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Naar aanleiding van het redactioneel stuk van het vorige nummer was men bij
de Dockumer Courant zo attent om de vertrekcijfers van inwoners van
Holwerd eens op te sporen, ook nog in vergelijking met andere dorpen. Zoals
verwacht stak Holwerd met kop en schouders boven andere dorpen uit met
56 inwoners minder. Dit is een schrikbarend aantal, op een totaal van ca.
1900 inwoners.
Het aantal leegstaande huizen is Íors toegenomen. Terwijl de woningbouw-
stichting in andere dorpen huizen in de verkoop heeÍt en reeds huizen heeÍt
verkocht is het ons tot nu toe nog steeds niet duidelijk waarom bepaalde hui-
zen hier niet te koop komen.
Koophuizen betekenen vaak een structurelere bewoning, een versteviging
van de vaste kern. Het beleid van de woningbouwstichting in deze is niet erg
helder maar we zullen er verder naar inÍormeren.
Ondanks het pessimisme wat links en rechts waart, zijn er toch ook wel gelui-
den te horen van menseh en organisaties die zich we! willen inzetten voor -
breed genomen - Noordoost-Friesland met Holwerd als onderdeel daarvan.
Het cruciale punt is vaak de samenwerking tussen instanties, gemeente, mid-
denstand etc.
De krachten zijn teveel versnipperd, je kunt geen vuist maken, geen eenslui-
dend standpunt innemen. Bundel die krachten! Breng mensen samen die iets



willen, die van het dorp ook iets willen maken. Toekijkers genoeg en dezen
hebben 33,94 jaar de tijd om te zien hoe de laatste inwoner van Holwerd ver-
trekt.
Onze proefballon van enige maanden geleden heeft leuke reacties opgele-
verd, reacties genoeg in ieder geval om verder te gaan met ons idee te pogen
een grotere organisatiestructuur te realiseren. !nmiddels heeÍt een eerste ge-
sprek plaatsgevonden tussen de H.M.V. en dorpsbelang waarover later meer.
De H.M.V. toont daadkracht door een voorjaarsbeurs te organiseren en ze
verdienen het dat we hier allemaal naar toegaan en dat niet alleen, maar
neem familie, vrienden en kennissen mee. Laten we tenminste zien dat we
het verdienen dat er zo'n evenement komt en voor herhaling vatbaar zal blij-
ken te zijn.
!n tegenstelling tot andere jaren waarin het bestuur van dorpsbelang, na het
inzenden van een aantal wensen ten gemeentekantore mocht verschijnen, is
het bijna voltallige college van burgemeester en wethouders op 23 januari in
Holwerd geweest. De federatie van dorpsbelangen had hier om gevraagd
i.v.m. het toegenomen aantal dorpsbelangen dat niet tevreden was over de
"oude" methode, waarbij geen discussie mogelijk was.
Deze nieuwe opzet heeft ons heel wat beter voldaan. Koud weer, prima sfeer
en de heren konden nu eens zien waar het over ging. We hadden de indruk
dat we nu wat kortere lijnen hadden. Een aantal punten zullen we hier vermel-
den:

Het probleem van de pomp wordt hopelijk binnenkort opgelost. Het vervangen
van de pomp zal in eigen beheer worden uitgevoerd, het probleem zit nog in
de fínanciën. De gemeente stelde te weinig geld beschikbaar voor deze ver-
vanging. We hopen dat dit op zee-r korte termijn wordt opgelost.

Speeltuin:
Het behoeft verder geen betoog dat de speeltuin een terugkerende bron van
ergernis is. Het is dweilen met de kraan open. Wij zorgen nog enigszins voor
klein onderhoud maar de speeltuin zou in het geheel moeten worden gereno-
veerd. Speelattributen moeten worden vervangen door andere of nieuwe, het
terrein moet worden geëgaliseerd en de zandbakken als bron van bacteriën
dienen te verdw'rjnen.
Wanneer dat laatste niet zo was dan nog dienden deze te verdwijnen omdat
ze voor sommige mensen een makkelijke bron waren voor het verkrijgen van
tegelzand voor privé-doeleinden. De brutaliteit trouwens.



