stellen, zodat het hier
prettig wonen en leven is en blijft voor jong
en oud, voor nieuw ingekomenen en voor
oud ingezetenen, ja voor iedereen! §7ant
IEDEREEN TELI MEE. Het bestuur
hoopt, dat ieder bezield mag worden van de
gedachte dat men niet alleen voor zichzelf
leeft maar ook voor de ander. 

'§?'ant u kunt
zelf ook wat doen. GEBEURT DAT AL?
Dan vinden we dat hartverwarmend. \7ant
juist dan kan de gemeenschap van Holwerd
bloeien.
Het allereerste verhaal dat door het bestuur
in de eerste krant no. I van35 jaar geleden
werd geschreven.

Enkele citaten uit de eerste dorpskrant
Kontaktblad voor Holwerd en omstre-
ken

Op de ledenvergadering van 17 jan. j.l. zijn
verschillende dingen besproken aangaande
de belangen van ons dorp- maar vooral het
Z\7EMBAD. De burgemeesteÍ hamert
maar op die 25.000 gulden, nou die komen
er wel.

Ons ledental is nu 450.'§7ie nog geen lid is

kan zich opgeven bij G.v.d.W'eg
Beyertstraat.

Laten we met elkaar er voor zoÍger, dat we
ons dorp een fraai gezicht geven.

Tevens vragen we enkele autobezitters de
auto niet in een ofander plantsoen te par-
keren.

Laat ook vooral uw hond zijn behoefte bij
u thuis doen, maar niet bij een ander in de
tuin of op de trottoirs. Bij voorbaat dank
namens velen.

Door de middenstandsvereniging h.m.v. is
een toezegging gedaan groot 400,- gulden
ten behoeve van het zwembad. Deze gift
kwam tot stand door de gehouden St.nico-
laasaktie.

t2
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Als klap op de vuurpijl werd door de
N.V RADEKO Holwerd een toezegging
gedaan groot 5.000 gulden ten behoeve
van het zwembad.

Adverteerders van het eerste blad
Friesland bank.
Garage A Douma.
Accountants Administratie en Assurantie-
kantoor Friesland Noord OostHoek.
Fa.C. v.d. Hoop loodgietersbedrijf Gas en
'§Tarerleiding.
'§í'. 

Bron Textiel en'§í'oning inrichting.
Fa. Feringa. Kopen in eigen dorp is een
dorpsbelang.
A.Noordenbos'§(i'arme Bakker.
Van Sinderen Electro gas waterleiding.
D. Banga. In kaas is Banga baas.

T winkeltsje Sjoerd Dijkman.
Raiffeisenbank W'estdongeradeel.
Hobbycentrum T.R.Edes.
Beklederi;' De Vries.
Elzinga'sSchilder en'§7'andafiverkingsbe-
d,rijf.
De vakman H.Bierma. Voor kwaliteits
groente en fruit.
R. Brander Huishoudelijke artikelen porse-
lein wandverlichting diepvriezers koel-
kasten enz.

Wist u dat
- Enkele adverteerders van 35 jaar geleden
nog steeds de doarpsbel steunen.
Geweldig.

- Zonder onze adverteerders van nu zouden

nog steeds een probleem is?

- De Burgemeester van '§?'est Dongeradeel
in die tijd de heer M.K.Pool was.

- Hij in het tweede blad dorpsbelang felici-
teerde met het nieuwe kontaktblad.

- Een stukje schreef bouwen aan de toe-
komst

- Het zwembad er niet is gekomen maar
waar is eigenlijk al dat geld gebleven.

Zwembrd
Met het bestuuur van dorpsbelang in

samenwerking met het Altie comitee
zwembad werd op 17 febl In Ternaard een
vergadering belegd met de andere dorpsbe-
langbesturen uit de gemeente onder voor-
zitterschap van de heer K. Dijkman.
Aanwezig Dorpsbelang van Brantgum
Foudgum, Ternaard, Hantum, Nes en
Raard alsmede dorpsbelang Blija. Alle aan-
wezigen worden welkom geheten, waarna
de voorzitter een uiteenzetting geeft over de
gang van zaken rondom het zwembad ge-
durende de afgelopen jaren, en zegt dat sle-
pende het

Pen om te
in te blaze
te hebben, vraagt de voorzitter de reacties
van de aanwezigen. Brantgum Foudgum
willen gaarne een zwembad in Holwerd en
zullen dit punt op de agenda zetten van
hun nog te houden ledenvergadering.
Vragen ofhet blad voldoende capaciteit zal
hebben en of bevoegd personeel aanwezig
zal zijn. Voorz. antwoord dat het een stan-
daard plan van de Ned.HeideMij is, perso-
neel inbegrepen. Blija staat positief achter
dit plan en zal dit bespreken op de a.s. le-
denvergadering. Hantum zal dit ook op de
ledenvergadering bespreken. Nes wil even-
tueel aan de aktie meewerken, maar ziet het
allemaal niet zo zitten omreden men meer
op Dokkum is georiënteerd. Voorz. merkt
op dat de kinderen in Holwerd veel beter
aan hun uekken komen dan eventueel in
Dokkum. Raard zal dit punt op de leden-
vergadering bespreken. Ternaard. Zodra de
antwoorden van de bovengenoemde leden-
vergaderingen binnen zr1n, l<an het Aktie-
comitee uitgebreid worden en nader over-
Iegd worden.

Nog een paar teksten uit no. 2
Als u deze krant leest is het 6 a 7 weken ge-
Ieden dat het bestuur kontakt gezocht heeft
met de Zwembadcommissie. Tot nu toe is

daar niet op gereageerd.'§7ij willen graag de
laatste dingen bespreken, maar waarom ze

niets zeggen is ons niet duidelijk.

Zn luweet nu weer van alles over dit en dat
en nog veel meer. Maar geeft u op voor de
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bejaardentocht en laat het bestuur niet in
de kou staan want alders is er niet veel
meer aan om iets te organiseren.
Helaas het zwembad is er dus niet gekomen
en de bejaardentocht wordt ook niet meer
georganiseerd door dorpsbelang .

Het toenmalige bestuur van 35 jaar gele-
den.

UIWÀÀRTVEREIII(iI}IO '' DE IÀÀTSTE EER'" H()TU'ERD

P.G.Visser.
A.v.d.'§Tielen
R.§Tijbenga.

Secretariaat: Pölewei 11, 9l5L HX
Holwerd; tel. 0519 - 562086
Correspondentieadres: Postbus 3, 9150 AA
Holwerd

Aangesloten bii de Federatie van
Uitvaarwerenigingen in Friesland

De vereniging
Zo tegen het einde van het jaar maken we
zoals gebruikelijk de balans op. Zonder
vooruit te lopen op wat er dit jaar nog zou
kunnen gebeuren kunnen we vaststellen dat
de vereniging er cijfermatig goed voor staat.
Dat komt voor een groot deel door het klei-
ne aantal sterfgevallen in2006. Tot nu toe
verloor de vereniging dit jaar slechts zes le-
den door overlijden. Een extreem laag aan-
tal. Dit staat in schril contrast met de prog-
noses die wíjzen op een groeiend aantal
sterfgevallen als gevolg van de vergrijzing.
In de ledenvergadering van 20 maart 2007
zullen de ïn 2006 overleden leden worden
herdacht.

Organisatie
Onze vereniging is lid van de Federatie van
Uiwaarwerenigingen in Friesland, die op
haar beurt vertegenwoordigd is in het
Landelijk Samenwerkingsverband van
Uitvaartverenigingen zonder'§7'instoog-
merk (LSU\W).

Er bestaat nog een soortgelijke landelijke
instelling: het Nederlands Verbond van
Uiwaartorganisaties (NVU).

'§í'ellicht heeft u uit de media vernomen dat
de leden van de Friese Federatie (de ca220
plaatselijke verenigingen) zich hebben uit-
gesproken voor een firsie tussen deze beide
landelijke instellingen. '§í'anneer ook de an-
dere provinciale bonden zich voor de fusie
uitspreken zullen het LSIJ§7 en het NVU
verder gaan onder de naam 'NARDUS'
samenwerkende uiwaartorganisaties. Deze
naam is ontleend aan een grasachtige plant.
De olie uit de plant werd in vroegere dagen
gebruikt als geneeskrachtige balsem en bij
rituele zalvingen van zieken en stervenden.
In onze dagen wordt deze nog gebruikt bij
meditaties. Nardus-olie verspreidt een ver-
warmende geur die rustgevend is en stabiel
maakt.Zo wil ook de vereniging van samen-
werkende uiwaartorganisaties'NARDUS'
worden gezien: zekerheid biedend aan haar
leden, zich bewust van het belang van een
stabiele koepel, zodat alle individuele leden
van alle gezindten gerust kunnen zijn op de
kwalitatieve verzorging van urwaarten met
begrip en respect voor individuele wensen.
Kort gezegd: .Belangenbehartiging, infor-
matievoorziening en dienswerlening ten
behoeve van de aangesloten verenigingen.

'Wat hoog in het vaandel blijft staan: ZON-
DER \NNSTOOGMERK.
Commerciële ondernemingen of organisa-
ties kunnen geen lid zyn of worden van
'NARDUS'.
Als gespreftspartner richting overheid (zoals

diverse ministeries, actuarissen, De
Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële
Markten) heeft 'NARDIJS' met
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D.de Vries voorzitter.
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J.van Duinen penningmeester.
F.v. d.'§(i'eide 2e Voorzitter.

l
j

l
l
I

I

I

i
)

I

l

"I



D0PPTBEUNA . decenber 200ó

een ledental van ruim 2 miljoen leden een
lrachtige stem, welke ook die van onze ver-
eniging vertegenwoordigt. Naar verwach-
ting zullen de voorbereidingen per 1 mei
2007 zijn afgerond en zal de fusie met
terugwerkende kracht per I januari 2007
lngaan.

