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Voorzitter: Sara Hofman
M*g."r." 12, tel. 561694

Penningm.: Dirk Bergema
Pólewei 2, rcL.561.423

Secretaris: E. Davids
Tsjerkestrjitte 2

E-mail: db@holwerd.nl
Redactie: Frans Fennema,
Hogebuurt 1, 9151 HR Holwerd
fransmfennema@gmail. com

Leden:
- Frans Fennema, uertegenuoordiger

Stichting Reoeatie en Toerisme
Hogebuurt 1, tel. 562315

- Hessel Hiddema, Mirnereed 6
- Henk \Tillemsen, \Waling Dijkstrastraat

5, tel. 561035
- Anneke v.d. Weg,

Prof. Holwardastraat 10

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



Ílt Amerlander Fearh0st
Ljouwerterdyk5 - Holwert - te|.0519-561207

r Hotel
r Kaffee
r Sliterij
r Petit Restaurant

Foar alio brulloften en gearkomsten
Akkomodaasie fan /5 oant + 200 personen

Henk & lda

w0NrN & 5N-APeht
W. Dijkstrastraat 6 9151 JK HOLWERD 0519-561254

Hoge Eggenweg 1 9163 JP NES(Ameland)A519-542426
Uniaweg 35 9051 BC SïIENS 058-2574111

info@bronsnijder. n I www. bronsnijder.nl

Openingstíiden:

Stiens;
Donderdao, Vrijdag 9i00 uur tot 18:00 uur
Zaterdag 9:00 iot 17:00 uur
Holweíd en Nes (A):
Dinsdag t/m Vrtdag 9:00 uur tot 18:00 uur
Zaterdag 9;00 tot 16:00 uur



Voor een occu groot of klein

t\n* * {

ENEMA
www.venemoholwerd. nl

OLIVIER
r rn uEn,/ o N DERH o uD,/ nr s reu nerIEB ED RIJ F

TEVENS LEVEI{EN .wIJ BOUWMATERIAI,FN.

D. Olivier

Stationsweg 19

9151JL Holwerd

Telefoon (0519) 56 13 17

E-mail info @olivierholwerd. nl

www. olivierholwerd. nl



D1RPSBEUNA . seplember 2009

NIJS TÀN D()ARPSBETÀI{O

Holwerter Fiersichten
De Holwerder Fiersichten is een ontwik-
keling die is ontstaan uit verschillende
hoekèn: de integrale gebiedsontwikkling,
het streekplan van de provincie Friesland
(Holwerd als recreatiekern met een verge-
lijkbare status als Appelscha), de gemeen-
te Dongeradeel, de rijksoverheid die
Holwerd als laveekvijver heeft aange\Mezen

om de krimpende bevolking op een posi-
tieve wijze om te buigen naar kansen en
niet in de laatste plaats de initiatieven uit
het dorp zelf. Er is aan de hand van een

gesprek met wethouder 
'Síillemsma in

heel korte tijd door twee betrokken
Holwerders een boekwerkje met ideeën/
suggesties samengesteld. Dit boekwerkje is

naài gemeente, provincie, de dienst lande-
lijk gebied en alle ter zake doende partijen
opgestuurd en zo begon ook dat balletje te
rollen

De Holwerder Fiersichrcn ztjn uniek;
nooit is er in de Nederlandse geschiedenis
een dergelijk project geweest en geen van
de partijen heeft hiermee ervaring. In die
zin zijn we bezig met een experiment.
Een experiment dat wij als dorpsbelang
aan willen gaan omdat er wel degelijk rot-
te plekken liggen. Er staan tientallen hui-
zen te koop, er is verpaupering in de oude
dorpskern, het voorzieningenniveau ligt
onder vuur; hebben we over twintig jaar
nog een verenigingsleven, is er nog een

peutercrèche, een jeugdhonk, ouden van
dagenvoorzieningen? Een paar jaar terug
wilde gemeente Dongeradeel de sporthal
zelfs sluiten, de dreigende sluiting van een

van de grootste werkgevers enzovoorts, we
zijn als dorpsbelang hard bezig met de toe-
komst van dit dorp, en dat doen we niet
uit luxe. Verderop in dit blad leest u meer
over de realisering van de Multifunctio-
nele Accommodatie

Gelukkig worden we gesteund door zoveel
verschillende partijen, zelfs tot in het ka-

binet toe, dat we goede hoop mogen
koesteren er met zijn allen wat goeds van
re maken. Met de ervaringen en resultaten
wil het kabinet de krimp in andere gebie-

den (o.". Oost-Groningen en Zrid'
Limburg (waar hele dorpen dreigen te ver-
dwijnen) in de toekomst aan te pakken.
Intussen is de projectroep gestart met het
vervolg op de Fiersichten, het z.g.

Aanvalsplan Krimp Holwert. Een zeer

brede groep mensen w.o. dorpsbelang, ge-
meente, \Toningcorporatie Doarpswurk
en bureau PCR (onderdeel van architec-
tenbureau Arcadis) i.s.m. SEV (Stichting
Experimen tele Volki uisvesting)buigr zich
over een plan dat deze laatsten hebben ge-

maakt.

Een van de mogelijkheden die onderzocht
worden is ontbouwing: het slopen van
panden waar het echt niet anders kan en

daar iets innovatiefs creëren, bijv. groen-
voorzieningen. Er komen geen stan-
daardoplossingen, maar wat hier evt.
wordt gedaan aan de krimp, zal met aan-

passingen ook op andere plaatsen in
Nederland kunnen worden toegepast.

Er komen 2 workschops in september en

oktober, om te zien wai de wensen van het
dorp zijn en wat de ideeën van PCR ziln
en wat dar uiteindelijk op kan leveren.

Het is duidelijk niet de bedoeling een

herhaling van de Fiersichten te doen maar
er zal gebruik gemaakt worden van de

ideeën die naar voren worden gebracht en

zien hoe en \Maar deze in te passen zijn,
uitgebreid met nieuwe ideeën. Er wordt
gekeken naar hergebruik van sommige be-

staande panden, naar mogelijkheden om
plannen te financieren, panden die opge-
knapt zouden moeten worden en moge-
lijkheden om dat te doen.

In november komt minister Van der Laan
in Holwert en dan zouden de plannen ge-
formuleerd moeten ziy'n.
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Bent u die 100ste

ktant?
Dan bent u degene

die een gratis
hotstone massage

ontvangt!,

Be[ voor een afspraak: 0625147889



Friesland Bank



fl/> voETBAL vERENIcING
VHA HoLWERD
\/u oPGERTGHT zr MEr 1e48

v.v. Holwerd, al sinds 1948 een bloeiende vereniging en actief bezig voor
het hele dorp.

Nieuwe leden (spelers en vrijwilligers) kunnen zich aanmelden bij de voetbal-
vereniging door het - formulier ledenmutatie en opgave nieuwe leden - in te
vullen en vervolgens in te leveren bij de ledenadministratie. Deze formulieren zijn
verkrijgbaar bij de ledenadministratie. Ook krijgt het nieuwe lid een
machtigingsformulier mee om in te vullen.

Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij minimaal één seizoen lid blijven van de
vereniging.

CONTRIBUTIE: DE VERENIGING HANTEERT DE VOLGENDE TARIEVEN:

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

Junioren veld € 6,00 € 18,00 € 36,00 € 12,00

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

Betaling van de contributie
U machtigt de v.v. Holwerd om de contributie per kwartaal van uw rekening af te
laten schrijven. Afschrijving vindt plaats aan het begin van elk kwartaal (anuari,
april, juli en oktober).

