
ó)J-
DECEMBER 1994

DE VERENIGING

VAN

DORPSBELANGEN

HOLWERD

KONTAKTBIAD VOOR HOLWERD EN OMGEVING



DORPSBEUNG HOLWERD o dqember 1994

VAI\ DE REDAI(TIE

Dit is alweer de laatste editie van ons dorpskrantje van 1994. De laatste 3 maanden
zijn zeer druk geweest voor het Dorpsbelang van Holwerd n.l.:

. 5 oktober: Rondgang in dorp met Burgemeester en wethouders. Dit jaar op de
fiets om alle knelpunten, aanpassingen en verbeteringen op locatie te bezien. Dit is
een 2-jarig gebeuren en zeer positieÍ ten opzichte van beide partijen. Verderop een
verslag van deze punten.

. í8 oktober: Extra ledenvergadering in verband met sluiting Rabobank Holwerd.
Dat dit gebeuren ging hadden we wel gedacht, maar dat het zo snel zou gaan had
niemand veruacht. De Rabobank had in het verleden al zijn openingstijden Ílink ter-
ug gebracht. Contacten over een kleinere ruimte in b.v. de Nijhof waren er al eens
geweest maar werden steeds op de lange baan geschoven.
Op deze avond kwam naar voren dat velen hun bankrekening laten overschrijven
naar een andere bank. Dat sluiting niet te keren was bleek al uit het Íeit dat geen
van de Rabo-directie uitleg op deze avond wou geven.

.22 oktober: Opening Korenmolen "De Hoop".
Op deze dag werd de molen weer overgedragen aan de Stichting Monumenten be-
houd Dongeradeel. Deze Stichting zet zich in voor het behoud van monumentale ge-
bouwen in de gemeente Dongeradeel en voert beheer over een zevental molens en
zesentwintig kerktorens en dakruiters in Dongeradeel. De Stichting ziet naast het
behouden, het promoten en "onder mensen brengen" van dit culturele erfgoed als
een belangrijke taak. De molen wordt vanaÍ nu weer bemaalt door vrijwilligers, opge-
leid door Sije Hoekstra.
Deze openingsmiddag werd verder verzorgd door muziekkorps Crescendo, draaior-
gel de lnsulinde en vliegervereniging de Wynp0st uit Drachten. Ook de plaatselijke
bakker was hierbij geheel in tenue op de bakÍiets aanwezig om zijn, speciaal voor
deze gelegenheid gebakken molenbroodjes te presenteren. De jeugd had zelf
vliegers gemaakt en voor de mooiste uitvoeringen waren prijzen beschikbaar.
Later op de middag werden de vliegers opgelaten m.m.v. de vliegervereniging. Al
met alwas het een mooie middag en een ieder hiervoor nog bedankt.

. 26 november: 75-Jarig jubileum muziekkorps de Bazuin. Deze prachtige op-
gevoerde muziekavond was geweldig.

Voor het komende jaar zijn we van plan om samen met de Ondernemersverenigíng
een enquète op te zetten. Dit om de ideeën en wensen van de bewoners in het dorp
te peilen en hier uit een dorpsplan tot het jaar 200O samen te stellen.
Vraag niet alleen wat uw dorp voor u kan doen, vraag ook wat u kunt doen voor uw
dorp!!

Om dit verhaal nu af te sluiten, we gaan weer met de tijd op naar kerst; oud- en
nieuwjaar. Daar dit de donkere dagen van het jaar zijn proberen we dit door ver-
l'rchtíng op de kerk en een kerstboom op het Bosma's plein gezellig te maken, ho-
pende dat dit bij een ieder in de smaak zal vallen. Rest mij nog een ieder een geluk-
kig, gezond en voorspoedig nieuwjaar toe te wensen 

A.G_
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NCVB AFDEUNG HOLWERD

17 januari Mevr. J. Krook-Mertens uit Engwierum met het onderwerp:
rouwverwerking.

21 februari Jaarvergadering.
7 maarl Verkeersmiddag: voor iedereen die zich in het verkeer begeeft,

dus voetgangers, Íietsers en autobestuurders.
21 maui De heer J. Visser uit Stiens met het onderwerp: gehandicapten in de

eredienst.
18 april Mevr. Y. Feddema uit Raard.

Onderwerp: reizen naar Roemenië met hulpgoederen.
mei Reisje.

