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DE VERENIGING

VAN
DORPSBEIANGEN
HOLWERD
KONTAKTBT.AD VOOR HOLWERD EN OMGEVING
REDACTIOIYEEL
Beste bewoners van Holwerd en omgeving,

De afgelopen periode zijn weer verschillende activiteiten en afspraken aË
gewerh zoals:
7 april Bezoek aan wethouder D. de Vries in Dokkum voor het bespreken
van de opgenomen punten tijdens hun bezoek van 4 oktober 1994 in
Holwerd. De werkzaamheden zijn op het ogenblik, mede hierdoor, in
het dorp reeds begonnen.
29

april Koninginnedag met de traditionele vrijmarkt en 's avonds een concert voor de jeugd. Deze dag was een groot succes mede te danken
aan het grote aantal bezoekers.

4

mei 's Avonds dodenherdenking

met kranslegging op de graven van het
kerkhof en zeedijk. Hierbij waren ook bevrijders en nabestaanden

van de overleden bevrijders aanwezig. Dit geheel werd met een
gezamenlijke dienst in de Ned. Herv. kerk afgesloten.
Deze sfeervolle dienst geleid door da. Zijlstra en gezongen door de 2
plaatselijke kerkkoren heeft een diepe indruk op ons gemaakt.
5

mei Bevrijdingsdag met koffieconcert op de Voorstraat m.m.v. onze
muziekkorpsen Crescendo en de Bazuin. Hierbij was er straattekenen voor de lagere school jeugd georganiseerd door de Oranje
Vereniging.
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22 mei Speeltuin onderhoud. Hieraan deden t 20 vrijwilligers mee om de tuin onkruid vrijte maken. Hiervoor nog onze hartelijk dank.
31

mei 55+ Reis door Midden

12

juni

Nederland, voor verslag zie verder op.

Uitslag onderzoek-leefbaarheid in Holwerd, voor verdere presentatie hoort

u

nog.

Tussen al deze data door wordt er druk gewerkt aan het haventerrein en laat de molen 's zaterdags zwierig zijn wieken draaien.
Met de zomer voor de deur wens ik u een preftige tijd toe.
A.G.

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN... NIEI,TWE BESTUURSLE.
DEN VAN DORPSBEI.ANG
Beste mensen,

Alweer een tijdje geleden ben ik met Anke de gelederen van bestuur van dorpsbelang Holwerd komen versterken.

Verschillende zaken zijn de revue gepasseerd. lk heb weleens gedacht, wat doet
dorpsbelang eigenlijk?
Daar ben ik inmiddels achter gekomen.
Door inzet metelkaar een leefbaar Holwerd creëren en zien te behouden. Daar kan
en mag iedereen een steentje aan bijdragen, ieder op eigen wijze. lk zaltrachten om
met elkaar en op mijn manier hier ook mijn invulling aan te geven.
Hoogachtend,
i

H.C.P. Besselink

Myn namme is Anke Hoekstra-Rondaan en bin krekt as Henry s0nt in pear moanne
bestjoerslid Ían doarpsbelang. En as je wat Íoar it doarp dwaan sille, dan meie de
ynwenners ek wol eÍkes witte wa oft ik bin.
lk bin gjin Holwerter sa't it dan wolris sein wurdt, mar ik bin hikke en tein yn Bitgum.
Troch myn wurk yn de "alde Nijhof" as aktiviteiten begeleidster binne wy, myn man

en ik en no 2, man hast 3 bern hjir yn Holwert delstrutsen. No wenje wy hjir al wer
goed 11 jier yn de Prof. Holwardastrjitte 9.
Fan Akke Kamstra haw ik de redaksje fan ik doarpskrantsje oer nommen. By Akke
stie dit goed op poaten en ik hoopje dit sa Íuort te setten, mei jo hulp, want wy meielkoar as Holwerters meitsje it nijs hjir Íoar.
Dus hawwe jo nijs, bring it neide Prof. Holwardastrjitte 9. lk sildan myn bëst der Íoar
dwaan, dat it krantsje by lo troch de bus brocht wurde kin.
Anke Hoekstra.
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BEELDEN VAN AYLVA
ln het krantje van maart werd beloofd dat u nu meer van ons zou horen over de
BEELDEN VAN AYLVA.
Op ons verzoek (dorpsbelang, N.H. kerk en Ondernemings Vereniging Holwerd) om
de beelden van het echtpaar van Aylva wederom in ons bezit (oÍ in bruikleen) te krijgen is niet ingegaan door het Fries Museum.
Er is nl. besloten om ze ook in de nieuwe opstelling op te nemen en wel in een der
hoofdzalen in de kanselarij, waar ze prominent opgesteld zullen worden, omdat ze
tot de voornaamste van de weinige 17 de eeuwse grotere beeldhouwwerken in de
provincie behoren!

