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Hoewel het alweer enkele maanden gele-
den is, was het I januari alweer het l8e
Hok-Rock feest. En dat op alweer de 4e

d
d
d
h
iaren was het gebouw te klein, maar na de
verbouwing vàn het afgelopen jaar bleek
het gebouw over bijna net zo veel ruimte
te beschikken als een tent van Van
Kammen. En dus gÍoot genoeg om daar
het oud-en-nieuw-feest te vieren. '§7ii 

als

vanaf zou komen. Dit bleek gelukkig on-

den, en dus is het zeker voor herhaling

sponsors en vrijwilligers die het feest mo-
gelijk hebben gemaakt.

tï tft]ililolill{EMl
Hoe àId wie'k? It mo t 1955 west hawwe'
Dus 10 jier àId, doet ik op de'§7ytlok, in
stik b0tlàn (làn dat winterdeis trnder wet-
ter stiet), tusken '§í'arten Earnewàld en

wie. Ticht bij ís
ergo". It wie in

en IK moat it fine." "Och, jonge" sei mem,
"der is yn it hiele làn noch gin aat frin, hoe

sil der dan aI in aai lazeyn dit skrale b0dàn.

Mar ik leaude der yn en soe it earste aai

fine! Dat nei iten wer mei de skou oer, nei
it selde sdh it stik fan de Saiterboer. 

'§7'er

r0n ik de middeis deselde ekers del en se-

ach it aai yn tinzen bzzrn. Kige trienen
yn de eagèn doet it aai in guozzekeutel
wie. Tocht oan de reis nei de Keninginne'

yn it stik fan de Saiterboer, ik hie it aai

noch net, mar it moast der lizzr. J0ns ynt
skimer kaam ik Ét it lan. Ik hoegde net
mei de rein, net Nederlànsk te praten, net
nei de Keninginne. Dochs it tinken der
v/er oan, is as goud Ét myn jongenstiid.

Dit ferhaal fenelde ik koardyn oan in
fiildman ót Aldegea doe't wy sieten te Pra-
ten oer ris aaisykjen yn ris jongensjierren.

net want dat is
n dat, want de

Het Hok-RockTeam Gjalt de Groot, Holwertermieden
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Toen ik het vorige dorpskrantje open sloeg
en las dat ik de volgende zou zijn die een
snrkje moest schrijven voor de rubriek
'Interview", schrok ik toch wel even: "'§7'aar

moet dat over gaan? "
Nu de einddatum in zicht is hoop ik maar
dat ik inspiratie l<rijg! 

.§7'aar 
te beginnen?

Tnals u al hebt gelezen ben ik op 27 no-
vember 1947 geboren in Leeuwarden en
opgegroeid op een boerderij even buiten
Akkrum. Een prachtige plek om te wonen,
aan het lryater van de Spikerboor. Tben was
het water nog schoon en kon je met een ge-
rust hart een duik nemen. Zwemmen, vis-
sen, roeien en zeilen, alles was mogelijk. En
de natuur was héél bijzonder. Doordat
t winters de hele polder onder water
sroomde, waren er nog heel wat bijzonde-
re planten te vinden. Dat de polder t win-
ters onder liep, had nadelen, maar ook gro-
rc voordelen! (In mijn ogen, mijn vader
daót daar heel anders over!) W'ant viel de

winter in, dan kon ik mijn schaatsen op de
stoep voor het huis onderbinden en lag er
een enorme vlakte spiegelglad donker ijs
aan je voeten!!
Heel Akluum liep dan uit! Dat was een hele
gezellige drukte! En zondags gingen we op
schaatsen naar de kerk. Maar......bleef de
vorst uit, dan hadden we een probleem, we
moesten dan met de roeiboot naar de auto-
weg.

Mijn schoolcarrière begon op de kleuter-
school in Akkrum en daar stond ook de la-
gere school. Na die periode volgden vier ja-
ren op de fiets naar Heerenveen, naar de
ULO en daarna nog vier jaar treinen naar de
Eglantierschool in keuwarden voor de op-
leiding tot kleuterleidster. En toen moest er
gesolliciteerd worden. Het werd Holwerd!
§7at een overgang!! Van de "Greidhoeke nei
de Klaai!! Groter contrast was niet denk-
baar. Vooral in de winter! Die uitgestrekte
omgewoelde klei! Géén groen, nergens!

