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ilIJS TÀN D()ÀRPSBEI.AilO

It is hast winter. Der binne buien en hurde
wyn.

'§í'at opvalt yn de hjerst, foaral yn oktober,
dat der in soad frrgelgelCrden binne. Ek
roodborstjes sjonge byg. ek yn de hjerst in
hiel moai heech trillerke. De kool-en pim-
pelmezen roppe nei elkoar hwer 't iten te fi-
nen is. Altemets sjogge je ek putters,
prachtige gekleurde fCrgeltsjes, yn de elzebe-

ammen.

Dorpwisie
Op 7 november was er een belangrijke bij-
eenkomst, georganiseerd door dorpsbelang,
met afgevaardigden van zo' n 12 organisa-

ties die iets te maken hebben met accom-
modaties en voorzieningen in Holwerd.
De avond stond onder leiding van Benjo
Verberkt en Thom Vellinga van Doarps-
wurk. Er werd geconstateerd dat de bevol-
king van Holwerd aan het ftrimpen is.

In 4 jaar tyd zry er l3l mensen uit
Holwerd vertrokken. De krimp zal zich de
komende jaren voortzetten. Met deze
krimp dreigt het draagvlak onder het ver-
enigingsleven, de voorzieningen en de ac-

commodaties weg te vallen.

Tegelijkertijd zien we dat het voorzienin-
genaanbod 'versnipperd' is. Eigenaren en

gebruikers van verschillende accommoda-
ties (sporthal, t Sintrum, kerkgebouwen en

de Nije Nijhof) varen elk hun eigen koers

en werken als het ware langs elkaar heen.

De vraag op die avond was: "Is het niet ver-
standig dat je als eigenaren en gebruikers
van het versnipperde voorzieningenaanbod
de handen ineen slaat en schouder aan

schouder een gezamelijke visie ontwikkelt
op een toekomstig, goed exploiteerbaar
voorzieningenaanbod in het dorp?

De vraag is ook of we niet een werkgroep in
het leven moeten roepen die onder begelei-
ding van Thom Vellinga een plan voor de
toekomst gaat ontwikkelen en om met de

gemeente Dongeradeel gaat onderhande-
len. Op de bijeenkomst bleek dat het me-
rendeel van de aanwezigen dit wel zag zit-
ten. Tègelijkertijd bleek ook dat verschillen-
de organisaties de behoefte hadden hier
eerst nog eens in eigen kring rustig over na
te denken.

Er werd afgesproken dat we op woensdag 9
januari weer bijelkaar komen om de voor-
liggende vragen te beantwoorden.

Herstucturering
De bouw van de 4 seniorenwoningen schiet
al op. Het beloven mooie ruime senioren-
woningen te worden met veel ruimte om
het huis. Met de aanleg van de speeltuin zal
worden begonnen als de woningen klaar
zljn.

Sporthal
De sporthal mag blijven! Dat verheugende
bericht kregen we na een raadsvergadering
waarin is afgesproken dat er een convenant
van gemeente en gebruikers van de sporthal
komt.
Daarin zullen afspraken worden gemaakt
over langjarig onderhoud, de exploitatie en
het beheer van de sporthal. Het protest van
de Holwerders die hun sporthal willen be-
houden, heeft dus resultaat gehad! En nu
verder de schouders er onder!

As léste
Dat wie it earst wer. Doarpsbelang winsket
elts in geselliche kryst en àld en nij en ho-
pelik in moaie (strenge) winter.

Sara Hofman
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I}IIERVIE}" THE() BR()ERSMÀ

Zoals t zich wellicht herinnerd had de vo-
rige gernterviewde Anton'§Tiersma in deze

serie kettinginterviews als volgende gast
Theo Broersma aangewezen.
Tot dan toe volstond het een ieder zelf iets
over zijnlhaar eigen leven te vertellen en dat
in te leveren bij de redactie en daarmee
klaar. Ik heb gemeend in deze opzet iets te
veranderen, er een dimensie aan toe te voe-
gen; namelijk die van de interviewer, en za
sta ik op een woensdagavond bij Theo voor
de deur. Ik kom binnen door een smalle
gang met een estriken vloer in een behaag-
lijk verwarmde voorkamer met al even be-
haaglijk zittende banken en stoelen. Vanuit
een bernewein hoor ik een baby genoeglijk
knorren, alle ingrediënten om een lekker
dutje te doen en Theo lekker verder naar de
wedstrijd Ajax-Heerenveen te laten kijken,
maar er moet gewerkt worden. Na een kor-
te rondleiding door de keuken en een ver-
slagje over de manier uraarop ze verbouwd
hebben gaan we zitten.

Op de w staat Heerenveen achter met 1-0
tegen Ajax wat ons beide verwondert.

Theo, geboren 17 juni 1968, is een veelzij-
dig mens. Hij is echtgenoot van Marjolein
Boonstra die hij op de jaarwisseling van
90/91 tijdens hokrock in zijn hart sloot. In
hun verkeringtijd kochten ze een negen-
tiende-eeuws bouwval/koemelkerijtje. Drie
en een half jaar zijn ze bezig geweest met de
renovatie om vervolgens te trouwen in
Harsta-State voor de gemeente en in de
kerk te Hogebeintum voor de zegen van de
Nederlands Hervormde kerkgemeenschap
onder leiding van voormalig voorgangster
te Holwerd Dieuwertie Kaper. Ze zijn de
ouders van Douwe en Mare, resp. 0 en 3
jaar. Douwe zal in december te
Hogebeintum zijn doop ondergaan.

Theo is bestuurslid van de stichting Frysk
Oekumenisk'§T.urkferbàn Hegebeintum
die elke eerste zondag van de maand een

Friese dienst organiseert met voorgangers
van verschillend pluimage (pastoors, domi-
nees en andersoortig theologen uit de meer
gematigde hoek van het christelijke geloof)
Deze kerkdiensten staan steevast garant
voor een volle bak. De volle bak wordt vol-
gens Theo mede veroorzaakt door de laag-
drempeligheid ervan; onder andere het ont-
breken van sociale controle/dwang wordt
door veel kerkgangers als aangenaam erva-
ren: "Niemand die je ter verantwoording
roept §traar Je \fas Afgelopen Zondag".

AIs lid van de met Dokkum gefuseerde vol-
leybalclub DVC, bekend van succesvolle
doch vervlogen tijden, organiseert hij elke
eerste zaterdag van juli het Beachvolleybal-
toernooi op de pier van Holwerd. Hij
houdt zich bezig met het verzamelen/op-
knappen van oude autot, is een toegewijde
bierbrouwerhobbyist, maakt ijs van het be-
kende Amelander drankje Nobel, houdt
van koken, muziek van Queen, maar
schuwt ook het klassieke genre niet als hij
daar de stemming voor heeft.

De favoriete films zijn Nveede-wereldoor-
logsfilms als Zwartboek en De langste dag,
boeken als de ontvoering van Freddy
Heineken en de Da Vinci Code.

