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DE VEREI{IGING

VAN
DORPSBEIANGEN
HOLWERD
KONTAKTBI.AD VOOR HOLWERD EN OMGEVING

BESTE IIYWOITERS VAI{ HOLWERD EN OMGEVING
Na een slechte start op nieuwjaarsmorgen, van onze kerstboom op het Bosma's
pleintje zijn we, naar alles opgepakt te hebben, met goede moed aan het nieuwe
jaar begonnen.
Op verschillende politieke forumavonden voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we als dorpsbelang ons laten zien en horen. ln Holwerd was een politiek caÍé in
het Amelander Veerhuis. De gespreksleider was Eelke Lok, u allen wel bekend van
Radio Fryslàn, er is onder zijn leiding stevig gediscussieerd over vele zaken die ons
bezighouden.

Het is er toch doorgekomen dat niet alleen Dokkum en Oostmahorn recreatieÍ
speerpunt zijn, maar de gehele regio N.O.-Friesland waaronder dus ook Holwerd
valt. Hierbij valt te denken aan kleinschalige activiteiten/projecten aan de pier en is
er ook weer extra aandacht besteed aan onze binnen-haven. Bij deze avonden
kwam weer naar voren dat de eensgezindheid van een dorp zeer positieÍ doorkomt,
zeker zoals bij het havenproject!
Op 18 Íebruari is een delegatie van gedeputeerde staten en het college van burgemeester en wethouders bij de binnenhaven op werkbezoek geweest. De lokatie is
uitgebreid bekeken en dhr. G. Bouma als voorzitter van de havencommissie heeft er
enige uitleg bijgegeven.

Radio Fryslàn is ook op bezoek geweest, er is een vraaggesprek geweest over de
haven enz. dhr. Bouma en ondertekenden hebben de plannen en recreatie perikelen
van Holwerd toegelicht. ln de vroege morgen van woensdag 23 Íebruari is het uitgezonden (7.40 uur). Wat betreft onze bestemmingsplannen is het zaak dat er doorstroming is en dat mensen met bouwplannen, hun plan kunnen uitvoeren, zodat de
gemeente verplicht is meer bouwkavels in te richten.
Dan nog even over de Kopak, wat ons allemaal de laatste tijd bezighoud. De Kopak
wil een grotere winkel en is op zoek naar een goede lokatie, nu heeft de gemeente
hen een bouwkavel voor de Nije Nijhof aangeboden. Dorpsbelang, ondernemersve-
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reniging, bewoners en eigenaar J. Zeijlemaker zijn beslist niet gelukkig met deze lokatie. Men zoekt dus naar een alternatief. 15 Maart komt er nog een gesprek met
wethouder Visser en u hoort t.z.t. meer van ons.
Op 1 maart hadden we weer onze jaarvergadering, welke goed bezocht is. Een
goed gevoel dat men samen voor de dorpsbelangen opkomt. We hebben het bestuur uitgebreid met een lid van de havencommissie, dit is mevr. Margit Dijkman, om
goed geïnformeerd te blijven. Dit is ook besloten om de contributie te verhogen tot
Í 7,5O we hopen dat dit geen bezwaar voor u is.
Verdere activiteiten waar dorpsbelangen in de komende tijd mee bezig is: 30 april
koninginnedag, overdag vrijmarkt en 's avonds Freeway uit Ferwerd, dit in samenwerking met OHV en vrouwenvereniging. Ook dit jaar staat weer ringrijden op het
programma en op 1 juni is er de 55+ reis. Data zie kwartaalagenda.
Verder wensen wij u een goede tijd toe.
A.G

ONTWIKIGUNGEN''NIEUWE'' IYIJHOF IN HOLWERD....
Tijdens de achter ons liggende maanden heeft de werkgroep "Nijhof 2000'zich bezig gehouden met de (her-)inrichting van de "nieuwe" NijhoÍ. Dit betekende niet alleen periodiek overleg met de Woningcorporatie maar ook vervolg-overleg met de
toekomstige huurders van de gemeenschap-ruimten!!!
Uit eindelijk werd hierbij overeengekomen om - m.b.t. de exploitatie van de gemeenschapruimten- te streven naar de introductie van een beheersinstituut in de vorm
van een stichting.
Nog tijdens deze ontwikkeling werden wij echter plotseling geconfronteerd met de
mogelijkheid dat er -toch nog- een winkelcentrum voor de Nijhof zou worden gebouwd...
Dit betekende uiteraard spoed-overleg met het College van B. en W. en ... commotie
in onze gemeenschap...
Ruim een jaar geleden was immers -tijdens een gezamenlijke bijeenkomst met to+
komstige bewoners en belangstellende dorpsgenoten- nadrukkelijk toegezegd dat er
niet gebouwd zou worden voor de NijhoÍ en dat belemmering van het uitzicht niet tot
de mogelijkheden behoorde!!!
Tijdens een indringend gesprek met de verantwoordelijke wethouder mevr. Visser
werd overeen gekomen de problematiek rond een mogelijke bouw van een winkelcentrum bij de NijhoÍ -op korte termijn- bespreekbaar te stellen.
Dit gesprek is inmiddels gehouden op 15 maart j.l- Naast de Wethouder waren ver-