De ledenadministratie wordt beheerd door:
Foeke Talsma, Beilertstraaï13, 9151 KG Holwerd a 06-46542013
E-mail : f.talsma@wholwerd.nl

Kiik uoor meeÍ info op onze website:
UUUlrUlr. I^tholwerd. n I



De P.C. kening fan Holwert
-Wat fantasrysk wie it om te sjen hoe't Gert
Anne van der Bos en syn maren de PC.
2009 wrlnenl Hia ha rige rakrysk spile, op
heech nivo presrearre en Gert Anne is in
grutte keatsbelofte neamr. Srint l95l
(Hiele de Haan) hat der gjin Holwerter de
P.C. wrin! Op dit plak wolle wy Gert Anne
en syn p.arroer lokwinskje en him in
prachtige kearskarriêre tawinskj e.

Th beshit
As jo noch noait op de website fan
Holwert sjoen ha, ha jo wat mistl De web-
site is tige aktueel, alryd goed oanpasr, de
measre nijtsjes fan Holwert steannè derop
en kinne jo derop kwyr. Der kin noch aÍ-
ryd mear gebrik Fan makke wurde. De
website is: www.holwerd.nl. In goed nij
seizoen tawinske.

Sara Hofman

I}IÏERVIEW MEÏ I.()UK HESEMA}IS

Na het gesprek mer Pierer en Ant Visser in
mei van dir jaar, moeren nog rwee dinsen
rechrgezet. Tên eerste had iï. hun uakïn-
tiebestemmin g Lanzarote abusievelijk ver-
anderd in Gran Canaria, t.n r-..á. *".
mijn verhaal over Ieltsjebuorren in zoveÍÍe
incorrect dat het hier nier om een wel sinp
waar de Holwerders destiids oaliris.í
schoonmaakren maar een poel die veelia-
Iingen opleverde. Ant *ai ,o vriendeiiik
het verhaal gecorrigeerd, met hier e n daar
nog wat leesrekens toegevoegd/weggelaten
naar mij terug te sturen, waaruit maar
weer blijkt dat haar onderwijsbloed kruipt
waar het niet gaan kan. Helaas *". toê.t
de kopii al op weg naar de drukker en de
redicteur hoog en droog op vakanrie.
Gelukkig kan het altijd nog erger.

De tweede wereldoorlog bepaalt ror op
heden het leven van Louk Hesemans. In
Ams_terdam geboren wordt hij uit nood in
een _kindertehuis geplaarsr. Zijn vader was
joods en zodoende uitgesloten van elke
mogelijkheid de kost ie verdienen. De
moeder was verpleegster. De Nederlandse
wetgeving discrimineerde tot 1958 alle
vrouwen die werkzaam waren als ambte-
naar. Een wettelijke bepaling die zelfs nog
tot 1958 van kracht was verbood allé
vrouwen die een ambt bekleedden te trou-
wen. Door deze omstandigheden gedwon-
gen.werd Louk tien dagen na zijn-geboor-
te doodziek en opgegeven door dè medi-
sche wetenschap overgedragen aan het
kinderrehuis. Een slecht afiesloten bed-

kruik had zijn linkerbeen dermare ver-
wond dat men nier verwachrre dat hii dir
zou overleven. Her lot bepaalde anders en
zo beginr zijn jonge leven in het kinderre-
huis.waar niks màg, de kinderen geen ei-
gendommen hebben en erg hun be-sr moe-
ten doen om vooral aardlg gevonden te
worden. AJs je al iets had. moesr je dir de-
len mer nog veertien andere kinderen.
Als de kinderen srour waren werd er altiid
gedreigd door de dames, de kinderen
noemden ze rrouwens tante: "lk brens iul-
lie naar het gesticht". Af en ro. k*irn .,
een wat oudere heer, een huisvriend en die
werd aan de kinderen voorgesteld als de
'man van het gesticht'..i7ij waren dus
bang voor hem. Op een goede dag was her
dan zover, ze hadden weer eens war uiree-
haald en moesten naar het gesticht. Taíte
Su nam de kinderen mee, met de tram en
ook n_og een keertje overstappen naar her
gesticht. De jongens gaven geen krimp.
tot ongeveer de helft van de lange marmè-
ren_ gang. Daar zagen ze opeens allerlei
beelden van het geiticht voor zich; een-
zaam en naakt achter tralies, met slecht
voedsel. aan de grillen van een sadistische
srafovergeleverd, om van de urenlange be-
sproeiingen mer de tuinslang middèn in
ijskoude novembernachten Àog maar re
zwljgen- (bij mij -de interviewér) duileen
onwil/eheurig de laatsre acht uoorden uan
de oude berijning uan Matrheiis l3:-42 op
- details die we de goede dorpsbellezer in
dier voege echter g"raag zullËn besparen.
Dan zetten de jongens het op een brullen
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en tante Su weet niet hoe gauw ze het ge-

bouw moet verlaten. Later bleek dit het
Tropen Museum re zijn, waar de kinderen
heen mochten, want dat hoorde ook bij de
opvoeding. Positiefpunt voor het leven in
een kindertehuis is dus dat de kinderen in
culturele zin wel een goede opvoeding
krijgen.
Pai op zljn zevende - het is áan 1944 -
maaki Louk kennis met ziin familie aan

moeders kant; de familieleden aan vaders-
kant zijn allemaal vermoord. Hij verblijft
..n p.iiod. bri zijn oma in Hedel. Op de

terugweg gaat hij met een tante in de trein
mee-naar Amsterdam. De trein wordt bij
Culemborg zo hevig door Engels geweer-
,ruur beschoren dat zijn tante er door
komt te overlilden. \Vat Louk er nog van
weet zijn de metaalsplinters die hij uit_zijn
mond probeert te verwiideren. Vlak daar-
na raakt hij nog in de trein buiten be-

wustzijn en wordt naar blijkt zes weken la-
ter wakker, constaterend dat hil het voor-
taan met een been minder moet doen;
hetzelfde been dat toch al niet zo'n goede

start kÍeeg. Theinreizen is vanaf dat mo-
ment altiid traumatisch. Hij neigt nog
steeds tot het verwijderen van Ítantoom-
splinters uit zijn mond. Op z4n vijftiende
besluit hij definitief te vertrekken uit het
tehuis. Met behulp van de toenmalige so-
ciale dienst kon dat geregeld worden. Hii
vertrekt naar Apeldoorn, kan eindelifk de

school afmaken en begint dan via een va-
kantiebaan aan een traiect langs verschil-
lende reclamebureaus. Hij werkt zich in
die wereld op tor hii in 1971 zelf adiunct
directeur wordt van een bedrijf. In 1979
begint hlj zijn eigen reclamebureau 'De
Smidse'.
Tijdens deze hele periode merkt Louk dat
schrijven steeds meer zijn leven bepaalr.
Hii besluit in 1989 de stad te verruilen
voor het landelijke leven en verhuist naar
Hallum. Hij woont daar een half jaar en
verhuist vervolgens naar Ginnum. Hier
verliest hij zijn-toenmalige vrouw aan de

gevolgen van kanker.
Op d"t moment is Louk correspondent
bij de Dockumer Courant.
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Van\À/ieren&Vellinga

Accountants en Belastingadviseurs.

