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BESTE INWONERS VAN HOLWERD E.O.

Voor u ligt alweer de laatste editie van het jaar 1996. ln de voorbije periode is
D.B. bezig geweest met verschillende onderwerpen.
Enkele hiervan zijn o.a.;
10 Sept. Overleg vergadering met het ijsbaanbestuur en de havencommissie
om de oversteek naar het haventerrein en de ijsbaan veiliger te maken.
Besloten daarbij is dit punt naar voren te brengen bij de rdndgang met B. en
W. Voor verdere inÍormatie zie het verslag verderop in dit blad van het bezoek
van B. en W van Holwerd.
18 Sept. Rondgang B. en W. zie ook hiervoor het verslag verderop in dit blad.
15 Okt. Bezoek ledenvergadering van de Federatie van Dorpsbelangen
Dongeradeel in Ternaard. Hier werd o.a. gesproken over de toekomst in dit
gebied, waarin wij wonen en werken. Economisch kan dit gebied niet geheel
meekomen, waar verschillende Íactoren aan ten grondslag liggen nl. de me-
chanisatie en inkrimping van de agrarische sector; minder werk, leegloop
waarna volgen: leegstand, verdwijnen van de zorgsector en winkels, minder
werk enz., enz.
Deze neergaande spiraal lijkt nu omgebogen te worden, door o.a. het "goede"
wonen hier, de nieuwbouw, de recreatie, meer winkels en agrarische pro-
jecten in de dorpen.
Tot nog toe hebben de dorpen kunnen profiteren van het kleine kernen beleid
wat nu opgevolgd gaat worden door het Leader ll. Wat is het Leader? Het
houdt in dat voor die gebieden waar sprake is van een algemene achterstand
op werkgelegenheid, inkomen enz. er gelden beschikbaar zijn van de EEG of
te wel Brussels geld. Zowel N.O.-Friesland en N.W.-Groningen zijn aan-
gewezen gebieden voor deze gelden. Hiermee zijn we dan ook samen met de
"Feriening Lytse Doarpen" bezig onze steun en ideeën te geven om hiervoor
in aanmerking te komen.
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22 Oa<t. Vergadering met buurtverenigingen.
Dit was een zeer succesvolle avond. We wisselden van gedachten met de verte-
genwoordigers uit de buurten over het wel en wee van het dorp. De punten die be-
sproken werden waren o.a.:
- zelÍwerkzaamheden in de buurt
- vrijwilligers voor de activiteitencommissie
- vrijwilligers voor het oprichten van een tennisvereniging
- klachten (exacte) over de woningbouwverenrgrng
Uit deze vergadering blijkt dat verschillende buurtverenigingen dezelfde belangen
hebben als wij. Graag willen wij als D.B. daar begin volgend jaar met de buurtvereni-
gingen op terugkomen.
Verder zouden wij graag met nog meer buurtverenigingen in contact komen om tot
een gezamenlijk overleg te komen. Laat wat van u horen!
Vervolgens willen wij u er attent opmaken dat wanneer wij niet oppassen de
Bibliobus uit ons dorp verdwijnt. ïot nu toe is deze gered door het koÍÍiegeld van de
ambtenaren, maar wij moeten op onze hoede zijn.
Tot slot wens ik u allen, ook namens de andere bestuursleden van D.B.

erun;g, l@nÍdngon en, etn aaar*pazdig, 19 9 7

Met de vriendelijke groeten, A. Glazema

HOLWERDER BALLON NAAR DUITSI.AND

HOLWERD - Een deel van de bal-
lonnen die door kinderen werd op-
gelaten tijdens de ofÍiciële opening
van de Nije NijhoÍ is in Duitsland
terecht gekomen. De ballon van
Wilma en Jouri Brander kwam het
verst: híj werd gevonden op het
schiereiland Tavnewitz. Ybe
Vellema werd tweede, zijn ballon
kwam bij Juliusburg terecht.
Martha Maltha haar ballon volgde
de noordelijker koer, hij kwam te-
recht in het Deense Tönder. De
winnaars hebben een kadobon ge-
kregen.

WIST U DAT...

... er inmiddels een bankje is geplaatst plantsoen Polleweg-Ternaarderdyk?

... er eind 1 994 een aantal personen bereid zijn gevonden om zich in te zetten voor
het oprichten van een museum in Holwerd?

...dat er al ettelijke bijeenkomsten zijn geweest en dat het eigenlijke werk nu nog
moet beginnen?

... dat er in eerste instantie opslagruimte aanwezig is?
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'Heeft u spullen die u eventueelaan het museum i.o. wilschenken oÍ in bruikleen
wil geven, neemt u dan contact op met tel. 561561 oÍ tel- 562226.

... Holwerd van de Sint een dorpsplattegrond heeft gekregen?

