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FEDERATIE NIEUWS

Zoals u ongetwijÍeld bekend zal zijn,zijn de dorpen van West- en Oost Dongeradeel
verenigd in een Íederatie van dorpsbelangen. Eén voor West en één voor Oost. De
Íederatie West staat onder voorzitterschap van Holwerd.
Zoals reeds eerder vermeld proberen we te komen tot één federatie onder ééen be-
stuur om zoveel mogelijk naar buiten toe (lees vnl. de gemeente) één f ront te vormen.
Zesentwintig dorpen, eenentwintig verenigingen van dorpsbelang moeten aanzienlijk
meer kunnen klaren dan de individuele dorpsbelangen, temeer ook daar veel proble-
matiek gelijkluidend is. Een bundeling van deze problemen geeft een directer beeld
naar de gemeente.
De vergaderf requentie van West is opgevoerd en zal nu zeker 4-5 keer per jaar plaats-
vinden in plaats van één keer per jaar. Door de meesten wordt dit als zeer positief er-
varen. Bij zo'n vergadering van West is dan ook telkens het bestuur van Oost aanwezig
zoals het bestuur van West aanwezig is op de vergadering van Oost. Ook hebben de
beide besturen regelmatig overleg.
Vanuit Oost is men nog wat huiverig voor volledig samengaan, men wijst daarbij op de
"culturele" verschillen tussen de mensen van West en Oost. Nu lijkt het ons toe dat die
vermeende verschillen nogal klein zijn en zeker geen éénwording in de weg mogen
staan. Toch blijkt dat het tempo van samengaan niet alte snel kan gaan maar we zullen
vanuit West druk op de ketel houden.
Een probleem waar meerdere dorpen mee zitten is bijv. het opheffen van de postagent-
schappen. Uitvoerig heeÍt u hierover in de krant kunnen lezen. Dergelijke problema-
tiek wordt mede gespeeld via de feriening Lytse doarpen yn Fryslàn waarelk dorps-
belang ook lid van is (oÍ zou behoren te zijn). Op een dergelijke avond met de dorpen
van West is dan ook FLD vertegenwoordiger de heer Jan Hettinga aanwezig, die iets
verteld over het werk van de FLD en hoe bijv. de onderhandelingen met de PTT verlo-
pen. De heer Keune uit Dokkum was hier ook aanwezig om te veftellen wat er in
Dongeradeel gaat gebeuren op dit gebied. Problematiek die op dit moment niet speelt
in Holwerd maar als we met z'n allen niet uitkijken wordt het postkantoor in Holwerd
ook nog eens opgeheven, nieuwbouw of niet, de PTT blijkt bikkelhard te zijn.



Een aantal zaken blijkt op elke vergadering weer naar voren te komen;
- Leegstand woningwet woningen
- Te hoge grondprijzen voor de particuliere bouw.
Binnenkort zullen we overleg voeren met de gemeente over deze zaken.
ln Ferwerderadeel bijv. is recentelijk een gemeentelijke maatregel van de grond ge-
komen die mensen die een. bouwkavel van de gemeente kopen een premie geven van f
5.000,- perkavel. Opzo'n manierwordthetkopenvan kavelalweereenstukjeaantrek-
kelijker. Ook in deze gemeente hopen we dat er een dergelijke maatregel kan komen.
Het zou in ieder geval zo moeten zijn dat de bouwgrond in de dorpen goedkoper is dan
dergelijke grond in Dokkum.
De drempel om te gaan bouwen ook in onseigen dorpzal hierdoorzekergroterwor-
den hetgeen we alleen maar kunnen toejuichen. De bouw van woningwet woningen
stagneert gezien de leegstand in de dorpen, een niet geheel ten onrechte afgekon-
digde maatregel. Het structureel leegstaan van huurwoningen is ook niet een alte Íraai
aanzicht.
Voorts zal nieuwbouw huursector altijd draaien om woningen meteen huurvan boven
de 5-6 honderd gulden wat met teruglopende huursubsidie voor veel mensen te veel
zal blijken te zijn.
Ook met de woningbouwkorporatie is in het verleden gesproken over verkoop van
huurwoningen. Te denken valt aan huizen die structureel leegstaan en huizen die een
hoge huur hebben. ln het verleden heeft de woningbouwkorp. dit afgedaan als zijnde
niet haalbaar. De prijzen voor koop zouden veel te hoog uitkomen waardoor men ze
ook niet kwijt zou raken.
Pas in dit jaar lijkt daarverandering in te komen. Volgens de heerZondervan heefthet
bestuur van de korporatie opdracht gegeven aan de dagelijkse ieiding om uit te zoeken
in hoeverre verkoop een oplossing zou zijn.
Uiteraard kan de korporatie dit niet doen zonder toestemming van derden. Mocht er
iets positiefs komen uitditonderzoek (dus welverkoop)danzal men hiertoestemming
voor moeten hebben van de gemeente en de rijksoverheid. Ook moet het nut worden
aangetoond (of de noodzaak).
Niettemin is er beweging in deze zaak en daar zijn we zeer content over.