De vergaderingen worden gehouden in't Sintrum en beginnen om 19.30 uur.

BEBICHTEN UM DE ONDERNEMERSVERENIGING

lnmiddels zijn we al weer aangeland in de laatste maand van het jaar. 1994 heeft
vele nieuwe ontwikkelingen gebracht. De Stichting Recreatie en Toerisme werd op-
gericht en deze heeft de haven ingericht en voorzien van steigers. Voor het seizoen
'95 hoopt men op het terrein ook een aantal trekkershutten gereed te hebben.
!n meiwaren er de strubbelingen met de gemeente over vestiging van een nieuwe
supermarkt bij de Nye Nijhof. Nadat de hele bevolking van Holwerd eensgezind te
kennen had gegeven daar geen supermarkt te willen haalde de gemeente bakzeil.
lvtaar daarmee waren de problemen voor de huidige supermarkt qua grootte, bereik-
baarheid en bevoorrading nog niet opgelost. Daarom vindt momenteel naarstig over-
leg plaats tussen gemeente, Schuitema en de OVH over een goede acceptabele lo-
catie. Naar zich laat aanzien is daar op korte termijn een oplossing voor te vinden.
Sedert het voorjaar van '94 zijn er ook intensieve contacten gelegd met de
Ondernemersvereniging Ternaard en de Middenstandsvereniging uit Ferwerd. Deze
contacten hebben geresulteerd in het voornemen om te komen tot een regionale
ontwikkelings B.V.. Het doel van deze B.V. is om te komen tot een stimulering van
de regionale economie met de ondernemers zelf als aandeelhouders in de 8.V.. De
economie in onze regio verkeert aljaren in een verdomhoekje, met gestaag dalende
werkgelegenheid, met name in de dorpen steeds meer voorzieningen die verdwijnen
en een matige infrastructuur die het voor bedrijven van buiten de regio onaantrekke-
Ift maak om zich hier te vestigen. De bedoeling van de B.V. is om vanuit de
bestaande ondernemers - hieronder vallen zowel industriële-, middenstands, als ag-
raische bedrijven- te proberen werkgelegenheid te creëren oÍ uit te breiden.
Dit moet gestalte krijgen door o.a. ideeën die er onder regionale ondernemers leven
E beoordelen op haalbaarheid en ze verder uit te werken tot een marktgericht pro-
dla
Te denken valt bijv. aan de ontwikkeling van nieuwe streekeigen produkten, recre-
die#toeristische ontwikkelingen, het stimuleren van samenwerkingsverbanden
tssen verschillende ondernemers om te komen tot een uitgebreid produktpakket.
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Daarnaast kan de B.V. behulpzaam zijn bij het opzetten van arrangementen, veza-
melen van marktgegevens, verzamelen van documentatie bijv. betreffende recente
milieuwetgeving, onderzoek subsidiemogelijkheden etc.
Wij hopen dat deze B.V. met behulp van een startsubsidie van de overheid zich in
twee jaar ontwikkeld heeft tot een Íinancieel onafhankelijk en gezond bedrijf, want dit
betekent dat dan ook de regionale economie en impuls gekregen heeft.
ln samenwerking met Dorpsbelang vindt er overleg plaats om te komen tot een
dorpsenquète. Deze enquète zal vragen bevatten over allerlei terreinen zoals wo-
ningbouw, werkgelegenheid, recreatie en toerisme en nog vele andere. Wij hopen
dat zoveel mogelijk mensen aan deze enquète meer zullen doen, zodat een zo
breed mogelijk draagvlak wordt verkregen voor een dorpsontwikkelingsplan.
lnmiddels wordt er ook al weer hard gewerkt aan een evenementenplan voor 1995.

Tot slot wens ik namens de OVH iedereen prettige Kerstdagen en een Gelukkig
Nieuwjaar.

Namens de OVH,
L.C. Maltha, voorzitter.

il
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Uitnodiging

De aanvang
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VAKANTIEBEURS UTBECHT

Promotie materiaal van Holwerd en N.O. Friesland zal op de Vakantiebeurs in de
Jaarbeurshallen te Utrecht aanwezig zijn.
Deze beurs wordt jaarlijks door vele duizenden bezoekers bezocht en het is dan ook
de aangewezen plek om Holwerd en omgeving te promoten.
De beurs wordt van 10 Vm 15 januari 1995 gehouden.