tegenwoordigers aanwezig namens de Bouwcorporatie, de Ver. van Dorpsbelangen, de Ondernemersvereniging en de werkgroep "Nijhof 2000'.
Na de inleiding van mevr. Visser waarbij de gebrekkige communicatie rond de bouw
van een winkelcentrum bij de NijhoÍ nadrukkelijk werd betreurd volgde een pittige
discussie waarbij de opstelling van de gemeenschap in Holwerd centraal werd gesteld.

Waar de "nieuwbouw"-plannen van Ía. Schuitema tot op heden alleen schetsmatig
zijn aangeleverd bleek al gauw dat er -m.b.t. plaats en aÍmeting- onvoldoende gegevens bij de gemeente voorhanden waren...
Dit is de reden dat -op verzoek van mevr. Visser- is overeengekomen om te voorzien in een vervolg-gesprek op 19 april a.s. De discussie zal zich dan in het bijzonder toespitsen op de plaats en/oÍ aÍmetingen van het te bouwen winkelcentrum.
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Vervolgens zal -in relatie met de reeds aangedragen argumenten uit de gemeenschap en zo mogelijk in goed overleg- een beslissing worden genomen over de uiteindelijk te kiezen lokatie voor het winkelcentrum!!
Tenslotte zal de gemeenschap van Holwerd nadrukkelijk bij de verdere ontwikkelingen in dezen worden betrokken.
Namens de werkgroep "Nijhof 2000",
Tineke Kuipers

BERICHTEN ONDERNEMERS VERENIGING HOLWEBD E.O.
De O.V.H. heeft - in samenwerking met de Vereniging van Dorpsbelangen- gereageerd op het Ontwerp Streekplan Friesland en in tweede instantie opnieuw op de
zgn. antwoordnota.
Reden: wij kunnen ons -als bestuur- niet vinden in de toekomstige ontwikkelingsmo-

gelijkheden van regio Noord-Oost-Friesland zoals die in het Ontwerp Streekplan
staan omschreven!

Door geen hoge prioriteit toe te kennen aan verbeteringen van de ontsluiting van
N.O. Friesland, het niet aanwijzen van Dokkum als stedelijk ontwikkelingsgebied en
het niet aanwijzen van de regio als toeristischrecreatieÍ speerpunt dreigt de gehele
regio het ondergeschoven kindje te worden van de provincie Friesland hetgeen verstrekkende gevolgen kan hebben m.b.t. de ontwikkeling van de werkgelegenheid,
het wonen en de recreatie...
Het voorlopige resultaat van onze inspanningen - tot op heden - is geweest dat de
hele regio Noord Oost Friesland is aangewezen als toeristisch recreatieÍ speerpunt
en dat er voor Holwerd in het bijzonder is aangegeven dat er toch wel kleinschalige
toeristisch- recreatieve mogelijkheden zijn rond veerdam!
Zoals een ieder reeds in de krant heeft kunnen lezen zijn er contacten gelegd over
een aanleg van een ecologisch bungalowpark in de buurt van de Holwerder Zeedijk!! De achterliggende gedachte hierbij is dat het park een voorbeeld-functie krijgt
op het gebied van milieutechnologie...
Dit betekent dat bU de constructie zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van milieuvriendelijke materialen en een milieu-vriendelijke manier van energie-winning.
Voorts wordt een permanent educatie-centrum gevestigd waar belangstellenden
kennis kunnen nemen van de stand van zaken op het gebied van milieutechnologie.
Een dergelijk bungalowpark past -na onze mening- erg goed bij een natuurgebied
als de Waddenzee!!
Het hele project wordt in dit stadium getoetst op financiële haalbaarheid. Ook valt er
-m.b.t. de realiseerbaarheid van dit project in Holwerd- nog niets te zeggen omdat er
meerdere locaties in Nederland op nominatie staan.
De O.V.H. heeft inmiddels ook contacten gelegd met de ondernemers-vereniging in
Ternaard en hierbij is overeengekomen het gezamenlijke overleg -waar mogelijk- te
continueren. Voorts zal worden onderzocht in hoeverre een verdere samenwerking
met ondernemers-verenigingen in de regio tot de mogelijkheden behoort.