E

I

I
I
É

tn augustus vorig jaar zrln we ook al eens met een gemeentelijke delegatie
door de speeltuin geweest, onder aanvoering van wethouder de Vries. ln de
vijÍ maanden hierop volgend kon wethouder De Vries op de vraag van de bur-
gemeester hoe één en ander was gevorderd niet meer vertellen dan dat de
studie over de speeltuin was gegaan naar een ambtenaar die veruolgens vijf
maanden in de ziektewet verdween.
We hopen dat dit niet is gekomen door onze speeltuin, maar het lijkt ons toe
dat er meer ambtenaren z'rjn. Het bl'rjkt dus dat de politiek niets meer contro-
leert, wanneer het eenmaal in het ambtenarencircuit is verdwenen.
Verontrustend, dat zeker. WÍj hebben gesteld dat wanneer de speeltuin een-
maal is gerenoveerd op een deugdelijke, afdoende w'tjze, wij als dorp we! ín
staat zouden zijn om voor het verdere onderhoud zorg te dragen.
Behalve de vrijwilligers die we tot nu toe hebben en die zeer wel bereid zijn
iets te doen zouden we graag zien dat meerdere mensen zich hiervoor
zouden inzetten, te denken valt aan de mensen wiens kinderen hier veelvul-
dig spelen.

Parkeerproblemen kern Holwerd
Het parkeren bij de winkels in het dorp wordt als een groot probleem eruaren,
afgezien nog van het feit dat men veelvuldig Íout staat geparkeerd. Wanneer
de politie het echt op haar heupen krijgt kunnen hier heel wat parkeerbonnen
uitgedeeld worden. Tot nu toe gaat dit redelijke goed, maar toch....
Een oplossing zou mogelijkerwijs kunnen zijn het uitbreiden van het aanta!
parkeerplaatsen aan de Koningstraat waar nu reeds een aantal is gesitueerd.
Aangezien de opgangen hiernaar toe via de Klokstraat en Radiostraat veel-
vuldig zijn afgesloten lijkt het ons mogelijk een doorbraak te maken van
Koningstraat naar Polleweg, naar het grasveld achter de bushalte.
Aangezien in de toekomst de inrit naar het dorp vanaÍ de Ternaarderweg zal
worden versmald kan men mogelijk, en dat zou men bij de gemeente bekij-
ken, ook de reconstructie meenemen aangaande het uitbreiden van het aan-
tal parkeerplaatsen. Door dit hier te doen, waar moet het anders, komt er par-
keerruimte vlakbij de kern van het dorp. Men zal het even moeten weten. Bij
menig supermarkt in den vreemde moet men verder lopen.
Overleg en inspraak hierover zal nog zeker volgen.

Sloot rond N.H.-kerk
Kerkvoogdíj Herv. gemeente Holwerd heeft gemeente gevraagd sloot schoon
te maken. Gemeente heeft kerkvoogdij medegedeeld bereid te zijn gehele



sloot te slatten en het (verontreinigde) slib aÍ te voeren mits de kerl<voogdij de
helÍtvan de operatie betaald (Í 13.612,-). De kerkvoogdij vindt deze kosten
niet verantwoord. Bekeken zal worden of de dienst openbare werken de reini-
ging op beperkte schaal zal kunnen uitvoeren, te denken valt aan bijv. takken
en zwerfvuil.