GEI.FZEN IN DE NIET.JWE DOCKUMER COURANT VAN 5 DECEMBER

Drie "Klazen" in Holwerd

HOLWERD - Sinterklaas is ook maar een mens. Net als u heeft hij een voorkeur
voor een stad, dorp of een vakantieoord- Hoe is het anders te verklaren dat de Sint
driemaal z'n intocht doet in het grootste dorp van Dongeradeel?
Weken geleden maakte de "middenstands-Sinterklaas" z'n opwachting. Zaterdag
was het de Nuts- ofwel"openbare Klaas" die in het dorp arriveerde- Vandaag kwam
de "christelijke" Sint naar de Ploos van Amstelschool.
ln alle gevallen droeg de Sint een ander kostuum, waarmee trouwens is aan-
getoond dat de oude baas, ondanks z'n hoge leeftijd, nog wél om een'lerschoning"
denkt. Zaterdag bleek ook dat de Sint op een Fries paard reed. De van oudsher g*
bruikte witte schimmel heeft blijkbaar afgedaan.
Niet alleen wordt het SinterklaasÍeest in Holwerd sedarisch gevierd, ook het dorps-
feest met bijbehorende optocht is er in twee versies. En dat niet omdat Holwerders
zo dol op feestvieren zijn dat ze achterelkaar twee dorpsfeesten organiseren. Nee.
Het "openbare"- en het "christelijke" feest zijn er omdat ze er altijd al waren.
Pogingen om er één dorpsfeest van te maken zijn tot dusver gestrand.

TRYATER'DE MIEU"

' lt sintrum, 29 maart 20.00 uur

F As lëste produksje komt Tryater Ét mei de Íerneamde klassiker "De Mieu" (Det meeuw) Ían Anton Tsjechov.
De earste 0nder Íerantwurdlikheid en yn de regy fan de nije artistyk lieder Jos Thie.
Dat der foar dit stik keazen is hat yn 't foarste plak te krijen mei de kwaliteit derfan
en mei de sizzenskrëft fan Tsjechov. Mar ek om 't de problematiek en lokaasje sa't
Tjechov dy tekenet yn dit stik him der by Étstek foar liene om yn it Frysk en yn
Fryslàn te spyljen.
Dat Tsjechov de Friezen oansprekt hat yn it seizoen 1992/1993 wol bliken dien doe't
Tryater "lt Kersehöf'spile. En in Tsjechov yn de regy fan Jos Thie is op syn minst ien
meiOnth.iit, sjoen syn terzjefan "Andorra" it öfr0ne seizoen.
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Een beroemde klassieker
De bekende actrice Arkadina brengt haar vacantie door op het landgoed van haar
broer Pjotr Nikolajewitsj, samen met haar minnaar, de schrijver Trigorin en haar
zoon Kostja, aankomend schrijver. De laatste wordt verliefd op Nina; zij moet de
door hem geschreven monoloog vertolken. Nina schenkt haar liefde echter aan
Trigorin. De "opvoering" van zijn stuk wordt een teleurstelling.
Daarna verloopt alles anders dan Kostja en Nina zich hadden voorgesteld.
Teleurstellingen, onbeantwoorde liefde, verbittering, melancholie, het nastreven van
geluk en het aanvaarden van het lijden dat daaraan verbonden is, daar gaat het
over in dit beroemde stuk van Tsjechov.

Spilers: Jan Arendz, Aly Bruinsma, Hilbert Dijkstra, Marijke Geertsma, Romke de
Leeuw, Klaasje Postma, Tamara Schoppert, Romke Toering, Joop Wittermans e.o.
Regy: Jos Thie
Oersetting: Pyt en Trynstje van der Zee
Dekor: Ghislaine van de Kamp
KostÉms: Aafje Horst
Ljocht0ntwerp: Kees Botman

OPBRENGST COLLECTE JANTJE BETON

De collecte van Jantje Beton in Holwerd, Waaxens, Brantgum leverde een bedrag
van / 868,35. De collecte vond plaats in de week van 6 Um 12 november.
De helft van de opbrengst gaat naar het Jongerenwerk "The Sound", en de
Peuterspeelzaak "Us earste begin".
Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

L. Minnema-Haanstra

GEMEENTE DONGERADEEL

Ter bevestiging van hetgeen tijdens het bezoek met u is besproken, delen wij u het
wlgende mede.

l - Oversteekolaats Íietsers Sasjonswei-Dokku merwei
Fietspad en oversteekplaats liggen buiten de bebouwde kom. De door u gevraagde
aanpassing is daardoor een aangelegenheid die de provincie aangaat. We hebben u
eryan in kennis gesteld dat indien het treffen van een voorziening een gemeentelijke
bevoegdheid zou zijn, van gemeentewege daartoe niet zou worden overgegaan. Dat
zou namelijk een te grote investering vragen. Aan de aanpassing zou van ge-
Íreentewege geen prioriteit worden toegekend.

