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Beste bewoners van Holwerd en omstreken,

Hierbij weer een bericht van onze kant. Nu de meeste zomervakanties weer
afgelopen zijn worden er weer datums geprikt om te vergaderen.
De afgelopen maanden zijn wat dat betreft rustig verlopen.
19 Juni ringrijden in de Voorstraat waar veel belangstelling voor was hiervoor
onze hartelijk dank voor uw aanwezigheid en vrijwillige gaven.
16 Juli zakslaan bij de molen boven de Holwerdervaart. 30 Juli kupke stekke
in de Kegen en l3,augustus barbecue op de camping. Deze avonden zijn ge-
organiseerd door de werkgroep Toerisme en Recreatie om de Holwerder
bevolking samen met de recreanten vaó de camping en de omgeving te ver-
maken.
Deze avonden waren om te beginnen zeer succesvol.
De werkgroep is opgericht door het bestuur van de Ondernemers Vereniging
Holwerd (O.V.H.) en Dorpsbelangen om in het dorp meer aktiviteiten en eve-
nementen te verkrijgen en dit samen positief naar buiten te promoten.
Hierbij hulde aan de werkgroep en sponsors die deze aktiviteiten mogelijk
hebben gemaakt.
Voor het volgende jaar zijn er al weer plannen om zulke avonden en dagen te
laten plaatsvinden.
De contacten met de O.V.H. en Dorpsbelangen zijn zeer goed.
- Verder nieuws is dat onze speeltuin en dorpstuinen door een deskundig
team zeer goed onderhouden wordt, primazo.
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- Na een onderhoud op het Gemeentekantoor over bestaande en nieuwe bestem-
mingsplannen voor huizenbouw blijkt dat er nog 1 bouwkavel op de Teebus en 3
kavels op de Fonteinstrjitte (leltsjebuorren) over zijn. Het is daarom een goede zaak
hiervoor op tijd bij te zijn wanneer u met bouwplannen rondloopt. Subsidies zijn

Í10.000,- op bouwgrond en premiebeschikkingen op bouw zijn niet eeuwig meer te
verkrijgen. Daarom is snelheid geboden om hiervoor in aanmerking te komen.
lnlichtingen hierover zijn vrijblijvend te verkrijgen bij:
dhr. D.J. de Jager
afd. Gemeentelijke Ontwikkeling
Gemeentekantoor
Dokkum, tel. 051 90-98747
Want het is zeer goed wonen op een dorp waar goede bestemmingsplannen en
huizenbouw tegen betaalbare prijzen te verkrijgen zijn. Verder is hierover nog te ver-
melden dat het tijd is om een nieuw bestemmingsplan te ontsluiten.

Dit zal waarschijnlijk de "lest" worden het is nog een te verkavelen stuk grond
tussen Waling Dykstrastrjitte en Hemmingawei.
- Over het ontwerp streekplan voor de provincie Friesland is nog te vermelden dat
geprobeerd wordt om i.s.w. met de Ferniening fan Lytse Doarpen hierin inspraak te
verkrijgen.
!n dit plan opgesteld door het provinciaal bestuur wordt onvoldoende aandacht aan
de kleine kernen besteedt.
Door enkel de nadruk te leggen op de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de
stedelijke kernen komt het platteland er veel te bekaaid af. Het is een goede zaak
vanuit het dorp samen met onze O.V.H. en Dorpsbelangen initiatief daartoe te ont-
plooien.
Getracht moet worden een ondernemingsplan op te stellen waarin de wensen en
kleeën van de bevolking staan.
Gaarne uw reactie hierover liefst schriftelijk.
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BEBICHTEN UIT DE ONDERNEMERSVERENIGING