WONEN IN DONGERADEEL

Dat is de titelfan in rapport oer it wen-klimaat yn Dongeradiel. lt 0ndersyk is dien troch
de Universiteit Ían Grins. ln pear opmerkingen Ét it rapport: Der komt dÍdlik nei
foaren, dattef redenheid oereigen wente ín hiele grutte rol spilet. Foaral op de doarpen
is men yn 't algemien teÍreden oer wenning en hiem, eigen wenningbesitters mear as
hierders. Dat is de wichtigste reden dat der bij de eigenwenningbesitters mar in hiel
lyts part wol ferhÉzje wol.
Wa't de lèste jierren wolferhuze is, hat dat yn de measte gefallen om it wurk dien. Mar
fan de minsken, dy't noch yn Dongeradietwenje en eins wolÍerhÉzje wolle, jouwe de
measte as reden op, dat se net teÍreden binne oer de wenning.
Fan de minsken dy't nei b0ten DongeradielÍerhuze binne, hie 1/3 wol bliuwe wollen as
der in gaadlike wente west wie.
Oer it algemien jouwe de reaksjes gjin oanlieding foar in negatieve stimming. Mei goed
belied kin Dongeradiel in f rij goed wenklimaat yn stàn hàlde. Wy binne dérom ek tige
benijd nei it "Folkshósfestingsplan"dat troch buro Vijn meikoarten opsteld wurde sil.
Dit 0ndersyk sil der ek foar br0kt wurde.
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IELTSJEBUORREN HOLWERD

Hierboven een tekening van het bouwterrein leltsjebuorren. Het ligt in de bedoeling
hier 9 premie A-woningen te laten verrijzen en aan de Z.O.-kant is mogelijkheid voor
bouw woningwet woningen (ca. 5). Mocht u interesse hebben in bouwen op deze
plaats dan informatie bij de gemeente inwinnen of bij buro Bos te Ternaard of een aan-
nemer. De kavelprijs is relatief niet duur omdat u meer grond krijgt dan gebruikelijk.
Telefoon gemeente: 051 90-8888.

KLEINE KERNEN BELEID PROVINCIE FRIESLAND

ls er tot eind '89 nog de Waadkrite, een ondersteuningsbeleid voor de kleine kernen
om achterstanden weg te werken, zo zal er vanaf '90 een nieuw kleine kernen beleid
worden gestart, maar deze keer in kleinere vorm. Er zalca.10 miljoen in deze pot
komen te zitten en verdeeld worden over een aantal jaren over geheel Friesland. Het
criterium hierbij is dat de kleine kern over niet meer inwoners mag beschikken dan
1 500.
We vallen dus net als bij de Waadkrite weer buiten de boot. ln principe komt elk dorp in
onze gemeente in aanmerking voor gelden uit deze pot behalve Holwerd. Regels moe-
ten er natuu rlijk zijn maar om in een gemeente nu één dorp uit te sluiten vinden we niet
juist. Moeten we eerst wachten tot we beneden de 1500 inwoners zitten?
De consulent voor het kleine kernen beleid de heer Bijleveld heeft op een vergadering
van de gezamelijke dorpsbelangen de suggestie gedaan gezamelijk met plannen te
komen in de sfeer van werkgelegenheidsbevordering oÍ verbetering van de inf rastruc-
tuur. Via de federatie willen we deze suggestie ondersteunen want op deze manier
hebben wij ook nog iets aan het nieuwe beleid. Zonder gezamelijke plannen zalelk
dorp de eigen wensen naar voren schuiven en meestal gaat dit niet verder dan een
speelplaats of een nieuwe hek om het kerkhof, hoe belangrijk dit ook voor een dorp
kan zijn.