Prachtige scholen had ik van binnen gdten
tijdens mijn stage, maar Holwerd sloeg alles:

Tot nog toe bestond de kleuterschool in
Holwerd uit één groep, maar er stonden
veel kleuters op de wachtlijst. Het werd tijd
voor een tweede klas. Tweeëntachtig kleu-
ters bezochten de school! In elke klas zaten
éénenveertig kinderen! Eén klaslokaal en
één speeUokaal. Een speellokaal met een
houten vloer. Bij de gymles stoof het stof
meters hoog en was er één kleuter met wa-
terpokken, bof of mazelen besmet, in min-
der dan geen tijd zaten alle kinderen thuis!
De bacteriën en virussen vierden hoogtij!
De lokalen werden verwarmd met olieka-
chels. Die werkten niet optimaal. Zo nu en
dan kregen ze kuren, we hoorden dan een
plofen het hele lokaal zat in één keer onder
een vieze vette substantie. Roet noemden ze
dat hier!!! De kinderen gingen dan noodge-
dwongen naar huis en wij hadden een dag
nodig om de hele boel weer schoon te boe-
nen. (Inmiddels weten intimi dat dít mijn
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hobby niet is.) Gelukkig werd er een nieu-
we kleuterschool gebouwd: "Under de seis"
Dat was een hele verbetering. Omdat er bij-
na geen kamers te huur waren in Holwerd,
werd ik eerst "kostganger" bij Klaas en Tine
Vrieswijk. Een half jaar later kon ik samen
met een vriendin een houten huisje huren
van de familie Cornelis Dykman. Het huis-
je stond aan het einde van de Opslag, ach-
ter het cafetaria van Koos en Teuni
Ouwerkerk. (It Brëgelàn)
Het huisje was gemeubileerd. Maar niet he-
lemaal onze smaak. En dus verhuisden veel
spullen naar een leegstaand slaapkamertje.
Een ouderwets schilderij werd vervangen
door eigen werk op school gefabriceerd,
met felle oranje rode ldeuren, een echt
kunsrwerk!
Even een kleine anekdote tussendoor. lVe

kregen huisbezoek van twee ouderlingen.
Oude rotten in het vak. Na afloop van het
bezoek bleef één van de twee voor het be-
wuste schilderij staan en zei: "Kijk nu eens
naar zo'n modern schilderij, u kunt mij niet
vertellen wat de schilder hiermee bedoeltl"
Nee, dat konden we niet, maar God straft
onmiddellijk, want bij het vertrek gleed
onze ouderling uit op het betegelde stoepje.

In Holwerd hadden ze een bijzonderc ge-
woonte. \7as er een kind jarig uit de klas,
dan werden wij als kleuterleidsters uitgeno-
digd om tussen de middag te komen eten.
Dat was altijd heel gezellig! Borreltje voor-
afl Bedanken was er niet bij! "Nee juf, dat
is hier de gewoonte!" \zrolijk werd je er wel
van, ik heb er hele mooie herinneringen
aan overgehouden.

Zoals gezegdwisten de ouderlingen ons wel
te vinden. Op een avond stond er weer een-
tje op de stoep: "Ik kom fanwege de Grutte
Baas mei in fraag!"
Of we leidster wilden worden van de jeugd-
clubs. Het bleek dat de .ieugd tussen de
twaalf en zestien jaar nog gescheiden op-
trokken. En van samenwerking met de an-
dere kerken was nog helemaal geen sprake.
Ook dat was voor mij een hele verandering,
want in Akkrum was dat al de gewoonste

zaak van de wereld.
In die tijd zat de gereformeerde kerk's zon-
dags nog tjokvol. Bleven we een weekend
ovet dan was het zaak dat je zondags negen
uur de deur uit ging, om nog een plaatsje te
bemachtigen.

In 7971 ontmoette ik ]an. De vonk sloeg
over en we trouwden in 1972.
\(/e kwamen te wonen aan de Stationsweg.
Het was nog onzeker of we daar wel kon-
den blijven wonen, want huis en pakhuis
stonden te koop. W'e voelden ons meteen
thuis daar, het was alsof het huis ons om-
armde, we wilden er niet meer weg.
Gelukkig konden we het pand na een paar
jaar kopen en daar hebben we nooit spijt
van gehadl Hier werden onze drie jongens
geboren. Het was een fijne plek ook voor de
kinderen. Ruimte te over om te spelen. In
en achter het pakhuis. \W'at zijn er een hut-
ten verrezen in die tijd. Op en onder de
grond of nog mooier in de bomen. Hoe ho-
ger hoe mooier!! Veel vrienden en vriendin-
nen vonden de weg naar ons huis. Later was
het een mooie plek om fuiven te houden.

Toen ik zwangeÍ was van onze oudste zoon
en dat aan het schoolbestuur meldde, was
de eerste vraag: "'§í'anneer stop je?" Zo ging
dat toen nog. Ik stopte met werken. Maar
na de geboorte van onze derde en jongste
zoon begon het weer te kriebelen. Ik begon
weer met invalwerk. En ik ging weer aan de
studie. tVant wilde ik blijven lesgeven aan
de basisschool dan moest er bijgeschoold
worden.