Uw kennis in financiele zaken!

Ook Í willen wij graag terzijde staan

mel verhelderende adviezen en een

degelijke financièle dienstverlening.

Wilt u nadere informatie of een bezoek

brengen aan onze vestrging in Dokkum?

Stap gerust eens binnen ofbel ons voor

een vrijblijvende afspraak.

LTA

Zuiderschans 4,91.01. PZ Dokkum Postbus 100, 9100 AC Dokkum
Tel. 0519 - 2281.50 Fax 0519 - 228160 wwwvanwieren-vellinga.nl
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Naast deze functie stort hij zich in andere
bezigheden: Hi.i organiseert een nieuwe
fietsioute door het Flieterpengebied, "De
Bartle-hiemer Fietsroute", is voorzitter
van het Ruurd \Tiersmahirs en beheerder
van het kerkje wat expositieruimte biedt
voor kunstenaars als o.a. Gerrit Terpstra
uit Heeg.

Nog steeds alleen, ontmoet Louk via, via
zijn huidige vrouw Jantsie van Sinderen.
Ze bliiken elkaar aardig genoeg te vinden
om te g,aan trouwen. Tk vraag hoe lang ze

al getróuwd ziin. Louk: "Hoe lang zijn we

n0u getrouwd Jantsje?' Jantsie: "Ooh dat

weet ih eigenlijk niet!" Louk: "\7e zijn. in
2005 getóuwd!" Jantsje: "O, dat soe bêst

hinne'l Sinds kort is hij gestopt met zijn
werkzaamheden voor de Dockumer
Courant en legr zich nog meer toe op het

schrijven van documentaireachtige boe-
ken. [n totaal schrijFi hil vijFboeken waar-
onder: Sophietje; over een meisie in her

kindertehuis en het enige waar hij nog
conract mee heeft. Hij schreeF een boek
over de kaatsvereniging van Ternaard waar

onder andere nog een van de oudste kaats-

verenigingen van Nederland opduikt die
,r...*á genoeg is gelokalisee rd in
Amsterdam! Hij schrijft De naïeve
Fantast, een boek over Ruurd \Tiersma en

een boek over de Harlinger kunstschilder

Jan de Boer Zijn laatste boek'Het vierde
prinsenkind' gaat over een stichting die is
vernoemd naár Prinses Marijke, nu beter
bekend onder de naam Christina omdat
de naam Marijke haar niet aanstond, maar
zulks terzijde. Deze stichting, opgericht
voor de wezen van verzetsmensen en an-

dere juveniele oorlogsslachtoffers \Maaron-

der Louk zelf, organiseerde vakantiekam-
pen waar de kinderen even gewoon kon-
àen zijn: De een mist een arm de andere
twee benen en die mist weer een paar vin-
gers. maar als deze kinderen bij elkaar va-

fantie vieren ztjn ze allemaal geliik en dat
was onder andere de opzet van deze stich-
ting. De reiinies die ten gevolge van deze

kampen worden georganiseerd, ziin ge-

noeg inspiratie om een boek te schrijven'

Een boek wat overigens augustus 2009
verschijnt. Louk heeft nog veel ideeën en

is voorlopig niet uitgeschreven.

Naast zijn schrijverschap maakt Louk zich
kwaad over onrechwaardigheid tegenover
kinderen. Hij geeft gastlessen op verschil-
lende scholen óv.r de Tweede'Wereldoor-
log en is ook gastspreker van kamP
'W'esterbork. Iets minder serieus, maar

daarom niet minder interessant, is dat hij
onlangs is opgebeld door iemand van
KRO 

-televisie. Men zocht voor de serie

Abi een Amsterdammer met een kunst-
been. Iemand kende Louk en gaf de

medewerkster zijn telefoonnummer. De
medewerkster, niet zo blij met het Feit dar

het waarschijnliik om een Fries gaat belde
toch. Louk neemt op, de KRO-mede-
werkster vraagt naar zijn kunstbeen maar

vertelt dat ze eigenlijk liever een

Amsterdammer had gehad. Louk ant-
woordt de vrouw in plat Amsterdams en

de casting is voor elkaar. Als vergoeding
krijgen L-ouk en Jantsje een. mooi_hotel
aangeboden voor een week in hartje
Amiterdam om zo ome Jan te spelen in
deze kinderserie. Ik kom thuis en kijk
even op Youtube, type Abi en ja hoor, zo

krijg ik ome Jan met het kunstbeen te

zien. Hij acteert overigens niet onaardig
in deze aflevering.

Zijn levensmotto benadrukt heel sterk het
reÍativeren van onaangename dingen die je

kunnen overkomen in de tijd tussen ge-

boorte en dood. De zin "het kan altijd nog
erger" doet je weer even met beide benen
(l?) op de grond komen mocht je de be-
hoeftè voelèn om weer eens te gaan klagen
over het weer, het onkruid op het paadje
van de buur, de bus die je net mist, de

auto die weer APK moet, de belasting die

omlaag moet, de politie die er nooit is als

je hem nodig hebt (ten gevolge van de ver-
laagde belastingen) enz. enz. Mens, ge-

niei van je leveÀ, elke dag. Het is alles wat
we hebben.

Volgende gegadigde Liesje Elzinga
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Al jierren, tusken de simmer- en de hjerst-
Í:akánsie, organisearrer de Stichring It
Fryske BoekJn Sutelaksie Foar de promo-

"síe 
Ít"n de Fryske lireratuer. Yn 2009 sil

dizze hus oan'hisaksje, op de ferrroude
wize mei Boekebussen en kroaden, foar it
lêst wêze.

Mar tusken 4 septimber en 17 oktober
binne noch ien kear rànom frijwilligers yn
de provinsje te sjen mei kroadenFol boe-

ken'. De Sutelaksje hat der iierrenlang ra

bydroegen om de minsken op 'e hichte te

brineeÀ fan wat der allegear te krijen is:

,n-in, en Ferhalen, dichrwurk. berneboe-
ken, nilsgiirrich wurk oer de Fryske skied-

nis. in giur Grskaat oan bygelyks provin-
siale kuier- en $'rsboekjes. ynformaasje
oer de (Fryske ) sporten. flora en fauna, it
ekonomyrke, kulïurele en agraryske lib-
ben, eniFh. En dat sil yn 2009 net oars

wèze.

De ni.iste boeken lizze yn 'e kroade.en de

war àldere steane yn de boekebus dyt ek

meirydt nei ir sutelplak. ls it boek dat jo
sykle'dêr ek net, dan wurdt it foar io be-

steld by de ttjouwer.

Ek diskear sille der wer san 1700 frijwilli-
gers yn 't spier wêze om it oanbod oan

Fryske boeken en cd's by de minsken thÍs
re'krijen. Dat binnen ionken de sutelers

ek siauffeurs, kassiers en meiwurkers Fan ir
Fryske boek. Wolle jo meidwaan oan de

Surelaksje yn jo wenplak? Craach!

Jou jo. leafst sa gau mooglik' op by de

kontaktpersoan Tine Koopmans oan de

Klokstriitte noemer l7 yn Holwert.
Dan kinne io meihelpe om de aksje by jim

ta in sukses te meitsien.

Fan 'r iier wurdt der op 28 seprimber yn
Holwerr surele. fu jo meidogge' kriie io de

moaie neie skriuwerskalinder 2009 kado.