Incasso
Zo'n 85o/o - 90o/o heeft positief gereageerd
op ons verzoek om de jaarlijkse contribude
door middel van automatische incasso te la-
ten innen. Uiteraard zijnwe daar zeer con-
tent mee. Toch willen we de leden (ca 180)
die nog niet gereageerd hebben opnieuw
benaderen. Hen zal bij de eerswolgende
contributienota opnieuw een machtigings-
kaart worden toegezonden.

Tiends
Ik heb wel eens eerder geschreven over de
vele nieuwigheden die de huidige 'uiwaart-
markt' biedt. Ik zal daar geen opsomming
meer van geven. \Vat ik wel bijzonder vond
was een artikel in her oktobernummer van
het maandblad 'lJiwaart' over een roze uit-
vaart. Een uiwaartleider bij Yarden organi-
seerde een voorlichtingsavond voor- en
door homoseksuelen over het regelen van
de roze uitvaart. De strekking van het ver-
haal was dat bij een uitvaart de familie
meestal de touwtjes in handen heeft. En
omdat bij nogal wat homoseksuelen het
contact met de familie verstoord is komt
het maar al te vaak voor dat de eventuele
partner - of de zrlfgekoznn familie of vrien-
den - niet wordt gekend in de beslissingen
die moeten worden genomen. Dé homo- of
lesbische uiwaart bestaat niet! Ook al kàn
een kist roze zr1n, zijn de dragers allemaal
vrouw of huilen bijna alle mannen, het gaat
erom dat de uiwaart past bii de overledene

en klopt voor de nabestaanden.

Toekomst
Hoe het ook zij, onze vereniging tracht zo-
veel mogelijk tegemoet te komen aan de
wensen van de nabestaanden. Juist bij een
gebeurtenis als het overlijden is een per-
soonlijke benadering noodzakelijk. Het is
van groot belang dat de dood niet wordt
vercommercialiseerd. Dat een uitvaartver-
eniging geen winstoogmerk heeft is belang-
rijk voor de nabestaanden, die toch al
hvetsbaar zijn rond het afscheid van ie-
mand van wie ze houden. Het is niet van-
zelfsprekend dat een vereniging overleeft.
Het is van cruciaal belang om een relatie op
te bouwen m9t de jongere geleraties. In.de
uiwaartvereniging zijn nog de oude begin-
selen van naoberschap terug te vinden. Met
elkaar de lasten dragen voor de buurtge-
noot die komt te overlijden. Vanuit opge-
bouwde deskundigheid en kennis van de
cultuur van de plaatselijke gemeenschap
dicht bij de nabestaanden staan, de dingen
voor hen regelen in een tijd van verdriet en
wanhoop. En dat tegen verantwoorde
kosten. Populair gezegd: rouw en trouw in
eigen dorp.

Lidmaatschap
Mocht u interesse hebben voor het werk
van onze vereniging en de jaarvergadering
willen bijwonen, overweegt u dan eens het
lidmaatschap met alle voordelen vandien.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met de secretaris M. Dijkman-Elzinga, tel.
562086 of de penningmeester S. Vellinga,
tel.561759.

Bron:'Uiwaart'
S. Vellinga

§7ilt u lid \Morden van dorpsbelang dan kan dit voor 6 euro
per jaar. Tevens lrijgt u.dan 4 maal peÍ jaaÍ

de Doarpsbel in de bus' 
Tineke verdema

Tel.562tít
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De heilzame werking van Miranda van
Kralingen 'Ik wil mensen direct ral«erf

"Onlangs pahte een urouw na een concert
mijn hand", uertuAe so?ríun Miranda uan
Kralingeru eens in een interuiew," en zei: Nu
han ih er weer eaen tegen." Een grotere belo-

succes worden.

Mensen raken, dat is wat Van Kralingen be-
oogt met haar optredens. ,,Ik geloof in de
heilzame werking van muziek, en vind dat
zoveel mogelijk mensen daarvan mogen ge-
nieten. Mijn missie op het podium is altijd
om stukken zo te brengen dat ze simpel lij-
ken. Zelfs de moeilijkste liederen van
Chopin kunnen mensen direct raken, als je
het maar toegankelijk houdt en je niet hau-
tain en afstandelijk opstelt. Om de klassie-
ke wereld hangt vaak zo'n arrogant waas,
alsofwe supermensen zijn.Ikhou daar niet
van. AIs het imago anders was, zouden er
misschien ook meer mensen naar de con-
certen komen."

Van Kralingen zegt de gemiddelde lezer
misschien niet veel. Toch is ze de crème de
la crème in SopraanJand. Niet voor niets
kreeg zij de eer het Ave Maria van Schubert
te zingen tijdens de huwelijkwoltrekking
tussen prins 'Willem-Alexander en prinses
Mdxima. Ze l<reeg begin dit jaar veel lof
toegezwaaid over haar rol in Opera yn
Fryslàn. ,,De prettige en onderhoudende
wi;'ze, gekruid met de nodige humor, waar-
op Van Kralingen de operafragmenten en
ariat bij het publiek inleidde droeg bij aan
de publielsvriendelijkheid. "

De tegenwoordig in Fryslàn wonende Van
Kralingen sprak er zelfs een woordje Fries

bij hier en daar. Terwijl de sopraan geboren
werd in Oosterbeek. Zekomt uit een gezin
met vier dochters, waaronder actrice §7il
van trGalingen. Vader Van lGalingen was Ie-
raar Frans, speelde in zyn vrije tijd jazz op
de piano en schreef gedichten. Een autori-
taire, maar ook humoristische en 'razend
slimme' man. Twee andere zussen gingen
het onderwijs in en het nakomertje
Miranda is de tegenwoordige operazange-
res. Als Francofiel heeftze haar carrière ei-
genlijk te danken aan haar vader. ,,Mijn
liefcle voor zingen is begonnen met een lieÈ
de voor tekst, voor taal. Anders had ik ook
een instrument kunnen bespelen."

Haar repertoire bestrijkt zowel opera als

popmuziek. Miranda houdt van acteren en
zan-
ium.

het
haar

werd Miranda van Kralingen 'gepromo-
veerd' vaí de categorie 'Jong Nederlands
Talent' naar de 'internationale categorie so-
pranen' die gecoached werden op basis vart
Strauss' Vier lezte Lieder.

"De Maes & Lunau Prijs bezorgde Miranda
in toonaange-

Nederland-
e met dirigen-
Vonk, Roelof

van Driesten, Jan Stulen, Lev Markiz en
Hartmut Haenchen. Zij heeft opgetreden
in Oratorio van Haydn, Beethovens
Negende Symfonie, Mahlers Tweede
Symfonie (te samen met de veel belovende
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jonge alt Margriet van Reisen). Bij de
Nederlandse opera zong zij onder meer een
hoofclrol in de wereldpremière van Louis
Andriessens 'Rosa, a 

-horse 
drama'. Bij

Opera Zuid was zij te horen als Mimi in
Puccini's La Bohème.

In 1988 maakte zij een concerttournee
door Indonesië en Australië. Haar concert
in Australië was het geschenk dat Koningin
Beatrix en Prins Claus tijdens het staatsbe-
zoek aangeboden aan de Australische rege-
ring. In het buitenland trad zij reeds vele
malen op bij de 'Komische Oper Berlin',
waar zij geroemd werd om haar interpreta-
tie van Leonore in Beethovens Fidelio in
1997 onder regie van Harry Kupfer. Verder
heeft zij opgetreden in Schönbergs 'Von
Heute auf Morgen' (1995), Katja in 'Katja
Kabanova', Donna Anna in 'Don
Giovanni' en Ellen Ford in 'Peter Grimes'.
Van José Carreras ontving ze in 2002 de
naar hem genoemde Diamond Tirlip
Award.

Van Kralingen is natuurlijk op cd te krij-
gen, maar voor haarzelf gaat er niets boven
Iive optreden. ,,Ik heb een groot ontzag
voor muzikanten die live optreden en het
directe contact met hun publiek aangaan.
Daar is moed voor nodig. Op het podium
doen je reputatie ofje verkoopsuccessen er
niet meer toe, daar telt alleen wat je op dat
moment presteert. Ik luister ook niet graag
naar cd-opnamen, ik vind ze vlak. Klassieke
stemmen worden tegenwoordig vaak stevig
digitaal bewerkt, er wordt in geknipt en ge-
plakt. '§í'at je dan overhoudt, zegt me wei-
nig. Het is niet echt. Registraties van con-
certen zijn anders, die leggen de herinne-
ring aan een muzikaal moment vast en dat
kan heel waardevol zijn."

Maar mooier is het natuurlijk om er zelf bij
te zi1n. En dat kan tijdens de
Nieuwjaarsconcerten in Holwerd en St.

Jacobiparochie waar Van Kralingen begelei-
ding krijgt van de Friese Jeugd Brassband.
Dirk Lautenbach geeft leiding aan zo'n 30
getalenteerde, jonge muzikanten tussen de
15 en 25 jaar, afkomstig van muziekvereni-
gingen uit heel Friesland. Van Kralingen
werkte in maart 2005 al mee aan het af-
scheidsconcert van Lautenbach bij de
Bazuin in Berlikum. De samenwerking ver-
liep zó goed, dat er ook wel vervolg op
moest komen.

Zaterdag, 13 januari 2007: Holwerd,
Ned.Herv. kerk.
Zondag, 14 januari 2007: St.

Jacobiparochie, De Groate kerk.
Aanvang beide concerten: 20.00 uur.

