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KONTAKTBTAD VOOR HOLWERD EN OMGEVING

HOLWERD EEN DIJK VAN EEN DORP

Als u het programma Weg van de Snelweg heeft gezien bestaat Holwerd al-
leen als pier en oversteekplaats naar Ameland.
Wij als Holwerders weten wel beter. Het aÍgelopen kwartaal is er weer flink
gewerkt om het dorp te verfraaien en levendiger te maken.
Een aantal punten die de revu gepasseerd zijn:
- Mooie Íolder van Holwerd, uitgegeven door de Ondernemersvereniging,

welke bol staat van activiteiten en bezienswaardigheden.
- 18 Mei hoorzitting verplaatsing supermarkt naar locatie Nijhof. Bedankt

voor uw aanwezigheid t 250 mensen. Deze grote opkomst heeft er inmid-
dels toegeleid dat de gemeente afziet van deze locatie.

- 30 April zeer geslaagde dag en avond in sporthal de Ynset.
- Speeltuin welke ontdaan is van gras en onkruid.
- Binnenhaven, waar door vrijwilligers veel werk wordt verzet.
- .1 Juni zonnige 55+ reis naar Zuidwolde en Epe
- Bu'shokje op de Stationswei.
- Nieuwe bestrating op de van Aylvawal en Foarstrjitte, waar gaat de oude

bestrating nu heen?
- Voor de opleiding molenaar kunnen zich nog cursisten opgeven bij Sije

Hoekstra, Prof. Holwerdastrjitte 9, tel. 2459. lnÍormatie hierover vindt U in
het maartnummer.

- Verder staat er nog een enquete op het programma om de wensen van de
inwoners van Holwerd te peilen.

Dorpsbelang wenst U actieve en prettige zomermaanden toe.
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HENK DE VRIES DPOSEERT IN BEETSTERZWAAG

ln Galerie Ooggetuige, HooÍdstraat 46 te Beetsterzwaag exposeert Henk de Vries
zijn nieuwe werk. Hij liet zich inspireren door het waddenlandschap dat hij vanaf de
dijk bij Holwerd ziet. Het slib, de slenken, de veranderlijke lichtval. ln de olieverf-
schilderijen is steeds het onregelmatige patroon terug te vinden van brokkelig inge-
droogde klei.
Soms verval in een ogenschijnlijke chaos van broeierige, duistere kleuren en soms
in schijnbaar eenvoudige, haast saaie composities. Al snel ontdek je in elk schilderij
de voor de Vries zo kenmerkend onderhuidse beroering, door het grijs schemert
paars en oranje, de chaos blijk zeer doordacht gecomponeerd met de knap ge-
plaatste kleuraccenten. Ook de op het eerste gezicht heel rustig gemengde technie-
ken met transparant opgezette banen in vergrijsde tinten blijken bijzonder levendig
en ruimtelijk. Op een heel subtiele manier valt ook in dit werk veel te beleven aan
handschriftelijke details, nuances in kleur en doordachte onderbrekingen van de re-
gelmatige composities. Zowel de expositie als de galerie zijn zonder meer een
bezoekje waard. Dat kan nog tot 3 juli van donderdag tot en met zondag tussen
11 .00 en .t9.00 uur .

Overgenomen uit L.C. 14 mei 1994

STICHTING REKREATIE

TOERISME HOLWERD

Momenteel wordt er gewerkt
aan het toiletgebouw. De
vrijwilligers zijn maandag-,
dinsdag-, woensdag- en don-
derdagavond bezig geweest
op het haventerrein. Een aan-
legsteiger volgt zo spoedig
mogelijk. Er zal een dubbele
schommel en een tuimelhekje
worden geplaatst. Er komt
een hek om het Íietsverkeer
af te remmen. ln + nov./ dec.
wordt er gestart met de voor-
bereiding van de trekkers-
hutten. Ze worden in de werk-
plaats in delen geassem-
bleerd. lnmiddels is er een
lijst opgesteld met arrange-
menten. De aktie "Ald
Holwerters" is gestart. De
eerste 500 brieven zijn
verstuurd aan "Holwerters om
Ítens". Er wordt gevraagd om
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het havenproject te steunen met een eenmalige gift of door het kopen van obli-
gaties. Er zijn al vele spontane reakties binnen gekomen, we worden in Holwerd niet
vergeten door de àld-Holwerters.
De Stichting doet mee aan een prijsvraag genaamd "Kern met Pit", welke wordt ge-
organiseerd door de K.N.H.M. = Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.
Deelnemers: Bewonersgroepen die zelÍ met een project hun woonomgeving ver-
beteren. Prijzen voor alle groepen met een geslaagd project / 1000,00. De uitvoe-
ringsperiode is van 1 april 1994 tot 1 september'1995.
Dhr. G. Bouma (voorzitter) heeÍt alle informatie ingestuurd en op 26 april is er een
bezoek van de beoordelingsjury "Kern met Pit" aan de haven geweest.

