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Over het aÍgelopen jaar zijn er in Holwerd 21 bewoners bijgekomen. Voor het
eerst sinds zeer lange tijd is er weer een toename te zien. Dat vele andere
dorpen dit resultaat ook bereikten was iets minder verwonderlijk omdat daar
de woningbouwkorporatie een fors aantalwoningen heeft verkocht. ln
Holwerd zijn er maar twee woningen verkocht. Een eerste stap op weg naar
2000 inwoners in het jaar 2000 is gezet. Structureel hoeft dit niet te zijn, daar
zalveel moeite voor moeten worden gedaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan
een nieuw terrein voor woningbouw want we raken aardig uitverkocht in het
dorp, m.n. voor de vrije sector.
Dokkum moest het voor het eerst, ook sinds lange tijd stellen zonder groei
van het inwoner tal. De spectaculaire aankondiging van het plan de Kooi-
landen kan misschien het volgende jaar voor meer inwoners zorgen. We ho-
pen dat dit niet ten koste gaat van de dorpen, maar dat deze groei van buiten
de gemeente komt. Wij dienen er voor te zorgen dat waneer er mensen zijn
die willen bouwen dat ze terecht kunnen in eigen dorp. Samen met de nieuw
ondernemersvereniging moeten er mogelijkheden zijn om het eigen dorp te
promoten. Daar hoort ook bijdat we de nieuwe inwoners moeten betrekken bij
het wel en wee van Holwerd. Hierin ligt een taak voor ons allen.

Jammer nu dat waneer we te maken hebben met groei er op een andere
plaats weer sprake is van aÍbraak. ln verschillende dorpen worden de plaatse-
lijke vereniging het groene kruis opgeheven, mogelijk spoedig gevolgd door
het opheffen van de gebouwen. Weer een stukje centralisatie.
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De gemeente begint weer een nieuwe aanval op openbare werken in Ternaard. Dit
gebouw zou zo snel mogelijk moeten worden ontruimd en de activiteiten zo snel mo-
gelijk naar Dokkum verhuizen. Een nog te voeren onderzoek moet aan het licht
brengen dat dit veelgoedkoper werk voor de gemeente en voor haar inwoners. Het
onderzoek moet nog beginnen maar de uitslag staat alvast. Dit mag men niet te-
genhouden, zal men zeggen. We zouden een dief van onze eigen portemonnee zijn.
Enkele ÍictieÍ uit te voeren werkzaamheden in het gebouw moeten nog meer gewicht
in de schaal leggen. Openbaar geuitte beloftes aan het dorp Ternaard worden ver-
laten. Waar het hier om gaat is dat een dergelijk bedrijf in een dorp uistraling heeft
op een gehele regio, hoe minimaal misschien ook. Het is een manier van denken die
te weinig wordt gezien in Dokkum. Jammer.

Speeltuin.

De laatste aflevering uit deze 26 delen bestaande feuilleton. Met de gemeente is
overeenstemming bereikt over een nieuwe speeltuin. De ruimte voor attributen wordt
gehalveerd, de overige grond wordt bedekt met heesters die niet hoger zullen wor-
den dan één meter. Het blijft overzichtelijk. Er komen nieuwe speeltoestelen. Slechts
het klimrek en 2 duikelrekjes komen uit de oude speeltuin. Aangezien de gemeente
verantwoordelijk is voor de toestellen mochten de oude niet blijven staan, zo ook
mogen wij zelf geen attributen bij plaatsen. Het onderhoud van het overgebleven
stuk groen komt voor rekening dorpsbelang. Grasmaaien, en het de eerste tijd
schoffelen onder de heesters, die later de gehele grond zullen bedekken. Onze
voorstelling van een deal was iets anders maar dit is het beste wat er uit te slepen
viel dus laten we deze aÍfaire maar afsluiten. Bijgeplaatst ziet u een plattegrond van
de speeltuin, die zo heeft men ons verzekerd deze zomer klaar zal zijn.

JAARVERSI^AG DORPSBEI.ANG 1992

Het dorpskrantje wordt buiten Holwerd door H. Kuipers bezorgd. Er zaten twee af-
gevaardigden van dorpsbelang in de werkgroep Nyhof Moet Blijven (N.M.B.). Helaas
kon dit geen verzorgingstehuis meer blijven. Er komen nu + 12 appartementen in.
Om dit een beetje naar de wensen van de Holwerters te laten geschieden, zil er één
aÍgevaardigde van dorpsbelang in de werkgroep Nijhof 2000. Op 22Íebr. was er een
voorlichtingsbijeenkomst in 't Sintrum, welke goed is bezocht, er werd informatie ge-
geven door de woningcorporatie, stichting welzijn ouderen en de werkgroep . Dit
was een vruchtbare middag, wat resulteerde in een 20 tal voorlopige inschrijvingen.
Holwerd is de laatste tijd zeer aktief. De open dorpdag was een groot succes. Op
deze dag is de nieuwe dorpspomp ook onthult. Deze staat er mooi bij en wordt ook
nogal eens gebruik. Het tuintje voor de pomp wordt door vrijwilligers onderhouden,
wat natuurlijk zeer op prijs wordt gesteld.
ln Holwerd is men ook bezig met een recreatie haven. De recreanten kunnen nu ook
terecht op de nieuwe camping. Deze werd door + 3000 gasten bezocht. Er is een
aanvraag weg om daar een teleÍooncel te plaatsen.
De 55+ reis was weer geslaagd. Het verslag hiervan heeft u eerder in het dorps-
krantje kunnen lezen. Op 24 juni onthulde burgemeester Sybesma onder toezicht



