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IEDEREEN TETT MEE
0p een gehouden bestuursvergadering van dorpsbelang is het be-
stuur op het id.ee gekomen om, med.e naar aanleiding van haar
j.1. gehoud.en jaarvergadering, voorlopig vier maal per jaarren
wel eens in dè 5 maanden, het geluid van haar iloen en laten k"rq*
baar te maken. Zodoende maakt U kennis net het eerste no. van
orLze d.orpskrant; althans dat hopen wij.
Dit is dus waarschijnlijk iets nieuws voor de Holwerder gemeen-
schap. De vraag, hoe of d.e d.efinitieve opzei hiervan zal ziin
ligt echter bij het bestuur nog geheel open, omdat zij bij het
uitgeven van het 1e ex. niet weten, hoe of dit overkomt bij d.e

lezers. Ilant, aan zowel- leden a1s ni-et-led.en, hopen we dit blad.
te bezorgen. De bed.oeling is daarom dan ook d.at wij gaarne re-.
acties r c.e. suggestles ontvangen, ingezond.en artikelen zoud.en
Irij zeer op prijs steIlen, om sanen gestalte te geven aan d.e

leefbaarheid van ons dorp en omstreken.
Uiteraard. zal er een naam moeten konen voor dit blad.. I[ie heeft
een leuk id.ee? Een prijs ligt k1aar, die naaï ons oord.eel het
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orginineelsteideeonsd.oettoekomen.Voortsishetbestuur
vanplan,Ubred.einformatietegevenoverd.eontwikkelingen
enhetwe]-,zijnvanhetdorp.Allerhandeplannend-iet.a.v.
Holwerdzljnofword.engemaaktofbesluitendied.oorderaad
van ltrIestdongeradeeL zj.jn genomen zullen in dit blad - voorzo-
ver u er priis op steli - voor het voetlicht word.en gebracht'

ï{e gaan van à".ró"orrderstelling uit dat II meeleeft net het wel

en wee van ons dorp, alhoewel àe vergaderingen d.ie word.en ge-

houd.en voor d.e verÉoging van d.e leefbaarheid van ons d'orp, nu

d,irekt niet ziin om over naar huis te schrijven'
I[at zijn ,ouf à" punten die onze bijzondere aandacht vragen en

díe wij u d.us ondàr uw aandacht proberen te brengen? 0nnodig

\-ze zeggefi d-at het zwembad' wel in d'e allereerste plaats met de

nod-ige trzorgrr word't omringd' IIet lijkt er veel op d'at daarbij
bi- jna orrrr""*brre barricad'en moeten word'en genomen' maar moed

verloren-alverloren.Debrand.weer;ookzotnltheetllhangÍjzer.
zoaLs U misschien wel zult weten heeft de Raad' aI enige tiitt
geledenmetvierstemmentegen,besloten.clebrand.weertereor-
ganiseren. Dit heeft a1s koisekwentie dat ons dorp in d.e toe-
komstgeeneigenbrand$ieermeeyzaLhebben.Uiteraard.zitd.it
bij de brandweer lang niet lekker' Trouwens ook niet bij het

bestuur van Dorpsbelàng. In een eventueel volgend- nummer hopen

we hierop terug te komen. S p o r t - wat zou het een interes-
sant blad' worden, lYanneer ook hieraan de nod.ige fleur word.t ge.

geven. Vooral van de kant van de jeugd d'ie in hoofdzaak de

sportbeoefentrdenkaandevoetbalsportenkaatsenniette
vergeten. Ook graag van juIlie kant zouden we gaarne i-n ons

nieuwe blad. wat wi1len oPnemen'
Hetbusverkeerdooronsdorp.Ookditheeftonzeaandachten
wel j-n het bizonder de g"rui", voor d,e kinderen van de gpenbare

