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INSPRAAK STREB(H-AN FRIESLAND.

In het vorige kront ie werd hieroon oI enige oondocht besteed,
en werd U de gelegenheid gegeven om hieroon mee te doen. Door
niemond hierop hod gereogeerd, besloot het bestuur von Dorpsbe-
long om d.m.v. o€ír circuloire -huis oon huis- olsnog bewoners
von Holwerd hiervoor te interesseren.
0p woensdogovond l5 september om 19.30 uur zol een openbore ver-
godering worden gehouden in het "Amelonder Veerhuis". Woorover
zol op deze ovond worden gesproken?
1e Over het streekplon Frieslond met ols onderdeel de noto wer-
ken. Noor oonleiding hiervon zullen verschillende discussievro-
gen worden beontwoord. 0m U enig inzicht te geven wot het streek-
plon Frieslond inhoud volgt hier een korte somenvotting:
Een streekplon is een plon woorin wordt oongegeven hoe de ruim-
te ingedeeld moet worden om dingen die bewoners von een gebied
belongriik vinden zo goed mogeliik te bereiken. De indeling von
die ruimte, in dit gevol Frieslond, verondert steeds. Er ziin'
steden en dorpen, wegen en konolen, meren, Iondbouw-, en rekreo-
tie- en notuurgebieden. Soms ziin er zeer.ingriipende veronde-
ringen zools op het gebied von het wonen (uitbreiding von dorp



of stod) werken (bouw von industrieën en kontoren) en rekreëren
(oonleg'von rekreotieterreinen, iochthovens), mooi ook door het
oonleggen von wegen . Zo'n streekplon zol oon moeten geven of
steden of dorpen uitgebreid kunnen worden, met hoeveel inwoners
en wonneer ongeveer, l.roor rekreotieterreinen oongelegd kunnen
worden, moor ook woor het londschop zo woordevol is of de omge-
ving zo kwetsboor, dot er beperkingen opgelegd moeten worden oon
het wonen, werken en rekreëren door.
In de toekomst zullen dus de gemeentelijke plonnen worden ofge-
stemd op dit streekplon.
De discussievrogen die op deze ovond zullen worden beontwoord,
met behulp von uw inbreng, ziin von velerlei oord. Hieronder
noemen wi i olvost een oontol die U wellicht persoonli ik zullen
roken I
- woor moet werkgelegenheid komen en wot voor werkgelegenheid?
- wot gebeurt er met de rekreotie: verder loten groeien of of-

remmen?
- moet bodem en woter geschikt gemookt worden met behulp von ol-

Ierlei mootregelen voor ogrorisch gebruik of dient men rekening
te houden met de instondhouding von oonuezige plonten en die-
ren?

- mogen oudheidkundig belongriike zoken worden oongetost door de
* ogrorische bedri ifsvoering?
- moet er meer bos worden oongeplont in onze omgeving?
- moet er bii de oonleg von nI"L*" yregen-rekeniíg roid"n gehouden

met notuur en londschop, of moet deze oonleg vooirong hebben?
enz.
Bent U geinteresseerd en kon U op l5 september niet oonwezig
zí)n, geeft U don olsnog op bif de secr. voh Dorpsbelong, de-heer
D.Kuipers, i'lorgenzon ó. Bii voldoende belongste[ing zullen r.roor-
schi jnri ik meerdere insprookqvonden worden georgoniieerd.

Bestuur Dorpsbelong Holwerd
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NIEUWS VAN DE PEUTERSPEB-ZAAL.
Dinsdog l7 oug. hebben we onze nieuwe peuterspeelzool officieel
geopend. Vio circuloires wos iedereen op de hoogte von 't heuge-
Ii ike feit en er woren veel genodigden, ook een iournolist en
fotogroof von de Dokkumer Couront.
No de officiëIe opening woren de peuters oon de beurt en ze hrer-
den verrost met een poppenkost door Wietse de Hoon en Jonnie
Fennemo. Ieder kreeg een iisie en een feesthoed met toeter - dus
't wos feest. Doorno kwomen ollerlei belongstellenden, wooronder
veel personeel von beide scholen, wot we erg op priis stelden.
En nu zi in we olweer een poor weken bezig in onze nieuwe peuter-
zool woor we erg blii mee zíin, de peuters voelen zich er oI erg
thuis. Al hun speelgoed heeft een vost plootsie, we hoeven niet
meer dingen op te ruimen omdot er no ons qnderen het vertrek
moeten.gebruiken. 0p 't ogenblik ziin er + 28 kinderen. 4 leid-
sters beginnen deze moond met een cursus.
Als er mensen ziin die groog willen komen kii.ken, kon dot oltijd,
de peuterspeelzool is geopend von moondogs t/m donderdogs von
9-l I uur.