Foarófgeand oan de Sutelaksje. wurde
Boekejlnen oarganiseare. De Boekejihnen

wurde presettteár. troch Aly- van der

Mark. Fan de kontakrpersoan kriie io be-

riocht wannear 't by jim yn 'e buert sa'n

iin holden wurdt en fansels binne jo, mar

ek oare belangstellenden, dan fan herte

wolkom. Boppedat is alle kearen in skriu-
wer dy't krekr-in nii boek skreon hat, oan-
wêzich. Yn in fraachpetear freget de pres-

intaror de skriuwer- ir himd fan i lilf'
Fansels ha wy foar de ófwikseling 9k Tu-
zyk regele.- De ferneamde trtrbadoer
Gurbe 

'Dott*ttt" en sjongeres Gerbrich
van Dekken sille harren bêst dwaan om

der in fleurige jírn fan te meitsjen.

()PROEP VAN IJs(TUB VRIENDSTHAP H()TWERD

Wii ziin op zoek naar oud en/of nieuw

foro materiaal voor onze iisclub' dir willen
we Braag gebruiken volgend iaar bii de

Dorpsreilnie.

Dit kunnen oude foto's en/of wedstrijd-
Iiisren van schaatswedstrijden ziin' maar

ook van gewoon rond.ie riiden op de iis-

baan of 
"Àd.te 

sFeerbeelden.

Hebr u nog materiaal voor ons en mogen

we her geSruiken' dan kunnen we deze

fotot scánen en kunt u uw foto's nog de-

z-elfde das teruskriieen.
Wij zien julll. ïet.fàonties ol mailtjes met
belanssrellins teg.emoet, namens het be-

,,uur" u"n " d." lJsclub VriendschaP
Holwerd.

Jantsje van Sinderen secr.

Tel. 0519-562027.
E-mail: jvansinderenphotmail. com

Ook foro's of lubileumboekies van..iubi-

leum Feestavonden zijn van harte welkom'



Midden in de Waddenzee!
Voor een heerlijke maaltijd

met uitsluitend verse

ingrediënten of gewoon een

drankje.

Elke dag geopend van

8 00 - 20.00 uur.

Keuken open

vanaf11.00uur.

?//éí uo"lroqrn

ffiffi,b, Grêndijk 2

9151 AE Holwerd
0519-561406

la ndenzeezicht@kpn-off icedsl. n I

www. la ndenzeezicht. nl



WBllufiff
Bovag verkeersschool van dgf Veen

Sinds 1970

Stationsweg 2,9145 RS TERNAARD
Tel: 0519 - 57 15 78

Website: www. rijschoolvdveen. nl/

Email: info@riischoolvdveen.nl

- Auto B(/E): Theorielessen op woensdag van 19.30 tot 21 .00 uur

- Motorfiets: Theorielessen op maandag van 19.30 tot 21 .00 uur

- Bromfiets: Theorielessen op maandag van 16.00 tot 17.00 uur

Tevens goedkoopste tankstation van de streek!!!



SÏI(HTI}IO TRIEST DRÀAIORGETVRIEI{DEN

ïsj0ff t(}l{ffRï

Op zondag 1 I oktober a.s. organiseerr

Stichting Friese Draaiorgelvrienden even-

als vorig jaren een z.g.Tsiochconcert. Voor
dit coniert is een beroep gedaan op de

vereniging van Friese volksmuzikanten
Tsjocli dié de artiesten voor deze avond
veÍzoÍgt.

De optredende artiesten zrin: GE-
RARD&COMPAGNIE, een zevenmans
formatie die muziek maakt uit de coun-
try-sFeer, soms neigt het naar Blue-grass'
korrom een groep die heel aangenaam is
om naar te luisteren. Naast deze groep is

er ook nog het welkbekende duo Bauke en

Greetje. Deze broer en zus brengen hun
welbekende luisterlied jes.

Het concert is weer in de schitterend ge-

restaureerde Doopsgezinde Kerk aan de

Stationsweg te Holwerd. Alleen een be-

zoek aan
deze
kerk is
de moei-
te al
waard.

Wij als Stichting Friese Draaiorgelvrien-
den hopen dat de kerk vol is op I 1 okto-
ber, zodat we dit soort concerten tot een
jaarlijks terugkerend evenement kunnen
maken.

TSJOCH-CONCERT 1 r OKTOBER
DOOPSGEZINDE KERK

HOLTTERD
AANVANG 2O.OO UUR

ENTREE 5 EURO

Telefonische reservering: Cor Anjema
561926 of Anke Hoekstra 562459

Stichtlng Prieso nraaiorgelvrienden

MEDEDEI.IilOEN

22-7-2009
opbrengst van de Epilepsiecollecte heeft €595,78 opgebracht. Bedankt Holwerd.

De groeten van M. Postma-v.d. Berg

PR00RAMMA 2009i2010 pAssÀoE ÀtDEtll{o H0LI|íERD

15 September

27 Oktober

17 November

: Creatieve Startavond

: Ds.J.G.v.d. Boogaart uit Berlikum
Onderwerp: De kracht van het geloof.

: Fam. Veninga uit Engwierum.
Onderwerp: Een voetreis naar Rome.

De vergaderingen zijn in 't Sintrum en beginnen om 19.30 uur
tenzij anders vermeld
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D
AUTOBEDRIJF - HOTWERD

Voorslroof 17 9t5t HD Holwerd
Telefoon 0519-5ó225ó

' onderhoud en Íepqrulies ulle merken

' APK keuringen

- nieuwe en gebruikle uulo's

- scherpe pÍiizen in bonden, uitloten,

occu's en schokbrekers

1-'&



installatiebedriif

Voor: r elektrisch r Dakbedekking

r Gas

r Water
rCV

r Zinkrnrerk

$gur-o

lfffiw|fu@|l[

Fonteinstroot 16, 915] JW Holwerd
Telefoon: 05.l9-562323





PRAKTIJK VOOR AANVULLENDE MANUELE THERAPIE

Methode Shiatsu/Stoelbehandeling
Dorn methode/Breuss massage

Tevens behandeling aan huis.

VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Als complementaire hulpverlening binnen de gezondheidszorg.

. :. :..'.::,',,.':;, y.;..:.,t,..,,,.'g{@{M;$t

Vergoeding mogeliik via aanvullende zorgverzekering
lnfo en afspraken graag tussen 7.00-8.30/19.00-20.30

0519 571737 I 0610090092 of alOjongmans@hetnet.nl

*14$ffiï{nw,tï3

M'ATELIER
q,tntruuvwV@r

orea,fiRf- ro1,uÀ) alv aru í'vttfi)tí,en a ofiw ild<'elíng<

Sta',/t dnorwelde,
cw' 54,W w u'bew n42Í tpek8tezu

op wo€.wd,a'f- ewvríi@
Sj oulci u M ar ín, Kr a,Yn e-t'

Stafi,onáuteg40, 91^51- J? HolÀ^)ord/ 0579 -567997
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Nei oanlieding fan 't libben der op 'e

waadsee draaiden alle Holeuurter koppen
wer rjochting see en wat se roen seagen der
sil letter nog lang oer praren wurde-.

\Mobbe de walfisk, de reus die't him nea
fange litten hie swom al blazend en mei de
sturt slaend om it skip fan Willibrord hin-
ne, it bisr wie poerrazend om'it skjin syn
nocht hie àn it doelleaze gesyl en it on-
noazele gesjong ófkomstig fan fan it skip
Willibrord en syn folgelingen, it gedondel
hie neffens de fisk no lang genóch duorre.

