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24 Opstellen optocht 9.00 uur

Optocht en opening feest 9.30 uur
Kaatsen Hoofdklasse
uitnodigingspartij 12.00 uur
Feestavond met topband
"Boulevard" 22.00 uur

25 Kaatswedstrijd jeugdleden 9.00 uur
kofiieuurtje met o.a. de
Seefiigeltsjes en accordeonduo
Jelle en Jelts.ie 10.30 uur
Kaatswedstrijd
senioren en dames 12.30 uuLr

Bírnte midei 14.00 uur
Sneintejírnsploech 20.00 uur

26 Kinderspelen 9.00 uur
Matinee met de "Sellina's"
en een optreden van
"Henk'§Tijngaard" 10.30 uur
Slotbal met de "Spitfires" 16.00 uur

Juli 2006
1 Holwerdbeachvolleytoernooi

September 2006
30 Bingo (ondervoorbehoud)

November 2006
18 Sinterklaasintocht
25 Mru;ielsrerenigrng Crescendo concert

met Gurbe Douwstra

Januali2OOT
13 Nieuwjaarscon@rt,

Friese Jeugd Brassband

Agenda data en kopij uiterlijk dinsdag 5
september 2006 inleveren bij' Tineke
Veldema, Pölewei 16 te Holwerd.
E-maift d.veldema@home.nl

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 12, tel. 561694

Penninsm.: Dirk Bersema
Pölewei 2, tel. 561423
Secretaris: Anneke v.d. 

'Weg

Prof, Holwardastr. 10, tel.561875

Redactie: Tineke Veldema,
Pölewei 16, tel. 562161

Leden:
- Frans Fennema, aertegenwoordiger

Stichting Reneatie en Tberisme
Hegebuorren 7, tel. 562315

- Yvonne Tèrpstra
Lid activiteitencomm., tel. 561940

- Jan'§Tillem Overal

Joh. Piersonstrjitte 9, tel. 06-22956067
Postadres Dorpsbelang:
Postbus 24,9150 AA Holwerd.
Bankrel.: Regio Bank, nr. 694O53961
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Hqrtructurerine
fÈ bouw u* íe nieuwe huizen aan de
Fonteisuiitte is in tussen in volle eans. Na
de vele vérzoeken van Holwerters"om"al in

I[ie winkel
W birrrr. fansels tise bliid mei de niie
sróermerk. W'at in möaie srutte winkel mëi
in' ferskaat oan assorti"mint. Foaral it

Der wie strjittetekenjen en in bernesweef
en bernediséo. Letter vn de middei spvle de
band Lecherv. in 'hiele eoeie ' 6and.band Lechery, in
Spiticheenoch' wiene de tem-in minsken,
dàt sil Ëk wol komme omdat it folle betider

e goele . Dano.
temrn mlnsken.

as oars wle.

foatbaloerkes, mei
Nederlàn!

Sara Hofman

Monte

VÀIGI{IIEIUD

Vakantietijd 7 is weer zouer,

rnensen trehhen aan hot naar lter.

Op zoeh naar aadh aerdiendr rust,

echt luiercn naar hartelust.

Per uliegtuig auto of carauan,

ruaar Frankrijh, Spanje ofJapan.

Meestal met z'n albn op een kluit,

is dat echt rust, oclt wdt rndaht het uit.

Als je maar weg bent ait dz sleur

ueg aan beslommeringen en gezeur.

Tbtdat dt tijd er taeer op zit,

doodmoe terug in plaats uan fit.

En hom je dan nog heelhuid"s thuis,

weer met zh albn aoor de buis.

De nieuwsberichten ulug weer aan,

zie je aerschrikt iets ernstigs staan.

Je beste ariendrn, je bent stuk,

betrohken bij een ongeluh.

O Heer, mijn god wees hen nabij,

Steun hen in drze droeuenij.

Maar uaak laat men u, het is een feit,

meestal riladr thais in dr uakarutietijd.
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Of ik iets over mezelf wilde vertellen.
Natuurlijk wel, maar vertellen over mezelf be-
tekent wel vertellen over het gezin waarin ik
ben opgegroeid. Mijn vroegste herinnering is

het Jappenkamp Malino (1942) op Celebes,
voormalig Nederlands-Indië. We zirren te
paard: moeder met Rob van 2 jaar, l-,ex van 12
jaar met Benno van 3 jaar en Elly met mlj van 4
jaar. De paarden konden we lenen van een
Indonesische oom, Abdul Rachman, die dichr-
bij ons kamp woonde. Rob heeft nl. een stuk
glas in zijn oog gekregen en zonder behandeling
zou hij zeker zrln oog verliezen. Het is een rit
van ca. 80km door onveilig gebied. Onderweg
konden we slapen bij mensen die mijn moeder
bij toeval kende. Mijn andere broers en zus blij-
ven achter in het kamp onder de hoede van een
tante. Dan herinner ik -ij een ander