Leidsters Peuterspeelzool.
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HOLT,JERD - VOORHEEN EN M'.
Dot Holwerd een heel oud dorp is, is bi i veel invoners wel bekend,
moor het ontstoon en de ontwikkeling von het dorp is voor velen
nog een vroogteken. Toch ziin er gelukkig nog veel mensen die ge-
interesseerd zíin bii de geschiedenis von ons dorp. Wi! willen
proberen om iets von die sluier op te lichten.
Wist U dot Holwerd reeds in de 9e eeuw ziin eerste nederzetting
hod. Dot in de middeleeuwen de Monniken uit Foswert veel invloed
hodden op het dorp Holwerd. Dot Holwerd een keer door viiondelijke
troepen bifno geheel plot gebrond is. Dot Holwerd hoge 0fficieren
Ieverde in de vriiheidstriid tegen Sponfe.
Dit zi in moor von die enkele punten die de moeite woord zi in om

voor het nogeslocht bewoord te bliiven. Gelukkig zifn er in ons
dorp enkele personen die zich willen inzetten om die oude geschie-
denis von het dorp op popier te zetten en loter in boekvorm uit
te geven. Moor om voorol een iuist beeld te geven von de ontwikke-
Iing von Holwerd in de lootste eeuw hebben zi i moteriool nodig in
de vorm von prentbriefkoorten. Longs deze weg doen zij een beleefd
doch dringend verzoek oon degene die oude prentbriefkoorten bezit
omrindien mogeliik, deze in bruikleen te willen stellen. Bii voor-
boot donkend oon een ieder die hier oon mee wil werken. U kunt
zich melden bii: E.DE VRIES, Viskooi l0 of V.V.V.kontoor Holwerd.
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AIle leden von de vereniging zi in oI weer druk bezig or
spieren los te moken. Voelt U er ook voor, kom don op de
stoonde lestilden. U bent von horte welkom.
Voor de vri idog hebben lre een nieuwe leider oongetrokken
heer Bekhof.

LES 0P DE W0ENSDAG o.I.v. mevr. Anker:
4.00- 4.45vur kleuters 4-5 ioor4.45- S.30uurmeisies 6-7 ioor5.30- 6.30uur " 8-9ioor
6.45 - 7.45 vvr " l0 -ll ioor
7.45 - 8.45 uur dorues toestel-turnen
9.0O - 10.00 uur dores ritrische gyr.

hun
onder-

n.1. de

LES 0P DE VRIJDAG o.l.v. de heer
4.00 - 5.@ uur iongens
5.00 - ó.00 uur 'r
ó.00 - 7.OO uur meisies
7.OO - 8.00 uur I'

8.00 - 9.00 uur keurgroep
9.00 - 10.00 uur domes ir.

Bekhof:
7-8-9ioor
l0 ioor en ouder
12 - 13 ioor
14 - 15 ioor

16 ioor en ouder
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DINSDAGS
WOENSDAGS

DONDERDAGS
VRIJDAGS

ZATERDAGS

von 14.00 -von 10.30 -von l,+.00 -von 14.0O -von 9,00 -von 14.00 -von 9.0O -
14.00 -

22.0O vvr
12.@ uur
22.OO vur
22.OO vvr
12.30 uur
22.OO uvr
12.30 uur
22.OO vur
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v.v.v. lto_llERD.
Een vorne zonnige zoner hod tot gevolg, dot er veel toeristen
de wegen doorkruisten.
VeIe mensen uit het Zuíden von ons lond trokken er op uit om
verkoeling te zoeken in het Noorden des Ionds.
Steeds meer mensen ontdekten dot Frieslond veel te bieden heeft
en voorol N.0.-Frieslond wos een oose voor de toeristen, en ve-
len mookten gebruik von het V.V.V. voor informotion, woordoor
de stort von V.V.V. in W.D. een groot succes werd.
VeIe buitenlonders o.o. Duitsers, Belgen, Fronsen, Zwitsers,
Denen en Noren kon V.V.V. plootsen voor overnochtingen in hotels,
pensions en kompeerboerderi ien. Toch beschikt men in het hoog-
seizoen niet over genoeg bedden on de toerist in N.0.-Frieslond
op te vongen. Wonneer er porticulieren ziin die overnochtings-
gelegenheid hebben, worden vriendeli ik verzocht zich in verbin-
ding te sterlen met v.v.v. !íestdongerodeer

Telefoon 05199-475
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