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DORPSBELANG HOLWERD

= Roodsleden mogen geen bestuursleden worden
= Kontokt met b. en w. von wezenli ik belong

0p dinsdogovond I moort hield dorpsbelong Holwerd hoor huishou-
delijke ledenvergodering. Voorzitter L.v.Duinen kon buiten het
bestuur 24 oonwezigen welkom heten, wooronder burgemeester M.K.
PooI en wethouder de Hoop. In z'n openingswoord sprok de voor-
zitter over de steeds belongri iker ploots die dorpsbelong in-
neemt in de gemeente.De politieke constellotie in de gemeente is
soms in tegenstelling met de dorpsgemeenschopsbrensen, door eerst-
genoemde porti ipolitiek en het dienen von hun kiezers in de ge-
meenten wel eens trochten te scheiden, wot de gemeentebelongen
niet ten goede komt en zeker niet het dorpsbelong. Een goed
kontokt tussen dorpsbelongver. en b.en w. is von zeer groot be-
long en dit kontokt is er. De voorzitter sprok de hoop uit dot
dit zo mog bliiven. Uit het ioorverslog yon sekretoris Kuipers
bleek dot dorpsbelong dit ioor 14 oool biieen yos geyeest en dot
er bovendien 4 insprookavonden yerden georgoniseerd over de noto
werken en 4 qvonden over het bestemmingsplon von Ho1werd.
Uit het verslog bleek verder dot dorpsbelong er nog niet in wos
gesloogd om met medewerking von de gemeente een crossterrein oon
te leggen buiten Holwerd. Men hod wel een geschikt terrein gevon-
den moor het risico i.v.m. de wetteliike oonsprokeliikheid kon
de gemeente niet dekken. Afgewocht moet nu worden de oprichting
von een crossvereniging die dit risico zelf kon drogen. De bur-
gemeester deelde mee dot de oongevroogde begroeiing rondom het
opslogterrein von E.Di ikstro oon de Rondneg, niet door de gemeen-
te oongebrocht zol norden moor door de eigenoor zeLf. Over de
geplonde porkeerploots noost het i isboonterrein zol door dorps-
belong noder kontokt worden opgenomen met b.en w. op verzoek von
burgemeester PooI.
Penningm. J.v.Duinen kon melding moken von een voordelig ssldo
von f 264.53. Dhr B.Russchen deelde ols koscommissielid mee dqt
de boeken in orde woren bevonden. Hii vroeg zich wel of woorom
dorpsbelong het geld op 2 bonken heeft stoon. Volgens hem wordt
de zook hier onoverzichteliiker von. De voorzitter zei hierop
dot dorpsbelong het volgend ioor slechts I bonk zol oonhouden.
Aon het verzoek von enkele oonwezigen om een iets uitgebreider
verslog over de finonciën te geven, zol het volgend ioor even-
eens worden voldoon.
AIs nieuwe koscomm.Ieden werden oongevrezen de heren M.Colmer en
L.v.d.Woude.
Beperkte rechtsbevoeodheid
Hierno sprok de vergodeifng zich uit over de rechtsbevoegdheid



von de vereniging von dorpsbelong. Gekozen werd voor de beperkte
rechtsbevoegdheid. No een korte pouze volgde de bespreking von
het concept reglement. De voorzitter geeft de vergodering de ge-
legenheid om per ortikel te reogeren. Verschillende ortikels
werden oongepost, gewiizigd of uitgebreid.
De heer P.Soepboer verdedigde het stondpunt von het bestuur om

geen roodsleden zitting te loten nemen in het bestuur von dorps-
belong. AIs voornoomste motief noemde hii de mogeliike tegen-
striiàigheid von de roodsbelongen en die von dorpsbelong. No het
ofwegen-von vele voor- en nodelen kwom de vergodering tot het
besluit dot roodsleden geen bestuurslid mogen worden. Een onder
punt woorover de vergodering stemde wos hoe groot het oontol
leden moet zi in dot nodig is om een ledenvergodering 9p te roe-
pen. In het cóncept werd-gesproken over lUí noor enkele oonr.re-
zigen geven de voorkeur oon een oontol personen, b.v.20 stuks.
Besloten wordt on 5% oon te houden.