DE POST STAAT MET NIEUW ELAN VOOR U PARAAT

Wat nu te denken van een dergelijk logo. ln Friesland worden in de eerste helft van '89
18 kleine postkantoren gesloten omdat er minderdan 2500 handelingen plaatsvinden.
Deze norm zal natuurlijk steeds verder worden opgeschroeÍd teneinde de PTT-
winsten verder omhoog te krikken, hetgeen op zich natuurlijk niet verkeerd behoeÍt te
zijn. ln Dongeradeelzijn 4 dorpen beroofd van hun postkantoortje (alleen in West)te
weten, Brantgum, Hantum, Nes en Wierum. Ternaard en Holwerd blijven open, maar
hoe lang.
Nu zal Holwerd voorlopig wel buiten schot blijven maarhet is toch zaak om hier met z'n
allen om te denken. Deden we in het verleden nog wel eens een oproep om in eigen
dorp te winkelen, het wordt nu tijd dat we oproepen om ook in eigen dorp te postinke-
len. Het aantal handelingen moet op peil blijven zodat we een postkantoor houden nu
en in de toekomst. Ook alzullen de banken graag rekeninghouders overnemen, hoe
moet het met formulieren kinderbijslag etc.
Op de postkantoren kunt u meer zaken regelen dan u denkt. Veel gemeentelijke zaken
kunt u er laten verrichten zodat het u een ritje Dokkum bespaard. Een overzicht van
deze gemeentelijke handelingen vindt u hieronder:

Gemeentehandeli ngen: Secretariehandelingen.
Gemeentehandelingen: Kassiers- en overige handelingen.
WS-spel
Uitgereikte kentekenbewijzen, deel 2
AangiÍten snelle motorboten.
lngezonden formulieren MB4/MB4B
lngediende aanvragen kentekenbewijzen deel 2
lngediende aanvragen kentekenbewijzen, deel 3
lngediende aanvragen registratiebewijzen snelle motorboten
Vezilverde kontantkaarten.

Uw eigen dorp biedt meer; maak gebruik van eigen winkels, banken, postkantoor.

RUIL. KOOP. EN VERKOOPBEURS

Voor de lagere schooljeugd op zaterdag 29 april a.s. in 't Sintrum aanvang 's morgens
vanaÍ 9.00 uur.
De jeugdigen kunnen hier weer speelgoed, hobbymateriaal of andere zaken aanbie-
den ter ruil, koop oÍ verkoop. Neem je ouders mee zodat het weer een gezellige
ochtend wordt.

ONTSPANN I NGSAVONDEN/M IDDAGEN R USTHU IS H OLWERD

11 april: Kerkkoor uit Holwerd, 19.30 uur

19 april: Slotmiddag, Bob Veenstra uit Winschoten 19.00 uur

20 april: Concert Concordia uit Holwerd, 19.30 uur.



KINDERKOOR "SJONG MAR TA''

Sinds september zijn we hier in Holwerd off icieel gestart met een interkerkelijk kinder-
koor.
Momenteel telt ons koor 32 kinderen, die iedere dinsdagmiddag van kwart overvier tot
kwart over vijf, oefenen in 't Sintrum.
We hebben al vijf keer opgetreden, bijv. in de Sionsberg en 't Lichtpunt. Alle kinderen
vanaf groep 4 (plm. 8 jaar) zijn heel hartelijk welkom om samen met ons te zingen.
Zing je graag? Kom dan gauw eens kijken bij onze repetities.

Bestuur kinderkoor "Sjong mar ta"

OUDERENREIS

Zoals ook al eerder gemeld is het aantal deelnemers aan de vroeger geheten.bejaar-

JèÀreis in de roop àer iaren sterk afsen"ï:,3iXï 
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Orrr"n opgeven omdat ze mogeliik voor

en we altijd, weliswaar een steeds kleinere
er op. Er moet steeds meer geld bij en het

streven is er toch op gericht dat elke aktiviteit van ons zichzelÍ dient te bedruipen.
De reden dat we tot nJ toe wel zijn doorgegaan met het organiseren is hierin gelegen

àat die mensen die altijd zijn méegegaàn erachteraÍ enorm van hebben genoten en

steeds weer vragen om deze traditie voort te zetten.
Nu dat kan, maar er moeten zich meer opgeven. ledereen vanaf ca. 55 jaar kan mee.

Vorig jaar was er bijna een jongere groep meegegaan maar deze lieten het op het
laatste moment aÍweten. Jammer!

Dus niet meer treuzelen, maar verder in de bus keuvelen.

opgeven kunt u door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij

Sonja de Jong, Voorstraat 19
Jannie Osinga, De Theebus 30

De reis zal plaatsvinden in de tweede of derde week van juni, het reisdoelhouden we
geheim en'de kosten zullen rond de vijftig gulden per persoon bedragen voor een
geheel verzorgde dag.