Jappenkamp: Kampili. De Jap had dit kamp
goed geregeld; moeder werkte in de "naaika-

mer" met een ploeg vrouwenwaat ze uniformen
moesten naaien voor de Jap. Andere vrouwen-
ploegen verzorgden de varkens en koeien en de
wat oudere jongens hielpen daarbij. De jongere

jongens moesten de geiten hoeden. AJ dit vee

was bestemd voor de Jappen. Alle
Jappenkampen in Nederlands-Indië tijdens de

oorlog waren heel slecht. Ons kamp was wat be-

ter denk ik, we hadden zelfs een school.
Augustus 1945. Eindelijk vrede en in grote
open vrachrwagens werden wij, alle vrouwen
en kinderen uit het gevangenkamp Kampili,
teruggebracht naar Makassar. Omdat
Amerikaanse bommenwerpers per vergissing
ons gevangenkamp hadden gebombardeerd -
ze dachten dat het bij een nabijgelegen vlieg-
veld hoorde - met brandbommen, waren al
onze weinige bezittingen verbrand. Dus met
alleen de kleren die we aanhadden en op blote
voeten werden wij uitgeladen op de speelplaats
van de nonnenschool. Vandaar liepen wi.j naar
het militair hospitaal waar de mannen (die in
een ander kamp hadden gezeten) hun tijdelijke
plek hadden. Mijn vader en een oom leefden
gelukkig nog en iedereen was blij. Ik niet; de
man die zei mijn vader te zijn kende en herin-
nerde ik mij niet. Ik was nl. px 4 jaar toen de

oorlog uitbrak en we gescheiden werden. Het
heeft lang geduurd voordat ik toestond door
hem aangeraakt te worden. In Makassar kon-
den we een groot leegstaand huis uitkiezen om
in te wonen. Mijn vader probeerde intussen uit
te vinden waar zyn zus met haar man en 3 kin-
deren zich op Java bevonden. Oom Jos
Schreuder bleek op het eiland Thrakan, waar
hij als KNll-militair gestationeerd was, door
de Jappen direct na gevangenname vermoord
te zijn in het begin van de oorlog. Mijn tante,
haar 3 kinderen en oma Claassen hadden met
veel moeite de oorlog doorstaan buiten een

kamp op Java. Zy l« ramen over naar Makassar
om bij ons te wonen. Tot groot verdriet over-
leed mijn tante vrij snel na de bevrijding. Oma
Claassen, Frans, Truus en Lies werden in ons
gezin opgenomen. Samen met de in 1947 ge-

boren Evelien telde ons gezin toen 14 perso-
nen. In oktober 1947 gtngen we naar
Nederland want vader was ambtenaar en had
recht op Europees verlof. De bootreis was een

heerlijkheid: geen school, lekker eten en veel

I

run grote tuln

dt u van, H

g

k aen
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vrienden en vriendinnen die ook op de 'Johan

de'§7it" zaten. Er was geen mogelijkheid om te
kiezen waar het.iaar verlof zou worden doorge-

bracht. Voor ons geen Den Haag, Utrecht of
Amsterdam maar....Holwerd! Bij de V&D in
Leeuwarden werden we eerst in de warme kle-
ren gestoken (het was per slot van rekening ok-
toberl) en toen was het op naar Holwerd! \[e
kregen het huis aan de Blolstraat waar nu
Mevr Siep vd §Tielen woont. Ondanks de het

grote aantal kinderen pasten we er goed in, al

werd de zolder als slaapkamer gebruikt. W'aar

we wel moeite mee hadden, althans ik, was het
wc-tonnetje! In Indie hadden we al voor de

oorlog watertoiletten en douches. Griet
Boomsma-Knol was degene die het eetste aan-

belde en ons meevroeg naar de lagere school.