Over een eventuele gas-aanlanding van de Íirma Comuco -bij Holwerd of
Lauwersoog- valt in dit stadium slechts mede te delen dat de gemeente te kennen
heeft gegeven dat van aanlanding in onze gemeente -vooralsnog- geen sprake kan

zijn.
Tenslotte kunnen wij u mededelen dat de speciale dorpsfolder van Holwerd inmid-
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dels gereed is gekomen!! Deze folder -bestemd voor het toeristen-bestand in deze
regio- is samengesteld door de werkgroep Recreatie en Toerisme. Ook deze werkgroep bestaat uit leden van de O.V.H. en Dorpsbelangen.
Waar er dit jaar -naar veruachtingen- weer vele nieuwe ontwikkelingen zullen worden geïntroduceerd zullen wij u uiteraard regelmatig omtrent een en ander intormeren!!
Namens de besturen van O.V.H. en Dorpsbelangen,
L.C. Maltha.

NIEI.'WS OVER DE I{IJHOFVEBBOI.'MNG VAN DE WONING.
CORPORATIE
Sommigen van de Holwerders zullen gemerkt hebben dat een start is gemaakt met
de verbouwing van de NijhoÍ. Het heeft erom gespannen, maar door een aantal aanpassingen en prijsverlagingen door de aannemer is het toch gelukt om de 12 woningen te realiseren.
Ook het overleg met de overleggroep "Nijhof 2000' verloopt voorspoedig en zal binnenkort kunnen resulteren in een stichting. Deze stichting zal dan juridisch eigenaar
worden van de gemeenschapsruimten bij de NijhoÍ. De Stichting Welzijn Ouderen
Dongeradeel (S.W.O.D) in Dokkum zal het beheer verzorgen, terwijl de corporatie
het onderhoud en de exploitatie voor de Stichting "Nijhof 2000' kan verzorgen.
Financieel zijn we nog niet volledig rond met de exploitatie, maar gelukkig lijkt het
erop dat de problemen zijn op te lossen.
Het Groene Kruis heeft toegezegd zich straks in het "NijhoËdienstencentrum" te

gaan vestigen, evenals de begrafenisvereniging. Tevens beschikt nu dus de

S.W.O.D. straks over een eigen vesting in Holwerd.
Met de gemeente zal binnenkort het overleg worden opgestart om financieel en door
garantstelling het geheel mede door Holwerd mogelijk te maken. Wij denken dat het
voor de heer Dijkstra, samen met de overige leden van de werkgroep een pak van
het hart zal ziin als in de loop van dit jaar de bewoners hun woningen betrekken en
het "diensten centrum" haar deuren voor inwoners van Holwerd en omgeving zal
open stellen. Te zijner tijd zullen wij u gaarne nader informeren.

KOREN. EN PELMOLEN ''DE HOOP'' MOET WEER DRAAIEN
Nu de gemeente Dongeradeel als eigenaresse van de molen te Holwerd, op aandringen van de Ondernemersvereniging en de Vereniging van Dorpsbelangen, heeft
besloten de molen op te knappen, moet die natuurlijk ook weer bemand worden.
Eerst iets over de molen zelf.

Molen De Hoop is een zogenaamde monnikmolen met stelling. Het model van de
molen doet denken aan een monnik, gekleed in zijn pij. Bovendien staat de molen
op een onderbouw met een stelling er omheen. De vlucht van de molen (dit is de
lengte van de wieken) is 22.10 meter en de molen is ingericht om graan tot meel te
vermalen en om gerst te pellen tot gort. Dit laatste is helaas door een minder goed
uitgevoerde restauratie niet goed meer mogelijk.
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Het bouwjaar van de molen

is niet precies bekend,

maar Holwerd was om-streeks het jaar|400 reeds
in het bezit van een korenmolen. De juiste informatie
over de huidige molen gaat
niet verder terug dan '1713,

toen gortmaker

Nuttert

Symons hem bemaalde.

Om zo'n historisch werktuig
kunnen bedienen na-

te

tuurlijk wel wat kennis en
vaardigheid nodig. Om dit
je eigen te maken verzorgt
het Gild Fryske Mounders
al jaren op verschillende
plaatsen in Friesland een
opleiding tot vrijwillig-molenaaÍ.
De opleiding is op zaterdagmorgen en duurt minimaal anderhalfjaar en je
moet ten minste 16 jaar en
zes maanden oud zijn om
er mee te beginnen.
Het is vooral een praktisch
gerichte opleiding, maar er
wordt ook het nodige aan
theoretische kennis gedaan. Het belangrijkste van
de opleiding is om te leren
de molen te bedienen: kruien (het goed op de wind zetten); zeilen op de wieken aanbrengen en weer weghalen
of zwichten; de molen laten draaien en natuurlijk weer tot stilstand brengen (vangen); de nodige bedrijfscontrole verrichten; de juiste maatregelen nemen bij opkomend slecht weer, omdat een molen draait op windkracht en er niets veranderlijker
is dan het weer, wordt er de nodige aandacht besteed aan de kennis van het weer.
Verder komt in de opleiding o.a. aan de orde: de constructie van de molen; de gebruikte materialen (vooral houtsoorten); andere molentypen.

