
J. v/d Vetde
Morgenzon 1

I}"\-

31e jaargang nr. 130 JUN| 2004

(0l'tïAfiBtÀD V00R H0tt|ítRD til 0MoEvlt't0
Uilgegeven door de Vereniging van Dorpsbelangen Holwerd

HOTWTRD VAI{UIÏ DE tUfiT



E-tvTRRxT VERSEEK, or
GROOTSTE KRUIDENIER VAN

HoIwERo, MAAR BIJVOORBEELD

OOK DE GROOTSTE SLAGER, BAKKER

EN GROENTEBOER. DnRRNIRRST NEEMT "WXWN
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ooK DE sERVrcE EEN STEEDS GRoTERE -!ë$S*
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PLAATS IN.

HIERSU KUNT U DENKEN AAN DE TPG-senvICE
(posrzeeEls EN srRrppENxnnnrgru), MAAR ooK

STOMERIJ, FOTOSERVICE, MOBIELE TELEFOON-KAAR-

TEN, KoPtËRErv, rrc.!

BI.I E-unnTT VEneeEK WILLEN WE KLANTEN PRoDUcTEN

EN DIENSTEN BIEDEN DIE HUN DAGELIJKS LEVEN MAKKE-

LIJKER EN AANGENAMER MAKEN.

KwRlrrerr rs HrERer.J HÉr KERNWooRD.

E-IuRRrcT VEngEET STAAT VooR KWALITEIT, RUIME

KEUZE, EEN GOEDE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING,

INSPIRATIE EN INNOVATIE.

Dus ror zrENS eu E-n,tRnrt VeRerEK rN Holweno!
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NIIS TÀN DOÀRPSBEIÀNO

By it ferskinen àn dit stikje is de maitiid
hast alwer oergien yn'e simmer.'lí'at in
pracht fan kleuren yn snel kommen en
gean! Yn in hage earne yn Holwert briedt
in blauspjocht (boomklever) op 6 aaikes.
In f0gel dy't eartiids hast net foarkaam
op'e klaai. De toerswel (gierzwaluw)
sweeft wer boppe it doarp, briedt irnder
dakpannen en docht hast alles yn e loft.
Ast jirns troch in doarp giest, jaaie se al
gierend efter elkoar oan troch de strjitten.

Te hurd ride yrt'e Prof.
Holwardastrjitte
It te hurd riden yn de Prof. Holwarda-
strjitte hat yn de Verkeersadviesraad west.
Sy komme mei it plan om it parkearfer-
bod yn dy strjitte op te heffen, sadat de
wei fersmelle wurdt en der minder hurd
riden wurdt. It sil earst op proef wêze. It
sil yn it begjin wol wenne moatte. Dizze
oanpassing sil yn juny/july plakfine.

Parkearen toeristen nei it Amelàn.
De oerlêst fan parkearders nei it Amelàn
komt jierliks werom. Men set de auto

earne yn Holwert del en giet op de firts
nei de boat. Mei inkele ynwenners dy't
mei dit probleem sitte, is troch de ge-
meente praten oer de oplossing fan in
blaue parkearzóne. De gemeente en de
Verkeersadviesraad fine dit net in goed
idé. Dan soe men dat foar in hiele doarp
jilde litte moatte en dat fine sy net in
goeie saak.

Fernijing Holwerter Pier
Sa't jim fêst wol s.ioen ha is de westkant
fan de Holwerter Pier boufallig oan it
wurden. Rykswettersteat sil fan 't simmer
de saak fernije. It baggerjen sil allinne
noch oan de eastkant plakfine.
Der bliuwt sa'n 30 à 40 meter oer foar it
oanlizzen fan boaten en foar de swim-
mers. \7y wolle elkenien dy't der swimt
dizze simmer warskógje dat der mear slyk
komt te stean oan de westkant en dat it
dirken der gefaarliker wurdt!

Doarpsbelang winsket elkenien in moaie
simmer tal

Sara Ho/inan

VRIIWII.ilOERS OEZOffiÏ V()()R VEMOROINOSHUIS ''SPIIfiR'' IN ÏERNÀARD

In "Spiker" worden voor de bewoners ac-
tiviteiten georganiseerd, waarbij een vaste
groep vrijwilligers bij aanwezig is om te
helpen. Enkele activiteiten zijn spelmid-
dag, handwerken, nifeljen, zingen en
gymnastiek.
Elke maand wordt er ook op een avond
iets georganiseerd zoals b.v. een zangkoor,
volksdansvoorstelling of een uiwoering
van een muziekkorps.

U ziet wij hebben het druk, maar voor
onze bewoners doen wij het graag. Om al
deze activiteiten te blijven doen zouden
wij graag wat meer vrijwilligers willen
hebben.

Ook nu de zomer in aantocht is vragen
wij vrijwilligers om eens op een middag
met één van de bewoners een "blokje
om" te gaan.

Heeft u tijd en wilt u wat voor onze be-
woners doen ofheeft u nog vragen, belt u
dan even naar telefoonnummer 574091.



EoTH rc-s

Waling Dijkstrastraat 2 - 9151 JD Holwerd - Tel. 0519-562079

Onze videotheek met meer dan 1100
titels is dagelijks geopend van:
ma. t/m vrij. 13.00 - 21.00 uur
zaïerdag 10.00 - 21.00 uur
Zon- en feestdagen van:

15.00 - 21.00 uur

Alle weken wordt de VIDEO TOP 30
bijgewerkt. Ook D.V.D.
Verder zeer ruime keus op alle gebied.

Ook playstation verkoop

Ook voor T.D.K.-videobanden
het juiste adres

Onze music-shop met de ruimste
keus is dagelijks geopend van:

13.00 - 21.00 uur

Aile weken worden de TOPHITS bij-
gewerkt, van de MEGATOP 100 en
de TOP 40. Verder zeer ruime keus
op alle gebied.

Ook spel+programma diskettes

Ook voor CD-rom en cassettes
het juiste adres

't Hoekje 't Hoekje

Voot een tnooí boehet,
een plnnt,
leuhe bloemstuhjes,
o| een cadeau

Gaat u naar

.T BIOMKE
Holwerd, Tel. 0519, 56L257

Gtaag tot zíens!



D0PPSBEUN6 o juni 2004

KNIP U[ El{ BEWÁÀR: OEWIJZI0DE ïIJDEN BlBLl0BUs

r -3)< -
DE BIBLIOBUS

Volwassenen/jeugd: dinsdag 16.05 - 16.30 uur
Jeugd Tsjelke: dinsdag 9.35 - 10.35 uur
Ploos v. Amstel: dinsdag 10.40 - 11.10 uur

bij de Geref. kerk

l--- ------t

BEWEOE T()ÀR ÀTDEREI,I

It is foar guon minsken wol blikend dat
der in folksdirnsgroep foar 50+ is. Mar by
dizze wolle vy ós sels nochris hearre litte.
Wy drinsje al sawn jier mei in prorre
nocht en wille irnder lieding fan Ina van
der \7oude.
Alle tiisdeis yn't Sintrum te Holwert fan
healwei trijen oan 't louwer oere. Fansels
ha we dêr ek in lytse pause yn. We moat-
te dan efkes bekomme, want net allinne

komt it op de fuotten oan, it kopke moat
der ek by. Sa as jimme begripe is it foar
alle goed. Jo bliuwe der fit by.'Wy sizze
dêrom: Kom ris del wy wolle der graach
noch wat leden by ha.