S. Vellinga

AIs u gaat veÍhuizen
wilt u dit dan doorgeven

aan één rran de bestuursleden.

17
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.T B1OMKE
It Blomke is alweer 9 )aar gevestigd in het
hart van Holwerd. In die negen jaar heeft

Janny niet stil gezeten.De winkel is gereno-
veerd en het assortiment is gegroeid en in

brievenbus staat ook in de Voorstraat 16.
De muzikale noot wordt niet vergeten,

Hammie \Tinkel de bloemen verkoopt.
Beide dames vinden het geven van work-
shops en bloemschikcursussen een mooie
aanvulling op de winkels. Het maken van
bruidswerk, is een feest. Voor mensen op de
mooiste dag een pracht van een boeket te
maken, geeft veel plezier. Daarnaast geeft
grafiverk net zoveel voldoening, persoon-

lijke wensen en ideeën vertalen in bloemen,
is een uitdaging. De veranderingen van de
laatste tijd in het cenÍum van het dorp ge-

ven een prikkel ,om van it Blomke het
bloeiend hart van Holwerd te maken.

Openingstijden:
Dinsdag 9.00 tot 18.00'§7'oensdag 9.00 tot 12.00
Donderdag 9.00 tot 18.00
Vrijdag 9.00 tot 20.00
Zaterdag 9.00 tot 16.00

Vanaf 5 december hebben wij weer kersr-
bomen te koop!

11 december kerstbloemschikken in
Ferwert.
13 december kerstbloemschikken in
Holwerd.

Opgave bij 't Blomke 0519-561257
05t8-412067

IilW()l{ER VAil H()TWERD, HÀRRY VÀil DER I.AÀil, SCHRIJTI B()EI( ()VER P()TIIIE.

V(}ERÏUIOEI{ !

het boek

"1i"ol;Laan, woonachtig in Holwerd, geeft in dit
boek een beeld van de vele voertuigen die
door de verschillende politiekorpsen in

Nederland gebruikt werden in de periode
1960 tot 1994. In dit eerste deel zijn de
surveillanceautot van Bedford tot en met
Ford opgenomen.

Ook de
tuigen,
en wate
Het boek geeft aan de hand van deze voer-
tuigen een goed beeld van de taken die
door de politie vervuld werden.

De auteur, Harry van der Laan, kent het
politievak van binnenuit. Het kloeke boek,
in harde band, omvat 192 pagrnis en bevat
ruim 350 fotot.

Verkrijgbaar in de boekhandel voor de prijs
van24,50 euro. isbn 9059941004.
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VV. Holwerd feliciteert Dorpsbelang met
35 jaar "Doarpsbel". Een informatieblad
voor alle inwoners van het dorp en dus ook
voor onze leden. Naast gebruik van het ei-
gen clubblad konden wij onze informatie
voor het dorp hier namelijk altijd in kwijt.
Bijvoorbeeld het aankondigen van de vele
activiteiten welke onze vereniging het gehe-
le jaar door organiseert. Naast deze over-
eenkomst hebben we er echter nog eentje
en dat is de toegankelijkheid voor iedereen
uit Holwerd en omstreken. De voetbalver-
eniging Holwerd heeft namelijk ook voor
elk wat wils.

Al sinds 2l mei 1948 wordt er op het
Keegje en daarna aan De Morgenzon veld-
voetbal gespeeld. Doch ook het zaalvoetbal
is sinds de 70-er jaren een wezenlijk onder-
deel van de club geworden. Jongen of meis-
je, man of vrouw, iedereen kan en mag het
meest gespeelde spelletje ter wereld beoefe-
nen of ..... er naar kijken. Velen doen dat
dan ook, want de vereniging heeft op dit
moment maar liefst 195 actieve leden.
Enerzijds dus actief op het veld of in de

Us koar is oprjochte yn 1998 om ien kear
te sjongen by it kofie-oerke op sneinte
moarn mei it Holwerter feest. Mar dat is
rvat ót'e hàn rírn: de froulju hiene der sa'n
nocht oan, dat sy troch gien binne.

zaal. Anderzijds als vrijwilliger, kaderlid of
steunend lid. §7ant ook deze niet spelende
Ieden zijn volop eanwezig op De
Morgenzon.

Scheidsrechters, trainers, grensrechters, lei-
ders, bestuursleden, onderhouds- en kant-
inemedewerkers, toeschouwers en noem ze

allemaal maar op.
Ze horen allemaal bij deze club en zorgen
ervoor wat hij al jaren is. Namelijk een gro-
te groep mensen weJke het voetbalspel in
Holwerd een goed hart toedraagt en daarbij
actief of passief betrokken is.

Vil je daarbij horen, kom dan maar vrij-
blijvend langs. Je bent altijd welkom bij
onze club, zowel op als rond de velden.
De Doarpsbel wordt door ons zeker nog
een 35 jaar toegewenst, maar we willen u
nu ook alvast attenderen op het volgende
jubileum namelijk 21 mei 2008. Dan be-
staat onze vereniging 60 jaar.

tEtlGS t0ÀR§IEtLE: WIVEI(0ÀR "DE SEEFUOEIISJES' Uï H()IUTERD

Het bestuur

Alle jierren foar it feest wurdt der wer in nij
tema betocht, en dër geane wy yn it winter-
skoft dan mei "de boer op". It koar stiet
fanöf de oprjochting ir.l.f. Lies Elzinga-van
Hulst, dy 't ek sels ferskes en sketskes
skriuwt foar it koar. It fierdere reportoire is

hiel ferskieden: lósterferskes, meisjongers,
fan Frysk, Nederlànsk oant Ingelsk, DÉtsk
en sels Russysk ta.

Koartsein: "Voor elk wat wils".
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Dinsdag 2 mei 2006 was voor ons de grote
dag; de opening van onze Coop full service
supermarkt aan de Fonteinstrjitte 5 te
Holwerd. Inmiddels hebben we 30 succes-
volle weken achter de rug. Grugkijkend op
deze hectische tijd kunnen we alleen maar
tot de conclusie komen dat we er goed aan
hebben gedaan om als bedrijfdoor te groei-
en. Van een E Markt buurtsuper naar een
complete Coop full service supermarkt.
Dat op een dorp van 1700 inwoners. Dat
zíe)e nietvaak meer gebeuren. Dat het toch
mogelijk is, is geheel te danken aan u. §7ant
zonder u is er geen omzet en dus uiteinde-
lijk geen supermarkt. En door het grote en-
thousiasme van het dorp Holwerd staat er
nu een mooie complete supermarkt.

Afgelopen zomer hadden we op het par-
keerterrein de activiteit Tobbedansen. Een
geslaagde activiteit die in 2007 zeker een
vervolg gaat krijgen. Alleen jammer dat er
geen enkele volwassene van de baan 'durË
de' te glijden. Misschien volgend jaar. Ook
is de JETIX kindertruuk in Holwerd ge-
weest. Ook een mooie activiteit. Over acti-
viteiten gesproken, 5 december organiseren
wij samen met M&M's het grote feest van
Sinterklaas in 't Sintrum te Holwerd. U
vraagt zich misschien af wat dat met een
supermarkt heeft te maken. Direct mis-
schien helemaal niks maar wij zijn van me-
ning dat een supermarkt op een dorp zich
volledig moet volgroeien met het dorp. De
supermarkt is van het dorp. Een onderne-
mer zal op een gegeven moment vetrekken
maar de supermarkt leeft voort in het dorp,
daarom is de supermarkt van het dorp. Een
belangrijke sociaal ontmoetingspunt. Op
sociaal gebied willen we ook alles aan het
dorp geven wat in onze mogelijkheden ligt.
De klanten doen iets voor de supermarkt;
denk aan het leveren van omzet. \Vij, de
supermarkt wil daarom graag iets terug
doen. Dat doen we in de vorm van sponso-
ring van het verenigingsleven maar ook
door het organis.eren van een x aantal acti-
viteiten per jaar. Tobbedansen, het

Sinterklaasfeest, Moonlightshopping zijn
één van die activiteiten. Daarnaast vinden
we het ook leuk om activiteiten te organise-
ren. Elke dag doen we ons best om aan al
uw wensen te voldoen. Dat hebben we de
afgelopen 5 jaar met heel veel plezier ge-
daan en we hopen dat we dat nog jaren mo-
gen doen. Daarbij worden er door ons ook
wel eens fouten gemaakt. Dat is menselijk
maar geen excuus. Elke dag leren wij nog
steeds bij. Kijken we hoe we bepaalde zaken
anders/beter kunnen aanpakken. Inmiddels
hebben we allen punten ter verbetering, en
uw aanvullende wensen verzameld en daar-
uit is het plan van aanpak 2007 ontstaan.
In het kort houd dat in dat u in 2007 weer
heel wat van ons mag verwachten. Het jaar
2007 staat daarom in het teken om u nog
beter van dienst te kunnen zijn. Door o.a.
het toevoegen van honderden nieuwe arti-
kelen, een verruiming van de service en tal
van andere kleine verbeterpunten willen we
aan deze doelstelling voldoen. In de maand
januari zullen we onze plannen aan u ken-
baar gaan maken. Na de maand januari
krijgen we de maand februari. Op 26 fe-
bruari 2007 is het precies 6 jaar geleden dat
we in Holwerd zijn begonnen; reden voor
een feest! In maart gaan we al weer richting
de eerst feestdagen van het jaar en volgt de
maand april waar we weer op gaan naar de
zomer van 2007. Kortom het beloofd voor
Coop Verbeek en u als ldant een mooi
nieuw jaar te worden. Mocht u nog vragen
hebben dan horen wij graag van u! Ook als
u nog goede ideeën en/of suggesties heeft
voor een nog betere supermarkt, wij horen
glaagvan u! Dat kan persoonlijk maar ook
via de site www.coopverbeek.nl of mail
naar info@coopverbeek.nl. 'W'ant gggp fo

niet voor niets uw eigen supermarkt! Voor
ons maar zeker voor het dorp Holwerd is
het belangrijk dat er een complete super-
markt staat,

-O.p het e schrijven
zijn we ereidingen
op de De grote

7.t
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vraag voor ons; wat gaat december ons
brengen. EIke periode in het jaar t/m mei
volgend jaar is weer nieuw en tevens een
uitdaging voor ons. Het is voor de klant
wennen dat er een nieuwe supermarkt is
maar zeker in periodes als december is het
voor ons ook goed wennen wat betreft ver-
wachtingen op het gebied van inkoop/ver-
koop. Hoeveel salades, stokbroden, rollades
en noem maar op moeten er worden inge-
kocht om aan de vraag te voldoen? \7e zul-
Ien het zien dit jaar. Daarom maken we ook
dit jaar weer gebruik van de kerst bestel-
lijsten om teleurstellingen te voorkomen en
u te allen tijde bent verzekerd van feeste-
lijke dagen. 