Mijn broers kx en Arie en zus Elly gingen
naar het pas opgerichte Chr. Lyceum in
Dokkum en de rest van ons ging naar de lage-

re school hier in Holwerd. Behalve Evelien,

want die was nog te klein. IUíe hebben in
Holwerd een prachttijd gehad! Mijn vader was

zelfs nog betrokken bij de oprichting van W
Holwerd. Op 5 januarie 1949 gíngen we terug
naar Nederlands-Indië. Bakker Helder kwam
nog aangerend bij de bushalte met koeken voor
onderweg. Meester Bijlsma en zijn vrouw
brachten ons tot op de boot in Amsterdam,
waar we dachten voorgoed afscheid van elkaar

te nemen, Terug in Makassar was er weer de ge-

wone routine van school, huiswerk, zwemmen
en zeilen. Eggie en Fred werden geboren in
1949 en 1950. Toen was de onafhankelijk-
heidsstrijd van de Indonesiërs al losgebarsten

en in Makassar werd het in 1950 erg gevaarlijk.
Dagenlang lagen we onder de tafels waar we

matrassen opgelegd hadden ter bescherming
tegen granaatscherven. Op een gegeyen mo-
ment kwam ons huis in de vuurlinie te liggen
en moesten we dekking zoeken bij de buren
(fam. Helatra - een friese familie). Toen we na

een aantal dagen weer terug konden in ons

huis zri mijn vader tegen mijn moeder: 'ïrouw,
we gaan naar Nederland!" Aan de kade in
Makassar lag het schip "De Johan van
Oldebarnevelt" en naar mijn idee zat half

Makassar op dit schip! \fle waren blij en opge-

lucht. Maar toen de trossen werden losgegooid

en de streep water tussen kade en schip groter
werd, besefte ik wat er gebeurde: ik zou mijn
familie die achterbleef en ons vanaf de kade

vaarwel wuifde, nooit meer zien. (dacht ik
toen) In Nederland werden we in een bus gezet

richting Friesland. In Hardegaryp stapten vr'e

uit bij een hotel/pension waar we werden
ondergebracht door de staat. Mi.jn ouders en

de 3 kleinsten hadden één kamer. Maar wij als

grotere kinderen moesten op een vliering bo-
ven de garage slapen, waar je door de spleten in
de vloer de autot kon zien staan. Het was zo

koud daar, dat we de dekens van 3 bedden op
I bed deden en nog hadden we het koud door
de tocht. Toen dan ook Meester Bijlsma en me-

neer Veening ons kwamen vragen om weer

naar Holwerd te komen, bedachten we ons

geen moment.... op naar Holwerd! Aan de

Fonteinstraat kregen we een blok van 2 huizen
waaÍ we fijn gewoond hebben. In de dubbele
tuin erachter was mijn vader altijd druk in de

weer met het verbouwen van groenten. Voor de

oorlog was hij keeper in het Nederlands-
Indisch elftal en in Holwerd werd hij toegewijd
leermeester en bestuurslid van V.V Holwerd.
Al mijn 13 broers en zussen vonden hun eigen

weg in Nederland en de maatschappij. Maar
nog steeds komen ze naaÍ Holwerd. '§í'ant 

na
Londen, Amersfoort, Leimuiden, Amstelveen,

Hoorn en Soest kwam ik (toen nog met Jan
Smit) in L995 weer in Holwerd te wonen.
Omdat wij altijd contact bleven houden met
onze jeugdvrienden uit Holwerd, waren wij
eens weer in Holwerd toen we langs de leeg-

staande pastorie van de Hervormde Kerk lie-
pen. Jan vond het een bijzonder huis waar hij
best in wilde wonen. Ik protesteerde want we
hadden nog een fijn huis in Soest. Maar toen
we het huis binnenliepen, was ik verkochu het
huis leek veel op het huis wat we in Makassar

bewoonden, alleen dan zonder veranda's. Nu
woon ik dweer 10 jaar in Holwerd..... en 'mei

nocht'!

Mies H. Claassen
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VER I.ÀO VÀil HEI WER!íBEI(IEI(

Verslag van het werkbezoek van burge-
meester en wethouders aan het bestuur van
dorpsbelang Holwerd, gehouden op vrijdag
12 mei 2006.

Aanwezig gemeente Dongeradeel:
'W'ethouder 

J. Appelhof
'§Tethouder R.J. Boersma

Secretaris G. Heeringa
Dhr. L.J.M. Paweer

-senior Infra & Beheer
Mw. I. \7itt en

-dorpen-/wij kencoördinator

Aanwezig namens dorpsbelang:
Mw. S. Hofman
Mw A. van der'ilíeg
Mw. T. Velde a

Dhr. F. Fenn ma
Dhr. J.§( Overal
Dhr. E. Boonstra

-van Stichting Recreatie en Toerisme

Afuezig gemeente Dongeradeel:
Burgemeester R.S. Cazemier
'§l'ethouder T.'§Tillemsma

De heer R.J. Boersma stelt zich voor. Het is
zijn eerste werkbezoek.
Sara Hofman heet iedereen welkom.