Oant sjen!
De folhsd'Ansgroep fan lrJ.olwen

Ynljochtings by: E. Geertsma-Leeftink,
\fl Dykstrastriine 12, tlll. 561665

WORI.D STRVANIS

Het is ons gelukt om de €, 27.000 bl1el-
kaar te halen die wij nodig hadden om al-
lemaal op project te kunnen gaan. Op 27
mei jl. hebben wij onze laatste actie ge-
houden. Een sponsorloop op de onder-
bouw van de HAVO van het Dockinga
College in Dokkum. Misschien hebt u
hier wel iets over gehoord of zelfs iets ge-
doneerd. Dit was een hele leuke actie en
is erg goed gegaan. Andere acties waren
nog een viooltjesactie, een sponsorloop
op de MAVO te Ferwert en een aantal
presentaties in verschillende dorpen in de
omgevrng.
Ik ga van 2 tot 2I augustus naar het
plaatsje Malavalli in het zuiden van India
om een schooltje te bouwen. ïjdens ons
project wordt er met de kinderen die zich
rondom de bouwplaats bevinden, een
kinderwerkprogramma gedaan. Dit is om
de kinderen van de bouwplaats weg [e
houden, zodaÍ er geen ongelukken kun-
nen gebeuren. \íat ik nu alleen nog no-

dig heb zijn spulletjes hiervoor. Nu wilde
ik vragen of u misschien iets over heeft en
dit aan deze kinderen zou willen geven,
bijvoorbeeld: (gekleurd) papier, punten-
slijpers, (gekleurde) potloden, ballonen,
wol, linialen, bellenblazers, rolletjes plak-
band, nietjes, nietmachine, gummetjes,
stickers, elastiekjes, stoepkrijt, tennisbal-
len, enz. AJs wij weggaan, laten wij deze
spulletjes achter in de school, zodat ze het
later zelfook nog kunnen gebruiken.
Ik wil iedereen bedanken die ons op wel-
ke manier dan ook gesponsord heeft.
\Wilt u meer informatie over \7orld
Servants dan kunt u kijken op de inter-
netsire www.worldservanrs.nl. En ook op
de site tr" gr*p D.kk"-ln de vorig'e
editie van dit blad stond ons inrernet-
adres verkeerd. Dit is het goede adres:
www.wsdokkum.tk.

Geertje Bosch,
Stations weg 33, H: Ar14,

Till. 0519-561412
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Telefoon 0519-5ó225ó
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' onderhoud en repuroties qlle merken

- APK keuringen

- nieuwe en gebruikle quto's

- scherpe priizen in bonden, uillulen,

occu's en schokbrekers
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INÏERVIEW

Namme:
Berne:
Adres:

Boargelike stàn:

Anneke Hemmes

ia
Keningsstrjitte 6
ongehuwd

Eerst maar een korte introductie over
mijn "verleden". Ik ben geboren in
Hattem en op B-jarige leeftiid zijn wij
verhuisd naar Zwolle. Na war omz,wer-
vingen. toen ik war ouder was, 24 jaar
opnieuw in Zwolle gewoond. Hier heb ik
ook mijn eerste schreden in de honden-
wereld gezet. Vanaf her eerste begin had
ik als leek het geluk om mereen mijn
eerste Duitse Herdershond (reu) bij éen
van de besre loklers re kopen. Het bleek
in uiterlijk een prachrige hond re zijn.
maar hij had een behoorlijk zware afivij-
king aan zijn heupen.
Ook ben in 1968 lid geworden van de
rasvereniging VDH. Met de beperkte
ruimte die ik had besloot ik te gaan ver-
huizen. Het geluk had ik door in 1997 in
Holwerd ee n voormalige kerk aan re kun-
nen kopen. Hier is mijn hobby pas goed
op gang gekomen en ben ik uir mijn ei-
gen kennel zeer goede honden gaan lok-
ken. Dir heefr o.a. gercsulreerd- in mijn
drievoudig Kampioen Gaucho vom
Sheytan's Home en ondertussen ook nog

een meervoudige Kampioene Indhira
vom Sheytans' Home. Mijn doelsteiling
om een zeer goede allround D.H. te fok-
ken is mer deze goede presraries nagenoeg
bereikt. De opvolger voor Cauch-o gaai
ongetwijfeld mijn jonge reu Uno vom
Sheyran's Home wordá. Hij heeh zijn
eersre Kampioenschapsrirel in de wacht
gesleept. Natuurlijk is er ook nog een Ie-
ven naast mijn Honden. Holwerd is voor
mij een echte thuishaven geworden, waar
ik mij helemaal op mijn gemak voel.
Ondertussen ook nog een- mooi ver-
bouwd huis en zeker niet als laatste, een
prettige buurt en goede buren. Ik hoop
dat ik u iets meer over mijn leefomstan-
digheden heb verteld en heeft u inreresse
of gewoon belangstelling, dan kunt u
rustig een praatje komen maken en een
kijkje nemen.

Annebe Hemmes

Lijfblad:
Lezen
Muziek:

Sport:
Drank:
De andere keer
interviewen: verrassing

hondenvakliteratuur
geen tijd
Soul (Tina Turner, Ray
Charles)
Hondensport en wandelen
Rum/cola met iis

Gaucho uom Sheytan's
Home.

ScbH. 3, IPO. 3, VH.
3, VZH, UV A Normal.

Keurklasse I uonr
leuensduur. DNA

Titek:
- rYinner 1998 te

Amsterdam
- IVer/erlands Kampioen
- Internationaal

Kampioen
- Beste I{ynologische reu

uan Friesland 2001
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Voetloaluereniging

Al sinds 1948is de voetbalvereniging Holwerd actief bezig met de voetbalsport in

Holwerd.

Alhoewel onze vereniging bloeiende is, verwelkomen wij graag nieuwe leden

binnen onze vereniging. Wil hebben altijd plaats voor nieuwe spelende jeugd- en

seniorenleden, maar ook voor enthousiaste vrijwilligers is er altijd iets te doen.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de voetbalverenigrng door het formulier
"ledenmutatie en opgave nieuwe leden" in te vullen en vervolgens in te leveren

bij de ledenadministratie. (e-mail: f.talsma@vvholwerd.nl)

Vanaf het seizoen 2003-2004 gelden de volgende contrrbutietarieven:

Per maand Per kwartaal Per halfjaar Per jaar

Senioren veld € 10,50 € 31,50 € 63,00 € 126,00

Senioren zaal € 8,50 € 25,50 € 51,00 € 102,00

Senioren veld en zaal € 15,00 € 45,00 € 90,00 € 180,00

Jeugd (t/m 17 jaar) veld € 6,00 € 18,00 € 36,00 € 72,00

Steunende leden € 2,00 € 6,00 € 12,00 € 24,00

Wijzigingen:
Om de gegevens in ons ledenbestand actueel te houden wordt het zeer op prijs

gesteld dat alle veranderingen doorgegeven worden aan de ledenadministratie.
Te denken valt aan verhuizing, foutieve vermelding in presentatiegids (b"v. tele-
foonnummers)

De ledenadministratie wordt beheerd door: Foeke Talsma, Beijertstraat 73 te
Holwerd (Telefoon 051 9-56227 6)

Kiik uooÍ meeÍ info op onze website:
wuln u.lruholwerd.nl



D1RPSBTUNG o juni 2004
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De jaarlijkse collecte voor her Nationaal
Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de
week van 25 aprrl t/m 1 mei, heeft in
Holwerd €, 677,66 opgebracht. Hiervoor
zrjn 14 collectanten op pad gegaan.

Het ingezamelde geld is besremd voor
kinderen in Nederland die, meesral door
problemen thuis, te maken krijgen met
jeugdzorg. Kinderhulp financierimet de

opbrengst van de collecte bijvoorbeeld
een schommel bij her kinderrehuis, een
Êretsje, irer lidmaatschap van de sporr-
club, of een weekje kamperen. Mer'deze
extra s brengr her Nàtionaal Fonds
Kinderhulp wat kleur in het leven van
kinderen in Nederland die het in hun le-
ven niet gemakkelijk hebben.

Collectanten en gevers: hartelijk dankl

5ÏIffiIINO REMEAIIE & IOERISME HOTWERD E.O,

De trekJ<ershurren zijn, zoals u kunr zien,
verplaatst van camping "Mounerak" naar
"de Dobbe". Voorbereidend werk is o.a.
verricht door Jan Kooistra.'We hebben
hem gevraagd, omdatJan destijds ook bii
de plaatsing van de hurren was. Enige
kennis is gewensr om her uerplaaren zo
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Op 2l februari is de eerste inspectiá ge-
daan door Jan, Gerben de GraaF en Kláas
Vriesryiik van her gelijknamige kraan-
bedriif. Her bleek roch nog een hele ldus
te worden, goed bekeker ook door de
ogen van een vakman op het gebied van
hijsen en rransporr.
Goed voorbereiden is meestal het halve
werk.._Genoemde personen en nog wat
vrijwilligers hebben 28 maart gehólpen
bij de verhuizing. Her ging alleóaaI ieer
voorspoedig en er is niers stuk gegaan.
Vermeldingswaardig is. dar de Êrma
Vrieswiik ons nier de volle rekening pre-
senteerde. Er was een sruk service bii voor
het werk war de Stichring doer, mede
voor het dorp. Onze hartelijke dank hier-
voor. Nu de hutten op de "Dobbe" sraan
is de verwachrine, dar ze meer s.ebruikr
zullen worden. Bivoorbeeld door"fi ersen-
de gasten, welke moe ziin van de ge-
maakte tocht.
Door het zien van de trekkershutten heb-
l:en ze geen zin meer hun tent op te zet-