SWINGING HOLWERT 1995
It wie wer in grut sukses dy Íerskate groepkes mei libbene muzyk yn de trije horeca

bedriuwen fan Holwert. Oeralgesellich en in protte minsken.
Wy hoopje dat it takommend jier op'e nij organisearre wurde sil troch dizze 0ndernimmers dy't Holwert in prima namme besoargje op dit Étgeansmëd.

WIST U DAT...
- Het boekje "Uit het verleden van Holwerd" weer verkrijgbaar is bij D. Bergema in de
winkel en in de S.R.V. wagen, maar dat u het ook kunt krijgen bij Anke Hoekstra,
ProÍ. Holwardastrjitte 9, tel. 05197-2459. En dat u op ditzelfde adres moet zijn voor
de oude foto's van Holwerd en het boekje'Wapens en vlaggen van Dongeradeel"?
- Het bos bij de haven-ijsbaan een bijzonder gebied aan het worden is en dat het de
moeite waard is om er eens een kijkje te nemen?

- Dat op woensdagmiddag24 mei weer de jaarlijkse viswedstrijd is gehouden en dat
de prijzen zijn gewonnen door Anne Jacob Anjema l ste prijs en Edwin Fennema
en Herman Steeman een gedeelde 2e en 3e prijs hadden omdat ze beide een vis
van dezelfde lengte hadden.
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een

week tijd 2 trekkershutten
gebouwd hebben en dat

deze ook het

bekijken

waard zijn?

PI.AYBACK SHOW
Op 10 november organiseert Henk's music shop weer de playback show in "il
Sintrum". Lijkt het u of jou leuk om hier aan mee te doen, geef je dan voor í
november op bij Henks' Music Shop - Holwerd.

ONDERZOEK I EEFBAARHEID HOLWERD
Een poosje geleden heeft 80% van de Holwerders meegedaan aan het onderzoek
leefbaarheid Holwerd. lntussen is het onderzoek klaar.
Het is een omvangrijk werkstuk geworden van bijna 100 blz. Met plezier laten wij u
een kleine samenvatting van dit onderzoek lezen en mocht u na het lezen hiervan
meer over het onderzoek willen weten dan is het mogelijk om het gehele verslag van
100 bladzijden te bestellen, maar ook nog een wat grotere samenvatting van 18
bladzijden. Het gehele verslag kost / 20,00. De samenvatting van 18 bladzijden kost
Í 2,OO. U kunt het bestellen bijT. Kuipers, Stationsweg 43, tel.05197-1809.
Samenvattin g LeeÍbaarheid Holwerd
De Vereniging van Dorpsbelangen Holwerd en de Ondernemersvereniging Holwerd weten
niet in hoeverre zich in Holwerd ontwikkelingen voordoen die een negatieve invloed op de
leeÍbaarheid van het dorp kunnen hebben, alsmede wat er onder de Holwerder bevolking aan

ideeën leeÍt en wat de bewoners belangrijk vinden. Dit was voor hen reden om aan de
Rijksuniversiteit Groningen opdracht te verlenen om een onderzoek te starten naar de leeÍbaarheid van Holwerd. Een onderzoek naar de leeÍbaarheid levert inzicht op in knelpunten die
spelen bij het wonen, leven en werken in een bepaald gebied. ln deze samenvatting worden
de resultaten van dit onderzoek kort beschreven.

