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VERSLAG BEZOEK BURGEMEESTER.

!n juni was Holwerd uederom aan de beurt om de burgemeester en ega te ont-
vangen.

Wederom, omdat het echtpaar Sybesma eerder in april ons dorp bezocht. Nu

anenwel waren alle verenigingen uitgenodigd en middels dit blad alle inwoners.
Een tweede bezoek is altijd moeilijker daar er reeds veel besproken is, en de

vraag "komt er wel iemand" houdt je bezig.

Op de voorzitter na waren alle leden van het bestuur met dokter Maltha met de

bejaardenreis mee, zodat eerstgenoemde het burgemeesters-echtpaar ontving bij
de Ned.herv.kerk, alwaar de koster en twee kerkvoogden aanwezig waren om een

rondleiding te verzorgen. Uiteraard hiervoor nog onze hartelijke dank.
Bestaat er een betere manier om onze burgemeester in de stemming te brengen
dan hem achter het orgel plaats te laten nemen? Wij dachten van niet, gezien het
animo waarmede de heer Sybesma het orgel bespeelde. De klanken waren af en

toe niet al te best, doch dit scheen aan het orgel te liggen en niet aan de burge-
meester, zo werd althans met technische gegevens uitgelegd, maar aan schrijver
dezes was dit laatste geheel verspild.
Vervolgens togen we naar de "Nijhof" teneinde dit te bezichtigen onder leiding van de
directeur en de voorzitter van het bestuur. Enkele niets vermoedende bejaarden werden
nog verrast door de plotselinge aanwezigheid van een vijftal mensen in hun kamer.
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SPEELTUIN

Op 14 april van dit jaar was dorpsbelang weer eens "zichtbaar" aktief.
De speeltuin werd geverfd en wel in de meest wildste kleuren. Zo werd het weer

een fijn plekje om in te spelen voor onze kleinste dorpsgenootjes.

Maar blijkbaar denkt de wat oudere jeugd er net zo over. Die gebruíkt de speel-

tuin voor cross-baan of voetbalveld.
Jammer, want op deze manier wordt het spel van onze kleíntjes vaak verstoord.

We zouden jullie dan ook vriendelijk willen verzoeken om een andere plek voor
jullie aktiviteiten uit te zoeken. En gun onze kleintjes de speeltuin, want daar

is'tie toch voor!!

BERICHTEN VAN DE POLITIE - derde inzending

Pier Holwerd.

ln verband met de nieuw aan te leggen aanlegsteiger op het pierhoofd, werden
de gehele zomer al werkzaamheden verricht ter plaatse. ln het verleden was het
zo dat er vanaf de afslag laad- en losterrein/restaurant parkeerplaats, op de bus-

banen en de rechterzijde van de rijbaan naar het pierhoofd éénrichtingsborden



stonden geplaatst. Dit bleek echter niet voldoende. ln grote getalen reden auto's
en (bromlfietsers naar het pierhoofd. Mede vanwege de werkzaamheden en natuur-
lijk het massaal overtreden van dit bord, werd een hekwerk gedeeltelijk op de rij-
baan geplaatst met daarop weer een éénrichtingsbord. Men moet nu om het hek
heen rijden om op het pierhoofd te komen. De gehele zomer heeft de politie waar-
schuwend opgetreden. Ook dit bleek niet te helpen, zodat is besloten om overtre-
ders dit in het vervolg op een andere manier duidelilk te maken. Ook mag men
niet via de busbanen naar het pierhoofd. Voor kijkers e.d. blijft wat ons betreft
natuurlijk de mogelijkheid om b.v. de auto korte tijd te plaatsen op het laad- en
losterrein. Tevens mag ik u er op attenderen dat het terrein waar de nieuwe aan-
legsteiger wordt aangelegd, is afgesloten en is aangeduid met bordjes yqrboden-
toegang. Dit behoeft mijns inziens geen nadere uitleg.

Verlichtinq.

De dagen korten rreer behoorlijk. Voor we het weten is het alweer donker. Hier
en daar scftort nog al eens wat aan de verlichting van de (brom)fietsers. Dit be-
treft niet alleen kirderen. De o.lderen behoef ik niet op hun verantwoordelijkheid
te wiizen, maar laten de ouders/rrcrzorgEÍs nuel voor de donkere maanden de ver-
lichting van hun kinderen controleren en zonodig repareren.