Het stichtingbestuur.

Namens de besturen van O.V.H., Dorpsbelangen en Stichting Recreatie
Toerisme Holwerd.

Koren- en Pelmolen "De Hoop" wordt gerestaureerd. Nu is onze wens om in dit
pand een museum in te richten. Daarvoor doen we een beroep op de inwoners van
Holwerd en omgeving om spullen uit grootmoederstijd, foto's, vooruerpen uit de am-
bachtelijke- en agrarische sector in bruikleen te geven.

lnfo: tel. 2086
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TOCHT 55+ OP I JUM 1994

't Was onder de meest gunstige weersomstandigheden dat we met een vijÍtig tal
personen 's morgens om 8 uur in de luxe bus van Dalstra uit Holwerd vertrokken.
Het bestuur van Dorpsbelang, ruim vertegenwoordigd door 3 dames en 2 heren
hadden ook dit jaar weer voor een mooie verrassingstocht gezorgd, via Drachten,
Appelscha, Hoogeveen waren we om omgeveer half tien in Zuidwolde, waar we in
het Cultuur-historisch museum De Wemme, hartelijk werden ontvangen, en ons de
kofÍie met Drentse koek heerlijk lieten smaken, we brachten hier een paar plezierige
uren door met het bezichtigen van oude materialen van meer dan 50 jaar geleden,
zoals handkarren, landbouwwerktuigen getrokken door paarden, rijtuig motorfiets
anno 1920, HolograÍie, mineralen het Drentse boek, enz. Alles was evenals de tuin,
uiterst verzorgd. Verder was er een demonstratie v.d. Edeltin-gieterij Tin-Art één van
de weinige in ons land voorkomende echte tingieterij en met een geheel eigen pro-
gramma en een steeds wisselende collectie unica's.
Dit alles werd gepresenteerd door een bekwaam persoon, die op humoristische
wijze ons in de tingieterij werkplaats uit het einde van de 18de eeuw met voorbeel-
den liet zien hoe dat in z'n werk ging. Dit was heel interessant maar natuurlijk moes-
ten we weer verder.
Om half twaalÍ vertrokken we door afwisselende streken van weide en akkerbouw
hoofdzakelijk (mais, bieten en enkele roggevelden) richting de Veluwe, het prachtige
weer maakte dat deze tocht, hartverwarmend aandeed, de heidevelden lagen er nog
wat troosteloos bij maar de periode van bloei is pas in augustus.
Om 14 uur waren we bij ons 2de stopplaats waar velen al eens eerder waren
geweest, genaamd het Jagertje, hier werden we blij verrast met een uitstekende
soep en koffietafel tot in de puntjes verzorgd, na eerst nog een aparitiefje smaakte
dit alles uitstekend, en konden we de reis over de Veluwe vervolgen. De vrouwelijke
gids vertelde wat er alzo aan bijzonderheden was te zien, in Harderwijk was de ge-
rookte ijsmeerpaling bij verschillende onzer een gewild artikel, die gretig aftrek vond.
Langs een andere route keerden we om ongeveer 16 uur 30 weer terug bij het
Jagertje waar we bij een kop koffie ons moesten opscherpen over de bijzonderhe-
den door een tiental vragen ons door de gids voorgelegd. Er werden een paar prijs-
jes uitgelooÍd, Hiltje de Boer was de eerste die alle vragen goed had beantwoord, en
dus de hooÍdprijs ontving, het was een leuke afwisseling en ook een paar anderen
wisten met een prijsje naar huis terug te keren. Om half zes werd de terugtocht
aanvaard, en Steenwijk was onze laatste pleisterplaats, waar we zoals altijd naar uit
zien. Onder het genot van sorbet of een slokje, een biertje oÍ iets anders werden
sterke verhalen uit het heden oÍ verleden opgehaald, deze onderbreking is ieder jaar
weer onmisbaar. Maar het klokje van gehoorzaamheid tikt door en moesten we weer
de richting Holwerd opzoeken. Maar eerst nog een groepsfoto. Met allemaal kleurige
gezichten keerden we met een dankbaar gevoel huiswaarts, waar we om precies 8
uur terugkeerden dus waren we 12 uren met z'n allen heel gezellig op reis geweest.
De Bazuin was present, om onder vrolijk klanken ons door ons dorp te leiden. Velen
van de Íamilie waren aanwezig toen we een beetje moe maar zeer voldaan op-
gewacht werden door v.d. Heide en z'n vrouw in het Centrum, het heerlijke kopje
koÍÍie + broodje doet het dan goed, dank aan beheerderspaar. Ja dank aan velen,
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die meewerkten aan deze Íraaie dag. Dr. Maltha, die voor zover ik weet, ook deze
keer niet in actie hoeÍde te komen, maar alleen al het weten dat hij er is, een gerust
gevoel geeft en dus eigenlijk onmisbaar is, dank vooral ook aan de chaufÍeur, die op
voortreffelijke wijze niet alleen de bus bestuurder van de bus was maar tegelijk onze
gids en voorlichter, op alles moet zo'n man letten, het verkeer was soms bijzonder
druk en de wegen ook nog wel smal, het was geweldig. Zoals Bergema het uit-
drukte. Ja, en dan het bestuur, de dames die mee waren v.d. Ploeg, Kuipers,
Dijkman, en de heren Bergema en Glazema, allemaal hebben jullie ook weer in