Aan de opleiding zijn behalve het lidmaatschap van het Gild Fryske Mounders en
wat lesboeken, geen kosten verbonden. Op poldermolen "De Phenix" bij Marrum
verzorg ik de opleiding voor het Gild. Het moet in Holwerd mogelijk zijn om met een
groep mensen de molen weer regelmatig te laten draaien om het eerste aanzicht
van ons dorp een stuk te verfraaien. Wie belangstelling heeft, kan contact met mij

opnemen'

sije Hoekstra
ProÍ. Holwerdastrj.9
Tel.:2459
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VERSIAG VAN EEN WEEK'WINTERWILLE''
Na een paar Ílinke nachtvorsten kon de ijsbaan op woensdag 15 Íebruari worden geopend. Het ijs liet zich niet zo mooi aanzien, omdat er gras in vast zat gevroren,
maar bij het schaatsen bleek men hier weinig oÍ geen last van te hebben. Vooral de
kinderen lieten zich er niet van weerhouden om talloze rondjes te schaatsen op zaterdagmiddag 19 februari, bij de gehouden rondentocht. ledere deelnemer kreeg
hiervoor een medaille waarin het aantal rondjes stonden gegraveerd.
Onder schitterde omstandigheden werden op maandag 21 februari wedstrijden georganiseerd voor alle kinderen van de basisscholen. De zon scheen volop, er was
geen wind en de temperatuur was net iets boven het vriespunt. Met vallen en opstaan werd geprobeerd om zo snel mogelijk de eindstreep te bereiken. Een enkeling
ging zelÍs bijna hardlopend de baan over, wat extra enthousiaste aanmoedigingen
van de omstanders opleverde.
Na soms "f0leindige" strijd was de uitslag als volgt:

Jongens 1986-1987
1. Jelmer van der Hoop
2. Arjen Veldema
3. lgle van der Bos

Meisjes í986-1987
1. Jeltje Bosch
2. Marjolein Vrieswijk
3. Sippie Hiemstra

Jongens '1 984-1985
1. Sjoerd Jan Dijkman
2. Dries Dijkstra
3. Herman Steeman

Meisjes 1984-1985
'1. Martha Maltha
2. Sippie Olivier
3. Aukje van der Mey

Jongens 1982-1983
1. Jan Willem Veldema
2. Sytze Vellema

Meisjes í982-í983
1. Tiny Plantinga
2. Sonja Helmus
3. Henny Bouma
4. Aleida Heeringa

Estafette jongens en meisjes 1980-1981
2. Hendrik Jan Fenruerda
1. Eibert van der Woude
Klaaske Ollivier
Akkelien de Hoop
Marieke Akkerman
Sasja van Slooten
De kleuters kregen allemaal een medaille van de 7S-jarige ijsclub.
's Avonds werd de marathon om het kampioenschap van Dongeradeel verreden.
Hiervoor hadden zich 13 rijders en 1 rijdsteropgegeven. De dame was zo moedig
haar krachten dan maar met de heren te meten, wat op zich al het vermelden waard
is, maar zij kon zich op deze manier in de prijzen rijden; die gingen naar:
1. Pascal Wouters, die hiermee ook de wisselbeker verdiende
2. Arjen Wassenaar
3. Piet Miedema
Allen afkomstig uit Holwerd.

Dinsdagavond 22 februari vond een estaÍette voor leden plaats. Hierbij stonden 7
trio's op de lijst. De prijzen gingen deze keer naar:
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2. Danny Adema
Lucia Bouma
Ytzen Visser

Op vrijdag 25 Íebruariwerd nog een langebaanaÍvalwedstrijd georganiseerd. Deze
wedstrijd werd verreden in 2leeftijdsgroepen. Voor beide groepen hadden zich 10
deelnemers/deelneemsters opgegeven. De uitslag was hier:

Winnaars in de leeftijdsgroep í3 Um í5 jaar:
'1. Pascal Wouters

2. Jilze van der Wal
3. Saakje Reitsma
4. Danny Adema
Winnaars afualronde:
1. Eelkle van der Wal
2. Werner Tienstra

Uitslag 16 jaar en ouder:
1. Anne Wassenaar
2. Piet Miedema
3. Marten Wassenaar
4. Jan de Groot
Winnaars afualronde:
1. Jaap Dijkstra
2. Gerrit Hoekstra