Het zomerseizoen zit er weer vrijwel op. Terugkijkend op de zomermaanden heeft
het weer ons danig parten gespeeld, waardoor vele toeristen zijnt huis gebleven oÍ
vroegtijdig huiswaarts keerden.
We hebben ondanks het slechte weer een aantal geslaagde aktiviteiten gehad, zo-
als het'beuk em d'r yn' boven de Holwerder vaart, kupke stekke en een barbecue,
akiviteiten die veel mensen trokken en zeker voor herhaling vatbaar zijn.
Verder is inmiddels het Toeristisch RecreatieÍ Ontwikkelings Plan Holwerd gereed-
gekomen, dat eind september otÍicieel aan het College zal worden aangeboden in
Holwerd.
Op basis van een analyse van deze huidige situatie en een literatuurstudie worden
in het rapport een vijftigtal aanbevelingen/voorstellen geformuleerd om toeristisch
recreatieve ontwikkelingen uit te breiden dan wel te stimuleren.
De O.V.H. is inmiddels in nauwe samenwerking met dorpsbelang al weer gestart
met het ontwikkelen van aktiviteiten en evenementen voor volgend jaar en met inzet
en enthousiasme van iedereen staan er voor volgend jaar weer een aantal leuke, in-
teressante en sportieve dingen te gebeuren.
Wat betreft het havenprojekt nog enkele opmerkingen:
Het Waterschap Friesland wil het stuk grond van de rioolzuivering verkopen, de ge-
meente heeft of geeft hiervoor geen financiën, hoewel het havenproject als een
noodzakelijke voorziening wordt gekwaliÍiceerd. Dit betekent dat Holwerd het stuk
grond zelÍ zal moeten aankopen. Hiervoor is een aanzienlijk bedrag noodzakelijk
(een precies bedrag is nog niet bekend, daar de onderhandeling nog niet zijn afge-
rond).
Willen wij in Holwerd een passantenhaven voor de kleine toervaart en de kleine
watersport, zoals kanovaren, dan zullen wij met z'n allen de schouders eronder
moeten zetten en zal er ook van de inwoners van Holwerd een geldelijke bijdrage
gevraagd worden.
Voor toekomstige toeristisch recreatieve ontwikkelingen is deze aankoop beslist
noodzakelijk vinden wij.
Steun daarom allen de akties om voldoende fondsen te werven voor dit projekt.

RECREATIE.AKTNITEITEN BRACHTEN ONDANKS SLECHT ZO.
MERWEER TOCH NOG VAI(ANTIEPLEZIER IN HOLWERD

Het afgelopen voorjaar is door de ondernemersvereniging van Holwerd in samenw-
erking met het dorpsbelang een toeristische werkgroep opgericht. Deze werkgroep
treeft als taak te proberen het toerisme in Holwerd te bevorderen.
ln haar eerste vergadering kwam men tot de conclusie dat er tijdens de vakantie-
rnaanden voor de hotel- en campinggasten in Holwerd 's avonds weinig te beleven
viel, waarin verandering moest komen.
Deze werkgroep heeft op haar beurt een vrijwilligers-recreatie team in het leven ge-
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roepen bestaande uit: Egbert Boonstra, Sija en Rinse v.d. Wal, Sjoukje Hartman en
Jan Wegeling.
Omdat dit team pas in juni ging Íunctioneren heeft zij zich beperkt tot een drietal
aktiviteiten namelijk: Het zakslaan bij de molen, het kÉpkestekken op de camping en
een barbecue-avond met spelaktiviteiten als spijkerslaan en koemelken. Ondanks
dat het weer niet altijd meezat was er ruim voldoende deelname en belangstelling.
Met name het zakslaan heeÍt meer dan vierhonderd belangstellenden getrokken.
Kenmerkend voor alle avonden was welde sportieve en gezellige sfeer.
Dit kwam goed tot uitdrukking in het commentaar over de barbecue-avond in de
Dockumer Courant namelijk "Holwerders zijn goed in het koemelken maar ook in het