ten. Onze campingbeheerder Gerben
heefr al zeer posirieve reacties van gasten
gehad. Hopelijk zer her financieel oók zo-
den aan de diik, zodar penningmeesrer
Rense van Slooten een grotere plus op het
eind van het jaar re zien krijgr. Cerben
heeft de hurten opnieuw- geverFd,
daardoor zien ze er weér als nieuw uit.
Bij de haven gaan we een vissreiger aan,
leggen en wel aan de kant van dl rond-
weg. Aan de hoge betonnen kanr, noord-
kant, richring de bosjes van Staarsbos-
beheer. De Gemeente Dongeradeel wil
een betonnen pad langs het iampingter-
rein aanleggen. De bezoekers vóoi het
bos kunnen hier langs lopen of fiersen.
Têgelijkeniid ook mJoi rË gebruiken als
pad_ naar de vissteiger. We-willen geen
kinderen of andere personen meer op her
haventerrein, alleen de bootbezitteri. Er
komen te vaak klachten van de booteige-
naren, doordat er kleine vernielingen aàn
hun boten gedaan zijn. Niet altijd met
opzet trouwens, soms slaat iemand een
vishaak in het zeil van een boot. Vandaar
dat de nieuwe vissreiger in de maak is. De
werkzaamheden worden gecombineerd
met die van de Gemeente. Effe geduld
a.u.b. Er komt ook een bord bif de vis-
plaars re staan: "Verboden aan te leggen".
Dit liikt ons een logisch gevolg, alhoewel
het verbod nu ook al geldt.
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Fonteinstroot 16, 915] JW Holwerd
Telefoon: 05]9-562323
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Vnag ook eens naar onze mogelijkh eden voor;
-diverse salades

-koude en warrne hapjes

rplate'sewice
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Tevens zijn we met Gemeenre Dongera-
deel in onderhandeling mer plaarsinf van
een nieuwe riooloverstort op camping
"Mounerak". De huidige is niet meeivan
deze tijd en kan bij een eventuele hoosbui
het vele water niet meer aan. \Vat dan een
grote vervuiling als gevolg heeft. U zult
zich waarschijnlijk nog herinneren, in de
zomeÍ van 2002 lagen een paar duizend
dode vissen in de haven en een kilometer
de Holwerdervaart in. De bedoeling is
dat de overstort begin januari 2005 klaar
is voor gebruik, mits we het eens worden
met de Gemeente natuurlijk. \7e zullen
als Stichting gepast gebruik maken van
de situatie, een financiële meevaller is al-
tijd meegenomen.
De website: www.holwerd.nl wordt
steeds uitgebreider. OVH heeft de naam
in eigendom, maar diverse verenigingen
mogen deze meegebruiken. Voor onze
Stichting is Ronnie Veldema de man die
deze pagina's bijhoud en actualiseerd.
Bestuurlijk is er iets veranderd. Joop
Venema uit Blije zit niet meer in ons be-
stuur. Hij was de technische man en
heeft vele karweitjes opgeknapt. \7e kun-
nen nog wel een beroep op hem doen, zo

heeÍrt hii ons gezegd. Joop bedankr voor
de plezierige omgang die we mer jou had-
den en nog veel vaarplezier gewenst.
Rense van Slooten is vertegenwoordiger
vanuit de Ondernemers Vereniging
Holwerd, hier is hij uirgegaan. maàr...
Rense wilde nog wel graag in onze
Stichting blijven. Dit werd met applaus
bekrachtigd. Egbert Boonstra, 

' 
afge-

vaardigde vanuit "Dorpsbelang" is al
goed op dreef als secretaris en vóelt zich
als een vis in de haven.
Vanuit OVH wordt een nieuwe bestuur-
ster geleverd nl. Atr<ke van der Hoop, u
weet wel de vrouw van "It Sintrurn'. \íe
ztjn zeer tevreden dat Akke samen met
ons recreatief werk wil verzetten, om zo-
veel mogelijk toeristen naar Holwerd te
trekken en daardoor de leefbaarheid in
ons dorp helpt te vergroren. En nu maar
hopen dat beheerder Gerben het druk
krijgt de komende tijd...

Met uri endel i j k( groeten.
Egbert Boonstra, Akke uan der Hoop,

Rense uan Slooten, Ronnie Wldema
en Upt Hiddema

()DE ÁÀ1{ PIEÏJE I(OOPMANS

door Monte de Boer

Pietje, u bent voor Holwerd eefl mznument

die ons dorp van AtotZ goed kent.

Kwam er iemand om u raad rc ulagen,

steeds kwam u met de oplossing aandragen.

Ca maar naar Piet, dan is het altljd raak,

de uitroep hoorde je maar al te uaak.

Voor ons dorp wordt u een groor gemis.

maar we weten met u dat dit het beste zi.

Over uw leeftijd praren we nier allicht,

want Heerenveen kwam in het gezicht.

Een lange reeks van jaren stond u klaar,

met breipen, met haakpen en mer schaar.

U was de motor waar alles op draaide,

of je nu knipte, vouwde of naaide,

\7e raken je kwijt, wat íeder spijt,

maar \Mat lang zou, wordt nu werkehjkheid.

Het handwerkclubje, dat was u,

altijd wel weer wat nieuws op het menu.

U biedt ons dit menv thans aan,

een ieder hoopt dat het u nog lang goed mag

gaan.

De urouwen uan het handwerkclubje
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YanWieren &Velli
ACCOUNTANTS !N BETA5TINGADVIS€URS

VanWieren&Vellinga
Accountants en

Belastingadviseurs.
Uwkénnis in

financiële zaken
Ook É willen wij graag terzijde staan
met verhelderende adviezen en een
degelijke financiële dienstverlening.
Wilt u nadere informatie of een
bezoek brengen aan één van onze
vestigingen? Stap gerust eens binnen
of bel ons voor een vrijblijvende
afspraak.

- financiële administratie
- loonadministratie
- belastingaangiften
- fiscale adviezen
- organisatie adviezen
-juridische adviezen
- interim ondersteuning

KENNIS IN NANCIELE Z A K E N

Ternaard, Fiskbuorsterwei 2,9145 RJTel.05l9 - 57li4t Fax 0519 - 571747
Veenwouden, Stinsweg 16 Postbus 26,9269 ZR Tel.0sll - 473133 Fax 051 1 - 47zoïo
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Àfit\,tïElïEil s.trí.o.D. ll{ Hott|JERD

Structurele activiteiten
De activiteiten van de S.W.O.D' starten
half september weer. Dit zijn de volgende
activitèiten: klaverjassen. bingo' sioelen'
koersbal, gymnastiek en volksdansen.
Alle acrivitéiten vinden plaats in de Niie
Niihof, met uirzondering van het volks-

dansen. Deze groep.is iedere dinsdagmid-
dag van 1436 - l-6.00 uur te vinden in
't Sintrum.
Ook niet-leden zijn van harte welkom
om eens te komen kijken. Vooral de

volksdansgroep heeft nog ruimte voor
nieuwe leden (contactpersoon: mevr.
Geertsma, tel. 0519 -56\665).

D.e contactpersonen van de andere clubs

^lniKoersbal: mevr. S. Vrieswijk. te|.561970
Gvmnastiek: mevr. Boonstra, tel. 561554
KÍ^,r..j"r..n' dhr. van Hulst, tel. 561J86
Binso: mevr. Hoeksrra, tel. 561 47 I

Sjoeïen, dhr. Boonstra, tel' 561554

Eenmalige activiteiten
Indische maaltijd
Een gezellige middag in Indische sFeer en

mer heerlijk lndisch etenl

Datum: donderdag 30 sePtember 2004
Tijd: vanaf I 4.30 uur
Kosren: € 6,00 per Persoon
Plaats: Nije Nthof, grote zaal

Kersthaarten rnahen
Datum: donderdag 18 novembet 2004
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
Kosren: € 6,00 per Persoon

(incl. materiaal)
Plaats: Nije Nijhof grote zaal

Deelnemers: min. B deelnemers

Sinterklaasfeest
Ook dit jaár willen we weer feest vieren

ter ere van de verjaardag van Sinterklaas.
Natuurlijk zal hij hierbii aanwezig ziin.
samen meÍ Zwarte Piet. Met bingo en

muziek van Aldert Jan de Boer'

Datum: donderdag 25 novembet 2004
Tijd: 14.30 - 16.30 uur
Kosten: € 5,00 per persoon
Plaats: Nije Nijhof grote zaal

Kerstfeest
D"t,i-, donderdag 23 december 2004
Tijd: vanaf 14.30 uur
Kosten: € 6,00 per Persoon
Plaats: Nije Nijhol grote zaal

Cursus
Gescltiedenis uan de eigen streeh
Een cursus van 5 dagdelen over de ge-

schiedenis van Holwerd en omgeving'
verzorgd door docent Henk Popma van

Het Friesland College.
In deze cursus leeri u uw eigen streek

kennen en er mogelijk met andere ogen
naar kiiken. Vooál de rijd vanaf de 2e

Wereldoorlog staat cenrraal. Er is aan-

dacht voor 6ekende gebouwen' plekken
en personen en ook belangrijke gebeurte-
nisien kunnen aan bod J<omen. Welke
dingen verder behandeld worden hangt
.t-t.àe af van uw wensen en verwachtin-
gen. Het is niet nodig dat u al veel van de

ítreek *eet, maar uw eigen kennis en in-
Formatie (Fotok, boeken en artikelen) ziin
wel bruikbaar en van harte welkom.

