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VAN HET BESTUUR

We kunnen geen verhaal beginnen zonder eerst een correctie aan te brengen in
het verhaal uit het voorgaande nummer, handelend over de nieuwbouw/verbouw
van de fa. Bron.
ln dit stukje is een storende fout geslopen daar hier wordt gesproken over de
fa. Blom. Uiteraard zult u allen begrepen hebben dat het hier handelde over de
winkel van Bron, gelukkig was de goede foto er bij geplaatst, het blijft een ver-
velende fout, waarvoor onze excuses.
Daar rectificaties bijna altijd
op dezelfde wijze geplaatst
dienen te worden als het oor-
spronkelijke stuk zullen we
ook dit verhaal weer door
een foto doen laten verge-
zellen. ln het dec.nr. van dit
blad stonden op de foto nog
werkers die even niets om
handen hadden, deze foto
laat dezelfde heren zien en
nu druk doende, zodat deze
rectificatie ook een beetje
voor hun bedoeld is.



Het werken met wat meer foto's zoals in het vorige nummer is ons goed beval-
len. Vaak valt bij drukken van boekjes de resultaten van de foto's wat tegen,
het blijkt echter goed te kunnen, zodat we u in de toekomst meer op de hoog-
te zullen houden van veranderingen in het dorp d.m.v. bijgeplaatste foto's.

Voor met name de fietsers onder r;ïrr.lding dat de Tonnebrëge van een
nieuwe, al is dit tijdelijk, leUning is voorzien. Het risico in het water te vallen
ls hiermede gereduceerd tot uw eigen fietskunst.
Verder is er door B en W een crediet beschikbaar gesteld om plannen te maken
m'b't' deze brug' 

. *rr*

ln de naaste toekomst zullen wij in meerdere of mindere mate gehinderd gaan
worden door o.a. gemeentelijke actíviteiten in ons dorp.
ln dit blad is een brief van de gemeente afgedrukt waarin een opsomming wordt
gegeven van deze activiteiten. Op 1 1 maart a.s. wordt hierover een inspraak-
procedure gehouden, 's middags om half vijf. Een mogelijk wat ongelukkig tijd-
stip doch twee wethouders hopen hier te verschijnen en het was moeilijk een
tijd te vinden dat beide heren gelijktijdig een gaatje in hun agenda hadden.
Wilt u weten wat deze plannen behelzen en u wilt niet wachten op deze dag
dan kunt u zich dagelíjks vervoegen op het gemeentekantocir alwaar de plannen
ter inzage liggen. Uíteraard is het zaak dat alle belanghebbenden zich op deze
vergadering laten zien, daar uw mening hierin belangrijk is, en u voorkomt er-
mee dat u nadien zegt; "ik wist weer van niets."

op de nieuwe lídmaatschapskaarten ,.,-.; vermelding staan over het verkrijgen
van kortingen op evenementen door dorpsbelang georganiseetd, zo mogelijk ook
op activiteiten die buiten dorpsbelang omgaan.
Het is dus zaak uw kaart het gehele iaar te bewaren daar kortingen alleen wor-
den gegeven op vertoon van deze kaart.
Doel hiervan is natuurlijk om leden van dorpsbelang een voordeel te geven boven
niet-leden, en we zullen in de toekomst proberen dit verschil groter te maken.

ln de Nijhof worden zeer regelmr,,n 
";;;rnningsavonden 

of middagen gegeven,

in de zin van zang, dans, toneel, voordracht en dergelijke, niet alleen voor de
bewoners van de Nijhof doch tevens voor de ouderen uit het dorp. Vermoede-
lijk doordat het niet bekend is in het dorp worden deze ontspanningen zeer
slecht bezocht door mensen uit het dorp.
ln de hal van het rusthuis staat, ligt of hangt de aankondiging hiervoor, zo ook
bij de VVV. Wilt u ouderen bii u in de omgeving attent maken op deze moge-
lijkheid in eigen dorp uit te gaan. Mogelijk zijn we in staat om in het septem-
bernummer het gehele jaarprogramma op te nemen, al zal dit uiteraard onder
voorbehoud zijn i.v.m. evt. ziekte etc. van degenen die hun schone kunsten ver-



tonen.
Aanwezigheid van meer mensen uit het dorp, en je hoeft er echt geen 65 jaar
voor te ziln, wordt door bewoners en personeel van de Nijhof ten zeerste op
prijs gesteld. Maak het dus wat bekend in uw omgeving.