'§7'at 
u zeker niet mag missen in

DT BUIZERD

Dit kear in jubileumnírmer fan de
Doarpsbel. De Buizerd waard ek frege om
in stikje te skriuwen en koe dat fansels net
wegerje. De Buizerd stiet al in pear jier op
syn bekende stekje op it yndustryterrein àn
Holwert. Net mear yn syn oarspronkelike
foarm, in stakaravan, mar twa kantoarunits,
dy'r al ferskeidene kearen ferboud binne.
Yn e rin fan e jierren is De Buizerd ótgroeid
ta in hingplak foar de jongerein yne wyk-
einen. Freeds, sneons en sneins is der altyd
in grut diel fan'e_ jeugd ót Holwert en om-
kriren te finen. Us tnderkommen is fan su-
ver alle gemakken foarsjoen, dus it is in
noflik plakje om ris in pilske, of rwa, te
drinken.
Mei in man as tritich as ftste besikers is der
dan ek in ridlike klandyzje. S0nt in skofts-
je is der ek in gearwurkingsferbàn op tou
set mei it jeugdhonk'The Sound'. Dit om

STHÀÀI(CI.UB H()TWERD

AI meer dan 3 jaar hebben we een echte
Schaakclub in Holwerd. \íe zijn begonnen
als Clubje op de lagere school, maar hopen
met meer deelname ook voor volwassenen
te beginnen. Momenteel wordt er iedere
maandag geschaakt van 17.00 tot 18.00 op
de Tsjelke. De Inleg bedraagt slechts € 0,50
euro per keer en lidmaatschap is niet ver-

Moonlightshopping 2006. Dit vindt plaam
op vrijdag 22 december van 18.00 - 22.00
uur. De winkel zal van binnen en van bui-
ten worden voorzien van veel gezelligheid
door middel van licht, vele productdemon-
straties, live muziek, 1000o/o service en
noem maar op. Houd voor deze activiteit
de folders goed in de gaten.'§í'at nu aI zeker
is dat het een \Maar feest gaat worden en
waar boodschappen doen nog nooit zo
mooi is ge\Meest. De feestdagen beginnen
hier!

Graag tot ziens bij Coop!

Coop Verbeek en medewerkers

ek tis subsidiearre honk te behàIden en
om mei elkoar leuke aktiviteiten foar de
jeugd te organisearjen. Fansels probearret
eltsenien ek dër in sÉkses fan te meitsjen.
Foar in soad minsken ót Holwert is it 0n-
dÍdlik hoe at it der allegear oan ta giet yn e

Buizerd en hoet it der eins ritsjocht. Dèrom
woene wy jo noegje om del te kommen op
És iepen j0n. Dizze)in sil plak fine op freed
19 jannewaris, en jo binne fan 20.00 oere
öf fan herte wolkom! Sjoch ek ris op Ís
internetside: www.de-buizerd. nl

Groetnis en hopelik
oant 19 jannewaris,

De jongerein fan
'De Buizerd'

eist. Leeftijd 7 tlm 72 jaar Er wordt les ge-
geven voor beginners en voor gevorderden
volgens het stappenplan van de KNSB.
Heeft U belangstelling, zowel jong als oud,
kom gerust eens aan ofgeefje op.

Voor meerdere inlichtingen: Douwe
Kuipers, De Morgenzon 12. tel;567694
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Gymnastiekvereniging Chariëtto draait
sinds anderhalf jaar weer op volle toeren!

Sinds vorig seizoen heeft Yfke Kuiphof de
woensdagmiddag groepen yogr haar reke-
ning genomen en is het ledenaantal be-
hoorlijk gegroeid. Yfke geeft met veel en-
thousiasme en kennis van zaken, les. Op
woensdagochtend geeft mevrouw Jitske
Di.ikman keep fit. Deze groep bestaat uit
dames vanaf 50 +. Tijdens deze ochtend
staat 'fit en soepel blijven ' centraal. In het
vorige seizoen heeft Charietto pilot - Iessen

Now - Dance, gedraaid (voor meisjes in de
basisschoolleeftijd groep 5, 6, 7, en 8).
Binnen deze lessen staan dansen, bewegen
op muziek centraal. Deze pilot werd boven
verwachting bezocht. Daarom is besloten
om in dit seizoen, de lessen Now - Dance
voort te zetten. Momenteel zijn er op dins-
àag2 groepen gestart (meisjes basisschool-
leeftijd) en op woensdagavond een groep
voor meiden van 12, 13 en 74 jaar. Al met
d veel beweging binnen de vereniging!

Bent u enthousiast geworden? Kom gerust
een kijkje nemen op onderstaande dagenl

Dagen + tijdstippen
gymnastielwereni-
ging Chariëtto:

Dinsdag:
Now Dance / Croep I
17.15 - 18.00

Now Dance I Groep 2
18.00 - 18.45

'§í'oensdag:

Keep fit 50 +
9.00 - 10.00

Kleutergroep
14.15 - t5.00

Selectiegroep
17.00 - 18.00

Now Dance I groep 3
18.00 - 19.00

Recreatie I
15.00 - 16.00

Recreatie 2
16.00 - 17.00

ren terug kozen we voor de naam
'W'illibrordus, 

genoemd naar de " Grutte
Tsjerke". Er ztln 24 leden en komen uit
Holwerd en omstreken,en onze dirigente is

Jeanie Kramer. '§í'e zingen zowel geestelijk
en wereldlijke liederen in diverse talen.
'§7'e treden op in kerkdiensten,ziekenhuis
en verschillende verzorgingshuizen in de
buurt.

De repetitieavond is elke dinsdag van 19.45
uur tot 21.45 uur in het gebouw aan het
Bosma's plein 4 te Holwerd.
Nieuwe leden zijn zeer welkom.

Vriendelijke groer A. Patrouilje-Dijkstra

ÀDVElIIS(()ilffRÏ !il DE ilED.HERV. IGR!( TE H()BTERD

Het Kombi koor, bestaande uit het
Willibrordus koor uit Holwerd en het kerk-
koor van Jelsum-Cornjum-Britsum, onder
leiding van Mw Jeanine Kramer, geeft een

Adventsconcert op 10 december in de Kerk
van Jelsum en op 17 december in de Ned.
Herv.Kerk van Holwerd.
Medewerking wordt verleend door Harry
Maring,organist en Mw Jacomiene
Hoogendam, H".p. Aanvang van beide
concerten om 15.30 uur. U bent van harte
welkom.

Het "\X/illibrordus koor", bestaat al ruim
42 jaar. Bij de oprichting kreeg het de naam
Het Hervormd Kerkkoor, maar enkele ja-
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Het is al weer tien jaar geleden dat jonge-

rencentrum The Sound het tienjarig be-

staan heeft gevierd. Dat betekent dus inder-
daad dat de Vereniging (want dat is The
Sound nog steeds) aI wintig jaar een honk
biedt aan de jeugd in Holwerd en omstre-
ken.

Ooit is besloten om een jeugdhonk in
Holwerd te beginnen vanwege de 'overlast'

van jongeren. '§?'e praten over de tachtiger

iaren. De dertigers van nu kunnen zich dat
vast nog wel herinneren. The Sound was

toen (en is lange tijd) uniek in de gemeen-
te Dongeradeel. Geen enkele andere plaats

had een eigen honk voor jongeren, ook
Dokkum niet. De eerste tien jaar waren
prachtige jaren. The Sound had een goede
naam en kreeg regelmatig bezoek van
nieuwsgierige dorpsbelangen, politici en

ambtenaren. §7ant 'meri vroeg zich af wat
het succes was van het Holwerder honk.
Nou, eigenlijk heel eenvoudig. The Sound
was in die tijd door jongeren zelf gereali-
seerd en de Holwerder.ieugd had, onder be-

geleiding van een aantal volwassen vrijwilli-
gers, de regíe zelf in handen. Het was kort
gezegdhun honk.

De tweede tien jaren \ry'aren \ilat moeizamer.

De jeugd kreeg meer eisen en wilde een

meer volwassen invulling van hun stek.
Niet al die 'kinderachtige' activiteiten en er
moest toch echt een biertje bij. Het bestuur
was van mening dat een jeugdhonk niet de
plek is waar.iongeren bier moeten kunnen
krijgen, daar zijn de kroegen voor. Na ver-
loop van tijd begon The Sound een deel
van de oudere bezoekers te verliezen.
Sterker nog, de oudere jeugd begon voor
zichzelf. Eerst bij iemand thuis, later met
een caravan en sinds enige tijd met de zeer

gezellige Buizerd.