VERSI..AG HAT/ENTERREIN MUT{ERAK

Nu het toeristenseizoen is verstreken, is het tijd geworden om de balans op te ma-
ken. Over de afgelopen zomer zijn we beslist niet negatieÍ.
Hadden we in de zomer van 1995 in totaal 32 trekkershutovernachtingen, die jaar is
dat gestegen naar 76. Ongeveer tien boten deden Holwerd aan en we hebben een
aantaltenten en campers op het terrein gehad. Dat het aantal boten lager is dan vo-
rig jaar (21 in 1995) komt volgens ons door de bevaarbaarheid van de Holwerder-
vaart. AÍgelopen zomer dreven er nogal wat losse rietpollen in, en op sommige
plaatsen moet gebaggerd worden. We hebben reeds pogingen ondernomen om de
vaart te laten baggeren, maar het kan nog wel even duren, voordat dat zijn beslag
krijgt. ls de bevaarbaarheid van de vaart misschien wat problematisch voor boten
met enige diepgang, voor kano's is dat niet het geval. Dit jaar hebben we voor het
eerst drie kano's in de verhuur gehad en daar is redelijk wel gebruik van gemaakt.
Daar wordt volgend jaar ook meer doorgegaan. Nieuw is echter de mogelijkheid om
een cursus kanovaren te doen. We hebben contact gelegd met iemand die veel
ervaring heeÍt op dat gebied. lndien u belangstelling heeÍt hiervoor, kunt u contact
opnemen met Willie Boonstra, lel. 562421.
Wat we het aÍgelopen seizoen ook voor het eerst hadden, was een gastenboek. Veel
gasten die aÍgelopen zomer op het M0nerak overnachtten hebben er wat inge-
schreven. De reacties varieerden van erg positieÍ tot nog beter. 'Een mooie rustige
plek, schone W.C.'s, mooie trekkershutten, een schitterende locatie", waren opmer-
kingen die geregeld werden gemaakt niet alleen in het Nederlands, maar ook in het
Roemeens, Noors, Frans en ltaliaans.
Ook de gasturijheid van havenmeester Willie Boonstra werd vaak geroemd. Ook zij
was nieuw het aÍgelopen seizoen. Dit is dusdanig goed bevallen, dat zij deze taak
volgend jaar weer op haar gaat nemen.
Om toeristen aan te trekken, moet natuurlijk ook aan promotie worden gedaan. Zo
stonden we in de Lauwerslandgids van 1996 en hebben we + 10 keer geadverteerd
in de zaterdageditie van de Volkskrant. Het bleek dat adverteren op regenachtige,
koude dagen minder effect had, dan op zonnige zaterdagen.
Dan kwamen er meer reacties. Mensen zijn blijkbaar meer met vakantieplannen
bezig als de zon schijnt, dan wanneer het regent. We hopen dan ook dat het vol-
gend jaar weer een mooie zomet wqrdt.

Namens de Stichting Rekreatie en Toerisme, Jan ldsardi.

deling St. Petersburg, wordt in Friesland
roep" Beetgum.

De werkgroep heeÍt als hooÍddoel het ontwikkelen van activiteiten om humanitaire
hulp te verlenen aan kinderen in St. Petersburg in Rusland.
De voedselpakketactie is bestemd voor het "Bless Fund" van Dr. Larissa Ageeva.
Een vrijwilligers organisatie in St. Petersburg die in 199'l is opgericht. Het "Bless
Fund" organiseert de volgende vormen van hulp: Sociale hulp, Culturele hulp,
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Humanitaire hulp en coördineren van vrijwilligerswerk. De "werkgroep Beetgum" or-
ganiseert zelÍ het transport naar Rusland, dat plaatsvindt op 2 januari 1997.
De pakketten zullen op Russische Kerst, (dit is 6 en 7 januari) samen met Dr.
Larissa Ageeva worden uitgedeeld. U kunt er zeker van zijn dat uw hulp voor 100%
aan de armere mensen in Rusland ten goede komt.
ZOU U OOK IEMAND BLIJ WILLEN MAKEN, door een pakket samen te stellen oÍ
een aantal producten te geven, bel dan lieÍst zo snel mogelijk Anke Hoekstra-
Rondaan of kom een doos halen op de Fonteinstrjitte 74. UW HULP WORDT ZEER
GEWAARDEERD.

Namens de Russische kinderen alvast: SPASIBA (bedankt).

Wat zou u kunnen geven: bakolie, rijst, bloem, beschuit, thee, melkpoeder, suiker,
chocolade, witte bonen, vlees in blik, zout, soep, macaronie, snoepgoed, meel,
deegwaren, vacuum verpahe kaas, zeep en producten in blik.

Geef ze een kerst met een verrassing !!!!!!!

