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Beste bewoners van Holwerd en omgeving.
Na een rustige oudejaarswisseling dit mede te danken aan de organisatie van
"Hok Rocld zijn we in het jaar 1995 beland.
Hiermee is maar weer bewezen dat wanneer er iets georganiseerd wordt er
verder in het dorp veel minder vernielingen gebeuren. Daarom hulde voor de
organisatoren van Hok Rock. Houen zo!!!
Op woensdag 22 Íebruari was er de hoorzitting grootschalige windenergie
Dongeradeel in 't Sintrum. Hier waren + 90 mensen aanwezig om te dis-
cussiëren over plaatsing van windmolens,langs de Holwerdervaart tussen
Holwerd en Raard. De omwonenden van de Holwerdervaart hadden zich
goed voorbereid over de gevolgen van mega windturbines n.l. dat het woon-
en leefmilieu ernstig word aangetast en er negatieve gevolgen ontstaan voor
recreatie en toerisme. Mede door deze argumenten heeft de raad besloten
alsnog van deze locatie aÍ te zien.
Tussentijds is er nog gewerk aan de dorpsenquète. Deze is verspreid en
weer opgehaald. t 809o Van de fomulieren is ingeleverd. Hiervoor onze harte-
lijke dank. Aan de verwerking van deze formulieren wordt druk gewerkt, te zij-
ner tijd zult u er meer over horen.
Op dinsdag 28 Íebruari was er de jaarlijkse ledenvergadering +79 aanwezi-
gen. Hiepij waren ook vertegenwoordigers van de politieke parijen
Dongeradeel die ook nieuwsgierig waren naar het wel en wee in het dorp. Na
het voorlezen van de notulen van de vorige jaarvergadering was er onder het
punt ingekomen stukken een brief binnengekomen ondertekend door 26
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dorpsbewoners welke verontrust waren over de uitstraling van het dorp Holwerd
mede doelend hierbij op de feesten van het dorp. Deze brieÍ willen we graag verder
behandelen na de uitslag van de dorpsenquète.
Aftredende bestuursleden Mevr. A. Kamstra en Dhr. H. de Vries heel hartelijk be-
dankt voor het werk van de afgelopen jaren. En de nieuwe bestuursleden Mevr. A.
Hoekstra en dhr. H. Besselink welkom in het d.b. bestuur en veel succes gewenst
met deze functie.
Verder activiteiten waar d.b. in de komende tijd mee bezig is:
- 29 april koninginnedag i.s.m. de oranjevereniging en O.V.H.
- 4 mei dodenherdenking en 5 mei bevrijding
Voor uitgebreide informatie zie kwartaal agenda. Verder wensen wij u een goede tijd
toe' 

A.G.

DE LEGINDE FAN WOBBE DE WALFISK

It barde yn de tiid doe't Redbad noch kening wie fan de Friezen, dy't doedetiids wen-
nen Ían it Swin oan't de Wezer, fan België oan't DÉtslàn.
Yn deselde tiid kamen der geregeld lngelske sindelingen yn Fryslàn, dy't mei alle
macht de heidenske Friezen bekeare woene ta kristenen. Sa kaam ek BoniÍatius hjir
wol hinne, mar op in stoarmige nacht kaam er mei syn boatsje yn swier waar boppe
't Amelàn en it like min. Doe dOkte der in grutte fisk, in walfisk, op Ét de hege we-
agen en dy fisk, (sy neamden him Wobbe), hat it skipke yn de feilige haven Ían it
doetiids alferneamde havenplak Holwert brocht, wer't de Holwerters him gastfrij 0nt-
helle ha. Folle letter is BoniÍatius slim oan syn ein kommen yn Dokkum, mar dat
kaam omdat Dokkum sa graach in Moardstëd hjitte woe.

KOITINGINNEDAG ZATERDAG 29 APRIL 1995

Programma:

9.15 uur Muziekkorps "DE BAZUIN" rondgang door het dorp

í0.í5 uur FILM VOORSTELLING, entree / 1,00

í3.00 uur VRIJMARKI, kreatieve braderie, entree / 1,00

í5.00uur ZELFMAAKMODESHOW,bijgenoegdeelname

2i.oo uur optreden: DE KAST
voorprogramma KNIPPEN EN SCHEREN
entreeprus Í 12,50
voorverkoop Í 10,00
bijde KOPAK en de SPORTHAL

Sporthal de YNSIT, tlolwerrl
Organisatie: Dorpsbelang,oranjevereniging en

ondernemersvereniging Holwerd
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JAARVERSI.AG OVER T994

- Overhandiging Íolder "Holwerd een dijk van een dorp" aan dhr. Vos van het VVV.
- Op 15 maart was er een vergadering in het gemeentehuis betreft nieuwe Kopak

voor de Nijhof. Hierop volgend was er op 15 juni een hoorzitting in 't Sintrum. Deze
werd door ruim 300 mensen bezocht. Voorzitter deze avond was weth. A. Visser,
deze kon dan ook na aÍloop met een unanieme afwijziging terug naar het college.