Camping
ln het kader van het kleine kernenbeleid/plan is door dorpsbelang bewust
slechts één punt aangevraagd namelijk de renovatie van de camping in ons
dorp. Een goede, goedlopende camping is van belang voor ons dorp.
De huidige accommodatie voldoet absoluut niet aan de gestelde eisen, reden
dan ook dat de camping in geen enkele gids staat vermeld. Zelfs níet één
sterretje, zelfs helemaal geen vermelding. De campeerders zijn in vele geval-
len toevallige passanten, maar ondanks dat Íeit draait de camping goed.
Wanneer echter er een totale renovatie plaatsvindt kan dat resultaat Íors om-
hoog met alle positíeve uitstralingen naar Holwerd toe.
Dat dit een dure geschiedenis is, is duidelijk. Er zal een zeker verantwoord
rendement tegenover moeten staan en naar het zich laat aanzien zal dat ze-
ker lukken. Zoals de zaak nu staat is de camping eigendom van de gemeente
die het beheer overlaat aan de WV. De WV schuift echter weer alles door
aan de gemeente, zodat het dus volstrekt onduidelijk is wie nu het Íeitelijke
beheer heeft.
De gemeente, het probleem onderkennende, is besprekingen begonnen met
Oostergo, over overname van de camping. Dit lijkt ons een goede zaak toe.
Een wat meer commerciële aanpak zal de camping ten goede komen.
Ook het bestuur van dorpsbelang zal binnenkort met Oostergo om de tafel
gaan zitten om te pleiten voor overname door Oostergo.

Hondepoep
Een gigantische ergernis voor vele mensen. Mooie stukjes groen veranderen
in een nauwelijks nog te nemen barrière voor kinderen en ouderen.
Graag een beetje begrip van eigenaren van honden. Laat uw hond in de goot
of in de struiken poepen, niet zo maar klakkeloos op het trottoir of speelveld.
Zoveel moeite kan dit niet zijn maar de ergernis bij velen kunt u wegnemen.
Graag een beetje medewerking.
N.B. Binnenkort komt het probleem ook in de raadsvergadering aan de orde
om de poep op de stoep de baas te worden.



Hardriiden
Mocht u het nog niet gelezen of gemerkt hebben middels een hoge boete,
dan w'tjzen we op de akties van de politie die gehouden worden van 18 maart
lm28 april op o.a. de weg Holwerd-Dokkum.
Verscherpte snelheidscontrole, hogere boetes.
Het blijkt dat zeer veel mensen te hard rijden op wegen waar maar 80 km per
uur mag worden gereden. Holwerd-Dokkum is zo'n weg. Toegegeven, het is
een weg die uitnodigt eerder rond de honderd te rijden maar het mag dus
niet. Wilt u dus niet uw zwaar verdiende geld naar justitie brengen houdt u
dan aan de snelheid.
Ook vanuit Brantgum wordt veelvuldig geklaagd over de hoge snelheden
waarmede men het dorp binnenkomt. Wegconstructies hebben ook hier niet
veel verbeteringen in gebracht. Laten we een beetje om de buren denken en
ons aan de 50 km per uur houden in dit en natuurlijk ook ons eigen dorp,
waar vaak 50 km nog te hard is.

HOLWERDER MIDDENSTANDS VERENIGING .
PAASSHOW OP 3,4 EN 5 APRIL

De show zat worden gehouden
in de sporthal "de Ynset" op 3,4 en 5 april a.s.
De openingstijden zijn 's middags van 4.00 uur tot's avonds 10 uur.

De opening op woensdagmiddag 3 april zal op spectaculaire wijze worden
verricht door de sterkste man van Nederland, Tjalling van der Bosch. Na een
tournee door Engeland, waar hij veel belangstellíng geniet, komt hij naar Hol-
werd om zijn enorme krachten te tonen.
(woensdag/donderdag?) een modeshow en naast de vele standhouders is er
ook een gezellig terras waar wat kan worden gedronken en is er live muziek
aanwezig.
Donderdagavond is er tljdens de show een optreden van Egelander muzikan-
ten.
Vrijdag is er's avonds een demonstratie volksdansen van de Skotsploeg.
Tevens zal de winnaar bekend worden gemaakt van de magnetronoven.
Enige algemene inÍormatie:
Er zullen meer dan 20 standhouders aanwezig zijn.
Branches o.a.: mode en wonen, schilders, bakker, Oostergo-tuinen, autobe-



