
vuil in het water terecht komt en om de 
warmte van het water enigszins vast 
te houden. 
De schade aan de kleden bedraagt 
ongeveer f 600,--. Bij de plaatselijke 
politie is aangifte gedaan. 

Noodweer trekt over het eiland 
Maandagmiddag 4 juli, donkere wol
ken trekken richting het eiland. 
Menigeen haalt nog even snel de was 
naar binnen en sluit ramen en deuren. 
Binnen een paar minuten maakt het 
daglicht plaats voor een nachtelijke 
duisternis met zware regenval en he
vig onweer. De wind veranderde van 
een zacht briesje, kracht 3, naar west 
met kracht 8 tot 9. Op de vuurtoren 
sloeg de bliksem in, hierdoor werd 
radarontvangst onmogelijk. 
Ook de zendinstallatie van de politie, 
die zich ook in de toren bevindt, werd 
getroffen door de bliksem. De kust
wacht kon zich in de loop van de mid
dag weer behelpen met enige nood
apparatuur. De zendkast van de poli
tie kon gelijk weer worden gerepa
reerd. Op vele plaatsen op en rond het 
eiland werden blikseminslagen waar
genomen, maar er werd geen schade 
aangericht. 
Ruim een uur na deze weersveran
deringen kwam het zonnetje er weer 
voorzichtig bij en deed de thermome
ter weer snel stijgen. 

Eremedaille voor Trieneke Hoog
hart 
Na 28 jaar als docente aan de muziek
school Gooi en Vechtstreek in Bussum 
gestaan te hebben, heeft Trieneke 
Hooghart vorige maand afscheid ge
nomen van 'haar' school. 
Tot haar verbazing kreeg zij voor haar 
verdiensten, uit handen van de Bus
sumse loco-burgemeester I. de Lange, 
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een gouden Eremedaille verbonden 
aandeOrde vanOranje-Nassau. "Een 
enorme verrassing", noemde Trieneke 
de koninklijke onderscheiding. 
De feestelijk ingerichte grote zaal, 
bomvol met oudleerlingen, docenten, 
bestuursleden en familie, sprak zij met 
een heldere stem zonder microfoon 
toe. "Het zou toch een belediging zijn 
wanneer ik als stemdocente een mi
crofoon nodig had", aldus Trieneke 
Hooghart. 
Trieneke Hooghart was van 1954 tot 
1956 onderwijzeres aan een lagere 
school in Friesland en zij gaf er zang
les. Aan het conservatorium in Utrecht 
behaalde zij de zangdiploma's A en B. 
Tevens volgde Trieneke een privé
studie blokfluit. Vervolgens gaf zij tot 
1960 les aan een lagere school in Zeist 
en tot 1968 in Naarden. 
Docente Algemene Muzikale Vorming 
en blokfluit werd zij in 1964 aan de 
Muziekschool in Amersfoort. Aan de 
Bussumse Brandsmaschool onder
wees zij van 1968 tot 1979 muziek. Als 
AMV-docente, plus zang en blokfluit, 
was zij vanaf 1966 tot haar afscheid 
actief en geliefd aan de Muziekschool 
voor Gooi en Vechtstreek. 
"Nu ik ophou weet ik pas hoe het moet", 
zegt Trieneke Hoog hart. "Onzeker ben 
ik al tijd gebleven, heb ook steeds weer 
bijlessen genomen. Gelukkig ben ik 
in deze veertig jaar zover gekomen 
dat ik volledig op m'n oren durf te 
vertrouwen. Dat is al heel wat", aldus 
Trieneke Hooghart. 

Zeilers en wadl opers zoek 
In de nacht van dinsdag 27 en woens
dag 28 juni moest de reddingboot van 
het eiland in actie komen voor een 
zoekactie naar twee als vermist opge
geven zeilers. 
De zeilers hadden zich 's avords nog 

