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BESTE BEWONERS VAN HOLWERD EN OMGEVING

De eerste maanden van dit jaar zijn alweer om. De afgelopen maanden kon-
den schaatsliefhebbers hun hart weer op halen in de winterse natuur. Bijna
zou de grote 11 stedentocht gehouden worden, maar helaas de natuur gaat
zo z'n eigen gang.
Na deze winterse periode maken we ons weer op voor de komende lente en
zomer, zo ook met dorpsbelangen.
De afgelopen jaarvergadering van 27-2-96 werd goed bezocht. Bij opening
van deze vergadering las de voorzitter art. 2 uit de statuten voor, die luidt als
volgt:
De vereniging stelt zich ten doel de belangen van het dorp Holwerd en die van
haar inwoners te behartigen in de meest brede zin des woords.
De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen en het organiseren van andere activiteiten,
b. het in contact treden met de bevoegde instanties,
c. het ontwikkelen van enige andere werkzaamheid die dient ter verhoging

van het welzijn van het dorp Holwerd en dat van haar inwoners.
Na het voorlezen van notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag
door de secretaresse welke beide verslagen prima gemaakt waren volgde het
Íinancieel verslag van de penningmeester wat ook goed leek.
Bij de bestuursverkiezing werd Klaas v.d. Wal voor een nieuwe periode be-
noemd. Alvast veel succes en bedankt weer voor het aannemen van deze
functie. Klaas is namelijk onze contactpersoon van de Stichting Recreatie en
Toerisme en jullie hebben vast de laatste tijd wel gehoord en gezien van hun
behaalde succes in de wedstrijd "een kern met pit". Hiermee hebben zij regio-
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naal en landelijk geweldige prijzen gewonnen, proficiat, ga zo door!
Verdere mededelingen en activiteiten waar dorpsbelang in de komende tijd mee
bezigzal ziin:
- Oprichten plaatselijke activiteitencommissie dit i.s.m. Oranje Vereniging, Onder-

nemersver. en de Recreatie commissie. Dit om een aantal activi-teiten zoals 30
april, 5 mei, ringrijden, zakslaan, spuitvoetbal, braderie, intocht St. Nicolaas en
kerstmarkt te stroomlijnen, zodat één commissie zich bezig houdt met het orga-
niseren van deze en meerdere activiteiten.

- Contact zoeken met diverse straat- en buurtverenigingen en hiermee 'l à 2 maal
per jaar te vergaderen, zodat we ook weten wat er zoal omgaat in de buurten en
ideeën of suggesties ter verbetering van de woonomgeving.

- Onderzoeken tot oprichting tennisvereniging met daarbij horende banen.
Hopende hebben wij u hiermee weer voldoende ingelicht en schrijf ik hierbij, tot de
volgende keer!

A.G.

JAARVERSTAG VAN DOBPSBEIANG OVER 1995

- D.8., N.H. kerkvoogdij en de O.V. hebben een brief naar het Fries Museum ge-
stuurd, met de vraag of de beelden van Aylva weer terug naar de N.H. kerk in
Holwerd konden komen. Het antwoord hierop was echter negatief, daar de beelden
in één museumzaalzullen worden opgesteld.

- Bezoek weth. de Vries op 7 april, betreft herzien punten van de rondgang door
Holwerd met weth. en burgemeester.

- D.B. heeft / 1.000,00 gekregen uit de nalatenschap van wijlen mevr. G. Coby
Tjalsma.

- Vertegenwoordigers van de Fram zijn bij Margit op bezoek geweest om zelf te
constateren hoe hard sommige bussen door het dorp rijden.

- Ook waren er dit jaar weer vrijwilligers voor het onderhoud van de speeltuin en
haven. Hiervoor onze hartelijke dank.

- D.B. heeft een aansprakelijkheidsverz. aÍgesloten. De kosten hiervan zijn / 100,00
per jaar.

- Henri is in de verkeersadviescommissie gekomen.
- Koninginnedag (29 april) was weer een geslaagde dag.
- Op 4 mei werden de oorlog slachtoffers herdacht en werden er kransen gelegd op

de graven. Hierna werd er een herdenkingsdienst in de N.H. Kerk gehouden. Dit al-
les werd georganiseerd door de N.H. gemeente, Doopsgezinde gemeente,
GereÍormeerde gemeente en D.B.
De kerk zat vol en de dienst was indrukwekkend en mooi. Ook waren er Ía-
milieleden (van de omgekomen vliegers) en vertegenwoordigers van de gemeente
aanwezig.

- Op 5 mei hadden we een koffieconcert met koffie in de Voorstraat. Het weer was
ideaal en het werd een onvergetelijke morgen.

- De jaarlijkse viswedstrijd op 24 mei is gewonnen door Anne Jacob Anjema. Deze
kreeg de wisselbeker mee naar huis.
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- De S5-plus reis werd op 31 mei georganiseerd. Met t 60 personen gingen we 's
morgens om 8 uur weg. De weersomstandigheden waren gunstig en het werd weer
een prachtig mooie dag.

- De trekkershutten zijn klaar en er zijn al24 overnachtingen geweest. ln de zomer
wappert er de Holwertervlag.