3""i"""ir"àf .De oversteeÈp,àats bii he!- bushokje. Maar daarover

§reer in dit blad. - En dat is nog-raí! niet aIles. on nog enke-

Ie punten te noemen. De t'stionksÍeat" bii de bejdard'enwoningen
tussen Fonteinstraat en Nijf,of. Sanering van ons dorp. verlich-
ii;; ;.à. - rmBr u ,ETS - àxe oE SC,{R,JF it'r oNS. Dat maakt

d.itblad.pitíigenleesgierig'Latenwe,zogezamenlijkonsin-
zetten om d.e toekomst ,oo, oí" d,orp veilig te stellen, zodat

het hier prettig wonen en leven is.en bliift voor jong en oud,

voor nieuw ingekomenen en voor oud-ingezetenen, ja voor i-ed'er-

een! I[ant IEDEBEEN TELT MEE. Het besturrr hoopt' dat ieder be-

zield, mag word.en van de gedachte dat men niet alleen voor zích-
zelf leeft maar ook voor de ander. Yfant u kunt zelf ook wat

doen. GESEURT DAT AL? Dan vind.en we d,at hartverwarmend' Ïvant
" juist dan kan de gemeenschap van Í{olwerd- bloeien'
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0p de ledenvergadering van DORPSBETANG van 17 jan. j.1. zíjn
verschillende d.ingen besproken aangaand.e d.e belangen van ons
d.orp - maar vooral het Z w e n b a d..
De burgemeester hanert maar op d.ie f 2r.000.--, nou èie
komt er wel-.

Ons ledental is na {JO, maar wie nog geen lid- is, kan zich
alsnog opgeven bi j G,v.d..Weg, Beyerts traat 6J, Holwercl.

De tuinprijzen werd.en uitgereikt, en t t bestuur vraagt een
ied,er om tt bij huis zo goed mogelijk te ond,erhoud.en, clat is
voor d,e keurd.ers ook beter.

.,-Laten we met el-kaar ervoor zorgen dat we ons dorp een fraai
{i,gezicht geven.

Tevens vragen we enkele autobezitters de auto niet in een of
and.er plantsoen te parkeren,
Goci geen vuil in greppels bij uw woni-ng want, mits goed bij-
elkaar gebonden of in een plastic zak ged.aan, wordt het elke
week opgehaald..
Laat ook vooral uw hond. zijn behoefte bij U thuis doen, maar
niet bij een ander in de tuin of op de trottoirs.
Bij voorbaat dank namens velen!
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# Garage A. DOUMA
van Aylvaval 22 I{OLWERD Telefoon 05197-258

VOOR A L UTi REPARATIES EN ONDERHOUD.

RUIM GESORIEERD ÏN

gebruikte

ACCES0IRES enz

Automobielen
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GARANTIE kunt U ook bij ons uitstekend



BETEI{ENr OPNÏEUÏr BE SI-M;*I
v_ernieuwen d.enkt kom danNTEUWE KOITEI{TÏE

SEEEDUTEEFTAP]JTEN
per meter vanaf

eens bij ons de
ZIEN !

naar d.e

PRTJZEN I !

]:itt over nieuwe meubels ?
{ip rijden -vrijtlijvenà] met ufabrieks toonzalen,
STEEDS IfrT NIEUÏiISIE en GESCHTKIE

g Verzoe ken van 1eden"
\TERTTCHI]NG KIOKS rRAAT .3ij huisno. 11 staat een nachtbrander vlakliu lu"*ens dÍenst voor--0"^'iAts deze nachtb"r"a"""""iílJ""rd 

uerd metvoor huisno. ,2: 0"" 
"""ii"lri* deze brander(2 kanten) en nog ae weg n.à, a" Visweg.

\TER],I C HTÏ NG I{EIIIIINGAÏIE G
Deze verlichti
leaen ;;;;;;i§u'i.l"iïi.B.en w. a1 zeer

, ','.": *+-\\z+Yrt:ïï1,3,,u§,tHr,,ue

; H0tuutfi0 --:-*-.-
Door d.e Middenstand.svereniging H.M,v. issedaan groot f 4oo.-_ t";-;;;ruve van rr"t ,*li;ri:";:f3riïkÏÍ/am tot stand door a" 

-s;]rà"Ï"r, 
st.Nicolaas_aktie

AIs ktap on de vuurpijl werd_lo?r^ug ;:;,; o"r, n O,Ï;i-;:i ffi:-f:;:"ssi";';J;J;' groot r j.000.-- t",, behoeve
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voor de wonj.ng

niet doorbrand.er
d.e Klokstraat

geruine tijd ge_
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I'ERTICH?ÏNG VAN AYTVAW'AÏ, -
Yerzoek van bewoners om vante maken. een doorbrand.er

STEtWASENREED.

paal no. O22B

S IRAATYERII CETING BEYERTSTRAAT .

verschillen.e bewoners van bovengenoemd.e straat zoud.engaarne zien d-at paal 01{1 een nachtÈrander werd en wel 0n on-derstaand.e reden:
Verschillende bewoners werken in l_ploegenstelseI, d.e enekomt laat thuis, terwijl antteren weer vroeg naar hun werk moe-ten.

zijn al-Ie door het bestuur kenb"r, *Y

ZWETtsAD.