Na een hele gelukkige tijd, kwamen er zor-
gen, in 1998 werd Jan ziek. Slokdarmkan-
ker!! Het sloeg in als een bom! Na een hele
spannende tijd van onderzoeken kwam ein-
delijk het verlossende \il'oord: "Er kan nog
geopereerd worden!" De operatie vond
plaats in het AMC te Amsterdam. De ope-
ratie slaagde! En wat werd er meegeleefdl
De verpleging bracht elke dag armen vol
kaarten binnen. Ongelooflijk! Holwerd een
dijk van een dorpl
.\V'e 

zijn nu zeven jaar verder. Zeven geluk-

-l
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kige jaren. We werken weer alle rwee en dat
doen we met heel veel plezier.
Ik heb al heel veel kindèren in de klas gehad
en ben nu met de tweede generatie bezig.
'§?'ie weet een derde! 

'W'ant 
het is nog steeds

een geweldige baan, lesgeven is heerlijk en
de kinderen zijn nog steeds heel leuklll Ze
zr,jn zo eerlijk en open: "Juf je bent best nog
heel blond voor je leeftijd!"

Na al die jaren ben ik van Holwerd gaan
houden en een echte "Klaaiklute" gewor-
den! 'k Heb de klei leren waarderen. Het
wisselen van de seizoenen, die je juist door
die omgewoelde klei zo bewust meemaakt!
Holwerd is een prachtig dorp om in te wo-
nen. \íe wandelen veel en genieten altijd
weer van de fantastische natuut van de
schitterende wolkenluchten. Het gebied
achter de zeedijk heeft onze voorkeurl Elke
dag als we de dijk beklimmen wacht ons
daar weer een nieuw landschap met steeds
weer andere kleuren. Van grauw grijs tot
sprankelend fris groen!
Hoog of laag water. Vogels in alle kleuren
en maten. Elke dag wacht ons een nieuwe
verrassing!
Holwerd een dijk van een dorpl
Nog wensen?

Ja!!
Ik heb nog twee wensen!
Samen naar één kerk en één dorpsfeest,
want drie kerken en twee feesten ddt went
nóóit!!!

Hanneke Hiddema- \X/i.i nj a

e Het stukje vleesch, 't zij groot of klein,
Moet van de slager zijn.

e Uw vleeschwaren voor de disch
Kunt U bU mt krijgen, wat het ook is,

e Wilt gij voor die dagen zijn tevrèe
Dan moet U wezen bij elagen EFDÉ.

VOORSTRAAT 160 . HOLWERD

fi,el ik,de ófdruh op my. sieL.

Je--IWè@

BROUWERS'
Qr»rt&telio. e)1'

Waenhout

|tilIrtlr,h- qq {uo sPdrintftfiting
n Uitdeuken
r Electr. en autog. lassen
. Duco spuiten

Holwerd - ïeleloon no.38
Meest moJerne inrichtlng voor bedrijÍ!.
carosserieën in hout en slaal

Alle moqelijke aanrild reparaiies aan
luxe- en 6edrijkaulos

Aèn kwaliteit sn uiivoerine wordt alle
zorq besleed
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Dorpenconvenant

In april 2005 lregen we een uimodiging van
de gemeente voor gesprekken over de opzet
van een dorpenconvenant, ofwel een over-
eenkomst waarbij Dolpsbelangen belangrij-
ke zaken onder de aandacht kunnen brengen
en een adviesrol veryullen naar het gemeen-
tebestuur toe. Samen met de andere Dorps-
belangen uit de gemeente hebben we hiero-
ver tlvee keer een bijeenkomst gehad. De
uitkomsten hiervan zullen nog dit jaar resul-
teren in bovengenoemd dorpenconvenant.

Schelpenpad

Het schelpenpad bij de Teebus en de ZPC
verkeert in slechte staat. '§7'e hebben dit on-
der de aandacht van de gemeente gebracht
met als voorlopig resultaat dat alleen het
stuk bij de Teebus is opgeknapt. '§7e 

hebben
hierover uiteraard weer contact opgenomen
met de gemeente.
De levering voor de schelpen voor dit ge-
deelte van het pad wordt op de onder-
houdslijst van 2006 geplaatst. De schelpen
zullen dan voor de bouwvak gelwerd wor-
den. Dit kan niet eerder omdat schelpen
erg duur zryn en dus in een bestek moeten
worden opgenomen. Dit neemt enige tijd
in beslag.