DORPSBEUNG HOLWERD . maart 1993

van Íamilie en genodigden een gedenksteen ter nagedachtenis van een 5 tal geal-
lieerde vliegers die hier de dood vonden. Deze steen ligt ter hoogte van de fam.
ldsardi op de zeedijk. Ook dorpsbelang was hierbij aanwezig.
Dorpsbelang heeft een wisselbeker voor de jaarlijkse viswedstrijd ter beschikking
gesteld. Op 7 ok. is de burgemeester met de wethouders in Holwerd geweest, dit
betrof de jaarlijkse rondgang door het dorp.
Onze punten waren:

1. Openbare groenvoorziening voor de woningen Fonteinstraat 60 e.v.:
Het uitzicht van de rolstoelgebruikers is niet optimaal. Dit zal worden ingekort.

2. Pand Zuidema:
De gemeente heeft haar advocaat gevraagd te bekijken of huur rechtelijk tot
een afdoende oplossing kan worden gekomen. Mogelijk zal daarna via over-
leg "in breedverband" een nadere beoordeling plaatsvinden.

3. Parkeergelegenheid ten behoeve van winkelend publiek op perceel
groen tussen Keningsstrjitte en Pölewei:
Het perceel groen is voor woningbouw bestemd.

4. Rekonstrueren Stationsweg, Waling Dijkstrastraat, P6lewei:
Een verbetering van deze straten, de klinkers te vervangen door asfalt bete-
kent aan meer kosten een bedrag van ! Í 225.O0O,-. Dit is de, eerste jaren
financieel niet mogelijk.

5. RecreatiewoningHegebourren23:
Deze is inmiddels verkocht.

6. Strook tussen straat en erf aÍscheiding woningen Fonteinstraat 32 Um 46:
De dienst openbare werken zal één en ander bekijken.

7. Scheuren in asÍalt Ljouwerterdyk:
Dit wordt meegenomen bij het periodiek onderzoek naar de toestand van de
wegen in deze gemeente.

8. Speeltuin:
Na veel vergaderen, bellen en zeuren, komt er nu een geheel nieuwe
speeltuin met nieuwe speelattributen.
Men heeft ons beloofd om in maart hiermee te beginnen, maar we weten alle-
maalweldat de gemeente niet zo snel is. Dus nu maar afwachten waneer ze
beginnen en anders wordt er van onze kant wel weer tot vervelings toe gebelt.

Op 30 aprilzullen er festiviteiten worden georganiseerd, dit in samenwerking met
het H.M.V. en de Oranjevereniging. Zie elders in dit blad.
Ook wordt er dit jaar weer een ringrijderij gehouden.
Er is aanvraag voor het plaatsen van nieuwe bushokjes naar de gemeente gegaan.
Dorpsbelang heeft op dit moment 421 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Zoals u weet hebben wijeen bestuurswisseling gehad. Dhr. R. Moorman en mevr. S.
de Jong werden op de jaarvergadering bedankt voor de vele jaren die ze zich voor
Holwerd hebben ingezet.



HOTEL. CAFE RESTAURANT

,DE GOUDEN KLOK'

Dit karakteristieke hotel met
prima restaurant en
gezellige bar bevindt zich in
het oude kustdorp Holwerd.

Direkt gelegen aan de
Waddenzee met goede
aansluitingen naar Ame-
land en Schiermonnikoog.
Wandelen en wadlopen zijn
aan te bevelen evenals
auto- en fietstochten langs
de Friese Wadden-kust.

Gezellige bar
à la carie Restaurant.

Kamers met bad,
toilet en TV

en fietsverhuur.