Daarnaast heeft hij nog djd over voor een

overheidsbaan bij de Keuringsdienst van
.§í'aren 

als senior controleur chemische pro-
duct veiligheid. In die hoedanigheid waakt
hij over ons welzijn, speciaal over de non-
food afdeling waaÍ make-up, shampoos
maar ook bouwmarktmaterialen, speeltoe-
stellen en speelgoed bijvoorbeeld deel van
uitmaken.
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Na de lagere school en de Mavo kiest hij
voor het middelbaar laboratorium onder-
wijs. Hierna wou hij aanvankelijk nog ho-
gerop maar dit plan werd doorlruist omdat
hij de Ieeftijd had bereikt om onder de wa-
penen te gaan. Na het vervullen van de
dienst had hij vrij snel een baan bij de
Keuringsdienst van'§(i'aren, eerst op het Ia-
boratorium, later bij de buitendienst. Dit
werk doet hij met veel genoegen ook al
heeft het zo zijn scherpe kantjes: Hij is nog
al eens de brenger van slecht nieuws;
\(/anneer producenten/importeurs het niet
aI te nauw nemen met de Europese wetge-
ving en er boetes volgen komen ze Theo op
hun weg tegen! Tijdens zijn werk heeft hij
al vijf reorganisaties voorbij zien komen (na

elke kabinetsformatie moet het altijd weer
hélemaal anders) die de voortgang van de
taken er niet altijd beter op hebben ge-

maakt. De organisatie is daardoor topzwaar
geworden en er ontstaan teveel lagen. De
communicatie met de beleidsbepalers komt
daardoor in het gedrang en het proces ver-
loopt trager dan nodig is. Het zelfstandig
zyn en het feit dat je veel buiten werkt is

daarentegen een van leuke dingen. Boeiend
is ook dat hij ook contact heeft met buiten-
landse ambassades en mee kan beslissen

over het wel of niet importeren van bepaal-
de handelswaar of het aangaan gaan han-
delscontracten. Het werken bij een baas als

deze brengt ook met zich mee dat je in je
privé leven in winkels alle etiketjes leest om
te kijken welke stoffen je in feite koopt en
consumeert; Theo: "Als je alles zou weten
over hoe het gemaakt wordt en met welke
stoffèn...!" Bij sommige dingen conclu-
deert hij, moet je niet teveel blijven stil-
staan, anders heb je geen leven meer.

Het wonen in Holwerd bevalt hem altijd
zeer goed, met name de ligging van het
dorp en de manier waarop een rvesterstorm
hier bijvoorbeeld kan huishouden vindt hij
prachtig. De Holwerder vaart, de ruimte

die hier zomaaÍ voorhanden is, de holwer-
der pier zijn allemaal dingen waar hij bui-
tengewoon veel me opheeft. Ook het feit
dat er in Holwerd nog hoofdklasse gekaatst
word, er festiviteiten zyn die ons konings-
huis op dertig april in een zonnig daglicht
zetten; Allemaal mooi.

Er zou naast deze dingen ook nog wel plaats
voor een echt dorpsfeest zijn. U merkt het,
Theo houdt van een feestie! Over het initi-
atief uit dit dorp om van de '§7'esterpolder

een meer te maken met strand en eilandjes
is hij ook laaiend enthousiast. Het zou een

enoÍme impuls geven in de status en voort-
gang van dit dorp!

Over de toekomst van ons allemaal, en dan
bedoel ik de hele planeet is Theo niet som-
ber. Het zal hier wat vaker en langer mooi
weer worden, alleen zullen we de echte win-
ters wel missen op den duur. "'§?'at is er
mooier dan de ijzers onder te binden bij
vijftien graden onder nul, de Holwerder
vaart richting Dokkumer Ee te schaatsen,

om t avonds bij thuiskomst een dampende
pan met snert, stamppot of Irish stew met
veel honger en smaak burgemeester te ma-
ken?!"

Over onze huidige regering zegt Theo dat
hij de indruk heeft dat ze hun best doen.
Op internationaal niveau houdt hy zijn
hart echter vast met een gevaarlijk persoon
als George Bush die de scepter zwaait.

Na een lang interview, een gezellige avond
en een paar flesjes vannaar ik aanneem, het
zuiverste bier neem ik met een hoofd vol
woorden en ideeën afscheid van Theo en
Marjolein en Douwe.

Interviewer: Frans Fennema

Volgende geïhterviewde:
Renze van Slooten
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Eerste kerstdag 25 dec.

Tweede kerstdag 26 dec.

30 dec.

31 dec.

lGRt0tEl{$Eil IfiRSI 2007

Gereformeerde Gemeente
I.K.O. 24 dec. Ds. E. Jongstra in de Herv. Kerk.

yerzoÍgr door de leiding en kinderen van de

Kindernevendienst.
Dhr. G. Riemersma, m.m.v. Chr. Muziek Ver.

De Bazuin.
Dhr. T.A. Simonides.
Dhr. G. Riemersma.

Ds. E. Jongstra, m.m.v. de Seefugeltsjes.

dienst in de Doopsgezinde Kerk.
Ds E. Jongstra in Blije.
Ds. E. Jongstra in Brantgum.
Ds. E. Jongstra in Blije.

Dhr. G. Riemersma, Vesper.

Mw. K. Roosma-de Vries, Vesper.

Kerstfeest met de Zondagschool.
Ds. E. Jongstra, in de Herv.Kerk.
Mw. K. Roosma-de Vries, m.m.v.
§Tillibrordus koor
Da. K. Zeilstra-de Boer

22.00 uur
9.30 uur

9.30 uur

11.00 uur
19.30 uur

Hervormde Gemeente
I.K.O. 24 dec. 22.00 uur
eerste kerstdag 25 dec. 10.00 uur

30 dec. 9.30 uur
31 dec. 18.30 uur
31 dec. 19.30 uur

Doopsgezinde Gemeente
I.K.O. 12 dec. 19.30 uur
I.K.O. 19 dec. 19.30 uur

24 dec. 19.00 uur
I.K.O. 24 dec. 22.00 uur
Eerste kerstdag 25 dec. 10.00 uur

31 dec. 17.00 uur

Voor informatie over de Doopsgezinde Gemeente: www.dgholwerd.dooPsgezind.nl

Gezamelij ke Vrouwen Vereni gingen
Kerswiering 17 dec. 16.00 uur Bosma's plein

AIle gemeenten nodigen u allen van harte uit.

De collecten in de I.K.O, diensten zijn bestemd voor Bauke en Tineke Holwerda voor een

project in Bali.

MEDEDEtIl{O

o
D te vrijwilligers van de kankerbestrijding een bedrag van
€ de dorpen'§í'aaksens, Elba, Brantgum, Raard, Holwerd
en Foudgum.

Hulde voor coördinator Renze van Slooten et zljn lokale collectanten die zich belangeloos
in zetren voor anderen die lijden aan deze ziekte, en voor de wetenschap die zichbezrg
houdt met de preventie en bestrijding hiervan.
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HEI MUZIEI(I(ORPS TRESTEI{DO H()[WERD, lJ!ERIilO 40.IÀRIO JUBII.EUM

Pinkstermaandag zou ter gelegenheid van
het  }-jarig bestaan van Crescendo een

concours worden gehouden.
Hoewel aanvankelijk de lucht 's morgens
nog dreigde en er ook enkele buitjes kwa-
men, was, toen om 11 uur de receptie een

aanvang nam, het weer goed en 't is dit den
geheelen dag gebleven.
Toen de voorzitter van de feestcommissie
het openingswoord sprak was de ruime
feesttent, die plaats bood voor 1 100 bezoe-

kers, meer dan vol.
Na de opening speelde de jubileerende ver-
eeniging, onder leiding van zljn vroegeren

directeur, den heer '§7'. de Jong van
Leeuwarden een marsch..