2 Verharden modderstrook tussen straat en afscheiding woningen Fonteinstraat 34.
Sen 46.
Íle bewoners is te kennen gegeven dat de gemeente zand en tegels levert maar dat
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men zelf voor het leggen van de tegels moet zorgen. De strook voor de woning
nummer 34 is reeds dit jaar op die wijze verhard.

3. Straatverlichting Hegebuorren
U zag hier graag monumentale (nostalgische) lantaarns geplaatst.
Dit zal worden bekeken in het kader van stads- en dorpsvernieuwing.

4. Zitbank bij telefooncel Stasjonwei
Over het plaatsen en verplaatsen van banken bereiken ons vrij veelverzoeken, van-
daar dat daaromtrent een uniÍorme regeling in het leven is geroepen . Deze regeling
houdt het volgende in:

verplaatsen banken
We hebben er in principe geen bezwaar tegen dat een in het dorp reeds aanwezige
bank naar een ander (voor de gemeente acceptabele) plaats in het dorp wordt ver-
plaatst.

plaatsen banken
Omtrent het plaatsen van nieuwe banken wordt, gelet op de financiële conse-
quenties, terughoudendheid betracht. ln dezen ligt het accent dan ook niet op het
plaatsen van nieuwe banken maar op het (ver)plaatsen van banken die elders in de
gemeente niet funktioneel blijken te zijn. Er is namenlijk in de gehele gemeente een
vrij groot aantal banken geplaatst waarvan het zeker is dat een bepaald (overigens
vrij gering) aantal daarvan niet in de verwachte recreatieve behoefte voorziet en het
mitsdien niet bezwaarlijk is dat die banken worden verplaatst. Daar hierbij aan-
spraak kan worden gemaakt op een gering aantal banken komt slechts die lokatie
voor het plaatsen van een "nieuwe" bank in aanmerking waarvan duidelijk is dat die
lokatie vrij veel dagrecreanten aantrekt en het plaatsen van een bank aldaar daar-
door zal voorzien in een redelijke grote recreatieve behoefte.
Daar volgens u de onderhavige lokatie aan dat criterium voldoet zal aldaar een bank
worden geplaatst.

5. Toekomstige woningbouw
We hebben u ervan in kennis gesteld dat wegens grondvervuiling vooralsnog wordt
aÍgezien de lokatie De lest voor woningbouw in ontwikkeling te brengen en dat het
daarom in de bedoeling ligt het plan De Fellingen voor woningbouw te verkavelen. U
hebt er uitdrukkelijk de aandacht op gevestigd dat de Fellingen geen leuk gebied
voor wonen (woningbouw) is en dat uw voorkeur uitgaan naar een lokatie aan de
Holwerdervaart (in de omgeving van de molen).
We hebben u ervan in kennis gesteld dat het in ontwikkeling brengen van dat gebied
een heel grote investering vraagt (tengevolge van aanleggen toegangsweg, wegen
en riolering), dat daardoor de kavelprijs heel hoog wordt en dat daardoor de haal-
baarheid uiterst twijfelachtig wordt (nog aÍgezien van de vraag of de provincie met
die ontwikkelingen aldaar akkoord kan gaan).
AÍgesproken is dat voor voormeld gebied een globale opzel zal worden gemaakt,
dat die in de Stuurgroep Ruimtelijke Ordening zal worden beoordeeld en dat u van
het resultaat daarvan in kennis wordt gesteld.
U deed voorts de suggestie de (grote investering vragende) sanering van De lest
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niet te laten doorgaan maar op deze lokatie parkeerplaatsen (puin) aan te leggen.
Ook dit voorstel zal nader worden beoordeeld.