Fam. M. Talsma, Voorstraat 6,
9151 HE Holwerd. Tel. 05197-155212065



OPENBARE WERKEN DONGERADEEL



DE OPSLACH 2,HOIWERD
TEL. 05 I 97- I 888

Rense von Slooten & Ruthy Schobbing

heten u von horte welkom.
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BEBICHT VAN DE ONDERNEMINGSVERENIGING HOLWERD

Op 10-02193 werd in het Amelander veerhuis een bijeenkomst gehouden, georga-
niseerd door een werkgroep, ingesteld door de HMV, om te komen tot de oprichting
van de ondernemersvereniging, in Holwerd. De achterliggende gedachte is om door
een zo breed mogelijk draagvlak te komen tot een gezond en positief ondernemers-
klimaat in Holwerd.
lmmers in de afgelopen jaren zijn er middenstanders verdwenen uit Holwerd,
voorzieningen verwijderd en gebeurd er weinig aan stimulering van nieuwe vestigin-
gen van bedrijven, woningbouw en recreatie. Gelukkig is vorig jaar de camping in

Holwerd wel grondig gerenoveerd, maar op het gebied van recreatiestimulering zijn
nog vele mogelijkheden.
De ondernemersvereniging stelt zich tot doel de gemeenschappelijke belangen van
de leden te behartigen, bevorderen van samenwerking, organiseren van activiteiten
en stimulering van een positief ondernemersklimaat.
De HMV zal als zodanig verdwijnen en opgaan in de ondernemersvereniging. Ter
vergadering werd unaniem besloten om te komen tot de oprichting van een onder-
nemersvereniging. Als voorlopig bestuur werden gekozen: dhr. A. Bron, dhr. O.
Haitsma en dhr. L.C. Maltha.
ledere zelfstandige ondernemer uit Holwerd en omstreken - wel oÍ niet ingeschreven
bij de kamer van koophandel - kan lid worden van de ondernemersvereniging.
lnmiddels hebben ruim 45 ondernemers zich aangemeld als lid.
De officiële oprichtingsvergadering vindt plaats op dinsdag 23 maart om 20.00 uur in
het Amelander veerhuis.

OVEBI.AST ROMMEL GI.^ASBOL

De glasbolvoor de Rabobank in Holwerd is verplaatst naar De Kamp. Bij de
Rabobank was de omgeving vervuild door dozen, sinaasappelkistjes en plastictasjes
die gebruikt zijn om het glas naar de glasbol te brengen. Dit materiaal gaÍ veel over-
last aan de buurtbewoners. Bovendien gaf de rommel aanleiding om ander afual
hierbij te plaatsen. Op verzoek van de buurt en Rabobank heeft de gemeente de
glasbolverplaatst naar De Kamp. Om te voorkomen dat opnieuw de zelfde situatie
zalontstaan dient het gebruike materiaal naar huis te worden meegenomen.
Plastictasjes en sinaasappelkistjes kunt u thuis in de grijze container deponeren. De
kartonnen doosjes kunt u afgeven aan de oudpapier inzamelende verenigingen.
Beter is het om flessen en potten zonder statie geld te vervoeren in een boodschap-
pentas. Ook wat de glasbol in Holwerd betreft, een beter milieu begint bijjezelf.

eniging beschikt over 2 prachtige gravelbanen voorzien van verlichting, zodat er ook



HENK'S PLATENBAR

to p 40 fl:i i""E[ro"?#ï*""'.

7 nederlands-talio
gotden old ies 5"",'"mx-;uer 

dan 250
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Het GOEDKOOPSTE adres: VISWEG 18, HOLWERD, tel. 05197'2079
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fiN.YBIE§wIJK

HOLTYERI'
SUBHI,'ISTER1rEEN

Verhuur van mobiele hijskranen 18 t/m 45 ton.
Aanneming van grondwerk en slotenschoonmaak
Verhuur van hydraulische graaÍmachines, mobiel en rups

Tevens het adres voor uw boot in en uit het water, Billiike priizen

Stationsweg 10

tel. 051 97-1 72911 970

Íax. 05197-1320

Grensweg 19

tel.05124-1542
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's avonds kan worden gespeeld. Ook is er de mogelijkheden voor leden om lessen
te nemen. Deze worden verzorgd door een vakkundig opgeleide leraar. De tenniss-
port eÍ voor alle leeftijden, en om vooral de jeugd te stimuleren geldt er voor hen een
aantrekkelijk contributietarief .

Heeft u nog vragen, of wilt u lid wil worden? Neem dan contact op met de onder-
staande contactpersonen.

Het lidmaatschap voor 1 jaar bedraagt :

Voor het 1e gezinslid : f '115,-

Voor het 2e gezinslid : / 100,-
Voor het 3e gezinslid : Í 85,-
Jeugd van 13 lJm 17 jaar: | 7O,-

Jeugd tlm 12 jaar : Í 35,-

Kontaktpersoon voor algemene informatie
en voor lid worden:

Gaston Waterval, G. Japiksstrjitte 4,Ternaard, tel. 05198-1237

Algemene informatie en opgave voor lessen:

G. Moorman-Rubertus, Miedwei 1, Holwerd, te|.0597-1876

VERSI.AG VOORLICTITINGSBIJEEIYKOMST D.D 22 FEBRUARI IN.
TAÍítr, (HER)-II{RICHTING "MJE I{IJHOF" IN HOLWEBD.