1994 gestalte gegeven aan deze tocht. Dank ook aan de Bazuin, die de binnen-
komst zo Íeestelijk met muziek bekroonde. Laat me dit babbeltje besluiten met de
wens uit te spreken dat we voor zover het mogelijk is het volgend jaar er weer zijn.

Th.M
Reisje 55 plussers

Ook nu weer samen in de bus
een fijn gezelschap van de Sí-plus
begeleid door een piepjong bestuur
ook zij komen er wel op den duur.
Het reisplan door hen uitgebroed

zat ook dit jaar zoals steeds weer goed
dan nog een chauffeur om U tegen te zeggen

wat wist hij alles mooi uit te leggen.
ln Zuidwolde waar de koffie werd genoten

werd ook prachtig tin gegoten
Dan verder op naar Epe maar
hier stond de koffie tafel klaar

Toen ieders buik hier was gevuld
wachtte de gids vol ongeduld

om ons over de Veluwe te vergezellen
en veel hierover te vertellen

in Harderwijk ook lang niet vies
paling gekocht bij boertje Dries

Dan weer terug op Epe aan
waar de koffie al weer klaar zou staan

het schema liep echter uit de hand
dus vlug naar Steenwijks restaurant
daar werd de dorst nog eens gelest
de stemming nog steeds opperbest

doch er is een tijd van komen en van gaan
zo ging het weer op Holwerd aan

de muziek stond ons al op te wachten
ze speelden met vereende krachten
en brachten ons naar't Sintrum toe
allen voldaan, maar toch wel moe

na een broodje en koffie van v-d. Heide
gingen we van elkander scheiden
"tot volgend jaar en blijf gezond"

klonk welgemeend uit ieders mond
dit alleen kan de Here God ons geven

Hij immers is onze reisleider door het leven.

Monte de Boer
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WIST U DAT:
1. Bij dhr. D. Olivier een dependance van t V.V.V. in de winkel is onderge-

bracht.

2. 5 Fietsroutes zijn uitgewerkt door dhr. G. Wobbes en dat ze verkrijgbaar zijn
bij de plaatselijke café's en 't v.v.v.