Voornoemde verzoeken
maakt bi j g.en ï[.

I t Bestuur van Dorpsbelang in sanenwerking met het aktie-con-mité zwembad werd'op 17 ràbr. in Ternaard. een vergadering be-legd' met de andere Dorpsbelang-besturen uit de Gemeente ondervoorzitterschap van d.e heer K.Di jkman.
Aanwezig Dorpsbelang van Brantgum_Foudgum; Ternaard.; Hantun;N99 en Raard., alsmede Dorpsbelàng llijà.A1Ie aanwezigen worden *eÍko, geheten] waerna d,e voorzitter eenuiteenzetting geeft over d.e gu'ig ,r, ,"tii rondom het zwembadged.urende de afgelopen jaren, en zegt dat sr_epende het aktie_commité in r t leven is geroepen om te trachten d:.t baapiannieuw leven in te brazen. Na arres over d.it plan uitgelegd tehebben, vraagt de voorz. d.e reacties van de aanwe zigen.Brantgun-Foudgun ril-len gaarne een zwembad in Horwerd en zur-Ien dit punt op de agend.à zeLten van hun nog te houd.en ledrvergadering. vragen of het bad. voldoend.e capaciteit zal n"iiYen of bevoegd personeel aanwezig za, zí7n, ioorr. antwoord. d.athet een standaard plan van d.e méa.gei.ae lr{i j is, personeel in-begrepen. Blija staat positief achter oiï iran en zal dÍt be_spreken op d.e a.s. ledenverg. Hantr:m za1 ait ook in de leden_verg. bespreken. Nes wi.l evóntueer aan de aktÍe meewerkenrmaarziet het allemaal niet zo zittenromred.en men meer op Dokkum isgeori'ënteerd.; voo:?. merkt op d.at de kinderen in Holwerd. veelbeter aan hun trekken komen à"r, "r*rtueel in Dokkum. Raard. zaldit punt op de ledenverg. bespreken. Ternaard"zodra de antwoorden van de bovengenoemde led.envergaderingenbinnen zijn, kan het aktie-"o**iïà-"iïà"u""ia *o"d"n en naderoverlegd word.en.
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VAKKUN}ÏG TEGGEN EN

HANGEN VAN TIfii TAPIJIEN

EN GOBDÏJNEN

+++++++++

KOPEN in eigen dorp is een Dor.psbelang!

KOPËN bij een vakman is ieders belang!

voorlichten.
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DIT ALLES VINDT
UBIJDE

WARME
BAKKER

elkbrood. IEKKER EN IANG VERS
r e n t e- en R o z i j n e n b r o o d, met of zond.er spijse ORANJEKOEIGN . IAARTEN en 1IEIE SOORTEN GEBAK

E ROOIVÍBROODJES . LUXE BROO}JES - PUNTSROO}JES
e KRENTE-VIINIERS 

== alles uÍt eigen bakkerij ==
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vAtv sll\ttrrEFlEl\t
ELECTRO

Holwerd
6A5 WATERLEIDING

Ei gen reporatie-inrichting

STOFZUIGERS + WASAUTOMAIEN + KOE],KASTEN

RADIO + IEI,EYISTE + VERLICHITNG

ï[ij verkopen a1 onze artikelen tegen zeer
s c h e r p e prijzen en met een G0EDE GARANTIE

K0ELKASïEN en

DÏEPYRTEZERS
!lj4g11it zeer l.aas in prijs ! !
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KÀÀS IS BAITGA BAÀS !!
kaashuis met de grote sortering

Friese nagelkaas - reiarse kaas - Goud.se volvet
Ed'ammer í.u"" - Dieet kaas (zoutloos) - Iieet kaas (mager)