The Sound kreeg het moeilijk. Niet alleen

omdat een deel van de oudere bezoekers
niet meer krvam, maar ook omdat de;'on-
gere jeugd (die toch opkijkt tegen de oude-
re 'collegat) The Sound liet voor wat het
was. De Buizerd was (is) dé plek om naar-
toe te gaan. Voor The Sound had dat uit-
eindelijk het einde kunnen betekenen. Een
jeugdhonk zonder jeugd heeft tenslofte
geen toekomst. Daar waren zorgen over.

Het bleek best moeilijk om dit punt be-

spreekbaar te maken in Holwerd. Je werd
snel gezien als 'tegenstander van de Buizerd'
en dat leverde heftige reacties op, ook van
volwassenen.

Maar 'voor of tegen' was helemaal niet aan

de orde. Het ging erom dat The Sound een

onzekere toekomst had. En we moesten ons

gewoon afrragen of we een legaal, gesubsi-
dieerd jeugdhonk uiteindelijk willen 'inrui-
len voor een illegale plek die elk moment
door de gemeente gesloopt kan worden.
Het risico dat je uiteindelijk met lege han-
den zit (lees: geen honk) was veel te groot.

Nu zijn \il'e wat verder in de tijd. En geluk-
kig is er inmiddels goed met elkaar gepraat.
'§7'e weten dat de Buizerd van de gemeente
tot 2010 mag blijven staan. En \Me weten
ook dat de Buizerd jeugd zich maar al te
graeginzet voor de jaren daarna, dus voor
de jongeren van de toekomst. Daarom zijn
The Sound en De Buizerd gaan samenwer-
ken. Met bijvoorbeeld gezamenlijke acti-
viteiten. Bovendien doen jongeren van de
Buizerd bardiensten in The Sound en hel-
pen bij de club voor kinderen.

Ja, een goed gesprek heeft weer heel wat op-
gelost. De toekomst van The Sound ziet er
mede door de Buizerd weer zonnig uit.
\flant het honk wordt weer van de jeugd
zelf en daar ligt het succes.
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PEUÏERSPEEIIÀAI''US EÀRSTE BEOJIJI'' H()tTflERD

Sinds vorig jaar is de peuterspeelzaal opge- men kiest voor onze peuterspeelzaal en hun
gaan in een stichting nl. Stichting peuter aan ons toevertrouwd, wij zetten ons
Peuterspeelzalen Dongeradeel. Samen met ervoor in dat het een leuke tijd word op de
alle andere peuterspeelzalen uit peuterspeelzaal, dat peuters er zich thuis en
Dongeradeel hopen \ile ons sterk te kunnen veilig voelen.
maken voor het werk wat wij nu doen. Het Momenteel zijn er 22 peuters verdeeld over
peuterwerk word steeds professioneler en twee groepen. De maandag en woensdag
er worden hoge eisen gesteld aan de leiding, ochtend worden veÍiLoÍgt door Ekie Bloem
de omgeving en de veiligheid van de peu- en de dinsdag en donderdag ochtend door
ters. §7ij als leidsters zijn maandelijks naar Ykje Van der Val. Er is altijd een door-
leidsteroverleg en diverse malen per jaar stroom van peuters meestal doordat de peu-
naar bijscholing cursussen zoals peuter ter 4jaar word en naar de bassisschool /spe-
EHBO, bedrijfshulpverlening, omgaan met ciaal onderwijs gaat soms door een verhui-
drukke peuters, rouw , gehandicapte peu- zing dus er komen altijd nieuwe peuters bij.
ters etc. etc. Dit alles om te kunnen garan- Voordat de peuter de leeftijd van 2 jaar be-
deren dat de peuters veilig, vertrouwd en reikt kunnen ouders ze opgeven en komt de

met de juiste begeleiding spelend kunnen peuter op een wachtlijst. \(/anneer de peu-
Ieren passend bij de leeftijd van onze peu- ter dan 2 ? is kan het in de meeste gevallen
ters. \Vij als peuterspeelzaal in Holwerd wa- terecht op de peuterspeelzaal. Ouders wor-
ken er tevens voor dat we onze eigen iden- den door ons ook geïnformeerd middels
titeit kunnen behouden binnen deze stich- een brief over de mogelijkheid om hun
ting. Het is bijzonder om in een dorp leid- kind op te geven.

ster te zijn, je kent vaak het gezin aJ waar de Natuurlijk kunnen ouders ons ook altijd
peuter uit komt, broers en\of zussen zijn al even bellen met vragen wij staan ldaar voor
bij je in de groep ge\^/eest en niet onbelang- de peuter maar ook voor de ouders.

rijk de mensen kennen jou ook. De peuter-
speelzaal is toch vaak de eerste kennisma- Namens psz. "lJs Earste Begjin'te Holwerd
king met andere volwassen die voor de peu- Ykje van der §7al
ter zorgen en andere kinderen om mee te Telefoon psz. 0519 561927
spelen. \Vij zijn altijd bijzonder trots dat

0pBREilost r(()]il]r0r1{ t',rtHELMlllÀ-
T(IIIDS SEPIEMBER

De opbrengst van het Koningin
§Tilhelminafonds in september was:

Bij dezen willen wij
lijk bedanken die op
ook onze 4}-jarige t
65-jarige verjaardag
operatie, ons geluk wensten resp. steun-
den. Het was harwerwarmend.

._r\ 
Durk en Elly Geertsma

Holwerd, november 2006

'§í'aaxens en omstreken:
Brantgum en omsffeken:
Foudgum en omstreken:
Raard en omstreken:
Flelwerd en omstreken.:

€
€
ce
€
€

154,t0
143,50
50,60

253,51
1078,29

Totale opbrengst dit jaar is € 1680,00 na-
meru de penningmeester Renze van Slooten.
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IOÀilIEITERIEI{Iil(i PR() REOE H()[VíERI

Op 5 jannewaris de jfrns om 19.30 oere spi-
let Pro Rege in ' t Sintrum it prachtige blijs-
pul fan:

B.'§(i'estra "IT HEFT YN FIANNEN"

lwa àldfeinten op in pleats libje har eigen
libbentsje: se fiskje wat en litte de buorkerij
Ërtutearzje. Mar se wurde tige neiriden
troch harren suster, dy't it spul ervje wol
foar har dochter. En om no fan dy frrlekaen
fan in suster óf te kommen, nimme se in
hríshàldster. Dit pakt gàns oars ít as hja
tochten. Kom 5 jannewaris nei t Sintrum
en sjoch tis spyljen en libje mei, mei de bru-
orren Atze en Harm die t dreech ha mei de
beide froulju. It boppesteande ploegje is
ty".l" telle 7 spilers/spylsters, fierders haw-
we wy noch in regisseur, in assistint regis-
seur/ynstekker/grimeur. Dizze ftot hat by
rís trije taken. Fierders hawwe wy noch twa
peÍsoanen foar ltd en ljocht. Dizze ttva

DT BÀZUIil

Muziekvereniging "de Bazuin' is opgericht
in 1919 en bestaat dit jaar 87 jaar.
Op dit moment hebben we 40 leden en een
aantal leerlingen. Ook hebben we een
drumband. Zij werken samen met de
drumband van Marrum.
'V'e hebben ieder jaar een druk programma
met optredens en een aantal acties. Dit zrlo
koffieconcerten, het federatieconcours,
kerkdiensten begeleiden en optredens in
bijvoorbeeld een verzorgingshuis.
V'e Iopen als korps samen met de drum-
band ook regelmatig door het dorp, bij-
voorbeeld eens per twee jaar met het oran-
jefeest. Ook begeleiden we samen met
Crescendo lopend door het dorp feestelijk-
heden zoals de intocht van sinterklaas en

minsken hawwe ek as taak it opbouwen en
öfbrekken fan it dekor. Al mei al bestjit És

ploech ót l1 minsken. As jo tinke 'k soe ek
wol ris oan sa'n stik meidwaan wolle, nim
dan kontakt op mei ís foarsitter:
Willem Verbeek, Stationsweg 37 tillefoan
0519-561695 en besykje ien fan ós oefen
j0nen. \7y oefenje alle tiisdeis om healwei
achten yn t Sintrum.

Toanielferiening Pro Rege

koninginnedag.'§í'e hebben gezamenlijke
optredens met Crescendo onder andere tij-
dens de kerst sing-inn en voor de anjercol-
lecte.

De acties zi.in onder andere eens per jaar de
snertactie en eens per jaar de wortel- en ui-
enactie. Deze is net geweest. Tevens halen
we in sa.menwerking met de tjelke iedere
tweede dinsdag van de maand het oud pa-
pier op in Holwerd.

'§7ij repeteren iedere donderdagavond in 't
Sintrum met onze dirigent, dhr
Lautenbach. De repetitieavond duurt van
half acht tot half tien. Nieuwe leden zijn al-
tijd van harte welkom. Informatie is te vin-
den op onze internetsire www.debazuinhol-
werd.nl. Ook kunt u contact opnemen met
onze voorzitter Gerben Osinga. Zljn tele-
foonnummer ís 0519-56127 l.
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AfiIE'§TH()EilMAÀIJE' VÀil $IffiIIilO EDUIO]{5

Hallo dorpsgenoten,

Langs deze weg willen de kinderen van de
Tsjelke en de Ploos van Amsterskoalle en
het speciaal onderwijs u van harte bedan-
ken voor de gulle mochten
ophalen met het S pen afge-
Iopen maandag 13 6.