Zowelin het Sintrum als in het nroo,]rl,.rrn de Hervormde kerk worden ook
activiteiten gehouden in de zin van kaart- of biljartmiddagen of avonden.
Te weinig mensen maken hier nog gebruik van. Wint u eens informatie in bij
de betreffende instanties, er is meer te doen in eigen dorp dan u denkt.

ln 't Sintrum is er weer dansen voor ;;" ., zaterdag 22 maarÍ,aanvang om
8 uur 's avonds, en dat is de laatste keer dit seízoen. Er kan worden gedanst bij
levende muziek van 'Funny Two'.

GROTE PLAYBACK SHOW in 'lt Amelander Fearh0s'.

Op vrijdag 21 maart a.s. wordt er door Dorpsbelang een playback show georga-
niseerd.
Hoewel er zich al vele groepjes hebben opgegeven is er nog steeds de mogelijk-
heid om mee te doen.* Daarvoor kun je je opgeven bij* Sonja de Jong, Voorstraat 19, tel. 1326.* Aanvang: 20.00 uur.* Entree: volwassenen en kinderen boven de 16 jaar Í 2,5O

kinderen beneden de 16 jaar f 1,00
Op vertoon van uw lidmaatschapskaart krijgen volwassen leden en kinderen boven
de 16 jaar een korting van f 1,50.

GROTE HOBBY- en RUILBEURS.

Op zaterdag 8 maart van 's morgens 10.00 uur tot 's middags 4.00 uur wordt er
in het 'Sintrum' te Holwerd een HOBBYBEURS georganiseerd door Dorpsbelang.
Getoond worden allerlei handvaardigheden, b.v.

pentekeningen
borduursels

schilderijen
bloemstukies

en oude ambachten
Ook mensen die postzegels ansichtkaarten en dergelijke verzamelen, kunnen in
het 'Sintrum' terecht.
Er is gelegenheid om te kopen en te ruilen.
Entree is gratis.



NOTULEN JAARVERGADERING 12 Íebr.'86 in 'lt Amelander Fearh0s'.

1. De voorzitter heette ze allen een harteliik welkom, in het bilzonder de
raadsleden de heren Hiddema VVD en Laverman SGP en GPV. Later op
de avond kwam ook nog wethouder Boers.
Er waren 21 mensen aanwezig.

2. De notulen werden goedgekeurd.
3. lngekomen stuk was een brief van Dongeradeel over de herinrichting woon-

omgeving Holwerd. Betreft de straten:
Foarstrjitte, Keningsstrjitte, Klokstrjitte, Opslach, Stjelpspaad en de Terp.
Dinsdag 11 maart half vijf is er in'lt Amelander Fearh0s'een inspraak-
verordening.

4. Jaarverslag secretaresse. Hierin moest een kleine wijziging gebracht worden.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag door de kascommissie: uitstekend.
7. Benoeming nieuwe kascommissie: de heer T.v.Duinen en de heer M.Colmer.
8. Bestuursverkiezing:

de heer Wassenaar kreeg 23 stemmen; mevr. Bierma'Kempenaar 21; de heer
T.v.Duinen 2; de heer Russen 1. Blanco 1.

De aanwezige niet-leden mochten níet stemmen.
9. Rondvraag:

de heer Bierma en mevr. T.Kuipers-de Graaf werden bedankt voor hun inzet
binnen het bestuur en kregen een bloem mee naar huis.
De heer Boers kon Meijer vertellen dat bij hem op de hoek (wandelpad) r
een lantaarnpaal komt. '
Er werd gevraagd of op het straatnaambordje Medwerterweg tevens de namen t
Mieden en Hornen vermeld kunnen worden. Dit wordt verder nergens aan-
gegeven. Ook zou het prettig wezen als daar een lantaarnpaal kon komen.
Vele mensen weten niet dat daar een afslag is. Er wordt vaak gedacht dat
ze bij de rondweg afslaan met het gevolg dat er vaak geremd moet worden.
Dit wordt ook door de heer Boers genoteerd met nog een paar andere
dingetjes.

10. De voorzitter bedankte voor de aanwezigheid.
Tot volgend jaar' 

+********

VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL - Gladheidsbestriidins.