niet gemeld in de haven van Lauwers
oog bij bekenden. Rond half drie wer
den de zeilers in een kleine open zeil
boot op het wad aangetroffen. Ze ble
ken op het Wad enige tijd aan hoger 
wal te hebben vastgezeten. De Ge
broeders Luden bracht de zeilboot met 
de opvarenden naar de haven van 
Lauwersoog. 
Woensdagmiddag werd er weer alarm 
geslagen. Twee personen uit Rotter
dam waren nog niet teruggekeerd op 
het eiland na een wadlooptocht naar 
de zandplaat Simonszand, oostelijk 
van Schiermonnikoog. Na informatie 
aan de vaste wal werd er besloten een 
zoekactie op touw te zetten. In de na
middag ging de rubberreddingboot 
Heek (tijdelijk gestationeerd op het 
eiland) op zoektocht. Hierbij werden 
zij ondersteund door de Reddingboot 
Annedore Thea uit de Eemshaven. 
Op het eiland werd door mensen van 
Natuurmonumenten gezocht op het 
oostelijk deel van de kwelder. Aan het 
begin van de avond verleende een 
helikopter van de vliegbasis Leeuw
arden haar assistentie. Rond half ne
gen werden de twee mannen door de 
helikopter vanaf een zandplaat ten 
zuiden van Simonszand gehaald. 
Het tweetal werd naar Lauwersoog 
gebracht alwaar er tegen hen proces
verbaal is opgemaakt door de Poli tie 
te Water. De twee mannen beschikten 

niet over de benodigde wadloop
vergunningen. 

Schiermonnikoog zonder water 
Op de eerste zaterdagavond van juli 
zat het eiland ruim anderhalf uur zon
der leidingwater. Door de grote af
name tussen zes en zeven uur in de 
avond, was de hoeveelheid water in 
het basin sterk gedaald. Rond deze 
tijd wordt er juist op warme dagen 
veel water gevraagd door douches na 
een strandbezoek en voor de berei
ding van maaltijden en afwasma
chines in de horeca. Een technische 
storing was er de oorzaak van dat het 
basin niet op tijd werd gevuld met 
water waardoor de druk op het leiding
net wegviel. Na anderhalf uur wist de 
plaatselijke technische man van het 
waterleidingbedrijf de sto:r.i_ng te ver
helpen. Het wegvallen vafl de druk 
zorgde voor enige consternatie op het 
eiland. Op de camping ontstonden 
lange rijen mensen die wilden dou
chen of afwassen. Ook in de horeca 
ontstonden problemen, zoals bij ma
chines meteen waterkoelsysteem, toi
letten en afwasmachines. 
In sommige restaurants werd de klant 
gevraagd enig geduld te hebben, om
dat er geen schone borden en bestek 
meer voor handen was en men niet 
kon afwassen. 

Peter 0. 

Ollic:iële opening nieuwbouw Van der Werll 

Op maandag 27 juni kon Jan Fischer 
een volle eetzaal met genodigden 
welkom heten. Op zijn eigen 'droge' 
manier merkte hij op dat gezien het 
grote aantal mensen hij wel een aar
dige jongen gevonden zou kunnen 

worden, maar ja, zo iets is relatief. 
Iedereen die drank weggeeft is popu
lair. Hij verzocht Jan Berend Bazuin 
om als ceremoniemeester de diverse 
sprekers aan te kondigen (zodat hij 
zelf vanaf een afstandje de zaak in de 
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~-- --~------ ----------- ------~ 

• 
, TAPIJT VAN DE-
TAPIJTMEESTERS 
STAAT GEWOON 
BETER! 

• 
De Tapijtmeester weet welke eisen 

u aan uw nieuwe tapijt stelt. 
Daarom heeft hij een meesterlij ke 
kollektie machtig mooi tapijt voor 
11 s,1111engesteld van de betere mer

ken. En z'n service? Die is bijna niet 
meer van deze tijd. De maat op
nemen, th uis bezorgen, leggen, de 
TapiJtmeester neemt het u uit 
handen. Kompleet in tapijt, 
kompleet in service, dat 
zijn De Tapijtmeesters. 

i TAPI JTMEESTERS 
g~ 

,1]3ffi®JRJ 
STOFFERING 

Vriibliivend verzorgen wii priisopgave 
voor het bekleden van af1 uw meubelen, 

boot en caravankussens. 