bierdrinken". De re-
acties van de cam-
pinggasten waren
veelal positieÍ, één
daarvan luidde
"Gelukkig toch wat
vakantiesÍeer on-
danks het slechte
wger".
Als gevolg van het
succes van de ak-
tiviteiten van dit jaar
heeft de onderne-
mersvereniging be-
sloten voor het vol-
gende jaar meer
aktiviteiten op haar
programma te zet-

len.Zij wil een ieder van harte bedanken voor het slagen van de aktiviteiten van de
afgelopen zomer en met name het voornoemde recreatie-team.
Douwe Kuipers, de vrijwillige brandweer, de E.H.B.O. en draaiorgel "de lnsulinde".
Wij hopen ook in 1994 op ieders belangstelling en medewerking om een gezellig en
gastvrij Holwerd te kunnen realiseren.

De werkgroep toerisme.

DE ONDERNEMERSSCHOENEN AAN....

Al enkele jaren lezen we advertenties in verschillende bladen over een bedrijf in
Holwerd, wat voor ons en menig ander nog vrij onbekend is.
Daarom hebben we de ondernemersschoenen aangetrokken en zijn er op uitgetrok-
ken om dit bedrijf nader te verkennen. Het vestigingsadres is niet moeilijk te vinden,
dat zetelt aan de Stationsweg nr. 18 in Holwerd.
Zoals aÍgesproken troffen we de eigenaar op afspraak aan. Er werd ons koffie aan-
geboden en onder genot van die koffie rees onze vraag, wat is en wat doet Van der
Bos Automatisering. Hierop werden we uitvoerig door de eigenaar ingelicht.
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Hesselvan der Bos is mijn naam en onder die naam heb ik in 1985 mij als het be-
drijÍ Van der Bos Automatisering in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel in laten schrijven. Mijn bedrijf is jong en dynamisch en richt zich voorna-
melijk op lndustriële Automatisering en deels op Agrarische Automatisering.
lndustrieel bekeken is het adviseren, ontwerpen, tekenen, bouwen van schakelkas-
ten, installeren, schrijven van software en inbedrijÍstellen van te automatiseren ma-
chines en processen of meet- regelsystemen in Íabrieken de voornaamste taak van
hët bedrijf.
Op Agrarisch gebied worden voornamelijk schakelkasten en besturingen op maat
ontworpen voor de ventilatie en koeling van aardappelen. Werkplaats en kantoor zijn
ook gevestigd op dit adres. Op het kantoor worden met komputersystemen tekenin-
gen en software ontworpen voor de besturingen.
lnstalleren en inbedrijÍstellen van de besturingen gebeurt bij de klanten aan het be-
drijf. Ook wordt veel werk op freelance basis bij klanten aan het bedrijf uitgevoerd.
In 1985 had ik naast mijn bedrijf nog een volledige baan bij Beenen Electrotechniek
in Gorredijk als allround technikus in de besturingstechniek.
Daarnaast heb ik alle vrije tijd en ondernemersgeest in mijn bedrijf gestoken en na
een Ílinke groei moest ik 1991 mijn vaste baan opzeggen en overschakelen naar
mijn eigen bedrijf. En nog steeds is het bedrijÍ groeiende, er moet geregeld werk aan
derden worden uitbesteed om alles op tijd uitgevoerd te krijgen. Ook de aquisitie, in-
koop van apparatuur en verkoop van gedeeltelijke of komplete besturingsinstallaties
worden allemaal door mijzelf verricht.
Al met al een druk bezet leven en hard werken maar toch een bedrijÍ waar ik met
veel plezier aan werk en dat komt dan voornamelijk uit de grote variatie en specialis-
me van het werk. Ondertussen is alle kotfie opgedronken en worden we uitgenodigd
om het een en ander te bekijken.
Op kantoor konden we de computers met CAD systemen bewonderen en werd
uitvoerig gedemonstreerd hoe met een computer een tekening wordt ontworpen en
daarna met een plotter keurig wordt getekend.
ln de werkplaats konöen we een vrij groot schakelpaneel voor een rioolgemaal voor
het Waterschap Fries'land op Schiermonnikoog en Carwash lnstallatie besturings-
kast voor een milieutechnisch bedrijf in Groningen bekijken.
Na afloop van dit interview en de rondleiding waren we onder de indruk van allgs
wat hier omgaat en kunnen we een ieder die geïnteresseerd is in techniek aanbeve-
len om bij dit gespecialiseerde bedríjf eens een kíjkje te gaan nemen.