Opgave voor ouderenreis iuni 1989

Naam:

Ad res:

Tel.:

wel/geen dieet



TENNISVERENIGING''WESTDONGERADEEL"

Over enkele weken krijgen beide banen in Ternaard de traditionele voorjaarsbeurt.
Vele lieÍhebbers kijken uit naar het moment dat de aktiviteiten op en rond de tennis-
baan weer kunnen aanvangen. Alle leden ontvangen in maart de uitvoerige
NIEUWSBRIEF met daarin informatie over de diver§e aktiviteiten, lessen, contributiès
etc. Geïnteresseerde niet,leden kunnen op aanvraag een exe6nplaar verkrijgen bij het
bestuur van Tennisverenigi:ng "Westdongeradeel" te weten:

bellen voor
05198-1884
05198-1481
05197-2321
051 97-1 876

informatie naar:

ls tennis een dure sport?
Het antwoord is kortweg: Nee. Want,wat heb je nou helemaal nodig? Een shirtje, een
broekje en schoenen. En een racket natuurlijk. Maar als je dat goed verzorgt, kan je er
jaren mee toe. Wil je de beginselen van de tennissport enigszins behoorlijk onder de
knie krijgen, dan moet je natuurlijk wel lid worden van een club. Maar bijna alle clubs
hebben een juniorenafdeling en daarvoor gelden speciale tarieven.

JUBILEUM VAN G.V. CHARIËTTO lOO JAAR

De reriniecommissie is in '1988 aan de voorbereiding van een feestelijke herdenking
begonnen en dat heeft reeds vele reacties opgeroepen.
Met plezier bouwen wij verder aan de organisatie van de 27e mei 1989. Maar wij heb-
ben nog medewerking nodig voor een Íotogalerij. HeeÍt u oude en Íoto's van recente
datum in uw bezit en wilt u die tijdelijk beschikbaar stellen om te gebruiken voor de
tentoonstelling?
"Holwerders om Étens" laten vragen of ook de oud-gymnasten van Holwerd en de Hol-
werders van nu bereid zijn de herdenking van 100 jaar Chariëtto bij te wonen, want er
moet natuurlijk wel gelegenheid zijn om alle bekenden te ontmoeten.
Heeft u nog een goed verhaal over belevenissen in de vereniging, graag ontvangen wij
gegevens daarvan, vooral van mannen-gymnasten.
De sluitingsdatum van inschrijving is vastgesteld op 31 maart 1989.
De kosten zijn t 25,- per persoon over te maken op de Friesland Bank te Holwerd,
rek.nr. 29.61.7'1.069 t.n.v. Retiniecomm. Chariëtto Holwerd. Giro rek. van de bank is
81.15.42.
Wilt u deze gegevens nog doorgeven aan familieleden?

De reöniecommissie:

P. Koopmans
D. Bierma
A. Stielstra
M. Joustra
A. van Duinen

Wij willen eventuele giften graag bestemmen voor een medaille-kast.



9.00 - 10.00 uur
14.30 - 15.15 uur
15.15 - 16.15 uur
16.15 - 17.15 uur
17.15 - 18.45 uur
18.45 - 19.45 uur
19.45 - 20.45 uur

Dames o.l.v. S. Grijpstra
Jongens en meisjes 4 l/m 7 iaar
Jongens en meisjes 8 t/m 10 jaar
Meisjes '11 en 12 jaar
Keurgroep
Meisjes vanaÍ 13 jaar
Dames o.l.v. A. v.d. Meer

GYMNASTIEKVERENIGING "CHARIËTTO'' HOLWERD

Tegenwoordig zijn er, in tegenstelling tot vroeger, allerlei mogelijkheden tot het be-
oei-enen van een sport. Door dit grote aanbod van diverse sporten, raken de gymna-
stiekverenigingen wel eens in het "vergeethoekje", terwijl de gymnastieklessen zoals
die op de s-chólen worden gegeven als vanzelÍsprekend worden gevonden.
Men ètaat vaak niet stil bij de mogelijkheden die een gymnastiekvereniging biedt (bijv.
Íitness, conditietraining).Gymnastiek is belangrijk voor de lichamelijke opvoeding van
kinderen in alle leeftijdsgroepen. Wellicht is het ten overvloede, maar nieuwe leden
zijn van harte welkom. Komt u gerust eens een kijkje nemen.