- Het ringrijden op 17 juni is gewonnen door:
1. J. Drost, Ferwerd met 37 punten
2. H. Akkerman, Genum met 31 punten
3. J. Grijpstra, Munnekezijl met 30 punten

Het schoonste geheel werd gewonnen door Kempenaar uit Anjum.
Door het slechte weer waren er 3 annuleringen.

- G. Dijkstra O.V., A. Glazema en T. Kuipers D.B, hebben op 22 juni het rapport aan
de burgemeester overhandigd.

- Concordia heeft laten weten dat deze 30 april niet mee wil organiseren.
- Het dorpskrantje wordt aan alle fractievoorzitters toegestuurd.
- Er is een rapport uitgebracht over de uitslag van de gehouden enquète. Nabestel-

ling rapport kost / 20,00.
- De speelplaats Achter de Hoven wordt gerenoveerd. Dit is in gez. gesprek met

mevr. M. Veltscholten, D.B. en bewoners tot stand gekomen.
- Wist u dat Henri en Ate een cursus bestuurskunde hebben gedaan?
- Ate, Margit en de O.V. hebben een gesprek met de W.C.D. gehad wat betreft de

leegstand in Holwerd en de klachten omtrent de service van deze vereniging.
- Recreatie en Toerisme hebben met de haven een prijs van f 1.000,00 gewonnen.

Deze prijsvraag was door Heidemij uitgeschreven onder de noemer van "Kern met
Pit". lnmiddels hebben ze ook de hoofdprijs / 1.500,00 + trofee in ontvangst mo-
gen nemen. De trofee staat bij de bakker in de etalage te pronken.
Stichting en vrijwilligers hartelijk gefeliciteerd met de behaalde prijs.

- Verder is D.B. nog naar verschillende vergaderingen geweest o.a. de Wind-molens,
V.V.V., Federatie Dorpsbelangen Dongeradeel, O.V. Recreatie, Nijhof, gemeente en
vele andere.

- Ook dit jaar waren de kerk en de molen met de feestdagen weer verlicht. Op het
Bosma's plein ontbrak ook de verlichte kerstboom niet.

- Wist u dat er folders van het M0nerak (Haven) en Íietsroutes zijn.
- Dorpsbelang heeft + 505 leden.
Hopende heb ik u voldoende ingelicht, wat D.B. zoal doet. T. Kuipers

VERSI.AG STICI{TING RECREATIE EN TOERISME

Het belangrijkste wat ons de afgelopen maand is overkomen, zal u wel niet ontgaan
zijn: het winnen van de landelijke hoofdprijs in de "Kern met Pit" prijsvraag. We kon-
den een bedrag van f 1.500,00 in ontvangst nemen. Geld, waarvoor ongetwijfeld
wel weer een goede bestemming zal worden gevonden. Een mooi compliment voor
iedereen die een aandeel heeft gehad in het realiseren van het haventerrein zoals
het er nu bij ligt. En een stukje positieve uitstraling van het dorp naar buiten. Het ju-
ryverslag kunt u elders in dit blad lezen.
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Naast het in ontvangst nemen van prijzen hebben we ons ook nog met andere za-
ken bezig gehouden. Eén daarvan betroÍ de verhuur van kano's. ln samenwerking
met kanoverhuur Schreiershoek te Oostrum hebben we voor het komende seizoen
een drietal kano's beschikbaar die kunnen worden gehuurd door toeristen, maar
uiteraard ook door de inwoners van Holwerd. Het gaat om twee éénpersoons kajaks
en een vierpersoons Canadese kano. Voor nadere informatie kunt u terecht bij J.
Kooistra, tel. 562290.
Verder hebben we ons bezig gehouden met de verkeersveiligheid langs de rondweg.
De situatie zoals die daar terplekke is, wordt als erg onveilig ervaren. Met name ont-
breekt een goede oversteekplaats. Om deze situatie te verbeteren hebben we met
de gemeente overeenstemming bereikt om een tegelpad aan te leggen vanaf de
Hemmingaweg naar de ingang van haventerrein. Daarnaast werden we het eens
met de provincie om de kade, aan de noordkant van de haven, plus een aantal
meters grond over te nemen. Er zal daar dan, tussen de havenkom en de rondweg
een duidelijke perceelaÍscheiding komen, in de vorm van een heg oÍ hekwerk. De
kade is dan alleen bereikbaar via het haventerrein. Een bijkomend voordeel is dat
wij dan straks ook zeggenschap hebben over die kant van de haven.
Naast de zaken die hierboven geschetst zijn, zijn er nog een aantal onderwerpen die
onze aandacht vragen. Daarover een volgende keer meer.

Namens de Stichting Recreatie en Toerisme, Jan ldsardi.

LEEFBAABHEID SWEDSTRIJD

Juryrapport troÍeetoekenning Kern met Pit 199+1996

Kern: Holwerd
Project: Herinrichting Haventerrein
Deelnemersgroep: Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd

Aan de rand van het Friese dorp Holwerd ligt een havenkom. Op het
aangrenzende terrein stond vroeger een waterzuiveringsinstallatie
van het Waterschap Friesland. Na afbraak van de installatie is er
een tijdlang niets met het terrein gedaan. Toen het Water-schap het

niet meer nodig had, heeft de Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd het terrein
gekocht om er een recreatiegebied van te maken. Op deze manier wilde de Stichting
de watersport rond Holwerd bevorderen.