GRANAET PRAET (Dockumer Courant 26/8/931

Nog eeÍkes en dan kom ik weer foar't licht. 'k Bin benijt at 'e Dockumers nog feest-
Íiere kinne... An't programma sil 't niet lège, da's machtig moai, kin 'k niet anders
sége.
Wer't ik wel met sit is ut folgende. leuwen lang he'k rustig slape kinnen. Ommers
Dokkum war de Granaet en de Granaet war Dokkum. Dat is niet meer su. Dokkum,
tsja ik kin ut amper Ét mien kaken krije, is fandaag de dag Boni... BoniÍaciusstad.
De arme man must es wete. Hy sÍ him in syn graf omdraaie. Ut is ok niet nieks: Sa
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slane je met un bile de kop in en der wurdt moai weer speult met je naam.
D'r is al Bonifaciusdrank en die't lid is fanne blaue knoop kin Bonifaciustee kope.
Minsen, wat staat ons nog te wachten...?
lk wil d'r niet langer over prate mar at jim mij Íergete en alleen nog mar aan
Bonifacius denke, ferhuus ik nar un andere Friese stad. Dèr seg ik wat. Dokkum sÍ
in Íoarbeeld nimme mutte an andere steden.
Dokkum.... watersportstad?
Toeristen-wethouder Durk de Vries mut d'r mar om dinke, niks komt Íansels.
Dokkum kin en mut beter promoot wurde.
Volgend jaar mut d'r in Dockumer skutsje komme. Dat mut niet foor de wal lègen
blieve Íansels. Nee, at d'r pommeranten komme, dan d'r met Íare. Met'e Dockumer
Granaet in 'e sylen wurdt dat in prachtig stuk promoasje. En Íansels mut Dokkum
met doen an ut skutsjesilen. De bemanning is d'r al. Haye Sybesma an 't roer. En
Hans Wiegel eefkes frage wer at je die moaie skipperspetten kope kinne.
Jan Walda mut in um blaue kiel an't silen. Durk de Vries mag de sydswaarden op-
hale en sakke late, mar niet eerders fansels at Haye ut seit.
Aukje Visser blieft in 't roeÍke. Sij sorgt Íoor de koffie en past op'e sleutel fan 'e kast
met Beerenburg.
Dokkumer en Dongeradelers jim siene ut al foor jim dink? Ut deur de grachten gli-
dende skutsje Dokkum. At't mut gaan we nar de hoffiver in Den Haag!!
Haye teugen Ruud: En nou blieve we hier Íoor de róten lègen krekt sulang tot jou
öns in nije diek Liwarden-Dokkum geve.
Beste minsen tot frijdagmiddag halÍ vijÍ op'e Syl. lk femtacht jim allegar.