Data: donderdag 4, 1I, IB en 25
november, 2 decembet 2004

Tijd: 9.30 - 11.30 uur
Kosten: €, 12,50 per persoon
Plaats: Nije Nijhol kleine zaal

Deelnemers: min. 8 Personen, max. l0
Personen.

Voor opgave en inlichtingen over bo-
vengenomende activiteiten en cusus
kun-t u contact oPnemen met de leden
van de Lokale Aêtiviteiten Commissie
van Holwerd:

Anke Hoekstra tel. 562459
AIie Hoekstra tel. 561212
Cor Anjema tel.561926



írcre
Voor elk huisdier is hier het geschikte voer te vinden.

Honden, Katten, Konijn, Cavia, Parkiet of Kanarie?

Ja zelfs voor de landbouwhuisdieren kunt u hier terecht.
0ok voor div. accessoires zoals manden, enz....

Tevens leveren van AK0 Afraslering...
Witte Hout krullen

Div. medicalis

Bel vrijblijvend 06-12201932 ol kom gerust eens langs! Beyertstraat 30 Holwerd

/$K
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HOLWERD
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Taxi r Ziekenvervoer

Groepsvervoer
Fam. Th. Miedema

Fonteinstraat 1, 9151 lT Holwerd
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en welke verenigingen en kerken er al-
lemaal zijn.

. \íadloopcentrum Fryslàn

. \Tadvogelwerkgroep

. \Terkgroep sport overdag

. Zaalvoetbal v.v. Holwerd
' Volleybalvereniging de Roeken
. Jeu de Boule vereniging
. Badmintonvereniging
. Gymnastiekvereniging Chariëtto
. Hengelsporwereniging
. Vogelwacht
. Supportersvereniging
. Volkstuinvereniging
. Voetbalvereniging
' IJsclub \4iendschap
. Vrouwenverenigingen
. Oranje vereniging
. WV Concordia
. Open Jongerenwerk de Sound
. Passaqe
. Peute"rspeelzaal Us earsre begiin

. CBS Ploos van Amstel school

. OBS De Tsjelke

' Dorpsbelang Holwerd
. Buurwereniging
. Muziekverening De Bazuin
. Muziekvereniging Crescendo
. Chr. gem. koor Looft den Heer
. Herv. \Tillibrorduskoor
. Gospelgroep The Messengers
. \íivekoar de Seefirgeltsjes
. Kinderkoor Sjong mar ta
. Herv. Gemeente Holwerd
. Geref. kerk Holwerd
. Doopsgezinde gemeente Holwerd
. Uitvàaitvereniging "De Laatste Eer"
. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
. Ondernemersvereniging Holwerd
. Stichting Recreatie en Toerisme
.'Ioneelvereniging Pro Rege
. Acriviteitencommissie Stichting

Welzijn Ouderen Dongeradeel
Het meest wordt allemaal door vrijwilli-
gers gerund. Geweldigl!!

AtS JE OUDER TIJORDÏ...

Als je ouder wordt, moet ie sterker in ie
schoenen sraan dan ooit, want...
- Als de jeugd moe is, dan zrjn ze aan va-

kantie toe
Als ouderen moe zijn, zegt men: "Ze ta-
leelen toch wel af, hé... "

- Als de jeugd bezwaren maakt, hebben
ze een uitgesproken mening.
AIs ouderen bezwaren maken, hebben ze

het niet goed begrepen.

- Als de jeugd veilièfd is, voelt men zich

long.'Alsbuderen 
uerliefd zijn, uindt men dat

kinderachtig.

Als bij de jeugd iets mislukt, zegt men:
"Volgende keer beter, we gaan er weer
keihard tegenaan .

Als dat ouderen gebeurt, zegt men: "Laat

maar. dar heef toch geen zin me(r.

Als de jeugdiets vergeet, zegt men: "Ik
heb het ook zo waanzinnig druk!"
Ak de ouc/eren iets uergeten, zegt men:
"H i i/zi i uordr demen r. "

Als"de jeugd depressieÍ: is. hebben ze

problemen.
Ak cle ouderen depressief zijn, moeten ze

niet zeuren.

--
r:rrrËd>-

ry

l(0pl.l D0ÀRpIBEI

Agenda, data en kopij, éénzijdrg beschreven of op diskette,
in-leveren uiterliik dinsdag 31 augustus 2004 bij: Tineke
l&ldema, Pêlewei 16.
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ADVISERING EN ENGINEERING

CAD TEKENWERK

PROGRAMMEERBARE BESTURINGEN

PROCES VISUALISERING

PANELEN- EN KASTENBOUW

MACHINE- EN PROCESBESTURINGEN

MEET- EN REGELTECHNIEK

$ínttrffiffie
horeca en zalencentrum

Voor al uw:
rit bruiloften, recepties
fi.$ warme en koude buffetten
F.:m vergaderingen
.r;:, ver€nigingsactíviteiten

Zaalaccommodatie tot 30O personen.

Efbasterwei I,915l KN Holwerd, teleÍoon (0519) 56t517 b.g.g. (0519) 562r6t
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Gymnastiekvereniging Chariëtto draait al
weer een jaar op volle toerenl
Het ledenaantal groeit vooral bij de jong-
ste groepen en dat is erg positief voor de
club en voor de toekomstl

Juf Anna Hoekstra heeft een tijdje gele-
den met grote deskundigheid en zorgvul-
digheid een selectie gemaakt voor een
keurgroep. Deze meiden gaan voor
Chariëtto meedraaien bij de wedsrrijden
van de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie, district noord.
Holwerd laat dus weer van zich horen op
dit gebied!
Niet alleen de middaggroepen draaien op
volle toeren, maar ook de Keep Fit -
groepen doen het goed. Deze groepen
itaan onder leiding van Jitske Dijkman
uit Blija.
Er is een Keep Fit groep op woensdag-
ochtend en een groep op woensdag-
avond.
's Ochtends staat de Keep Fit in het teken
van grondoefeningen en bewegen op mu-
z.iek.
t Avonds zijn deze onderdelen ook aan-
wezig, maar wordt het programma uitge-
breid met conditietraining en af.en toe
toestellen (op eigen niveau).

Leo Smidt is nog steeds druk bezig met
de opleiding van de KNGU (Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie) en doet

Beste inwoners van
Holwerd

opgericht 1BB9

ervaring op als gymnastiekleraar in de
verschillende groepen bij bovengenoem-
de dames.

Ook het bestuur zit niet stil. Er heeft be-
gin 2004 een wisseling plaats gevonden
in het bestuur. Tiny Tàdema en Maaike

Jongsma hebben het estafettestokje door-
gegeven aan twee nieuwe enthousiaste
mensen die de taken van deze rwee dames
hebben overgenomen. Langs deze weg
willen wij als bestuur, Tiny en Maaike
nog ontzettend bedanken voor hun grote
inzet bij Chariëtto!

\Vat al eerder gezegd is: we draaien volop!
Natuurlijk zijnwe altijd naarstig op zoek
naar nieuwe leden!
Vooral bij de avondgr:oep Keep Fit zitten
we te springen om nieuwe leden.
Kom gerust eens een kijkje nemen of doe
mee! (De eerste 2 lessen zijn introductie-
lessen en gratis!)