Om de benodigde geld bij elkaar te krijgen heeft de Stichting obligaties uitgegeven.
Verder heeft de gemeente Dongeradeel een subsidie gegeven en hebben de inwo-
ners van Holwerd en verschillende bedrijven in de omgeving het project Íinancieel
gesteund. Daarna hebben ongeveer 25 vrijwilligers de werkzaamheden uitgevoerd.
Men heeÍt het terrein gedraineerd en ingezaaid. Verder heeÍt men twee trekkers-
hutten gebouwd en ingericht en een aantal plaatsen gemaakt voor caravans met
elektriciteit. Een bestaand gebouwtje heeft men omgebouwd tot een wasruimte met
gescheiden douches en wastafels. De steigers die men heeft aangelegd zijn voor-
zien van elektriciteit. Er kunnen acht tot tien boten liggen. Omdat er behoefte aan
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bleek te bestaan, heeft men ook een vissteigertje aangelegd. Voor de honde-
bezitters onder de bezoekers heeft men op verschillende plaatsen schepjes ge-
plaatst. Na de aanleg van het geheel heeft men aan de rondweg en aan de
Dokkumer Ee borden geplaatst met informatie over het nieuwe haventerrein. Verder
heeft men folders neergelegd bij V.V.V.-kantoren en hotels in de buurt.
Het nieuwe havengebied ziet er schitterend uit. Het is 's avonds goed verlicht. Het
terrein wordt beheerd en
onderhouden door vrijwillÈ
gers. Door de informatie-
borden aan de Dokkumer
Ee weten vele waters-
porters de weg te vinden
naar de nieuwe haven in
Holwerd.
De Stichting krijgt veel
positieve reacties van de
bezoekers. Vooral de kwa-
liteit van de faciliteiten en
de rust in het gebied vallen
erg in de smaak. Dit project
heeft de troÍee duidelijk ver-
diend.

Zoals u hebt kunnen lezen heeft de Stichting Recreatie en Toerisme meegedaan
met de wedstrijd "Kern met Pit".

Dit kunt u ook gaan doen. U vindt dat uw woonkern erop vooruit gaat, als u bijvoor-
beeld - een woonerÍ inricht

- de oude school verbouwt tot dorpshuis
- een wijkkrant opzet
- de plaatselijke geschiedenis vastlegt enz.

Als u uw woonkern wilt verbeteren, dan kunt u daarmee een prijs winnen. De leeË
baarheidswedstrijd "Kern met Pit" biedt een goede kans.
ledere bewonersgroep kan zich aanmelden. U kiest zelf een project, maakt daarvoor
een plan en voert het uit. De uitvoering moet vallen in de zeventien maanden tussen
1 april 1996 en 31 augustus 1997. Ook een deelvan een langlopend meer-jarenplan
kan worden aangemeld.
Voor zover mogelijk, dopt iedere groep z'n eigen boontjes. ZelÍ doen dus. Dat luistert
scherp. U hoeft echter daadwerkelijke hulp en geldelijke ondersteuning van buiten
niet consequent aÍ te wijzen. Soms is zelÍs professionele hulp noodzakelijk: gas en
elektriciteit moeten bijvoorbeeld volgens de wet door erkende installateurs worden
aangelegd.
Er zijn vele soorten wedstrijden. "Kern met Pit" is er een waarbij het niet nodig is ie-
mand te verslaan. ln feite daagt uw groep de Koninklijke'Nederlandsche Heidemaat-
schappij uit: Wedden dat we ons voornemen uitvoeren?
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Als het voorstel redelijk is, neemt de Heidemaatschappij in 200 gevallen de wedden-
schap aan.
Bent u toegelaten en weet u uw doel te bereiken dan ontvangt u 1000 gulden. Tien
groepen verdienen voor hun bijzondere projecten daar nog eens 1500 gulden bove-
nop. Dit gebeurt omdat zij opvallen door b.v. moeilijkheidsgraad, originaliteit oÍ door
sublieme organisatie.
De Koninklijke Heidemaatschappij organiseert de wedstrijd nu voor de zevende
maal. Zij doet dit, omdat zij volgens haar statuten wil bijdragen aan verbeteringen
van de kwaliteit van de menselijke leefomgeving.
Wat moet u nu doen? Hebt u belangstelling, reageer dan snel want inschrijven is
nog mogelijk tot 1 april Í996 en dat is kort dag.
Met de onderstaande kaart kunt u een handleiding aanvragen bii de Koninktijke
Nederlandsche Heidemaatschappij in Arnhem.
U kunt ook bellen 026-4455146-
Bij de handleiding is een aanmeldingsformulier gevoegd. Heeft u dat ingevuld en wel
teruggestuurd, dan is het voor de Heidemaatschappij duidelijk dat het u ernst is, dat
u mee wilt doen.
lnschrijven is mogelijk tot í april 1996.