Geacht bestuur,
Het komt nogal eens voor dat tijdens sneeuwval ons wordt gevraagd of het
niet mogelijk is van gemeentewege meer wegen sneeuwvrij te maken.
Wellicht is het u bekend dat de gedragslijn die bij de gladheidsbestrijding wordt
gevolgd is, dat alleen de hoofdroute door de gemeente sneeuwvrii wordt ge-

maakt. Deze route is door de raad vastgesteld. Alleen in zeer extreme omstan-
digheden wordt hiervan afgeweken.

-_l



Hoezeer wij een toestand om alle wegen sneeuwvrij te maken ook voorstaan,
het is ons wegens het ontbreken van financiële middele4 niet mogelijk een der-
gelijk ideaal tot uitvoer te brengen.
Aan het verkrijgen van een ideale toestand zijn door:
- het telkens weer moeten aantrekken van extra personeel;
- het telkens weer moeten inschakelen van extra materieel;
- het extra gebruik van zeer grote hoeveelheden zout (zeer waarschíjnlijk zou in

een dergelijk geval de bevoorrading niet telkens weer tijdig plaats kunnen vin-
den en zou daardoor de voorraad niet op peil kunnen worden gehouden),

dermate hoge kosten verbonden dat het verkrijgen van die toestand in principe
alleen mogelijk is bij een daarmee gepaard gaande zeer drastische, niet meer re-
delijk zijnde belastingverhoging.
Er zijn winters waarin weinig aan gladheidsbestrijding behoeft te worden gedaan.
Er zijn evenwel ook winters -en díe zijn verre in de meerderheid- die door de
vele malen plaatsvindende sneeuwval dan wel het vele malen voorkomen van be-
vriezing van wegen een zeer intensieve gladheidsbestrijding vragen. Het zijn deze
winters die een grote aanslag doen op het budget.
Bij het afwegen van mogelijkheden en haalbaarheid hebben wij in feite geen keu-
ze. De precaire financiële toestand van deze gemeente laat eigenlijk alleen een
gladheidsbestrijding toe zoals deze thans plaatsvindt.
Toch hebben wii ons beraden over de vraag of het niet mogelijk is een verhou-
dingsgewijs weinig kostenmakende gladheidsbestrijding te laten plaatsvinden. Het
komt ons voor dat die mogelijkheid aanwezig is. Wel zullen dan de volgende
randvoorwaarden in acht moeten worden genomen.
Zoals vermeld, wordt bij de gladheidsbestrijding gebruik gemaakt van mankracht,
materieel en zout. Het is níet mogelijk dat de gemeente mankracht en materieel
beschikbaar stelt. Wij zien daarentegen wel mogelijkheden in het beschikbaarstel-
len van een (per dorp/stad) beperkte hoeveelheid zout. Via zelfwerkzaamheid
(inwoners dorp/stad) zal de bestrijding plaats dienen te vinden. Gezien de beperk-
te hoeveelheid te leveren zout zullen alleen "knelpunten" voor gladheidsbestrijding
in aanmerking komen. Bij knelpunten kan bilvoorbeeld worden gedacht aan
straatjes/trottoirs waaraan bejaarden wonen of aan hellende straatjes, uiteraard
zullen deze knelpunten niet deel moeten uitmaken'van de reeds door de gemeen-

te te volgen route.
Het zout kan worden geleverd als los zout of als zout verpakt in zakken. Het
zout zal worden gedeponeerd op een met de auto gemakkelíjk te bereiken door
u aan te wijzen plaats. Op die plaats zal (ook via zelfwerkzaamheid) een hok mo+
ten worden geplaatst (tenzij een plaats wordt bepaald waar reeds een hok aanwe-
zig is) waarin het zout kan worden gedeponeerd. De bevoorrading zal in principe
één maal (voor het winterseizoen) plaatsvinden. ln zeer extreme gevallen zal, in-
dien de dienst en de zoutvoorraad dit toelaten, een tussentijdse bevoorrading
plaats kunnen vinden. De organisatie en het daadwerkelijk plaats laten vinden
van deze gladheidsbestrijding wordt helemaal aan u overgelaten.
Graag vernemen wij of u bereid bent (via zelfwerkzaamheid) vorenomschreven



L

gladheidsbestrijding ter hand te nemen.
Bij een positief bericht Tullen wij graag vernemen:
- welke knelpunten aanwezig zijn. Let wel, daar slechts een beperkte hoeveel-

heid zout kan worden geleverd, komen alleen "probleemsituaties" voor bestrij-
ding in aanmerking;

- welke plaats voor zoutdeponering in aanmerking komt.
Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

w.g. Burgemeester en secretaris.