- Er hebben zich enkele personen opgegeven voor de molenaarscursus. Deze is on-
der leiding van dhr. S. Hoekstra.

- De jaarlijkse viswedstrijd is gewonnen door Menno v.d. Hoek, deze kon de wissel-
beker (aangeboden door D.B.) in ontvangst nemen.

- 30 aprilwas weer een groot succes en er waren's avonds ruim 100 mensen meer
dan vorig jaar aanwezig.

- Vrijwilligers hebben de speeltuin dit jaar weer keurig onkruid vrij gehouden. Ook
werd er regelmatig het gras gemaaid. Onder de schommels liggen nu rubberenma-
tten.

- Ook vr'rjwilligers zijn dagelijks bijde haven bezig geweest. Dit ligt er nu mooi bij met
de nieuwe steigers. Hier kon het recreatie team op 20 juli dan ook mooi het zak-
slaan organiseren. Deze werd geopend door de wethouders dhr. D. de Vries en H.
van der Veen, waarbij D. de Vries H. van der Veen van de balk afsloeg. Hierlangs
willen wij de vrijwilligers nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet binnen het
dorp. Hopelijk kunnen we dit jaar weer een beroep op uw doen.

- Op 23 juni werd er een ballonnenwedstrijd in de speeltuin georganiseerd, dit in ver-
band met het 2S-jarig bestaan van de speeltuin.

-Zoals u kon zien heeft Holwerd er nu ook een appartementencomplex bijgekregen,
Dit is o.a. door de werkgroep "Nijhof 2000" mede tot stand gebracht. Alle woningen
waren direkt bezet en de mensen zitten er naar alle tevredenheid.

- Wist u dat D.B. boekjes met wapens en vlaggen over de dorpen te koop heeft?
Deze kosten Í 7,50 per stuk.

-Op 6 juni plaatste weth. D. de Vries de lang veruvachtte Abri op de Stationsweg.
-Op 1 juniwas het weer zover, de 55+ bus ging met 48 passagiers weer een dagje

uiL Dit was weer een geslaagde dag met prachtig mooi weer. Het verslag hiervan
heeft u allen in het dorpskrantje kunnen lezen.

- FEt ringrijden werd dit laar in de Fonteinstraat gehouden dit i.v.m. de veiligheid.
Ook dit was weer een geslaagde avond.

- De offciële startrestauratie van de molen (door weth.A. Visser) was op 21 septem-
ber en og 22 oktober waren er in en om de molen feestelijke aktiviteiten georga-
niseerd. Dit in samenwerking met de O.V.H. Ook vond toen de overdracht molen
aa de Stichting Monumenten Behoud plaats.

-mnOgang met B & W op 4 oktober.
1- Orrcrsteekplaats Íietsers Stationsweg Dokkumerweg; Dit is een provinciale weg.
2 H Zuidema: Beide advocaten proberen tot een overeenkomst te komen.
3.1Íertrarden modderstrook Fonteinstraat 34. 36 en 46; bewoners kunnen dit zelf

aaleggen. De gemeente zorgt voor de materialen.
4- $aatuerlichting Hogebuurt; nostalgische verlichting eventueel in kader van

dapsfierstel-
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5. Zitbank bij teleÍooncel Stationsweg.
6. Toekomstige woningbouw: De "lest" ligt voorlopig stil. Er is een plan voor de

Fellingen. Van de lokatie aan de Holwerdervaart wordt een globale opzet van ge-
maakt dat in de Stuurgroep Ruimtelijke Ordening zalworden beoordeeld.

7. Grond aankoop J. Machiela. Kloks$itte; ls in behandeling.
8. Fietspad Hemmingawei verbinden met Leeuwardenveg.; Dit wordt zo spoedig

mogelijk gedaan.
9. Doortrekken tegelpad Fonteinstraat (hoek Gerniersoaad/Fonteinstraat: Dit wordt

zo spoedig mogelijk gedaan
10. Wijzigingen avondbrander lantaarn hoek Gernierspaad/Fonteinstraat.; Wordt

aan P.E.B. gevraagd.
'11. Lichtmast bij de weg de Morgenzon/Soorthal; Dit zal worden bekeken.
12. Verplaatsen bushaltebordje bijde Tsjelke; Met Fram overleg gaande.
13. Straatlantaarn langs kerkhofoad; Deze staat er al.
14. Bewegwiizering naar de camping; moet aangevraagd worden door de eigenaar

van de camping.
15. Riolering problemen FonteinstraaUElbastenareg bijzware regenval; Datum door-

geven aan de gemeente.
16- Te snel rUdende bussen door het dorp; D.B. neemt kontakt op met de Fram.
17- Voetpad Gràndyk; bomen zijn algesnoeid.
18- Klinkers van Aylvawal; oude klinkers waren versleten.
1 9. Gemeenschapsruimte Nijhof.
20. Bordje "Geen doorgaandverkeer" entree Klokstrjitte; Wordt weer leesbaar ge-

maakt.
21- Terrein$e De Terp; dit wordt geëgaliseerd en verhuurd.
22- Rommel bij pand Tslerkestrlitte; verantwoordelijke persoon krijgt hierover bericht.
23- Rommel in sloot noordziide kerkhoÍpad: dit wordt ontruimd.