GRAAG WIL IK HET BEZIT KOMEN VAN DE HANDLEIDING
VOOR'KERN MET PIT'

ADRES

POSTCODE EN WOONPI.AATS

VERSTUREN IN EEN OPEN ENVELOP ZONDER POSTZEGEL AAN:
ANTWOORDNUtTIUen 415
6800 vc ARNHEM

GEZELUGE MIDDAG VOOR 55+ ERS

De akiviteitencommissie van de Stichting Welzijn Ouderen Dongeradeel nodigt u uit
voor een gezellige middag op Woensdag 17 april
Aanvang 14.30 uur, in't Sintrum te Holwerd
Toegangsprijs is / 5,00
Medewerking wordt verleend door het senioren orkest en mevr. Tine Teitsma, zij
vertelt uit de Friese Nederland verhalenbundel. Verhalen van Annie M.G. Schmid.
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STICHTING "NIJE I\IJHOF"

Bij het schrijven van dit artikel zijn de werkzaamheden in volle gang. Het heeft nog
wel even geduurd voor het zover was, dat we het startsein aan de aannemer konden
geven. Daaraan vooraÍgaand is er heelwat overleg geweest.

Werkgroep
We beginnen graag met een compliment aan de werkgroep die zich enorm heeft in-
gezet voor het behoud van NijhoÍ. Zij heeft veelwerk verzet, acties gevoerd en wat al
niet meer. Het stramien was gelegd. Op wat de werkgroep had bereikt, kon het
nieuwe bestuur voortborduren.

Overleg
Eind 1994 zijn we als bestuur "in oprichting" begonnen met de voorbereiding.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling de vleugelte huren; in een later stadium werd
besloten het pand aan te kopen. Daar zaten wel enige haken en ogen aan.
De grond was eigendom van de Woningcorporatie Dongeradeel. De WCD wilde ook
eigenaresse blijven om haar grondoppervlakte niet te versnipperen. De stichting kon
de grondoppervlakte niet te versnipperen. De stichting kon de grond in erfpacht ver-
krijgen, de opstal aankopen en als eigenaresse de verantwoordelijkheid voor de ver-
bouw op zich nemen. Om dit te realiseren waren ook de nodige financiële zekerhe-
den vereist.

Financiën
Allereerst is gekeken naar de exploitatie. Groene Kruis (inmiddels Thuiszorg Noord),
uitvaartvereniging, stichting welzijn ouderen Dongeradeel en logopedist zorgen voor
de leeuwedeel van de inkomsten. De gemeente Dongeradeel verstrekt jaarlijks een
subsidie van / 10.000,00. Met nog enige inkomsten uit donateurs-opbrengsten, huur
multifunctionele ruimte, koffie/thee, kon de begroting sluitend worden gemaakt.
De uitgaven hebben naast de zakelijke lasten, zoals belastingen, verzekeringen,
schoonmaak, energie e.d., voor een groot deel betrekking op rente- en af-
lossingsverplichtingen.
Met de begroting togen we naar de gemeente Dongeradeel om zekerheden voor de
verbouw de vleugel. Het was niet gemakkelijk om in een tijd van bezuinigingen en
geldkrapte, de zaken vlot te regelen. Met passen en meten zijn we, samen met de
WCD, gedrieën tot oplossingen gekomen waarin iedereen zich kon vinden.
Het gebouw is voor een symbolische prijs van / 1,00 aangekocht door de stichting.
De "schade", geleden door de WCD zal door haar onderling met de gemeente
Dongeradeel worden geregeld. Voor de verbouw kon een hypothecaire lening bijde
Friesland Bank worden gesloten, terwijl de WCD een lening van ruim Í 100.000,00
toegezegde. Met een garantstelling van de gemeente, in samenhang met een
reserveringsverplichting en een bijdrage van het Julianafonds (/ 30.000) was de
zaak financieel rond.

Oprichting en aankoop
Op 13 december|995 is de "Stichting Nije Nijhof", vertegenwoordigd door de heren
H. Kamstra en S. Vellinga, opgericht. Op 11 januari 1996 is de akte verleden, waar-
bijde grond in erfpacht en de opstal in eigendom werden verkregen.
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Op 12 januari 1996 is de gunningsbrief voor de verbouw overhandigd aan de aaÍre
mer, die op 5 februarij.l. met de werkzaamheden is begonnen.
Als alles volgens plan verloopt zal medio mei het gebouw klaar zijn.

EN NU VERDER...
We realiseren ons terdege, dat we niet in weelde baden. We zullen de touwtjes azr
elkaar moeten knopen om het geheel Íinancieel draaiende te houden. We realiseren
ons ook dat we ons inzetten voor een leefbaar dorp, waar plaats is voor een gF
meenschapscentrum, zoals we dat voor ogen hebben en voor het behoud waaÍyan
u, dorpsgenoten, in de voorbije jaren hebt gestreden.
De drijÍveer achter onze inspanningen bent u geweest.
We hebben ons laten beïnvloeden door de gedachte van saamhorigheid, die ge
stalte kreeg bij het behoud van de Nijhof als geheel.
Daarom hebben we het aangedurfd om ook dit deel - de vleugel - te verwezenliiken-
We hopen dat de Nije Nijhof zal beantwoorden aan haar doel: een gemeenschaps-
centrum, waar mensen elkaar op cultureel, sociaal en maatschappelijk terrein onÈ
moeten.
Samen zullen we de schouders eronder moeten zetten. Misschien ook nog wel eens
weer vechten. We blijven graag op u rekenen.

H. Kamstra, voorz.; A.C. Bierma-Landheer, sek-;
S. Vellinga, pennm.; B.A. Broersma-Groeneveld;T. Kuipers-de Grad

IW\G IK MIJ EVEN VOORSTELIEN...