BESTE DORPSGENOTEN
ln Friesland zijn vele theaters. Eén van deze theaters is het kleine en gezellige
Theater Romein. Dit theater is gevestigd in een voormalige kerk in de binnenstad
van Leeuwarden. Naast Theater Romein is er de welbekende stadsschouwburg De
Harmonie. De stadsschouwburg heeÍt alle bekende producten in huis. Daarentegen
heeft Theater Romein als doel het aanbieden van theatervoorstellingen op gebied
van dans, zang, toneel, cabaret en kunst. Dit alles tegen een betaalbare prijs. Ook
krijgen nieuwe theatermakers in Romein de kans om hun prestaties te laten zien.
Theater Romein wil haar naamsbekendheid in de provincie vergroten om zo op den
duur meer bezoekers te trekken. Hiervoor heeft het theater een aantal"Romeinen te
Velde" gezocht. Voor Holwerd ben ik de "Romein te Velde". Dit betekent dat ik de
maandÍolders, waarin alle voorstellingen van Theater Romein vermeld staan, vers-
preid in Holwerd. Deze folders zijn maandelijks te vinden in: 't Sintrum, supermarkt
Kopak en caÍé de Steeg.
Bent u geïnteresseerd in het aanbod van Theater Romein en wilt u hier maandelijks
van op de hoogte worden gehouden, dan kunt u contact met mij opnemen, zodat ik
deze Íolders bij u thuis bezorg. Voor vragen en/of het in bezit komen van de maan-
delijkse folder kunt u mij bereiken op teleÍoonnummer: 0519-562012.

Met vriendelijke groet,
Sijse Keekstra, Romein te Velde.

MUryKFERIENING "CRESCENDO" lOO JIER:
GRUT FEEST YN HOLWERT

Einliks wie it dan safier: sneon 23 novimber, mar twa dagen nei de oÍÍisjele opr-
ftrchtingsdatum Ían 21 novimber koe it heve. Jubileumfeest yn sporthal "De Ynset".
De hal wie prachtich ynrjochte, net allinne Van Kammen en "Crescendo" hienen har
uterste bèst dien, ek de tÉnklub Ían de PlattelànsÍroulju hiene de hiele seal optÉgd
mei kleurryk blomskikwurk. Fantastysk moai!
Yn de grutte hal wiene twa podia opset en in skiedingswand oanbrocht. Alles
neffens de kreke planning en tekening Ían it allike krekte bestjoer. De lytse (gim-
Ínestyk-) hal wie al hielendal ynrjochte as eksposysje Ían 100 jier muzykÍeriening
'Crescendo" te Holwert.

drds q{- 1896,
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Om 11.00 oere beg0n it Íeest Íoar
de leden en partners mei kofje en
oranjekoeke. Tsjin twaën kamen
de earste reunisten al yn de hal.
Margreet van Dijk-Boomsma
struide tuskentroch sÍearfolle
pianoklanken yn it rOn en om
15.00 oere iepene Íoarsitter
Sybren Boomsma it jubileumÍeest
oÍÍisjeel. Under grut applaus koe
Boomsma meidiele dat àld-
Crescendolid Pieter W. van
Duinen, dy't yn 1952 nei Nij
Seelàn emigrearre, in trompet
skonken hie oan "Crescendo".
Dèrnei waard de revue "Muzyk &
Kabaret" opÍierd, loar dizze gelegenheid skreaun troch Nel Dykema-van Calsbeek
en Lies Elzinga-van Hulst. lt korpslibben mei alles wat him dèr omhinne öÍspilet
(aksjes!) kaam ent0siast en dÍdlik oer it Íuotljocht. Ek dat "Crescendo" in swak hàldt
Íoar dy te jong Íerstoarne dirigint Ít de jierren '70, Jehannes Hoekstra.

"Och, hy wie in bytsje bot, mar wat ha wy mei him lake...
En ós bést dien stik foar stik, wy krigen lamme kaken.
Spitich moast er hjir jong wei, mar wy sil 'm net ferjitte,
It wie in gouden dirigint. Wat hat'r És blaze litten."