- Er werd een extra ledenvergadering gehouden dit i.v.m. de sluiting van de
Rabobank. Helaas wou de directie van de Rabobank hierbij niet aanwezig zijn.

- Radio Fryslàn was 14 december op lokatie in Holwerd. Aan het woord waren Akke
l(amstra D.8., Leo Maltha O.V.H., Anne Dijkstra Nijhof 2000 en Janke PatroUlle 35
jaar supporter bij V.V.V. Holwerd.

- Ditiaar zal het ringrijden op zaterdag 17 juni worden gehouden.
-Op I januari was er een informatieavond over de te plaatsen windmolens langs de

!ost-
- llet Hok Rock festival trok dit jaar weer vele mensen.
-Ook gaat D.B. naar andere vergaderingen waaronder Federatie Dorpsbelangen

Dongeradeel, 2e woningbeleid, Politieke bijéénkomsten etc.
-[Etnenkort wordt er een enquète over de leeÍbaarheid in Holwerd gehouden. Dit in

samenwerking met de O.V.H.
-Dorpsbelang Holwerd heeft nu + 500 leden.



DORPSBEUNG HOLWERD . maan 1995

HOK ROCK WEDEROM EEN SUCCES

Hok Rock vond dit jaar voor 't eerst plaats bij de familie Vellema aan de Voorstraat.
Na de nodige voorbereidingen had het organisatieteam de bedrijfsruimte omge-
toverd in een multiÍunctionele ball-room. Wat onwenning betraden de eerste gasten
rond 1.00 uur de nieuwe locatie van het jaarwisselingsfeest, maar na een poosje
kwam de stemming er al behoorlijk in te zitten.
Zeer veel mensen wisten de weg naar de Voorstraat te vinden en wij waren dan ook
blij met de nieuwe, grotere locatie. De belichting was ook deze keer in handen van
Rob Goudsmit, dit bleek wederom een prima keus te zijn; de juiste muziek met de
juiste belichting heeft namelijk een heel verrassend efÍect op de menigte. Men gaat
zich losser bewegen, en komt in een staat van opwinding terecht, deze opwinding
ontaardt tenslotte in een climax. Deze climax werd rond t 5.00 uur bereikt. Bijna ie-
dereen was aan het swingen, zingen en hossen, kortom het was een beregezellige
boel. Het vroege sluitingsuur (6.00 uu0 viel een enkeling wat "rauw op 'e mage"
maar na één en ander uitgelegd te hebben toonden de meesten hiervoor wel begrip
sn toog iedereen tevreden (naar wij hopen) huiswaarts, en kon het team de boel op-
ruimen en de balans opmaken.
Helaas bleek de opbrengst van de melkbus tegen te vallen, Het team overweegt dan
cok voor de volgende keer een entreeprijs te gaan vragen (waar de consumpties
dan natuurlijk bij in zitten), want een dergelijk feest mag natuurlijk niet verdwijnen.
Cndanks de financiële perikelen kunnen we toch terugkijken op een zeer geslaagde
-zesde- editíe van Hok Rock, het team wil dan ook iedereen die z'n medewerking -
cp wat voor manier dan ook- verleend heeft nogmaals hartelijk bedanken en wij ho-
cen ook in de toekomst weer een beroep op u/jullie te kunnen doen.

Oant oar jier,

Hock Rock i.s.m. Dorpsbelang.
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OP DE VLUCHT

Van huis en haard worden verdreven
een dieptepunt in ieders leven.

Wat door hard werken is verkregen,
wordt weggevaagd door kogelregen,

vriend en familie achterlaten.
Nooit meer met ze kunnen praten
een onzekere toekomst tegemoet.
Niet wetend waar je't vinden moet
laten wij hier in't veilige westen,

ons geloof uitdragen als de besten
en hen hier ook een plekje gunnen

dat moet waarachtig toch nog kunnen.
Kniel elke dag hieruoor te neer,
bid elke dag tot God, de Heer
en bedenk er telkenmale bij

dat niet een ander maar ook jij,
'een vluchteling" zou kunnen zijn.

Monte de Boer.