De herdenkingsrede werd uitgesproken
door den voorzitter, den heer G. Feringa.

Deze deed vooral uitkomen met welke
moeilijkheden Crescendo in 1896 opge-
richt was. Hij roemde ten zeerste de groote
verdiensten van den heer \il de Jong, die
van 1909 tot 1929 directeur was en
Crescendo wist te brengen op den hoogsten
sport van de ladder voor dilettanten-veree-
nigingen. Tevens wijdde hij waardeerende
woorden aan den eerevoorzitter, den heer
W.A. Hiddema, die zoowel financieel als

moreel steeds de vereeniging had gesteund.
Spreker noemde verder de vele verdiensten
van het eerelid, den heer Tj. Heeringa en
van de oudleden de heeren R. Koopmans,
G. Bijlstra, J. van der Jas en I. van der
Meulen, terwijl hij tevens hulde bracht aan

alle, gedeeltelijk aanwezige, oudleden van
de vereeniging.

Sawar efkes blazc op 'e ,in* yn "It Keechjc" (x.1932)
Atbter.ste rij v.I.n,r,: I " Waiing Vcklema 2. Dauwe R.ollingsu'iet'J. Syrxe E- Ade-
rna 1- Anne l.ijz.enga 5" W$ Haekstra 6. Roel ns 7. Cerrit Bnltjes §- ftrel
Jongedijk. Voorsts rij: i. Jacob v*n der Jas 2. Jacob §r;sthumu.t 3- Ktsas A m§
4, Harm l)jzenga 5. Symxn Eretuwers 6. lcap Tilsrm 7. Dirk Adema
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Na deze rede was er gelegenheid de vereni-
ging te complimenteeren, waaryan onder
meer gebruik maakten de heeren R.
Timmer, voorzitter van den Frieschen
Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen;
I.H. Bierma, wethouder van'§?'estdongera-
deel; S.J. Postma van Leeuwarden als oud-
lid; S. Jouta en J. Jouta namens de zangver-
eeniging "Nut en Nocht"; J.D. Heeringa
namens het vrijzinnig kerkkoor; mej. R.
Elzinga namens de vereeniging
"Concordia" ; P'§7'illemsen voor
zangvereeni ging "de Dageraad" ;

Hartmans namens de muziek-
vereeniging "Bliia" en J.
Leijenaar namens de Jazzband.

Hierna bood mevr. lGamer-
Visser namens een damescomi-
té de vereeniging een nieuw
vaandel aan, waarbij door tien
meisjes een toepasselijk versje
werd gezongen.
Nadat door ongeveer honderd
kinderen Marcia Castagnole
(kleppermarsch van Jan Morks)
was uitgevoerd, sloot de voor-
zitter de receptie met een
woord van dank voor de groote
belangstelling.
De muziekvereniging
"Harmonie" van Ternaard
bracht tijdens de receptie een

serenade. Hierna volgde een

optocht van de deelnemende
corpsen door 't dorp, wat een

schitterende aanblik bood. Na
afloop hiervan begon het con-
cours.

Aldus beschreven door een
journalist van de Leeuwarder
Courant in het jaar 1936. Meer
van soortgelijke verhalen kunt
u vinden in het alleraardigste
jubileumboek "Hoog Crescen-

do" dat in 1996 is verschenen ter ere yan

het honderdjarig bestaan van muziekvere-
niging Crescendo. Het 200 pagina's bevat-
tende boekwerkje is geheel geschreven door
de eigen leden! Bent u nog niet in het bezit
van een exemplaar?? Niet getreurd, ze zijn
voor € 9,00 nog steeds te verkrijgen bij
Henk §Tillemsen,'§7'aling Dij kstrastr.;'itte 5,
rcL.561035.

Schoolschriftje

Niets danst hier sierlijk op de blauwe lijntjes,

niets nog wil stevig staande lijken
of vormt een geheel, niets heeft eigenheid

omdat alles trillerig blijft, dun, kleintjes,

en zichtbaar pas op papier komt kijken,

nog niet in grote vergeefsheid ingewijd.

Zie hoe schuin ze achteroverhellen:

de st 'Bge A en dan de ingesnoerde B,

opvalt dat de'§7'tamelijk scherp stekelt,
't is heel moeilijk voor te stellen

\ryaarom de Z zo zrcht naar zee

en zomernachten waarin het krekelt...

hoe dwaalt ie af die dwarse D!
De G gaapt met een onverholen geeuw,

de kroontjespen schaatst hier een scheve schaats-

de ftromme K is bij lange na niet om te kussen

de stramme S wringt zich en vlekt een schreeuw

alles is vertederend ondermaats,

hoofdletters, ophalen en lussen.

Het zijn mijn allereerste hanenpoten

van schoonschrijven het tegendeel,

kreukelig als binnengesmokkelde brieven,

die het verlangen naar buiten vergroten

ondanks piratenvlag en quarantaine-geel...

wel in 't gelid om de meester te gelieven.

Y.S. Breugelmans
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Zaterdrg 27 Oktober hebben we als

Activiteiten Commissie Holwerd een spo-
kentocht georganiseerd.

Veel vragen kwa-men natuurlijk naar boven
over hoe en wat? Al gauw bleek dat we ont-
zettend veel vrijwilligers konden krijgen,
wat natuurlijk een heerlijk gevoel voor ons
was. Zelfs in de laatste voorbereidingen wa-
ren er nog mensen die graag iets over had-
den om hun dorpsgenoten de stuipen op
het lijf te jagen. Iedereen wist wel raad met
hun opdrachg nll. za eng en echt mogelijk.

Nou dat hebben de kinderen en zelfs de
volwassenen ge\Meten. Rest mij alleen nog
te zeggen: AILE VRIJ\TILLIGERS,
ONTZETTEND BEDANKT voor jullie
bijdrage aan dit spooktakel. Zonder jullie
zou dit niet tot zo'n groot succes hebben
kunnen komen. En natuurlijk ook de
DEELNEMERS, maar liefts 140 inschrij-
vingen. Met andere woorden, een vervolg
zit er misschien wel aan te komen.

Hieronder treffen we tlvee verhalen aan van
deelnemers aan dezebizare tocht, want dat
was het toch wel.

Zaterdag2T oktober was het zo ver..... De
spokentocht!!!!! '§í'e verzamelden bij the
Sound, daar moesten we in een busje, die
bracht ons naar het bos. In het begin van
het bos zat een griezelig monster. Op het
veldje stond een enge heks in een ketel te
roeren. Daar moesten we om de beurt in
die ketel graaien. Daar zaten allemaal lollies
in met gekookte macaroni. Daarna gingen
we weer verder over een paaiqe vol met
houtsnippers. Daar zweefiCen allemaal spo-
ken rond. Toen kwamen we bij een kleed,
we moesten raden wie daar onder zat. Het
was Graaf Drakula!!! Toen we uit het bos
loryamen liepen we naar een tent. Daar gin-
gen we doorheen, er hingen ook allemaal

plastic zakken. ]ille hoorden wel wat maar er
was niets. Toen liepen \Me weer terug naar
the Sound. Het was een ontzettend leuke,
spannende avond.

Groetjes

Joyce Barendsen.