W._ Dijkstrastraat 6, Holwerd - tel. 05197-1254 

gaten kon houden). Namens het ge
meentebestuur gaf burgemeester te 
kennen blij te zijn met deze uitbrei
ding omdat er sprake is van kwali tei ts
verbetering. Er is de laatste jaren een 
duidelijke vooruitgang te bespeuren. 
NaNoderstraun, Boszichten VitaMaris 
is het nu Van der Werff. dat zonder het 
karakter aan te tasten aan moderne 
eisen kan voldoen. Hij bood de heer 
Fischer een Makkum er wandbord aan 
en namens de K.N.R.M. een foto. 
De heer Nederhorst sprak als bouwer 
van een mooie klus waarop de mede
werkers trots zijn, hij bood een sleutel
bord aan, dat geheel in de stijl nieuw 
is, maar oud lijkt. 
Tussendoor trad entertainer Koos 
Huizinga op met een lied van Dries 
van Wissen, oorspronkelijk bedoeld 
voor Ameland: de kastelein van Sier, 
maar dat Sier was gemakkelijk te ver
anderen in Schier. 
Als geschenk bood hij Jan Fischer een 
fietspomp aan, wat op zichzelf niet zo 
bijzonder is, maar wel als het verge
zeld gaat van een origineel uithang
bord met: 'Voetpomp A.N.W.B.' 
Willem van de Boor bood alle bouw
vakkers, die met hart en ziel aan dit 
project hebben meegewerkt een strop
das aan. Op zichzelf niets bijzonders, 
ware het niet dat dit kledingstuk spe
ciaal voor Hotel Van der Werff ontwor
pen is. Jan Fischer mocht dan ook een 
tableau met drie verschillende strop
dassen in ontvangst nemen. 
De heer Tulner sprak namens de 
Rotary Club woorden van dank voor 
de ontvangst, die de Rotary in het ho
tel ondervond.Hij vertelde dat hij kort
geleden een vraag kreeg voorgescho
teld: "Wanneer beginnen ze nou met 
de verbouw van Van der Werff", ken
nelijk was het ontgaan dat de ver
bouw al voltooid was. 

Namens de biljartclub sprak de heer 
Hedlund voor de ontvangst iedere 
donderdagavond. Hij gaf wel een tip: 
"Als er weer verbouwd moet worden, 
dan kan er misschien nog een plaats 
gevonden worden voor een biljart
kamer." Hij deed zijn woorden verge
zeld gaan van een set met diverse 
spelletjes. 
Jan Berend Bazuin bood namens de 
Jacht- en Wildbeheerseenheid Schier
monnikoog het eerste exemplaar van 
een Schiermonnikoger Weerglas aan 
(zie vorige Dorpsbode). 
De officiële openingsrede werd ge
houden door Ypke Gietema, oud wet
houder van Groningen. Hij vertelde 
hoe Jan Fischer het verzoek hiervoor 
tot hem richtte: Het moet kort en ver
staanbaar zijn en ook nog serieus. 
Daarom wenste hij niet teTf.lg te ko
men op de oude kwestie of Schier
monnikoog niet beter bij Groningen 
zou kunnen horen_ Hij merkte op dat 
het merkwaardige feit zich voordoet 
dat hoe vooruitstrevend de gasten ook 
zijn, ten opzichte van het eiland zijn ze 
zonder uitzondering conservatief. 
Het eiland en ook Van der Werff moet 
blijven zo als het is. Dus was er eerst 
verontrusting toen de plannen van 
verbouw doordrongen, maar toen Jan 
Fischer de opdracht gaf: "Nog maar 
eens een keer van 't zelfde", was men 
gerust. Als geschenk bood hij een ge
borduurd wandschild aan met daarop 
de wapens van Friesland, Groningen, 
Schiermonnikoog en Van der W erff. 
Als laatste spreker dankte Jan Fischer 
ieder voor de woorden en cadeaus, 
ook dankte hij alle medewerkers en 
schetste hij de gang van zaken. Daar
bij noemde hij speciaal Romke Dijks
tra die op het idee kwam om boven de 
te vergroten eetzaal een vleugel te 
bouwen, en die het eerste ontwerp 



maakte. Ook architecten en uitvoer
der Beertema werden door hem in het 
zonnetje gezet. Na het officiële ge
deelte volgde een gezellig samenzijn, 
dat heel lang duurde. 
's Avonds volgde nog als afsluiting 

een optreden van het Shantykoor, zo
dat door de grote drukte en het uit 
volle borst zingen de temperatuur tot 
grote hoogte is gestegen. 

Koning. 

(._ __________ v_e_r_z_o_e_k ___________ ) 

Het komt nogal eens voor dat mensen 
ons op straat aanhouden en even snel 
iets meedelen met het verzoek om dit 
te plaatsen in de Dorpsbode. 
Op zich is dat niet verkeerd, maar 
vaak ontbreken er nog enige details. 
Daarom ons verzoek: Heeft u iets leuks 
meegemaakt of gezien, b.v. iemand 
op een fiets met een doos boodschap
pen op het stuur richting boot rijden 
en men ziet deze plotseling het water 

De indeling seizoen 1994/1995 

in rijden of men is een hekwerk aan 
het schilderen en men heeft er een 
bordje bij gehangen dat het pas ge
verfd, dus nat is, en er gaan dan toch 
enige dames op zitten, schrijf even 
enige punten op papier en lever dat 
dan in bij ons zodat wij er een leuk 
verhaaltje van kunnen maken. 