4 MEI HERDENXING

4 Mei is een dag om te gedenken. Om stilte staan bijde mensen die hun leven heb-
ben gegeven voor onze vrijheid. Er vinden deze avond op twee verschillende plaa-
tsen kransleggingen plaats, nl. op de begraaÍplaats en bij het monument op de zee-
dijk. Op 19.30 uur start op Bosma's Plein de Stille tocht naar de begraafplaats, waar
o.a. kinderen van de Basisschool kransen zullen leggen. Tegelijkertijd vertrekt ook
om 19.30 uur van het huis van de Íam. Adema, Grandijk, een delegatie, waaronder
nabestaanden van de omgekomen vliegeniers, naar het monument op de zeedijk.
Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan dient u voor eigen vervoer te zorgen en uiterlijk
19.30 op de bovengenoemde plaats aanwezig te zijn i.v.m. het sluiten van de hek-
ken. Aansluitend is om 20.30 uur in de N.H. Kerk een herdenkings-bijeenkomst
i.s.m. de Doopsgezinde-, GereÍormeerde- en N.H. Kerk. Tevens m.m.v. de
Zangvereniging Hervormd Kerkkoor en Looft den Heer. Enkele jongeren zullen o.a.
gedeelten van Anna Frank voorlezen.

PROGRAITIMA 5 MEI

's Ochtens zal er in de Voorstraat van 10.00-12.00 uur een koffieconcert worden ge-
geven door de plaatselijke Muziekkorpsen, de Bazuin en Crescendo.
De koffie wordt verzorgd door de fam. van Slooten van cafe "de Steeg". De kinderen
van de basisschool kunnen zich ondertussen uitleven in de stoepteken wedstrijd,
welke wordt georganiseerd door de Oranjevereniging. Bij slecht weer wordt dit ge-
beuren verplaatst naar de Sporthal. 

A.K.
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ROUTE OUDE LEGERVOERTUIGEN 5 MEI

Van

Vliegbasis
Stiens
Berlikum
Ried
Franeker
Tzummarum
Minnertsga
St. Jacobiparcohie
St. Annaparochie
Vrouwenparochie
Oude Leiie
Hallum
Marrum
Ferwerd
Genum
Lichtaard
Raard
Dokkum
Damwoude
Kollum
Buitenpost
Twijzel
v.m. Tolhuis

naar

Stiens
Berlikum
Ried
Franeker
Tzummarum
Minnertsga
St. Jacobiparochie
St. Annaparochie
Vrouwenparochie
Oude Leije
Hallum
Marrum
Ferwerd
Genum
Lichtaard
Raard
Dokkum
Damwoude
Kollum
Buitenpost
Twijzel
v.m. Tolhuis
Leeuwarden

aankomst

8.45
9.15
9.30
9.45
11.10
11.20
11.25
11.30
11.45
11.50
12.00
12.10
12.20
12.30
12.35
12.40
12.55
14.10
14.50
15.10
15.25
15.45
16.00

Bovengenoemde tijden zijn normtijden. ln de praktijk moet rekening gehouden wor-
den met een kwartier voor of een kwartier na in verband met het vluchtschema van
de Spitfire.

WIST U DAT...

@ Er nu een parkeerverbod geldt bij de Kopak?

@ De Ned. Herv. Pastorie is verkocht aan de fam. J. Smidt uit Soest?

@ De Rabobank is verkocht aan een inwoner uit Duitsland?

c» De Gemeente heeft besloten om nieuwe adviesraden te vormen?
Dorpsbelang Holwerd hebben toegezegd zich kandidaat te stellen voor de vol-
gende adviesraden:

a. De verkeersadviesraad
b. De welzijnsadviesraad
c. De adviesraad beeldende kunst
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d. De ouderenadviesraad
e. De sportadviesraad
f. De adviesraad voor recreatie en toerisme

@ Margit gereageerd heft op'oud Holwerder zoekt contact'in de N.D.c. van 20 fe-
bruari en zijn antwoord hierop in de dorpskrant zal verschijnen?

@ De 24 vrijwilligsters voor het rondbrengen en ophalen van de enquètes spontaan
hebben gereageerd en wi.i hen vanaÍ deze plaats hiervoor nogmaals willen be-
danken.

e Dat tijdens het ophalen van de enquètes in de omstreken van Holwerd, ïneke
en Margit bijna in de sloot terecht kwamen?

c» En dat de heren E. en C. Dijkstra hun uit deze benarde positie gered hebben?

e Margit binnen een week t g0 nieuwe leden voor dorpsbelang bezorgde?