drijf, kraan-grondverzet bedrijf, rijwielhandelaar, installatie-radio-televisie be-
dr'rjf, architektburo, accountantkantoor, zonnewering, kapsalon, zuivelhandel,
bank, gereedschap en landbouwmaterialen, kunststof bouwmaterialen, Ie-
vensmiddelen etc.
De aÍ te drukken kanskaart in de h.a.h. editie van woensdag 3 april kan op de
show worden ingeleverd door de bezoekers en in de verzamelbus die daar
staat te deponeren om kans te maken een magnetronoven te winnen.

Voor eventuele verdere informatie:
De heer G. Bouma, W. Dijkstrastr. 2, 9151 JK Holwerd, tel. 05197-1283,
vragen naar de heer Bouma.

IJSCLUB'VRIENDSCHAP' HOLWERD

Na enige jaren wachten op een mooie winter met vorst, konden we nu einde-
lijk weer eens onze "redens Ét it fet wei helje".
De baan ging op 17 en 18 januari voor het eerst open. We konden nu 's
avonds weer eens naar de verlichte baan, om daar gezellig onze rondjes te
rijden. Maar helaas! Na dit kleine wintertje viel de dooi weer in. Dus de pret
was maar van korte duur. Daarom organiseerden we voor de 2e keer een
bustocht naar Thialf in Heerenveen. Er gingen zo'n achttien schaatsliefheb-
bers mee. De 1e keer op 1 1 december was dit aangekondigd via een adver-
tentie in de Dockumer Courant. Toen waren eÍ zdn stuk of tien mee. Dit 'hie
sa bëst Íoldien', dat het moest nog maar een keer.
Hierna trad de vorst weer in. Dit keer was de baan open van maandag 4 Íe-
bruari t/m zondag 17 Íebruari met's avonds de verlichte baan. Dinsdagmid-
dag 5 februari werd er een schaatswedstrijd voor de leerlingen van beide
Holwerder basisscholen georganiseerd. Ook de leerlingen van de groepen 1

en 2 "fleagen om it hurdst". De leerlingen van de groepen 3 Vm 8 streden in
hun groep om de hoogste plaatsen. Ze waren ingedeeld in groepen naar ge-
boortejaar.
De winnaars van de plm. 160 deelnemers waren:

Meisjes geboorteja ar' 831' 84
1. Leentje Keekstra
2. Catharina Kamstra
3. Hennie Bouma

Jongens geboorteiaar'83/'84
1. Johan Brouwers
2. Herman Steeman



geboorteiaat'811'82
1. Klaaske Olivier
2.ftny Plantinga
3. Anita Bloem
4. Sijtze Vellema

geboorteja ar'781'79 l' 8O

1. Saakje Reitsma
2. Marjo Apeldoorn
3. Klaske Jensma
4. Anna Bouma

geboortejaar'811'82
1. Eelke v.d. Wal
2. Martin Schoorstra
3. Ale Visser

geboorteiaar'791'80
1. Menno Castelein
2. Wieger Msser
3. Arnold-Jan Zijlstra

geboortejaat'78
1. Jitze v.d. Wal
2. Sijbe Lieuwe Duinstra

Zaterdag 9 februari hielden we 's avonds rondjesrijderij met zdn 160 deelne-
mers.
Maandag 11 februari was er de Dongeradeelpartij voor de inwoners van Don-
geradeel.
Dit was de categorie Kortebaan heren en dames van 17 jaar en ouder.

Uitslag Dongeradeelpartij :

Dames Heren
1. Janine Geertsma, Holwerd 1. Gosse Hoekstra, Dokkum
2. lngrid Kamminga, Dokkum 2. Klaas R. Wiersma, Ternaard
3. Mieneke Hoekstra, Brantgum 3. Nico Wiersma, Ternaard

4. Jelle Jan Bouma, Hantum

Woensdag 13 februari hielden we onze laatste aktiviteit, dit was nl. de estaÍet-
te voor leden van 13 jaar en ouder. Het aantal deelnemers was 48.