Ontwikkelingen rond de "Nije NijhoÍ"

Op maandag22tebruarij.l. was het dan zover!!
Onder grote belangstelling werd -in't Sintrum- een eerste (openbare) bijeenkomst
georganiseerd voor (mogelijke) belangstellenden voor de te bouwen appartementen
voor ouderen...
De bijeenkomst werd -namens Dorpsbelang Holwerd- geopend door ïneke Kuipers
met een "hartelijk welkom" voor de inleiders én de vele belangstellenden!
Aansluitend worden enkele meedelingen gedaan over de agenda.

Vervolgens wordt -door de voorzitter van de " Werkgroep 2000' - A. Dijkstra- verslag
gedaan van de aktiviteiten van de werkgroep tot op heden - Deze aktiviteiten hebben
enerzijds te maken gehad met oriënterend overleg met verschillende instanties en
anderzijds met het bezichtigen van soortgelijke woonvoorzieningen elders in de re-
gio.
Dijkstra benadruk tijdens zijn inleiding dat de plannen in Holwerd voor de bouw -
en/oÍ inrichting van senioren-appartementen in de eerste plaats afhankelijk moeten
worden gezien van de belangstelling vanuit de gemeenschap!
Maar de plannen van de "Werkgroep 2000'gaan verder...
En dat betekent dat aan de "begeleiding" en/of "zorg" van de elders in deze regio
wonende senioren óók aandacht moet worden besteedt!



Krakend
Yers brood

Fijnste gebak

W. Diikstrastraat 2, Holwerd, te!. 1283

Voor kwoliteits vlees- en vleesworen noor

S[age*j gfipttra
uw ombochtelijke sloger
ook voor

* Borbeque
* Gourmet
* Fondue
* Huisslochtingen

kunt u bijons terecht, en dot olles voor een oontrekkelijke prijs.

fiflry tot zfuns.

HooÍdstroot 24 Ferwerd - tel, 05.l8.|-.l9.l7
Pölewei I Holwerd - tel, 05197-1280
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Waar het ouderen-bestand immers -in toenemende mate-op zichzelf is aangewezen
is de werkgroep van mening dat de verantwoordelijkheid in dezen (mede) moet wor-
den gedragen door de gezamenlijke gemeenschap! Waar alle disciplines in onze
wekgroep vertegenwoordigd zijn moet het mogelijk zijn om in dezen -in goed overleg
met de reeds bestaande organisaties en de verantwoordelijke overheden- in op-
lossingen te voorzien.
Aangezien de problematiek inzake het welzijn van ouderen in het algemeen - door
allerleiomstandigheden -in Holwerd centraalis komen te staan mag worden
verwacht dat een mogelijke "bijstelling" van het beleid in dezen, resulterend in een
zekere voorbeeldwerking, óók door de gemeentelijke overheid zalworden ondersch-
reven!lOnder verwijzing naar de belangstelling voor deze eerste bijeenkomst -e.e.a.
in samenhang met de positieve opstelling van bestuurderen elders- stelt Dijkstra
tenslotte m.b.t. het "vervolg" hoopvol gestemd te zijn!

Vervolgens wordt door de heren Schurer en Wietses van de Woningcorporatie
Dongeradeel -aan de hand van een voorlopige opzet op tekeningen- een inleiding
verzorgd over de eventuele mogelijkheden voor (her)-inrichting van De NijhoÍ...
Dhr. Schurer benadrukt hierbij dat de voorgestelde betrokkenheid van de (toekomsti-
ge) bewoners bij de her-inrichting als "uniek" kan worden omschreven!
Deze benadering brengt immers met zich mede dat (toekomstige) bewoners nadruk-
kelijk inspraak krijgen m.b.t. de verdere uitwerking van het geheel en dat mogel'tjke
suggesties -in goed overleg- kunnen worden gehonoreerd. Gezien de inhoudelijke
belangstelling van de aanwezigen jegens de "aanzet" van Schurer wordt vervolgens
overeengekomen om -tijdens de pauze- kennis te nemen van de door de woningcor-
poratie voorgestalde (voorlopige) (hefl-inrichting e.e.a. met toelichting van dhr.
Wietses. Voorts is er -eveneens tijdens de pauze- gelegenheid voor een voorlopige
inschrijving!

Na de pauze wordt een inleiding verzorgd door de projectleidster van de Stichting
Welzijn Ouderen Dongeradeel, mevr. Ariëns Kappers. Deze inleiding is toegespits
op de woonvoorzieningen voor ouderen in het algemeen e.e.a. in relatie met de
noodzakelijke "zorg" en/of "begeleiding"... Mevr. Ariëns Kappers begint haar inbreng
met het geven van een overzicht van de reeds bestaande voorzieningen waarbij
wordt benadrukt dat de maatschappelijke betrokkenheid bij het "Zorg - en
Begeleidings-gebeuren" van ouderen in de komende jaren van wezenlijk belang
zal blijken te zijn...
Dit zijn dan ook de reden dat de in Holwerd gekozen "en/en " - benadering door haar
nadrukkelijk wordt onderschreven...
Gezien de belangstelling vanuit de zaal voor de benadering van mevr. Ariëns
Kappers, e.e.a. in samenhang met de in dit kader gestelde vragen, kan worden ge-
concludeerd dat de onderdelen "zoÍQ", "begeleiding" en "veiligheid" in het denken
van onze ouderen een bijzonder belangrijke plaats innemen!!!
Vervolgens wordt aandacht gevraagd voor de beantwoording van een aantalvragen
dewelke schriftelijk zijn ingediend. Deze vragen, dan wel suggesties hebben alle
betrekking op de (her)-inrichting van de Nijhof t.w.:
- de gemeenschapsruimte en de aula... (moeten blijven)
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in deze regio...
- de veiligheids-aspecten rond het wonen van ouderen...