Dit was dan tevens de laatste wedstrijd, want op zaterdag zette de dooi meteen flink
door, zodat er weer een einde kwam aan ruim een week "WlNTERW|LLE"

lJsclub "VRlENDSCHAP"

BEDRIJFSOVERNAIUE IN HOLWERD
Na een periode van 37 jaar is "TAXI DIJKSTRA" in Holwerd overgenomen. De nieuwe eigenaar is de fam. Miedema, wonende aan de Fonteinstraat te Holwerd. Na een
inwerkperiode van een maand, gaan zij nu zelfstandig verder met de aanwezige
voertuigen:
2 personenauto's, 2 personenbusjes (&personen),1 rolstoelauto
zijn zij in staat om een breed dienstenpakket, aan te bieden, in de regio Noord-Oost
Friesland.
Dit pakket bestaat uit:

Taxi vervoer
Zittend zieken(Íonds)vervoer
Groepsvervoer
Rolstoelvervoer
Al deze vormen van vervoer staan 24 uur per dag ter beschikking aan u als klant.
De jonge ondernemers pakken dan ook enthousiast de draad op welke door Jan en
Maaike Kooistra, de laatste jaren is gespannen. Het bedrijf wordt op dezelÍde voet
doorgezet, de bekende service en kwaliteit blijft hoog in het vaandelstaan.
De enige verandering aan het bedrijf is, naast de nieuwe eigenaren, ook een nieuwe
naam. Deze luidt voortaan:
Taxi Centrale Dongeradeel
Kortweg T.C.D. genaamd.

Theun en Pietje hopen u in de toekomst een solide dienstverlening te kunnen bieden.

Taxi Centrale Dongeradee!
Fonteinstraat 42, 9151 JX Holwerd, Tel.: 05197-1377

t_
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JAZZ EN CALIAIYETICS
Elke dinsdagavond word er jazz en callanetics gegeven in de sporthal "De Ynset".
Dit gebeurd onder leiding van Dinie Brinkman.
JAZZ: is swingend bewegen op muziek. ln elke les leer je, na de warming-up en wat
oefeningen, danspassen- en bewegingen op muziek.
CALLANETICS: zijn oeÍeningen voor je spieren. Je spieren worden zodanig getraind
dat de gehele lichaamsconditie wordt verbeterd, en je figuur gaat er beter uitzien.
Wilt u nog meer informatie, bel dan gerust, het nummer is 1751: Hilly v.d. Mey.
Ook kunt natuurlijk eens langs komen, om eens mee te doen.

JAZZ:
18.00 - 19.00 uur llm 12 jaar
19.00 - 20.00 uur vanaÍ 12 jaar

CALLANETICS:
20.00 - 21.00 uur

PEUTERSPEEIZAAL''US EARSTE BEGIIN''
Onze peuterspeelzaal draait op dit moment op volle toeren. ln de 2 groepen zitten
op dit moment met elkaar 28 peuters. ln de groep van Elcie Bloem, die op maandagen woensdagochtend draait, 14 peuters en bij Janny Fennema, die op dinsdag- en
donderdagochtend draait ook 14 peuters.
Als peuters op de wachtlijst staan en er komt een plekje vrij dan krijgen de ouders
bericht dat hun peuter vanaf dat moment van harte welkom is op "Us earste begjin".
De contributie bedraagt nu f 30,- per kind per maand, dat is nodig om het hoofd financieel boven water te houden. Ook hebben wij onze donateurs die ons steunen
voor Í 5,- per jaar. Dat geld hebben wij in februari weer opgehaald en wij willen hen
van harte bedanken voor hun bijdrage. Maar het liefst zouden wij willen dat heel

Holwerd e.o. ons steunt d.m.v. donatie en onze vraag is: "BENT U AL DONATEUR?'
Bent u dat nog niet, maar draagt u onze peuters een waÍm hart toe, meldt u zich dan
aan als donateur, Bij W. Boonstra, tel.:05197-2421.
Wij hopen u dan te noteren als donateur van de p.s.z. "Us earste begjin".
Heeft u een peuter vanat 2 tot 4 jaar en u twijÍelt nog tussen thuishouden of peuterspeelzaal, kom dan gerust eens een van de ochtenden met uw peuter kijken op de

peuterspeelzaal. U kunt dan contact opnemen met een van de leidsters over wanneer dat het beste kan.

Peuterspeelzaal Tel.:1927 (alleen ma.-, di.-,wo.-, do. ochtend)
Janny Fennema Tel.:1 81 1
Elcie Bloem Tel.:2179
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V.H.S. ''OP LOK UT''
organ iseert i.s.m. Dorpsbelang
EEN VISWEDSTRIJD

voor de jeugd van het basisonderwijs te Holwerd.
Op woensdag 18 mei, aanvang 2 uur
Lokatie de Ruilverkaveling Dokkumerweg
Opgave voor deelname bij het aangeven viswater.
ledere deelnemer ontvangt een gratis vergunning voor het hele visseizoen 1994.
Het bestuur.