195 schoenendozen,

ziln de volgende dag gevuld, met tandpasta,
tandenborstel, zeep, speelgoed, stiften en
schriften, e.d. door een tiental moeders van
de beide basisscholen voor Actie
Schoenmaatje, van de stichting Edukans.
Er zijn nog 4 seperate dozen meegegaan
met overige spullen die niet meer in de
schoenendozen pasten. Dit jaar gaan de
dozen naar Malawi, Moldavie en Pakistan.

Ook namens de teams en activiteitencom-
missies van de Tsjelke en de Ploos van
Amstelskoalle HEEL HARTELIJK
DANK' 

Gerrie Hania

I () JÀÀR SÏEUilPU}il H()TWERD!

Stichting'§7'elzijn Ouderen Dongeradeel
De Stichting '§7'elzijn Ouderen
Dongeradeel biedt ondersteuning en bege-
leiding op het gebied van wonen, zorg, wel-
zyn en dienswerlening voor 55 plussers in
de gemeente Dongeradeel. De S.WO.D.
heeft al l0 laar een locatie in Holwerd,
Steunpunt Holwerd.

Advies
Lange tijd was het kantoor van het
Steunpunt Holwerd gevesdgd in een ruim-
te bij de seniorenwoningen in de Nije
Nijhof. Sinds februari 2006 is het kantoor
verhuisd naar het Dienstencentrum 'de
Nije Nijhof'aan de Elbasterweg 2.Yoor al
u\M vragen over huisvesting, zorg en welzijn
kunt u hier terecht.

Ouderenadviseur Coby Meppelink houdt
hier iedere maandagochte.rd ipreekuur, van
9.00-11.00 uur. U kunt haar natuurlijk ook
bellen op telefoonnummer 0519 -562624.

Activiteiten en cursussen
Zoals velen van u vast weten worden er in
dit zelfde gebouw.ook vele activiteiten en
cursussen georganiseerd. Denk aan ecti-
viteiten als bingo, sjoelen, koersbal, klaver-
jassen. Het jaarlijkse Sinterklaasfeest en
Kerstfeest. De gezellige middagen met live-
muziek yan artiesten of cabaret. Of de veel-
bezochte cursus Geschiedenis van Holwerd
en Mobiel telefoneren. Voor informatie
hierover kunt u contact opnemen met de
Cultureel werker Francien Bekius, tel:
o5t9-292223.

I

i
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Feest
Al 10 jaar lang zetten de S.'V4O.D. en vele
wijwilligers zich in om het Steunpunt
Holwerd goed te laten draaien. Zonder al
deze vrijwilligers zou dit niet lukken. 10
jaar is een lange tijd en een zeer goede reden
yoor een FEEST. En u bent uitgenodigd
voor dit feest!

Op donderdag 22 februari 2007 is er een
gezellige middag met o.a. heerlijk eten en
muziekvan Nanne Kalma enAnkie van der
Meer. Nanne en Ankie zingen in het Fries,
het Nederlands en het Esperanto. Zy bege-
leiden zichzelf op instrumenten zoals gitaar,
mandoline, concertina en contrabas. §7at
de teksten van hun liedjes betreft, Nanne
en Ankie beperken zich niet en zingen over

]tuztElftíERtlil0ilo REstEl{ D0 Hottt ERD

Crescendo bestaat 1 10 jaar en telt ongeveer
45 leden. Onze dirigent Douwe Veenstra is
alweer 2l jaar aan onze vereniging verbon-
den. Muziek maken staat bij ons natuurlijk
vooÍop, maar daarnaast is gezelligheid ook
erg belangrijk! Iedereen die muzikaal zijn
steentje wil bijdragen is van harte welkom.
Sap eens binnen tijdens een repetitie op
Donderdagavond in 't Amelander Veerhuis.

De komende activiteiten van Crescendo op
een rijtje:

alle soorten onderwerpen. Maritieme en
historische thema's spelen bij hun een gro-
te rol, maar even markelijk bezingen ze ko-
mische voorvallen uit het dagelijkse leven.
Ook houden ze eÍvan om Friese poëzie op
muziek te zetten. Zebrcngen altijd met hu-
mor een boeiend programma.

De toegang is deze keer gratis.
Er is echter maar plek voor 50 personen,
dus wilt u bij het 10-jarig bestaan van
Steunpunt Holwerd zijn, geeft u dan zo
snel mogelijk op bii Anke Hoekstra
(562459), Cor Anjema (561926) en Alie
Kooistra (5612L2) van de
Activiteitencommissie Holwerd.

- 16 december Kip en §7ijn actie
- 24 december Kerst nachtdienst in de Ned.

Herv. Kerk
- 24 februari Federatiefestival
- 22 maart concert in Dongeraheem

Dokkum
- 12 mei Spikerfestival in Bakkeveen
- mei-april viooltjesactie
- pinkstermaandag optreden tijdens fiets-

elfstedentocht
- eind juni optredens Holwerter feest.

"SPEI.RTOEIS" TER VERDUIDETIJIfl}IO Ï.8.V. HEÏ OEBRUII( VÀl{

l,t puBUtfitEB0RDEil

Omdat er wat onduidelijkheid lijkt te zijn
wat betreft het gebruik van de publicatie-
borden, even het volgende:

- Tiny Thdema (Elbasterwei) beheert de
borden. Bij haar kunt u terecht wanneer u
iets op de borden wilt plaatsen . Zybel<tftr
of het geschikt is om te plaatsen en neemr
zonodig contact op met het bestuur van
de OVH.

- Het gebruik van één publicatiebord kost
€ 10,--, het gebruik van alle drie borden
kost € 25,--.

- De borden zijn niet bedoeld voor com-
merciële doeleinden, maar om zaken be-
kend te maken. (Bijv. braderie, rommel-
markt, activiteiten etc.)

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan
kunt u contact opnemen met het bestuur
van de Ondernemers Vereniging Holwerd.
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!fl}IDERI((}()R ''SJ()ilG MÀR IÀ''

Kinderkoor "Sjong Mar Td' is opgericht in
1988 en stond sinds 1993 onder leiding
van Jannie Struiksma. Deze zomer gaf zij
aan te willen stoppen.
Gelukkig werd er snel een nieuwe dirigente
gevonden; haar naam is Marijke
Rodenburg. Marijke is geen onbekende in
de Friese zangerswereld; ze treedt regelma-
tig op als solozangeres op concerten, brui-
loften en uiwaarten en ze is organisator van
bijzondere muzikale evenementen in de
provincie Friesland. (recentelijk o.a. de
Bonifatius Passie). Eerder leidde ze o.a. het
Toonkunst jeugdkoor 'Dokkum e.o.' en het
koor'de Sionsjongers' uit Niawier. Ook
regisseerde zlj een aantal musicals. Op dit
moment telt het koor slechts vijftien leden,
allemaal meisjes. De bedoeling is dat het
koor zich wat gaat uitbreiden.

BÀDMII{Ï(}I{ V()(}R IEDEREE}I I]I H()TTI'ERD

Badminton is een sport die kan worden be-
dreven van 15 t'm75 jaar.Lidmaatschap is

niet vereist,want iedereen kan meedoen
wanneer hij wil. Per keer betaal je slechts
1,20 euro .Het is allemaal geheel vrijblij-
vend en je hoeft niet af te zeggen. Plezier
staat voorop en iedereen speelt met ieder-
een via loting. Kom gerust eens kijken of
doe mee. Er zijn rackets aanwezig en gezel-
ligheid is troef. Er wordt gespeeld op
woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
en vrijdagsmorgens van 9.30 tot 10.30 uur.

"lJs[luB vRI[]lDs[HAP"
Deze vereniging is opgericht in 1919. Op
dezelfcle plek als tegenwoordig kon 's win-
ters , ijs en weder dienende, naar hartelust
worden geschaatst. Helaas is de ijsbaan
door de aanleg van de rondweg om
Holwerd (ca.1958) en het steeds drukker
wordende verkeer minder goed veilig be-
reikbaar, maar verkeersremmende maatre-
gelen zijn helaas niet mogelijk. De ijsclub
organiseert , als het mogelijk is, wedstrij-
den voor de kinderen van de beide basis-
scholen. Ook zijn er in het verleden wel

'Wie dus tussen de zes en twaalf jaar oud is
en zin heeft om mee te doen wordt van har-
te uitgenodigd. Ook jongens zijn welkom.
\7e repeteren op dinsdagsmiddags van
16.00-16.45 uur in het gebouw aan het
Bosma's plein. Op dit moment is het koor
zich aan het voorbereiden voor de kerst.
Vrijdagavond 15 december zingen wij het
kerstrepertoire buiten in Dokkum van
18.45 tot 19.15 en van 19.30 tot 20.00
uur.
Zaterdag 16 december zingt het koor
s'middags in het winkelcentrum van
Damwoude. Donderdag 21 december tre-
den ze op bij de kerstmiddag van de
S\7OD in Holwerd.

Voor verdere inlichtingen; tel. 0519-
562475

Na het sporten is er gelegenheid om gezel-
lig na te zitten in de kantine.
Verder wordt er in de wintermaanden lkeer
per maand op zondag een toernooi ge-
speeld. Momenteel doen er op woensdag-
avond ongeveer 20 mensen mee varierend
in leeftijd van 15 tlm 75 jaar. Er wordt ge-
speeld op recreatief nivo met sterke en
zwakkere spelers door elkaar.

Voor meerdere informatie: D.Kuipers, De
Morgenzon 12. tel.: 561694.

estafette - en priksleewedstrijden georgani-
seerd. Helaas is het bijna 10 jaar geleden,
dat dit voor het laatsí is gebeurd.-Er kon
hooguit een paar dagen per jaar worden ge-
schaatst. Schaatsliefhebbers kunnen lid
worden voor € 4,00 per gezin per jaar.
Vanaf 18 jaar dienen schaatsers zelf lid te
worden. Hopelijk kunnen we het komende
seizoen \Mat langer genieten van koning
'§7inter.