Holwerd als kleine kern

ln Holwerd is een zorgwekkende ontwikkeling gaande voor wat betreft het aantal inwoners
van het dorp. De aÍgelopen 15 jaar is de bevolking van Holwerd aÍgenomen met 17,5% tot
1746 inwoners in 1995. Verder is er sprake van ontgroening en vergrijzing, hierdoor kan het
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ook in de toekomst moeilijk worden om een bevolkingsgroei te bewerkstelligen. Als de bevolkingsaÍname in hetzelÍde tempo doorgaat als in de afgelopen jaren kan dit grote problemen
opleveren voor de leefbaarheid van Holwerd. Ondanks de aÍname van de bevolking is de woningvoorraad in de periode 1985-1 989 toegenomen met 10 tot 20 woningen. Voor de omringende dorpen en buurtschappen heeft Holwerd een beperkte verzorgende Íunctie. De toename van de woningvoorraad en de beperkte verzorgende functie kunnen gunstig zijn voor het
behoud van het draagvlak van verschillende voorzieningen. Momenteel zijn er minimaal 245
aöeidsplaatsen in Holwerd aanwezig (boeren niet meegerekend). Een behoorlijk aandeel
(+6070) van deze arbeidsplaatsen worden bezet door mensen die buiten Holwerd wonen. De
Holwerders zijn voor werkgelegenheid dus voor een groot
deelgericht op andere centra. Jaarlijks zijn er 8 à 10 vacatures in Holwerd beschikbaar. Bij
het aöeidsbureau Dokkum staan 20 mensen als werkzoekende ingeschreven, uit de enquète
kwam naar voren dat er 50 personen werkloos zijn.
Waardering van het woon-, werk- en leeflklimaat in Holwerd
Van de inwoners bezit 53% een eigen woning, meestal van het §pe vrijstaand oÍ een boerde-

rij- Huunroningen zijn veelal van het type twee-onder-een kap, rijtjeswoning of seniorenwoning. Het in Holwerd geboren zijn en de werk-locatie zijn de belangrijkste redenen geweest
om in Holwerd te gaan wonen. Van de inwoners van Holwerd is29Yo verhuisgeneigd, waarvan
10% binnen Holwerd en 19o/o naar buiten Holwerd wil verhuizen. Hoe jonger de Holwerders
z'rjn hoe meer ze geneigd zijn te verhuizen. Van de leeÍtijdsgroepen tot en met 60 jaar wil het
merendeel naar buiten Holwerd verhuizen. Redenen die onder de categorie woning vallen
worden het meest genoemd als belangrijksÍe verhuisreden. Met name het willen verhuizen
naar een koopwoning, een grotere woning of een kleinere woning worden veel genoemd. Als
aÍzonderlijkgenoemde belangrijksteverhuisreden scoort (geen) werk het hoogst. Vooral vrijstaande koopwoningen voor kleine gezinnen zi.jn gewild. De meerderheid van de verhuisgendgden venracht de door hen gewenste woning wel in Holwerd te kunnen krijgen. Tweederde
deel van de verhuisgeneigden vinden dan ook niet dat dit soorVtype woningen in Holwerd
rÍanw gebouwd moeten worden. Driekwart van het totaal aantal respondenten vindt wel dat er
uxrr mensen buiten Holwerd gebouwd moet worden. Geschikte locaties zijn o.a.: tussen de
molen en de haven, Fellingen, Holwerdervaart, hoek Leeuwardenryeg/rondweg.
tlet grootste deel van de respondenten (80%) vindt dat er te weinig werkgelegenheid in
Hohrerd aanwezig is. Ondanks dat er onvoldoende werkgelegenheid in Holwerd aanwezig is
maar 13% weleens aan verhuizen om meer kans op (beter) werk te hebben. Uitbreiding
de werkgelegenheid is gewenst in de volgende sectoren: recreatie en toerisme,
tleircchalige industrie en land- en tuinbouw. Zestig procent van de Holwerders is voor het
srlÍtten van arbeid afhankelijk van het aanbod in andere centra. Bijna de helÍt (46%)
lÈvan werkt binnen een straal van '15 kilometer van Holwerd. Slechts 11o/ovan de responènten die buiten Holwerd werken zei ooit nog wel eens te willen verhuizen om dichter bil het
rerk te komen wonen.
lieÍst driekwart van de Holwerders is tevreden over de huidige vrijetijdsbestedingsmogeIföeden. Ontevredenheid komt voornamelijk voort uit het Íeit dat er te weinig variatie is in het
anSod van sporten, vooral de mogelijkheid om te tennissen en te zwemmen worden gemist.
Ibe twee recreatiemogelijkheden kwamen ook weer naar voren als antwoord op de vraag of
errecreatievoorzieningen gemist worden. Bijna de helft (46%) van de Holwerders missen reoedievoorzieningen. Tweederde van de Holwerders staan positieÍ tegenover het aantrekken
Er Íneer toeristen. Ze venalachten dat dit goed is voor de werkgelegenheid en economie van
]Hrerd. De mensen die hier negatief tegenover staan vinden dat er in Holwerd al genoeg
nngdijkheden zijn voor toeristen. Een openbaar toileUdouchevoorziening en een promenade
gÍoter terras, bankjes enzovoort wordt door iets meer dan de helft van de bevolking
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Over het algemeen kan gesteld worden dat de woonomgevingsaspecten als positieÍ gewaardeerd worden. Alleen de parkeermogelijkheden en de verkeersremmende maatregelen komen zeer slecht uit de bus. Beide zijn in onvoldoende mate aanwezig. Geparkeerde auto's op
de weg en op het trottoir bezorgen de Holwerders dan ook veel overlast. De woonomgevingsaspecten opzet van de buurt, kwaliteit huizen/bebouwing, sociale veiligheid en riolering worden als sterke punten aangeduid. Bewoners van het buitengebied oordelen minder
positieÍ over de verschillende