3. Er een hekje is geplaatst en u zo langs de zeedijk van Holwerd naar Blija
kan Íietsen?

4. Er een mok met het opschrift "Holwerd een dijk van een dorp" verkrijgbaar is
bij bakker Bouma en slager Grijpstra?

5. Jellie Kanger-Keekstra en gedichtenbundel heeft uitgegeven?
verkrijgbaar in Holwerd: D. Olivier, warenhuis

J. Kanger, de Terp

6. Herv. kerk te bezichtigen is op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 14.00 tot + 15.30 uur.

H.S.V. OP LOK UT

organiseerde i.s.m. Dorpsbelang weer de jaarlijkse viswedstrijd voor de jeugd van
het basisonderwijs in Holwerd. Daar kwamen 17 jeugdige vissertjes op aÍ, wat nog
wel wat meer had mogen zijn. Er werd gevist vanaÍ 14.00 tot 15.30 uur. Maar er
werd geen vis gevangen. Van de 17 vissers was er maar één die een vis ving, maar
wel een hele grote. Een brasem van de lengte van 36 cm. Dit was Menno van der
Hoek die hierdoor de wisselbeker meer naar huis mocht nemen, plus een mooie
hengel. Verder kreeg elk kind een vergunning mee, waar ze het hele jaar mee kun-
nen vissen. De organisatie hoopt dat voor het volgend jaar de vissen wat beter wil-
len bijten.

A.F. Bouma
Op Lok Ét

VEBIGERSVEIUGHEID IN FRIESI.AND

ln het kader van de Actie -25 Yo (25 % minder verkeersslachtoffers in het jaar 2000)
stelt de minister van Verkeer en Waterstaat jaarlijks aanmoedigingsprijzen beschik-
baar aan personen en instanties die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan
het verhogen van de verkeersveiligheid.
Uw vereniging wordt verzocht plannen of ideeën aan te leveren die naar uw mening
voor een prijs in aanmerking komen. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan voorstel-
len voor een betere infrastructuur, maar zeker ook voor een beter verkeersgedrag,
die de verantwoordelijke overheid verder kunnen helpen bij de opzet en uitvoering
van het beleid. Uw vereniging maakt een grotere kans als het plan of idee
- een substantiële bijdrage levert aan de verkeersveiligheid in uw omgeving;
- origineel is;
- uitvoerbaar is;
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- inspeelt op een duidelijk ervaren probleem;
- niet te duur is in de oplossing en sfeer;
- door de bij de problematiek betrokken overheid (in vele gevallen zal dit de

gemeente zijn, maar het kan ook het rijk oÍ deprovincie zijn) wordt herkend
en geaccepteerd als een reëel probleem;

- een beroep doet op het zelÍoplossend vermogen van de bewoners.

Het plan of idee mag betrekking hebben op een breed scala aan onderwerpen
(bijvoorbeeld inrichting van wegen, verkeerslessen, rijgedrag, voorlichting) als het
maar te maken heeft met verkeersveiligheid. Deze wedstrijd is georganiseerd met
medeweten van alle overheden in Friesland (rijk, provincie en gemeenten). De
Feriening Lytse Doarpen staat achter deze opzet en heeft bemiddeld bij het aan-
schrijven van de verenigingen.
Uw inzending van maximaal 2 A4'tjes + eventuele bijlagen kunt u voor 15 oktober
a.s. zenden aan de secretaris van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid
in Friesland, Postbus 20120,8900 HM Leeuwarden. U dient tevens een afschrift te
zenden aan de bijde problematiek betrokken overheid.
Een deskundige jury zal uw inzending beoordelen. De voor een prijs in aanmerking
komende plannen/ideëen worden voorgelegd aan de betrokken overheid, voordat
de prijswinnaar(s) wordt (worden)aangewezen.

TENTOONSTELLING ZERKEN IN FRIESI.AND 1536-1640

Van 24 juli tot en met 11 september zal deze tentoonstelllng te zien zijn in Friesland.
Er zijn 5 tochten uitgezet door het Fries Museum in samenwerking met de Stichting
Kultuur en Toerisme in Friesland, langs kerken waarin zich hoogtepunten bevinden
van de grafsculptuur uit de periode 1536-1640.
De Ned. Herv. Kerk te Holwerd is ook in één der routes opgenomen, omdat daar
bijzonder fraaie zerken zijn te bewonderen, o.a.
- zerk door een onbekende maker, voor Ulbe van Tziessens en Syts Hannia
- zerk door P.C, voor Douwe van Aylva en Lucia van Meckama

Van 14.00 uur is de kerk open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot +
15.30 uur
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MEDEUNG VOOR ALLE INWONERS VAN HOLWERD

Wist u dat u voor al uw advertenties en abonnementen voor de Leeuwarder Courant
terecht kunt bijde bezorger Fam. van Duinen, Fonteinstraat 14, tel. 2036.Zi1zorgen
voor een vlotte plaatsing.