Uitslag estaÍette:

1e Kees Hartmans, Dik Beintema en Marten Dijkstra
2e Eetke Hartmans, Edwin Schoorstra en Edwin Kuipers
3e Annie Faber, Andries v. Duinen en Píet Kl. Vrieswijk
4e Baukje v. Duinen, Sjaak Hazewindus en Willem Oberman.



HOLWERD ZELFSTANDIGE GEMEENTE

!s dit een toekomstbeeld?
Nee, het is geschiedenis en wel uit het begin van de vorige eeuw. Uit de va-
derlandse geschiedenis is de meesten nog wel bekend dat ons land tussen
1795 en 1815 een franse bezetting heeft gekend. ln de eerste jaren viel dat
nog wel wat mee. Napoleon benoemde zijn broer Lodewijk Napoleon tot ko-
ning van het koninkrijk Holland met de opdracht om van dat land een Franse
vazalstaat te maken.
De koning bleek echter meer hart voor zijn nieuwe onderdanen te hebben dan
zijn keizerlijke broer lief was. En die zette hem dan ook in 181 1 aÍ en riep hem
terug naar Frankrijk. Nederland werd nu echt geannexeerd en als een gewo-
ne provincie ingelijfd bij het grote Frankrijk.
Voor de Friese grietenijen had dat allereerst tot gevolg dat die in kleinere ge-
meenten gesplitst werden. Zo ontstonden in Westdongeradeel de gemeenten
Holwerd, Ternaard en Nes. Dat heeÍt niet lang geduurd, want na de val van
Napoleon werd de oude toestand weer snel hersteld. Het was dus maar een
korte tíjd van zelfstandigheid, ook voor Holwerd. De gevolgen zijn echter nog
tot op de huidige dag merkbaar. Wie ooit wel eens grond of een huis hier
heeft gekocht zal mogelijk opgevallen zijn dat in het kadaster nooit de naam
"Westdongeradeel" voorkomt.
De oude Franse indeling bestaat bij het kadaster nog steeds. Zo wordt een
pand in Brantgum nog steeds aangeduid als liggende in de kadastrale ge-
meente Holwerd en een huis in Wierum ligt in de kadastrale gemeente Nes.
Op een andere manier komen onderzoekers naar hun voorouders die Franse
tijd tegen. Over de periode 1811-1815 zal hij tevergeefs zoeken naar de re-
gisters van de burgerlijke stand van Westdongeradeel. Hij moet dan zijn bij de
boeken van Holwerd, Ternaard of Nes.
Een direkt gevolg van de nieuwe gemeente-indeling was een grondige reor-
ganisatie van het plaatselijk bestuur. Grietman en b'tjzitters verdwenen uiter-
aard en het bestuur van de drie kleine gemeenten kwam in handen van een
maire, bijgestaan door een adjunct-maire.
ln naam bestond er ook zoiets als een gemeenteraad onder de naam munici-
pale raad, maar die had vrijwel geen invloed. De maire maakte de dienst uit
volgens de bevelen en richtlijnen, die hij van de preÍect van Friesland uit
Leeuwarden ontving. Op 19 december 1811 installeerde de preÍect maire
Bokma, die in 1813 overleed en toen werd opgevolgd door F.J. Bierma.
AdjuncÈmaire was in die dagen N. van Kleffens. Het bestuur werd bijgestaan