S0nder mear in prima opÍiering fan dizze ploech, dy't alhiel Ét àldere en jonge
Crescendo-leden bestie, 0.1.Í. Lies Elzinga-van Hulst mei Ali de Vries-Stielstra op
piano. SÍearÍol optreden fan àld-korps en -drumbandleden. Hjirnei wie it de beurt
oan "Crescendo's" Boerenkapel, dy't 0.1.Í. Hindrik de Haan Ílot in pear n0merkes wei
joech. Unyk wie it optreden fan 15 àld-leden tegearre mei de Boerenkapel. ln korps
ían sa'n tritich muzikanten siet op it podium en liet wer 0nder de betOÍte lieding Ían
De Haan in deeglik stikje muzyk hearre. En dat s0nder ien repetysje ÍoaröÍ!
Ek de àld-leden Ían "Crescendo's" Drumband lieten hearre, wèrom at se yn de jier-
ren'80 sa'n prizen w0nen (0.o. Goldcup, Medemblik 1983 en'86!). Mei àld-ynst-
rukteur Sjoerd Westra Íoarop waard in àlderwetsk staaltsje drummen Íertoand.
Klasse!
Foar de 2S-jubileumgongers wie der om seis oere koÍje, sop en in brochje, wat der
omraak ynÍoel. Dernei wie de resepsje om sàn oere, dy't goed besocht waard. De
lëste sprekker wie in àld-Crescendo-lid, Geert Bijlstra, de soan Ían dirigint Christ
Bijlstra, dy't hast in minskelibben lang foar it korps stien hie. Bijlstra jr. hie prachtige
ti«len meimakke yn 'e jierren '50, en hy blaast noch altyd. Hy brocht de muzikanten
Ían eartiids yn't sin, sa't dy op tentoanstelling te bew0nderjen wienen. "Ek dèrfoar
meitsje wy hjoed muzyk en tink derom, de emoasje yn'e muzyk mei nea Íerlern
gean", aldus Bijlstra.
It grutte jubileumkonsert hie as thema meikrigen: "Crescendo" door de (100) jaren
heen." De sfear wie prima en der waard 0nder de bet0fte lieding fan dirigint Douwe
Veenstra goed blaasd. ln publyk Ían sa'n 400 minsken hie in prachtige j0n.
Frou Minie Joustra-van Hulst prate de stikken op in oangename wize oan elkoar.
Solis§ske bydragen kamen Ían Jaap Hoekstra (De Barbier van Sevilla), de alhiel Ét
Íromminskes besteande bugelgroep Ían "Crescendo" (Guiniessbook oÍ Records?) yn
Feelings en de trompetseksje mei Blow the trumpets.
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ln hiel bys0ndere solist wie de Phantom oÍ the Opera, dy't 0nder it stik "in levende
lijve" troch de seal d0nse.
Oan de ein Ían it programma waard meiinoar noch it jubileumliet (tekst Ant Visser-
van der Zee) spile en song op de wize fan Fox from the north.

"Wy komm'ót Holwert, us eigen Holwert,
Dér spilet jong en àld al jierren mei plezier
By tis "Crescendo", folfleur en wille,
Wy sette troch, op wei nei noch ris 100 jier!!!"

Koartsein, it h0ndertjierrige "Crescendo" makke der wat Ían! Foarsitter Sybren
Boomsma koe mei teÍredenheid it offisjele diel Ían de dei öfslute, toch elkenien te
betankjen foar harren oandiel yn it slagjen lan dizze "Crescendo" "hoogtijdag". ln
bosk blommen wie der foar dirigint Douwe Veenstra, dirigint Hindrik de Haan, pianis-
te Margreet van Dijk-Boomsma en lady-speaker Minie Joustra-van Hulst.
Op it twadde podium siet doe al klear it suver profesjonele d0nsorkest "The
Skyliners", dy mannichien noch op 'e flier krige. ln moaie öfsluter fan in prachtige
dei.

P.S. Nei oanleiding Ían it jubileum is yn juny in jubileumboek utkaam Ían 200 siden. lt
boekje mei de titel "Hoog! Crescendo" is oer it algemien hiel goed 0ntfongen. By
(v.h. Groentehandel) W. Willemsen, Waling Dykstrastrjitte, binne noch eksimpla-
ren te krijen. (Priis Í 2O,0Ol

BOND VAN PI^ATTEI.ANDSVROT.JWEN IN FBIESI.AND
aangesloten bij de wereldbond van plattelandsvrouwen, acww.
aÍdeling Dongeradeel-West

19 december Donderdagmiddag 17.00 uur in Hantum
"Kerst Programman
verzorgd door Mevr. Lolkje Betsema
Gastvrouwen: M. Sietsma-Sinnema

R. Hannema-Sneep
D. Politiek-Sinnema

Woensdagmiddag 14.00 uur in Brantgum
"Jaarvergadering"
lnÍo over allochtonen in Nederland en onze regio.
Gastvrouwen: D. Boersma-Sanders

B. v. Dijk-Procee

2.ianuari

bbruari
K. Postma-Anema
M. Tiedema-Velink

l1 maart

Eendagsbestuur
N. Dedden-Adema
A. Fokkema-Visbeek
T. Hiddema-Heeringa

Gezamenlijke avond met de aÍdelingen
Dokkum en Dongeradeel-Oost.
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9 april : Woensdagavond 19.45 uur in Ternaard
"Koken op zonenergie in Nepal"
door lngrid Zemmelink
Gastvrouwen: T. v/d Berg-Visbeek

N. v. Sinderen-Lycklama à Nijholt

Wilt u een van deze bijeenkomsten meemaken, dan bent u van harte welkom!
Het Bestuur.

SPONSORKONSERT

Om 't it op 12 septimber min waar wie, waard it sponsorkonsert fan Crescendo en de
Bazuin hàlden op 19 septimber. Ek doe hàld it waar net oer. lt wie wiet en kàld. Om
it foar publyk en muzikanten doch oangenaam te meitsjen waard besletten it konsert
yn de sporthal te hàlden. Beide korpsen en de drumband hawwe harren earst om de
beurt Ían harren bëste kant hearre litten.
Foar it lèste part Ían it konsert skoden de beide korpsen de stuollen byelkoar en sa
0ntstie in orkest Ían sa'n njoggentich minsken. Dat muzyk in waarm hert ta droegen
wurdt, lieten de minsken yn Holwert sjen troch massaal sponsor Ían dit konsert te
wurden. lt brocht dan ek op in bedrach tan f 4.752,50. ln moaie opstekker Íoar beide
korpsen. Hiel hertlik tank hjirfoar.