Voor het Friesch Dagblad is dat de Fam. Vrieswijk, de Theebus 10, tel. 1970.Zij
verzorgen tevens voor u streekpost (alleen in Friesland) zie advertentie elders in dit
blad.

Voor de nieuwe Dockumer Courant de Fam. Bron, W. Dijkstrastraat 6, te|.1254.
Tevens verzorgen zij alles op gebied van drukwerk, zoals geboorte-, trouwkaarten
en rouwbrieven. Dit doen zij voor drukkerij Schaafsma en Brouwer uit Dokkum. Zij
kunnen u vrijblijvend boeken bezorgen.

I{IEI.JIUS VAN HET GOSPELKOOR ''TIIE MESSENGERS'' UIT
HOLWERD

Het is al bijna een jaar geleden dat we zijn gestart zijn met onze nieuwe gospel-
groep. lntussen hebben we 31 leden waarvan maar lieÍst 28 dames en 3 heren. Wij
doen daarom een dringend beroep om vooral heren/jongens als nieuw lid aan onze
groep toe te voegen. Natuurlijk zijn dames/meisjes ook van harte welkom. VanaÍ 1

januari repeteren wij in de Hervormde pastorie op het Bosma's plein. Onze repetitie-
avond is woensdag van 20.00 uur tot 22.OO uur- Ons repertoire bestaat uit
Nederlands en Engelstalige liederen. De dirigente is Janny Struiksma met behulp
van Josien Kanger.
Muzikale begeleiding:
Keyboard: Alja-TineKanger(vervangsterletekeBoonstra).
Drummer: Gert Hamstra
Gitaar: Janny Struiksma

Leeftijd varieert van '14 jaar tot ongeveer 50 jaar. We hebben een fijne groep waar
we ons allen thuis voelen. We hebben, ondanks dat we nog maar net zijn begonnen,
al2 keer onze medewerking verleend in kerkdiensten. Namenlijk in Zwaagwesteinde
en Holwerd. Ons laatste optreden voor de vakantie is op 3 juli in Welsrijp. (13.30)
We vinden het altijd fijn dat je eens een repetitie-avond bij wilt wonen en nodigen
daarom ieder die belangstelling heeÍt hiervoor uit. VanaÍ 6 juli tot 6 september heb-
ben we vakantie. Wij beginnen op 7 september weer met repeteren. Hebt u vragen
dan kunt u altijd terecht bij het bestuur of dirigente.

Telefoonnummers:
J. Struiksma 1949

Voorzitter N. Bron 1254
Secr. N. Teertstra 2082
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HET VERLEDEN VAN HOLWERD

De volledige oplage van het boekje van Holwerd is inmiddels uitverkocht. Maar ik
word nog regelmatig opgebeld met de vraag of er nog boekjes zijn. Helaas moet ik
deze mensen teleurstellen. Maar dorpsbelangen heeft besloten om bij voldoende
aanvraag een tweede druk te laten verschijnen.
Wanneer u of uw familie/kennissen of vrienden nog graag in het bezit willen komen
van dit leuke boekje, laten zij zich dan zo gauw mogelijk opgeven bij Akke Kamstra,
te\.2362.

De foto's uit het boekje zijn te koop. Van iedere foto is er maar één exemplaar.
Kosten Í 1O,-. Verkrijgbaar bij Akke Kamstra, De Morgenzon 3.

WAPENS EN VI^AGGEN
van de stad en dorpen in de gemeente Dongeradeel.
Dit boekje met tekening en beschrijvingen van de wapens en vlaggen van alle
plaatsen in onze gemeente is verkrijgbaar bij Akke Kamstra, de Morgenzon 3. De
boekjes kosten f 7,50 per stuk.

BERICHTEN UIT DE ONDERNEMERSVERENIGING HOLWERD E.O.