Spoketocht twatuzendsàwn te Holwerd
Na weken van voorbereiding was het dan
eindelijk zover. Op zaterdag 28 oktober
werd er door de activiteitencommissie een
spokentocht georganiseerd. Jong en oud
hadden zich opgegeven, niet wetende wat
hun te wachten stond...

'§í'e werden verwelkomd in de sound en je
was gelijk in de Halloween sfeer. De jeugd
werd eerst in groepjes in een geblindeerde
bus naar het Gebusbosk gereden. Daar
maakten ze huiveringwekkende taferelen
mee. Voor sommige stoere knapen was het
soms ook even te eng en wisten niet hoe
snel ze moesten vluchten voor de spoken.
Gelukkig zrln alle kinderen weer veilig
teruggekomen bij de sound en kregen daar
nog een kleine versnapering. En ja.... Toen
kwam het...de oudere jeugd van Holwerd..
In de leeftijd van 12-651Nu gingen de rem-
men werkelijk los!!

De route begon via de camping waar we bij
een Duitse lijlschouwer naar binnen wer-
den gelokt Eenmaal daar aangekomen wer-
den we bevolen een lijk met een volle maag
te ontleden. Doodeng en wat goor!!! Al gil-
lend over de sloot springend, dwars door de
weilanden richting de rondweg vluchtten
we richting het ijsbaanbosk. Daar aangeko-
men werd het iislik stil...Langz,aam werden
we in een val gelokt. §7e moesten kruipend
door een tunnel waar we van alle kanten
door handen en kettingzagen werden be-
dreigd. Zo snel we konden wilden we die
tunnel uit en daar...VRESELIJK...\7AL-
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GELIJK: W'e kropen over een glas-
plaat..../onder die glasplaat/ging ineens
een fel licht branden en...er lag een lijk-
bleek figuur onder de grond. '§7'e meenden
de maden met een vreselijke stank uit zijn
neus te zien kruipen...... Bah wat eng!!!
Net of je over een lijkkist kroop!! Jömig,
wat konden wij ineens snel over lijkkisten
lruipen en wat waren wij bangzrg.

Dit was nog maar het begin..'§(i'at stond ons
nu nog meer te wachten?'§í'e moesten door,
er was nu geen weg meer terug. Omdat wij
de eersten waren wisten we totaal niet wat
ons te wachten stond. Later hoorde je gegil
op verschillende plekken. Dat maakte het
het toen wel heel spannend. Langs de hele
route waren lichtjes en lichtgwende arm-
bandjes opgehangen; Deze moesten we vol-
gen (super goed geregeld).

'§7'e liepen met gespitste ogen en oren ver-
der door het ysbaanbosk. Toch schrokken
we ons weer een hoedje toen ineens 2 (ge-

zellige) griezels uit het niets opdoken die
heerlijk aan het genieten ï\r'aren van een tia
maria. '§7'e waren daarna snel het bos uit...
pfff even bijkomen...

De route ging verder door de weilanden
richting de spoorbrëge bij Hessel Hiddema.
De brug was "afgesloten" en we moesten
peddelen naar de overkant (er Iag een boot-
je klaar). Tijdens de korte overtocht werden
we opgeschrikt door een duiker die ineens
uit het water omhoog gehesen werd.
Aangekomen aan de kant hoorden we de
gekste geluiden om ons heen. '§7'ederom

een spannende ervaring. Het schelpenpaad-
je langs de loodsen van Hiddema was ook
doodeng. Vanuit de bosjes werden we door
verschillende wezens besprongen en bespo-
ten. Nooit geweten dat we allemaal zo'n
goede conditie hadden...we bleven maar
rennen en gillen..."/Snel de weg over!"/..en
stonden we voor het volgende grieznlige

bos..het Tèebusbosk!!! Het pad leidde ons
naar een of andere waarzegster. Bij haar liep
een man met een Grote Zeis te zwaaien.
Een mooi schouwspel maar o wat.waren we
op onze hoede..Stel toch dat er weer ie-
mand vanuit de bosjes zou komen?. Verder
het bos in werden de paadjes smaller en
donkerder...heel eng gewoon. Je weet ge-

woon dat er wat gaat gebeuren..maar wan-
neer??? Plots waren er flitslichten en voor
we er erg in hadden zaten we onder de kip-
pen en de kippen onder ons. Nét bëst!! Snel
verder het donkere bos in. Bijna waren we
het bos uit en toen werden we vanuit een

kuil vastgegrepen bij onze benen. Wat ze

ook al niet allemaal bedacht hebben om
ons bang te maken...en bang waren we ab-
soluut ook al weet je dat het allemaal be-

kenden zijn.

'§í'at waren we blij dat we het Teebusbosk
overleefcl hadden. Achter ons hoorden we
de andere groepen gillen, rennen en
schreeuwen. Geweldig. Nu er volgens ons
geen bos meer was dachten wij dat het ge-

vaar geweken was. Heerlijk relaxed liepen
we over het schelpenpaadje richting de kas-
sen (elbasterwei). Ineens vanuit het niets
werden we gepakt. . . gegrepen..bijna gemo-
lesteerd door een stel sterke griezelige man-
nen. '§?'at gebeurde hier allemaal..het ging
zo snel. '§l'e konden alleen nog maar
schreeuwen van angst, Ze smeten ons in
een geblindeerde bus vol stro en we werden
achter de sporthal weer gedumpt. Door een

grote gorilla. En nu...wat doen we hier
nou???

Nooit geweten dat er zoveel bos en bosjes

zijn rondom Holwerd. '§í'ant ook hier wer-
den we door het struikgewas verrast door
vele monsters, lijken, kettingzagers die an-
deren onthoofden.. bosj esmannen, zombies,
kortom, RENNEN... Gauw de sloot over
op het fietspad aan de ternaarderweg. Terug
gekomen bij de sound haramen we opge-
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lucht en laaiend enthousiast binnen.
'§(/'at een verhalen kwamen er los.
'§í'at een organisatie. En wat gewel-
dig dat we dit met elkaar konden
beleven. \7at normaal altijd misluk-
te lukte dezr avond wel. /SAMENi
griezelen. . .. ISAMEN/ lol!!!'§í'at een

onvergetelijke gezellige nachtmerrie
met heel veel vrijwilligers die dit al-
lemaal mogelijk hebben gemaakt.
Fantastisch..we hebben genoten.
Dank jullie wel.

Pietsje Miedema-Schaap
Gea Malda-Osinga

Aryette Anjema-Meijer

MEDTDEI.IilO

Nieuws van ijsclub "Vriendschap"

Doarpsgenoaten!
Is it jim opfallen dat der in nij stek by de iisbaan kommen is? En dat se de yngong nei de
iisbaan fernijd hawwe, mei stiennen en dat er ek om it iisbaanhok een goed paad leit?
Geweldich bestjoer! No mar hoopje op winter en dat er in protte reedriden wurde kin op
de iisbaan van ijsclub Vriendschap. Miskjin :in it hok ek noch ris ferve wurde in oare kear,
dan kin it wer jierren mei.

t1

{

DeZuiderueelijn

Na 10 jaar dan toch nog van de baan,

t Regeer laat de laatste trein zo gaan.

t'§(/'as financieel geen haalbare kaart,

t Noorden is dit project niet waard,

\7im Kok heeft het ons eerst toegezegd,

Dat het in 2010 zou worden aangelegd,

Zo zie je dat politieke afspraken

Zonder meer in de prullenmand geraken

AIs straks de verkiezingen weer gaan komen

Beloven ze ons allen weer de stoutste dromen

Heeft het voor ons eigenlijk nog wel zin

Of duiken we voor niets het stemhokje in.
t Vertrouwen in de politiek is ver te zoeken,

Ze wringen zich in alle hoeken,

t Kiezersbedrog in optima vorm

Om niet te spreken van waarde en norm

Ze zrtten het noorden op dood spoor,

De Randstad heeft weer een streepje voor

Zelaten ons de eigen boontjes doppen

Zo gaan we langpaam naar de knoppen.