Crescendo en de Bazuin

OAN DE YT{WENNERS FAN HOLWERT EN OMKRITEN,

1 Febrewaris 1997 is in byshndere dei foar ós;
it Amelander Veerhuis is dan 25 jier ós thtis.

25 Jier is gàns in ein,
de reden foar in feestje ha wy sein.

ln feest ek foar it doarp wol te ferstean,
want s1nder jim ha vvy gjin bestean.
Fan 21.00 oere öf spilet de muzyk

en binne jim wolkom op de Ljouwerterdyk.

Henke en lda van Duinen-Kuipers
Baukje en Andries.

B EN W DOOR HOLWERD

Op 18 september zijn B en W door Holwerd geweest. De volgende punten kwamen
aan de orde.

Nostalgische StraaWerlichting Hegebuorren en omgeving.
Wij zagen de bestaande verlichting graag vervangen door nostalgische verlichting.
ln principe is het de bedoeling dit plan in het programma voor stads- en dorpsver-
nieuwing op te nemen. Het hangt mee af van het kostenplaatje van Nuon.

Wiizigingen avondbrander in nachtbrander hoek FonteinstraaUGernierspad.
Nuon is opdracht verleend deze wijzigingen tot stand te brengen.
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Lichtmast op weggetie tussen De Morgenzon en Sporthal.
Bij begin Morgenzon en einde (naast de sporthal) is een lichtpunt, verdere verlichtin-
gen wordt niet nodig geacht.

Extra zoutkist te Holwerd.
Gelet op de hoge kostenpost die met name bij extreme winters (zoals de afgelopen
winter) aan de gladheidsbestreiding is verbonden, heeÍt de raadscommissie
Openbare werken het standpunt ingenomen dat de zoutkisten alleen conÍorm het
doel waarvoor ze zijn geplaatst mogen worden gebruikt en dat er geen extra zoutkis-
ten worden geplaatst. (Holwerd heeft al 2 in tegenstelling tot andere dorpen, die er
maar t hebben)

Gebruik zoutkist
Bij knelpunten, waarbij bijvoorbeeld wordt gedacht aan straatjes/trottoirs waaraan
bejaarden wonen oÍ aan hellende straten. Vrijwilligers mogen daarvoor zout halen bij
de zoutbakken. Alleen bij heel extreme winterse omstandigheden, wanneer de win-
kelvoorraad zout, is uitgeput zal voor het gladvrij maken van de stoep aan personen
die zich bij de zoutkisten oÍ de stadsweí vervoegen, één zakje ol emmertje zout
kunnen worden verstrekt. Zodra de winkels weer zijn bevoorraad zal men het zout
daar weer moeten halen.
De sleutels van de zoutkisten zijn bij
Zoutbak "Fonteinstraat" dhr. S. v.d. Ploeg, Fonteinstraat 32 oÍ G. Adema,
Beyertstraat 58. Zoutbak "Achter de Hoven" dhr. J.S. Vellema, Opslach 10.

Snelheidsbeperking rondweg (met name ijsbaan en haven) en het verplaatsen
bord Holwerd naar begin asfalt (Fiskwei).
Het gaat hier om provinciale wegen. Er komt een gesprek ten gemeentehuize hier-
over.

Buslijnen - A.O.V. (aanvu!lend openbaar vervoer)
Veonn heeÍt momenteel in studie het uit een oogpunt van bezuinigingen/eÍÍiciënte,
strekken van lijnen (kortere lijnen) en in het kader daarvan komt Veonn binnenkort
voor Holwerd met een concreet voorstel. Het strekken van lijnen betekent voor
Holwerd dat de bus niet meer door het dorp komt; maar via Fiskwei en de rondweg
om het dorp rijdt. ln dat geval zal, in de bocht Pölewei, Fiskwei een wachtgelegen-
heid komen met ruimte voor het stallen van Íietsen.

A.O.V.
Onder voorbehoud: in 1997 wordt er rijkssubsidie verkregen en zal er een experi-
mentele start plaatsvinden van A.O.V. Het gaat hier om taxivervoer dat de mogelijk-
heid biedt ouderen en gehandicapten tegen gereduceerd tarieÍ van deur tot deur te
vervoeren.

It Keechje wordt tweerichtingsverkeer

Parallelweg doortrekken van Hallum naar Holwerd.
Het ligt in de bedoeling dat deze weg fasegewijs wordt aangelegd.