Deze brief hebben wij pas ontvangen. Graag zouden wij van u, dorpsgenoten, re-
acties en suggesties ontvangen n.a.v. deze brief, zodat wij ook met uw wensen
kunnen rekening houden.
U kunt terecht bij alle leden van het bestuur:

René Moorman, Miedweg 1, te1.1876
Sonja de Jong, Voorstraat 19, te|.1326
Hanneke Hiddema, Stationsweg 23, te|.1952
Fokke v. d. Meer, Beyertstraat 39, te1.2098
Keimpe Knijft, Kerkstraat 24, tel.14BO
Durk Wassenaar, Prof.Holwardastraat 22, te|.1975
Mevr. Bierma, Leeuwarderweg 26, te|.1432

VAN DE GEMEENTE DONGERADEEL - Herinrichting woonomgeving Holwerd.

Geacht bestuur,
Wíj delen u mede dat het in het voornemen ligt een herinrichtingsplan te maken
van de woonomgeving te Holwerd.
Dit plan heeft betrekking op de volgende straten:

de Foarstrjitte
de Klokstrjitte
het Stjelpspaad

Deze herinrichting beoogt:
- de verbetering van stoepen en trottoirs;
- de herindeling van de rijbaan;
- de aanpassing van de verlichting;
- de aanleg van parkeerstroken en parkeerhavens;
- het aanbrengen van een boombeplanting.
Omtrent dit voornemen verlenen wij, op grond van de lnspraakverordening, in-
spraak op dinsdag 11 maart 1986 's middags om half vijf in 'lt Amelander
Fearh0s', Ljouwerterdyk 5 te Holwerd.
Hoewei van het vorenstaande bekendheid is/wordt gegeven via een publikatie
in de Dokkumer Courant menen wij er goed aan te doen uw bestuur tevens
door middel van dit schrijven over deze inspraak te informeren. Uiteraard is
het aan u of u de bewoners van genoemde straten (en misschien anderen), per-

de Keningsstrjitte
de Opslach
de Terp
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soonlijk dan wel anderszins, van het vorenstaande in kennis wilt stellen.
Tot genoemde datum ligt het praatplan tijdens de kantooruren ter secretarie te
Dokkum (afdeling bestuurszaken) ter inzage. Te uwer oriëntatie doen wij u dit
plan (tekeningen nummers W266 en W266a) hierbij toekomen.

NUT'BTBLT.THEEK 
*********'g' 

Burgemeester en secretaris'

Nieuwe boeken in de bibliotheek (aanwinsten tot 1 januari 1986).

RUBRIEK: VOLWASSENEN
Danella,W.

Dodson,K.
Duras,M.
Francis,D.
Gann,E.K.
Garbo,N.
Griff ioen. Van Wu ijckhu ijse,E.

Hazeu,W.

Hoorn,M.van
Jong,O.de
Kortooms,T.
Le Carré,J.

MacLean,A.
Pietersen, L.

Royce,K.
Ryder,J.
Saris, L.

Sleurink, H. & Frieswijk,J.
Veenhof,J.G.
Welty,E.
Wharton,E.

RUBRIEK: JEUGD A

Blake,O.

Blyton,E.
Brands,G.

RUBRIEK: JEUGD B

Brill, Y.

Farley,W.

Gesse,N. & Sadunaiskaja,S.

Keulen,M.van

Jacobs vrouwen.
De hel van de Pacific.
De minnaar.
Onderzoek.
Masada. Het heldhaftig verzet van het Joodse volk.
Turner's vrouw.
Dromen achter de horizon (trilogie).
Bandijk.
Als licht en donker zijn verweven.

Cirkel in het gras

Onze Leo.
Telefoon voor een dode.
San Andreas.
Femke.

Het zwarte geld van Stalin.
Het Trevayne verraad.
Huis halverwege.

De zaak Hogerhuis; "Eene gerechtelijke misdaad".
Tanksoldaten.
Bruiloft in de delta.
Het huis van vreugde.

Het verhaal van de dansende kikker.
Een verhaaltje .... en dan naar bed.
Het schaap in de luie stoel.

Als het herfst wordt op de akkerlanden.
Serie "De zwarte hengst", 19 delen.
(naverteld)
De veer van de kraanvogel,

Tommie Station.



Ligthart,J. & Scheepstra, H.