Er wordt gevraagd naar de portefeuillever-
deling. Die is als volgt:
De heer Caze ler:
Openbare Orde, veiligheid, brandweer

Economische zaken: middenstandsaan-
gelegenhedenDokkum .o.

Communicatie; burgerparticipatie
De heer Appelhof:
Ruimtelijke ordening

Onderwijs
Sociale zal, n
Grond- en bouwzaken

De heer Boersma:
Volkshuisvesting (herstructurering)
Landbouw en visserij
Integrale gebiedsontwikkeling
Economische zaken: planeland en dorpen
Uiwoering en beheer dorpen- en wij-
kenfonds

Mevrouw'§7'illemsma:
Openbare §7'erken (verkeer, wegen,
groen etc.)
Recreatie en Toerisme
\Telzijn
Zorg

Herstructurering
Afgelopen woensdagavond 10 mei is er een

voorlichtingsavond in Holwerd ge\Meest van
de '§7.CD, Evert Dijkstra (gemeente

Dongeradeel) en wethouder Boersma. Het
was een weerbarstige avond. In de le fase

worden er geen seniorenwoningen ge-

bouwd, terwijl de indruk was gewekt dat
het wel zo zou zijn. De \fCD geeft niet een

overtuigende reden aan de mensen waarom
deze woningen niet gebouwd worden en

wil ook niet toegeven dat er een fout is ge-

maakt. Dit wekt irritaties.

Het sociaal plan van de 2e fase loopt echter
ook al. Dus de 2e fase gaat er direct achter-
aan. Het vertrouwen is op dit moment bij
de bewoners minimaal. Dit is jammer,

want er moet wel een goede basis zijn. \7e
moeten de herstructurering maar afivach-
ten en kijken hoe dit gaat lopen.

Recreatie en Toerisme in en om Holwerd
De heer Boonstra krijgt het woord. Hij
spreekt namens de stichting Recreatie en

Toerisme. Deze stichtingzetzich in om be-

paalde recreatievoorzieningen omhoog te

halen. De stichting is in 1993 opgerichr.Ze
hebben het terrein van de Mounerak ge-

kocht en huren de camping "De Dobbe",



D1PPSBEUNG o juli 200ó

die door de stichting wordt gerund. Het
aantal recreanten blijft stabiel, maaÍ zotJ

omhoog moeten. Men is met elkaar om de
tafel gaan zitten en hieruit is bijgaand plan
ontstaan. De stichting en dorpsbelang wil-
len graag een meer aanleggen, met daarom-
heen o.a. strand, natuurgebied en drie ter-
pen tegen de dijk aangebouwd. Hierop
zouden woningen kunnen worden ge-
bouwd. Dit project is ook ingebracht als

idee voor het project integrale gebiedson-
wikkeling Dongeradeel. Er zijn gesprekken
gevoerd met'§7'etterskip. Ferwerderadiel
wordt ook betrokken bij dit verhail,. Ze
kunnen hier van mee profiteren.
Verder ligt er een plan om de Holwerder
Vaart uit te diepen en dan viedeZuider-Ee
een vaarïveg te maken naar Oostmahorn,
zodat de mensen als het ware "rond" kun-
nen varen. De raad nam in het verleden een

negatief besluit over het uitdiepen van de
vaart.

Het dorpsbelang blijft positief.'§l'e moeten
afivachten hoe de ontwikkelingen verder
zullen lopen en vooral ofde provincie hier
geld beschikbaar voor wil stellen.

Verkrotting
Dit is een onderwerp wat regelmatig terug-
keert op de agenda.

Deze keer gaat het om 2 panden.
1. Keegstraat 4
2.'§(i'aling Dijkstrastrjitte 20

Er was toegezegd dat deze panden geïn-
specteerd zouden worden, maar is nooit ge-

beurd. Vraag komt van dorpsbelang of de

gemeente hier iets tegen doen kan. Kan ze

de bewoners aansporen om hun verplich-
tingen na te komen? Kan het onbewoon-
baar worden verklaard?
De gemeente kan bij particulier bezit wei-
nig doen helaas. Zezullen de bouw- en wo-
ninginspectie inlichten over deze panden.