NIJS FAN'E MUNE

By de iepening fan'e m0ne yn oktober, ha in protte minsken de m0ne besjoen. lt wie
gesellich drok, mar tiid Íoar Étlis wie der net. Boppedat draaiden de wurktugen ek
noch net mei en levere de m0ne dus noch gjin produkt.
De m0ne is in àld bouwurk en by de lèste restauraasje binnen allinne de roeden
(wj0kken) en de wynpul (in grutte houten balke 0nder de as) ferfongen. Dërfoar hat
de m0ne jierren stil stien. lt is dan ek net frjemd dat wy no't wy de wurktugen yn'e
mOne wer br0ken geane, earst ts.iin wat gebreken oan rinne, maar dy hoopje vyy yn'e
kommende tiid op te lossen. S0nt de iepening draait de mOne sawat ien kear yn'e
fjirtjendagen. Wy mealle dan koarn (gerst). lt modwat hjir Ían komt wurdt fuorre oan
de bargen. Fierder ha wy besocht wat hlouwer te pletten Íoar de hynders. De tech-
nyk liet Ís eÍkes yn'e steek, mar ek dèr is wat oan te dwaan. Wy binne dus drok
dwaande om de m0ne wer te br0ken wer't er Íoar bedoeld is en in produkt te meit-
sjen. De binne no trije minsken Ét Holwert yn oplieding foar frijwillich m0nder. Dy op
lieding dogge wy de iene wike op'e m0ne yn Marrum en de oare wike op'e m0ne hjir
yn Holwert. Mei de tiid sil de m0ne dus wol mear draaien gean. lt soe moaiwëze as
wy dan ek nöt mealle, hjouwer of weet plette koene. De pellerij dy't ek yn'e m0ne sit
ha wy noch net br0kt en we witte dus net yn hokker steat dy is. By it pellen meitsje je
Ían koarn gröt troch der de hulen öf te raspen. Dit fansels op wynkrëft. lt probleem is
dat je faak mei it einprodukt sitten bliuwe om 't der hast gjin gröt mear iten wurdt.
Dus wer werom nei de krintsjebrij en de s0pengroatten...
Mochten jimme de m0ne nochris better besjen wolle, dan binne jimme altiten wol-
kom as de mOne draait. As it mei sit binne wy oan it meallen oÍ pletten en jo krije in ,

hoop ik, deskundige r0nlieding.
Sneon 13 maaie is it Naslonale M0nedel en dan is de m0ne, krek as in protte oare
m0nen yn elts gefal iepen om him te besjen.
Jo binne wolkom en mochten je wat ha wat meald oÍ plet wurden moat, dan dogge
wy dat graach Íoar jo' 

sije Hoekst ra, rel.245g
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VERSI.AG STICHTING REKREATIE EN TOERISME

Zoals u wellicht zult hebben opgemerkt, hebben de werkzaamheden aan de haven
de afgelopen winter nagenoegen stilgelegen. Het werk achter de schermen is echter
gewoon doorgegaan. We hebben nog een aktie gehouden onder oud-Holwerders
om ons te steunen middels het kopen van obligaties oÍ het overmaken van een gift.
Deze ahie heeft ons ook nog eens een paar duizend gulden opgeleverd.
ln totaal hebben we nu ruim / 36.000,- binnen. Voor het grootste deel zijn dit oblÈ
gaties. Omdat het RUOP en de provincie afzagen van het verstrekken van subsidies
voor ons havenproject, liep ook de 50.000 gulden die de gemeente ons had toe-
gezegd gevaar. Dit bedrag zou alleen worden verstrekt indien de beide anderen
(RUOP en provincie) ook financieelzouden bijdragen.
De gemeenteraad heeft echter, op voordracht van het college van B. en W. toch be-
sloten om ons met het bovengenoemde bedrag te steunen. Een gebaar waarvoor
wij hen zeer erkentelijk zijn, en waaruit blijkt, dat de gemeente het bevorderen van
het toerisme in Holwerd, een warm hart toedraagt.
Omdat we dus minder subsidie krijgen dan aanvankelijk was venrvacht, hebben we
forse aanpassingen moeten maken in onze plannen, die in Íasen worden uitgevoerd.
Voor het komende zomerseizoen staan een aantalzaken op het programma. Er zul-
len twee trekkershutten worden geïnstalleerd, aan de westkant van het terrein (langs
de Holwerder vaart), en er zal een pad worden aangelegd van de haven naar het
douch+ en WCgebouw.
Tevens zullen er enkele picknickafels worden geplaatst, alsmede een aantal speel-
artikelen. Ook zal het toegangshek enigszins aangepast worden, zodat het voor
voetgangers gemakkelijker te betreden is. En onlangs hebben we nog besloten om
vier kano's te kopen (twee- en éénpersoons), die uiteraard ook door de inwoners
van Holwerd e.o. kunnen worden gehuurd.
Aan de haven en ons dorp wat meer te promoten, gaan we een aantal advertenties
plaatsen in landelijke ochtendbladen. Zoals u zult begrijpen, zal het beheer en ex-
ploitatie van de haven in goede banen moeten worden geleid. We zijn daarom mo-
menteel bezig met het aanstellen van een beheerder. We hopen dat deze het de ko-
mende zomer druk zal hebben, zodat de haven in de toekomst verder kan worden
uitgebreid,

Namens het bestuur Stichting R. en T.

Jan ldsardi

BEETDEN VAN AYLVA

ln verband met de reorganisatie van het Fries Museum bestaat misschien de moge-
lijkheid om de beelden van het echtpaar van Aylva, welke vroeger in de N.H. Kerk te
Holwerd stonden wederom in ons bezit (of in bruikleen) te krijgen, voor herplaatsing
in de N.H. Kerk.
Na overleg tussen Dorpsbelang, N.H. kerk en ondernemingsvereniging Holwerd is
er enige tijd geleden contact geweest met het Fries Museum.
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Naar aanleiding van dit gesprek hebben wij ons inmiddels schriftelijk in verbinding
gesteld met dhr. R. Vos, directeur van het Fries Museum.
De volgende keer hopen wij u hierover meer te kunnen vertellen.