It "hoog op de zolder, laag is de vloer" hie

!9 plak maki<e foar in gejank en geraas. de
folgelingen skieren benei yn harÈn rulren
fan benauwdens. \Tillibrord, op slach wer
nuchter,pakte syn staf en sloech Wobbe
dér hurd mei op syn grurte fiskekop, dat
sil dy leare, raasde de hiliige yn e oértjoe-
ging dat it bist no belies jaen soe.

Wobbe tocht der oars oer en, no poerra,
zend, sprong er mei hiel syn gruttelichem
ut it wetter wei en bleau ta ferbazing fan
de nobelsàpers in pear tellen rjochtop op
syn manske srurr foar it skip stean, hjirnei
dÉkte er it wetter wer yn en liet in merers-
hege golf efter die't it skip kapseize liet.

De bemanning begirn al te skriemen en re
jubelen Villibrord ta, mar yniens fer-
stomde de bliidens en makke plak foar be-
nauwdens, it skip begtn tè triljen en
waard-boppe werrer órrild. boppe op e

rech fan Wobbe lei it grutte ikip fan
\X/illibrord die't himself no besauwde dat
er dizze fisk krekr nog op syn kop slein
hie.

It skip, heech yn e loft mei derop de dea-
benauwde bemanning skokre in kear en
flech mei in needgong nei de Holeuurrer
thorp. Krekt foart er by de thorp opswim-
me soe hold Wobbe yn en smiet it skip
mei bemanning en al fan e rêch sadat dè
hiele brot in ein troch de loft flêch en flak-
by de ald iik delplofte.

De Holeuurters hiene it al oankommen
sjoen en wiene fanside kropen efter in wál
àn grutte balstiennen die'i efter de iik lei-
nen. Nei in skoftsje kamen de thorpbe-
wenners, mei Frethorik en Aras Kai, de
foarsitter fan thorpenbelang wer foar 't
ljocht.

Mei grurre eagen beseagen se de ravage
die'r Wobbe oanrjochte hier Ir grurte
skip wie ririen klapr yn in bult"wrakiour
en Willibrord en syn bemanning sriene
derby mei it hier wyld op '. kolp .n 'e

measten mei de klean oan fodden.
Meinema

Verzekeren ft Bankieren

Stationsweg l2
9101 HZ Dokkum
Telefoon (051 9l 57 I 7 45
Fax (0s1 9) 57 1o 4s
info @ mei nemadokku m.nl
www.me nemadokkum.nl
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V/orkshop
'Aandacht voor jezelf '

De komende maanden zijn we van plan
om weer een aantal workshops te

organiseren.--o----" -- -

Heb je ook zin om meer te weten te
komen over:

4. haarverzorging en styling
{. voetmassage en shiatsu
& kleur- en stijl advies
€?. verzorging van de huid

Geefje dan op bij:
Alie 0519 - g6z3z3
Afke o6 - z5t47BB9
Henny oS19 - 96ry7o
Nadine o6 - zz97zg47

12
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Coop Verbeek in Holwerd is bewust beter. Voor ó I

want deze ultramo.d.erne coop helpt u om gezond, lekke r en
voordelig te ieve n. Met een bewust bete r asiortiment, betere

versproducten, goede service en vooral betere informatie.
Nuttige informatie die u helpt om zelf betere e n uêwuste keuzes

te maken ais het gaat om uw voeding.
Kom dus nu naar coop in H-olwerd en winkel bËwust beter

en natuurlijk veel voorde liger!

bewust beter!
Uerleeft -

gewust BeteÍe' :ïhformatie

in de superrn'arkt
Bij Coop Verbeek vindt u bii.álle Bewust Betere producten extra informatie in de

vorm van groene kaartleíï J*' on' zo;qvutàig geselecteerde Bewusl Bete re

pàl*." f,rnn.n uilvoorUeeld minder veizadigd vet' suiker of zout bevatttn'

0f juist meer voedingsv.Àt#'*in*n of''iínolzuur ln ieder geval gaat het altiid

o m obiecli eve iniormatle van'het Voedi ng5eentíu m of wetenscha ppel ij k

bewezen informatie *- oai;Àtiánt' Mel';eze informatie van Coop kunt É

bewust ilszen Vàór gezond' lekker en voordelig levenl

Holuuerd



W#WffiffiWW Gebraden haanties

Bereid metfijne kruíden

De lekkerste

Zeer geschíkt voor de barbecue

Fa. J.F. Ouwerkerk
Gràndyk 3a

TeI.0519-561528

Ook voor particuliere verkoop.

/ÀlI) í /
s?(0M
I)it \9\9J

DE 0PSt ACH 2, H}LWERD, TEL; 0 5 I 9' 5 61 6 6 8
Vraag ook eens aaar onz,e mogelijkheàen voorr

-diveyse salades

-koude en warme hapjes

-plate sewiee
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*r"# L DrlRPsRE[itlr notwERD 2tllo
ASv':-' H0[wERD, t''lol t{0 Rls BR0zt EN SIEDE!

Aan alle Holwerders en oud-Holwerders,

Door een fout van de pers is onze publi-
catie van iuni 2009 niei opgenomen in de

vorige editie van de Doarpsbel. Daarin

,torid o.". vermeld dat, mevrouw Klaske

van der Ploep.-Jansma door het bestuur
werd verrasr tíá, ..n bloemetje' omdat zii

tekende voor de 500ste aanmelding voor
de Dorspreiinie Holwerd 2010.

En verder stond er informatie in vermeld

omtrent de enveloppenactie van 26, iuni
il.. de benaderins vaÀ sponsoren en de uit-
freiding urn hït aantal bestuursleden.

Met dáe publicatie hopen wii u allen

weer helemaal op de hoogte brengen van

de huidige stan-d van zaken. Omdat er

voor de órganisatie van een dorpsreiinie

eeld nodis É. h.bb.n wii op 26juni il. een

Ë.rrr.loooàn"ctie sehouden onder de be-

*on.ri'van Holíerd e.o. De opbrengst
van deze actie, overtrof al onze stoutste
verwachtingen, de opbrengst was nl.:
€ 4.200,-. ÈOIWem BEDANKTI
Holwerders, wij zullen jullie geld gogd be-

steden en er voor zorgsn dat zaterdag26
juni 2010 een geslaagde dag wordt.

Wii ziin actief op zoek naar sponsoren, viif
bedrijven hebben al aangegeven ons te
willen ondersteunen (zie voor namen de

website). \7ilt u zich, met uw bedrijf, ook
nog aanmelden als sponsor? Neem contact
op".n., één van de ónderscaande bestuur-
slèden. Op het moment.van het ter perse

gaan van àere Doarpsbel, staat het aantal

áanmeldingen op 6501 Als u zich nog niet
heeft aansémeld', kuttt u dit doen via de

website rirt"v.reunie-holwerd.nl onder de

button 'REAGEER'.

Géén internet? Vraag dan iemand in uw
omgeving. Ook kunt u contact opnemen
met"één ian de bestuursleden.

\7ilt u zich schrifte-
lijk aanmelden,_ dan
kán dit per adres: R. zuntj-ery1f1n
Bonsastriitte lA. 9l5l KB HOL\íERD'
T.leFonisch aanmelden kan ook, via rele-

foonnummer 06-20380680 (R. Rint-
jema).