Dezr zd, contact opnemen met de eigena-
ren. Die lrijgen dan de opdracht om hun
pand te beveiligen. Gebeurt dit niet, dan
wordt het pand onbewoonbaar verklaard.
De verpaupering zd, dan echter gewoon
verder gaan, totdat het pand uiteindelijk
wordt gesloopt. Hier gaat tiid in zitten. Bij
de rondgang wordt duidelijk dat vooral het
pand aan de '§flaling Dijlstrastrjitte er
slecht aan toe is. Voor de buren bestaat dui-
delijk instortingsgevaar. Ina'§Titteveen zal
de bouw- en woninginspectie inlichten en
het dorpsbelang op de hoogte houden van
de vervolgactie. (Is inmiddels gebeurd.)

'tUTinkelpand voormalige supermarkt
Dorpsbelang waagt zich af of er al plannen
zijn voor dit pand en of dit alleen een win-
kelbestemming heeft of eventueel ook voor
bewoning gebruikt zou kunnen worden.
Er kan op dit moment niet echt een duide-
lijk antwoord gegeven worden. Het pand
heeft een winkelbestemming, maar als er
geen belangstellenden voor komen wil de

gemeente toch gaan kijken wat er eventueel
verder met het pand gedaan kan worden.

"De Spiker" in Ternaard
Er gaan geruchten dat deze gesloten zal
worden. De gemeente is bezig met een

onderzoek naar andere vormen van wonen
en zorg. Dit houdt niet in dat "de Spiker"
zal sluiten. Mochten er zich ideeën ont-
wikkelen om in meerdere dorpen huizen
aan te bieden, waar ouderen zelfstandig
kunnen blijven wonen, dan houdt Holwerd
zich hiervoor aanbevolen.

Holwerdastrjitte
In deze straat zijn destijds parkeerverboden
weggehaald op proef. De bewoners klaag-
den erover dat veel voertuigen te hard door
deze straat reden. Als men hun auto er kon
parkeren, zou dat de snelheid van door-
gaand verkeer afremmen. Het werkt echter
niet. Men parkeert geen autot in de straat
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uit angst voor beschadigingen. Grote trac-
toren rijden vaak door deze straat met nog
steeds een behoorlijke snelheid. Het is een

asfalnveg. Vaak rijden autot sneller op dit
soort wegen. De heer Pasveer zal bekijken
wanneer in het programma onderhoud we-
gen de Holwerdastrjitte voor onderhoud in
aanmerking komt. Het mooiste zou zijn
om het asàlt te vervangen door klinkers.
Hij komt hierop terug.

DorpenconvenanL
Er wordt gevraagd naar de verdere ontwik-
keling. Marjan Torensma van Communi-
catie is bezig met dit plan. Ina zal contact
met haar opnemen en naar de stand var,za-
ken informeren en dit weer doorgeven aan

het dorpsbelang.

Schelpenpad zuidwestkant Holwerd.
Hier moeten nieuwe schelpen over.

Dit zal gemeld worden bij Sietze Tirinstra
van Infra en Beheer.

Sloot tegenover Haniavaart.
Deze zou vorig jaar gebaggerd worden, is
niet gebeurd. Leo Pasveer gaat in overleg
met'§l'etterskip wie hiervoor onderhouds-
plichtig is en zal dit doorgeven aan dorps-
belang.

Redactionele stukies inzake herstructu-
rering voor dorfrskrant.
Tijdens de rondgang wordt hierover ge-

sproken. Het zou misschien een goed idee
zijn om redactionele stukjes m.b.t. de her-
structurering in het dorp op de gemeente-
lijke pagina te plaatsen. Ina zal dit over-
leggen met Evert Dijkstra (REO) en
Marjan Torensma (Communicatie).

Ina §Titteveen
Dorpen-/wij kencoördinator

30 mei 2006

utlsu0

De uitslag van de foto voorop de doarps-
bel van december 2005 was Memtje
Boonstra. Er waren 5 inzendingn, waar-
van I fout. Op de ledenvergadering in
maart mocht Egbert Boonstra de winnaar
bekend maken. Dit was Sytse Adema,
Hemmingawei 12. Ht kreeg een rollade.

stMÀvt

De collecte van Simavo heeft in Holwerd-
'§7'aaxens € 613,9 1 opgeleverd.

EpttEpstE t01{Ds

De collecte voor het Epilepsie Fonds heeft
in ons dorp € 572,- opgebracht. Namens
het Nationaal Epilepsie Fonds de
Collectantes + Collectant hartelijk be-
dankt voor uw inzet en de gevers voor
hun giften (ofgaven).