V.V.V. CONCORDIA HOLWERD OPGERICTIT 1980

Beste jongens en meisjes,

Met ingang van het komende kaatsseizoen verandert er iets bij onze vereniging.
Een groep enthousiaste mensen heeft namenlijk het initiatieÍ genoemen om (nog)
meer aardacht te besteden aan onze kaatsende jeugd.

Sinds kort is er namelijk een "zelfstandig" jeugdbestuur werkzaam binnen de V.v.V.
Concordia welke zich uitsluitend bezig hóudt met de opleiding en begeleiding van de
kaatsende jeugdleden.

Waarom dit schrijven aan jullie, in de eerste plaats om jullie op de hoogte te stellen
van alle activiteiten van onze vereniging en jullie enthousiast en kennis te laten ma-
ken met het kaatsen.

Dit jaar heeft een fusie plaats gevonden tussen de beide kaatsbonden in Friesland
wat heeÍt geleid tot één grote en sterke kaatsbond namelijk de Koninklijke
Nederlandse Kaatsbond. Nu er één kaatsbond is in Friesland hebben wij gemeend
om alle jeugd van Holwerd en Brantgum via deze brieÍ te moeten bereiken.

Wat hebben we dit jaar jullie te bieden:
ln de eerste plaats een kaatstraining onderleiding van gediplomeerde jeugdtrainers
namelijk; Sytske van der Ploeg en Simon Minnesma.

De veldtrainingen beginnen op maandag 8 meivan
18.00-19.00 uur voor jongens en meisjes van 11 tot en met 13 jaar
19.0G20.00 uur voor jongens vanaÍ 14 jaar
onderleiding van Simon Minnesma

en op dinsdag 9 meivan
17.30-18.30 uur meisjes vanaf 6 jaar tot en met 10 jaar.
18.30-19.30 uur jongens vanaÍ 6 jaar tot en met 10 jaar.
onderleiding van Sytske van der Ploeg
De trainingen vinden plaats op het sportveld in de Keeche.
De eigenbijdrage voor het trainen en diplomakaatsen bedraagt Í 7 ,5O. Heb je zin om
langs te komen en kennis te maken met kaatsen, dit mag altijd, en dan mag je de
eerste twee keer gratis mee trainen.

We hebben we je verder nog te bieden; een kaatsdiploma, ledenwedstrijd, fede-
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ratiewedstrijd en KNKB-wedstrijden. Wat dit allemaal inhoud kun je lezen in het in-
Íormatieblad, welke je wordt uitgereikt op de eerste trainingsavond.

Voor meer informatie kun jij oÍ je ouders contact opnemen met:
J. van der Velde, telefoon 2525
J. Grijpstra, telefoon 1280

Misschien tot zíens op het kaatsveld 8 of 9 mei.

Met vriendelijke groeten,
het jeugdbestuur van de V.v.V. Concordia.

V.V.V. CONCORDI,A HOLWERD OPGERICIIT 1980

Na het succes van vorig jaar organiseert V.v.V. Concordia ook dit jaar weer Jeu de
Boules op de camping "De Dobbe".

. ledereen kan deze, niet aan leeftijd gebonden sport beoeÍenen. Jeu de Boules is
een sport die gemakkelijk is te leren, die weinig materiaal nodig heeft en die ook
geschikt is voor mensen die niet oÍ nauwelijks sporten.

Dit jaar zal er bij voldoende belangstelling een competitie worden gespeeld op dins-' dagavond vanaÍ 19.'15 uur. We spelen 8 avonden te beginnen op dinsdag 2 mei. Op
deze avonden spelen we 2 partijen, welke meetellen voor de competitie.

Verder spelen we weer een aantal zondagmiddagen Jeu de Boules zoals afgelopen
jaar. De voorlopige data zijn: 7 mei,