UNDERHALD KIN NET UTSTELD WURDE II
Wy fersoargje mei És minsken graach Jo skilder- en 0nder-
hàldswurk.
Ek op nijbou binne wy berekkene.

Foar de selsdoggers steane wy mei ried en died klear
mei És produkten en adfys.

Ek v,ry fjochtsje om irs minsken oan it wurk te hàlden, en
mei Jo stipe is der noch hiel raaat te berikken;

Lit tis, en Jo houtwurk net yn'e kjeld stean.
: I ti.: :: i:.::::i:::,i:i 
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Fietsgraveren.

ln het verleden is het al meerdere malen voorgekomen dat gestolen/vermiste fiet-
sen door de ingegraveerde postcode + huisnummer weer bij de rechtmatige eigenaar
kon worden terugbezorgd. Na de graveeraktie bereikten ons vaak verzoeken om
alsnog de fietsen of nadien aangeschafte fietsen te laten graveren. Mensen die dit
alsnog willen kunnen hiervoor altiid terrecht. U kunt hieruoor contact opnemen met
de politie in Holwerd of Ternaard.

De plaatselijke politie
n.d. J.H.Tuinenga

PEUTERSPEELZAAL "US EARSTE BEGJIN".

ln de week van 3 t/m 6 september a.s. wordt er weer de jaarlijkse Open Week ge-

houden in de peuterspeelzaal. ledereen, die kinderen heeft in de leeftijd van plm.
2Y, tot 4 jaar is van maandag t/m donderdagochtend van 9-'11 uur van harte wel-
kom om een kijkje te nemen in de speelzaal, uiteraard mèt uw kind. U kunt dan
eens met eigen ogen zien, he het er allemaal reilt en zeilt.
De peuters zijn ,verdeeld in tvuee groepen, n.l.:
- de jongsten van plm. 21A - plm. 3 jaar op maandagF. en woensdagochtend o.l.v.

RACE,
TRIM,
SPORT of TOUR

ALÏTJD EEN KLASSE BETER ! !

Natuurlijk bij
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Frederiek van der Hammen + hulpleidster;
- de oudere kinderen van plm 3 - 4 jaar op dinsdag- en donderdagochtend o.l.v.

Jannie Fennema + hulpleidster.
Er worden allerlei dingen gedaan, zoals knippen, plakken, kleuren, kleien, verven

enz. en als het mooi yveer is, is er alle gelegenheid om buiten, in de afgeschutte
tuin te spelen.
De kosten voor 2 ochtenden per ureek bedragen i 22,50 p.kind p.maand.
Hopelijk tot ziens in de Open Week.

PROGRAMMA N.C.V.B. seizoen 198+1985.

Na een periode van rust, hopen we in september weer te starten met ons verenigingswerk.
Om u wat inzicht te geven, van onze aktiviteiten, ziet u ons programma van dit winterseizoen.

19 sept. Rayonvergadering te Anjum in de "Dobbe".
Spreekster: mevr, v.d.Kuur-Faber. Onderwerp: "Boekbespreking".

16 okt. Ds J.Y.Pijlman uit Harkema.
Onderrverp: "Wat zegt men wel of niet aan het ziekbed".

25 okt. Reisje naar '"Ter ltieulen Post" te Rotterdam.
6 nov. 6$iarigp N.G.V.B. - Harmqrie te l-eeumrden

Ondervuerp : "Sol idarieit".
20 nov. B C.E.Kuipers uit Drachten.

Onderwerp: "Lezing Friese Boek".
17 dec. Gezamenlijke Kerstavond,

15 jan.'85 Dhr K.Zondag uit Franeker.
Onderwerp: "Kostgongers fan de Hear".

19 febr. Jaarvergadering.

19 maart A/A-groep uit Leeuwarden.
Onderrverp: "De vrouw en het gezin met gebruik en misbruik van alcohol".

16 april Bakker G.Bouma uit Holrerd.
Onderwerp: "Voedingsmarde van het brood'.

mei Excurcie.
HET BESTUUR.

JAARPROGRAMMA T9S+1985 C.P.B. afd. Westdongpratul te Ternaard.