H. Boonstra-de Jong

IflilDERHUI.P

De jaarlij[se collecte voor het Nationaal
Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de
week van 23 tot en met 29 april, heeft in
Holwerd € 502,79 opgebracht. Hiervoor
zljn 14 collectanten op pad Begaan.

Het ingezamelde geld is bestemd voor kin-
deren in Nederland die, meestal door pro-
blemen thuis, te maken krijgen met jeugd-
zorg. Kinderhulp financierc met de op-
brengst van de collecte bijvoorbeeld een

klimrek bij het kindertehuis, een fietsje,
het lidmaatschap van een sportclub, of een

weekje kamperen. Met deze extra's geeft
Kinderhulp deze kinderen een beetje ge-

woon geluk. Collectanten en gevers: har-
telijk dank!
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Dit unieke evenement voor Holwerd en
omstreken zal weer plaatsvinden op zateÍ-
dag 1 juli. Op de kop van de pier, 2 km in
zoe op een zelf aangelegd strand, zal het
rweede beachvolleybaltoernooi gehouden
worden om de Open Dongeradeel Beach
Bokaal. Dit evenement wordt georgani-
seerd door volleybalvereniging De Roeken-
DVC, in samenwerking met hoofclsponsor
ASD Automaterialen uit Dokkum. Er zal
worden gestreden in twee klassen, dames en
heren laag (tlm2e klasse=4 tegen 4) en da-
mes en heren hoog (vanaf le klasse=2 tegen
2) om de Dongeradeel Beach Bokaal. Per

poule doen 10 teams mee, wat betekent dat
er in totaal 40 teams gaan strijden om de

bokaal. Er zal 's morgens van 10:00 tot
13:00 worden gespeeld door dames en he-
ren laag en 's middags van 13:00 tot 16:00
worden gespeeld door dames en heren
hoog. In verband met dit toernooi is de kop
van de pier vanafdonderdag 29 jani2O:00
afgesloten voor alle verkeer. Er wordt door
B.J. Visser Zand- en Grindhandel uit

Dokkum I75 m3 zand naar toe gereden
om er een echt strand te gaan maken.
IGaanbedrijf \4ieswijk zorgt weer voor een

perfect afgewerkte zandvloer. Op zaterdag 1

juli vanaf 10:00 is iedereen van harte wel-
kom om een kijkje te gaan nemen op
Holwerd Beach. Natuurli.ik is de beachbar
van Land kZeezicht de hele dag weer open
zodat het aan een hapje en drankje niet zal
ontbreken. Lukt het niet om te komen dan
schakelt u de radio in op Radio NOF want
die is er net als vorig jaar vanaf 12:00 weer
Iive op de pier bij aanwezig. \7e hopen net
als vorig jaar op mooi weer, sportieve
prestaties en een tribune vol toeschouwers.
Bij slecht weer is er een binnenlocatie gere-
geld dus het toernooi gaat in ieder geval
door. Voor meer informatie en/of inschrij-
ving van teams gaat u naar de website
www. holwerdbeachvolley. tk

Namens de Holwerdbeachcommissie
Theo Broersma

l
L
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Hoe skriuwe jo in ferslach yn it Frysk?

Hoe meitsje jo in ritnoeging yn it Frysk
foar in gearkomste?
De koarte kursussen Frysk skriuwen wur-
de organisearre op lokaasje yn doarp of
stëd. Der kin oerdeis en jírns lesjirn wur-
de. Ek kin de kar makke wurde tusken
wyklils les of ienris yn de fiirtjin dagen.
De datum fan íteinsetten fan de kursus-
sen wurdt yn oerlis bepaald.

Kursusjild: € 53,50 de man/frou
I-earmiddelsz € 20,- de man/frou

Belangstelling? Nim dan kontakt op mei
de kursusorganisaasje fan de Af0k. 058-
234307 0 of ynfo @afuk. nl.

ilEDERUIIDS ASÏMA T()I{DS

Hierbij wil ik iedereen in en rond Holwerd
hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan

de tussen 8 -13 mei 2006 gehouden collec-
te. De totale opbrengst is € 467,84.

Ook wil ik de collectanten bedanken voor
hun inzet.