door secretaris/ontvanger A. Joha, die de titel droeg van griffier. De zorg voor
het lichamelijk welzijn van de inwoners was in handen van Willem van
Gurkom, doctor medicinae, uit Leeuwarden, chirurg'rjn Dirk Stelwagen, gedi-
plomeerd in Franeker, en de vrouw van Johannes Bos, die dienst deed als
vroedvrouw. Zij is weliswaar niet oÍÍicieel bevoegd, maar de maire verklaarde
"dalzij de vroedkunde met succes uitoefende", en dat was voor die dagen ge-
noeg.
Op heel ander terrein, dat van de portemonnaie, speelde de plaatsel'rjke bank
van lening een belangrijke rol. ln die instelling ging jaarlijks zo'n 2000 gulden
om, een fors bedrag. Ondernemende leden waren chirurgijn Stelwagen en de
bakkers Tjebbe Cornelis Peijzel en Hendrik Hemmerda. Zij vroegen en ver-
kregen op 16 maart 1812 vergunning voor het oprichten van een limonadeÍa-
briek.
Omdat de aanvoer van suiker uit de koloniale gebieden weggevallen was pro-
beerde de maire het drietal over te halen om zich op bietsuikerÍabrícage toe
te leggen. Zij voelden daar wel wat voor, maar door het finaal mislukken van
de bietenoogst is daar niets van terecht gekomen. Voor de dorstige Holwer-
ders werd gezorgd door drie branderijen, díe het dorp rijk was.
Jorrit Bierma, Jacob lJpma en Jan Eelkes de Jong waren de eigenaren.
Voorts was de linnenweverij een bron van inkomsten voor de drie bedrijven
die zich daarop toelegden. Vooral in het seizoen had men het druk en moest
een beroep worden gedaan op vijf weversknechten uit het Duitse graafschap
Bentheim. Hun produkt stond bekend onder de naam "hemdsdoek" en het
werd vlot verkocht voor één gulden per meter.
Een oud ambacht in Holwerd had ook in die moeilijke tijd het hoofd boven wa-
ter weten te houden en wel de edelsmederij. Berend Bosma stond er geregis-
treerd als "werkmeester in zilver en koopman in goud- en zilverwerk".
Hoewel de verbouw van vlas een grote rol speelde, moest de maire in 1813
aan de prefect melden dat'er in deze gemeente geen persoon te vinden is
van wien men zeggen kan dat h'rj van het bereiden van vlas een bestaan
heeÍt'.
De teelt geschiedde in het klein en de meeste boerenarbeiders en 'geringe
burgers' huurden een stukje land om daar vlas op te zetten, zowel voor eigen
gebruik als om dat aan de winkeliers bij kleine hoeveelheden te verkopen om
door de winter te komen. Dat werd dan door huisluíden en burgers gekocht,
die het in hun eigen huis door vrouw en kínderen en dienstmaagden lieten
spinnen. De maire had berekend dat de totale vlasproduktie per jaar 24.000
meter linnen kon opleveren.



Naast vlas werd op de boerenbedrijven voornamelijk tarwe, haver en rogge
verbouwd. Een pondemaat leverde 915 pond op, voor rogge was dat 1220
pond. De maten en gewichten van toen waren anders dan die wij tegenwoor-
dig kennen, maat ter vergelijking kan dienen dat er toen voor het maken van
100 pond brood 70 pond tarwe of rogge gebruikt moest worden.
De teelt van suikerbieten, die door de Franse overheid was voorgeschreven
en waarvoor strikte regels waren uitgevaardigd, liep op een totale mislukking
uit, zoals Stelwagen en zijn compagnons ondervonden. De veestapel bestond
uit 1260 koeien in 1813.
Daarvan werden er 169 voor de eigen bevolking geslacht, waaronder 90 kal-
veren. Uitgevoerd naar elders werden 215 dieren. Bij de schapenteelt hield
men zich bij de oude Friese schapen, waarvan er jaarlijks 450 werden ge-
slacht. De rest leverde 6.200 pond gewassen wol op, ruim een kwart daarvan
werd door de twee wolkammers uit het dorp verwerkt. De overige 75% ging
naar Dokkum en Birdaard.
Grasland werd een maal per jaar gemaaid en een pondemaat bracht 2810
pond hooi op, tenminste het gras van 'gecultiveerd' en 's winters niet onder
water staand land. De 257 pondematen, die wel regelmatig overstroomd wer-
den, leverden in gewicht iets minder op, maar de prijs was dan per 1000 pond
we! ruim een gulden lager. De opbrengst aan stro was 2.770.000 pond van 2
gulden per 1000 pond. Vrijwel alles werd in Holwerd zelf gebruikt "tot voedÍng,
tot dekking der huizen en tot het onderhoud der zeedijken", schreef de maire
in 1813 aan zijn chef in Leeuwarden.
ln deze aÍlevering hebben wij het gehad over het dorp Holwerd zelf . De vol-
gende keer zullen de Fransen en de problemen die zij voor bestuur en bevol-
king opleverden aan bod komen.