Ón, b.rtur'rt is inmiddels uitgebreid met

een aantal bestuursleden. Dit zijn: Ellie

Venema-Osinga en Auke Douwes (acti-

viteite n en contacten deelnemers);
Marcella Ensel-Boonstra (sponsoring en

PR); Theo van der Meij (horeca en cate-

ring) en Theunis Miedema (tent, terrein

en logistiek).

Deze bestuursleden hebben elk hun eigen

groep vrijwilligers om samen de klus te

Ë1".én. Ook is er een groep enthousiaste
(oud-) Holwerders, o.l.v. Harm AndrinSl'
bezie met her maken van een Reiinieboek'
Vili u zich nog melden als vriiwilliger
voor één van de-commissies? Dit kan via

de website. Als bestuur zijn wij dol-
enthousiast over de Dorpsreiinie Holwerd
2010 en zo te horen aan de vele positieve

reacties die wij onwangen en te merken

aan de financiële bijdrages, bent u dat

ook!

Wii bliiven echrer een beroep op u doen

om her enrhousiasme re blijven versprei-

den. Hebt u uw oud-Holwerder buren,

vrienden, neven, nichten, ooms- en tante-
zeggers al ingelicht? Zo niet, maak ook
há"enthousiàst en wiis hen op de website

of geef het aanmeldingsadres, of telefoon-
nummer door!

Stichting Dorpsreiinie Holwerd 20 10

Jan van-der Velde, Richard Rintjema,
Petra Dijkstra

Email: info@reunie-holwerd.nl
tVebsite: www. reunie-holwerd. nl

l3
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Geachte inwoners van Holwerd,

Blj deze willen we u als werkgroep MFA
informeren over de gang van zaken waar
die hopelijk zal resulteren in de realisatie
van deze voorziening. Aan de hand van
een aantal vragen die er in het dorp zou-
den kunnen leven willen we u graag infor-
meren waar de werkgroep mee bezig is ,

waarom, waaÍ ze zich op dit moment in
het traject bevindt en het uiteindelijke
doel.

Namens dorpsbelang

De W'erkgroep MFA
l. Wat is een MFA?
Het is de afkorting voor Multifunctionele

Accommodatie, in de volksmond beter
bekend als dorpshuis. Alleen is dit dorps-
huis uitgebreider omdat er ook zorgfunc-
ties en de aula in komen.

2. Waarom ruoeten wij zo'n MFA hebben?
Omdat Holwerd, net als de rest van
Nederland, al heeft te maken met een
krimpende bevolking is het belangrijk te
voorkomen dat met die krimp straks het
voorzieningenaanbod ook verdwijnt. Dit
kan opgelost worden door alle huidige
voorzieningen onder te brengen op 1 loca-
tie.

3. Maar dat is tocb hartstilehe duur tuat is
er mis met de huidige locaties?

De kosten voor exploitatie, onderhoud,
afschrijving etc. voor al die verschillende
gebouwen, zyn op een termijn van 20 jaar
veel duurder dan een investering in één

gebouw nu dat al alle verenigingen die er
nog zijn herbergt.

4. Waarom is specifek uoor de locatie uan de

sporthal gehozen?

De sporrhal was van alle locaties de beste

optie omdat hiermee het behoud van de
hal voor heel lange termijn gewaarborgd
zal blijven, alle huidige voorzieningen er
met gemak geplaatst worden, er is vol-

doende parkeerruimte en er is ook vol-
doende ruimte om in de toekomst even-
tuele bij te bouwen als dat nodig mocht
zyn. 't Sintrum valt af als locatie omdat
men dit in de toekomst uitsluitend wil be-
sremmen voor kerkelijke acriviteiten.

5. Hoeuer is de werkgroep met het plan?
\We zijn in het stadium dat we de gemeen-
te de tekeningen, de financiële onderbou-
wing, en de exploitatie alsmede het beheer
van de voorziening op lange termijn heb-
ben gepresenteerd. De gemeente van haar
kant is erg positief, ze helpt ons bij het
vorderen van het traject door ons van tijd
tot met vragen en suggesties op het goede
spoor te houden.

6. Er zijn geluiden dat met het reítliseren
uan het MFA de locale horeca de neh zal
word.en omgedraaid, hoe zit dat?

De toekomstige opzet zal anders zijn dan
de huidige in die zin dat we een beheerder
willen aantrekken die er scherp op toeziet
dat de kantinetijden gerespecteerd worden
en het MFA niet een cafe wordu dat de
vaste klanten die nu de huidige horeca re-
gelmatig bezoeken dat ook zullen blijven
doen. Verder hopen we bij het organiseren
van grote evenementen gebruik te mogen
maken van de capaciteiten die de horeca
ons kan bieden.

7. Wanneer zal men met de bouw beginnen?
Als de gemeente is overtuigd van de capa-
citeit van mensen in Holwerd om dit ge-
bouw voor lange tijd rendabel te maken.
\íij zijn daar als werkgroep hard mee aan
het werk en houden een termijn aan van
een half tot 1 jaar.

Met vriendelijke groeten
Werkgroep MFA



BOUWBEDRIJF

Fa. S. v.d. WIELEN &ZONEN

x utiliteitsbouw.
*Woningbouw. B(Oftfnt(GARATUT
8 Vernieuwbouw. "*.s 

- $.$

8 Onderhoudswerken Een NVoB initiatief

* Lev ering b ouw materiale n.

VOORSTRAAT 9 - 9151 HD HOLWERD
tel. 0519-561357, Íax 0519-561474
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Secretariaat:
Pólewei 11, 9151 HX Holwerd;
tel.0519 - 562086
Corresp.adres:
Postbui 3,9150 AA Holwerd.
Aangesloten bij de Federatie van Uit-
vaarwerenigingen in Friesland

'Wijziging van de'Wet op de lijkbezor-
ging
D.Eetst. Kamer heeft tiidens haar verga-

dering op 9 juni 2009 ingestemd met de

,rootgértèld. wijziging van de \Wet op de

liikbèzorging. Op 30 september 2008
werd het voorstel al met algemene stem-
men aangenomen door de Tweede Kamer.
Het vooistel voegt een aantal bepalingen
toe aan de bestaande wet.
Dit wetsvoorstel voegt aan de \7et op de
lifkbezorging een procedure toe waardoor
in alle gàval-len lran overliiden van kinde-
ren dirèct de gemeenreliike liikschouwer
ingeschakeld moet worden. Het kabiner
*iI hi.r.n.. alle dood als gevolg van kin-
dermishandeling opsporen.
Daarnaast regeli dit voorstel de afname
van celmateráal en de plicht tot het be-
graven van onbekende doden. de moge-

Ílkheid om het lichaam voor maximaal
tíen dagen te conserveren en,de aanpas-

sing van de termijn (van de vijfde dag naar

de iesde werkdag na overlijden) waarop de

begrafenis of crematie plaats moet vinden.

Met dit voorstel worden ook een aantal
praktische wijzigingen aangebracht. llet
ga"t ond.. andeie om de mogeliikheid rot
het eerder doen vervallen van graFrecht bii
verwaarlozing van het onderhoud, aanpas-

sinq van bewaartermijn van urnen in cre-
matoria, vastlegging dat degene die is be-
last met de zóíg voor crematie, ook de

zorg krijgt voor 
-de 

urn als er gee-n sprake
is ván bijzetting, verstrooiing of verzen-

ding naar het buitenland en het schrappen
van de inspectierol van het ministerie van
VROM.