De lestijden zijn als volgt:

woensdag:

f*
*

Met bijna de tweede jaarvergadering voor de deur, willen wij u bij deze informatie ver-
schafÍén over het wel en wee van onze jetgd in het jeugdgebouw.
Na een rumoerige tijd en veel werk als bestuur, kunnen wij op dit moment zeggen dat
de jeugd er steeds meer begrip voor opbrengt dat zij een gebouw in ons dorp hebben
en 

'dat 
voor de jongeren bestemd is. En dat kunnen we merken doordat het veel meer

bezocht wordt.
Door een kleine interne verbouwing kunnen wij nu ook beschikken overeen vergader-
annex kursus-ruimte.
Verder is er op de zaterdagmiddag voor de jongere jeugd om de veertien dagen een
knutselmiddag wat steeds clrukker wordt bezocht. Onze leiders van deze zaterdagmtd-
dagklub zijn: Ànneke Hellinga en Ale Kamma die zeer hun best doen om dit in goede
baÀen te leiden en het tot dit moment ool volhouden.
Het carnaval voor de jeugd was ook een groot sukses wat voor herhaling vatbaar is.

Onze grote wens is ook in vervulling gegaan, wij hebben een jeugdbestuur. Dit bestuur
bestaat uit 5 meisjes en 5 jongens.
Dorpsbewoners van Holwerd komt u ook eens bij ons op bezoek in het jeugdgebouw.

Het Bestuur.



Herberg

"DE GOUDEN KLOK"

Voor al uw verenigingswerk

Verschillende vergaderruimten tot

2O personen en tot 6O personen

PRIMA KEUKEN

Tot ziens bij

Machiel en Marianne
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Voor dit pand, Klokstraat 13, kunnen eventuele kopers zich wenden tot Stichting
Stads- en Dorpsherstel.

JAARVERSLAG DORPSBELANG 1988

Op 8 maart was de eerste bestuursvergadering met de 2 nieuwe bestuursleden. Wat er
in '1988 gebeurd is, zal ik u in grote lijnen vertellen. Erzijn 2 Holwerders in hetbestuur
van Stichting Stads- en Dorpsherstel gekomen nl. dhr. Walsma en Jager.
Op Koninginnedag is er weer een verkoopbeurs gehouden. Dit werd een groot succes
door de grote opkomst van jeugd, die hun speelgoed e.d. te koop aanboden.
Op 22 juni was er weer de ouderenreis. Er was in de bossen van Epe een wildspeur-
tocht georganiseerd. Met de bus gingen we door het bos op zoek naarwild. We hebben
van alles gezien, maar jammer genoeg geen wild. Het weer was goed en aan de reak-
ties van de deelnemers is zo'n reis voor herhaling vatbaar.
Op 16 juli werd er weer een ringrijderij georganiseerd. Dat dit gewaardeerd werd was
te merken aan het grote aantal kijkers.
Er ziin 2 bestuursleden bij een rond rit door Dongeradeelgeweest. Dit terafsluiting van
projekten van Stads- en Dorpsherstel. Ook is er intensieÍ overleg geweest tussen
dorpsbelang en de gemeente over de sluiting van het voorste gedeelte van NijhoÍ.
Zoals u wel zult weten zal dit gedeelte toch aÍgebroken worden. Maar door inzet van
bestuur en direktie van Nijhof, mogen we blij zijn dat er nog een gedeelte blijÍt staan,
zodat Holwerd niet helemaal zijn rusthuis moet missen.
Dorpsbelang was aanwezig bij de heropening van Bakkerij Bouma en bij de ingebruik-
name van het gerestaureerde orgel van de Doopsgezinde gemeente. Ook zijn er Z
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bestuursleden naar de receptie geweest van de Fa. Geertsma die hun 1SO-jarig
jubileum vierde. Ook is er een bestuurslid naar de ingebruikname van een windmolen
geweest. Dhr. Moorman is voorzittergeworden van de gezamelijke dorpsbelangen van
Dongeradeel West.
Per 1 juni heeft Holwerd een tandarls. Het is mevr. H. v.d. Woude, die in de Beijerstr.
haar praktijk heeft.
Met burgemeester en college is gesproken over het kleine kernenbeleid en met de
woningbouwstichting is gesproken over de verkoop van huurwoningen. Dit was om
Íinanciële redenen niet haalbaar.
Eénmaal per jaar gaat er een wensenlijst naar de gemeente met daarin wensen die bij
het bestuur zijn binnengekomen. Bijv. wat er gebeurd met pand van Feringa en over
snelheidsbeperkende maatregelen e.d. ln 1988ismetdhr.V. DuynvandeVVVgespro-
ken over onze camping. De camping zal opgenomen worden in bijv. de ANWB-9ids. Er
is met weth. de Boer gesproken over de herinrichting van diverse straten. Deze
plannen zijn voor na 1990.
Dan de verzinkerij op Landswelvaren. Er zijn vergunningen aangevraagd voor de
bouw van een chemische fabriek. De gemeente en de prov. hebben ons vezekerd dat
er aan strenge voorwaarden moet worden voldaan. Het bestuur van dorpsbelangen
heeft overleg gehad met de gemeente en met de prov., maar zoals het nu lijkt, zal er een
vergunning van voorlopig2 jaar worden gegeven.
Het Íietspad Holwerd-Dokkum is hersteld en jammer genoeg is de Nutsbibliotheek
opgeheven. Zoals u wellicht heeÍt gelezen zaldit jaar (1989)detonnebrègevernieuwd
worden, voor de kleuterschool "0nder de seis" is er nog geen bestemming.
ln 1988 is de pomp op Bosma's plein geplaatst. Omdatsmaken verschillen zal ik me nu
niet uitlaten over het uiterlijk van de pomp. Voor onderhoud van de speeltuin is dhr.
Knijft aangesteld.