Verzakte rioolputten
Erg verzakte rioolputten worden direct verholpen. Rioolputten die weliswaar wel zijn
vezakt maar geen probleem opleveren worden verholpen bij straatwerkzaamheden.
Van deze gelegenheid maken wij gebruik u te vragen in de dorpskrant de inwoners
het verzoek te doen bij constatering Van gevaarlijke wegverzakkingen oÍ gevaarlijke
vezakkingen in het trottoir (waar dan ook in Holwerd), de Dienst Openbare Werken
(dhr. Hamstra, tel. 574457 oÍ dhr. De Boer, tel. 574458) daarvan direct in kennis te
stellen.
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Vergoeding oudiaarsnacht
De gemeente is niet bereid te subsidiëren voor het ene doel. ln het kader van het
nieuwe jeugdbeleid zou er daar misschien in de toekomst geld beschikbaar komen.

Parkeerproblemen Stasionswei (bij school)
Dit is opgelost als de bus niet meer door het dorp rijdt. Daarenboven is in het in-
richtingsplan De lest enige extra parkeerruimte opgenomen.

Plan De lest
Heeft ter inzage gelegen en zal nu voor goedkeuring naar Gedeputeerde staten yyoí-
den gestuurd.

ln ere herstellen van pad langs de vaart
Hierover worden gesprekken gevoerd met de eigenaren. Hebben deze het gewenste
resultaat tot gevolg dan komt het plan in principe voor uitvoering in aanmerking. (van
haven tot molen)

Fietspad (scherpe randen) overgang bestrating Stationswei
Geconstateerd is, dat voor de opgetreden nazakking dit probleem zich in Íeite niet
meer voordoet.

Parkeerplaats op de Teebus
Wordt nog nader bekeken.

Parkeerplaats hoek De Morgenzon/Fonteinstrjitte
Gemeente acht voldoende ruimte voor parkeren aanwezig. (Eigen eílin de
straaVparkeergelegenheid in directe omgeving.)

De Fellingen
Het plan De lest heeft voorrang. Zijn nog niet bezig met het plan de Fellingen.

Uitstaphalte Gado
U zag graag dat bij de Radeko legaal uit de Gadobus kan worden gestapt, dit zal
met (via) Veonn worden besproken.

VOETBALVERENIGING HOLWERD 50 JAAR

Onze plaatselijke voetbalvereniging bestaat 21 mei 1998 50 jaar, zoals u wellicht al
zult weten zal er ter ere van dit jubileum een Íeest worden georganiseerd, tijdens dit
Íeest zal er een expositieruimte aanwezig zijn, tevens zal er voor dit jubileum een ju-
bileumboek worden samengesteld.
Wijwillen u dan ook vragen oÍ u oude materialen, krantenknipsels, Íoto's, dia's, Íilms
o.i.d. ter beschikking wilt stellen. U kunt contact opnemen met: Jantje Stielstra,
Moppenbuurt 11, te|.0519-561818. Jantsje bewaart en registreert alles en zorgt
ervoor dat iedereen het zijne weer netjes terug krijgt.
Om het jubileumÍeest financieel mogelijk te maken, zijn er het aÍgelopen jaar een
aantal acties georganiseerd, nl. de geraniumactie en de kerststerrenactie, mede
door u toedoen zijn deze acties een succes geworden, onze hartelijke dank hiervoor.
Ook in 1997 zullen er een aantal acties worden georganiseerd door de voetbalver-
eniging, de eerste activiteit zal een rommelmarkt zijn, heeft u spullen die u niet meer
nodig heeft dan kunt u deze ter beschikking stellen voor de rommelmarkt. We reke-
nen op uw medewerking.
U kunt contact opnemen met: Siebren Pol, Beijertstraat 40, tel. 0519-561941.
U kunt de spullen daar brengen of Siebren zorgt ervoor dat ze worden opgehaald.
we danken u alvast voor u medewerking' 

Jubireumcommissie v.v. Horwerd.
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BERICHT AAN DE INWONERS VAN HOLWERD: INZAMELING
OUDPAPIER

Zoals u ongetwijfeld zult weten zijn wij alweer jaren (sinds 1982) bezig met het inza-
melen van oudpapier. Voor ons een goed, lonende manier om onze muziekvereni-
ging d.m.v. zeltwerkzaamheid Íinancieel gezond te houden en ook nog goed voor
het milieu. Omdat echter de inzameling op zaterdagochtend nogal wat problemen
oplevert (beschikbaarheid vrijwilligers) hebben wij besloten onze actie te verzetten
naar maandag. Voortaan komen wij IEDERE TWEEDE MAANDAGAVOND van de
maand langs om uw oudpapier op te halen. Voor de exacte gegeven kunt u de huis-
aan-huis editie van de Nieuwe Dockumer Courant raadplegen (gemeentepagina).
Tenslotte nog het volgende verzoek:
ln verband met het late tijdstip van de inzameling stellen wij het zeer op prijs dat het
papier goed verpakt (bijvoorkeur kartonnen doos) op een voor ons goed zichtbare
plaats (lantaarnpaal) langs de kant van de weg wordt gezet.
Alvast bedankt.

Rest ons nog u allen een goed en vooral gezond 1997 toe te wensen.