Bedankt heren voor dit besluit,

Het laatste lampje gaat nu uit,
§7ij hebben ons er bij neer te leggen
'Wel 

stemmen maar niets te zeggent,

Monte de Boer
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Na het stormachtige weer en het hoge wa-
ter hadden we het niet meer verwacht maar
tóch kwam Sinterklaas op 17 november om
14.00 uur precies aan op de pier van
Holwerd. Vergezeld met wel meer dan 10

zwaÍte pieten!! Er lijken ieder jaar wel meer
pieten naar Holwerd te willen. Logisch,
hier wonen immers de allerliefste kinde-
ren!? De Sint gaat aardig met de tijd mee
want i.p.v. de vertrouwde stoomboot kwam
hij dit jaar met een speedboot.

En hoe hij het doet op zijn hoge leeftijd is
ons een raadsel, maar hij klom nog zrer be-
hendig bij het "zwemmerstrapje" omhoog.
Dat hij het geweldig vond om alle kinderen
van Holwerd weer te zien spreekt voor zich.
Na een kort welkomstwoord werden de
Sint en zijn Piterbazen naar de sound ge-

bracht waar een "gelukkig" weerzien volgde
met z4n paard Amerigo. Het arme dier had
zich nog niet voldoende hersteld van iln
lange reis naar Nederland en liet zich niet
zomaaÍ bestijgen door zijn trouwe Baas.

Dit leverde enkele angstige momenten op
maar uiteindelijk herkende de schimmel
zijn grote vriend en liet het allemaal gelaten
toe.

Na de rondrit door het dorp kwam de
Goedheilig man rond 15.00 uur aan bij 't
Sintrum. Hier konden de kinderen zich al-
lemaal heerlijk uit leven op de dansvloer.
De kinderen tot groep 2 mochten later met
Sinterklaas naar de kleine zaal om een mooi
pieten masker te kleuren en wie wilde en
durfde mocht nog even bij Sinterklaas ko-
men om wat te vertellen. De oudere kinde-
ren tot groep 8 hadden een ABC quiz. Na
dit alles was er nog even tijd om samen met
de zwarte pieten te dansen.
Nadat Sinterklaas en zijn pieten waren uit
gezwaaid was het feest ook bijna ten einde
en lnegen alle kinderen iets lekkers mee
naar huis.

Tot onze grote spijt heeft één van Sint zijn
pieten ons verteld dat hij volgend jaar niet
\Àreer mee naar Holwerd komt. Hij is be-
noemd tot directeur van de chocoladeletter
fabriek in Spanje en heeft het dan te druk
om mee naar Nederland te komen.
Hoewel we hem zullen mrssen, wensen we
hem natuurlijk veel succes met zijn nieuwe
functie en willen hem langs deze weg be-
danken voor alle jaren dat hij hier in
Holwerd de kinderen van pepernoten en
cadeautjes heeft voorzien. Zwarte piet M
bedankt!!
Hoewel dit een hele organisatie is, blijft dit
voor ons toch weer één van de leukste acti-
viteiten om te regelen (ook mede danlay
een hele enthousiaste ploeg!!) en we zien al-
weer uit naar volgend jaar!!!

Tot zover de intocht.

Jaaroverzicht activiteiten
Zo op het einde van het jaar kunnen we
terug zien op een geweldig jaar met heel
veel succesvolle activiteiten. Hier en daar
voor verbeteringen vatbaar maar ook wij
kunnen van kleine foutjes leren.

'W'at is er allemaal ook alweer gebeurd in
2007??

* 25 FEBRUARI: Kopke snert-tocht, flink
afzien (voor de onervaren loper) met echt
snert weer!!

* 24 MAARI: Playbackshow, geweldig om
aan mee te doen en naar te kijken.

* T'§7EEDE PAASDAG: Paaseizoeken,
blijft spannend voor onze jongere dorps-
bewoners.

* 2 MEI: Viswedstriid, hartstikke gezellig
en volgend jaar willen we er nacht vissen
achter aan doen voor de ouderen. En dan
iets later in het jaar.

t2
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* 2 JUNI: Sumo-worstelen met na afloop
een optreden van Grutte Geart. Hierover
kunnen we kort zijn. Als u hier niet bij
bent geweest heeft u écht iets gemistlllkijk
maar op: http://nl.youtube.com/watch?
v=xl5BFHQf0d8.

* 17 AUGUSTUS: Tentendorp, het wordt
misschien wat vervelend, maar wít leuk
om te organiseren en er bij te zijnl!! Om
niet in herhaling te vallen; Youtube was

erbij.
. 27 OKTOBER: Halloween"spook'takel:

een hele organisatie maar zéér geslaagd!!!
* 17 NOVEMBER: Intocht Sinterklaas.

Hier gaan alle kinderhartjes altijd sneller
van kloppen!!!

Het was een ontzettend druk jaar maar ook
geweldig om te doen.

'§7'e gaan nu even achteroverhangen om
weer inspiratie op te doen. Voor het ko-
mende jaar zqn we van plan zyn om de
"gouwe ouwe" van stal te halen namelijk de
"bejaarden reis" een reis voor bejaarden
door niet-bejaarden. De vrijwilligers heb-
ben zich al gemeld en nu alleen nog een bus

vol "bejaarden' die zin hebben aan een ge-

zellige dag!!l

Ook zijn we bezig met een eigen website
waarop u alle info kunt vinden over onze

activiteiten en leuke fotot kunt bekijken.

Hierover lrijgt u nog bericht. \íe zoeken
nog naar een leuke korte mídr duidelijke
naam voor deze website. Heeft u hier een

goed idee voor, aarzel dan niet en mail dit
dan naar: ianketzer@home.nl

Mocht u nog vragen, ideeën, opmerkingen,
klachten of iets dergelijks hebben bespreek
dit dan niet alleen met de buurman/vrouw
maar kom ook naar ons toe en meld dit bij
één van ons. Alleen dín kunnen we er iets

mee doen en maken we alles nog leuker in
dit dijk van een dorp!!!

Tot slot willen wij alle sponsoren, vrijwilli-
gers en verenigingen van het afgelopen jaar
die zich hebben ingezet ontzettend bedan-
ken, hoe klein of groot het ook magzijn ge-

weest.

WE KLINNEN NIET ZONDERJUL.
LIE INZET OF BTJDRAGE!!! SUPER!!

Vanaf deze kant willen wij iedereen alvast
een hele gezellige decembermaand toewen-
sen, een goede jaarwisseling en volgend jaar
gaan wij er weer met frisse moed keihard
tegenaan!!!!

Vr. gr. Activiteiten com. Holwerd:
Yvonne Terpstra, Chris Dijkstra,
Tina de Hoop, Arjan Barendse,

Anyta Veenema (NIELIWD,
Maaike Jongsma en

Nina de Jong.