Bloemenperkie Bosma's plein

In de Doarpsbel van juni 2005 stond een
voorstel van Dorpsbelang om het bloemen-
perkje op Bosmab plein op te heffen. Reden
hiervoor is dit perkie nogal "sriterich" is en
dat het afbreuk doet aan het plein. \7e heb-
ben toen om reacties op dit voorstel ge-
waagd, maar die zijn niet gekomen. W'e
hebben hierover contact opgenomen met de
gemeente en het perkje wordt verwijderd.

Parlreerpr,oblemen V«)nstraat en G,ràndyk

Over de verkeersproblemen in de Voorstraat
heeft Dorpsbelang contact opgenomen met
de gemeente en gevraagd of hier iets aan ge-
daan kon worden. Hier is in het
Verkeersoverleg varr de gemeente over ge-
sproken, maar er wordt niets aan gedaan
omdat er in deze straat geen sprake is van
herstructurering en omdat de Voorstraat een
beeldbepalende straat is waar niet zomaar
parkeervakken gekalkt kunnen worden.

Tevens zijn er's zomers problemen bij de
parkeerplaats van \í'agenborg op de Gràn-
dyk t.o. de Radeko. Bij het in- en uitstap-
pen van passagiers en door grote drukte
ontstaan gevaarlijke situaties voor de weg-
gebruikers. De gemeente heeft de provincie
geadviseerd een extra parkeerstrook op het
fietspad aan te leggen. De fietsers moeten
dan over het wandelpad dat dan wel geas-
falteerd moet worden. Ook komt er een
verplaatsbaar 50 km bord. Dat voorstel van
de gemeente moet nog door de provincie
worden goedgekeurd.

Jongerenwerk

JongerencentrumT-ero heeft in een onder-
zoek in de gemeente Dongeradeel de me-
ningen van jongeren en volwassenen verza-
meld over "illegale" jeugdonderkomens in
eigen dorp. Dit onderzoek is af.gerond met
een oProep aan Semeenten, )ongeren en
dorpsbelangen om verder te praten en per
dorp een plan van actie te maken.
Op 31 mei 2005 was er een discussie-avond
hierover in Holwerd. Conclusie van de
avond was: "Er is genoeg te doen in
Holwerd, toch wil de jeugd hun eigen plek
houden. Er valt goed met de jeugd te pra-
ten en ze verdi n
vooral veilig ple p
de situatie in en n
duidelijk beleid
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Verkrotting

In januari 2006 was er een bijeenkomst
over de verkrotting in Dongeradeel. Er wa-
ren vertegenwoordigers van een aantal
Dorpsbelangen, van het Maatschappelijk
'§?'erk Fryslàn, van de'§7CD, Sociale Zaken
en de gemeente.
Het probleem schuilt voornamelijk in de
particuliere woningvoorraad. Voor de ge-
meente is het geen optie oude verkrotte wo-
ningen op te kopen en te slopen.
Het probleem zou op de politieke agenda
moeten komen. Verder wordt gepleit voor
meer bouwcontroles en het strenger hand-
haven van de bouwvoorschriften.
Er zal een herhalingsbijeenkomst worden
georganiseerd over dit onderwerp met meer
dorpen en samen met de politieke partijen.
Daarvoor zouden de problemen eerst in
brede zin moeten worden geïnventariseerd.

Elbastertunen

Er is een plan van projectontwikkelaar De
Blomhof en bouwbedrijf Visser om huizen
te bouwen op de plaats waar nu de kassen
staan. Dorpsbelang vindt dit een prima
plan, maar ons standpunt is dat de huizen
die gebouwd worden in het kader van de
herstructurering eerst vol moeten. Op 5

okt. 2005 was er een informatie-avond
hierover in het Sintrum voor de inwoners
van Holwerd die druk werd bezocht. Er was
grote belangstelling voor dit project. In no-
vember hebben we de gemeenteraad uitge-
nodigd om samen met ons door de projekt-
ontwikkelaar geihformeerd te worden over
de Elbastertunen. Helaas hrrramen maar en-
kele gemeenteraadsleden opdagen.

Federatie Dorpsbelangen

Door vooral een gebrek aan belangstelling
is de Federatie van Dorpsbelangen opgehe-
ven. Op 11 oktober 2005 was de laatste le-
denvergadering. De commissie Historische
Paden van de Federatie maakt zijn werk af
en mag het geld van de Federatie wat over-
blijft gebruiken voor promotie van de pa-
den in Dongeradeel.
Het projekt Historische Paden van 5 ge-
meenten en l^andschapsbeheer Friesland
heeft diverse historische paden in kaart ge-
bracht. De paden worden voorzien van her-
kenbare bewegwijzering en van cultuur-
historische informatie via borden en een
speciale website.