6. Grondaankoop de heer Machiela. Klokstrjitte
De heer Machiela heeft de gemeente benaderd met het verzoek hem een perceeltje
grond te verkopen ten behoeve van erfvergroting en met de bedoeling het gebied
ter plaatse een beter aanzien te geven. Volgens (oude) plannen is het betreffende
perceeltje evenwel bedoeld voor de bouw van enkele garages. De vraag is of de be-
hoefte tot die bouw nog wel aanwezig is.
U hebt te kennen gegeven dat in de omgeving voldoende parkeerruimte aanwezig
is, dat de bouw van de garages mitsdien niet nodig is en dat het voorts niet
bezwaarlijk is dat de betreÍfende grond aan de heer Machiela wordt verkocht (en
waar mogelijk, bij het ontwikkeling van De Terp meer grond aan belendende erven
wordt toegevoegd).

7. Fietspad Hemmingaweiverbinden met Haniastrjitte (ter plaatse Ljouwerterdyk)
U zag het fietspad langs de Hemmingawei graag verbonden met de HaniasÍjitte (ter
plaatse van de Ljouwerterdyk)
Deze verbinding zaltot stand worden gebracht.

Fonteinstrjitte)
U zag dit tegelpad graag doorgetrokken. Dit zal worden voldaan.

9. Wijzigingen avondbrander lantaarn nr. 2964 (hoek Gernierspaad-Fonteinstrjitte) in
nachtbrander
Het electriciteitsbedrijf zal worden gevraagd deze wijziging tot stand te brengen.

10. Lichtmast aan'ïussenweggetjg" bil De Morqenzon/sporthal
U zag aan het "tussenweggetje" bij De Morgenzon/sporthal graag een lichtmast ge-
plaatst.
Dit zalworden bekeken.

11 . Verplaatsen bordle bushalte bij De Tsjplke
U zag het bordje bushalte bij De Tsjelke graag verplaatst om te voorkomen dat de
bussen op het zebrapad stoppen.
Met de Fram is overleg gaande voor het oplossen van dit probleem.

1 2. Straatlantaarn langs kerkhofspad
U zag graag langs het kerkhoÍspad een lichtmast geplaatst. Tijdens de rondgang
bleek dat aldaar reeds een lichtmast aanwezig is.

'13. Bewegwijzering naar de camping
Deze aangelegenheid wordt opnieuw bekeken- Wethouder De Vries neemt daartoe
het initiatief.

14. Rioleringsproblemen in centrum (Elbasterwei/Fonteinstrjitte) bij hevige regenval
U hebt met foto's (blank staande straten) aangetoond dat bij regenval zich riole-
ringsprobemen kunnen voordoen in het centrum (Elbasterwei/Fonteinstrjitte).
We hebben u ervan in kennis gesteld dat bij het vallen van grote hoeveelheden re-
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genwater in een kleine periode zich inderdaad problemen kunnen voordoen maar
dat in die gevallen de overlast slechts van heel korte duur is.
Teneinde na te gaan welke omstandigheden debet is geweest aan de op de Íoto's
aangegeven toestand zult u de dienst openbare werken bericht doen wanneer de
foto's zijn gemaakt.

15. (Te) snel rijdende bussen door de kom
Er wordt volgens u regelmatig geklaagd dat bussen (te) snel door de kom (met
name in de bocht Waling Dykstrastrjitte) rijden.
Afgesproken is dat u zich daarover schriftelijk met de Fram zult verstaan.

16. Voetpad langs de Gràndyk
Dit voetpad is volgens u bijna niet meer begaanbaar. U zag graag aan dit pad onder-
houd gepleegd.
We hebben u ervan in kennis gesteld dat (evenals de weg) dit voetpad in beheer en
onderhoud naar de pronvicie is over gegaan en dat het de zorg van de provincie is
de benodigde onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Wij hebben u in overwe-
ging gegeven zich in verbinding te stellen met het onderhoudssteunpunt van de
provincie Friesland in Dokkum (Strobosserweg; tel. 051 90-96262).

17. Klinkers Van Aylvawàl
U hebt er de aandacht op gevestigd dat de gemeente bij de herstraten van de Van
Aylvawàl de oude klinkers heeft vervangen door nieuwe stenen. De bewoners aldaar
hadden graag weer de oude stenen zien geplaatst.
We hebben u ervan in kennis gesteld dat nieuwe stenen zijn gebruikt omdat de oude
stenen absoluut helemaal versleten waren.