- de betrokkenheid van de (toekomstige) bewoners bij de verdere
uitwerking van de plannen... (positief)

- de zienswijze inzake de "begeleiding" van het totale ouderenbestand
(positie0
(wat zijn de moge-
lijkheden)

- de betrokkenheid van de gemeente Dongeradeel en/of de SWOD bij het vervolg...
- de mogelijkheden voor alarm-constructies, maaltijden-service etc.

Tijdens een levendige gedachtenwisseling worden de vragen/suggesties vervolgens
bespreekbaar gesteld.
Uit de opstelling van de respectievelijke inleiders blijkt dat een definitief standpunt-
bepaling -in dit stadium- (nog) niet mogelijk is. Dhr. Dijkstra benadruk tenslotte dat
de zienswijze van de aanwezigen nadrukkelijke bij het "vervolg" zal worden betrok-
ken! Hij dankt de inleiders voor de constructieve inbreng en de aanwezigen voor de
opkomst en... de spontane betrokkenheid bij het geheel!! De vervolg-contacten met
de toekomstige bewoners zullen in de komende maanden worden geregeld via huis-
bezoek door de leden van de werkgroep. Vervolgens ligt het in de bedoeling de toe-
komstige bewoners - als groep - bij het verdere overleg van de "Nije NijhoÍ" te be-
trekken.

Met dank aan Dorpsbelang voor de organisatie van deze middag alsook voor de be-
trokkenheid bij het dorpsgebeuren in het algemeen wordt de vergadering vervolgens
door Dijkstra gesloten waarbij een ieder "gezondheid" en een "tot ziens" wordt toe-
gewenst.

Holwerd, februari 1993 T. Kuipers-de Graaf.
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Alle moderne
Kapsels

TEVENS ZONNEBANK
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Fonteinstraat 16, 9151
Telefoon: 05197-2323,

JW Holwerd
Telef ax: 05197 -2234
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VOLLEYBALVEREMGING'DE ROEKEN' HOLWERD

Smashen, blokken, een sprong-serve... Enkele termen die je op maandagavond in
de Ynset om je oren vliegen. Er wordt dan fanatiek getraind door de vijf teams, wel-
ke in competitieverband spelen.
Eén team, Heren 1, speelt zelfs op districhts niveau. Er zit zelfs een kans in dat ze
dit seizoen promoveren naar de promotieklasse.
Naast de competitie-spelende leden is er ook nog een recreatie. Gewoon lekker op
maandagavond een partijtje volleyballen, de conditie een beetje op peil houden enz.
Zo nu en dan wordt er aan een toernooi meegedaan. Verder wordt er elk seizoen
een uitwisselingswedstrijd met o.a. Ternaard en Blija georganiseerd.
Voor de jeugdigen onder ons die samen met vriendje of vriendinnetje een sport wil-
len beoefenen, zijn er genoeg mogelijkheden. De kleinsten spelen bij mini-mini"s.
lets ouder bij de mini's, de oudsten worden voorbereid voor'hogerop" bij de aspi-
rant-mini's. Vanaf + 8 jaar kan er naar hartelust gevolleybald worden.
Kortom een vereniging voor elk wat wils. Kom daarom eens langs op een maandag-
avond en proef de sfeer van zo'n trainingsavond. Of train een keertje mee, de eerste
drie trainingen zijn namelijk gratis.

Voor eventuele vragen kun je terecht bij:

Theo Broersma (tel. 1494): wedstrijdteams
Eeke Bierma (tel. 2382): recreatie
Betty Grevink (tel. 2554):jeugd

HET I.AATSTE MEIJWS VAN DE E.H.B.O.

Na een periode van bijna 25 jaar bestaat de E.H.B.O. vereniging van Holwerd niet
meer. ln 1990 begon het moeilijk te worden om iemand te vinden voor het lesgeven
van de vervolgcursus. leder jaar moeten 8 herhalingslessen gevolgd worden, wat de
meesten op de lange duur toch wel wat te veel vonden. Daardoor hebben door de
jaren heen veel leden bedankt.
Van + 100 mensen die vanaf het begin een E.H.B.O. diploma gehaald hebben, wa-
ren er in 1992 nog 8 over met een geldig diploma. Te winig om als vereniging door
te gaan. Ook voor een beginnerscursus was er te weinig animo.
Het bestuur heeft de afgelopen jaren veel moeite gedaan om de vereniging weer
nieuw leven in te blazen, maar het wilde niet lukken. ln oktober 1992 is besloten om
de vereniging op te heffen. Erg jammer, maar het ging niet meer. De leden die er
nog waren, zijn overgegaan naar Dokkum en Ferwerd.