30 APRIL 1994
Na een zeer geslaagde 30 april-viering van vorig jaar, hebben de gezamenlijke verenigingen O.V.H./Oranjevereniging en Dorpsbelangen besloten dit jaar wederom
een feestdag te organiseren. De voorbereidingen zijn inmiddels alweer in volle gang
en het programma ziel er als volgt uit:
's Ochtends is er een rondgang door het dorp met de muziekvereniging Crescendo.
Aansluitend is er voor de kinderen in de sporthal de Ynset een voorstelling van
Carlo's Pretshow. (Entree f 2,-)
's Middags is er in de sporthal een vrijmarkUhobbymarkt. Naast de ouderen kan ook
de jeugd hieraan meedoen. Neem wel een kleed of verkoopkraam mee. Opgave bij
Tineke Kuipers (tel.: 1809) en Akke Kamstra (tel.:2363). De entree voor bezoekers
bedraagt f 1 ,-. De activiteiten worden 's middags om ongeveer 17.0O uur afgesloten
door de muziekvereniging "De Bazuin" met een rondgang door het dorp.
's Avonds om 21.30 uur (zaal open om 21.00 uufl is er een optreden van het inmiddels wel bekende top-40 orkest "FREEWAY" uit Ferwerd. Kaarten zijn verkrijgbaar
in de kantine van de Sporthal en bij het postagentschap in de Kopak. Kaarten in de
voorverkoop f 8,-. Kaarten aan de zaal I 10,-.

PROGRAMMA:

uur
uur
uur
uur
21.30 uur
9.00

10.00
13.00
17.00

Rondgang Crescendo
Carlo's Pretshow (entree Í 2,-)
VrijmarkVHobbymarkt (entree f 1,-) Opgave tel. 1809 of 2363
Rondgang De Bazuin
Freeway (zaal open vanat 21.00 uur)
Kaarten voorverkoop f 8,- en aan de zaalÍ 10,-
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FOKKO WOUTERS
warmtetech n isch adviesbu ro
ACI gedipl.

- ADVISERING VOOR ALLE INSTALLATIES
- ENERG RING
- ZWEMBADINSTALLATIES
MIEDWEG 2, HOLWERD . TEL. 05197.1937
JAARWISSEUNGSFEEST HOLWERD IS UIT Z'N VOEGEN GEGROEID
Het is inmiddels alweer een poosje geleden dat de jaarwisseling heeft plaatsgevonden, maar wij hebben toch gemeend iets te moeten schrijven in het krantje van
dorpsbelangen. Allereerst een stukje geschiedenis;
Het idee "jaarwisselingsÍeest" is uit nood geboren, het was nl. zo dat wij op oudejaarsavond veel "oanrin" hadden, op zich waren dit hele gezellige avonden/ochtenden maar op't laatst was de situatie onhoudbaar; 50 man op visite geeft nogal wat
rotzooi natuurlijk. Op een gegeven moment hadden we dan ook besloten om op oudejaarsavond de deur maar op slot te doen; zover is het gelukkig niet gekomen door
tussenkomst van enige broertjes van Egbert. Zij kwamen met het voorstel om de
schuur in te richten om daar de gasten te ontvangen.
Zo gezegd zo gedaan; de eerste keer in 89/90 hadden we t 75 gasten, er was zelÍs
nog ruimte voor tafels en stoelen. De tweede nieuwjaarsviering in 90/9'l werd het al
drukker in de schuur (t 150) en op een gegeven moment moesten de tafels en stoelen eruit vanwege ruimte gebrek. De derde keer 9'1/92 hadden we meer ruimte doordat we een tussenschot hadden weggebroken en daardoor ook het "b0thÉs" konden
gebruiken, dit bleek ook wel nodig want die avond hadden we een dikke 200 bezoekers. Op deze avond deed ook de melkbus z'n intrede, een ieder kon z'n waardering
voor het Íeest laten blijken door een gift in de melkbus te deponeren. Het vierde
Hok-Rock Íeest in 92/93 trok + 250 bezoekers; dit was ook de eerste keer dat het
feest kosten dekkend was.
En hier volgt dan een verslagje van het laatst gehouden Hok-Rock feest. Omdat het
voor ons deze keer een lustrum jaar was hebben we T-shirts laten drukken en deze
tijdens de avond gedragen. Om + 1.00 uur ging de deur open en het begon meteen

-l

DORPSBELANG HOLWERD

.