Fi jnste vleesrrarens
PROBEER OOK EENS ONZE BEKENDE SMIiISCHOTEI

1 l0 gram ROLIADE (van r t spit) ptus
110 gram HAM (unox) samen ur""rrï" /./ 3

IET 9f j Zaterd.ags KANT-EN-KIAAR NASI GORENGgemakkelijk en e n o r m 1 e k k e r.
Huisspecialiteiten: FRIESE NAGEIKAAS en

R0ï,LADE (van rt spit
D.SANGA - pollewei 2 - Tel. 421

in
1S

k a, as
BANGA baas

Binne jinn oan
ta?
Sjoch dan risrrwinkel
hawwe jÍm in

in NIJE FIETS
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xGREATE KAR
x FOAR IYTS EN GREAT !

?

"'t §Tinkeltsje -

SÍoerd Dylínr,an
Tit. 05t97.tt2 HOLWERT



RAIFFEISENBANK
WESTDONGERADEEL
de Kamp lla Holwerd

Telefoon 05197-534

Bij de plaatselij ke
I . RAIFFEISEN BAN K

kunt U voor,,biina alles', terecht
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hypotheken

- kre d.ie ten
- persoonlijke leni.ngen

- rekening-courant

- sal-arisrekeningen

- sparen (d,iverse vormen)

- effecten
- verzekeringen

- vakantiereizen
- reisd.eviezen

a

Vraagt U eens inlichtingen d.oor even bij ons
te Iopen.
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Elzinga vragelt _ Altiid stagen!
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Geruime trid 
1:3ds kan men beluisteren dat ,:::1: rigf.tinse_n wer :.nïere;:"'"ï:t::"ï^u:l "ï van verschÍ1_gezamenli;r. t! beoefenen, --se is oa de sport, o., j-;;;öi"u,
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Ook op verzoek van 2 venten& mef&boeren..en-2 ventend'e groente-
boeren is door het bestuur een verzoek uitgegaan naar B.en W.

om aan één kant van de Fonteinstraat, vanaf S.S'Adema tfm de

Srandweergarage, een parkeerverbod in te stel-1en

N U in d_e eerste plaats onze hartelijke d.ank voor d.e

spontane med.ewerki-ng van d.e H.H.Ad.verteerd,ers om d.it blafl te
kunnen u5-tgeven. Wel doen we een dringend verzoek aan d.e adver-
teerd,ers om de advertentie in mei klaar te leggen, opdat er
geen onnod.ig oponthoud, hoeft plaats te vinden. Bij voorbaat
d.ank.

Dit was het dan voor d,e eerste maal. GAARNE DUS NIEUSIE

ï,EDEN! U kunt zich opgeven bii het onderstaand-e bestuur van
Dorpsbelang. \'"

n' de Vries, voorzitter
G'v, d.. ÏIeg, sekretaris
J, van Duinen, Penningmeester
F . v. d. Ï/e ide , 2e voorzitter
P. G. Yisser
A. v. d. Wielen
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KWALITEITS

GROENTE

EN FRUIT

DE VAKMAN

H. BIERMA
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Schoonmàken
vervelend ? Misschien

Maar vast niet net
r een HOILAND-ELECTRO STOFZUIGEB

' iE d.an gaat het bijna vanzelf .

I xBovendj-en 1 iaar garantÍe opd.e
mo-Eor

Yerkrijgbaar bij uw winkelier

R. Brander r Holwerd
Gelukklg d-e wi-nter is weer voorbij. Ivtraar.nu word.t het
weer tijd. om het y R I E Z E N zelf tn de hand. te
houd.en.

\

i

' 0.a, MARïJI{-EN -
v . konstruktie) en

-*v"'

Daarom voor het
IlmT extra

seizoen een D f E p VR I E Z E R

k o r t i n g !!
ZAI§USSI - mlïFR0ST (net d.roge wand-
nog honderd. andere merken.

0ok
koelkasten
en
K o-m b i k a s t e n

=
Tevens een ruime sortering
EUI SHOUDEI,T JKE ARTII(EÍ,EN,
PoRSELEIN, ïrANnïERrrcHTIt{G
En STAANDE SCiIEMERIAMPEN
e n z"
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