Gerrie Hania

Als u gaat verhuizen i
wilt u dit dan doorgeven !

aan één van de bestuursleden. i
Lrr-rr- r-----r-I
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Jaarvergadering

procenten (2005: l8,lo/o;
2004: 20, rcentages blijkt
de reserve overleg met het
actuarieel bestuur de ver-
gadering voorgesteld de contributie vast te

aan de toekomstige verplichtingen te kun-
nen voldoen. De bestuursleden G. Bilker
en \fl Verbeek waren aftredend en niet her-
kiesbaar. In hun plaats werden de heren G.
Faber en H. Kamstra benoemd.
Het bestuur bestaat thans uit de volgende

Personen:
Upt Hiddema, voorzitter;
Margit Dijkman-Elzinga, secretaris;
Siem Vellinga, penningmeesrer;
Tètsje van der Ploeg-Hoekstra;
Jan Idsardi;
Gabe Faber;
Harm Kamstra.

Van het personeel hebben mevrouw
Plantinga om gezondheidsredenen en de
heer G. Vellema wegens het bereiken van de
voor dragers gestelde leeftijdsgrens hun
werkzaamheden beëindigd. AIs dank voor
hun werk voor de vereniging werd hen,
evenals de scheidende bestuursleden, een
attentie aangeboden.

Historie
In het jubileumjaar van de vereniging heeft
het bestuur een oproep gedaan om fotoma-
teriaal ter beschikking te stellen. Daar is he-
laas geen respons op gekomen. Om de ge-

schiedenis toch op enigerlei manier vasr re
leggen is besloten een fororeportage re ma-
ken van de huidige gang van zaken. De in-
geschakelde fotograaf heeft in eerste instan-
tie de jaawergadering van maart j.l. vereeu-
wigd. In overleg met de uiwaartleider zal
ook op een geschikt tijdstip een reporrage
worden gemaakt van een uiwaart. Dit ge-
beurt onder één voorwaarde: alleen met toe-
stemming van de familie van de overledene.

Thends
Het blad eYe is het enige Nederlandse blad
over consumententrends. Gerenommeerde
trendwatchers, marktonderzoeks- en reclame-
bureaus verzorgen de informatie in eYe.

Onlangs heeft het blad onderzocht hoe de
Nederlander over een uiwaart denkt. Een van
de opvallendste uitkomsten van het onder-
zoek "Tot de dood ons scheidt" is dat nie-
mand wil dat de uiwaarwerzorger de regie
over de uiwaart heeft. Dat doet men zelf (voor
het overlijden vasdeggen) of men laat het aan
de nabesuanden over. Van de respondenten
vindt 59 procent dat een uiwaartorganisatie
ilchby de invulling van de dienst zoveel mo-
gelijk op de achtergrond moet stellen.
Verder vindt men belangrijk bij een uiwaart
(in volgorde van belangrijkheid):
- overlijdensberichten naar familie en be-

kenden (83Vo)
- muziek tijdens de dienst (66Vo)
- gelegenheid tot condoleren (55o/o)
- persoonlijke toespraken door naasten tij-

dens de diensr (44o/o)
- voorafgaand aan de dienst met z'n allen

bij elkaar (42o/o)

- napraten in kroeg of andere, intieme loca-
tie (35o/o)

- overlijdensbericht in l<rant (32o/o)

- boek voor dankberichten (27o/o)
- opbaren in mortuarium (260/o)
- koffie met koek na de dienst (25Vo)
- opbaren thuis (22o/o)
- gebed tijdens de dienst (lïVo)
- speciale kerkdienst (l7o/o)
- zelf live muziek maken (l2o/o)
\7e grijpen bij ingrijpende gebeurtenissen
vaak terug op rituelen uit de eigen cultuur.

t0
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Vaak ook omdat 'het zo hoort'. Maar als we
onze uiwaarten regelen 'zoals het hoort' is er
dan wel iets persoonlijks in te herkennen?
'§?'ordt 

het dan niet te uniform? Persoonlijke
uiwaartzorg, daar draait het al een aa al ja-
ren om. Met keuzevrijheid, zodat ieder het
afscheid kan kiezen dat bij hem ofhaar past.
In dit opzicht ben ik het wel met de direc-
teur van Yarden eens die in een reclamespot
zegc dat iedere uiwaart uniek is. Ja, ieder
mens is uniek, denk ik dan; dus ook diens
uiwaart. Maar u kunt hem zelf speciaal ma-
ken door 'gewoonten uit het hart' in te pas-
sen. Die geven een gevoel van troost en
saamhorigheid die de verwerking van derge-
lijke gebeurtenissen gemakkelijker maken.

Lidmaatschap
'W'anneer u lid wilt worden van onze vere-
niging dan heeft u twee mogelijkheden:
a. Volledig lidmaatschap.

Hierbij betaalt u inleggeld en heeft
u recht op het volledige diensten-
pakket van de vereniging.

b. Percentage lidmaatschap.
Hierbij betaalt u geen inleggeld en
heeft u recht op een deel van het
dienstenpakket van de vereniging.