1 B. Gemeenschapsruimte NijhöÍ
U hebt ons gevraagd hoever het is met de plannen omtrent de gemeenschapsruimte
van de NijhöÍ.
Wij hebben u ervan in kennis gesteld dat portefeuillehouder Van der Veen (die bij de
rondgang niet aanwezig was) Íinanciële steun van de provincie heeft gevraagd en
dat deze portefeuillehouder zich omtrent de voortgang der plannen met u zal
verstaan.

19. Bordie "geen doorgaan verkeed' entree Klokstrjitte
Dit door witte veÍ onleesbaar geworden bordje zalweer leesbaar worden gemaakt.

20. Terreintie De Tero
lndien u iemand kan vinden die dit terreintje tot wederopzegging in gebruik wil ne-
men (in dat geval kan de naam worden vermeld aan de portefeuillehouder De Vries)
dan zal dit terrreintje van gemeentewege worden geëgaliseerd.

21. Rommel/oude caravans/etc. op perceel ten noorden van het pand Tsjerkestrjitte
24
Degene die verantwoordelijk is voor de op dit perceel gedeponeerde rommel wordt
aangeschreven de rommel te verwijderen.

22. Rommel is sloot noordzijde kerkhoÍsoad
De sloot zalvan de rommelworden ontdaan.
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DRUMBAND DE BAZUIN

Met spoed leerlingen gezocht voor de drumband "De Bazuin".
We hopen dat jullie ons willen helpen, anders zal de drumband misschien ophouden
te bestaan en dat zou toch jammer zijn.
Kom gerust een keer kijken op donderdagavond in de sporthal.
De repetitie begint om halÍ acht en duurt tot negen uur.

bij A,ie, d Gdxi:tï:J!Ï3?l!ff1

SINT IN HOLWERD

Op zaterdag 19 november hebben we de Sint weer welkom geheten. De Goed
Heiligman kwam weer aan bij de Molen in de Holwerdervaart. Honderden mensen
stonden te kijken hoe de Sint voet aan wal zette.
Nadat de vierde Piet uit de molen was geklommen gingen we met muziekvereniging
Crecsendo voor een rondrit door het dorp. Na een ietwat verkorte route vanwege het
regenachtig weer gingen we met groep 1 llm 4 naar 't Sintrum. Daar konden de kin-
deren even met de Sint praten en de tekeningen overgeven. Na een prachtig poppe-
kast verhaal was het Íeest alweer afgelopen en gingen we met iets lekkers naar
huis.
Groep 5 t/m 8 was intussen aan het swingen in "The Sound'! Ook daar zijn Sint en
Pieten geweest om even uit hun bol te gaan.
VanaÍ dat moment is de SinVKerst aktie gestart.
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De kleurenwedstrijd is gewonnen door:

Rieke Verbeek, Blija 4 jaar
Yulia Paola Visser, Holwerd 5 jaar
Anton Vellema, Holwerd 6 jaar
Esther Vos, Holwerd 7 jaar
Pieter Holwerda, Holwerd 8 jaar
Douwe Bakker, Nes (Am.) 1l jaar

Ook er is er een etalagewedstrijd gehouden waaruit 4 winnaars zijn geloot n.l.
Astrid Vrieswijk
Jelmer v.d. Hoop
Aline Visser
Mirjam Veenstra

De winnaars van de kleurwestrijd & etalagewedstrijd hebben inmiddels een toe-
gangskaart gekregen t.w.v. / 88,- naar Ponypark Slagharen
Ondertussen zijn we bezig met de laatste weken van de KersUSt. Nikolaas aktie.

SPAARWEEK FRIESI.ANDBAI{K

Spaarfeest

Zoals gebruikelijk werd bij de Friesland Bank in de herfstvakantie van 24 tot en met
28 oktober Wereldspaarweek gehouden.
Tevens werd op zaterdag, 22 oktober een "Spaarfeest" voor de jeugd tot 12 jaar ge-
organiseerd. Op die dag waren heuse clowns aanwezig om de spaarcentjes van de
jeugd in ontvangst te nemen. Voor de meesten erg plezierig, alhoewel een enkeling
wat afstand bewaarde en de clowns niet alte dicht naderde.
ledere spaarder ontving een ballon en een kado bij de inleg op bestaande oÍ nieuwe
spaarrekening. Vooral de "talking-watch" was erg in trek. Zelfs 's zondags in de kerk
werd de tijd nauwgezet bijgehouden. Of was het een hint voor de dominee om de
dienst te bekorten???