Speeltuin

De speeltuin is inmiddels opgeheven. De
toestellen zijn opgeslagen bij de gemeente
en worden opgeknapt.

Te hard rijden Prof. Holwardasr.

Hierover hebben we weer contact opgeno-
men met dhr. Van Leunen van de gemeen-
te. Er is besloten om de "verboden te par-
keren borden' te verwijderen zodat aan bei-
de kanten van de straat geparkeerd kan
worden.
Dit zou snelheidsremmend moeten wer-
ken. In een proefoeriode zal moeten blijken
of dit ook effectief 2il, zijn.

Werlóezoek B en W

Het werkbezoek van B en §7' is dit jaar op
1.2 mei. De onderwerpen waar we in ieder
geval over willen praten zijn: Recreatie en
toerisme in en om Holwerd, de herstructu-
rering en de verkrotting.



Als dit uw laatste wens is

ztrllen wii die respecteren
De dood is een onderwerp waar we niet makkelijk over
praten Toch is het verstandig om nu al hierover na te
denken. Want u kunt vandaag voorkomen dat u straks
niet de uitvaart kunt krijgen, die u zou wensen Oí dat uw
nabestaanden voor onverwachte iinaciële problemen
komen te staan

Als u lid wordt van een uitvaartvereniging, hoeÍt u zich

Been zorgen te maken De vereniging regelt en verzorgt
de uitvaart

Bovendien lvorden al u!\' \\ensen gerespecteerd Hoe
bijzonder oÍ uitgebreid die ook zijn

Een uitvaartvereniBing heeft geen commercieel doel, maar
is er om het belang van de leden te behartigen Uw
belangen en die van de nabestaanden Een zorg minder

Bel vandaag nog voor meer iniormatie over de voordelen
van het lidmaatschap van een uitvaartvereniging Bel met:

U itvaartveren iging Secretariaat Pölewei 11

9151 HX Holwerd
tel.: 0519-562086" de laatste eer"
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Iepen Visweg

De gerooide Iepen aan de Visweg zullen
worden herplant, maar wanneer dit plaats
zal vinden is nog onduidelijk. De gerooide
Iepen waren zowel eigendom van de ge-
meente als van de provincie. Beide organi-
saties hebben hun beheer t.a.v. de iepziekte
voor een periode van 15 jaar uitbesteed aan
de Iepenwacht Fryslàn. AIs de ziektedruk
voldoende is gedaald zal worden begonnen
met de herplant van nieuwe Iepen.

Voortgang herstructurering

Op 11 januari 2006 was er een informatie-
avond van de '§7CD over de nieuwbouw
aan de Fonteinstr. en de Kamp. Er was veel
belangstelling, maar de algemene tendens
onder de bezoekers was dat de informatie
die gegeven werd te summier, te zakelijk en
vooral te onpersoonlijk was.
Er is inmiddels een enquete over de wo-
ningbehoefte verspreid onder de inwoners
van Holwerd. Zodra de uitslag bekend is
gaat Dorpsbelang hierover praten met de
\TCD.
Dan willen we het ook hebben over de
bouw van seniorenwoningen en een snelle
start van de tweede fase van de herstructu-
rering.

Onderdeel van de herstructurering is ook
de bouw van de nieuwe supermarkt. Over
dezre bouw is aI veel gezngd, geschreven en
geprocedeerd. Voor- en tegenstanders heb-
ben hun z.eg1e gedaat en er is een rechts-
zaak geweest waarin de eerder door de rech-
ter opgelegde bouwstop is opgeheven. De
bouw vordert intussen gestaag en naar ver-
wachting zal de winkel in mei van dit jaar
Haar zijn.

Tot slot.

Tot zover dit jaarverslag.
Rest mij nog u te vertellen dat ook in het
komende jaar Dorpsbelang Holwerd zich
weer van herte zal inzetten voor de belan-
gen van alle inwoners van Holwerd en om-
streken.

Namens het bestuur van
Dorpsbelang Holwerd,

Anneke van der'§?'eg
Secretaris

pR00RAMMÀ 2005/200ó
PÀSSÀOE ÀTDEI.II{O H()TWERD

April
18 Ds. M.H. v.d Graaf,

Oosternijkerk. Onderwerp:
Kerk zijn in Oost-Europa.

Mei Uitsmpje.

De vergaderingen zijn in 'It Sinmum' en
beginnen om 19.30 uur tenzij anders ver-
meld.

Doel van de oassase: §(i'erken aan de vor-
ming en onrwikkeling van haar leden in al
hun verscheidenheid op het brede terrein
van de internationale maaschappelijke
vraagstukken.
Grondslas: de verenisins saat uit van de
overtuiging, dat Gods woord op elk.le-
vensterrein en voor elke levensuiting
toetssteen en richtsnoer moet zijn.