MEDEDEI.IilO

Nieuwe naaiclub
Sinds kort hebben we er een club bij in Holwerd; Jantje van der Bos en Ada Kanger zijn
deze opgestart en laten langs deze weg weten dat er nog plaats is voor meer leden. Mocht
u interesse hebben dan kunt u met hen contact opnemen.

Jantje haar telefoonnummer is 0519-562126 - en Ada haar nummer is 0519-561425

13
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MEDEDEI.IilO

Hallo dorpsgenoten,

Langs deze weg willen de kinderen van de Tsjelke en de Ploos van Amstelskoalle en het
speciaal onderwijs u van harte bedanken voor de gulle gaven, die zij mochten ophalen met
het Sint Maarten lopen afgelopen maandag 12 november 2007 (zie ook bijgaande foto's).

201 Schoenendozen, zijn 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 zyn nog 4 separate dozen meegegaan
met overige spullen die niet meer in de
schoenendozen pasten.

Dit jaar gaan de dozen naar Malawi,
Moldavië en Pakistan.

Ook namens de teams en activiteitencom-
missies van de Tsjelke en de Ploos van
Amstelskoalle HEEL HEEL HARIELIJK
DANK.

i
l

I

I

Gerrie Hania

14
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MÀSSÀoEPRÀ!fitJl( ÀÀflft VAlt DtJt(

Hallo mensen uit Holwerd en omgeving,

De meesten kennen mij als AÍke van der
Hoop van Installatiebedrijf van der Hoop,
maar sinds kort ben ik ook actief in
Holwerd als massagetherapeut in mijn ei-
gen praktijk 'Massagepraktijk Aafke van
Dijk die gevesdgd is naast ons huis op
Voorstraat 4.

AI jaren ben ik in het bezit van het diploma
sportmassage en -verzorging. In maart
2006 ben ik cursussen gaan volgen bij
Dutch Bodywork Academy (D.B.A.), om-
dat ik mij verder wilde bekwamen in het
masseren. Inmiddels ben ik voor het theo-
rie- en het praktijkexamen geslaagd en ben
ik in het bezit van het diploma 'Manueel
Praktizijn.

Hierdoor heb ik mij kunnen aansluiten als
A-therapeut bij de beroepsvereniging
N.V.S.T. (Nederlandse Vereni-ging van
Soma Therapeuten). Deze vereniging stelt
stevige eisen aan haar leden op het gebied
van kennis, praktijkvoering, gedrag en des-
kundigheid. Mede hierdoor vergoeden veel
ziektekostenverzekeraars www.massage-
praktijk.nl/pages/verzekering.htm (geheel

of gedeeltelijk) de kosten die gemaakt wor-
den bij behandeling door een N.VS.T.-the-
raPeut.

Er zyn veel massagemethoden mogelijk.
Om te beginnen de Klassieke Massage.
Deze behandeling kan op twee manieren
worden gegeven. Ten eerste ter ontspanning
van het lichaam en ten tweede ter voorbe-
reiding op een (sportieve) prestatie. Een
tweede massagemethode is de Segmentale
Massagetechniek.

Een derde massagemethode is Shiatsu
Ryoho. Dit is een drukpuntmassage die zijn
oorsprong heeft in Japan en betekent letter-

lijk vingerdruk. Shiatsu kan gegeven wor-
den op een massagetafel, op de vloer of op
een speciaal hiervoor ontworpen massage-

stoel.

Shiatsu is geschikt voor iedereen. Het is
ontspannend, het heeft een diepe helende
werking, het helpt je om je krachten weer
terug te vinden en het brengt je dichter bij
je'zelf' .

Binnenkort hoop ik mijn diploma
Voetreflexologie te halen. Heel erg interes-
sant om te geven en heerlijk om te onder-
gaan!

E r zijn heel veel massagemethoden en com-
binaties mogelijk, waardoor er voor ieder-
een een massage op maat is samen te stel-
len. Zodra er een ideaal evenwicht bestaat
tussen lichaam en geest, dan is een mens
kerngezond en staat hij of zij vrolijk in het
leven.

Dit ideaalbeeld willen wij toch allemaal
graag bereiken? Door het geven van deze

massages hoop ik voor iedereen te bevorde-
ren dat men meer in balans wordt gebracht
en daardoor soepeler in het leven komt te
staan.

Bent u nieuwsgierig geworden? Bel dan om
een afspraak te maken!

Massagepraktijk AaÍke van Difk

Voorstraat 4
9151 HE Holwerd
Tè1.: 0519-562436

Mobiel: 0625-147889

Email: massagepraktijk@aafkevandijk.nl
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U'I$ U DÀI...

... Er overal ter wereld mensen zí)n die zich

ergeren aan autot die op de stoep staan

geparkeerd?

... Dit voor mensen die slecht ter been zijn
(rollatorgebruikers met name) ook in-

derdaad gevaarlijke situaties kan opleve-

ren?

... De genoemde slecht -ter -been- zijnde

mensen ook vaak nog voor de drollen

van de hondeneigenaren moeten uitwij-
ken wat elke keer neerkomt op een sur-

vivaltocht die hun vermogens ver te bo-

ven gaat?

... Deze situatie zélfs in een dorp als

Holwerd blijkt voor te komen?

... Holwerd al meer dan duizend jaar oud

is?

... '§7'e desondanks met zijn allen toch

moeten nadenken over de toekomst van

ons dorp?

... Er gelukkig naast dit soort situaties ook

genoeg dingen in Holwerd gebeuren die

ons dorp de moeite waard maken om in
te wonen?

... De Leeuwarder Courant het archief op

internet heeft gezet? www.archiefleeuw-

ardercourant.nl

... Je daar heel wat berichten over het eigen

dorp terug kan vinden die soms terug

gaan tot in de 18e eeuw?

... Er vijf nieuwe prachtige ansichtkaarten

van ons dorp te koop zijn voor €1,50
p.st.?

.§wwp &ffi w&w
& &r§

Voor strak en daarzaam
b i n n e n -/b u ite n s c h i I d e rwe r k

Glaszetten en hehangen

Isiessensweg I Waaxens
0519-561989 06-255765966

l1
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UITVÀÀRTVEREI{IOII{O "DE LÀÀISIE EER"

Secretariaat: Pólewei ll, 9151 HX Holwerd;
tel. 0519 - 562086.
Corresp.adres: Postbus 3,9150 AA Holwerd
Aangesloten bij de Federatie van Uiwaarwer-
enigingen in Friesland.

De vereniging
In één van de provinciale vergaderingen die
de Friese Federatie belegde, benadrukte de
voorzitter het belang van de plaatselijke
verenigingen. "LJ geeft invulling aan één
van de belangrijkste gebeurtenissen waar
mensen, neen naasten, voor komen te
staan. lJ geeft invulling aan de rouw in uw
Ieefomgeving. Dat doet u op een wijze zo-
als het sterfhuis dat wenst en - zoals u het
gewend bent - met veel zorg, veel inzet en
betrokkenheid.
In deze vergadering mag dat gezegd worden
en geven wij daar aandacht aan, maar ver-
der doet u dit werk in stilte en eigenlijk
moet dat ook zo blijven.
Toch is het niet ondenkbaar dat de uiwoe-
ring van een uitvaart geleidelijk zal veran-
deren. De organisaties van plechtigheden
veranderen omdat de elkaar opvolgende ge-
neraties andere levenswijzen kennen.
Verschillende omroeporganisaties geven in
een aantal programma's aandacht aan het
overlijden".