maaft 1994

al gezellig druk te worden; de stemming kwam er ook direct al goed in dankzij de
licht show die Rob Goudsmit (van de Hege buorren) voor ons geïnstalleerd had. Wij
hadden nl. gehoord dat Rob in theaterverlichting werkzaam is en nadat we hem hadden gevraagd zegde hij zijn medewerking direct enthousiast toe.
Al rond 2.00 uur was de schuur tjok vol en de "lokwinsken" met de bijbehorende "tuten" werden fanatiek en met plezier uitgewisseld. Er werd heel wat afgedanst; de
hele schuur ging -opgezweegt door muziek en lichten- uit z'n dak.
Maar helaas, aan alles komt een eind, om 7.30 uur was het bier op en om 8.00 uur
liepen de laatste gasten met ronde buikjes het "reedsje" af op zoek naar hun bed.
Deze avond zijn er een dikke 350 gasten geweest en is gebleken dat de schuur voor
een dergelijk aantal mensen te klein is. Tijdens evaluatie hebben we dan ook besloten dat het lustrum jaar tevens het laatste jaar is geweest dat het feest in de schuur
aan de Gama heeft plaatsgevonden. Tevens zullen een aantal personen de organisatie gaan verlaten. Een aantalteamleden zullen echter doorgaan en gaan op zoek
naar een andere lokatie en nieuwe teamleden. Uit gesprekken met dorpsbelangen is
gebleken dat deze het ook zeer op prijs stelt dat er tijdens de jaarwisseling iets
wordt georganiseerd, en dat genoemde vereniging bereid is steun te verlenen aan
het voortzetten van "Hok-rock".

Tot slot wlllen wij nog bedanken:
- De buren en omwonenden van de Gama voor de door hen getoonde tolerantie
tijdens de jaarwisselingsfeesten.

- De bezoekers die getoond hebben dat het toch wel mogelijk is om eensgezind en
zonder "wrokkerij" een prachtig Íeest te kunnen bouwen.
- Een ieder die op wat voor manier dan ook zijnlhaar medewerking heeft verleend
aan de feestavonden.
Wellicht tot de volgende jaar wisseling,
It Hok Rock Team.
Egbert en Willie
Frans
Wietze en Nina
Ybe en Foekje
Chris
Oege en Gea
Theun
Kars
Bodes
Ate
P.S.

Aanbiedingen

voor een locatie
zijn natuurlijk welkom.
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I(WARTAAL AGENDA
APRIL

2
23
30

Charietto gymnastiek-uitvoering in sporthal 19.00 uur
Voorjaarsconcert muziekver. Crescendo
(m.m.v. dansorkest Friesland Combo. 20.00 uur in de sporthal
Clown Carlo 10.00 uur Sporthal
VrijmarkUhobbymark 13-00 - 17.00 uur sporthal
Freeway 21.30 uur, zaal open 21.00 uur

MEI
18
23

28
29

Viswedstrijd voor de jeugd van het basisondenrijs te Holwerd
(Aanvang 14.00 uur) lokatie ruilverkaveling Dokkumenrueg
ElÍstedentocht
KNKB jongens aÍdelingen kaatspartij
KNKB longens door elkaar loten + verliezersronde
Leden kaatsen

JUN!
1

55+ Reis

't0

Rommelmarkt muziekver. Crescendo (vanaf 13.30 uur in de
loods van Sybren Boomsma)
Oranjefeest

11

Oranjefeest

25

KNKB Heren Hoofdklas Kaatspartij
ConcordiaÍeest
ConcordiaÍeest en ledenkaatsen
Concordiafeest

4

26
27

JULI

9

16
17
20

Fietstocht "Crescendo" vanaÍ 13.00 uur
(diverse aÍstanden)
Ringrijden
Nachtbraderie 17.00 - 23.00 uur
KNKB Schoolmeisjes door elkaar loten kaatspartij
Pearke keatsen met barbecue
Zakslaan Holwerdervaart

AUGUSTUS

5
19
21
I
I
I
I
I
I

L

HuiÍkartocht

Spuitvoetbal met baöecue
KNKB Schooljongens afdeling kaatspartij
KNKB Schooljongens door elkaar loten en verliezers

OKTOBER

7

Feestavond van Henk's CD Shop

NOVEMBER
Playbackshow van Henk's GD Shop

12
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STICHTING REI(REATIE TOERISME HOLWERD
De aÍgelopen periode zijn we actieÍ bezig geweest met de ontwikkeling en exploitatie van het havenproject. Bijeenkomsten van politieke partijen hebben we steeds
met een aantal personen bijgewoond. Hun reacties zijn positief. Aangezien de eigen
bevolking het fantastische bedrag van Í 32.500,00 heeft opgebracht heeft de raadscommissie ons inmiddels Í 50.000,00 toegezegd. Binnenkort volgt de overname van
de grond. Momenteel komen we niet in aanmerking voor subsidie van de Provincie
Friesland. Voor de subsidiegelden zijn we in onderhandeling met het R.U.O.P en het
J.S.P.. Aangezien de subsidie nog niet rond is hebben we dit jaar beperkte mogelijkheden.