Het bestuur.

AIs u gaat verhuizen

wilt u dit dan doorgeven

aan één van de bestuursleden.

10
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EvEil V()()RSrE[[til...

Holwerd, maart 2006

Mijn naam is Alexandra Kuik-Kuipers
(1969) en ik woon sinds 2004 in Holwerd.
Omdat ik met mijn praktijk adverteer in de
Doarpsbel lijkt het mij zinvol mijzelf nader
te introduceren en u iets over mijn werk te
vertellen.
Mijn praktijk heet Horus healing. Horus
komt uit de Egyptische mythologie.
'§?'at heeft Horushealing te bieden: cursus-
sen en consulten/behandelingen. Ik ben in
2003 Reiki- Master geworden. Dat houdt
in dat ik zowel behandel als cursus geef.
Reiki is de universele levensenergie die door
alles en iedereen heen stroomt. Het is een
genezende en rustgevende energie en werkt
op zowel $,siek als mentaal en geestelijk ni-
veau.
Door de cursussen te volgen worden door
middel van initiaties de kanalen weer open-
gezet voor de reiki energie en kan je direct
na de cursus met reiki aan de slag. Op
Internet is hierover veel te vinden. Ik geef
de cursus op een niet al te ingewikkelde
manier want Reiki kunnen we allen leren,
het is voor iedereen. Je hoeft dus niet een
bepaalde gave te bezitten. De sfeer tijdens
de cursus is gelijkwaardig en warm, met
ruimte voor iedere deelnemer.
Verder geef ik de cursus Magnified Healing
en zal ik na de zomer vakantie starten met
consulten Stresscounseling.
Mijn werk als medium: cliënten raadplegen
me vaak voor rou\ryverwerking en soms on-
verwerkte "stukkeri met een overleden dier-
bare, ik kan, wanneer dat gewenst is, con-
tact maken met de overleden persoon en
vertel dan wat deze te zeggen heeft aan de
nabestaande. Klinkt gek, ofeng zotrjezeg-
gen? Dat kan ik volkomen begrijpen, ook
ik heb dat jarenlang eng gevonden maar
door mijn eigen ervaring met mijn overle-
den ouders en broer heb ik geleerd dat er
contact mogelijk is en dat dit kan bi;'dragen
aan de verwerking van het verlies. Ik ga hier
op een nuchtere manier mee om en moet
dan ook niets hebben van "zweverij", de

dingen die ik "doorftrijg" toets ik dan ook

ud ik
PaÍa-

in de loop der jaren gaan verdiep." irl',i:
schillende methodes en heb diverse cursus-
sen gevold als Magnetiseren bij Jelle
Veeman te Heerenveen, Reiki 1,2 U3.
Magnified Healing, rouwverwerking en
stresscounseling.
Voor meer informatie kunt u ook een
kijkje nemen op mijn homepage
http/ihome.hemet. nU-kuipers0 1 /indo<.htrnl,
die nog niet optimaal is, of kunt u vrijblij-
vend even bellen met 0519-561911. En dat
kin ek yn it Frysk, atjo dat wolle!

HISI()RISffi E WAilDELPÀDE}I

'§7'ij wisten het
getoond. Een o
wandelen door
omgeving is de populairste wandeling. Dat
blijkt uit onderzoek van Bureau Tiendbox
en KRO §7'andelen. Bijna 70 procent van
de Nederlanders doen dit voor hun ont-
spanning, gezondheid en genieten zovan
de natuur. Het onderzoek toont ook aan
dat veel wandelaars behoefte hebben aan
meer paden en informatie over wandelmo-
gelijkheden. Dat wil zeggeni voorzien van-
onze herkenbare bewegwijzering en van
culruurhistorische informatie via borden
en een speciale website. Begïn 2007 willen
we uiteindelijk een newerk van 52 paden
klaar hebben. Tevens verwachten we veel
respons op onze oproep om uw streekver-
haal te vertellen.'§7ij wensen u alvast veel
wandelplezier in2O06.

directeur
Friesland

Tèatske va dewerker
delpaden

www. historischepaden. nl
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H,r. FeÍweÍda
Beijertstraat 49

9151 KE Holwerd
05-1 0053392

Werkzaamheden als: grondwerken, bestratingen,
hekkelen, walkantfrezen enz...

Verhuur van: steenknippers, trilplaten, mobiele
en midi kraan enz...