Auke Postma.
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HEEFT ALLES VOOR UW HOBBY O.A.:

* styroporartikelen * encausting painting
. darwi klei * houten kralen
t rubberplaat . Íimo klei
* sandy-art . friendly plastics
* materiaal voor lampekappen . tri-bead en sunburst kralen
. satijnlint en kant " quilt-stoffen

WIJ HELPEN U GRAAG MET ADVIEZEN, IDEEEN EN WERKAVONDEN.

Vriibliiyend verzorgen wii prilsopgqye
yoor het bekleden yqn ql uw meubelen,

boot en cqrqvqnkussens.

IBIBON
MEUBELSTOFFERING

W. Dijkstrastraat 6, Holwerd - tel. 05197-1254
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HEROPEMNG CAFE/SNACT(BAR

Vorig jaar 27 november werd cafélsnackbar "De Steeg" Íeestelijk voor het publiek
heropend. De nieuwe gastheer en gastvrouw, Rense van Slooten en Ruthy
schabbing zullen er alles aan doen om hun gasten van een natje en een droogje te
voorzien. Volgens beiden lukt dat al voortrefÍelijk en de bedoeling is het culinaire ge-
deelte enigzins uit te breiden. D.w.z. dat naast de bekende hapjes uit de snackbar
ook een uitsmijter en andere plates te nuttigen zullen zijn.'s Zomers zal dat ook op
het terras geserveerd worden... Plannen genoeg dus!
Naast de al actieve darts- en biljartclub overuegen ze nog een spelavondje voor de
winteravonden te introduceren. Dat wordt uitkijken voor Kazan en Huisman!!
op de vraag oÍ Rense net zo'n geweldige barkeeper is als zijn voorganger krijgen de
vriendelijke ogen van hond Bilma een pitbull uitdrukking. "Hoe kom je d,r bij!" lijkt ze
te zeggen," het is hier altijd Íeest en dat komt door het geweldig publiek en de ent-
housiaste bediening!"
lk feliciteer hen natuurlíjk direkt met dit al behaalde resultaat en wens ook namens
dorpsbelang nog veel geluk en succes.

Openingstilden:
Dagelijks van 16.00 uur tot 2.00 uur
Zondags vanaÍ 12.00 uur, Maandags gesloten

4s"JABIG JUBILEUM V.V. HOLWERD

ln het weekend van 4 en 5 juni a.s worden i.v.m. het 4S-jarig jubileum van onze
voetbalclub diverse actititeiten georgaiseerd. Het ligt in de bedoeling er een feeste-
lijk weekend van te maken, waarin voor iedereen wat wordt georganiseerd.

Aktiviteiten Jubileum-weekend van 4 en 5 juni 1993:

vrijdag 4 juni:
ca. 19.00 uur Jubileum-wedstrijd Holwerd 1- Sneek-Hovis.
ca. 21.00 uur Gezellige Bingo voor alle leden, donateurs, supporters

en andere liefhebbers.
ca.23.00 uur Einde eerste feestdag.

Zalerdag 5 juni:
ca. 09.00 uur Spelcirquit voor alle jeugdleden
ca. 12.30 uur Wedstrijd Dames Holwerd- "Oud" Dames v.v. Holwerd
ca. 14.00 uur Mix-toernooi met de Íam. Claessen en combinatie-teams

van alle seniorenleden van v.v. Holwerd
ca. 18.00 uur Koud Buffet voor iedereen die zich heeft opgegeven
ca.20.30 uur Feestelijke aÍsluiting Jubileum met een swingende

Live Band
ca. 24.00 uur Einde jubileumweekend
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Bor Doncing

UITGMNSCE NTRUM N.O.-FRIESLAN D

VOOR SFEER EN GEZEIIIGHEID

OP VRUDAG. EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND

TJIBBE EN §ONJA DE JONG

GRAAG ÏOÏ ZENS

Iel. 05197-241311326
I
I
I
I
I
L



DORPSBEUNG HOLWERO . maart 1993

l.v.m. het maken van een begroting voor het jubileum werken wij met een opgavelijst
voor het koud buffet en de dansavond. De kosten bedragen f 7,50 voor het koud
buÍÍet en de entree voor 's avonds waneer er Live Muziek optreedt bedraagt even-
eens / 7,50. Wilje dus bij beide meedoen, dan betaalje / 15,00 per persoon.