28 mei
11 juni
9 juli
27 augustus
17 september

Op de volgende pagina staan de spelregels beknopt weergegeven, je ziet deze zijn
in 5 minuten te leren. Verder zorgt de V.v.V. Concordia voor materiaal zodat je altijd
mee kunt spelen. Je ziet dus Jeu de Boules is een sport die door iedereen is te be-
oefenen en die weinig kost. Dus kom eens langs om kennis te maken met Jeu de
Boules.
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UITVAARTVERENIGING'DE I^AATSTE EER'' HOLWERD
leder mens loopt risiko. Dat is nu eenmaal onvermijdelijk. Een overlijden heeft naast
grote emotionele gevolgen ook financiële konsekwenties. Onder andere die van een
uitvaart: een begrafenis of een crematie. Om die eerste kosten op te vangen zijn
vele dorpsgenoten lid van onze vereniging. Een vereniging welke tot doel heeft ui-
tvaarten te verzorgen voor haar leden. Zij voert die uit zonder winstoogmerk.
Momenteel telt onze vereniging ruim 1200 betalende leden. lnwonende gezinsleden
tot 'lB jaar zijn gratis meeverzekerd. Het besluit om kontributiebetaling op 18-jarige
leeftijd te laten ingaan is unaniem genomen op de 7 maart j.l. gehouden ledenverga-
dering. Dat houdt in dat degenen die in 1995 de leeftijd van 18 jaar bereik(t)en een
accept-girokaart zullen ontvangen voor de betaling van de kontributie van Í 25,00
per jaar. U heeft reeds gemerkt dat we bezig zijn met het verzamelen van de
persoonsgevens van onze leden. Op grond daarvan kunnen we onze wiskundige
reserve laten berekenen. Een aardige bijkomstigheid is dat de geboortedata van al
onze leden straks bekend zijn. We zien dan ook meteen wiè de leeftijd van 18 jaar
bereikt en van niet-betalend betalend lid wordt. Sommigen denken dat ze op dat mo-
ment een beslissing moeten nemen over het lidmaatschap, maar bedenk wel: U
bent reeds lid. Het lidmaatschap heeft al 'lB jaar geduurd en de vereniging heeft ge-
durende die tijd risiko gedragen. Het is in feite een voortzetting van het lidmaa-
tschap. En we vertrouwen erop dat dat niet wordt opgezegd.
Ook bij verhuizing naar elders blijven velen lid van onze vereniging. Verhuizing be-
hoeft geen reden te zijn het lidmaatschap te beëindigen. Uiteraard bepaalt niet onze
vereniging waar de begraÍenis oÍ krematie plaatsvindt. Een uitvaart vindt plaats
overeenkomstig de wens van de overledene of de familie. Als dat buiten Holwerd
moet plaatsvinden dan doen we dat. Mocht dat echter op grote afstand moeten ge-
beuren, waarmee onevenredig hoge kosten gemoeid zouden zijn, dan kunnen we
samenwerken met een zustervereniging ter plaatse. Op grond van gemaakte afspra-
ken tussen zusterverenigingen, verenigd in het LSUW, het Landelijk Samenwer-
kingsverband van Uitvaartverenigingen zonder Winstoog-merk, kunnen uitvaarten
voor elkaar worden verzorgd tegen een vergoeding welke niet hoger mag zijn dan
de kosten welke voor de eigen vereniging gemaakt zouden zijn.
Voor de goede orde enkele zaken nog even op een rij:
Kontributie: 0 Um 17 jaar: niet betalend-lid

> 18 jaar: f 25,00
Vergoedingsbedrag: Í 1.472,50 per gebeurtenis
Bestuur: Voorzitter

Sekretaris
Penningmeester
Leden

Bode

H. Kamstra, De Morgenzon 3
B. Boonstra, Foarstr. 12
S. Vellinga, Foarstr.3
l. Boersma-Olivier, Stasjonswei 31

S. Broersma-Hoekstra, De Morgenzon B

S. Haitsma, Tsjerkestrjitte 7
D. Koopmans, Bollemanssteech 1

S. Meijer, Teebus 3
Uiteraard is er nog wel meer te schrijven b.v. over de Wet Toezicht Naturaverzeke-
raars en de aula. lk bewaar dat graag voor een volgende keer. 

S. Vellinga
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Hypotheek met vaste woonlast gedurende de gehele tooptijd