Met dit stukje zou ik mij graag willen voorstellen aan de inwoners van Holwerd en
omgeving.
Mijn naam is Geertje de Vries, woonachtig te Stiens. M'rjn gezin bestaat uit een man
en vier kinderen,2 dochters van 23 en22 jaar, die al uitgevlogen zijn en 2 zoons van
15 en 14 jaar.
Nu de kinderen groteÍ zijn ben ik teruggegaan naar de schoolbanken. lk ben begon-
nen met een administratieve opleiding omdat ik dat voor m'n trouwen ook had ge
daan. lk kwam erachter dat dit toch niet was wat ik zocht.
lk doe allerlei vrijwilligerswerk in Stiens en de omgang met verschillende mensen
boeit mij meer dan enkel kantoorwerk.
Vandaar dat ik vorig jaar met de 3-jarige opleiding Sociale Dienstverlening ben be-
gonnen. Het is verplicht 2 jaar stage te lopen en dat is voor mij het project van de
Stichting Welzijn Ouderen Dongeradeel (S.W.O.D.) in Holwerd geworden.
Het is de bedoeling in de Nije Nijhof een steunpunt van de S.W.O.D. op te zetten b+
doeld om de voorzieningen zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. Het steun-
punt heeft nadrukkelijk een functie voor het hele dorp en omgeving. Ouderen kun-
nen gebruik maken van de diensten door het steunpunt geleverd, zoals:

* ontmoeting (sociëteit, gezellige middagen, cursussen e.d)
* inÍormatie/advies en verwijzing
* dienstverlening

Ouderen vinden het soms moeilijk om iets aan te vragen bij bv. de gemeente. Met



lï_
DORPSBELANG HOLWERD . meert 1996

het aanvragen en invullen van Íormulieren of het beantwoorden van hulpvragen wil-
len wij u graag helpen.
lk hoop, dat als de Nije NijhoÍ over een paar maanden klaar is en ik daar mijn plaats-
je kan innemen, de drempel heel laag zal zijn om er binnen te lopen. Wij kunnen het
natuurlijk niet alleen en hebben uw steun daarbij nodig. Heeft u ideeën/suggesties
over wat u zou willen dat er georganiseerd wordt kom ermee voor de dag. Samen
staan we sterk om wat van de Nije Nijhof te maken.
Begin maart is de Stichting Welzijn Ouderen Dongeradeel in Holwerd gestart met
een voorlichtingsprojekt. Speciaal hiervoor geschoolde, oudere vrijwilligers brengen
aan zelfstandig wonende mensen van 75 jaar en ouder een huisbezoek. Aan de
hand van een vragenlijst die doorgenomen wordt zal voorlichting worden gegeven
over allerlei onderwerpen zoals: huisvesting, zorg en hulpvoorziening, mogelijkhe-
den op financieel gebied.
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Tot de verbouw van de Nije NijhoÍ gereed
teleÍoonnummer: 051 9-292223. Bij mijn
Judith Ariëns Kappers.

is ben ik te bereiken in de Abdij te Dokkum
afwezigheid kunt u kontakt opnemen met

Met vriendelijke groet,
Geertje de Vries, Stagiaire Stichting Welzijn Ouderen Dongeradeel.

PLAI\TSEUJI{E ACTNITEITENCOMMISSIE HOLWERD in oprichting

Op 22 februari is er een gezamenlijke vergadering geweest van Dorpsbelang,
Oranjevereniging en de Ondernemersvereniging. Hierin werd afgesproken dat er
een plaatselijke activiteitencommissie komt, die de organisatie op zich neemt van
o.a. Koninginnedag, ringrijden, zakslaan, braderie, intocht Sinterklaas. Dit is be-
sloten omdat er nu te veel verschillende verenigingen met de organisatie bezig zijn
van de bedoelde evenementen.
ln de vervolgvergadering die op 21 maarl gehouden wordt zullen 5 personen gev-
raagd worden om in het bestuur plaats te nemen. Bij evenementen zal deze groep
uitgebreidt worden naar ca. 20 personen.

Namens de voorbereidende commissie,
Anne Bron.

BEDANKT

Aan de inwoners van Holwerd,

Op 13 februarij.l. overleed Rinse plotseling tijdens zijnwerkzaamheden bij Radeko.
Dat bracht een enorme schok teweeg. Zeker ook gezien zijn sportieve activiteiten,
kwam dit totaal onverwachts voor ons.
Rinse is nog 5 dagen bij ons thuis geweest en op zaterdag 17 Íebruari begraven.
ln deze tijd hebben wij gevoeld, wat het is om in Holwerd te wonen.
Wij hebben van u vele persoonlijke reacties gehad, zowel in de vorm van een kaart-
je, brief oÍ anderszins. Uw vele reacties gaven ons in die periode en nu nog de nodi-
ge steun en warmte.
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Wat blijft is de herinnering aan het sportieve mannetje dat men o.a. geregeld zag
fietsen of lopen in en rond Holwerd.
Mensen langs deze weg willen wij u bedanken voor alle steun.

vr. gr. Anneke, Cornelis, Sijtse,
Gaatske, Sippie Keekstra.

Maart 1996.

S.W.O.D.. NIJSBRI

Elke eerste en derde dinsdag van de maand Senioren programma v.d. LONOF v-
19.00/19.30 uur.