Op 18 meijl. heeft er in het Sintrum een hoorzitting plaatsgevonden over een even-
tuele vestiging van de Kopak bij de NijhoÍ. Dankzij een overweldigende opkomst en
een unaniem standpunt van de aanwezigen dat de Kopak in ieder geval niet daar
moest komen, heeft de gemeente Dongeradeel bij monde van wethouder Mw. A.
Visser staande de vergadering afgezien van deze locatie. AÍgesproken is dat in on-
derling goed overleg tussen gemeente, belanghebbende en de bevolking gezocht
zal worden naar een goed alternatief.
ln de winkel van D. Olivier aan de Voorstraat is inmiddels een Íolderpost van het
VVV gevestigd, dit betekent dat hier alle regionale Íolders van recreatiebedrijven,
musea etc. te krijgen zijn evenals auto-, fiets-, en lvandelkaarten. Deze folderpost
zal geopend zijn wanneer ook de winkel is geopend en wijverwachten dat dit in een
behoefte zal voorzien.
Met Doarp en bedriuw Fryslan is enkele malen overleg geweest om te komen tot
een dorpsvernieuwingsplan waarin zowel recreatieve ontwikkelingen, ontwikkelingen
op't gebied van woningbouw als bedrijÍontwikkelingen zullen worden meegenomen.
Binnenkort hopen wij hier in samenwerking met Dorpsbelang op terug te komen en
u nader inÍormeren.
De ontwikkelingen rond het bamboepark "Eco gardens" zijn dusdanig dat financie-
ring hiervan niet haalbaar moet worden geacht en de OVH heeft besloten hier geen
energie meer in te steken.
Wij wensen iedereen alvast een prettige en zonnige vakantie.

Namens de OVH,
L.C. Maltha

I

I
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CHR. MUZIEI(VERENIGING ''DE BAZUIN'' HOLWERD

Op 18 september 1994 is het 75 jaar geleden, dat de Chr. muziekvereniging "de
Bazuin" werd opgericht.
Dit heugelijke Íeit willen we vieren op zaterdag 26 november 1994.
Naast een receptie en een jubileumconcert voor de inwoners van Holwerd en alle
anderen die onze vereniging een goed hart toedragen, mag een cadeau niet ontbre-
ken. Na de vakantie komen wijbij u langs voor een Íinanciële bijdrage.
Eveneens ligt het in de bedoeling om op deze feestdag een kleine tentoonstelling
over het wel en wee van onze vereniging te organiseren.
Daarvoor hebben we materiaal nodig en hebben daarom het volgende verzoek:

Mocht u in het bezit zijn van Íoto-materiaal, krante-artikelen oÍ andere wetenswaar-
digheden over onze vereniging, en u wilt dit ter beschikking stellen, dan kunt u
kontakt opnemen met Hillie Douwes, Kerkstraat 3 te Holwerd. Tel. 05197-1316.

Mocht u nog namen en evt. adressen weten van oud leden, dan willen wij dit graag
van u weten. U kunt dit eveneens doorgeven aan Hillie Douwes.
Bijvoorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking.
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! "ï Nachtbraderie 17.00 - 23.00 uur I
! ó li.Ët".nt "Crescendo" vanaÍ 13.00 uur (diverse aÍstanden) I
I Rinsrijden I
I 19 INKP Schoolmeisjes door elkaar loten kaatspartij 
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17 Pearke keatsen met barbecue
I ze zàxiraan Holwerdervaart I
I 29 Karaoke show op de camping I
I ororsrus !
I s Huifkartocht I
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BALLONITUED STRIJD SPEELTUIN

Op 23 juni j.l. was het 25 iaar geleden, dat de speeltuin officieel geopend werd.

ln de Nieuwe Dockumer Courant van 27 juni j.l. werd vermeld, dat dit toen nog nooit

gebeurd was en dat dit nu nog even werd ingehaald.

Velen van u zullen zich herinneren, dat de speeltuin toendertijd wel degelijk officieel

geopend werd. Er stond toen nog een Íoto van dit gebeuren in de krant.

Afgelopen jaar werd de speeltuin geheelvernieuwd en deze vernieuwde speeltuin is

echter niet officieel geopend.

Er gingen donderdag 23 juni j.l. t 225 ballonnen met adreskaarties de heldere

blauwe lucht in.

En nu maar afwachten of jullie kaartje gevonden en teruggestuurd wordt.

Kaartjes die teruggezonden zijn kun je tot en met 20 juli inleveren bij Akke Kamstra,

De Morgenzon 3. Wie weet is jouw ballon het verst gekomen en win jij een prijs!