W.T. Keune

CURSUS HOOFDPIJN TE LIJF

Het kruiswerk organiseert de cursus "Hoofdpijn te lijf". De cursus is bedoeld
voor mensen met migraine oÍ spanningshoofdpijn. Veelal helpen medicijnen
niet of onvoldoende. Met de cursus kunt u op een andere manier uw hoofdpijn
te lijf.
De cursus bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van elk twee uur. De cur-
sus wordt gegeven door een ervaren cursusleid(st)er. Voor de cursus begint
maakt u kennis met haar oÍ hem in een gesprek.
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- de rolvan stress bij hoofdp'rjn
- uitlokkers van hoofdpijn
- aanleren en oefenen van ontspanningsoefeningen
- hooÍdpijn-dagboek

Ook kunt u met mede-cursisten ervaringen uitwisselen. Ongeveer vier maan-
den na aÍloop van de cursus wordt er een terugkom-bijeenkomst gehouden.
De cursus is een doe-het-zelf cursus. Dit betekent dat u buiten de bijeenkom-
sten veel zelf moet doen. U krijgt elke week huiswerk en de oeÍeningen die u
leert moet u elke dag thuis doen.
Er wordt veel van u verwacht, maar u krijgt daarbij alle steun van uw mede-
cursisten en de cursusleid(st)er.
Waar: wijkgebouw Kruisvereniging
lnÍo-avond: woensdag 3 april van 19.45-21.45 uur

Cursusavonden:
24 april (van 19.45-21.45 uur)
1 mei
I mei
15 mei

Kosten Í 50,-.
Vooraf heeft u met de cursusleidster een persoonlijk kennismakingsgesprek.

Opgave:
Wijkverpleging Ee, tel. 05194-354
Wijkverpleging Dokkum, tel. 051 90-2365
tussen 13.00 en 14.00 uur of
schriftel'rjk: Markt 30, 9101 LS Dokkum

VRIJWILLIGERS !N ONZE GEMEENTE VRAGEN UW AANDACHT

Nationale collecte Epilepsiebestrijding van 30 juni tot 6 juli 1991
Binnenkort is het weer zover: ruim 30.000 vrijwilligers gaan dan weer, in bijna
geheel Nederland op pad om u financiële steun te vragen voor de epilepsie-

22 mei
29 mei
5 juni
12 juni



bestrijding. Ongeveer 1 op de 150 Nederlanders heeÍt epilepsie. Epilepsie is
te wijten aan een plotselinge overaktiviteit van bepaalde hersencellen. Over
de aandoening is gelukkig veel bekend maar ook nog veel onbekend.
Onderzoek naar de onbekende aspekten van epilepsie is noodzaak. Zo ook
naar het ontstaan van medicijnen. Over epilepsie bestaan nog vele vooroor-
delen. Daarom is voorlichting eveneens nodig. Epilepsiebestrijding staat of
valt met uw steun. ln honderden gemeentes gaan onze vrijwilligers van 30
juni tot en met 6 juli weer op pad. Laat hen niet voor niets aanbellen. Steun de
epilepsiebestrijding. U kunt dat doen door een gift te geven bijvoorbeeld in de
collectebus of u aan te melden als contribuant (u onWangt dan elk kwartaal
ons blad) of te helpen bij de collecte.
lnformatie:
Er ztln speciale Íolders verkrijgbaar. Voor al uw vragen over epilepsie be! of
schrijf: NEF-lnformatiecentrum, Pahud de MortangesdreeÍ 61, 3562 AB
utrecht, te!. 030-6601 4.