ROEKEPRAAT UT HOLWERT looct umer Courant 2-s-s3l

Oan de Granaat...
Yn 'e Dockumer Courant fan 26 augustus stie in stikje Ían dy. No, wy kinne És dat
hielwol yntinke... Ían it earste nei it twadde plak is wier net sa aardich... Mar wy ha
rcl in hiel goed alternatyf foar dy!
Kom nei Holwert, it grutste doarp fan Dongeradiel! Fansels, it is gjin stèd, mar dat
hoecht dochs gjin stroffelstien te wëzen? Neffens it College is it hjir hiel goed wen-
ien... Do kinst wol by Ís yn 'e haven lizze... Dèr is no noch neat, mar hy komt der
uol, hat de Wethàlder sein... Dit jier is it jild op, maar faaks is der takom jier wol wat
tm 'e ponge... As it net opbr0kt wurdt foar dat sk0tsje fan Dokkum Íansels... want
dàn fiskje wy wer efter it net... Salang't de haven der noch net is, kinsto moai by de
nÍne lizze, of... asto dat leaver dochts, neist'e pier yn see...!!
Yn itsintsje lizzele loaikjen en sa no en dan in praatsje meitsje meide walÍisk... Do
bist dan net mear allinne en leist net mear yn 't tsjuster lykas no...! Do moatst it mar-
És gPed yn dy omgean litte...
lsto dy yn Dokkum net mear n0mer ien en efterÉtset Íielst, kom dan mar moai by
ilr Wy witte yn Holwert sa stadichoan mar al te goed wat it is om efterÉtset te wur-
É:n!!!!

Grietnis fan in Roek
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ONTSPANMNGSMIDDAGEN/AVONDEN vERzoRGrNGsHUIs "MJHoF"

29 sept.: BINGO 19.30 uur

6 okt.: Mondorgelgroep "Ons genoegen" 14.30 uur
Harlingen

12 okt.: Toneelavond "Pro Rege", Holwerd 19.30 uur

20 okt.: Dia's 19.30 uur

27 ol<l:. zie hieronder

29 okt.: ?

ledereen is van harte welkom in 'de Nijhof'.
Direktie

AAN DE INWONERS VAIT HOLWERD EN WIJDE OMGEVING!

Mede in verband met de'verhuizing'van onze NijhoËbewoners naar elders wordt -
door de Vereniging van Dorpsbelangen - een feestelijke bijeenkomst georga-
niseerd in de Recrealiezaal van de Nijhof!
De bijeenkomst wordt gehouden op WOENSDAG 27 OKTOBER a.s., aanvang
í4.30 uur.
Onder het genot van een hapje en een drankje zal - in goed overleg met de Nijhof-
direktie - een feestelijk programma worden gepresenteerd waarbij uitsluitend wordt
opgetreden door plaatselijke coryÍeeën!
De bijeenkomst is toegankelijk voor IEDEREEN en dat betekent dat wij rekenen op
een volle zaallll

Dus woensdag 27 oktober: op naar De NijhoÍ!!!
(voor vervoer graag een teleÍoontje naar Taxi Dijkstra,lel. 1377 of 1260).

r STERVEN KUN JE SAMEN....

Soms komen zieke mensen in de situatie dat ook medisch handelen geen enkele
uitkomst meer kan bieden. Na enige tijd volgt dan dikwijls de vraag van de patiënt:
"Kan ik - mag ik niet thuis sterven in mijn eigen vertrouwde omgeving?" Die vraag
kan ook uit de naaste omgeving van de patiënt komen, vaak verbonden met een an-
dere vraag: "Kunnen wij dit tot het einde volhouden?"
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ln navolging van de reeds bestaande projecten "Thuis sterven" is nu ook in onze
regio de Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noord-Oost Friesland opgericht. Het afgelo-
pen jaar heeft een initiatiefgroep zich gebogen over de mogelijkheid tot het realise-
ren van deze vorm van terminale thuiszorg in Noord-Oost Friesland.
ln deze initiatiefgroep waren medewerkers van verschillende zorgdisciplines verte-
genwoordigd. Er is inmiddels een werkgroep gevormd.

Onze doelstelling is het verlenen van aanvullende en ondersteunende hulp in termi-
nale situaties, door de inzet van getrainde vrijwilligers.

Voor verdere inÍormatie kunt u terecht bij de coördinatoren van de Vrijwillige
Terminale Thuiszorg Noord-Oost Friesland:

Greet de Boer, 05198-1028
Jetske Reidsma, 051 90-961 52.