Creativiteit
Over verandering gesproken: EIke keer als

ik de maandbladen 'lJitvaart' en
'lJiwaarnvezen' onder ogen krijg, verbaas
ik mij over de 'nieuwigheden' waarover
men publiceert en de creativiteit die men in
die nieuwe producten tentoonspreidt:

Kisten
Bogra - een bedrijf voor graf- en crematie-
kisten - heeft een aantal 'eco-kisten' in het
assortiment. De nieuwste is een 'basic' mas-
sief eiken kist, model Paulus II. Een kist
met geïntegreerde touwgrepen en zonder
sluitschroeven. Daarnaast nog een kist van
ongelakt naaldhout en enkele modellen van
onbehandeld populierenhout. En dan nog
de zeemankist, van ongeschaafcl hout, tou-

H()TWERD

wen grepen en zonder binnenbekleding.
De term écoproof is een beetje misleidend,
want alle kisten voldoen uiteraard aan de
wettelijke milieunormen. Dat de vraag naar
éco-kisten' groeit is niet zozeer om het mi-
Iieu te sparen maar omdat sommigen vin-
den dat deze kisten, met hun natuurlijke
uitstraling, passen bij de persoonlijkheid
van de overledene.

ljrnen
Beeldend kunstenaars ontwikkelden urnen
van ztjde. De urnen zljn er in drie vormen:
de klassieke buidelvorm, een kubistische
vorm en een ronde vorm. Deze laatste is

ook geschikt om er een standaard urn in de
plaatsen. Iedere urn is uniek en wordt naar
kleurvoorkeur gemaakt. Een'binnenurn'
van parachutezrjde wordt erbij geleverd.
Een andere kunstenares begeleidt mensen
die zelf een urn willen maken. Na docent
verpleegkunde te zijn geweest, Iater drie
jaar gewerkt te hebben bij een uiwaart-
ondernemer en kanker te hebben overwon-
nen, kan zíj zich inleven in de situatie van
rouwenden.

Grafsteenadviseur
Een bedrijf dat onafhankelijk advies geeft
over grafstenen. .Het gaat niet alleen over
monumenten uitgevoerd in steen, maar
ook gemaakt van glas, staal of hout.

Felicitaties
Een uitvaartondernemer in Rotterdam
stuurde een felicitatiebrief aan mensen die
65 jaar werden. In die brief stond ook een
aanbeveling om ook eens de uiwaartzaken
te gaan regelen.
Yraag aan een aantal vakmensen: Is dat een
goede manier van klanten werven?

Over het algemeen keurden de vakmensen
deze manier van 'klanten werven' af. Zi1
zouden dit niet zo doen. Een voormalig uit-
vaartondernemer uit Nieuwegein (Tirinstra
- naam gefingeerd) neemt hier resoluut af-
stand van. Twintig jaar geleden maakte hij
zelf reclame op de kabeltelevisie, maar liet
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gewoon zien dat hij er was. Zorgen voor
naamsbekendheid. Meer niet.
Geen product of dienst
"En als er dan iemand
gen ze: Ja, die Tirinstra
moeten we hebben." Sommigen zijn heel
creatief.

Enquëte
In de afgelopen maanden hield de Friese
Federatie een enquëte onder de ruim 200
aangesloten verenigingen. Hen werd ver-
zocht een aantal stellingen en vragen te be-
antwoorden. Uit deze enquëte bleek een
grote bestuursbetrokkenheid en de wil om
rou\M- en trouw in de plaatselijke gemeen-
schap te behouden. Kort samengevat is de
primaire doelstelling: zorg. Financiële as-
pecten, hoewel niet onbelangrijk, bleken
ondergeschikt.

Herinneringen
Kortgeleden zag ik een indringende repor-
tage over een menselijke vrucht die na een
zwangerschap van minder dan 24 weken
werd geboren. Er werd gevochten om het
leven te behouden; door het kind zelf en
door de artsen. Helaas overleed het korte
tijd later. De ouders werden zeer deskundig
begeleid, zowel voor- als na het overlijden.
Op een gegeven moment vraagt de arts aan
de ouders: 'Gaat u mee, dan gaan we nu
herinneringen vastleggen'.

Met andere woorden:'§7'e maken voor u een
fotoreportage van uw baby. Ook van een
uiwaart kan het belangrijk zijn herinnerin-
gen vast te leggen. Voor de familie kan dat
bijdragen aan de rouwverwerking en voor
de vereniging is het een stukje geschiedenis
dat we graag vasdeggen voor het nageslacht.
'§7'e onderkennen zeker enige schroom,
maat onze uiwaartleider kan dit vooraf met
u bespreken.

opschriften en symbolen die betrekking
hebben op de dood. Enkele jaren geleden
was hij ook te gast. Hij is opnieuw uitgeno-
digd om twee redenen: le Op verzoek van
leden die hem op die vergadering hebben
gehoord en 2e Omdatzijn spreektijd toen
te kort was in verband met de overige agen-
dapunten. Hij ondersteunt zijn verhaal met
foto's/dia's. Verder maken we de winnaars
bekend van de puzzelwedstrild (zíe elders in
dit blad)

Lidmaatschap
§7ilt u informatie over onze vereniging,
neemt u dan contact op met onze secretaris
M. Dijkman-Elzinga, rcL. 0519-562086 of
met penningmeester S. Vellinga, tel. 0519 -
561759.

Zy informeren u graag over de voordelen
van het lidmaatschap van onze vereniging.

Holwerd, december 2007
S. Vellinga
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Jaarvergadering
Onze )aawereadering is vastgesteld op 25
maart 2008. Op die vergadering hebben we
de heer R. \Tobbes uit Huizinge uitgeno-
digd. Hij vertelt over graven en grafstenen,
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EEl{ NIEUWE !fiRI(

"DE KERKVOOGDEN en CECOM-
MITTEERDEN tot Holwerd, ten over-
staan van de lVel Edel Gestrenge Heer E. de
\7indt grietman over §Testdongeradeel, ge-

denken te besteden: het leveren der MATE-
RTAALEN en ARBEIDSLOONEN tot het
bouwen van een nieuwe kerk.

1. De leverantie van hout
2. De leverantie van kalk
3. De leverantie van cement
4. Dc leverantie van lood
5. De besteding van yzerwerk
6. Het arbeidsloon van metzelen

7. Het timmeren van de kap, balken en het
wuJf 477 vt

8. Het aanvoeren der materialen

\W.ie gadinge maakt kan komen op vrydag
den 15 maart 7776 ten huize van Ruurd
Hanses, castelein in 't Grauw Paard tot
Holwerd, t morgens om 9 uur praecys te
beginnen.

De bestekken 8 dagen voor de besteding te
zien ten huize van gemelde castelein, als

ook by de fiscaal E.J. '§Tendelaar tot
Dockum en by'§7. Buising in t Blauwhuis
te Leeuwarden, als mede by de stadsbouw-
meester \Tillem Douwes tot Harlingen al-
waar de teekenings zyn berustende."