,VASTE ACTIVITEITEN'

3 april om 13.30 uur
Sjoelen verder iedere eerste woensdagmiddag van de maand.
lnleg / 2,00. Leuke prijsjes

KLAVERJASSEN
10 april om 13.30 uur in de grote zaal van "de Abdij", inleg / 3,00
(Steeds de tweede woensdag in de maand)

BINGO
24 april om 14.00 uur
Kaarten / 0,50 per ronde.

NIEUW!!
Gespreksgroep'rouwverwerking'
Het ligt in de bedoeling een gespreksgroep te starten voor ouderen, die hun partner
verloren hebben en daar in een klein gezelschap met een goede begeleiding over
willen praten. Samen sta je sterker. Aan deze gespreksgroep zijn geen kosten ver-
bonden. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. U kunt zich aanmelden op tel.nr. 0519-
292223.

Kursus BERENMAKEN
ln vier ochtenden leert u onder deskundige begeleiding uw eigen beer te maken.
Voor deze vier ochtenden inclusief het materiaal zijn de kosten / 80,00. Het materi-
aalwordt in de les uitgereikt.
De kursus is in "De Abdij" op woensdagochtend.
U kunt geplaatst worden op de wachtlijst. Tel. 0519-292223.

Een zondagm iddagconcert
14 April klassieke muziek in "de Abdij" te Dokkum.
Aanvang 16.00 uur. KofÍie staat klaar. Collecte v.d. onkosten.
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UT DE ALDE DOAS...

Dorpsbelang vraagt personen die nog leuke anekdotes oÍ wetenwaardigheden
weten over "Ald Holwert" om deze voortaan via de dorpskrant te vermelden.
Hier volgt een verhaal over de belevenissen van de bakkersl

Mei Sinteklaas, krysttiid en nijjier hawwe de bakkers it altiten o sa drok, en dat giet
nachts en deis troch. Fan sliepen komt net folle en wat hat men oan sa'n hazzesliep-
ke at men mei in oere der alwer öfmoat.
Sa moat it yn 'e Íjirtiger jierren ris bard weaze dat trije Holwerter bakkers, nachts by
ien Ían dy trije, by elkoar yn de bakkerij kamen. De ovens baarnden, dus koe it wol
even lije. We neame se mar Jan, Pyt en Klaas.
Der stie in Íleske mei ynhàld op'e baktaÍel wat se alle trije wol graach mochten. De
stemming kaam er al rillik gau yn en doe f0nen se Ét, om 't hurdst om it buorrenblok
te rinnen en de priis wie dan in romerfol. Se starten dus yn 't tsjuster. Jan en Klaas
leinen foar, mar Pyt koe sa hurd net.
Hy tocht by himsels, dit win ik noait en hy seach Jan of Klaas al oan 'e romer sitten.
Njonken de Bollemanstege tocht er, hjir gean ik troch dan bin ik altyd earst. En sa
kaam it ek. Jan en Klaas fleagen beide om earst by de baktaÍelte kommen mar doe
siet Pyt al lekker oan't slokje.
Klaas en Jan koenen der net by hoe't Pyt dat sa hurd lapt hie.
Se soenen noch mar in kear. Mar it wie wer itselde, Pyt siet al wer te plak doe't Jan
en Klaas der ynstowen kamen.
Pyt wie dus al wat yn 't foar wat de slokjes oanbelange mar wie ek net sa krinterig
om dy oaren foarby te partsjen. lt soe noch ien kear wëze, mar wat se net opmurken
hienen, der stie in man efter de pomp op 't Bosma's plein. Dizze man hie de trije
mannen al in skoÍke yn 'e gaten, en doe't dy trije mannen wer starten, gie dy iene
man yn'e bakkerij en fOn der allinne in oanbrutsende flesse, en omdat er dat guod
ek graach mocht hie er al gau ien te pakken. De bakkers kamen der ek wer yn Ílea-
nen en wa seagen se der meide flesse bezig?
It wie de Holwerter polysje "Roade". Hy koe neat fine om dy trije mannen op'e bon
te setten en ik tocht sa, se sille dy flesse meiinoar wol "soldaat" makke ha.

ln Holwerter.

No, ha je ek sa'n ferhaal lit it És eÍkes witte! Belje of bring it nei Anke Hoekstra, Prof.
Holwardastrjitte 9, tel. 562459.

1896 MUZIEI«'EREMGING "CRESCENDO" 1996

"Jubileum-loterij"
ln het 1OO-jarig jubileumjaar van Crescendo is de muziekvereniging voornemens
een grote loterij te organiseren, dit om de diverse onkosten te bestrijden in zo'n
bijzonder jaar. Deze grote loterij zal van start gaan op donderdagavond 9 mei a.s.
Als reserve-datum is donderdagavond 23 mei gepland, dit vanwege de weersom-
standigheden. De leden van Crescendo zullen de avond onder begeleiding van de

.sinas nrr(_ 1E96,
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"Boerenkapel" bij u aan de deur komen om te trachten loten aan u te verkopen om
zodoende de muziekvereniging te steunen. De loten kosten 1 gulden per stuk! Als
grote hoofdprijs is een geheel verzorgde 3-daagse busreis voor 2 personen te win-
nen met als bestemming Gent en Brugge in België!! Verder zijn er een drietal mooie
luxe huishoudelijke gebruiksartikelen te winnen. De trekking van deze loterij zal zijn
tijdens de jubileumdag van Crescendo op 23 november a.s.
Alvast veel geluk gewenst bij het winnen van een prijs!