PIAYBACKSHOW IN HOLWERD

Op vrijdag 12 november houdt Henk's CD shop wederom een playbackshow in't
Sintrum te Holwerd. Dit is dan alweer de vijfde keer dat dit spektakel wordt gehou-
den. Het gebeuren wordt ook nu weer omlijst met de drive-in discoshow van
"Satellite Sound" uit Kollumerzwaag.
Daar het altijd moeilijk is om genoeg plaatselijke deelnemers te krijgen, wilden wij
uw vereniging vragen om de steun voor deze playbackshow, door de leden aan te
sporen om mee te doen met deze gezellige gebeurtenis.
Als beloning voor deze medewerking stellen wij f 100,- beschikbaar voor uw vereni-
ging als 1 van uw leden de beste van de playbackshow wordt.
Voor alle deelnemers is er een herinnering. Verder zyn er voor de jeugd tot 14 jaar 3
prijzen te winnen en voor de groep boven de 14 jaar zijn er ook fraaie prijzen te win-
nen, en bovendien een schitterende wisselprijs.
Verder kan de winnaar nog een optreden krijgen in de Tapperij, waar ook nog wat
zakgeld mee te verdienen valt. Dus genoeg prijzen te winnen en om er een leuke
avond van te maken.
Hopelijk wilt u uw leden aansporen om mee te doen, zodat wij dit evenement door
en voor Holwerd kunnen doen. Bijvoorbaat onze hartelijke dank.

En tot ziens op de Holwerder Playbackshow op 12 november a.s. in 't Sintrum.

Groetjes van Henk & Maaike, CD shop
Visweg 18, te|.2079.

PS.
Hierbij is een deelnemersformulier afgedrukt. Dit Íormulier kunt u inleveren voor 1

november a.s. Ook kunt u verdere inlichtingen krijgen bij Henk.
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Deelnemerslijst voor de Playbackshow op vriidag 12 november
in 't Sintrum te Holwerd.

Eigen naam:

Adres:

Woonplaats:

Na te doen artiest of groep:

Lid van de vereniging: ........

Banknummer van de vereniging:

lk wil tevens graag de videoband van + 2 uur. (Kosten í 30,-) ia / nee*

'doorhalen wat niet van toepassing is

Dit formulier en de muziek inleveren voor 1 november bij:
Henk's CD shop, Visweg 18, tel.2079

DE WALVIS

De Ploos van Amstelschool en de Tsjelke kregen een uitnodiging voor de onthulling
van de walvis op de pier te Holwerd.Vier kinderen van de Ploos van Amstel en vier
van de Tsjelke mochten mee.
Dat waren van de P. van A.: Alie, Akkelien, Jolanda, lJbert. En van de Tsjelke:
Richard, Hannah, Geartsje en ik (Leentsje). En ook nog twee meesters gingen mee.
Om tien uur vertrokken we naar de pier. Toen we er waren gingen we naar de boot
Rottum die zou ons naar de walvis brengen. We kregen eerst wat drinken en gebak.
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Daarna was de
onthulling. Maar
dat ging een beetje
mis.
Ze hadden over de
kop en de staart
van de walvis plas-
tic gelegd, dat
waaide eraf.
En naast de kop
van de walvis had-
den ze een buis
vastgemaakt met
een hele lange
b ra n dwee rs lang
dat eindigde op
een kraan in de
boot.
Want uit die buis

moest water sproeien. Maar dat ging ook mis. De boot ging draaien en de brandw-
eerslang raakte in de schroef. Ze hebben hem aÍgesneden.
Toen draaiden die mannen de kraan open, een man werd nat en de andere mensen
een beetje. Er was ook champagne. De beeldhouwer was er ook en hij heeft ook
een kleine toespraak gehouden. We hebben ook nog broodjes gehad. Dat was lek-
ker! We hebben (onze school en de P. van A.) ook bij de kapitein gekeken. En toen
waren we weer bij de pier. We zijn op de Íiets teruggegaan.
En 's middags moetten we weer naar school.

Leentsje Keekstra.