woonomgevingsaspecten dan de bewoners van de oude kern en het nieuwere gedeelte. De
ontevredenheid over de speelruimte van kinderen, de trottoirs en wandelpaden en de
verkeersremmende maatregelen is leeftijdsgebonden. Hoe jonger de respondenten hoe ontevredener ze zijn over de speelruimte voor kinderen. HetzelÍde geldt voor de verkeersremmende maatregelen. Bij de ontevredenheid over trottoirs en wandelroutes geldt juist hoe ouder de respondent hoe ontevredener, vooral de respondenten van 70 jaar en ouder zijn onte
vreden. Voor wat betreft de parkeermogelijkheden zijn voornamelijk de veertigers ontevreden.
De waardering van de overige woonomgevingsaspecten zijn niet leeftijdsgebonden. Alleen de
ontevredenheid over de kwaliteit van de huizen/bebouwing leidt duidelijk tot de neiging om te
gaan verhuizen.

De Holwerders zijn over het algemeen behoorlijk positief over het aanbod van winkels en
voorzieningen in Holwerd. Alleen de diensten van de woningbouwvereniging komen als zwak
uit de bus. Er worden wel een aantal voorzieningen gemist, de twee belangrijkste zijn een
benzinepomp (68%) en een drogisterii (58%). Tweederde van de Holwerders doet de meeste
bestedingen voor dagelijkse boodschappen in Holwerd. Als men de dagelijkse boodschappen
buiten Holwerd haalt doen de respondenten dit voornamelijk om het grotere assortiment en
de lagere prijs van produkten. Voor de leefbaarheid van de gemeenschap in zijn geheel worden de huisarts, de supermarkt, de busdiensten naar Dokkum en Leeuwarden en de lagere
school als erg belangrijk gezien.