In een apart Koninklijk Besluit zal worden
bepaald-wanneer de vernieuwde \fct op

de-lijkbezorging van kracht zal worden.

Bovengronds begraven
ln Zwólle is in nàvolging van landen aan

de Middellandse Zee vanaf medio mei de

mogelijkheid om boven de grond begra-

venle worden. De gemeente gaat in totaal
360 graven realiseren op begraafplaats
Kranàburg. In de eerste fase worden er

90 gemaaki. Het initiarief voor deze gale-

rijgiaven komt van de Italiaanse gemeen-
schap in Zwolle

In Italië wordt ondergronds begraven ge-

zien als 'respectloos'. Hoogstens een huis-
dier vindt daar zljn laatste rustplaats. De
gemeente wil alle vormen van begraven
àanbieden, dus ook deze rond de

Mediterrane gebruikelijke manier. In
Nederland is het slechts in een Paar ge-

meenten mogelijk om begraven te worden
boven de grond.

Twee doden in het echt verbonden
De politie in China heeft vijf mensen op-
gepákt die het stoffelijk overschot van een

loÀg.,r.or't* opgegraven hadden om haar

t. l"t..t trouwen met een verongelukte
man.
Dir soorr praktijken ziin - vooral in de

plattelandsgedeelten van China - al eeu-

*en a"n de gang. Bijgelovige inwoners
kiezen het licliaam van een pas overleden
meisje om hun eigen gestorven zoon een

partner in het hiernamaals te bezorgen.

Er wordt zelfs een huwelijksplechtigheid
gehouden voor de rwee liiken en daarna
ierdwijnt de "bruid" in herzelFde graf als

haar "echtgenoot".
Bron; Vak b lad "Uituaart".

l5
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W'ebadres: www.resDectance. n I

Digitale nagedachtenis

Online condoleance registers zijn er al lan-
ger, maar een plaats op internet waar je
een overledene kunt eren met verhalen,
foto's, filmpjes en muziekfragmenten is re-
latief nieuw in ons land.

Onlangs is de website geopend. Nadat je
jezelf hebt geregistreerd maak je een tribu-
te aan, zoals deze site het noemt. De wer-
king is te vergelijken met een profielsite
op bijvoorbeeld H1wes. Ook hier bepaal je
zelf voor wie dit eerbetoon zichtbaar is en
of bezoekers reacties mogen achter laten.

Je mag een onbeperkt aantal foto's toevoe-
gen, terwijl voor muziek tien megabyte ter
beschikking staat.

Deze vorm van gedenken is in landen als

Engeland en Australië behoorlijk gemeen-
goed geworden en nu probeert men het

dus in Nederland. Overigens worden op
deze site ook bekende Nederlanders her-
dacht. Het gebruik van de website is gra-
tis.

De huidige samenstelling van het bestuur:
Voorzitter Oepie Haitsma, penning-
meester Jan Stielstra, secretaris Margit
Dijkman-Elzinga, Têtje vd Ploeg-
Hoekstra, Jan Idsardi, Gabe Faber en
Harm Kamstra.

Lidmaatschap:
\7ilt u meer weten over het lidmaatschap
en het werk van onze vereniging dan kunt
u contact opnemen met de secretaris M.
Dijkman-Elzinga, Pólewei I 1, (0519-
562086). Zrj zaI u graag informeren over
de mogelijkheden.

Holwerd, 2 augustus 2009
M. Dijkman-Elzinga

LA$T VAIII:
Neem dan een vrijblijvend contact op met:

LIKDOORNS

EELT

KALKNAGELS ELISABETH BROERSMA
KLOVEN gediplomeerd pedicure
INGEGROEIDE NAGELS

AANTEKENING DIABETISCH E VOET
Ringweg 34 - 9 1 53 BL Brantgum - ïel. (05 19) 56 15 94
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Spiergericht - bodypump (geen pasjes), BBB
conditioneel/ vetverbrandend - step 1, 2, basic gym, aerobic, interval, aero

classics/ouderen
dance/ plezier/ choreografie - go-go dance, bodywave
body en mind - bodybalance (thai chi, pilaius,yoga)

NIEUW ZWANGER EN FIT
- Dit is een cursus waarin je op verantwoorde, gezellige en sportieve manier, je

voorbereid op je bevalling.
- Ruim aandacht voor rug en bekken (klachten), houding, stabiliteit en ademhalings-

technieken.
- 9 lessen voor en 6 lessen na de bevalling. Theorie en training (in de aerobiczaal),

een uniek en verfrissend concept.

kmsxd,wffi

ffimx wmss$

em% wtreKxd

H.l. FerweÍda
P/A Ljouwerterdyk 2

917',r MD Btije
06-1 0053392

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

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

Bel voor een vrijblijvende prijsopgave en scherpe prijzen voor
thuisbezorgen van zand en grond. Tel. 06-10053392
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kÍ anbedriif
Holwerd Surhuisterveen - 0osterwolde

teïesco*p kranen van 2CI tot ?S ton

torenkransn n'lax. 42 meter

P"oterenrie verrCIin{eïs tttt 21 meter

rups lloogwerl<ers {ot 21 meter

graaÍinachines mobiel en rups

totli(r(Jlltel'

rijptra,ten en draglinesehctten
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Fl.oltrverd

Lànds Welvaren 4
9151 At
Holwerd
Tel. 0519 - 56 17 29
Fax.0519 - 56 13 20

SurhuisterveeÍn
Grensweg 19
9231 HT
Surhuisterveen
ïe{. 0512 - 3S 15 42
Fax.0512 - 36 36 B8

Oosterwolde
Hor*l*ggil. 1 1':.,':rl":.l:'::l:r,r"::.,i.,'l:l ',.''

8431 HL
Oosterwolde
Tel. 0516 - 51 49 82
Fax,:,,,,05,:1,9,;i 5&'1 3l 2,Q..:,,,,,

wvïíw.favrieswlj k.n| - info@favrieswijk.n|
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'IK HAW IH DREAM'
,-
: lk haw in rlream...ik dream fatt de wrldske ikkers mei borgers,biercn en nàr.,fanófTrijc :

t 
Bo,rnhrrrn toch d, rynskeJ)ilden fai Alba nei de fctte hlaaigrilnen omklamme troch

,;;';;;í;;;,,,:j;;;,; :'*'-,, 
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, Ik haw in rlream fan klapperjende silen en !ilsrcrjende boarcn ffoch dysclde fenrt un'
: 

derweis nei Waail-as trlue sftden '.

: 
";I 

i;* i, c\rcam...fan blaue loften nci ieiende wolken' sriiJblau. spant boppe de '

'. 'r,ii,',"rïoolir; i; i;i, Easrholweírcrpoldei meifiilden swierfan koalsied.kt'alen auto- 
:I otih.tP haw in diro*....

, i[ io* ii drro*, ik dreatn làn in lange lome seedyk,oan'e binnenkant bepleisrerr mei ':

, wvtwolliche shiep, en farske,íwieroken]e shieppestronr en oan'e seekant in Joet-cn Jyuers- '.