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave en scherpe prijzen voor
thuisbezorgen van zand en grond. Tel. 06-10053392
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ltaí lal elfu ltclt iu,bo/, /tetfuan

l.atí;i/ lal giaeLl eo Xglloan

u gí;o!'e ,tan allo /at íe, on1'o Línw

at too ít sfrniot Lat noí fuoel 1oan linne

2edei oan'( nut/, /an neí Lfu í/e;e

íte tn gan ,{e /toe/ /tg;noat /eie

/:tan{/o/ Dite? gllin í{ ne{ t'enr.2

/a^ ,logge d,e /aí nar ín ,^ru' lsar

/ian(1'frn+ /aí u1'ít" *o/ /te/,enr{

,{an /tinnle Pot odt/4g oaU ptotíní

DitJhl íe Lílo{on, laí pan leí

,"r /oat /e r,.oaÉen ín /taoo| latnoi

t|J()Rr.D sERl/Àl{IS

De kerstpostactie was een groot succes.

Heel veel mensen hebben hun kerstpost bij
mij gebracht waarna het rondgebracht werd
in Holwerd, Ferwert, Ternaard en
Dokkum. De volgende actie was de nieuw-
jaarsduik in Burum. Ontzettend koud,
maar ook heel gezellig met allemaal andere
'§7'orld Servants actiegroepen. En op 26 fe-
bruari j.l. was er in 't Sintrum een jeugd-
dienst van de gereformeerde kerk waar wij
de collecte van mochten onwangen. Ik wil
iedereen hier heel erg voor bedanken. Maar
wlj zijn er natuurlijk nog niet. '§í'e zitten
middenin een aantal acties. \7e zijn op dit
moment bezig met de viooltjesactie in
Dokkum. En we zíjn op heel veel basis-
scholen bezig met een kleurplatenactie. We
hebben ook een aantal presentaties gehou-
den. Onze flessenbonnenbakken staan bij
bijna alle grote supermarkten in Dokkum
en er staat eentie in Ferwert. Er stond ook
een bak bij de E-markt, maar die is in-
middels verhuisd naar een andere super-
markt. Onze eigen website, wwwwsdok-
kum.tk. doet het op dit moment even nier,
maar we hopen dat die snel weer online is
met nieuwe informatie. U kunt natuurlijk
ook op de officiële \7orld Servants website
kijken: wwwworldservants.nl. Hier staan
inmiddels ook heel veel foto's op van de
buurt waar wij in Sío Paulo terechtkomen,
zoals deze twee foto's.

-4í lo,tb àaí tlipo, Li{ljh ab gu'íJizior

Jít " tuoa{fu nocL uotgean, bdtlhicLJ'íel

Da l?t{e io ít Líe/ gttaoan.r

Dool í{ {zneí naí /,a/t*r ,a^,

fqent _4rt/ezen en ingezon/en ,{oot
' .Àr'lonto ,{e Eoot

HONDENPOEP
GRAAG NIET

OP DE STOEP!!

Voor meer informatie
kun u contact met mij opnemen.

Geertje Bosch
Stationsweg 33

Holwerd.

12
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ÀOE}IDA JEU DE B()UTE 2()()ó

Op dinsdag 25 april is de start van de
voorjaarscompetitie die duurt t/m 20 juni.
§7e spelen weer 9 avonden om de

'"V'an der Bos
auto matiseringsb okaal"

'§í'elke dit jaar wordt verdedigd door Jaap
van Hulst. De inleg is € 3,50, de aanvang
is 19.15 uur. Zorg dat je ruim van tevoren
aanwezig bent i.v.m. loting. Verder spelen
we natuurlijk weer een aantal wedstrijden
op zaterdag en zondag. De data zijn:

Zondag23 april "beste man / vrouwpartij
Aanvang: 16.00 uur

Zordag 21 mei "De Steegpartij"
Aanvang: 13.00 uur
opgave tlm17 mei

Zaterdag 3 juni "Jan Buwaldapartij"
Aanvang: 16.00 uur

Zeterdag I |uJi "Klaaiklutentoernooi" in
St. Jacobi Parochie.
Aanvang: 14.00 uur

Zondag2 |uJí "Jeu de Boule"
Aanvang: 14.00 uur

Zondag 16 juli "Brunchpartij"
Aanvang: 11.00 uur

ZondagG atg. "Vakantie en Uitnodigings-
partij" Aanvang: 14.00 uur

Zaterdag 26 aug. "Kind,/ouderpartij "
Aanvang: 14.00 uur

Zaterdagg sept. "Kampioenschap van
Dongeradeel"
Aanvang: 13.00 uur
Opgave t/m 6 september

Z.arcrdag23 sept. "Nachtboulen en
Amelanderveerhuispartij "
Aanvang: 19.30 uur

De Medder Bospartij zal hoogst waarschijn-
lijk zijn op 7 oktober.