Over het verenigingsleven in Holwerd en Holwerd als sociale gemeenschap zijn de meeste
respondenten in meer of mindere mate tevreden. Slechts een beperkt aantal Holwerders is
hierover ontevreden. De oorzaak van deze ontevredenheid is de gescheidenheid in het dorp.
Over het algemeen beschouwen mensen die van buiten Holwerd komen de gescheidenheid
meer als probleem dan de Holwerders zelÍ. Tweederde van de bevolking (met name de jongere generaties) zien in de toekomst graag één dorpsfeest georganiseerd worden.
De leefbaarheid van Holwerd
Op het vlak van bevolkingsontwikkeling en werkgelegenheid ziet de toekomst van Holwerd er
niet goed uit- Door een verdergaande ontgroening en vergrijzing zal de bevolking van Holwerd
waarschijnlijk steeds verder in aantal aÍnemen. Ook de werkgelegenheid zal vermoedelijk
door een verdergaande schaalvergroting aÍnemen. Momenteel zijn de Holwerders over het algemeen genomen behoorlijk tevreden over het woon-, werk- en leeÍklimaat van hun dorp. Het
is zaak om er in ieder geval voor te zorgen dat dit zo blijft, zodat dat bewoners die nog in
Holwerd wonen dit in de toekomst ook blijven doen. De knelpunten die volgens de bewoners
in Holwerd voorkomen moeten dan ook zoveel mogelijk worden opgelost. Met het oog op het
beleid dat het Rijk en de provincie Friesland ten aanzien van kleine kernen voeren, moet dit
zoveel mogelijk gebeuren aan de hand van eigen initiatieven. Gezien de goede resultaten ten
aanzien van de leefbaarheid die de bewoners van Reduzum met zelÍwerkzaamheid geboekt
hebben, biedt dit zeker perspectieven.
Voor de leeÍbaarheid van Holwerd is het van belang om aandacht te schenken aan de volgende punten:
*

Waar mogelijk moet geprobeerd worden enige werkgelegenheid aan te trekken. Kansrijke
sectoren zijn: de toeristische industrie, kleinschalige industrie en land- en tuinbouw.
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'Meer mensen werven om in Holwerd te gaan wonen. Het opvijzelen van het imago

van
Holwerd zou hier een bijdrage toe kunnen leveren.
- Het huidige voorzieningenniveau moet
zoveel mogelijk behouden blijven. Belangrijk punt is
dat er wat aan de kwaliteit van de diensten van de woningbouwvereniging gedaan wordt. ln
samenspraak met de middenstanders in Holwerd kan er voor gekozen om het aangeboden
assortiment wat te verbreden.
* De woonomgeving moet op
een aantal punten aantrekkelijker gemaakt worden. Erg belangrijk is het om aandacht te besteden aan het tekort aan parkeerplaatsen en verkeersÍemmende maatregelen. Ook zullen er verbeteringen bij de groen-voorziening, de speelruimte voor
kinderen, de straatverlichting en de trottoir en wandelroutes moeten worden doorgevoerd.

ZATERDAG 29 APRIL, KONINGINNEDAGAKTMTEITEN
De dag werd begonnen met een rondgang van onze muziekkorpsen "Crescendo en
de Bazuin" door het dorp. Toen beide korpsen weer bij de sporthal aan waren gekomen konden de kinderen van de Íilmvoorstelling gaan genieten.
Zo'n 80 kinderen hebben de film "de wraak van JaÍfa" bekeken. Het hadden er van
ons nog welwat meer kijkers mogen zijn.
ln de grote hal kon om 1 uur de vrijmarkt beginnen, onder de vrolijke klanken van de
boerenkapel van "Crescendo". ln de kleine zaal was plaats voor de kreatieve braderie, waar maar liefst 40 stands waren opgezet.

De zelfgemaakte kleding kon geshowd worden tijdens de zelfmaakmodeshow.
Prachtige kledingstukken werden getoond, er was volop gewerkt met de naaimachi-

ne en naald en draad. Mevrouw Broekstra uit Hallum had een leren jas van

patchwork gemaakt en zij mocht met de eerste prijs gaan strijken.
De tweede prijs was voor Gerrie Dijkman uit Holwerd en ook de derde prijs bleef in
Holwerd en ging naar Alie Fennrerda. Ruth Bouma nam de originaliteitsprijs mee
naar huis.
Als klap op de vuurpijlwas er's avonds nog het optreden van "DE KAST'en "KNIPPEN EN SCHEREN".
En nu we nog even terug kijken, mogen we wel zeggen dat het een geslaagde dag
was. Maar zonder alle hulp van de vele vrijwilligers/sters, was het nooit zo'n succes
geworden. Daarom iedereen die heeft meegewerkt in welke vorm dan ook, Heel
hartelijk bedankt hiervoorl ! !