Chr. Muz. ver. "De Bazuin"

HIERBIJ ENKELE GELUIDEN VAN CAMPING "DE DOBBE"

Ook dit jaar was het, ondanks het slechte voorseizoen, een komen en gaan van vele
nationaliteiten op camping "De Dobbe". De wadlopers lieten het dit seizoen echter
wat aÍweten.Ze zalen verspreid langs de waddenkunst in o.a. Ternaard en
Pieterburen. Wat de campinggasten naar Holwerd trekt is de rust, de ruimte en de
eilanden. Ook wordt vaak een bezoek gebracht aan de zeehondencrèche in
Pieterburen, de vissersh0skes in Paesens-Moddergat, Dokkum, de terp van
Hogebeintum en de waddeneilanden. De gasten vinden de Holwerders vriendelijke
mensen die behulpzaam zijn. Bovendien straalt overal rust van uit. Door dit alles
kwamen vele toeristen dan ook weer graag terug naar Holwerd.
Ook de jeu de boule vereniging heeÍt dit seizoen weer, tot ieders tevredenheid, ge-
bruik gemaakt van de camping. Een klein puntje van kritiek is de jeugd die niet mee-
doet, maar toch meekomt en meent dat de camping een speelterrein is.
Maar helaas, aan alles komt een eind, dus ook aan dit toeristenseizoen. We maken
ons weer klaar voor de winterslaap. Tot volgend jaar! 

Familíe Steeman.

KOM JE OOK...

Als je 2 of 3 jaar bent, is het mogelijk om op onze peuterspeelzaal te komen spelen
onder leiding van een peuterleidster. We zouden je graag laten zien wat we op een
ochtend doen en nodigen je daarom uit eens langs te komen.
Het is mogelijk dat op bepaalde tijden met een wachtlijst wordt gewerkt, daarom is
het raadzaam dat je zo gauw mogelijk aangemeld wordt.
Jouw ouders kunnen ook contact opnemen met één van de leidsters voor opgave oÍ
nadere inÍormatie: Ekie Bloem 0519-562179 (ma. en wo. van 9-11 uur)

Jannie Fennema 0519-561811 (di. en do. 9-11 uur)
Dat erg veel ouders de peuterspeelzaal een warm hart toedragen blijkt uit het feit
dat we dit jaar al weer 2O iaar bestaan.
Ons adres: Peuterspeelzaal"Us earste begjin", Visweg 30, Holwerd.
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MAG IK EVEN ['W AANDACHT?

Nu ik, Fokke van der Meer, aan het begin van een nieuwe carrière sta, wil ik daar-
over graag iets onder uw aandacht brengen.
U kunt bij mij terecht voor al uw adviezen betreÍÍende verzekeringen, hypothekerl
spaarplannen, enz.!
Om maar eens wat te noemen... U wilt

- uw inkomen naar beneden hebben i.v.m. de belasting
- uw pensioenvoorziening verbeteren
- nu al gaan sparen voor de studie van uw kinderen
- gaan beleggen in eÍÍecten
- een huis kopen
- een verzekering...
of iets van dien aard.

Pak de telefoon en vraag vrijblijvend en gratis advies bij mij:
Fokke van der Meer, de Teebus 26, 9151 KX Holwerd, tel. 0519-562098

1896 MUZIEI(VERENIGING "CRESCENDO" HOLWERD 1996

De tijd gaat snel! Zo snel zelÍs dat de reunie die Crescendo op 23 november jl. had
georganiseerd inmiddels al weer achter de rug is. Maanden van voorbereiding gin-
gen vooraf om deze dag tot een succes te maken. Wellicht hebt u de stukken hier-
over in de krant gelezen. Er werd een toneelstuk opgevoerd, een film gedraaid, er
was gelegenheid de met veel zorg samengestelde tentoonstelling te bezoeken en
nog veel meer. Kortom het was een groot succes. Vele oud-Holwerder kwamen deze
dag weer in de geboorteplaats terug en hebben zelÍs nog stukjes met drumband en
korps meegetrommeld en meegeblazen. Zij vonden het erg leuk om elkaar na jaren
weer te zien. Er kan op een prachtige dag teruggekeken worden.
Nu het jubileumjaar 1996 op z'n eind loopt wil ik de aandacht nog eens vestigen op
het speciaal hiervoor uitgegeven boekje "Hoog, Crescendo" dat honderd jaar lieÍ en
leed beschrijÍt nog steeds te verkrijgen is. Vele bekende Holwerders passeren de
revue. De tekst is verlevendigd met prachtige oude Íoto's. Het "boekje" van zo'n
tweehonderd bladzijden is, zolang de voorraad strekt, tegen betaling van f 2O,OO aÍ
te halen bij Henk Willemsen, Waling Dijkstrastraat 5, tel. (0519) 561410.
Ook is de alleroudste "photo" van Crescendo uit 1904 op posterformaat uitgegeven.
Voor de lieÍhebbers ook verkrijgbaar à f 2,5O.