HOK ROCK NIJS!

Ek dit kear ha we 1995
prachtich öfsluten, en
binne we 1996 dOns-
jend, pimpeljend en
machtich beg0n!
Hok Rock fOn dit jier ek
wer plak by de famylje
P. Vellema oan de
Foarstrjitte. Nei de
nedige tarieding wie de
boel klear foar it grutte
Íeest.
It Íeest sette utein om
healwei ienen, en men
moast dit kear in tientsje yntree betelje. Om in oere as twa beg0n it al aardich te rin-
nen. Ynienen wie de hiele loads grötÍol.
Us muzykman (Thomas) dy nei oeral oan tocht. Hy hie sels in heuse
show". Meitelevyzje, tekst en mikrofoans. Dat wie in grut sukses.
Eltsenien wie oan it d0nsjen, pimpeljen oÍ sjongen. En de ljochtshow
Goudsmit makke de sfear noch better.
It hiele Íoarfal soe oant + seis oere duorje, mar dat wie "krekt" wat langer want it wie
"bere gesellich" en eltsenien wie de tiid kwyt.
Mei it tientsje yntree en de ynhàld fan de molkbus wie alles lokkich kostendekkend.
Hjirby wolle wy eltsenien noch betankje Íoar hun ynset op wat foar manier dan ek.
Foar És wie 't in tige slagge nacht, en wy hoopje dat jimme dat allegearre sa 0n-
derf0n ha.

Oant sjen!! it Hok Rock team.

WIST U DAT...

- ... verzakkingen in de weg, trottoirs e.d. gemeld kunnen worden
bij Openbare Werken Dongeradeel. Tel. 0519-57 44 44

- ... de sleutels zoutbak "Fonteinstraat" bii dhr. S. v.d. Ploeg, Fonteinstraat 32 en bij
dhr. G. Adema, Beyertstraat 58 zijn. De sleutel zoutbak "Achter de Hoven" bij dhr.
J.S. Vellema, Opslach 10 is. (alvast voor de volgende winter)

"karaoke

fan Rob
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- ... dhr. T. Broersma, Beyertstraat 28 in de sportadviesraad zit? Voor vragen op hef
gebied van sport en spel kunt u bij hem terecht. Te|.0519-56 14 94

- ... de Stichting "Nije Nijhof" haar eerste cadeau gekregen heeft? De familie R
Tamminga heeft een grote vlag beschikbaar gesteld.

- ... als u graag een tennisbaan in Holwerd zou willen zien en dan lid zou willen wor-
den van een tennisvereniging, u zich daarvoor nu al op kunt geven bij Anke
Hoekstra, tel. 56 24 59

- ... de museumcommissie nog steeds op zoek is naar een geschikte plek in
Holwerd voor hun museum. Mocht u iets weten, zij dat graag van uw horen. Bel
hiervoor D. Bilker, te|.561553

MUNE DE HOOP

Yn 1995 hat de m0ne
mear as 100 oeren draaid.
Wy hawwe in pear ton
koarn meald. lt moal dër
fan hawwe de bargen
opiten.
Yn 'e simmer ha wy de
mealstiennen Ételkoar hàn
en bille. Dit is it op'e nij
skerp meitsjen fan'e stien-
nen. De groeven dy't yn 'e
stien sitte wurde dan op'e nij Étbikke, sa't se wer better meale wolle. ln dreech stik
wurk, foaral yn'e waarme simmer fan 1995. Sa'n stien weegt sawat 1000 kg. en mei
net slingerje. Alles moast dus wer hiel sekuer öÍsteld wurde. Doe't alles klear wie
koene wy wer meale en wy kinne no in knap produkt meitsje.
It tal besikers wie noch net sa grut mar yn'e simmer wie der wol wat oanrin fan toe-
risten. Foaral minsken dy't de fytsr0te làns it Waad, dy't ek by de m0ne làns giet,
diene.
It is jimme Íaaks ek opfallen dat de mOne in pear kear bryk stie. De wjokken stiene
dan net rjocht as de m0ne stil stie, maar wat skeef. Dit hie in betsjutting. De m0nder
kin nammentlik mei de stàn fan'e wjukken wat fertelle.

De folgjende stannen binne der:

koarte rèst, de m0nde stiet Íoar koartere tiid stil.

lange rèst, de m0nde stiet langere tiid stil. (wurdt om praktyske re-
denen hast net tapast)

freugde, der is wat bliids bard, faak yn 'e famylje fan 'e m0nder

+
X
É

1.

2.
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\
4. -Y rouwe, der is wat fertriedliks bard, ek faak yn'e famylje fan'e m0n-

\ d"t

Troch mear of minder buorden (dit binnen de houten planken) op 'e wjukken sitte te
litten, kinst oanjaan hoe nei de famylje wie of is wer't fertried oÍ de blidens is.
Yn july stie de m0nde dus yn 'e Íreugde om't És Agatha berne wie en yn desimber
stie der wer yn 'e freugde diskear om't de "Stichting de Fryske Mole" 25 jier bestien
hie.

Sneon 11 maaie is it wer nasjonale m0nedei en binne jimme wolkom op alle draai-
ende m0nden yn Nederlàn. Yn it bys0nder binne jimme wolkom op De Hoop yn
Holwert om de m0ne yn bedriuw te sjen, maar ek opp de poldermOne yn 'e
Holwerter mieden. Graach oan't sjen.