VERORDENING TWEEDE WONINGEN DONGERADEEL

Ter bescherming van het woon- en leefmilieu in de dorpen heeft de gemeente don-
geradeel sinds 1 januari 1985 een verordening die het gebruik van woningen als re-
creatiewoning tegengaat. Op grond van deze verordening is het niet toegestaan om
zonder ontheffing een woning als vakantiewoning te gebruiken.
De gemeente kan dit eventueel met behulp van bestuursdwang aÍdwingen en zono-
dig de woning afsluiten. Ook kan een boete worden opgelegd. Het doel hiervan is
woningen voor permanente bewoning te behouden. Door toenamen van het aantal
recreatiewoningen neemt het aantal permanente bewoners af.
Met name in de wintermaanden staan veel woningen dan langdurig leeg. Dat komt
de leefbaarheid niet ten goede.

OntheÍÍing
Burgemeester en wethouders kunnen onthefÍing verlenen van dit verbod, als zij vin-
den dat het pand niet geschikt is voor permanente bewoning. Ook als de eigenaar
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kan aantonen dat het pand niet voor permanente bewoning kan worden verkocht
wordt ontheff ing verleend.
De eigenaar zal dit moeten aantonen door het betreffende pand binnen een half jaar
tenminste tweemaal voor een redelijke prijs te koop aan te bieden in de plaatselijke
dag- en/of nieuwsbladen. Potentiële kopers moeten zich dan bij het college van
B&W melden. Het pand dient dan te worden aangeboden voor de waarde welke het
pand naar verwachting zal hebben voor permanente bewoning.
Deze waarde moet worden vastgesteld in onderling overleg op basis van taxaties
door twee taxateurs, waarvan er één is aangewezen door de verkoper en één door
de gemeente. Als niet tot overeenstemming kan worden gekomen, wordt door de
kantonrechter een derde deskundige aangewezen, die een bindende prijs vaststelt.
Ontheffingen zijn persoonsgebonden. Dit betekent dat bij verkoop van een pand de
nieuwe eigenaar opnieuw onthefÍing nodig heeft.

Bestaande recreatiewon i n gen
Voor woningen die al in gebruik waren als recreatiewoning, voordat de verordening
in werking trad, geldt een overgangsregeling. Die komt er op neer dat deze eigena-
ren automatisch een ontheffing hebben. Bij verkoop voor permanente bewoning ver-
valt deze ontheffing echter; die blijft dus niet op het pand rusten.

Deze tekst is een vrije weergave van de voorschriften en hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend.

HET VERLEDEN VAI{ HOLWERD

Omdat het uitgeven van een boekje veel geld kost en Dorpsbelang Holwerd maar
een klein budget heeft, is er besloten een klein aantal boekjes te laten drukken. Het
risico om met een groot aantal niet verkochte boekjes te blijven zitten, is te groot.

Een ieder die graag een boekje van + 70 pagina's met o.a. 34 Íoto's wil hebben, ra-
den wij aan om binnen 14 dagen na het verschijnen van dit boekje, onderstaande
bon bij één van de bestuursleden in te leveren. U bent er dan zeker van dat er een
boekje voor u is. De prijs van het boekje zal f 17,50 zijn en we hopen dat het voor
eind oktober verkrijgbaar is bij één van de bestuursleden.

ll
i

Aantal:

i Handtekening: i
l-l
L--------- -------J
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DE SPEELTUIN

Ondanks het slechte weer van deze zomer, werd er toch fijn gespeeld in de
speeltuin. Helaas waren er ook enige klachten te horen. Het grootste struikelblok is
de glijbaan en wel het net, waar de kinderen bij op moeten klauteren om boven te
kunnen komen. Hierover is kontakt opgenomen met de gemeente.

U hebt regelmatig een aantal heren in of bij de speeltuin kunnen zien.Ze gebruikten
de speeltuin niet als trimbaan, maar waren geheel vrijwillig de perkjes aan het
schoffelen.