De redactie. 

In de competitie-opzet is één en ander gewijzigd. Bij De Monnik 1 blijft alles bij 
het oude. Alleen komt De Monnik 1 na het kampioenschap uit in een hogere 
klas en wel in de 2e klas. 
De Monnik 2 en De Monnik C-junioren hebben nu een klas van 12 teams. Tot half 
december spelen deze een halve competitie van 11 wedstrijden. Daarna volgt 
een herindeling naar sterkte, volgens de stand na deze 11 wedstrijden. 
Hierna volgen dan in het voorjaar nog 9 wedstrijden. Bij dit systeem is het 
mogelijk dat je 1 wedstrijd meer uitspeelt dan thuis. Wel wordt er rekening mee 
gehouden dit zo eerlijk mogelijk over de clubs te verdelen. 
Bij De Monnik D-pupillen gaat het ook anders dan gebruikelijk. Tot half oktober 
spelen ook deze een halve competitie in een poule van 6 teams. Hierna volgt 
een herindeling. Er wordt dan verder gespeeld in een poule van 8 teams 
(14 wedstrijden) als hele competitie. Een nadeel hiervan is dat na half oktober 
tijdens de herindeling er 2 zaterdagen door de pupillen niet kan worden 
gespeeld. De Monnik 1 speelt dit seizoen ook weer mee in de bekercompetitie. 
Voor het eerst doet De Monnik ook bij de jeugd mee aan het bekervoetbal. Dit 
seizoen gaan de C-junioren het proberen. 
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2e klasse B 
Blija 
Eastermar 
Frisco z.m. 
G.S.V.V. 

Marrum 
De Monnik 
Rottevalle 
De Sweach z.m. 
Suawoude 
S.C. Twijzel 
Tzummarum 
V.1.0.D. 

4e klasse D 
A.S.C. lC 
B.C.V. 3C 
Broekster Boys 2C 
Buitenpost 2C 
Drogeham lC 
't Fean '58 2C 
G.S.V.V. lC 

S.C. Kootstertille lC 
De Lauwers 2C 
De Monnik lC 
Ropta Boys lC 
V.V.T. 2C 

Dreamteam 

Oostermeer 
Appelscha 
Gerkesklooster/ 
Stroobos 

Beetsterzwaag 

Driesum 

Augustinusga 
Bergum 
Damwoude 

Surhuisterveen 
Gerkesklooster/ 
Stroobos 

Munnekezijl 

Metslawier 
Twijzelerheide 

Reserve 4e klasse K (7-tal) 
Be Quick D. 7 Dokkum 
Blauw-Wit '34 8 Leeuwarden 
Broekster Boys 6 Damwoude 
S.C. Cambuur '69 3 Leeuwarden 
Friese Boys 4 Kollumerzwaag 
Lwd. Zwaluwen 12 Leeuwarden 
De Monnik2 
Oostergo 3 Ee 
Ropta Boys 3 Metslawier 
Rijperkerk 4 
V.C.R. 4 Rinsumageest 

Klas 450 
Drogeham Dl 
Jistrum Dl 
Kootstertille Dl 
De Lauwers Dl 
De Monnik Dl 
Oostergo Dl 

Eestrum 

Munnekezijl 

Ee 

Zaterdag 2 juli kwam het recreatieteam van De Monnik in actie op het oefen
veld tegen Buitenpost 3. Het team was wat versterkt met competitiespelers en 
won puffend van de warmte uiteindelijk met 2-1. Vooraf werd het team in een 
nieuwe outfit gestoken. Prachtige oranje shirts deden denken aan het Neder
lands elftal. Een blauwe broek maakte het geheel compleet. 
Het mooie tenue werd aangeboden door de firma Bron uit Holwerd, Mode en 
Wonen, herkenbaar aan het groene busje. 
De volgende wedstrijd is tegen Blauw-Wit 09 uit Bremen op 21 juli om 19.00 uur 
op het oefenveld. 

Accommodatie 
Nog steeds zijn de werkzaamheden aan de accommodatie niet afgerond. In de 
afgelopen periode is het gebouw aan het Duinpad door Bate Sytsma voorzien 
van een laag verf. Op de gebouwen aan Duinpad en Oosterreeweg is de naam 
van de vereniging aangebracht. Bij de ingang van het hoofdveld is een bord 
geplaatst, zodat het nu wel erg duidelijk is dat dàt veld niet door onbevoegden 
mag worden gebruikt. Hopelijk heeft het resultaat. 

A. Stielstra. 