Zo wordt de aanbesteding voor de bouw
van een nieuwe hervormde kerk in
Holwerd bekend gemaakt in de Leeuwarder
Courant van 2 maart 1776. De oude kerk
dateerde waarschijnlijk yan voor 1200 en
had zijn tijd gehad. De bouw betrof alleen
een kerkgebouw, de oude toren is blijven
staan en staat er nog steeds! Binnenkort in
2008, na ruim230 jaar in eigendom en ge-

bruik te zijn geweest bij de hervormde ge-

meente van Holwerd, wordt de kerk (zon-

der toren, want die is eigendom van de ge-

meente Dongeradeel) overgedragen aan de

stichting Alde Fryske Tsjerken. Deze stich-
ting heeft tot doel het instandhouden van
monumentale Friese kerkgebouwen en deze

te behouden voor de toekomst.

' f iHlll:ff-í',ï1ïji:':'ïi*
sranile zt)n onoergereKenoen

door dorpsbelang gevraagd om in deze

commissie plaats te nemen. De commissie
heeft tot doel de kerk te beheren en passen-

de culturele evenementen te organiseren. lJ
zult hier ongerwijfeld meer van horen.

Maar.....eigenlijk zouden we nog wel een

paar personen in de commissie kunnen ge-

bruiken. Voelt u hier wat voor en wilt u ook
graag dat Holwerd een leefbaar dorp blijft?
Doe dan met ons mee en geef u op bij één

van de commissieleden of bij dorpsbelang.
Samen zullen we dan proberen voor het
kerkgebouw passende bestemmingen te
vinden. Zoals bijvoorbeeld het organiseren
van een concert.... Zo 'n groot gebouw
moet natuurlijk niet leeg blijven staan,
want stilstand is achteruitgang!

De commissie i.o. (in oprichting): Alie
Patrouilje, Ineke Veening, Siew van 't Veer,

Henk de Vries en Henk \Millemsen.
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SIIffiIINO "NIJE N!JH()T" DIENSIENffilIRUM

Het bestuur van 'Dorpsbelang Holwerd' is
bezig een dorpsvisie te ontwikkelen.

Daarvoor heeft men de medewerking nodig
van alle instellingen, verenigingen, stichtin-
gen en clubs. Stichting "Nije Nijhof" hoort
daar ook bij.

In het kader van de toekomstplannen voor
ons dorp behoort sluiting van de lokatie
van 'Nije Nijhof' aan de Elbasterwei 2 tot
de opties. Het stichtingsbestuur wil alle
medewerking verlenen om te komen tot
een nieuw multifunctioneel
centrum (mfc), mits.

Eén van deze 'mitsen' is dat
de activiteiten die nu in de
'Nije Nijhof' plaatsvinden in
de toekomst behouden blij-
ven en in het nieuwe mfc
worden ondergebracht.

Maar eerst moet er een visie
worden ontwikkeld en daarna
de plannen welke moeten
passen in het beleid van de ge-
meente en de woningcorpora-
tle.

\Àagen die ons nu bereiken over deze situa-
tie als 'gaat de Nijhof dicht' en 'wanneer'

^)n 
zeer Prematuur.

Gezien het traject dat nog moeten worden
afgelegd voor de realisering van een mfc,
mede in het licht van het actuele woning-
aanbod in Holwerd, kunnen we nog jaren
vooÍt op de huidige lokarie.

Het bestuur
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201{DÀ0

steld

tusse Ïg'f,,r."

en van de hemel ver genoeg verwijdetd
om me een mens op zrjn plaats te voelen.

Maar het regende

Remco Campert

23



D0PPSBEUNG . decenber 2007

Prijzen:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:

utTl,ÀÀRwERElllolllo "DE [ÀÀIsïE EER"

F,en puzzel van 'De laatste eer'. Een speciale- en een echte woordzoeker. Speciaal omdat u
woorden moer zoeken die te maken hebben met het uiwaartwezen en/of met onze vere-
niging. Een 'echte' woordzoeker omdat u de woorden zelf moet zoeken. '§7'e geven die niet.
Dè opdracht is om zoveel mogelijk woorden te vinden die betrekking hebben op de uit-
vaart en/of de vereniging. De woorden kunnen horizontaal, verticaal en diagonaal worden
gevormd, van links naar rechts, van boven naar beneden en omgekeerd. De letters mogen
meer dan een keer worden gebruikt. Juiste woorden die meerdere keren voorkomen wor-
den eenmaal geteld. 

'§7'oorden die geen betrekking hebben op de uiwaart of onze vereni-
ging worden niet meegerekend; die hoeft u ook niet te verwerken in uw oplossing.

€ 50,00 voor het hoogste aantal 'uitvaartwoorden'
€ 30,00 voor het op één na hoogste aantal
€ 20,00 voor het op twee na hoogste aantal

De winnaars worden bekendgemaakt in de jaarvergaderitg op 25 maart 2008 in "Het
Amelander Veerhuis". Bij meer dan drie winnaars wordt geloot.

Noteer de gevonden woorden en zend of lever uw oplossing uiterlijk op 18 januari 2008
in bij de secretaris van onze vereniging M. Dijkman-Elzinga, Pólewei 11.

Veel plezier!

l(.q+K ilef
.6.*f fi.*o..{
/eLs.!.«,P.e.!.**
KoeLln q
:::; il
9,t *le.4..
c u-+{*.i.lz.*.{.t.e

Iil
0.. q/A/.
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,l Uitvaartvereniging "De laatste eer"

, UITVAART.WOORDZOEKER
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HUISARIS
L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25.
F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel.

56130t.
Uitsluitend bij spoedgevallen tel. 562255.
C.F. van der Lugt, tel.0519-571316.

APOIHEEI(
1)pen van 8.00 tot 10.30 uur.
s \Íiddags van 13.00 tot 17.30 uur.

Bestellen medicijnen 08.00 - 10.00 uur.

-\Í}alen 16.30 - 17.30 uur.

TRIE§E l.Àl{D
Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorglng,
- Kraamzorg
- Ouder- en kindzorg

Uitleen verpleegartikelen ma. t/m do.

9.00 - 17.30 uur en vrijdags van 9.00 -

14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderstr aanveg 7 0.

Friese zorewinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca. 22 cent
per min.) Archipelweg I09, 8921 TH
Leeuwarden, Postbus 417, 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.

TOilTAfiÀDRESSEI{
Dienstencentrum: vacant
Uiwaartvereniging "de Laatste Eer":
Uiwaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, tel. 561374
Mo biele tel. 06 -20620 647
Bij diens afwezigheid: T. v.d. \7oude-
Plantinga, De Gebus 8, rcL.562002.

TYSI()IHERÀP!E

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

5624781561876.

H U ISÀRISEN I.ÀB() RÀIORI U M
Plaats: Nije Nijhofl maandagmorgen van
10.00 - 10.15 uur.

IÀ1{DÀRIS
Dhr. \7. Roux, Beyertstraat 101, tel.
562300.

PEDITURE
M. funtjema-Kruize, Morgenzon 10

Behandeling op afspraak, tel. 561689.
Elisabeth Broersma, Ringweg 34,
Brantgum, tel.561594

Ii,IJI$EHEER
Heeft u klachten, dan kunt u dit melden
op tel. m. 0519-298777.

Agenda data en kopij voor de eerste dins-
dag in maart, juni, september en
december inleveren bij Frans Fennema,
Hogebuurt 1 te Holwerd.

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.

l-rr ---r
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