NU MET EIGEN POSTZEGELS
VAN 50 EN 250 CT

vergelijk onze tarieven:
0 509r. = 50 ct (1 zegel)
50 100 gr. = 100 ct (2 zegels)
100 2509r. = 150ct(3zegels)
250 500 gr. = 250 ct (1 zegel à 250 ct)

500 5000 gr.

en belstukken = 500 ct (2 zegels à 250 ct)

Voor inÍormatie, het kopen van zegels en het aÍgeven van post:

Holwerd Íam. Vrieswijk Theebus 10

B[.|a Íam. Fennema Unemastrjitte 32

Ferwerd Íam. Oevering ProÍ. Heymansstraal4

Manum Íam. Ekkers Lage Hereweg 80

Berlikum Íam. Tolsma Buonen 46

en bij ons centrale adres in Leeuwarden

De post woÍdt gehaald op ma. morgen, wo. morgen en vrij. morgen en binnen 2 oÍ drie dagen besteld (Leeuwarden 5 da-

gen per week!)
FRI - streek- en stadspost

Jelle Brouweruei 34

8915 KA Leeuwarden te.058-154157 i
-----J
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ONTWIKIGLINGEN''NIEIJIA/E'' NIJHOF IN HOLWERD

Dat wij het - óók in onze dorpsgemeenschap - niet altijd met elkaar eens zijn mag
als bekend worden verondersteld...

Maar dat deze stelling niet opgaat m.b.t. de "zorg" rond de ouderen-begeleiding is
pas duidelijk geworden tijdens de in't Sintrum georganiseerde hoorzitting van 18
meij.l. Nog niet eerder heeft onze gemeenschap immers op een zo duidelijke wijze
afstand genomen van de door Wethouder Visser voorgestelde bouw van een winkel-
centrum naast de in aanbouw zijnde senioren-appartementen...
Waar "men" op zo'n 50{al bezoekers had gerekend was de grote zaal van 't Sintrum
op deze bijeenkomst gevuld met méér dan 200 belangstellenden!!
Alhoewel mevr. Visser zich nadrukkelijk meende te moeten distantiëren van de door
de werkgroep "Nijhof 2000" reeds voorspelde opstelling van onze gemeenschap
werd haar op deze avond - door een groot aantal woordvoerders - duidelijk gemaakt
dat een winkelcentrum op deze lokatie in Holwerd niet (meer) bespreekbaar is!!!
De verschillende woordvoerders hebben - ieder op zijn/haar eigen wijze - de
gevoelens van onze gemeenschap immers op waardige wijze weten te "vertolken'
waarbij de reacties uit de zaal nadrukkelijk getuigden van een "tot zo ver en 4!9!
verder"!!
Lof dus voor de geweldige opkomst en betrokkenheid in dezen hetwelk - óók voor
de Ieden van de Werkgroep "Nijhof 2000" - een stimulans is geweest om op de
ingeslagen weg verder te gaan...
En m.b.t. dit "verder" gaan is er op 15 juni j.l. een derde bijeenkomst georganiseerd
voor de "toekomstige" bewoners van de "nieuwe" Nijhof in Holwerd.
Tijdens deze bijeenkomst zijn de toekomstige bewoners van de "nieuwe" Nijhof niet
alleen "bijgepraat" over de ontwikkelingen tot op heden maar was er ook gelegen-
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heid voor bezichtiging van - de in aanbouw zijnde - appartementen.
Hierbij werd namens de Woningcorporatie de verheugende mededeling gedaan dat
alle aanvragen van het eerste uur daadwerkelijk in aanmerking komen voor een
NijhoÍappartement...
Dit betekent overigens niet dat wij er al zijn...
ln dit stadium wordt namelijk enerzijds onderzoek gedaan naar de,exploitatie-mo-
gelijkheden van de gemeenschairsruimte terwijl anderzijds gewerkt wordt aan de
samenstelling van een Stichtings-bestuur vooor de verdere begeleiding van het se-
nioren-bestand in deze regio...
Als werkgroep vertrouwen wij uiteraard dat onze voorstellen in dezen - in goed
overleg met het College én de Woningcorporatie - in de komende weken daadwer-
kelijk kunnen worden uitgevoerd...
Pas dan zal immers blijken dat de gemeenschap in Holwerd - m.b.t. de ouderenbe
geleiding - een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid in deze re-
gio!

Namens de werkgroep "Nijhof 2000',
A. Dijkstra.