Alle leden (als je je nog niet via de lijst hebt opgegeven), donateurs, supporters en
andere liefhebbers kunnen zich hiervoor telefonisch opgeven bij:

Siebren tel.: 194'l
Sara tel.: 1694
Annelies tel.:2247 ('s middags)

Wijzullen dan na ongeveer 1 week het geld bij u ophalen.
De Jubileumcommissie.

VOEDSEUNZAMEUNGAI(TTE

Aan alle inwoners van Holwerd e.o

We hebben in de maand Íebruari een beroep op u gedaan voor een voedselinzame
lingsaktie t.b.v. Roemenie
Door alle spontane reakties is het mogelijk geworden rneer dan honderd pakketten
naar Roemenie te sturen!
Hiervoor onze hartelijke dank!!

Namens de akiegroep "Roemenie"

NATIONALE HENGELDAG

Op woensdag 2 juni wordt er 's avonds om 18.30 een viswedstrijd voor de jeugd g+
organiseerd. Deze vindt plaats bij de sloot bij de fam. Koopmans aan de
Dokkumerweg. Dus jongens en meisjes hou de aanplakbiljetten hierover in de
gaten.

VASTEBON

Ondergetekende wordt lid van de Vereniging van Dorpsbelangen Holwerd.

Naam :

Adres :

Tel' : """" " 
Hànoter.öninö 

'



Complete
bankservice in de buurt:

bij deRabobank

Wie bankzaken goed wil regelen hoeft nooit ver
te zoeken. Er is altijd een Rabobank in de buurt.
Met alle bankdiensten en gunstige voorwaarden.
Met kennis van plaatselijke omstandigheden.
En met ervaren medewerkers en specialisten die
u graag van advies dienen. Precies op uw maat,
rekening houdend met uw wensen. Uw bankzaken
zijn goed geregeld bij zo'n bank in de buurt.

Babobail A
Meerbankvoorje geld
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30 APRIL KONINGINNEDAG.

Omdat er die dag in Holwerd aljaren niets te doen viel en hier wel eens verandering
in mocht komen, hebben de HMV, Oranjevereniging en Dorpsbelang een gezamelij-
ke feestdag georganiseerd.

's Ochtends maah de Bazuin een rondgang door het dorp, welke eindigd bij de
sporthal. Hier is voor de kinderen een goochelvoorstelling. Entree / 1,-

's Middags is er een vrijmarkt voor jong en oud. Opgave hiervoor bij P. Brander, tel.
1291 of bij Akke Kamstra tel. 2363.
De middag wordt afgesloten door een rondgang van Crescendo.
's Avonds is er een grandioos optreden van de groep "Freeway". ln de voorverkoop
kan men voor kaarten e Í 8,- terecht bij de sporthalkantine en bij het post-

agentschap.
Kaarten aan de zaal kosten Í 10,-

Programma:
8.30 uur Rondgang Bazuin

10.00-11 .00 uur Goochelvoorstelling in de sporthal, entree / 1 ,-
13.00 uur Vrijmarkt

opgavetel. 1291 oÍ2363
17.00 uur Rondgang Crescendo

21.3G.1.30 uur Freeway
Kaarten: voorverkoop / 8,-

aan de zaal f 1O,-

55+ REIS

De jaarlijkse 55+ reis wordt gehouden op woensdag 26 mei. Waar de reis naar toe
gaat verklappen we niet, maar de vaste reizigers onder ons weten dat het altijd een
gezellige dag is. Geef u dus gauw op. Kosten ziin f 60,-

Opgave bij: Akke Kamstra te|.2363
Anneke v.d. Ploeg tel-2252

Naam:

Adres:

Dieet :

Tel.:



"Vreemd eigenlijk dat ie zo snel gewend bent
aan zo'n nieuwe winkel. OÍ zou 't komen doordat

ie zo snel gewend bent aan het
geld dat je bespaart?

ak
heeft allesgoedkoper

Voor veilingverse
bloemen en planten

kunt u terecht in onze
FLOWERSHOP

Holwetd
Foarctriitte 14
Tel.: O5197-2243

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd maandag 17.55-18.40 uur

Jeugd rsjerke 9[i:noïïbl"ó5u ,r,
Jeugd Ploos v. Amstel vrijdag 10.00-10.35 uur

OPENINGSTIJ DEN POSTAGENTSCHAP
Maandag flm vrijdag 9.00-12.00 uur

13.00-17.00 uur
Zaterdags 9.00-12.00 uur
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FOKKO WOUTERS
warmtetechn isch adviesbu ro

ACI gedipl.

- ADVISERING VOOR ALLE INSTALLATIES

- ENERGIE BESPARING

- ZWEMBADINSTALLATIES

MIEDWEG 2, HOLWERD
TEL. 05197-1937

Ook in uw huis

CENTRALE VERWARMING
Vraag prijsopgaaf bij:

W. Dykstrastrjitte 7-8, Holwerd - tel. 1665

Aanleg uan:
* GAS. EN WATERLEIDING
* SANITNR
* ZINKWERK enz.
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WINNAAR KERSTPUTZEL

Louise Stielstra is als winnaar uit de bus gekomen. Zij had de meeste goede
spreekwoorden. Gefeliciteerd.