Op de internetsite www.uitvaartfederatie.nl
kunt u zelf berekenen hoeveel inleg u bij
mogelijkheid 'a' moet betalen of op welk
percentage van de ledenkorting u bij moge-
lijkheid 'b' heeft. Bij een gezin moet de be-
rekening voor elk gezinslid ouder dan 17
jaar worden uitgevoerd. Kinderen jonger
dan l8 )aar zljn gratis lid. '§7ilt u meer in-
formatie, neemt u dan contact op met de
secretaris M. Dijkman-Elzinga (tel.
562086) of met de penningmeester S.
Vellinga (tel. 5617 59).

Bron: Uituaart april 2006
Holwerd, juni 2006, S. Vellinga

I'Jrsï u DÀr...

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

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

... wl,wl, op de ledenvergadering een film
hebben gedraaid van onze kaatskampi-

de

oenen?

... Harm van der Ploeg het diascherm na
afloop heeft aangeboden aan doarpsbe-
lang en Am. Veerhuis.

... \fij hem hiervoor willen bedanken.

... Douwe Kuipers de doarpsbellen bírte-
nrit bezorgt.

... Hij de contributie ook ophaald in het
buitengebied?

... Tiny Tàdema dit nog steeds doet in het
dorp?

§fij hier heel blij mee zijn.

Eltsenien in

noflike

Fekànsje tawinske!
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TÀN DE ROEI( EN DE R()EI( E}I DE Ifi

se faak ferfolche. Sadwaande is de Roek
sinr 7977 in beskemde frieel. De Roek is
in trekf0gel mar hy oerwinïert ek wol. Hy
is in allefiter. '

Der bestiet hiel w
eftichen dy 't by
Dat binne de,
Zwarte Kraai, de

t7

Sara Hofman
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19 September:
Excursie zorgboerderij "Mooi Seldsum" te

Oenkerk, daarna naar "De Vertakking"
Groenvoorziening.
Bezichtiging tuinen, kas en winkel.

17 Oktober:
Mw. I. Bolt, KollumeÍzweag.
Thema: Een goed gesprek doet wonderen.

2l november:
Boekbespreking: "Sietske" van Ds. J.A.
Visser door Mevr. Jellie Firook Merkus.

18 december:

Gezamenl ijke kerswiering.

16 januari:
Ethiek en Journalistiek Dhr. A. Zeldenrust
(Omrop Fryslàn).

20 februari:

Jaarvergadering.

2O Maart:
Koerierster "Open Doors"
(Bijbelverspreiding in Azië)

Spreker: Diny Ruiter

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

Mei:
Reisje

Doel van de Passage §Terken aan de vor-
ming 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 wootd op elk le-

vensterrein en voor elke levensuiting

toetsing en richtsnoer moet zijn.

Het bestuur.

l3
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HUISÀRTS

Dokter L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, d. 56130l,Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevall en tel. 56225 5

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

ÀP()IHEEI(

Bestellen
Afhalen

08.00 - 10.00 uur
16.30 - 17.30 uur

rRtEsE tÀilD

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 :uur en vrijdags van 9.00 -
14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderstr aatweg 7 0 .

Friese zorgwinkel: Voor alle inFormatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent
per min.) Archipelweg 109, 8921 TH
Leeuwarden, Postbus 417, Leettwarden.
058-265 56 10. Geopend ma. t/m vrij.
8.30 tot 17.00 uur en zat. van 10.00 tot
17.00 uur.

t0ililfiÀDRESSEil

Dienstencentrum: vacant
Uiwaarwereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, rcL. 561374
Mobiele tel. 06-20620647
Bij diens afivezigheid: T. v.d. '§7'oude-

Plantinga, De Tèebus 8, tel. 562002.

TYSI()ÏHERÀPIE

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

H U ISÀRISENI.ÀBORÀI()RI U M

Plaats: Ni.ie Nijhofi maandagmorgen van
10.00 - 10.15 uur.

IÀilDÀRIS

Dhr. \7. Roux, Beyertstraat 101, tel.
562300.

PEDICURE

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

WIJIOEHEER

Heeft u klachten, dan kunt u dit melden
op tel. nr. 0579-298777.

DE BIBTI()BUS
Volwassenen
ljeugd: di. 16.00 - 16.30 u.

bij de Geref. kerk
OBS: di. 09.25 - 10.35 u.
CBS: di. 10.40 - 11.10 u.

-r-t
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