B es tuur gymnas ti e ku eren iging
Chariëtto Holwerd

Indeling van tijden:
Kleuters
woensdagmiddag
Tonsste recreatie
Oudste recreatie
Selectie
Keeo Fit
woensdagochtend
woensdagavond

13.30 - 14.15 uur
I4.I5 - 15.15 uur
15.15 - 16.15 uur
16.15 - 17.15 uur

09.00 - 10.00 uur
20.00 - 21.00 uur

iHOt{DENpOEpGW
OP I'E STOEP!!

I Als u gaat verhuizen
I wilt u dit dan doorgeven

! ..r, één van de bestuursleden.



zullen wij die respecteren
De clood is een ondcru,erp waar lve nicl makkelijk over L:lovcndjen lvordcn al uw s/ensen gerespcctccrd. Hoe
praten. Toch is het vcrstandiB om nu al hicrover na tc den, bijzonder of uitgcbreid die ook zijn.
ken. W.rnt u l<unt vandaag voorkomcn dat u stritks
rliet de uitv.rart kunt krijgcn, die u zou wensen. Of dat uw Een uitvaartvereniging heeít geen corrntercieel clocJ, maar
nailestaanden l,oor onvcrrvachte Íinancióle problcnren ls cr om het belang van de leclen te bch.rrtigcn. LJrv
komen te stàan bclangen en dic van de nabestaanden. Ecn zorg minc1er...

Als rr licl wordt van een uitvaarlvcreniging, hocit u zich Bel vandaag nog voor meer inform.tlie over cle voorclelcn
gcen zor8en te maken. De vcrcniSirr8 rege t cn verzorgt van het lidmaatschap van een uitvaartvereniging. Bel mct:
alo lritvêirt

U itvaartvereniging
" de laatste eer"

Secretariaat Pólewei 1 1

9151 HX Holwerd
tel.: 0519-562086



D1RPSBEUNG o juni 2004

BMDERIE E]{ KINDERBMDERIE OP TIÍOENSDAO 25 AUOU$US

TryEER IN ''HARIJE'' H()TWERD

De srote BRADE,RIE te Holwerd is weer

in d"e maak. als dit stukje u onder ogen

komt. Het is nu begin juni en er zijn nu
al 40 standhouders die zich hebben opge-

geven voor deze dag. De Braderie is van
ï5.00 tl- 21.00 uur. Voor de kinderen

is er natuurlijk weer het
sorinskussen en een leuke
ri.rr"íri.rg. \íar dat is, zien
jullie dan wel.

Dus gauw veel spulletjes bii elkaar zoeken

rct 15 augustus en dan maar goed ver-

kopen, zoáat iullie ie eigen spaarcenties

hebben verdient.

Ook kunnen zich weer I verenigngen
zich opgeven, met een eigen actie..Bil
meer dan 5 verenigingen wordt er geloor

wie mee mag doen.
Dus seeÊ il op tot I augustus bij
Videoíheek't Hàekje en u krïigt voor 5

augustus bericht als uw vereniging mee

mag doen.
Heí is gratis, alleen onkosten worden in
rekening gebracht.

Dus u leest het wel weer, het is allemaal

weer in volle gang gezet om er weer een

orachtiee dae van re maken.
bok hJp.n íii *..t dat u allen weer mee

wilt we'rken om de standhouders weer

met plezier in Holwerd ziin-Ze zijn alle-

maal'zeer te spreken over de gezelligheid
en de mensen waar ze voor het huis staan'

Dus Holwerd doet het weer oP 25 au'
SUSTUS, WANI HOL\X/E,RD ]S EE,N DIJK
VaN Epx DoRP.

Inlichtingen, opgave of ideeën kunt u

kwiit bii:
Videotheek't Hoekie
tel.0519-562079

Namens de O.V.H. winkeliers en Activi-
teiten Commissie wensen wij u een

pracht dag toe en Piet zie: "[k doe miin
h.rt met het weer!!l" 

Henk

Ook de prachtige kin-
derbraderiá mogen jullie
allemaal weer aan mee-
doen. Dit is alleen be-

stemd voor de JEUCD
van de Basisscholen uit
Holwerd.
Deze braderie is van en

baas.

voor iullie, maar je familie
r..: s irrllie welmag ,ullle wer
helpen, maar iu-

\ [è zijn wel

t0



WWffiffiW$W Gebraden haanties

Gebraden drumsticks
& kippenpoten

Zeer geschikt voor de barbecue.

Fa. J.F. Ouwerkerk
Gràndyk 3a

Tel. 0519-561528

Ook voor particuliere verkoop.

Bereíd met fíjne kruiden.
De lekkerste.

Hotel/Pension De Stelp
Fam. Harm en RicaVenema

Stelpspad 10 . 9151 JB Holwerd
TeL 0519-562218

www.destelp.nl

Uut adres aoor... een aaondje uit
of o.a. receptie, feestauond, 

"haartauond

Têvens kunnen wij op aanvraag een barbecue offondueparty
verzorgen of bijvoorbeeld een overheerlijk koudbuffet.
Onzezaal met bar en open haard biedt ruimte aan onge-
veer 60 personen. Têvens uw adres voor logeerpartijen.

W'ij heten a aan harte uelhom.



DE BIBLIOBUS

Volwassenen/jeugd:

Jeugd Tsjelke:

Ploos v. Amstel:

dinsdag 17.1O - 17.40 uur
bij de Geref. kerk

dinsdag 9.30 - 10.30 uur

dinsdag 10.35 - 11.10 uur

Bij ons in de verhuuÍ:

www.hazewindus.com
De Wiuk 5.9172 GT Ferwert. Tel. 0518-4t3150

Complete d ienstverlen ing
w in weeroalc

ffiW
m, lh Wee f

WWW
Een helder antwoord op uw vragen

over drukwerk víndt u bij brandsma

offset ferwerd. Of het nu om handels-

,\
/ 

-u

/.//
Hoofdstraat 35 . 9172 MN Ferwert
Telefoon (O5l 8) 4l I 330
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Naar.aanleiding van.het stukje van de ac-
tiviteitencommissie in de vorige dorpsbel
kan ik alleen maar zeggeni bedanktl
Bedankt voor het meedenken en geven
van tips over activiteiten die leuk zijn
voor alle inwoners van Holwerd.
Ondanks dat mijn naam, adres, telefoon-
nummer en e-mail adres onder aan het
stukje stonden, kwamen er helemaal geen
reacties of tips binnen. Fijn dat er door
iedereen zo meegedacht wordtl Mijn me-
ning is dat als er niet meegedachr wordr,
heeft men ook geen rechr om commen-
taar te leveren... Gelukkig hebben we
nog steeds een enthousiast team wat het
leuk vind allerlei activiteiten te organise-
fen.

Zo hadden we 12 april jl. het paaseitjes
zoeken in het "Holwerder Bos". Er waren
2 groepen kinderen, een groep van 0 t/m
6 laar en een groep van 7 tlm 12 jaar. De
opkomst was groot en de kinderen heb-
ben naar hartelust eitjes kunnen zoeken.
We hadden overal eitjes gestrooid en 4
"gouden" eieren verstopt. Degene die de
"gouden" eieren vonden kregen een gro-
te chocolade paashaas. Een activiteit die
zéker voor herhaling vatbaar is dus doen
we dit volgend jaar weer.

Verder hadden we 26 mei weer de jaar-
lijkse viswedstrijd voor alle basisschool-
jeugd. Hier deden 27 kinderen aan mee.
De kinderen moesten € 1,00 inleg beta-
len en de €, 27 ,00 werd verdeeld in 3 prij-
zen. De hoofdprijs en wisselbeker waren
dit jaar voor Harnt Schaap. Iedereen weer
bedankt voor het meedoen en we zien
jullie volgend jaar graag terug.

De eerstvolgende activteit is l0 juli.
Iedereen is dan van harte welkom bij
en in "De Steeg". \(re hebben van
19.00 tot 21.00 uur een barbecue en
om 21.30 uur een fantastisch optÍeden
van de band LOS TONTOS.