Von socioliste@s
ffioe9,Yoororer?itioorvriieverkiezingenp1oots
hebben Dit in tegenstelling tot ondere ioren. De.vereniging wos
desti ids opgericht met de bepoling dot olle gezindten vertegen-
woordigd zouden ziin in het bestuur. De voorzitter zegt dot won-
neer olle sociolisien kleurecht woren en oIle psolmzingers chris-
tenen dit ook geen probleem zov zíin, moor dot het zeer moeiliik
is vost te stellen wie wie is. De voorzitter vond het echter wel
verstondig om iemond te verkiezen von ongeveer dezelfde levens-
beschouwing ols de oftredenden vroren.
Nodot het ieglement is besproken en goedgekeurd vroeg dhr S.Vel-
lingo of het-mogelifk is om dit reglement door een bevoegde in-
stontie te loten goedkeuren en voststellen. De voorzitter ont-
woordde hierop dot dit, gezien de beperkte bevoegdheid der ver-
eniging, niet nodig is.
De burleneester veàs op het verschil tussen: le een.vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid, die stotutenïoet hebben welke
iuridisch roeten ziin goedgekeurd en 2e een vereniging met be-
perkte rechtsberoegóheid, welke een hdshoudeli ik reglement kon
hebben, dot geen notoriële goedkeuring behoeft.
Bestuursverkiezi no
@tpuntbestuursverkiezingoondeorde.Perio.
diek oÍtredend ziin de heren: G.Kloostermon (niet herk.) en F.
v.d.Weide (herk.)-Et wordt een vriie verkiezing gehouden woorbij
de heren F.v.d.I{eide en S.Vellingo, met l9 von de 21 uitgebroch-
te stemmen, worden gekozen.
De heer S.Vellingo zegt de funktie niet oon te kunnen nemen lre-
gens tiidgebrek.-HierÀo volgde een volgende verkiezing woorbii
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de heer S.Meifer 13 von de in totool 24 uitgebrochte stemmen
kreeg. De heer S.Meiier nom z'n funktie oon. De voorz. heette
de heer S.Mei ier welkom in het bestuur en bedonkte tevens het
oftr. bestuurslid G.Kloostermon, heloos niet oonwezig, voor het
vele werk wot hii voor dorpsbelong heeft gedoon. Nomens het ge-
hele bestuur sprok hi i zt n respect uit voor de monier woorop
dhr G.Kloostermon z'n eigen mening en principes verdedigde.
Tuinkeurinq vervolt4

@os er over het punt tuint ieskeuring weer
veel verschil von mening. Dhr D.Hoitsmo zei dot er te veel foc-
toren zíin, zools veel zon, grotere tuin enz. die men zelf niet
in de hond heeft. Dit olles geeft een vertekent beeld. De voor-
zitter stelde dot oon het uitgongspunt, stimulering tuinoonleg,
niet meer wordt beontwoord. De meerderheid der vergodering is
von mening dot het tuintieskeuren moet komen te vervollen.
Uitslog tJinkeuring: I ) j.G.Sinn.ro, 2) G.F.Feringo sr., 3) T.
Miedemo, 4) IJ.v.d.I{oude.

Tentoonstelling oude foto's
Hiervoor bliikt wel belongstelling te bestoon.
In overl"g ,ét de gemeentéorchivoii", de heer Keuníngj./zol in
opril hierover een ovond worden gehouden. Dhr Westerh-of wees op
de onhoudbore situotie ochter z'n woning op de Polle vroor von
olles wordt gedeponeerd. Met de gemeente zol hierover kontokt
worden opgenomen.

Dhr IJ.v.d.l.loude merkte op dot diverse lontoornpolen in het dorp
niet meer funktioneren. B.en w. zegden toe dot hiernoor zol wor-
den gekeken en dot ook eventuele nochtbronders gereporeerd zul-
len worden.
Dhr B.Russchen vroeg yoorom het dorpskrontie in Ferwerd gedrukt
wordt terwi il er in Holwerd ook een drukkeri ! is. De plootselijke
drukkerii, v.d.Loon, zei dot de situotie zools hii nu is kon
bliiven wot hem betreft.
Centrool odres
%nuÏT-de vergodering werd de vroog gesteld of het centrool o-
dres woor men octiviteiten kon melden en oonvrogen nog bestoot.
De voorzitter deelde mee dot dit odres nog steeds bestoot n.1.
F.v.d.Weide, Stotionsweg 12, moor dot hiervon zeer weinig g"-
bruik wordt gemookt. Tevens drong hi i er nogmools op oon dot de
diverse verenigingen in Holwerd hun sekretorioten bekend moken
zodot ze kunnen worden ingelicht over diverse zoken. Door nie-
mond meer iets hod voor de rondvroog sloot de voorz. de vergode-
ring en sprok doorbii de wens uit dot de gelegde kontokten zich
zullen uitbreiden.