We willen deze heren, te weten Jaap van Hulst, Gerben Venema, Pieter v.d. Ploeg,
Drewis Dijkstra en Sieger Venema hiervoor hartelijk bedanken.
Ook Harm v.d. Ploeg was bijna iedere week in de speeltuin te vinden, met zijn gras-
maaier wel te verstaan. Harm bedankt.
En mochten er meer vrijwilligers zijn, die niet bij dorpsbelang bekend zijn, voor u
geldt natuurlijk ook onze dank.

Drukwerk om

Brqndsmo Offsetdrukkerii Ferwerd
Niiebuorren 20, 9172 MZFerwerd - tel. 051 8 l-l 330

Postbus 16, 9172 ZS Ferwerd
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KWAITTAAIAGENDA

Oproep aan alle verenigingen, klubs oÍ instanties die betrokken zijn bij het organise-
ren van aktiviteiten op het gebied van kultuur, sport of andere ontspanning.
Maak ook uw aktiviteiten bekend door uw opgaven voor de kwartaalagenda door te
geven.
Opgave voor 11 december.

Zo nu en dan wordt er aan ons gevraagd naar een adressenlijst van alle verenigin-
gen, klubs enz. uit Holwerd. Deze is er niet.
Om deze lijst samen te stellen willen we graag van alle verenigingen, klubs enz., de
secretariaten weten.
U kunt deze adressen aan dorpsbelang doorgeven.

PI.AKBOEKEN MET OUDE FOTO'S E.A.

Van mevr. Fennema-Germeraad uit Bolsward ontvingen we een aantal plakboeken
met oude foto's, ansichtkaarten en kranteknipsels.
De boeken waren samengesteld door haar vader, de heer Germeraad.
De boeken zijn nu in het bezit van Dorpsbelang en belangstellenden kunnen op de
jaarvergadering de plakboeken inkijken.

II{I.EVEREN KOPIJ

De kopij kan worden ingeleverd tot vrijdag í0 december a.s. uiterlijk
bijAkke Kamstra, de Morgenzon 3, te|.2363
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HUISARTS
Dokter Maltha, spreekuur volgens afspraak, te!. 1301, Stationsweg 25

Weekend diensten:
2 okt.:
9 okt.:

16 okt.:
23 okt.:
30 okt.:
6 nov.:

13 nov.:
20 nov.:
27 nov.:
4 dec.:

11 dec.:
18 dec.:

25,26 dec.;
Kerst

31 dec., 1 jan.:
Oud en nieuw

Ate Glazema, Hemmingawei 4
Dirk Bergema, Pollewei 2
Akke Kamstra, de Morgenzon 3
Klaas v.d. Wal, Beyertstraat 35
ïneke Kuipers, Stationsweg 43
Henk de Vries, Bosma's Plein 2
Anneke v.d. Ploeg, Voorstraat 24

Dr. Ch.F. v.d. Lugt
te!.0519&1316

Dr. P.D. Luyendijk
te|.0519&1218

Dr. L.C. Maltha
te!.05197-í30í

te|.2118
1e1.1423
te|.2363
tel. 1753
tel. 1809
1e1.2259
1e1.2252

dr. L.C. Maltha
dr. Ch.F. v.d. Lugt
dr. P.D. Luyendijk
dr. L.C. Maltha
dr. Ch.F. v.d. Lugt
dr. P.D. Luyendijk
dr. L.C. Maltha
dr. Ch.F. v.d. Lugt
dr. P.D. Luyendijk
dr. L.C. Maltha
dr. P.D. Luyendijk
dr. Ch.F. v.d. Lugt
dr. P.D. Luyendijk

dr. L.C. Maltha

GROENE KRUIS . WIJT§/EBPLEGING
Spreekuur dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur, tel. wijkgebouw 1295, tel. Dokkum
0519G'92213. Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FYSIOTHERAPIE
J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei),tel.2478|1876.

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

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

BESTUUR
Voorzitter
Penningm.
Redaktie

Secretaresse
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