DE I\ETTO EGAAL TÍY?OTHEEK VAI§ DE FBIESTAND BANK

Zoals de naam al aangeeft, is het voornaamste kenmerk van deze hypotheekvorm
het feit, dat de netto woonlasten gedurende de gehele looptijd van de lening gelijk
blijven.
De angst van veel huizenkopers, die een "gewone" hypotheek hebben, dat ze door
toekomstige rentestrijdingen met veel zwaardere lasten zullen worden geconfron-
teerd, wordt weggenomen. Daardoor zal dit product zeker in een behoefte voorzien.
De spaarhypotheek, die bijde Friesland Bank Profijthypotheek heet, heeft reeds een
nivellerende werking voor wat betreft de netto-woonlasten. Bij de Profijt-hypotheek
brengt een hogere rente ook hogere nettolasten met zich mee. Bii de annuiïeitenle-
ningen stijgen de netto woonlasten al bij een gelijkblijvende rente door een afne-
mend fiscaal voordeel, ook al blijven de bruto woonlasten gelijk- De netto woonlas-
ten worden bij de Netto Egaal Hypotheek bijaanvang van de lening individueel bere-
kend voor de gehele looptijd, uiteraard uitgaande van gelijkblijvende belastingen-
druk. Het is zelfs zo, dat, indien de rente wordt herzien (hetgeen om de vijf jaar ge-
beurt) en lager is geworden, op verzoek een nieuwe lagere woonlast kan worden
berekend, die voor resterende looptijd de nieuwe norm wordt.
Om een maximaalÍiscaalvoordeelte behalen, wordt de aflossing niet contant op de
lening geboeh, maar wordt er een levensverzekering afgesloten, die er voor zorgt,
dat er op de overeengekomen einddatum, of bij overlijden, een uitkering wordt ge-
daan ter grootte van nagenoeg de gehele lening. De premie van deze verzekering
wordt bij de netto-woonlastenberekening "meegenomen" en wordt deels gebruikt om
het risico bij overlijden af te dekken en deels om het eindkapitaal bijeen te sparen.
Over spaardelen wordt een aantrekkelijke rente vergoed, namelijk hetzelfde percen-
tage als van de lening. Daarnaast kunnen extra premies worden gestort, waarop
dezelfde rentevergoeding wordt gegeven, zodat er fiscaalonbelast (binnen wettelij-
ke marges) extra op de polis kan worden gespaard. Het leenbedrag is zo eerder bij
elkaar gespaard, waardoor de aflossing eerder kan geschieden, of er kan worden
besloten door te sparen voor een belastingvrije spaarpot.
Belangrijke kenmerken van Netto Egaal Hypotheek:

- Gelijkblijvende netto woonlast gedurende de gehele looptijd van de lening;
t Optimale financiële zekerheid;. Uitkering bijoverlijden; 

_. Verhuisregeling;
* Maximaal fiscaal voordeel;
. Gunstige hypotheekrente;
* Gunstige spaarrente op spaardeel, gelijk aan leningsrente;
* Hoge afkoopwaarde (geen boete en geen kosten);
* Geen verlengingskosten bij renteherziening;
* Gratis voorlopíge overlijdensdekking gedurende maximaal 3 maanden;. Bij rentedaling kan verlaging van de woonlast worden verkregen;
'Onbelast extra sparen tegen hoge rente;
* Verzekering op twee levens;. Hoog/laag+onstructie premies mogelijk.

Voor meer inÍormatie, of voor het aanvragen van een berekening, kan contact wor-
den genomen met één van de kantoren van de Friesland Bank.
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STICHTNG "MJE MJHOF" I.O., HOLWERD

Na veel vergaderen en teleÍoneren is het dan nu zo ver dat met de verbouw van de
vleugel van de "Nije Nijhöf'kan worden gestart.

Dankzij subsidie en garantie van de gemeente Dongeradeel, kan de vleugelworden
aangekocht voor de nieuwe stichting.

De begrafenisvereniging "de Laatste Eer", de Stichting Kruiswerk Friesland-Noord
en de Stichting Welzijn ouderen Dongeradeel" (SOWD) zullen onderdak vinden in
deze vleugel.

De vroegere rekreatiezaal zal voor nog nader te bepalen doeleinden worden ge-
bruikt (o.a. voor bejaardengymastiek).

Als nieuwe stichting willen we de inwoners van Holwerd bedanken voor de spontane
reaktie om donateur te worden van onze Stichting en ook de mensen die daar zo
hun best voor hebben gedaan.

We houden u op de hoogte van de verdere vorderingen.
Het bestuur.

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd

Jeugd Tsjelke
Jeugd Ploos v. Amstel

maandag'l 7.55-1 8.40 uur
bijde GereÍ. kerk
vrijdag 9.15- 9.55 uur
vrijdag 1 0.00-1 0.35 uur

OPENINGSTIJDEN POSTAGENTSCHAP
Maandag t/m vrijdag

Zaterdags

9.00-12.00 uur
13.00-17.00 uur
9.00-12.00 uur
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HUISARTS

Dokter Maltha, spreekuur volgens aÍspraak, tel. 130í, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevallen: tel. 2255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt te|.0519&í316
Dr. P.D. Luyendijk te!.0519&í218

GROENE KRUIS - WIJKVERPLEGING

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.

FYSIOTIIERAPIE

J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei),lel-247811876.

HUISARTSENIABORATORII.'M

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

TANDARTS

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

BESTUUR

Voorzitter
Penningm.
Redaktie

Secretaresse

Ate Glazema, Hemmingawei 4
Dirk Bergema, Pollewei 2
Anke Hoekstra, ProÍ. Holwerdastraat 9
Klaas v.d. Wal, Beyertstraat 35
ïneke Kuipers, Stationsweg 43
Henri Besselink, Radiostraat
Anneke v.d. Ploeg, Voorstraat 24
Margit Dijkman, W. Dijkstrastr. 13

tel. 2118
1e1.1423
te|.2459
tel.'1753
tel.'1809

1e1.2252
te|.2086

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,9150 AA Holwerd.

INLEVEREN KOPIJ

De kopij kan worden ingeleverd tot maandag 12 juni 1995 a.s. uiterlijk bij Anke
Hoekstra, Prof. Holwerdastraat 9 te|.2459
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