' "iíïi 
n-,ai Ciiïot,,i oon't Kopenhagcn'

: ip tii* ii drcnn. Dar tis àltlin fan1agen har nofik nesrclje hinne op'e griln wert ltar-.

rcn widze sticn hat. l-an senioirenfaiBongahien.fan in Jitncesràmre Lzeltje t,l'k^/l i

, tào, tachtichPlussers en fàn in massage-à pimpsalon Jàar grize g.o.Uys 7' ií àlík 
4

;"SparpandomrilnpelJiijánhegebloeddrukearmdeholle7nHolwertdallizze!cktnlten.
lk haw in dream-...' . ,t

.tini*inlrcam.Dltderakomstfantisjtltgeminsken7nditdoarpJàrsckereis'lk' 
rlreatn fan wurk, wurk. u.,urk. \,Y/ut*,op lanpi.ng Klcnerhuorren,.turffk 7n jarhlltol!!l:_
qrorpràr* run in trochyong nei it \X/aad, wer't it swicte wetter Jatt de HolLucrÍ('r fedt l

; 
olror'rr't 

sa/rc werrer faídiWoadtee nestelt'lk haw in drertm"" "
. tl ío* in dr.eam. 

-Fan 
in omloop om de Holw(rt(r toer op 25 merer hichte.Me.i .in '

t *rcirlrk ursichr oer Waad en Wáldïn. Ik drean lan SlTkwurkers, Rysdantm,:n. Sl.vksliden 
:

u byinottr g(trrc ln in parh wer't ile earderc lán-oanwinningswurken stal krrle uP tn hu-
: tendykse lohaaye'
.Ikhawinclrenm.Fanhllebrthjesyn?swee.[Foar7ningrouwenien,arhter7ninJinen'.
: l:att twa bertt op ien hynder yn'e'dràaimítne.l:oarop in !ncnicn,rrchterop in grouwcn' Ik

. hau,inrlreant.'..... 
J r

' li ho* in dream. Fan in mitinee...by morri wíMr oP'Í Kterhjc.b,.u'i,cr 
^waa,r 

1'ttt :

: Sintrum. L'n n/hoholfrii. !k dreum [,tn- kategisaaie op'c boppese'tl Jnn't Ame.lanncr 
:

'. ïrr,,í,;ii e* *ln:,irirí,rí en in kasi'no ln ir"gcboi fd,i kritriik, belangett. Ih h,ru, in 
,

iíiir* orcamen.fnn in doarp wer't cla befolhit.tg nettsiinsleandr ms,le,ruwa e,n oJLomst 
:

', dr rkoudrrs unr/e, hil toko*ti tet.ln befolkingd\'t harren skecl ánderinonr bTleit enJoar

r]tkommcndL,{eneríMsiesHtllwefiars[olnoeddyutdagingonngrunc.'i Di, bnekwurkÏdeputftt'rra Konsr. dit [oek kollaezje, stier fol takontsr, lk hoopje en wtnsk-

je dat jintme lang genóch.nuch holleezje binne on.t /1 ,'+t Se.í,11 de (arst( L)dnsettcn foat'

rle rakrtmsr. mei ra re rieden en mci re mrirsien. Ai(lrbf ..".ii' ir op 1,t nachrkastlc'.ferjit '

i 1oa, euen jimme Pttrttter en lis En hannelje'' fige rank''

{ cedicht Ënne Bilker I
:'ii
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derwêï

Voor al uw schilderwerk:

-,,OnderhoU-d., '

- Nieuwbouw

" - Wannafuèit<ing

,,. - Dubbele beglazing

.t,

Tel: 0519 - 562068

18



i nd u striële auto m ati seri n g

ADVISERING EN ENGINEERING

CAD TEKENWERK

PROGRAMMEERBARE BESTURINGEN

PROCES VISUALISERING

PANELEN- EN KASTENBOUW

MACHINE- EN PROCESBESTURINGEN

MEET- EN REGELTECHNIEK

schildersbedrijf

#mmp #n? Kmm&m
ffim#'pp#ptr#tr#

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

Glaszetten en behangen

ïbjesse nsweg I Waaxens
0519-561989 06-255765966

www. d a m m e rs-waax en s. n I



zullen wij dÍe
respecteren

De dood is ccn onderwerp waar we niet makkclijk over
praten. Toch is het verstandig om nu al hicrover na te
denken. Want u kunt vandaag voorkomen dat u straks
niet de uitvaart kunt krijgen, die u zou wenscn. Oi dat uw
nabestaanden voor onverwachte finaciële oroblemen
komen te staan.

Als u lid wordt van een uitvaartvereniging, hoeft u zich
geen zorgen tc maken. De vereniging regelt en vcrzorgt
de uitvaart.

Bovendien worden al uw wensen gerespecteerd. Hoe
bijzonder of uitgebreid dic ook zijn.

Een uitvaartvereniging hceít geen commercieel doel, maar
is er om het bclang van de leden te behartigcn. Uw
belangcn cn die van de nabestaanden. Een zorg minder...

Bel vandaag nog voor meer inÍormatie over de voordelen
van het lidmaatschap van ecn uitvaartvereniginÍ]. Bel met:

U itvaartvereniging Secretariaat Pólewei 11

9151 HX Holwerd
tel.: 0519-562086"De Laatste Eer"
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HUISARÏSENPMI(TIJ K HOI.WERD

L.C. Maltha, spreekuur volgens
afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25.

F. Neshat, spreekuur volgens afspraak, tel.

56r30t.
Uitsluitend bii spoedgevallen tel.
562255.
C.F. van der Lugt, tel.0519-571316.
Dokterswacht voor sooedeisende sevallen:
0900-1 127r12

ÀPOÏHEEI(
Open van 8.00 tot 10.30 uur.
's Middags van 13.00 tot 17.30 uur.
Bestellen medicijnen 08.00 - 10.00 uur.
Afhalen 16.30 - 17.30 uur.

tRtEst LÀND
Thuiszorg Het Friese Land biedt de in-
\Moners uit Noord- en Midden-Friesland
onder meer: - Verpleging en verzorging,

- Kraamzorg
- Ouder- en kindzorg

Uideen verpleegartikelen ma. t/m do.

9.00 - 17.30 uur en vrijdags van 9.00 -
14.30 uur in Dokkum, Sionsberg,
Birdaarderstr aanveg 7 0.
Friese zorswinkel: Voor alle informatie:
0900-8864 (24 uur per dag, ca.22 cent
per min.) Archipelweg 109, 8921 TH
Leeuwarden, Postbus 417, Leeuwarden.
058-265 56 10. Geopend ma. t/m vrij.
8.30 tot 17.00 uur en zat. van 10.00 tot
17.00 uur.

(ONÏATIÀDRESSE}I

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

FYSI()ÏHERÀPIE

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

5624781561876.

H U ISARÏsEN I.ÀBORAÏ()RI U M

Plaats: Nije Nijhol maandagmorgen van
10.00 - 10.15 uur.

ÏA1{DARIS
Dhr. \7. Roux, Beyertstraat 101, tel.

562300.

PEDI(URE
M. Rintjema-Kruize, Morgenzon 10

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

TI'IJIOEHEER
Heeft u klachten, dan kunt u dit melden

op tel. m. 0519-298777.
E-mail: wij kbeheerpdongeradeel.nl

DE BIBTI()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.

Agenda data en kopij voor elke eerste
dinsdag in maart, juni, september en
december inleveren bij Frans Fennema,
Hogebuurt 1.,915L HR Holwerd of via e-
mail: fransmfennema@ gmail. com