THE SOUND

Wij zoeken U
Vrijwilligers gezocht, die met enthousiasme
onze aktiviteiten willen helpen te ondersteunen
en uitbreiden.
U bent van harte welkom!

Grote pennenalctie!
In april houden wij een grote huis-aan-huis
pennenaktie ten bate van de Holwerder Jeugd.
Het bestuur "The Sound"



BEJAARDENCENTRUM NIJHOF, NIJHOF 1, HOLWERD

Ontspanningsmiddagen/-avonden 1 991
9 april: Kerkkoor uit Holwerd

17 april: Slotmiddag met Fryslàn Kabaret
19.30 uur
14.30 uur

Diegene die gebracht willen worden naar de "NijhoÍ" kunnen bellen:
A. Dijkstra, 05197-1 377 ot J. Kooistra, 05197-1216
Wel graag een dag van tevoren.

55+ ERS OPGELET

De volgende jaarlijkse "Ouderenreis" is op 29 mei a.s. De kosten zijn f 55,00
per persoon. Voor deelname kunt u zich opgeven bij
S. de Jong, Voorstraat 19 of J. Osinga, Theebus 30.

3< --------
Naam:

Aantal personen:



VOOR DE JEUGD - DOOR DE JEUGD

Open jongerenwerk "The Sound" één groot succes

Het open jongerenwerk "The Sound" bestaat nu ruim 5 jaar. Door de onver-
moeide inzet van de bestuursleden en vrijwilligers is men er in geslaagd om
van "The Sound" een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor de jeugd van
Holwerd en omstreken te maken.
De twee besturen, het ouderen- en jongerenbestuur, bestaan uit elk negen le-
den. Samen werken zijde plannen voor de verschillende aktiviteiten uit.
Er zijn niet alleen aktiviteiten voor de "oudere" jeugd, maar ook voor de kinde-
ren van de basísscholen, die elke tweede zaterdagmiddag in "the Sound'te-
recht kunnen.
Om het jeugdwerk meer aandacht te geven, nodigt het bestuur alle ouders uit
om de komende jaarvergadering in april bij te wonen.
Graag wil het bestuur de Íaciliteiten aan de ouders tonen en hun de gelegen-
heid geven om vragen te stellen. Eveneens in april wordt er een huis-aan-huis
pennenaktie gehouden. Kan de jeugd ook op u rekenen?
The Sound wordt dag voor dag door te weinig vrijwilligers draaiende gehou-
den. Graag zou het bestuur meer vrijwilligers welkom heten om de verschil-
lende aktiviteiten te begeleiden en uít te breiden.
Men hoort vaak negatieve geluiden over de jeugd, die wij als bestuur van
dorpsbelang niet delen. Voor de 5 mei viering van verleden jaar heeÍt het
jeugdbestuur van "the Sound" in de kortste tijd een programma in elkaar ge-
zet en vrijwilligers ter beschikking gesteld, die de verschillende aktiviteiten
van de dag begeleid hebben.
Mede door hun harde inzet konden wij op een geslaagde feestdag terugkij-
ken.

Wij willen de besturen van "the Sound" bedanken voor hun werk voor de
Holwerder jeugd en wensen hun veel succes voor de toekomst.



HUISARTS:

dokter Maltha, spreekuur volgens afspraak, tel. 1301, Stationsweg 25.

GROENE KRUIS . WIJKVERPLEGING

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

FYSIOTHERAPIE:

J.R. Moorman, prakt'rjkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei),
te\.247811876.

HUISARTSENLABORATOR IUM :

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 he.1271
D. Bergema, Pollewei 2 1e,1423
Sonja de Jong, Voorstraat 19 tel. 1326
Akke Kamstra, de Morgenzon 3 tel. 2363
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