Secr. Janny Osinga-Poortman

HET VERLEDEN VAN HOLWERD

Aan de Pólewei staat nog de enige overgebleven slagerij. ln de vorige eeuw was hier
een timmerzaak, maar rond 1895 was hier al sprake van de slagerij van Tjalling van der
Meulen. Deze slagerij is later voortgezet door Roelof Koopmans en rleze heeft om-
streeks 1928 een nieuw pand gebouwd. Na zijn overlijden in 1944 zijn erverschillende
eigenaren geweest, totdat de huidige eigenaar Sierd de Boer de zaak in 1987 heeÍt
overgenomen.
Naast de slagerij stond vroeger een oud dubbel huisje met een put ervoor. Hier heeft
kleermaker Teake Postma omstreeks 1926 een nieuw pand gebouwd en later heeft
kleermaker Boergonje hier nog gewoond.
Aan de overkant waar D. Bergema nu zijn SRV-winkel heeft was vroegereen schilders-
zaak.Tol ongeveer 1922 woonde Eit Houtsma daaren is toen opgevolgd doorS. van
der Brug. Na een jaarol vijf heeÍtdezedezaak weerovergedaan aan S. Kooistra, totdat
deze de schilderszaak heeÍt beëindigd en het pand verkocht aan Dirk Banga. Banga
had de melkzaak van zijn schoonvader J. Olivier overgenomen en is daar toen de
tegenwoordige winkel begonnen, welke dus inmiddels al weer in andere handen is
overgegaan. Op de hoek, met ingang aan de Blomste-och, was de vanouds bekende
winkel van Hendrik de Bruin.
ln de twintiger jaren had hij reeds een auto waarmee hij zijn buitenklanten bediende.
"Rijdende winkel" stond er voorop. Het zal naar ik meen in de jaren '50 geweest zijn,
dat hij zijn winkel heeft verruild met die van Harm Overdijk die aan de overkant stond,