Los Tontos is een coverband uit
Venray/Eindhoven die garant staat voor
een avondje herinneringen ophalen uit
een swingend verleden. Voor meer infor-
matie kun je hun website bezoeken:
lostontos.com waar o.a. staat:
"Men neme een klein beetje sixties, ietsie se-
uenties, little nineties, héél ueel eighties en
roere dat goed. Mem neme taítt Pop, w/zt
sba, wat regea tuat rock en wai punk en
roere daf goed. Men ncme een drummer,
een bassist, fwee gitaristen en een zangeres
en roere goed. Wanneer je daarna cleze drie
mengse/s bij elkaar uoegt en nog een keer
goed roerr, krijgje ..: Los Tbntos"

Om misverstanden te voorkomen: voor
de barbecue zijn de kosten € 5,00. Dit is
voor een vleespakket met stokbrood en
salades. De entree voor de band is ook
€ 5,00. Het is dus zo datje óf alleen naar
de barbecue kunt gaan, óf alleen naar de
band, ófnaar beidel

\7e hopen dat het een gezellige avond
wordt, aan ons zal het in ieder geval niet
liggen.

'Iot zover het nieuws van de activiteiten-
commissie. Natuurlijk blijven we open-
staan voor tips of ideeën, dat is nog
steeds van harte welkom bij:
Crietje Overal
Joh. Piersonstrjitte 9
tel.296768,
e-mail-adres : grietj e@overalweb. nl

Namens de actiuiteitencommissie,
Grietje O uera /- Bo u ma, uoorzi ! rer.



De Alles in een Polis
dan bent u gemakkelijk en voordelig verzekerd

De naam zegthet al: voortaan heeft u nog maar êén verzekeringsbewijs
nodig voor al uw schadeverzekeringen. Dat is gemakkelijk en over-

zichtelijk. Bovendien is deze verzekering zeer voordelig. U kunt
namelijk een korting verdienen tot maar liefst 127o. In veel gevallen

heeft u dan één verzekering gratis. En heeft u schade? Eén telefoontje en

we maken er werk van,24 uur per dag, ook in het weekend.

Wilt u meer weten, haal dan de folder bij één van onze kantoren, of maak

een afspraak met uw adviseur.

Rabobank Noordoost Friesland
Vestigíngen te Anjum, Burdaard, Damwoude, Dokkum, Ee,

Fervuert, Hollum, Nes (A), Schíermonnikoog, Ternaard,

O o sternij ke rk, Ve enw ouden en Zw aagw e steinde

Kantoor Ternaard:
Holwerterdyk 2

9145 RK TERNAARD
Telefoon: (0519) 5l 1292
Fax: (0519) 57 18 88

E-mail: rabo3433@tref.nl
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UITVAARWERENIOI}IO''DE IAAÏSÏE EER'" HOLWERD
Secretariaat: Pólewei lI,9l5I HX Holwerd. Tel. 0519-562086
Correspondentie-adres: Postbus 3' 9L5O AA Holwerd

Opgericht
B december 1904

De Vereniging
Onze uiwaarwereniging heeft geen com-
mercieel doel, maar is er om het belang
van haar leden te behartigen.
Verenigingen zljn in het algemeen nauw
betrokken bij de samenleving en hande-
len in het belang van de leden. Zij zyn
daardoor beter bekend dan wie ook met
de plaatselijke gebruiken en cultuur.
Bovendien verzorgt onze uiwaarwereni-
ging de uitvaart van haar leden zonder
winstoogmerk en wordt er veel persoon-
lijke aandacht aan iedere uirvaart ge-
schonken.

Evaluatieformulier
Een van de aandachtspunten is de evalu-
atie van de uiwaart. Bij de nota voor de
uirvaartkosten welke aan de Êamilie wordt
toegezonden, voegen we sedert 1 januari
2003 een brief met een vragenlijst over de
verzorging van de uitvaart; van het eerste

bezoek tot aan de administratieve afhan-
deling.
Vragen over het tijdstip waarop de uit-
vaalwerzorger komt en voldoende tijd
neemt voor het bespreken van de uit-
vaaft. Of men tevreden is over het afleg-
gen, aankleden en de persoonlijke verzoÍ'
ging van de overledene; of de uitvaart-
pleèhtigheid naar wens is verlopen en of
men achteraf iets heeft gemist in de ver-
zorging, de leiding en informatie die men
van de uiwaartleider of de vereniging
onwing.
Her ítormulier wordt afgesloten met een
vraag over opmerkingen en suggesties die
vooi de vereniging waardevol kunnen
zijn om de kwaliteit te verbeteren. De
anrwoorden stemmen ons tot grote tevre-
denheid. Een enkele keer wordt een op-
merking van praktische aard geplaatst of
een suggestie gegeven. Hierover nemen
we contact op met de uiwaartleider.

Jubileum
Op B december a.s. bestaat onze vereni-
ging 100 jaar. In een feestelijke bijeen-
komst willen we daar in die maand aan-
dacht aan schenken. Aangezien we niet in
het bezit zljnvan fotot over de vereniging
doen we een beroep op onze dorpsgeno-
ten. Fotot van b.v. bodes, dragers en mis-
schien zelfs van de koets welke vroeger
werd gebruikt of foto's van andere zaken
over de plaatselijke uiwaarten zouden we
graag op die avond tentoonstellen.
Mocht iemand dergeliike Ítoro's bezitten
en tildeliik ,roo, dí doel willen alstaan
dan houden we ons daarvoor aanbevolen.

Ledenvergadering
Op de jaarvergadering van maart zijn de
jaarlijkse contributie en de ledenkorting
onveranderd vastgesteld op respectieve-
Iijk € 19,50 per persoon (18 jaar en ou-
der) en € 850,- per sterfgeval.
Na toevoeging van ruim €, 4.900,- aan de
actuariële voorziening is deze op peil en
komt overeen met het eigen vermogen
van de vereniging.
Mede door een minder aantal sterfgeval-
len dan het gemiddelde van de laatste ja-
ren resulteerde een positief saldo over
2003 van ruim € 1.100,-.

Door de herkiesbaarstelling van tlvee be-
stuursleden is de bestuurssamenstelling
ongewijzigd.

Het bestuur bestaat uit:
U.O. Hiddema, voorzitter
M. Dijkman-Elzinga, secretaris
S. Vellinga, penningmeester

Overige leden:
G. Bilker
J. Idsardi
T. van der Ploeg-Hoekstra
lM Verbeek

12



,tnstallàtiebêdrïf

*àn der Hoop
lnstallatiebedrijf Van der HooP

Holwerd is niet alleen werkzaam

in nieuwbouw woningen.

len ander specialisme is het

onderhouden en veryangen van

instatlaties in bestaande woning-

en. Wii leveren en plaatsen:

riolering, gas-, water-, c.v.- en

elektrïsche installaties, dak- en

zinkwerk en sanitair.

I J/ Holwerd

í, Voorstraat 2

.9151 lfi tlolwerd
ïe!"$5'19 - 561 373

opholwe rd.nl
ofwerd.nl

Land- en Zeezicht:
uw rustpunt midden in de Waddenzee!
Land- en Zeezicht is uw
unieke rustpunt voor:

a

a
Dineetjes en partijen
Vergaderingen
en bedrijfsbijeenkomsten
Trouwerijen en recepties
Familiefeestjes
Diverse soorten warme
en koude buffetten
Friesche koffietafels

Twee zalen tot
225 personen.
Groot terras op het zuiden.

Telefoon: 0519-561406
E-mail : info@landenzeezicht.nl

Voor informatie: www.landenzeezicht.nl
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Na de pauze deed notaris Hellinga uit
Dokkum ons het een en ander uit de doe-
ken over het nieuwe erfrecht. Na een kort
betoog beanrwoordde hii verschillende
vragen over allerlei relevante onderwer-
pen. Interessant en het zeker weten
waard.

Tot slot
Bij het lezen van de vakbladen valt mij
steeds weer op dat er veel mensen zi)n die
zich bezíg houden met de uiwaartbran-
che. Er wordt altijd ruime aandacht be-
steed aan noviteiten.
In september wordt de Vakbeurs Uiwaart
2004 gehouden. Een van de nieuwe ele-
menten daar zal een Noviteitenpaviljoen
zrjn. In dit gedeelte kunnen exposanten
hun noviteiten tonen: producten die de
laatste jaren op de markt zijn gekomen.
De beurs is al voor ruim B0%o volgeboekt.
Opvallend is dat men wordt overspoeld
met aanbiedingen van zangers en zange-
ressen die uiwaartmuziek in hun 'íporte-

feuille' hebben en hun diensten daar gra-
tis aanbieden.
Verder wordt er in samenwerking met
een bomencentrum een volledig park
aangelegd om te laten zien hoe je een be-
graafplaats op een vernieuwende manier
kunt inrichten.
In het Kunstpaviljoen vind je kunst en
cultuur. Daar kunnen kunstenaars in de
brede zin van het woord zich presenteren.
Op deze manier zetten velen zich in voor
vernieuwing. Terecht of onterecht?
\Tanneer oeroude gebruiken en rituelen
worden verdrongen door nieuwe dan kan
dat in feite een cultuurverarming beteke-
nen. Daarvan getuigt ook de heer H.L.
Kok, funerair historicus Nederlands
Uiwaartmuseum in onderstaand artikel.

Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap
van onze vereniging dan kunt u informa-
tie inwinnen bii de secretaris M.
Dijkman-Elzinga (tel. 562086) of bij de
penningmeester S. Vellinga (tel. 561759).

Behoefte aan rituelen
H.L. Kok

Wanneer ik ak gasxpreker optreed op bij-
eenkomsten uan uerenigingen en stichtingen
0p het gebied aan steruen en rouwbegelei'
ding. wordt mij alrijd geuraagd naar oude
rituelen. Ni(t omdat de aanwezigen zo ge-
i'nteresseerd zijn in hoe bet uroeger ging,
maar omdar ze willen kilken of er bij die
rituelen niet toeuallig een pltdr zitten die ze
weer in de prahtijk zouden kunnen toepas-
sen.

Ik verklaar de behoefte aan rituelen als
volgt: Het komt maar al te vaak voor dat
uitvaartbegeleiders na de uiwaart het ver-
wijt van de nabestaanden te horen krijgen
dat het allemaal zo clean en zo snel is ge-
gaan. Natuurlijk vinden ze dat niet leuk.
Maar wat kunnen zij eraan doen, wan-
neer iemand zonder kerkelijke rituelen
begraven wenst te worden?
Na de wel zeer snelle ontkerstening, ook
op uiwaartgebied, begint men eindelijk
te beseffen dat het, zoals het nu gaat, toch
ook niet helemaal ideaal is. De uiwaart-
begeleiders kloppen daarom bij mii aan.
Ze denken dat ik wel een paar rituelen
weet om in de ontstane 'leegte' te voor-
zien. Ze vragen me zelfs om rituelen te
ontwerpen, uiteraard zonder godsdienstig
'tintje'.
En doe ik dat dan? Nee, dat is onmoge-
lijk. Ik kan natuurlijk wel iets bedenken,
maar wie zegÍ dat iedereen me daarin zal
volgen?

Voor altijd vedoren
Enige tijd geleden was ik als gastspreker
op een bijeenkomst van een 75-jarige
Friese ui waarwereniging.
Uiteraard kwam ook daar weer de vraag
naar rituelen aan de orde.
Ik heb de mensen geadviseerd om het
hele uiwaartgebeuren op een rij te zetten
en daarna met elkaar te bespreken. In het
openbaar, ook de klachten. Dan kun je
daarna besluiten om in overleg met de
uiwoerder wijzigingen in het geheel aan
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Holwerd
Stationsweg 10 9151 JN
Tel. 05 19-561729 / 561970
Fax 0519-56132O
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Surhuisterveen
Grensweg 19 9231 HT
Tel. O512-361542
Fax 0512-363688

www.far,rieswijk.nl

* Telescoopkranen van 30 tot 70 ton
* Torenkranen rnax. 42 m.
* Rups hoogwerkers tot 22 m.
* Graafmachines mobiel en rups, tot lSOO l.
* Rijplaten en draglineschotten

R
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ALOE VTRA GEL
q Aloe is een buitengewoon goede leverancier van vele belangrijke

Het product is in essentie gelijk aan
hetgeen er in de plant zit.

I VERA

:::"iles,eijn
0519 - 562865
06 291 821 24
G.J. Douma

Ëlke dag 2 eetlepels Aloe Vera Gelzal uw gezondheid in het algemeen be-
vorderen en uw af,rueer tegen allerlei ziektekiemen verhogen. Na een verloop
van 2 weken gaat u zich actiever en fitter voelen. Daarnaast ervaart men vaak
een verbetering van de concentraiíe en het uithoudingsvermogen.

'ofi,ïfáxr*oDucïs
GESTABIIISEgROg,

ALOË VËRA
GËL

€ 2$,9$

í litsr
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te brengen. Maar mijn allereerste advies is

altijd om wat er nu nog aan vaak eeuw-
enoude rituelen over is, stevig vast te
houden. Niets is moeilijker dan verloren

gegane rituelen weer in ere te herstellen.
Dat heeft de ervaring mij geleerd.
Eenmaal verloren is meestal voor altijd
verloren.

WIST U DÀT...

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

... er ook nog boekjes verkrijgbaar voor
€ 3.50 zijn over wapens en vlaggen
van de stad en dorpen in de gemeente
Dongeradeel?

... deze boekjes verkrijgbaar zijn 6ij
Tineke Veldema, Pólewei l6?

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

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

zij die dan laat plaatsen in de doarps-
bel?

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

... de rondgang met B&W al verschillen-
de keren is uirgesreld?

... dit nu zal plaatsvinden op maandag 13
september om 17.00 uur?

... u misschien ook met iets zit en dit kan
doorgeven aan één van de bestuursle-
den?

... dan kunnen wij dit met B&W bespre-
ken?

... 22 juni Henny Hiddema de laatste
vergadering zal notuleren?

... haar periode in het bestuur er dan op
zit?

... Jelle Diikman het secretariaat dan van
haar overneemt?

... wij erg blij zijn dat Jan \Tillem Overal
na de vakantie in het bestuur komt?

... dit deze keer wel erg moeilijk was om
weer een bestuurslid te vinden?

... officieel er nog wel een bestuurslid bij
kan?

... in het Têebusbosk attributen voor de
jeugd zyn geplaatst om te spelen?

... het wel erg jammer is dat er nu al weer
vernielingen plaats hebben gevonden
aan de nieuwe picknickraí:el?

... laten we het met z'n allen netjes hou-
den?

... de goals aan de Prof. Holwardastrjitte
nog geverfd zullen worden?

... ïry Tadema de bezorging van de
Doarpsbel nu voor haar rekening
neemt en Robbie Kuipers het buiten-
gebied?

... ook zai door hun de contributie wor-
den opgehaald?

... wij blij zyn dat ze dit voor ons willen
doen?
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BOUWBEDRIJF

Fa. S. v.d. WIELEN &Z.ONEN

x Utiliteitsbouw.

* Woningbouw.

* Vernieuwboutw.
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8 OnderhOudswerken Een NVoB iniriatief

8 Levering bouwmaterialen.

VOORSTRAAT 9 - 9151 HD HOLWERD
tef . 051 9-561357, Íax 051 9-56'147 4

Voor meer fietsplezier - vele uitvoeringen, kom kijken bij de GAZELLE DEALER

/a.fu
v-e 

-

W. Dykstrastrjitte 7-12, Holwerd, tel/fax 561665

Ook voor een computergestuurde fietsmeting op maat
DE ZAAK MET MEER SERVICE.
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AOENDA JEU DE BOUI.T 2OO4

Zaterdag 19 juni:
"Jubileumpartij" i.v.m. t0-jarig be-
staan. Nadere informatie volgt.
Zondag l1 juli:
"Brunchpartij"? aanvang 11.00 uur.
Opgave t/m 8 juli.
Zondag I aug,tstus:
Aanvang 14.00 uur.
Zondag 15 augustus:
"De Steegpartij" aanvang 13.00 uur.
Opgave t/m 11 augustus.
Zaterdag 28 ltugustus:
"Kind/Ouderpartij" aanvang 14.00
uur. Opgave tlm25 augustus.
Zondag 5 september
Pearkeboulen, aanvang 14.00 uur.
Opgave tlm 2 september inclusief
spareribs eten.

. Zaterdag 18 september
Kampioenschap van Dongeradeel,
aanvang 13.00 uur.

. Zaterdag 25 september
Nachtboulen "Amelander Veerhuis-
partij" aanvang 19.30 uur.

De Vledder Bospartij zal hoogsrwaar-
schijnlijk zijn op 9 okrober.

De najaarscompetitie is van 6 juli rlm 28
september m.u.v. de bouwvakvakantie
(25 iuli t/m I 5 augustus). Ook dit jaar
strijden we om de "Van Hulst trofee"
welke wordt verdedigd door Cea Soep-
boer.
\íe hopen met z'n allen weer op een zon-
nig, gezellig en sportief Jeu de Boule sei-
zoen' 

oant sfen!

SUPPORÏERSVERENIOI}IO W HOTWERD

Het seizoen zit er weer op. Inmiddels zijn
alle activiteiten afgelopen en hebben we
als bestuur de nodige voorbereidingen
weer getroflen voor her volgend seizoen.