1896

MUZIEI«'EREMGING''CRESCENDO''

1996

Volgend jaar viert muziekvereniging "Crescendo" haar eeuwfeest. Uiteraard zal dit
niet ongemerkt voorbij gaan. ln maart '96 zal dit jubileum onder andere opgeluisterd
worden met een concert van de koninklijke luchtmachtkapel. Nader bericht hierover
volgt nog.
Ten behoeve van het samenstellen van een jubileumboekje/tentoonstelling over 100
jaar "Crescendo" willen de commissies, belast met deze taken, een ieder die materi-

aal heeft betreffende het korps oÍ de drumband u verzoeken dit aan hen in bruikleen
te gevenl Gedacht wordt daarbij aan foto's, Íilmmateriaal, kranteknipsels, plakboeken, persoonlijke verhaaltjes enz.
Mocht u ons materiaal ter beschikking willen stellen dan kunt u kontakt opnemen
met onderstaand bestuurslid. Bijvoorbaat onze hartelijke dank!
Henk Willemsen

Waling Dijkstrastraat 5
9151 JK HOLWERD

tel. 14'10

HERDENKING4ENSMEI
Op 4 mei vonden er in ons
dorp op twee plaatsen krans-

leggingen plaats en wel bij
de zeedijk en de Hervormde
kerk.

Aansluitend hieraan was er
de herdenkingsdienst in de
N.H. kerk. Aan dit alles was
de deelname groot. Dit was
erg fijn, want zo samen onze
medemensen gedenken die
voor onze vrijheid zijn gevallen, DAT MOGEN WE NIET
VERGETEN.

Kranslegging bij de zeedijk

Op 5 mei werd er ter
ere van de 50 jaar
vrijheid een gezamenlijk koÍfieconcert

gegeven

door de

muziekverenigingen
"Crescendo en De
Bazuin".

Dit alles vond plaats

op de Voorstraat,

voor de kinderen was

er straattekenen. En
dankzij het prachtige
weer van deze dag
kon er volop van dit alles worden genoten. Maar ook nu na afloop van alles mogen
we niet vergeten om diegenen te bedanken die dit alles mogelijk hebben gemaakt.
Het was geweldig. Bedankt!
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TOCHT OUDEBEN OP 31 IIIEI 1995
+ 60 Personen starten 's morgens 8 uur voor hun jaarlijkse uitstapje, die als verrassingstocht werd aangegeven.
Onder de meest gunstige weersomstandigheden en een bijna geheel voltallig
bestuur van Dorpsbelang plus ook nog een zeer gevarieerde deelname moest dus
eigenlijk deze tocht een kans van slagen krijgen.
En inderdaad de stemming zat er direct al goed in toen de tochtvoorzitter de heer
Bergema ons uit de doeken deed waar we alzo op af toerden.
De ruime bus van Dalstra een tweedekker gaf ons een prachtig uitzicht over het
altijd weer mooie en ruime Noord Friesland. Via Leeuwarden en Zwolle ging het
richting Epe waar de eerste halte plaats vond. ln het bekende jagertje werd genoten
van koÍÍie en een heerlijk stukje appeltaart, we vertoefden daar bijna een uur en gingen langs een prachtige route over de Veluwe naar de 2de stopplaats, de zeer bekende plaats Doesburg bekend vooral door de naam van Doesburgse mosterd. ln dit
museum + de fabriek werd ons duidelijk en met humor door de begeleider over de
mosterdplant en verwerking verteld, het was een zeer prettige en leerzame excursie
en het was plezierig hoe velen van ons over deze planten nog van vroeger weten
toen het hier ook bij ons in Holwerd en omstreken werd verbouwd.
Het was meest een gewas die geteeld werd op minder goede grond, de opbrengst
was nooit hoog genoeg om echt rendabel te zijn. Het gezegde was dan ook "mosterdgeld is vlug geteld". Maar om even terug te keren naar het mosterdmuseum in
Doetinchem konden we welconstateren en proeven, dat mosterd ook bijonze andere eetgewoontes dan vroeger, nog goed past.
Velen van ons gingen dan ook met een pot lekkere mosterd naar huis, het was een
uiterst verzorgde rondleiding waar we met genoegen vertoefden. Ook was hieraan
verbonden een restaurant, waar we de koffietafel met soep alle eer aandeden, het
was werkelijk allemaal prima.
Maar de tijd ging door, en dus vertrokken we om '13.00 uur langs een prachtige route
naar Bronkhorst in de achterhoek, fantastisch mooi die omgeving. Het viel ons op
dat ondenrrreg er weinig rogge meer werd verbouwd, dit was vervangen door mais,
enorm hoeveel dat overal verbouwd werd, ook viel ons op dat de aardappelen er
goed bij stonden over het algemeen. Meest Íabrieksaardappelen vooral in Twente.
Bronkhorst staat bekend als één van de oudste stadjes van Nederland. Met de bus
mochten we er niet binnen rijden, dus moesten we zoveel mogelijk te voet dit oude
en deftige stadje bezien. Velen hebben de bezienswaardigheden met genoegen
aangedaan, anderen zochten een plaatsje op een terrasje en genoten van het mooie
weer en de consumpties ook die waren er maar tegen gepeperde prijzen. Niettemin
kon je zien, dat er heel wat belangstelling voor was, dit bijzondere stadje te verkennen.