NIEI.'WS VAN DE STICHTING WELZIJN OUDEREN DONGERADEEL

Al enige tijd is er op de dinsdagmiddag vanaÍ 14.30 klaverjassen voor S5-plussers in
het dienstencentrum "Nije NijhoÍ". Dhr. Ulbe Eelkema van Nes heeft het klaverjassen
geleerd aan degenen die het nog niet zo goed onder knie hadden. Ook deze
mensen klaverjassen er nu lustig op los. U, als S5-plusser bent ook van harte wel-
kom om mee te klaverjassen. Het wordt elke week gezelliger want er komen steeds
meer mensen meedoen, zowel mannen als vrouwen.

Donderdagmiddag "Nije NijhoÍ" middag
Elke donderdagmiddag is er in de "Nije NijhoÍ" iets te doen.
De eerste donderdagmiddag van de maand: Bingo
De tweede donderdagmiddag van de maand: Sjoelen en Rummicub
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De derde donderdagmiddag van de maand: Klaverjassen en rummicub
De vierde donderdagmiddag van de maand: Oud Hollandse spelen.

Januari telt maar liefst vijf donderdagen. Op de vijfde donderdagmiddag (30 januarí)
is er een gezellige dia-middag. Dhr. R. Bil van Ternaard komt dan om prachtige dia's
te vertonen.

Kantoor in de "Nije NijhoÍ"
Het kantoor van het dienstencentrum is gevestigd in het woongedeelte van de "Nile
NijhoÍ". Het kantoor is gevestigd op de begane grond tegenover nr. 4.
Tineke de Vries van de St. Welzijn Ouderen Dongeradeel is daar op donderdag te
vinden. U kunt haar daar bereiken op tel. 562624.
Adres: Dienstencentrum "Nije Nijhof", Elbasterweg 2, 9151 KR Holwerd.

r - 
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DECEMBER
24 Kerstnachtdienst in Geref. kerk
31 Hok Rock in de garage bij P. Vellema aan de Voorstraat. Middernacht.

JANUARI
1 toneelvereniging PRO REGE in't Sintrum

18 Nieuwjaarsconcert in 't Sintrum door de Friese Jeugdbrassband
houd het in de gaten!!!

FEBRUARI

22 MuziekÍederatie Festival
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voor S5-plussers een gezellige middag met Teake v.d. Meer
en Anneke Douma. Toegang f 7,5O (incl. de koffie) 14.30 uur

I Zou u ook de data van uw verenigings activiteiten in deze agenda geplaatst

; zien, oÍ andere dorpsactiviteiten geef ze dan even door. Tel. 562459.
II-IIIII IIIIIIIIIIIIII

APRIL
16 Stichting Welzijn Ouderen Dongeraddel organiseert 't Sintrum

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd

Jeugd Tsjelke
Jeugd Ploos v. Amstel

maandag 17.55-1 8.40 uur
bij de GereÍ. kerk
vrijdag 9.15- 9.55 uur
vrijdag 1 0.00-10.35 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 afspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevallen: te!. 562255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt tel.0519-571316
Dr. P.D. Luyendiik tel. 0519-571218

GROENE KRUIS . WIJKVERPLEGING

Spreekuur dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur, tel. wijkgebouw 561295, tel.
Dokkum 0519-292213. Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30
uur in de Nije NijhoÍ.

CONTACTADRESSEN
Dienstencentrum: T. Kuipers-de GraaÍ, Stasjonswei43, tel. 561809

Uitvaartvereniging
"de Laatste Eer": Uitvaartleider K. Elzinga-Dijkstra, Achter de Hoven 8,

tel. 561374
Bijdiens aÍwezigheid: W. van der Meij, Klokstjr.4, tel. 561639

FYSIOTHERAPIE

J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Polleweil,lel.562478/561876.

HUI SARTSENT..ABO RATOBIUM

Plaats: Nije NijhoÍ, tijd: woensdagmorgen 8.30 - 8.45 uur.

TAI{DARTS

Mw. van der Woude, Beyertstraat 101, tel. 562300.

BESTUUR

Voorzitter
Penningm.
Secretaresse
Redaktie
Leden

Ate Glazema, Hemmingawei4 te|.562118
Dirk Bergema, Pollewei 2 tel. 561423
Tineke Kuipers, Stationsweg 43 tel. 561809
Anke Hoekstra, FonteinslrjilleT4 te|.562459
Klaas v.d. Wal, Beyertstraat 35 tel. 561753
Henri Besselink, Radioslraal2 te|.562387
Anneke v.d. Ploeg, Voorstraat 24 1e1.562252
Margit Dijkman, W Dijkstrastr. 13 tel. 562086

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,9150 AA Holwerd.

INLEVEREN KOPIJ

De kopij kan worden ingeleverd tot uiterlijk maandag 3 maart bij Anke Hoekstra,
Fonteinstraal 7 4, lel. 562459.
Wilt u bijverhuizing uw nieuwe adres aan ons doorgeven.
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