\X/ij hebben als bestuur besloten het vol-
gend seizoen de comperirie klaverjassen
af te schafFen. Hieronder volgen nog even
de uirslagen van het klaverjassen voor de
competltle:
le prijs: F. Thlsma 38.756 pnt.
2e prys: J. de Haan 37.854 pnt.
3e prijs: Sj. de Haan 36.973 pnr.
4e prys: E. Visser 36.353 pnt.

De bingo avonden werden gemiddeld be-
zocht door 35 personen. De hoofdprijs
t.w.v. € 45,00 ging op 19 maarr naar
Louisa Stielsrra en op J6 april naar Trees
Zylstra.
Het bestuur van de Supportersvereniging
heeft de volgende activiteiten vastgesteld
voor het seizoen t/m decemb er 2004:

3 september, 1 oktober en
5 november.
3 december
17 september, 29 oktober
en 26 november.
12 november.
na afloop competirie
thuiswedstrijd Holwerd 1.

De ledenvergadering hebben we gepland
op I 5 oktober a.s. om 20.0 uur in de
kantine van de sporthal "De Ynser".

\Vij wensen iedereen prettige vakantie en
graag tot zlens op onze actlvltelten.

Het Bestuur.

Contact-adres:
Supportersvereniging W Holwerd,
Johannes Anjema, voorzirrer
Cernierspaad 1,
tel.562105

Klaverjassen:

Kraken:
Bingo:

Jeugdbingo:
Draaiend rad:

t5



Zuivelhandel

Bergema-Banga v.o.Í.

'uitgekiend
vers-assortiment'

Wij komen bij u in de straat.
Wij zien u graag in de winkel of winkelwagen.

Pólewei 2 - HOLWERD, tel. 0519-561423

Huisspecialiteiten:
Friese kaas en rollade van 't spit.

Dirk en Jitske

Nu ook:

Het lelckerste brood
en gebalc uit de buurt

van Pompstta Bakkerij te Dokkum
(voorheen Reijenga)

Dagvers verkrijgbaar bij Dirk en Jitske
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[Jw adviseur:

Voor al uw hypotheken,
verzekeringen
spaarprodukten.

nce
F. v.d. Meer
De Teebus 26

9151 KX Holwerd

Tel. 0519 - 562098
Fax.0519 - 562098
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Openingstijden:
ma. t/m do. 19.00 - 21.00 uur
wo. middag 13.30 - 16.30 uur
vrij. en za. 17.00 - 20.00 uur.
(of op afspraak, tel. 296768)

Graag tot ziens!
Grietje Overal-Bouma

Joh. Piersonstrjitte 9 te Holwerd.

tot
ziens !

tl
*
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installatiebedrijf

Voor:
o Elektrisch
o Gas
o Water
. Dakbedekking
. Tinkwerk
ocv
. Radio en TV
. Speelgoed
. Kado-artikelen

$lmro
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AOENDÀ

JUNI

Jeu de Boule, jubileumpartij

JUtI

Tryater spilet "Yerma" yn
't Sinrrum
Barbecue in de Sreeg,

aanvang 19.00 uur.
Optreden Los Tontos in de Steeg,
aanvang 21.30 uur.

Jeu de Boule, Brunchparti.i,
aanvang 1 1.00 u.

AU0U5ïUS

Jeu de Boule, aanvang 14.00 u.

Jeu de Boule. de Steegpartij,
aanvang 13.00 u.
Braderie "Hartje" Holwerd
Ko Skiten

Jeu de Boule, kind/ouderpartij
aanvang 14.00 u.
Kopijdatum Doarpsbel

SEPÏEMBER

KJaveliassen Supportersverenigi ng

Jeu de Boule, Pearke boulen,
aanvang 14.00 u.
Bingo Supportersvereniging

Jeu de Boule, Kampioenschap van
Dongeradeel, aanvang 13.00 u.
Nachtboulen "Ameiander
Veerhuispartij", aanvang I9.30 u.
Bingo Supportersvereniging
Indische Maalrijd S.\fl O.D.
vanaf 14.30 u. in de Nije Nijhof

()l(ÏOBER

KJaverjassen Supportersvereniging
Ledenvergaderi ng Supporrers-
vereniging aanvang 20.00 uur in
de kantine sporthal "De Ynset"

NOVTMBTR

Klaverj assen Supportersvereniging

Jeugdbingo Supportersvereniging
Kerstkaarten maken S.\íO.D.
9.30 u. in de Nije Nyhof
Sinterkiaasfeest S.WO.D.
14.30 u. in de Nije Nijhof
Bingo Supportersvereniging

DTTEMBTR

Kraken Supportersveren igi n g
Kerstfeest S.\(4O.D.
14.30 u. in de Nije Nijhof

18
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'lt Amelander Fearh0s'

Hotel
Kaffee
Sliterij "M
Petit Restaurant'tiíi

Foar al jo brulloften en gearkomsten
Akkomodaasie fan 15 oant + 200 personen

Henk & lda

TimmeF en onderhoudswerk

Nu ook voor keukens
Advies, levering en montage.

Eventueel ook zelf te Plaatsen.

Stationsweg2' 9l5l JN HOLWERD
Telefoon (05 l9) 562308 ' Fax (05 l9) 561939
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HUISÀRÏS

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

Dr. Ch.F. van der Lugt,
tel.0519-571316
Dr. Stender
rcL. o5I9-571,436

tRtESt [A]tD

Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
woners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer:
- Verpleging en verzorging,
- 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,
Birdaarderst r aatweg 7 0.
Friese zorgwinkel; Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uw per dag, ca. 22 cent
per min.) TesselschadesÍraat 29, 8913
HA, Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden.

(ONÏÀfiADRESsE}I

Dienstencentrum: vacant
Uitvaartvereniging "de Laatste Eer":
Uirvaartleider K. Elzinga-Dijkstra,
Achter de Hoven 8, teI. 561374
Mobiele tel. 0 6-20620 647
Bij diens afwezigheid: T. v.d. \loude-
Plantinga, De Teebus B, tel. 562002.

TYSI()THERÀPIE

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

H U I SARTSEI{ I.ÀBORATO RI U M

Plaats: Nije Nijhof maandagmorgen van
10.00 - 10.15 uur.

ÏÀ1{DÀRÏS

Mw. van der \íoude, Beyertstraat 101,
tel.562300.

PTDI(URE

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

WIIKBEHEER

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

BTSÏUUR

Voorzitter: Sara Hofman
Morgenzon 72, rcL. 561694

Secretaresse: Henny Hiddema
Medwerd I, teI. 561370

Penninsm.: Dirk Bersema
Pólewei 2, tel. 561423

Redactie: Tineke Veldema,
Pólewei 16, tel. 56216I

Leden:
- Egbert Boonstra, uertegenuoordiger

Stichting Reueatie en Toerisme
Gama 3, teI. 56242I

- Marten Slager
Landswelvaren 1 9, tel. 56220I

- Jelle Dijkman
Stationswei 21, tel. 562040

Postadres Dorpsbelang:
Postbus 24,9150 AA Holwerd.
Bankrel.: Regio Bank, rc.694O53961

I1{I.EVEREI{ KOPIJ

Agenda datum en kopij uiterlijk dinsdag
31 augustus 2OO4 inleveren bij Tineke
Veldema, Pólewei 16 te Holwerd.
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Cok fweedehonds zwongenschopskleding ie koop.

Cpen von 13.00 tot 16.00 oon

Tevers op ofspnook qeoPerd
Korn qenust eens longs, het is de nroeite wclond/
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Douwino Jederno, Elbostenwei 25, Holwend, fe{. A519"562395

LAST VAN;

LIKDOORNS

EELT

KALKNAGELS

KLOVEN

Neem don eens vriibliivend contoct op met:

ELISABETH BROERSMA
gediplomeerd Pedicure

INGEGROEIDE NAGELS

OOK VOOR DIABETISCHE VOETVERZORING

Ringweg 34 - 9153 BL Brantgum - Tel. (0519) 5ó 15 94

Scheeps-.1e,
caravan ffi,stoffeerderii

Uw boot, caravan, stoelen
oÍ banken opnieuw bekleed
door erkende stoffeerder.

Voor topkwaliteit en
een redelijke priis
belt u voor een vriiblii-
vende oÍÍerte.

SEKU KROMAH
Te1.0519-562295
mob. O6-2O477926
Holwerd