waar nu het terrein van de Rabobank is. Overdijk had daareen porseleinwinkelenz.
Met een grote bakfiets trok hij er dan op uit om zijn waren uit te venten.
De familie de Bruin heeft daartoen nog een aantaljaren een sigarenzaak gehad en ook
heeft kapper de Graaf er nog gewoond, totdat het pand is afgebroken om ruimte te ma-
ken voor de Rabobank. Overdijk heeft niet lang in de andere winkelgewoond. Toen hij
emigreerde heeft Dirk Olivier de winkelovergenomen en laterheeft Germ van derWeg
er zijn fouragehandel nog gehad.
Zo men weet staan er nu 3 nieuwe woningen.
Waar K. Herderwoont, is Joep Schor omstreeks 1935 een bakkerij begonnen. Hijwas
een Duitser, voorheen knecht bij bakker Tilstra en getrouwd met Doetje Visser. ln de
oorlogsjaren is hij vertrokken en de bakkerij overgedragen aan B. Bottema. Na diens
vertrek naar Amerika heeÍt bakker S. Hoekstra hem opgevolgd. Sedert een jaar oÍ vijÍ-
tien is in dit pand, net als vroeger geen bakkerij meer gevestigd.
Even verdeÍ waaÍ Haye v.d. Ploeg woont was de timmerzaak van Hendrik Teakeles
Miedema. Hij was vrijgezel en heeÍt omstreeks 1926 de zaak overgedragen aan zijn
oomzegger Teakele de Groot. Deze is jong overleden, de zaak is toen opgeheven en
zijn weduwe heeÍt er toen nog tot 1940 een manufacturenwinkel gehad en is toen ver-
huisd naar de Waling Dijkstrastrjitte zoals eerder vermeld. De smederij er naast was
oorspronkelijk van Gerrit van der Bos, Tot ongeveer 1920 heeÍt een zekere Sijtze
Visser deze zaak enkele jaren gehad, waarna Atze van der Bos hem heeft voortgezet.
De aan de overkant staande schuur van A.S. v.d. Meulen heeft hij afgebroken en daar
een nieuw ruim pand gebouwd. Kort na de oorlog heeÍt hij de zaak overgedragen aan
zijn zoon Gerrit en Sjoerd Dijkman. Dezen zijn na enkele jaren uit elkaar gegaan en
heeft Dijkman de smederij alleen tot voor enkele jaren terug voortgezet.
Twee huizen verder was de bakkerii van Havinga. We herinneren ons Pieter Havinga
nog met zijn grote witte baard. Hij is opgevolgd door zijn zoon Teade, die eerst een
bakkerij in Ferwerd heeft gehad. LaterheeftTeade zijnzoon Hendrik de bakkerijnog
een tijdlang gehad, maar is nu al weer vele jaren geleden opgeheven. Op de hoek met
de Ternaarderdyk in een huis dat nu al lange tijd geleden is afgebroken, was het
snoepwinkeltje van Oebele Klaske. Als kinderen konden we daareen cent versnoepen
voor drop, zoethout of iets dergeljks. Verderop aan het Stjelpspaad, was nog een
winkeltje van Weduwe H. Postma.
Als weduwe moest zij daar een bestaan in vinden. We gaan nu nog even naar de
Fonteinstrjitte. Daar stond vroeger het armhuis, op de plaats waar nu het Groene
Kruisgebouw staat. Na de ontruiming in 1940 heeft L.W. van Sinderen zijn meubelzaak
met werkplaats er een aantal jaren gehad. Daarna heeft Gerrit v.d. Bos het pand nog
gebruikt voor landbouwmechanisatie, totdat hij de garage van Kramer aan de
Stationsweg heeÍt overgenomen en later weer opgevolgd door E.W. Dijkstra.
Even verder aan de Fonteinstrjitte woonde Sytze Vellema. Hij had daar een fiets-
reparatiebedrijf en ventte naar ik meen met kaas.
Aan de overkant was nog een winkeltje van H. Hiddema (Hendrik Moentes Ane). We
hebben vrijwel het hele dorp nagegaan wat winkeltjes en bedrijven betreÍt, wellicht is
er een volgende keer nog eens iets over het verleden van Holwerd te melden.

M.G.
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UITGAANS CENTRUM N.O.-FRIESLAND

VOOR SFEER EN GEZELLIGHEID

OP VRIJDAG- EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND

NU OOK VOOR VERGADERINGEN
(TOT 30 PERS.)

TJIBBE EN SONJA DE JONG

GRAAG TOT ZIENS

TEL. 05197 -2413 I 1326
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HET ADRES VOOR HET BEKLEDEN VAN UW

MEUBELS

BOOTKUSSENS

BOOTKAPPEN

CARAVANLUIFELS
AUTOKUSSENS en -HEMELS

VLOERBEDEKKING
coRDTJNEN
ROL-en SCHUIFDAKEN

OOK VOOR ZONWERINGEN
KUNT U Bt' ONS TERECHT

Laat uw markiezen met ROT- en SCHIMMELVRIJ

doek bekleden.
* KLEURECHT
* WATERAFSTOTEND
* BESTENDIG TEGEN ROEST

URAAG URIJBI.IJUTiIll PBIJSÍlPOAAT.------

* BEKLEDERII 
D E v R I E s vooR KWALITEITSWERK 
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VERSLAG JAARVERGADER!NG DORPSBELANG í4 FEBRUAR! 1989