1 BUSHOKJE VOOR 2 BUSHALTES,

want het nieuwe bushokje staat precies in het midden. Wethouder D. de Vries
plaatste in Holwerd de eerste van een serie van tien. Mede dankzij de inzet van
o.a. P. Tadema worden alle bushokjes in Dongeradeel binnen 5 jaar door de ge-
meente i.s.w. met de Fram vervangen. De eerste aan de Stationswei, hopelijk is die
aan de Pölewei niet de laatste. Houdt u er wel rekening mee, dat de busHALTE aan
de Stationswei wel op de oude plaats is.
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KURSUS FRYSK, FAAI(S WAT FOAR JO?

S0nt Íerline wike haw ik it Íoech om Fryske les te jaan. lk soe der no wol nocht oan
ha om ris in kursus te jaan, bygelyks yn 'eigen' doarp. Om dat foar elkoar te krijen
moatte der yn alle gefallen I kursisten wèze.

Leargong A

Op dy kursus leare jo hoe't jo ienfàldige teksten skriuwe kinne. Fierder krije omtin-
ken: stavering, wurdskat, taalregels, oersetten en lèzen. De kursus kin öfsluten wur-
de mei it eksamen foar it Fryslàndiploma A (it eksamen is net Íerplichte).
ïid: fan oktober oant april2 oeren wyks.
As jo nei de A-kursus mear witte wolle fan de Fryske taal, de skiednis en de lite-
ratuer, dan binne der noch de kursussen B en C dy't jo Íolgje kinne.
De AÍCtk organisearret ek noch de kursus Frysk yn it offisjele Íerkear en de spesjale
kursussen literatuer, Aldfrysk en skiednis.

Fries voor n iet-Friestaligen

Ook voor niet-Friezen organiseert de Af0k cursussen.
De volgende cursussen kunnen worden gevolgd:

Fries verstaan en lezen:

Op deze cursus leert u Fries verstaan en lezen en enigszins spreken. Deze cursus
is erg geschik als u nog maar kort in Friesland woont oÍ er zult gaan wonen.
ïjd: van oktober tot april, wekelijks 2 wen.

Na deze cursus of als u al langer in Friesland woont kunt u de cursus Fries spreken
volgen. Naast veel praten komen werkwoorden en grammatica aan de orde om vlot
Fries te leren sprellen.
Tijd: van oktober tot april, wekelijks 2 uren.
Deze cursus kan worden afgesloten met een examen.

Foar ynljochtings oer de kursussen kinne jo kontakt opnimme mei Gerda v.d.
Meulen, Fiskbuorren 20, Ternaard, tel. 0519&1887, graach nei seis oere j0ns.

Voor alle cursussen geldt, wanneer er 8 cursisten zijn, dan kan de cursus in eigen
dorp worden gehouden.

Rest mij nog te zeggen dat de cursusavonden ook erg gezellig zijn!

I

I

I
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HUISARTS
Dokter Maltha, spreekuur volgens aÍspraak, tel. 1301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevallen: tel. 2255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt te!.0519&13í6
Dr. P.D. Luyendijk tel.05í9&1218

GROEI{E KRUIS . WIJI(VERPLEGING
Spreekuur dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur, tel. wijkgebouw 1295, tel. Dokkum
05190-92213. Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FYSIOTHERAPIE
J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Polleweil,lel.2478l'1876.

HUISARTSENI.ABORATORIIJM
Plaats: Groene Kruisgebouw, tijd: woensdagmorgen 8.30 - 8.45 uur.

TAI\DARTS
Mw. van der Woude, Beyertstraat 101, tel. 2300.

AteGlazema,Hemmingawei4 te|.2118
Dirk Bergema, Pollewei 2 tel- 1423
Akke Kamstra, de Morgenzon 3 te|.2363
Klaas v.d. Wal, Beyertstraat 35 tel. 1753
ïneke Kuipers, Stationsweg 43 tel. 1809
Henk de Vries, Bosma's Plein 2 1e1.2259
Anneke v.d. Ploeg, Voorstraat 24 tel-2252
Margit Dijkman, W. Dijkstrastr. 13 tel.2086

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,9150 AA Holwerd.

hII.-EVEREN KOPIJ
De kopij kan worden ingeleverd tot vrijdag 16 september a.s. uiterlijk bij Akke
Kamstra, de Morgenzon 3, te|.2363.

I

Ji

BESTUUR
Voorzitter
Penningm.
Redaktie

Secretaresse I
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