12 sept. Rayonvergadering in "it Sintnrm" te Holwerd.
Reisverslag door Joke Kelz,zer. Aan deze avond wordt medewerking verleend door
een muziekgroep. Ook zal er een fotowedstrijd worden gehouden.

8 okt. Mevr. Stavenga-van der Waals vertelt over het kerkelijk leven in Ghana. Op uitnodi-
ging van de Raad voor de Zending is zij deze zomer naar Ghana gereisd om het
kontakt te bevorderen tuisen de Ghanese en de Nederlandse kerken.

25 okt. Uitstapje naar de D.E.-fabriek te Joure.
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Voor al uw GLAS - VERF - BEHANG en GEREEDSCHAPPEN

Moderne LINNEN-WANDBEKLEDING (vraagt stalenboek)

of
ALUMINIUM VOOBZETRAMEN

Wij regelen uw subsidie-aanvraag

VRAAGT VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN

5 nov. Greatieve avond o.l.v. mevr. P.Meindertsma uit Raard.

dec. Kerstavond.

7 jan.'85 Dr P.D.Luyendijk van Ternaard spreekt over het onderwerp "Vrouw en genees-

middel".
febr. Culturele avond.

11 maart Mevr. Bergma, schoonheidsspecialiste uit Cornjum vertelt over huidverzorging.

15 april Jaarvergadering. Gourmet-avond verzorgd door de Nieuwe Weme te Dokkum.
mei Fietstcht.

AKTIVITEITEN: (bij voldoende deelname)

'l . Gesprekskring "Rondom het boek"
contactpers.: mevr. De Hoop, Smidstraat 31, Hantum - te|.05198-1403.

2. Cursus Brooddeeg, 3 lessen in november.
Contactpers.: mevr. Boonstra,.Voorstraat 12, Holwerd - te1.05197-1554,

3. Naaicursus, 1x in de veertien dagen. Contactpers.: zie onder 2.
4. Cursus "Verzekering!'.

Contactpers.: mevr. Rensma, Kooilaan 1, Ternaard . te1.05198-1404.

DAGJE NAAR AMELAND - Tocht O.v.D. 27 juni 1984.

Het was weer zover dat de bewoners van Holwerd bericht kregen van de commis-
sie voor een dagje uit! Waarheen?
Dit bleef geheim, doch er bleek toch een lekje te zijn!
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Want er werd gefluisterd, het ging naar Ameland. Verslaggever, dacht bij zich
zelf, dit kan niet. Doch het bleek wel zo, want op woensdagmorgen om kwart
over acht stond er een FRAM-bus, die direct buiten het dorp rechts af sloeg en
toen links, dus er bleef geen twiifel over, het moest Ameland worden.
Na een boottochtje belanden we dan op Ameland; 37 ouderen, 6 commissieleden
en Dr L.Maltha, die gelukkig, voor zover ik weet, geen dienst behoefde te doen,
alles liep op rolletjes. Op Ameland stond weer een FRAM-bus, met als chauffeur
de heer Edes. Met de heer Edes ging het eerst naar Buren, waar de koffiestop
werd gehouden in hotel "de Klok". Het was tip top in orde. Na de koffie een
film over Ameland, ook in "de Klok", dit was zeer interessant.
Hierna over allerlei urcgen door de camping "Klein Vaarwater" en "Duinoord"
met een verslag van Eds over van alles en wat daar te beleven is. Vervolgens
ging het naar Nes. Hotel "Aneland" voor de broodmaaltiid. Deze maaltijd was
geweldig! ledereen kon genoeg krijpn en er was van alles op tafel.
Vandaar ging het door camping "Roosduinen" naar Ballum, waar veel uitleg over
het dorp enz. Toen op naar Hollum, waar de "Oudheidskamer" werd bezocht.
Thee of "iets anders" werd gebruikt in hotel "Onder de Vuurtoren". Buiten regen-

de het een beetje, doch we zaten heel gezellig bijelkaar.
Het werd weer droog en de zon kwam er weer door, zodat de terugtocht werd
begonnen, en alweer door onbekende paden en wegen, en steeds weer uitleg van
de heer Edes. Deze man heeft zich uitermate perfect gedragen en zal wel moe ge-

weest zijn van het praten. We kwamen weer bij de boot, die ons weer huiswaarts bracht