De voorzitter kon deze avond 32 leden welkom heten. Na het lezen van de notulen van
de jaarvergadering van vorig jaar, en het jaarverslag, gaf Bergema een f inancieel ver-
slag.
Voorzitter Moorman vertelde dat de ouderenreis dit jaar eigenlijk wel door moet gaan,
maar dat er wel meer deelnemers moeten zijn, omdat d.b. anders teveel geld moet bij-
passen.
Gevraagd werd naar de reden waarom de woningstichting geen huurwoningen wil
verkopen. Dit had voor de woningstichting financiële bezwaren. Ook werd er deze
avond gesproken over de pomp op Bosma's plein.
Er gingen stemmen op om de pomp maar te verwijderen, of zoals er ook werd gezegd:
Pomp zodanig veranderen dat de pomp beter in d-e omgeving past. Welvtras iedereen
het er over eens dat de pomp lelijk is.
Dan vond de heer Minnema dat d.b. te laat in aktie was gekomen om te proberen het
voorste gedeelte van rusthuis "Nijhof" te laten bestaan. De voorzitter vertelde dat er
steeds telef onisch overleg was geweest met de gemeente en dat er ook in een vergade-
ring over is gesproken, maar dat afbraak onvermijdelijk was.
A. Kamstra en P. Sauermann zijn in het bestuur gekomen. H. Hiddema en Jac. van
Zanden werden bedankt voor hun werk binnen het bestuur en kregen een bloemetje
aangeboden.
Rondvraag: De chemische Íabriek op Landswelvaren houdt de Holwerders bezig. De
voorzitter vertelde dat er overleg is geweest met de gemeente en de provincie. Voordat
zo'n fabriek er komt, moet de eigenaar aan veel en strenge eisen voldoen. Toch vond
ook d.b. dat er een risico in zit, en heeft daarom bezwaar aangetekend.
Verder kwam de herinrichting van de Kerkstraat ter sprake. Dhr. Meyer vond het een
Íoute boel, dat er geen parkeergelegenheid komt. Volgens de gemeente is er achter
het gebouw van de ruilverkaveling plaats genoeg, om auto's te parkeren.
Volgens de heer Dijkstra zal er een enquete onder ouderen worden gehouden oVerde
behoefte naar bejaardenwoningen.
De heer Jager wilde een kaartje met daarop een wandelroute om zo de toeristen de
mooie plekjes van Holwerd te laten zien.
Aan het eind van deze vergadering bedankte de voorzitter ieder voor z'n aanwezigheid
en wenste ieder wel thuis.
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WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

8 april
15 april
22 april
29 april
4 t/m 7 mei
13 t/m '15 mei
20 mei
27 mei
3 juni

TeleÍoonnrs.:
v.d. Lugt: 05198-1316
Luyendijk:05198-1218
Maltha: 05197-1301

dr. Luyendijk
dr. Luyendijk
dr. v.d. Lugt
dr. v.d. Lugt
d r. Maltha (Hemelvaart)
dr. v.d. Lugt (Pinksteren)
dr. Maltha
dr, Maltha
dr. Luyendijk

HUISARTS:

dokter Maltha, spreekuur volgens afspraak, tel.'1 301, Stationsweg 25.

GROENE KRUIS . WIJKVERPLEGTNG

Spreekuur dagelijks tussen 13.00-14.00 uur, tel. wijkgebouw 1295
Uitleen verpleegarlikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FYSIOTHERAPIE:

J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei),he|.2478/1876.

H U ISARTSENLABORATO R I UM:

Plaats: Groene Kruisgebouw;
tijd: maandag 9.45 - 10.00 uur
en woensdag 8.30 - 8.45 uur.

TANDARTS

Mw. van der Woude, Beyertstraat 101, tel. 2300.

BESTUUR:

J.R. Moorman, Miedweg 1, tel. '1876.

Jannie Osinga, de Theebus 30, tel. 1271
D. Bergema, Pollewei 2,lel. 1423
J.T. de Haan, Stationswei 15, tel. 1384
Sonja de .long, Voorstraat 19, tel. 1326
Akke Kamstra, de Morgenzon 3, tel. .... (dit is de prijsvraag voor de volgende keer)

P. Sauermann, Moppenbuurt 8, 1e1.2467.

Kopij juni nummer inleveren bii laatstgenoemde voor 6 iuni a.s.
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Í C NIRI lE UERITIRRMINE

Uroog pri isopgouÍ [i i

!o. Qeertoma Ho*erd - ret. íGG5

W. Dykstrastrjitte 7-8

Aanleg van
* GA$ en WATERLEIDING
* SANITAIR
* ZINKWERK
t enz.

Ternaard, tel. 05198- 1345

r Wii verzorgen al uw binnen- en buitenschilderwerk

e Wii geven vriibliivend advies en informatie

o Wij verzorgen al uw beglazing, ook isolatieglas

o Wii staan in de winkel voor u klaar met een groot assortiment
d.h.z. artikelen, gereedschapp€tr, tuinartikelen, wandbekleding en
vloerbedekking, met anteÍessant€ aanbiedingen
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