Het doel is om een deel van de haven te realiseren ten gunste van de passanten
door zelfwerkzaamheid van vrijwilligers.
- De grond zalgeëgaliseerd en opnieuw ingezaaid worden.
- Er worden borden geplaatst aan de Dokkumer Ee met de doorvaart hoogten van
de bruggen.
- Het aanwezige gebouwtje zalverbouwd worden tot toilet c.q. doucheruimte.
- Er komen speelattributen.
- Kanoverhuur/kanoroutes.
- Arrangementen.
Het ligt in de bedoeling om in 1995 het terrein verder in te richten o.a. 6 trekkershut-

ten. Vrijwilligers zijn welkom om Holwerd leeÍbaar te houden! U kunt zich hiervoor
opgeven bij coördinator J. Kooistra,lel.2290. Tevens zijn er nog obligaties te koop
bij J. ldsardi, tel.1 908.
Het Stichtingbestuur.

DROMEN
lk zat met een gezelschap op de pier, de dames aten een vruchtenijsje en de heren
verheugden zich op een marguerita. Het was een prachtige wandeling geweest
langs de boulevard. Links en rechts de vegetatie in het slib doortrokken met glinstÈ
rende strepen van sloten en slenken, het laatste stuk louter slib en water als een
grote spiegel vol met de wonderlijkste tinten. De prijsdammen bleken weer het summum van land(sea)-art te zijn.
We hadden een kamer gehuurd voor 1 nacht, geadverteerd was met, "U kunt slapen
in de mooiste zonsondergang en ontbijten in eenzelfde zonsopgang". Het gebouw in
de Íolder leek op 't Kurhaus met beneden winkeltjes en gelukkig ook een haringkraam. Mijn begeleidster zei nog: "het is te mooi om waar te zijn". Daar werd ik dus
wakker van -te laat om nog over het bamboe-bos te dromen. Ook een aardige thema: ik ben heel lang Winnetou geweest, bouwde hutten over de amazone, maakte
jacht op wilde dieren met eigengemaakte wapens enz. Ook zonder buit legden we
meestalwel een vuurtje aan, soms met gevolg dat een boswalletje vlam vatte, de
rooksignalen waren dan niet meer te beheersen.
Ook in Holwerd worden voortdurend signalen gegeven aan o.a. de politiek dat er wel
actie moet worden ondernomen -terecht: de jachthaven moet zo snel mogeliik gerealiseerd. Het ontwikkeling van activiteiten bij de pier. ln 't kader van het waddenlandschap lijkt voor de hand liggend en wellicht is een bamboebos een mogelijkheid,
voor alsnog weten we te weinig en is de relatie met de andere projecten nog niet
duidelijk.
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HET VERLEDEN VAN HOLWERD
De volledige oplage van het boekje van Holwerd is inmiddels uitverkocht. Maar ik
word nog regelmatig gebeld met de vraag of er nog boekjes zijn. Helaas moet ik
deze mensen teleurstellen. Maar dorpsbelangen heeft besloten om bij voldoende
aanvraag een tweede druk te laten verschijnen.
Wanneer u of uw familie/kennissen oÍ vrienden nog graag in het bezit willen komen
van dit leuke boekje, laten zilzich dan zo gauw mogelijk opgeven bijAkke Kamstra,
te|.2363.

INLEVEREN KOPIJ
De kopij kan worden ingeleverd tot vrijdag
Morgenzon 3, tel.2363

í7 juni a.s. uiterlijkbij Akke Kamstra, de

H['ISARTS
Dokter Maltha, spreekuur volgens afspraak, tel.
Uitsluitend bij spoedgevallen: tel. 2255

í30í,

Stationsweg 25

Dr. Ch.F. v.d. Lugt tel.05Í9&1316

Dr. P.D. Luyendijk tel.0519&í218

GROENE 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, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Polleweil,lel.247811876.

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

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

BESTUUR
Voorzitter
Penningm.
Redaktie
Secretaresse

4
Pollewei2
3
35
43
2
24
13

Ate Glazema, Hemmingawei

Dirk Bergema,
Akke Kamstra, de Morgenzon
Klaas v.d. Wal, Beyertstraat
Tineke Kuipers, Stationsweg
Henk de Vries, Bosma's Plein
Anneke v.d. Ploeg, Voorstraat
Margit Dijkman, W. Dijkstrastr.

tel. 21í8
hel,1423
tel. 2363

tel. 1753
tel. 1809
1el.2259
het,2252
te|.2086

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24,9150 AA Holwerd.