De najaarscompetitie is van 4 juli tlm 79
september m.u.v. de bouwvakantie Q5 |uJ.i -
15 augustus).

Ook dit jaar strijden we om de

' 'Varr HulstTirofed'
'§í'elke 

wordt verdedigd doorWiep Soepboer.
'§í'e 

hopen natuurlijk weer op een zonnig ge-
zellig en sprotiefjeu de boule seiz,oen.

P Hiemstra
H. Stielstra
T Koopmans

J. Stielstra
D. Bierma

Oant sjen, de commrssre

voorzitter 562013
baancommissaris 562174
penningmeester 562176
wedstrijdleider 561818
algemeen inzetbaar 562104

WISI U DÀI...

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

... zi) die dan laat plaatsen in de doarpsbel?

... Dat Jan 
'§Tillem Overal de d.v.d. klaar

heeft van het Runtsje om 'e tsjerke.
... U deze kunt kopen bij Sara Hofman

voor € 2,-, Morgenzon 12.
... het meldpunt voor iepziekte bomen 055

5999444 is?

... De huurdersvereniging van Dongera-
deel nog een vrijwilliger zoekt voor
Holwerd, Brantgum en Raard?

... De CPer's de oren en ogen zijn van deze
vereniging ten aanzien van het sociale leef-
klimaat in onze woonomgeving?

... Dit werk dus vrijwilligerswerk is met een

kleine onkostenvergoeding?
... lJ contact kunt opnemen met het secr.

van H.V.D. 297953?
... Er bij M. de Boer nog enige gedichten-

bundels liggen van zijn derde uitgave?
Kosten € 3,50 t.b.v. gehandicrptenzorg.

... Ook maakt hij prachtige wenskaarten in
vele variaties voor slechts € 0,50 per stuk.

... Er een nieuw pad is aangelegd in het
Gebus bosk?

... Dit helemaal alleen gedaan is door Sape
Visser?

... \Vij van dorpsbelang dit erg waarderen
en hem daar voor willen bedanken?

... Maakt u ook eens een kuierke door dit
prachtige bos?

l3



Verkoop van nette 2"-hands-kleding.

dgf kle 4rwïEenailpil vsil Euekctoarc)

Dssveskle
§leyewk{e

Openingstijden:

Dinsdag- en donderdagochtend
van 8.45 u. tot I 1.00 u.

Vrijdagavond
Van 18.30 u. tot 20.00 u.
(TÍdeN schoolvakmties gesloten )

Fonteinstraat 1 te Holwerd

Inbreng mogelijk

A. Veenema0519-561420
J. Boonstra 05 1 9-562403

Fonteinslroot 16, 915] JW Holwerd
Telefoon: 0519-5 62323
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Waarom is Coop Bewust Beter? 0m te beglnnen

omdat wij u ongekend vee keuze, kwaliteit en lage prijzen
bieden 0nze versproducten voldoen stuk voor stuk aan de
zwaarste eisen als het gaat om smaak en voedingswaarde

Zo weet u zeker dat u met Coop kiest voor Bewust Beter vers
Neem de proef op de som met ons heerlíjke verse brood.

bewust beter!
Uerbeel - Holwerd
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HUISÀRÏS

Dokter L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bii spoedgevalen tel. 562255

Dr. Ch.F. van der Lugt,
rcL. O5r9-57L3rG
Dr. Stender
rcL. O5r9-571436

TYSI()IHERÀPIE

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

H U ISARÏ§EI{ UB()RÀI() RI U M

Plaats: Nije Nijhofi maandagmorgen van
10.00 - 10.15 uur.

TAilDARIS

Dhr.'§(/. Roux, Beyertstraat 101, tel.
562300.

PEDI(URE

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

U'IJIBTHEER

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

DE BIBI.I()BUS
Volwassenen
/jeugd: di. 16.00 - 16.30 u.

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

AP()ÏHEE!(

Bestellen
AÍhaIen

08.00 - 10.00 uur
16.30 - 17.30 uur

tRtEsE tÀ]tD

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 aawveg 7 0.
Friese zorswinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uu per dag, ca. 22 cent
per min.) Archipelweg 109, 8921 TH
Leeuwarden, Postbus 477, Leeuwarden.
058-265 56 10. Geopend ma. t/m vrij.
8.30 tot 17.00 uur en zet. van 10.00 tot
17.00 uur.

t0rilÀfiÀDREssEl{

Dienstencentrum: vacant
Uitv-aartvereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mobiele tel. 06-20620647
Bij diens afwezigheid: T v.d. §7oude-
Plantinga, De Teebus 8, tel. 562002.

t--r r--t
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