V.V.V..HOLWERD.
Nog een korte ti id en don trekt men
op uit per outo, fiets of bus. Men
dot men zich heeft voorbereid) noor een onbekend oord.
Ons dorp heeft nu reeds een ioor een plootseli ike V.V.V., die
bewezen heeft dot het onrisboor is geworden voor het toerisme,
doch ook voor de plootseliike bevolking. Het V.V.V. verstrekt
vele inlichtingen over binnen- en buitenlond, folders, koorten
voor outo- en fietsroutes, hotel- en pensionoccomodotie enz.
De ofgelopen zorer knoen er vele toeristen voor overnochtingen
zich oonmelden bii het plootseliik V.V.V. Heloos konden wii ze
niet ollen ter plootse voorzien en ook voor het nieuwe seizoen
is er nog vroog noor meer ruirte voor overnochtingen. Als er
inwoners von Holwerd zí in die er voor voelen or in ti id von
nood de helpende hond te bieden bi i het overnochtings-probleem,
tegen vergoeding, dqn worden zi i beleefd verzocht kontokt op te
nemen met het V.V.V.kontoor.
Mocht U voor de vokontle nog niets geboekt hebben, vroog don
vriibliivend inlichtingen, wont ook wii kunnen U don nisschien
helpen voor het huren von een Corovon op Amelond of in Drente.

V.V.V. WESTDONGERADEEL
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NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELZML.

Moondog l4 februori hield de peuterspeelzool "Us Eorste Bigiin"
voor de eerste keer ziin ioorliikse ouderovond.
De secretoresse kon ongeveer 20 mensen welkom heten. (voorzit-
ter De Hoon wos ziek). De vergodering werd medegedeeld dot de
peuterspeelzool sinds 4 oktober 1976 een stichting is.
De oftredende secretoresse, mevr. R.Schoop werd opgevolgd door
mevr. M.Kon.
De ovond werd verder gevuld door een inleiding von Louise
Jonsen, Consulente vqn de stichting Kindercentro Frieslond. Zíi
sprok over het doel en het nut von een peuterspeelzool, woorbij
o.o. ter sproke kwom: ogressiviteit

toolvorming
sociool kontokt
verken met ollerlei moteriolen, enz.

De ouders kregen de gelegenheid om hierover vrogen te stellen.
Hier kwom een levendige discussie uit voort.
No de pouze werd nog een 50-tol dio's vertoond von de peuters
in de peuterspeelzool. Deze dig's yoren genookt ti idens de
speel-ochtenden. Het spreekt vonzelf dot dit in zeer goede oor-
de viel.
Tot slot nog dit: Momenteel ziin er ongeveer 25 peuters, moor
er is nog ploots voor enkele nieuwe kinderen. Mocht U belong-
stelling hebben komt U don gerust eens een ochtendie kiiken met
uw kind(eren). De speelochtenden ziin:

moondog en woensdog von 9 tot ll uur voor de 2-iorigen,
dinsdog en donderdog von 9 tot 1l uur voor de 3-iorigen.

Het odres-is: Fonteinstroot 38 (ochterom). U bent vón horte wel-
kom. Voor nodere inlichtingen kunt U zich ook nenden tot de
leidsters:

p/o S.Kuipers, l'lorgenzon ó, tel. 1694,
of tot de secretoresse:

mevr. M.Kon, Stotionsweg 15, tel.1384.
LEIDSTERS EN BESTUUR

RUIME SORTERING
* Nieuwe en oude onsichtkoorten
* Tobok en Sigoretten
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Voor oonleg of uernieuwing uon uu
Scnitcir -'Gos- of Centrale uerworningsinstallatie
noor

FIT. GBDITT§ITA ,- Holtt'oFd
----h,ALING 

DYKSTRASTRJITTE 7 EN 8

AAN ALLE BEJMRDEN IN HOLWERD.
Dorpsbelong wil, in somenwerking met de beioorden, dit ioor in
iuni de b-e i o o r d e n t o c h t orgoniseren.
lii die dit !àor mee willen worden verzocht om onderstoonde
strook ingevuld in te leveren -vóór I opril- bi i één der novol-
gende bestuursreden: J.v.Duinen Prof.Holwerdostroot

Ti.Hoitsmo Kerkstroot 8
D.Kuipers Morgenzon ó
F.v.d.Weide Stotionsweg 12

0p zoterdog 9 opril, om 4 uur, zol met degenen die zich hiervoor
op hebben gegeven een bespreking worden gehouden in het rusthuis
"Ni i hof" .
Gesproken zo1 don worden over de te volgen route en de hieroon
verbonden ko§ten.
Tevens zol don de definitieve dotum in iuni worden vostgesteld.

Het bestuur.

hierlongs _ofknippen

0ndergetekende

ioordentocht.

Noom:

geeft zich hierbi i op ols deelnemer oon de be-

Adres:

Aontol personen:
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