VOORSTRAAT2
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ln Holwerd weer een FRAM-bus met als chauffeur Jetse Ploeg. Op de Pöllestond
het muziekkorps "de Bazuin" en ging het onder vrolijke klanken naar "it Sintrum"
waar onder het genot van een kopje koffie de dag werd afgesloten. Hier werden
wij verrast met een bezoek van de burgemeester Sybesma en zijn vrouw. Zij spra-
ken met deze en gene en in de andere zaal met besturen van verschillende vereni-
gingen uit Holwerd. Verslaggever dankte de "Commissie" voor deze onvergeteliike
dag met de wens: bij leven en welzijn tot een volgend iaar! ln 't kort kan nog

worden gezegd, op Ameland zijn we OVERAL geweest en zo blijkt ook weer dat
je het niet altijd ver behoeft te zoeken, en dat er dicht bij je woonplaats genoeg

te zien en te beleven is, dankzij goede voorlichting zoals deze dag ook weer geble-

ken is! verslaggever.

BRADERIE of GALERIE ?

Even leek het er op dat het hetzelfde is, maar per 1 september is het weer ge-

woon galerie.
N.l. na een daverende start (2 juni opening) was het 2 maanden stil. Eind augus-

tus heb ik mijn zolder eens even flink opgeruimd en de braderie ten bate van de
galerie gesteld, waardoor het een enorme rommel was, maar ook erg druk. Dat is
in de galerie wel eens anders. En dat is jammer, Emeer omdat men niet weet wat
men mist!
lk probeer n.l. iets volstrekt unieks naar Holvverd te halen elke keer.
Wat is een galerie? Volgens het woordenboek een ruimte om kunst te tonen (beel-

dende kunst). Volgens de opzet en instelling die ik er op na houdt is het de ruim-
te die ik heb opengesteld voor p.rbliek om allerlei soorten kunst te kunnen komen
bezichtigen eventueel voelen of horen. Kunst die ik zelf beoordeel voordat ze bij
mij binnen komt van al dan niet erkende kunstenaars(ressen). Het is ook te koop
wat de meeste mensen ook niet direkt beseffen, maar de entree is vrij en iedereen
is welkom.
lk zal graag persoonliik aandacht besteden aan elke vraag die mij wordt gesteld,

om de mensen hier iets te geven wat er nog niet was.

Mag ik mijzelf hierbij nog even voorstellen voor degene die mij nog niet kent?



Mijn naam is Henri Besselink en ik heb mijn opleiding aan de academie voor
beeldende kunsten "Academie Minerva" in Groningen gehad. lk ben afgestudeerd
aan de vrije richting.
lk schilder aquarell en olieverf, Stilleven, Landschap, Portret, en houdt mij op
het ogenblik bezig met fotograveren en objekten. Geef tevens teken- en schilder-
lessen aan huis voor de liefhebber.

De komende maand vanaf 1 september, zal Hendrikje Mol

uit Ezinge (Gr.) exposeren met recente schilderijen.

Van harte aanbevolen!

H. Besselink.

Het oog der afgumt ziet tot eigen leed en pijn

slechts het vreemde groot en al het eigen klein.

Uw adres voor:

*
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Het dorpsbelang werd nogal eens benaderd door dorpsgenoten met de vraag of het
ook mogelijk was de weekenddiensten van onze huisartsen in dit krantje af te druk-
ken. Gelukkig kunnen wij aan deze wens voldoen.
AVONDDIEf,STEII: mflrd.g: rtusdcnd

dnd.e : Ílr v.d.bgt
WEEKEITIDDIEITSTET{:

2 sept.: Dr Luyendiik
I sept: Dr u.d.Lugrt

15 sept.: Dr Maltha
22 sept.: Dr v.d.Lugt
30 sept.: Dr Maltha

uoe@: Dr Maltha
dondcdag: Dr Luyendiik

4 nou.: Dr taltha
11 nov.: Dr Luyendiik
18 nov.:
25 nov.: Dr v.d.Lugrt

1 dec.: Dr Luyendiik
9 dec.: Dr v.d.Lugt

16 dec.: Dr Luyendiik
23 dec.:
Kerst : -
30 dec.: Dr Maltha
Oud en.
Nieuw

6 okt
14 okt
21 okt
28 okt

Dr v.d.Lugt
Dr Luyendiik
Dr v.d.Lug[
Dr Luyendiik
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