Het bestuur.

30



D0RPSBEUIIG o decenber 200ó

sllffiïlilo "]{lJE l{lJHot"

Stichting "Nije Nijhof "
Adm.: Foarstrjitte 3, 9151 HD Holwerd

tel. (0519) 561759

Met plezier voldoen wij aan het verzoek om
een artikel te schrijven over de opzeten het
werk van onze stichting.
In december 1995 werd de stichting "Nije
Nijhof" opgericht.
Haar doelstelling: (artikel 2 van de statu-
ten). Het oprichten-, instandhouden- en
exploiteren van een gebouw in Holwerd
in de gemeente Dongeradeel, ten behoeve
van de vrijetijdsbesteding van-, de ontmoe-
ting met- en de dienswerlening aan oude-
ren in Holwerd en omstreken.
De stichting tracht haar doel te verwezen-
lijken door o.a.:
a het verrichten van werkzaamheden, ver-

bonden aan het oprichten-, het instand-
houden- en de exploitatie van het ge-
bouw;

b- het bevorderen van activiteiten die de
ontmoeting en de vrijetijdsbesteding van
ouderen ten goede komen.

Diverse huurders vinden er een onderko-
men:
-Thuiszorg 'Het Friese Land' houdt er op

gez.ette tijden consultatie- en kleuterbu-
rezru;

- Iedere maandagmorgen zit de trombose-
dienst / het huisartsenlaboratorium in het
gebouw voor het afnemen van bloed;

Í}IR. ()RÀilJEVEREI{IOIilO H()TWERD

De vereniging heeft als doel om op vrijwil-
lige basis festiviteiten voor haar leden te or-
ganiseren. Onder andere tijdens speciale ge-
legenheden van het koninklijk huis. Deze
festiviteiten zijn natuurlijk ook toegankelijk
voor niet-leden. Voorbeeld van deze acti-
viteiten is natuurlijk het jaarlijks organise-
ren van een feestelijke koninginnedag.
Maar ook het Oranjefeest moet natuurlijk
niet worden vergeten. 2 dagen gezellig
fresten voor en door Holwerd e.o. Voor
iong en oud wordt er van alles georgani-

- De logopediste mevr. T. Andringa-
Vellema onwangt haar cliënten op enkele
dagen in de week;

- Een deel van het gebouw is ingericht als
aula ten behoeve van de uiwaarwereni-
ging;

- Gospelgroep "The Messengers" vindt er
onderdak en houdt er haar repetities;

- Beide muziekverenigingen repeteren in
Nijhof wanneer zii in hun reguliere repe-
titieruimte niet terecht kunnen;

- De Stichting \X/elzijn Ouderen
Dongeradeel organiseert tweemaal per
week een kaart- of spelmiddag en eenmaal
per week een uur in de ochtend ouderen-
gymnasdek. Op maandagmorgen houdt
de ouderenadviseur spreekuur.

Het bestuur van de stichting organiseert
zelf geen activiteiten. Zy zorgt voor een
goede inrichting van het gebouw, zodat de
huurders hun activiteiten naar behoren
kunnen uiwoeren.

§le blijven streven naar het behoud van
deze voorzieningen in ons eigen dorp.
Misschien dat de '§í'et 

Maatschappelijke
Ondersteuning (\(/MO) die per 1 januari
2007 van kracht wordt een impuls kan ge-
yen om nieuwe voorzieningen in Nijhof
onder te brengen. '§í'e blijven ons best
doen. Samen met onze vrijwilligers.

S. Vellinga

seerd. Zoals een prachtige optocht, kinder-
spelen, playbackshow en natuurlijk niet te
vergeten de Games. In het jaar dat er geen
Oranjefeest is wordt er een gezellig mid-
dagje/uitje georganiseerd. Bijvoorbeeld een
spokentocht, puzzeltocht ed. '§7'anneer je
nog geen lid bent en de Chr.
Oranjeverening spreekt je aan, word dan
lid. Meld je aan. Voor maar ? 3,00/? 6,00
(alleenstaandlgezin) ben je al lid. Dit kan
bij Griet Vnk, Ale-Tirin 9, 06-41475803.
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l

Volleybalvereniging De Roeken-DVC is in
1998 ontstaan door een fusie tussen volley-
balvereniging De Roeken uit Holwerd en
volleybalvereniging DVC uit Dokkum.
A1weer bijna 10 jaar een succesformule! De
vereniging biedt volleybal aan voor ieder-
een op alle niveaus. Van het spelen op regi-
oniveau tot spelen als recreant. Van mini
(vanaf 7 jaar) tot trainen als 50+ of vete-
raan. Om het volleybal levendig te houden
in zowel Holwerd als Dokkum zorgen wij
er voor dat de trainingen, wedstrijden en
toernooien worden verdeeld over beide
plaatsen. Wij ziln een vereniging die voor-
uit kijkt en hogerop wil, maar evengoed in-
vesteren wij in de breedtesport. Met ruim
130 leden zi)n wij een van de grotere volle-
ybalclubs uit de regio. Daarmee hebben wij
voor elke speler en speelster op ieder niveau
een leuk volleybalteam in huis. Vooral het
circulatie- en jeugdvolleybal neemt in be-
langstelling toe. lVij als vereniging besteden
hier veel aandacht aan door onder andere
het organiseren rran jeugdactiviteiten, het
promoten van circulatievolleybal en het
werven van sponsoren gericht op de jeugd.
Maar ook de Nederlandse Volleybal Bond
investeert in de jeugd door middel van de
Ultimate Volleybal Experience. Dit concept
is ontwikkeld om de doelgroep 14-18 jaar
de mogelijkheid te bieden om meer onge-
dwongen te sporten. De events van IJVX
richten zich op het spel volleybal, waarin

JEU DE BOUI.T VW T()ffiORDIÀ

Even een klein berichtje over het afgelopen
seizoen. Het was voor de aftl. jeu de boule
weer een goed. en gezellig jaar, de voor- en
najaarscompetitie waren weer spannend en
werden dan ook op de laatste avond beslist.
De le titel ging naar Gea Soepboer er de 2e
naar Anton '§7iersma. Voor de 3e maal
werd er om het Kampioenschap van
Dongeradeel gestreden. Ook dit jaar kwam
de winnaar uit Holwerd, \ryant na Tineke v.
Slooten en Joke Visser kwam de beker nu in
handen van Jantsje Stielstra en dit geeft dus
de krachr van de Holwerder boulers aan.

enorm veel ruimte is voor andere activitei-
ren gericht op vrienden, communicatie en
nieuwe trends. De events vinden plaats op
locaties waar je in eerste instantie niet aan
volleybal zal denken. In oude fabrielshal-
len, winkelpanden, parken, op het dak van
een winkel of op een plein midden in een
stad of dorp. De deelnemers ervaren een ul-
tieme volleybalervaring. Mocht je interesse
hebben dan kun je je gratis aanmelden via:
www.uvx.nl.
Ook sluiten wij als volleÈalvereniging De
Roeken-DVC aan bij de nieuwste trends en
ontwikkelingen. Zo is het beachvolleybal
uitgegroeid tot een internationale topsport
en een ware hipe onder de volleyballers en
strandliefhebbers. Ieder jaar organiseren wij
daarom een beachvolleÈaltoernooi op de
Holwerter pier onder de naam: Holwerd
Beachvolley. Een enorm succes! Het vol-
gende beachvolleybaltoernooi staat gepland
op zaterdag 7 juli 2007. Voor meer infor-
matie neem een kijkje op onze website:
www. holwerd b eachvolley. tk

Enthousiast? Lijkt volleybal je leuk? Kom
dan eens een training bijwonen. Of ben je
liever actief als vrijwilliger? Kom dan eens

een bestuurs-, een trainers- of commissie
overleg bijwonen en neem een kijkje in
onze volleybalkeuken.

W'§7\(1DEROEKENDVC.NL

'§7'at ons is opgevallen dat er nogal wat
buurwerenigingen gebruik maken van onze
banen. Hoewel ze het een leuke en gezelli-
ge sport vinden, valt het ons een beètje te-
gen dat er nog geen nieuwe spelers tot onze
club zijn toegetreden. Maar ja wat niet is,
kan nog komen, jullie kunnen er de gehele
winter over nadenken. De competitie be-
gint weer in april, dus heb je belangstelling?
Kom een keer kijken of neem contact op
met de commissie.

Oant sjen, Jeu de Boule commissie
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M
V.v.V. Concordia; een vereniging voor
volksvermaken. Naast het welbekende
Kaatsen en Jeu de Boules worden er nog
een aantal andere sporten / activiteiten
door Concordia georganiseerd: Darts (zo-
wel voor onder als boven de 16 jaar),
Maatsbiljarten en Klaverjassen.
Vorige winter hebben we een serie dansles-
sen georganiseerd, voornamelijk om de
jeugd het stijldansen bij te brengen, zodat
jong en oud tijdens het Matinée op het
feest samen op de dansvloer hun kunsten
kunnen vertonen. Het feest is het grootste
evenement wat georganiseerd wordt door
V.v.V Concordia, elk jaar, het laatste volle
weekend van juni vieren we 3 dagen feest:
Hoofdklasse- en Ledenkaatsen,
Themaoptocht (om het jaar), Merke,
Muziek, Kinderspelen, Snein to jouns
ploech, de Seefrgeltsjes, Btrnte middei en
nauurlijk het Matinée vullen ons program-
[14.