Kleunlredstrijd

Ter gelegenheid van het spaarfeest werd een kleurwedstrijd georganiseerd. ledere
deelnemer ontving bij inlevering van de kleurplaat een setje viltstiften en kon mee-
dingen naar aantrekkelijke prijzen.
De eerste-prijs winnaars van de verschillende leeftijdscategorieën ontvingen een
walkman, terwijl de overige prijswinnaars een troostprijs kregen in de vorm van een
pluchen dier oÍ een waardebon, afhankelijk van de leeftijd.

De gelukkigen:
De eerste-prijs winnaars waren:
Hindrik Jan de Haan, Ljouwerterdyk 23 (Vm 4 jaarl
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Froukje Vellema, Achter de Hoven 2 (5-6 jaar)
Linda Vellema, Pölewei 18 (7-8 jaar)
Edwin Fennema, Moppenbuorren 4 (9-10 jaar)
Geartsje Patrouille, Beijertstrjitte 61 (11-12 jaar)

en de overige prijswinnaars:
Stefan Verbeek, Stasjonwei 35 (Vm 4 jaar)
lngrid Bouma, De Terp 3, Foudgum (5-6 jaar)
Berber Rinske Ferwerda, Van Bongastrjitte 4 (7-8 jaar)
Marijke Visser, Ljouwerterdyk 4 (9-10 jaar)
Tetsje Visser, Ljouwerterdyk B (1 1-12 jaarl

Proficiat!

Op woensdag, 9 november zijn de prijzen bekend gemaakt en uitgereikt door de di-
rekteur van de Friesland Bank, S. Vellinga.

Een deel van de prijswinnaars
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I§ryARTAAL AGENDA

DECEMBER
24 Kerstnachtdienst Geref.Kerk 22.30 uur

2e kerstdag Klaverjassen, Amelander Veerhuis 14.00 uur
Oudejaarsnacht Hok-rock , garage Vellema 0.30 uur

JANUARI
21 Nieuwsjaarconcert
27 Klaverjassen Concordia Amerlander Veerhuis 20.00 uur

FEBRUARI
17 Maatsbiljarten Concordia de Steeg 19.00 uur

en Amelander Veerhuis 19.00 uur
samenkomst De Steeg + prijsuitreiking

24 Klaverjassen Concordia de Gouden Klok 20.00 uur

MAART
17 Swinging HOLWERD, alle cafe's live muziek
24 Klaverjassen Concordia Amelander Veerhuis 20.00 uur
29 Tryater "De Mieu"'t Sintrum 20.00 uur

APRIL
29 30 april viering, Vrijmarkt in de sporthal

ME!
4 Herdenking
5 50 jaar Bevrijding

JUNI
5 Elfsteden Íietstocht - ,7o o 

t*q'. .

17 Ringrijden
24 Concordiafeest
25 ConcordiaÍeest
26 ConcordiaÍeest

JULI
8 Kamp. Dongeradeelzakslaan 19.00-20.00 uur

AUGUSTUS
18 Spuitvoetbal
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HUISARTS
Dokter Maltha, spreekuur volgens afspraak, tel. 1301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevallen: tel. 2255
Dr. Gh.F. v.d. Lugt tel.05í9&1316
Dr. P.D. Luyendijk te1.0519&í218

GROEI\E KRUIS . WIJKVERPLEGING
Spreekuur dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur, tel. wijkgebouw 1295, tel. Dokkum
05190-92213. Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FYSIOTHERAPIE
J.R. Moorman, prakijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei),te\.247811876.

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

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

BESTUUR
Voorzitter
Penningm.
Redaktie

Secretaresse

AteGlazema, Hemmingawei4 te|.2118
Dirk Bergema, Pollewei 2 lel-'1423
Akke Kamstra, de Morgenzon 3 te|.2363
Klaas v.d. Wal, Beyertstraat 35 tel. 1753
ïneke Kuipers, Stationsweg 43 tel. 1809
Henk de Vries, Bosma's Plein 2 1e1.2259
Anneke v.d. Ploeg, Voorstraat 24 1e1.2252
Margit Dijkman, W. Dijkstrastr. 13 te|.2086

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,9150 AA Holwerd.

II{LEVEREN KOPIJ
De kopij kan worden ingeleverd tot vrijdag 10 maart í995 a.s. uiterlijk bij Akke
Kamstra, de Morgenzon 3, te|.2363.
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