OUDPAPIER AI(TIES

De Bazuin
De Tsjelke

iedere 2e zalerdagv.d. maand
woensdag 7 april 19 mei

7 juli

MUZIEK VEREMGING CRESCENDO

Zaterdagavond 3 april
Voorjaarskonsert in "de Ynset"
m.m.v. "Salutation Jazzband"

oNTSPANMNGS MTDDAG/AVOND 1993

8 sept.

NIJHOF

6 april Kerkkoor Holwerd 19.30 uur
20 april Slotmiddag

muzikale middag met zang door
dhr. S de Haan en S. Dijkstra, Grou 14.30 uur

}IET VERLEDEN VAN HOLWERD

Zoals u weet, heeft dhr. M. Geersma regelmatig stukjes over ons oud Holwerd in
ons dorpskrantje geschreven. Deze stukjes zijn nu verbeterd en aangevuld en het is
de bedoeling om hiervan een boekje te maken. Nu zouden we hierin ook graag
foto's van oud Holwerd willen afdrukken.
Onze vraag is, heeft u Íoto's van oud Holwerd en mogen wij ze gebruiken, levert u
ze dan in, voorzien van naam en adres bij Akke Kamstra, De Morgenzon 3.

INLEVEBEN KOPIJ

De kopijkan worden ingeleverd tot vrijdag íí juni a.s. uiterlijk
bijAkke Kamstra, de Morgenzon 3, te|.2363.
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'lt Amelander Fearh0s'
Ljouwerterdyk 5 - Holwert - tel. Oïlgt-1207

Hotel
KaÍee
Sliterij

Foar al jo brulloften en gearkomsfen
Akkomodaasje fan 15 oant + 200 personen

Henk en lda

il
BOERSMA

TEL. 0s198-1345

TERNAARD . HOLWERD . ANJUM

* Wii verzorgen al uw binnen-en buitenschilderwerk.
* Wii geven vrijblijvend advies en informatie.
* Wii verzorgen al uw beglazing, ook isolatieg/as.
* assortiment

ndbekleding

Ternaard, Oudbuurt, tel. 051 98-1 345
Holwerd, Klokstraat 7, tel. 05197-1 751
Anjum, tel. 05193-21400
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HUISARTS
Dokter Maltha, spreekuur volgens afspraak, tel. 1301 , Stationsweg 25

Weekend diensten:
3 april

9 tlm 12 april Pasen
17 april
24 april

30 aprilUm 2 mei
8

15
20llm23
29 Um 31

5
12
19
26

BESTUUR
Voorzitter
Penningm.
Redaktie

Secretaresse

Dr. P-D. Luyendijk
Dr. Ch.F. v/d Lugt
Dr. L.C. Maltha
Dr. Ch.F. v/d Lugt
Dr. L.C. Maltha
Dr. P.D. Luyendijk
Dr. Ch.F. v/d Lugt
Dr. P.D. Luyendijk
Dr. L.C. Maltha
Dr. Ch.F. v/d Lugt
Dr. P.D- Luyendijk
Dr. L.C. Maltha
Dr. P.D. Luyendijk

met
mei
mei
mei
juni
juni
juni
juni

Hemelv.
Pinkster

GROEI{E KRI.JIS . WIJKVERPLEGING
Spreekuur dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur, tel. wijkgebouw 1295.
Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FYSIOTHERAPIE
J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei),1e1.2478t1876.

HUISARTSENI.ABORATORruM
Plaats: Groene Kruisgebouw, tijd: woensdagmorgen 8.30 - 8.4S uur.

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

Ate Glazema, Hemmingawei 4
D. Bergema, Pollewei2
Akke Kamstra, de Morgenzon 3
Klaas v.d. Wal, Beyertstraat 35
ïneke Kuipers, Stationsweg 43
Henk de Vries, Bosma's Plein 2
Anneke v.d. Ploeg, Voorstraat 24

te|.2118
1e1.1423
te|.2363
tel. 1753
tel. 1809
te|.2259
1e1.2252



Gas - Water
Sanitair
Verwarming
Dak- en Zinkwerk

VOORSTRAAT 2 - HOLWERD tet. o5re7-1373 bss 243G

BOUWBEDRIJF

E. Colmer &ZnB.V.
Aannemer B. en U.

Het adres voor al uw

NIEUWBOUW

ONDERHOUDSWERK

RESTAURATIEWERK

Kerkstraat 10, HOLWERD - lel.12Tl
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Stap eens binnen bij het kantoor
Holwerd van de Friesland Bank.
Bij deze grootste provinciale bank
met vele vestigingen kent men de
Friese verhoudingen en is men
bereid plaatselijke en provinciale
belangen te dienen.

FrieslandBank
uw eigen bank
Kantoor Holwerd, Stationsweg 4 Tel. 05197-1515

5
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