Na deze algemene informatie is het mis-
schien wel leuk om een paar stukjes uit het
jaawerslag 2006 over te nemen:

Koninginnedag was dit jaar eens heel an-
ders opgezet en dat hebben we geweten.
Namens Concordia hadden wij het jeu de
boules en het kaatskanon (ballenkanon) in-
Ee:,et en wij deden zelf ook mee met een
team. Dat team heeft de hele dag gestreden
tegen andere verenigingen. Bijna alle spor-
ten die je in Holwerd kunt beoefenen kwa-
men aan bod. Uiteindelijk is Concordia als
winnaar uit de bus gekomen. De nieuwe
opzet van Koninginnedag was zeer ge-

"l""gd.

De eerste kaatspartij was op zondag7 mei:
de A, B, C Partij. De bedoelingbij deze
partij is dat elke A-maat, een B-maat en een
C-maat of beginner meeneemt. Zowel bij
de heren als bij de dames waren er 6 par-
tuur en ook dit jaar waren er lweer een aan-
al beginners bij.

Ons jongenspartuur heeft het afgelopen
seizoen fantastisch gepresteerd. Ze hebben
gedurende het seizoen heel wat partijen
naar zich toegetrokken. Jammer genoeg wa-
ren ze er op het NK al voor de pijzrn aÍ,
maar dat hebben zeweeÍ goedgemaakt door
de Revanche Freule te winnen. Het kaatsen
gaet goed in Holwerd, één van de
Concordia dames mocht dit jaar meedoen
met de dames PC en het aantal trainende
kinderen stijgt gestaag.

Chris 
'§7'assenaar 

zei voor aanvang van de
Hoofdklasse Partij tijdens het feest aI dat
hij de Koningsbal niet gepoetst had, maar
dat hij hem aan het eind van de middag wel
weer mee zou nemen. Hij heeft zich aan
zijn woord gehouden, want hii won de par-
tij en werd unaniem tot koning benoemd.
\tr7e hebben weer een prachtig feest gehad
dit jaar, met fantastische muziek en alle ac-
tiviteiten \ryaren zeer geslaagd. De deelname
was overal goed en er was ook veel publiek
bi;' alle activiteiten. Toen Henk \lijngaard
tijdens het Matinée ook nog even langs
loram, was het Ëest helemaal kompleet, de
mensen waren laaiend entlousiast.

Er is geen ruimte om over alle activiteiten
te schrijven, dus wil ik het hier maar bij la-
ten.

Rest mij nog de zakelijke informatie:
Lidmaatschap van V.v.V. Concordia be-
draagt € 7,- per jaar. Opgeven kan bij de
secretaresse: M.L. Kamma-Kamminga,
Lands '§T.elvaren 15, Holwerd, 06-
38514892.

Doarpsbel, gefeliciteerd met het 35 jarigju-
bileuml!!
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DE RÀB()BÀilI( I§ DIffiIBIJ Eil BTIJTÏ DITHIBIJ

Welkom bij de Rabobank in ïbrnaard!

De wereld verandert. lJ verandert. In het
doen van bankzaken bijvoorbeeld. Steeds
meer regelt u zelf. Via de telefoon, internet
en automaten. §7aar en wanneer het u uit-
komt. En voor financieel advies wilt u met
een deskundig adviseur om tafel. In een
vriendelijke en rustige omgeving met veel
privacy. U vindt in het Rabobank kantoor
te Ternaard alle faciliteiten die u snel en ge-
makkelijk verder helpen. En de ruimte die
uitnodigt tot rustig overleg over financiële
zaken.

Nummer één in hypotheken
Ruim een miljoen mensen hebben hun
hypotheek bij de Rabobank afgesloten.
Daarmee is de Rabobank de grootste hypo-
theekverstrekker in Nederland. Rabobank
Noordoost Friesland bevestigt dit wij zyn
verreweg de grootste hypotheekverstrekker
in het noordoosten van Friesland. Baukje

Joostema, adviseur Hypotheken en
Vermogen in Ternaard geeft naast hypo-
theekadvies ook advies over beleggen, le-
vensverzekeringen en pensioenvoorzienin-
gen. U kun rekenen op een eerlijk advies.
Bij ons staat dw belang namelijk altijd
voorop. Zobent u er zeker van dat u geen
kat in de zak koopt. En als het in uw situa-
tie nodig is wordt er een afspraak met een
specialist van de afdeling Bedrijven,
Verzekeren ofBeleggen voor u geregeld.

Specialisten
Vanuit Damwoude, de hoofdvestiging van
onze bank, is een team specialisten actiefin
de zakelijke markt. Ondernemers hebben
een vast aanspreekpunt binnen de bank.
Deze adviseur bouwt een hechte relatie met
de ondernemer op, kent het bedrijfl geeft
adviezen en levert maatwerkl Het team ver-
zekeringsadviseurs geven onafhankelijk ad-
vies over bedrijfsverzekeringen. De mede-
werkers van kantoor Ternaard brengen u
graagin contact met de juiste specialist.

De beste adviesb
Loop gerust eens binnen of maak een af-
spraak voor een adviesgesprek met Jolanda
van der Laan, adviseur Particulieren bij de
Rabobank in Ternaard. Zij kan met u van
gedachten wisselen over financiële zaken.
De Rabobank is een bank die u wil helpen
om uw ambities waar te maken. Daarbij
streven we naar een langdurige relatie. Dat
is uw garantie voor een eerlijk advies over al
onze producten en diensten. Van spaarreke-
ningen voor pasgeborenen tot moderne
pensioenproducten voor een onbezorgde
oudedag. En alles wat daar tussenin zit. Of
het nu om betalen, sparen, financieren, be-
Ieggen of verzekeren gaat.

Het kantoor in Tèrnaard is alle middagen
geopend van 13.30 - L6.30 uur en vrijdag-
avond van 18.30 - 20.00 uur. Op afspraak
kunt u ook buiten openingstijden en ook t
avonds of in het weekend terecht voor een
adviessesprek: R.abobank Noordoost
Friesland weikt niet -met een call centrum,
u kunt de medewerkers dus persoonlijk
telefonisch bereiken. Via telefoonnummer
(0519) 57 12 92 belt u met Rabobank
Tèrnaard.

Tèam Rabobank Ternaard
Baukje Joostema

Jolanda van der Laan
Yke Tanja

Annemarie de Jager
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O()SPETOR()EP IHE MESSEilOERS

Gospelgroep The Messengers is in 1993
opgericht en bestaat dus reeds 13 jaar. Onze
naam betekent "de boodschappers", want

Nije Nijhof" in Holwerd.'§?'e kunnen nog
wel wat nieuwe leden gebruiken dus kom
gerust eens langs op de repetitieavond.

Geartsje Patrouilje
(Inlichtingen) 05 19 -562124
ww\M. the-messengers. nl

PR00RAMMÀ pÀSSÀ0E 200612001 ÀtDEr.llro HorwERD

LG janaari200T
Ethiek en Journalistiekk Dhr. A. Zeldenrust (Omrop Fryslàn).

2O febraari200T
Jaarvergadering.

2O maart2007
Koerierster "Open Doors" (Bijbel-verspreiding in Azie). Spreker: Diny Ruiter.

17 rpdrl2007z
Cornelis Jetses (Leesplankje "Aap - Noot - Mies") Dhr. F. v/d Mei.

mei2OOTz
Reisje

Doel van de Passage'§7'erken aan de vorming en ontwikkeling van haar leden in al hun
verscheidenheid op het brede terrein van de internationale vraagstukken.

Grondslag: De vereniging gaat uit van de overtuiging, dat Gods woord op elk levenster-
rein en voor elke levensuiting toetsing en richtsnoer moet zijn.

Het bestuur.
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Afhalen

HUISÀRIS

L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25.
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel.
56t30r.
Uitsluitend bij spoedgev"all en tel. 562255.
C.F. van der Lugt, tel.0519-571316.

AP()ÏHEEI(
Open van 8.00 tot 10.30 uur.
's Middags van 13.00 tot 17.30 uur.
Bestellen medici.;'nen 08.00 - 10.00 uur.

TYSI()IHERAPIT

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

HUISÀRTSEilI.AB()RÀÏ() RI UM

Plaats: Nije Nijhofl maandagmorgen lran
10.00 - 10.15 uur.

IÀilDÀRTS

Dhr. '§7'. Roux, Beyertstraat 101, tel.
562300.

PEDITURE

M. Rintjema-Kruize, Morgenzon l0
Behandeling op afspraak, tel. 561689.
Elisabeth Broersma, Ringweg 34,
Brantgum, tel.561594

WUIOEHTER

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

DE BIBI.I()BUS
Volwassenen
/jeugd:

16.30 - 17.30 uur.

TRIESE I,ÀilD

Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging,
- Kraamzorg
- Ouder- en kindzorg
Uideen verpleegartikelen ma. t/m do.
9.00 - 17.30 tur en vrijdags van 9.00 -
14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderstr aawv eg 7 0.
Friese zorswinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent
per min.) Archipelweg 109, 8921 TH
Leeuwarden, Postbus 417, Leeuwarden.
058-265 56 10. Geopend ma. t/m vri.i.
8.30 tot 17.00 uur enzat. van 10.00 tot
17.00 uur.

t0l{ilfiÀDRESSEl{

Dienstencentrum: vacant
Uitvaartvereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele tel. 06-20620647
Bij diens afwezigheid: T, v.d. §7'oude-
Plantinga, De Teebus 8, tel. 562002.

OBS:
CBS:

I
I
I
I

di. 16.00 - 16.30 u.
bij de Geref,, kerk
di.09.25 - 10.35 u.
di. 10.40 - 11.10 u.
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