Sije Hoekstra.

PROGRAMMA 30 APRIL VIEBING

30 april 1996 in sporthal de Ynset te Holwert.

9.30 uur Muziek door dorp

10.15 uur - Filmvoorstelling jeugd
- KoÍÍiedrinken met Fries kabaret van KlÉne en Knoffelhakke

uit Hantum

13.00 uur Vrijmarkt met als thema Antiek en curiositeiten met van 14.00 tot 15.00
uur antiek taxatie door dhr. Jaarsma uit Mantgum. Met daarna een vei-
ling onder voorbehoud van ingebrachte goederen.

21.00 uur Top 40 Orkest Jen ROg
met in het voorprogramma NO EXCUSE

OPROEP STANDHOUDERS

Voor de kreatieve vrijmarkt op 30 april 1996 in Sporthal de Ynset in Holwerd.
Opgave bij mevr. P. Brander, tel. 56219'1.
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I 1ll:^"ten van soutten voor de rommetmarkt Muziekver. crescendo ts.oo uur !
I n Feestmiddag van de Stichting Welzijn Ouderen I
; Dongeradeel (55+) 't Sintrum 14.30 uur 

1

! t g Groep Ten Sing uit Zwitserland 't Sintrum 20.00 uur '
I so go april vieringiin sporthal de Ynset I

lurr I

I 
' 
ï-St"rt grote loterij-verkoop met begeleiding van de "Boerenkapel" I

i Crescendo (reserve-datum i.v.m. het weer is 23 mei) '19.00 uur 
1! r r Nationale Màtendag en Fietsdag

I ia i«ïiËË;ó;"Ídelins kaatspartii I

I l? bïïï5fï:fX'J'J,,", voor de rommermarkt Muziekver. crescendo tg.oo uur I

I àz Élï;i;J;"'Íl"tsiocnt ooor Holwerd I 7.oo - 12.00 uur I

I.lum l
I 
-i- Àingrijden I

I 3 :ff :Íli - opto"nt door Holwerd + 'buitenoptreden' bij 't Amelander !
I 

- 
Í;;;h;i. i.x-.i.-t oo-larig iubileum van crescendo ('s aíonds). I

I - (ese1v.e-dgtum i.v.m. het weer is 20 iuni) Ii í 3i3li:l;::l I
I tS Grote rommelmarkt in de loods van Sybren Boomsma aan de II Stationsweg. Georganiseerd door Muziekver. Crescendo 13.00 uur r

I I o i;Íiiil;di vuziét<ver. de Bazuin 16.00 uur I

| " Pfiï'fii?:ïiloroxrasse kaatspartij I

; zs Cor"oroiaieest I

r ,o bï1ïffi:E3ï'',j I

I 2s iino-ouoàr kaatspartij I

I ,r,, I

; 
-rS 

Xfrf «A schoolmeisjes kaatspartij I

| 
,O Pearkekeatsen 

I

I eucusrus I

a ,i i:ffii"[:iïö$adeer resiokaatsparrijjongens en meisjes 8 -13 jaar !
I 18 KNKB schooljógens kaatspartij I

I sEprrruaen I
| 7 KNKB eerste klas kaatsPartij I

i 
t Leden kaatsPartij 

I
I Zou u ook de data van uw verenigings activiteiten in deze agenda geplaatst zien, oÍ I
I andere dorpsaktiviteiten geeft zd dan even door. Tel. 562459 

I
EIIIIIIIIIIIII-IIIITII-
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HUISARTS
Dokter Maltha, spreekuur volgens aÍspraak, tel. 561301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevallen: tel. 562255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt te!.0519-571316
Dr. P.D. Luyendijk te!. 05í9-5712í8

GROEI\E KRUIS . WIJI§/ERPLEGING
Spreekuur dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur, tel. wijkgebouw 561295, tel.
Dokkum 05190-2922'13. Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30
uur.

FYSIOTHERAPIE
J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei'1,1e1.562478/561876.

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

TAJ§DARTS
Mw. van der Woude, Beyertstraat 101 , tel. 562300.

BESTUUR
Voorzitter
Penningm.
Secretaresse
Redaktie
Leden

Ate Glazema, Hemmingawei4 te|.562118
Dirk Bergema, Pollewei 2 te|.561423
Tineke Kuipers, Stationsweg 43 tel.561809
Anke Hoekstra, Prof. Holwardastraat 9 tel. 562459
Klaas v.d. Wal, Beyertstraat 35 tel. 561753
Henri Besselink, Radiostraat 2 tel. 562387
Anneke v.d. Ploeg, Voorstraat 24 1e1.562252
Margit Dijkman, W. Dijkstrastr. 13 te|.562086

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,9150 AA Holwerd.

INLEVEREN KOPTJ

De kopij kan worden ingeleverd tot uiterlijk maandag 10 juni í996 a.s. bij Anke
Hoekstra, ProÍ. Holwardastraat 9 tel. 562459

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd

Jeugd Tsjelke
Jeugd Ploos v. Amstel

maandag'17.55-18.40 uur
bijde Geref. kerk
vrijdag 9.15- 9.55 uur
vrijdag 10.00-10.35 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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