Lofti ng, H.

Pelgrom,E. & The Tjong Khing

RUBRIEK: JEUGD C

Beckman,T.
Capteijn,W.
Evenhuis,G.
Korschunow,l,
Rockwood,J.:
Townsend,S.

RUBRIEK: lnformatie (SISO-indeling-systeem)

Vinge,J.D.
Groot,P. e.a.

Enquist,P.O.

Sijens,B.A.
Blatt, R.

JEUGD J

Jones,J. E.

Barker,C.

Buurkinderen.
De geschiedenis van Dokter Dolittle,
Kleine Sofie en Lange Wapper.

Kinderen van moeder aarde.

Sanne,

lk huil harstikke vaak.

Hij heette Jan.

Het vuur van de zon.

Het geheime dagboek van Adriaan Mole, 13 jaar.

Santa Claus (filmeditíe) 228
De Elfstedentocht 1909-1985,
DecompleteElfstedengeschiedenis. 618.11
Strindberg. Eeí leven. (Het leven van

een Zweedse toneelschriiver) 855.6
De razzia van Rotterdam. 935.4
Rudy, een strijdbare Jood (1940-1945) 944.5

Sporen uit de oudheid. De Grieken. 923.1

Een dorp in Nigeria. Een 12-jarige
jongen vertelt over het dageliikse leven

van zijn volk. (vanaf 10 jaar) 991

NUTSBIBLIOTHEEK.

Sinds oktober 1985 zijn in de bibtiotheek de folders van Postbus 51 aanwezig.
Zoals de naam al aangeeft moest u deze vroeger bil Postbus 51 aanvragen.
Het betreft folders en brochures van alle ministeries over allerlei belangriike
maatschappelijke onderwerpen. U treft ze aan in een keurig rekje in de biblio-
theek en u mag ze gratis meenemen.

Via de televisie krijgt u regelmatig te horen over welke onderwerpen folders
aanwezig behoren te zijn.

Itlaak er gebruik van.

Ze worden in uw belang samengpsteld.



GEACHTE INWONERS VAN HOLWERD,
Zoals u weet heeft in het voorlaatste krantje de oproep gestaan tot het in op-
richting komen van een volkstuinvereniging.
Dit is inmiddels gebeurt op 14 jan. 1986 in samenwerking met Dorpsbelang.
Daar er mensen waren die het de tijd vonden in verband met individuele huur-
verhogíngen. Met het merendeel van de Volkstuin bezitters werd een voorlopig
regelement -met een kleine wijziging- aangenomen, en de voor- en nadelen uiteen
gezet.
Met de gemeente werd overeen gekomen dit nu via de Volkstuinvereniging te la-
ten lopen met de daarbij behorende voorwaarden. Het ligt in de bedoeling het
hele volkstuin gebeuren op een en dezelfde lokatie te realiceren, en wel tot een
grootte van 1 HA. ook kunnen er nog nieuwe leden worden ingeschreven.

,. r":r.,._l;van Slooten, tel.l 890.

MEDEDELING VAN MUZIEKVER.'CRESCENDO' Holwerd.

Op ZATERDAG 3 MEI a.s. organiseren wij weer een grote rommelmarkt.
Vóór 3 meí hebben wij enkele data gepland, waarop wij rommel gaan ophalen,
te weten:

zaterdag 22 maart
zaterdag 12 april
zaterdag 26 april
Elke zaterdag 's morgens om ca. 10 uur!

rommel eerder kwijt, geeÍ ons even bericht en wij halen de rommel

Het bestuur.

SPREEKUUR
dokter Maltha: ma. t/m vr. van 8.00-10.00 uur volgens afspraak. Te|.1301.

Dr Luyendijk, Visbuursterweg 4, Ternaard. Tel.051 98-1218.
Dr v.d,Lugt, Statíonsweg 27, Ternaard. Te|.05198-1316.

Praktijk voor Fysiotherapie .1. n. f,A*rrrn,
- Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewetl, te1.2478 b.g.g. 1876.
- Spreekuur: di. en vr. van 14.00-16.00 uur.

Groene Kruis.
Wijkverpleging: Zr Boersma-Olivier, tel. 1610, telefonisch bereikbaar dagelijks

tussen 12.3G13.30 uur.
Verpleegartikelen uitleen Groene Kruis:

dageliiks tussen 17,00-17.30 uur.

Wilt u de
op.
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