Om vier uur vertrokken we weer, de dag ging vlugger voorbij dan we dachten, naar
de laatste maar ook heus niet de minste pleisterplaats Balkbrug. Hier was dus de
uitzetter waar we allemaal met genoegen vertoeÍden. De kegelbaan was een eerst
aarzelend maar later een door velen van ons zelÍ de boven 80ers beoefend. Zeker
waren die oudjes nog niet de minsten er werd gelachen, gekegeld, maar ook gedronken en dus genoten.
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Om 6 uur 15 moestèn we weer starten voor de thuisreis, want om 8 uur was de bedoeling om weer in Holwerd te arriveren, nu dat lukte onze prima chaufÍeur prima
precies acht uur waren we bij het Amelander veerhuis waar het muziekcorps
Crescendo ons stond op te wachten, onder de vrolijke tonen van dit korps gingen we
met de volle bus een tocht door het dorp maken opgewacht door Íamilie en vrienden
verlieten we om half negen de bus bij het centrum waar de vrolijke muziek klanken
ons nog even lieten genieten van een paar pittige marsnummers. Dank ie wel
Crescendo. Het slot was in het centrum, meestal het sluitstuk en nu dus ook van
deze wondermooie dag.
De kosteres met behulp van een paar flinke hulpen tracteerden ons op heerlijke koË
Íie en een paar broodjes die we ons uiteraard goed lieten smaken. Prima Djoke.

Rest mij nog te vermelden dat we op deze 12-urige dag totaal voor zover ik weet
geen uitvallers hebben gehad. Onze arts dr. Maltha die de gehele dag meemaakte
behoefde dus weinig moeilijks op te lossen. Het weten dat hij er is stelt zeker velen

algerust, Dank dokter.
Aan het eind dankte nog één van de ouderen voor alles wat het bestuur deze dag
voor ons had verricht, Een applaus bewees, dat ieder daar zo overdacht ze waren
steeds gereed te helpen,2 duwwagentjes werden als het nodig was ingezet, in één
woord het was af.
De sfeer die er de gehele dag heerste was hartvenruarmend Het was een fijne ploeg
mensen om mee op te trekken. Spreek gaarne de wens uit houd deze tochten in
ere, het verbroedert onder elkander wat we in een dorp zo echt nodig hebben.
Dus tot het volgend jaar!!!
Th. Miedema

REIS 55 PLUSSERS
De bus stond alweer klaar bijBosma's Plein.
Wat zou ons reisdoel nu weer zijn.
"Het komt vast wel klaaf', zo zegt er één.
't Bestuur brengt ons wel ergens heen.
lmmers elke keer is het weer klasse.
Waarmee ze ons sÍeeds weer verrassen.
De reis begon met samen te zingen,
om zo de goede stemming af te dwingen.
Naar "'t Jagertje" in Epe voor de koffiestop.
Zo zat er weer een flink eind opToen op naar Doesburg voor de broodmaaltijd.
Waar ook de bekende mosterd wordt bereid.
Vroeger wisten Sara en Abraham
alwaar de mosterd weg htrtam.
Van hier door de prachtigste streken van ons land

ln Bronkhorst het oudste stadje aangeland.
Hier werd een uurtje zoet gebracht.
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ln rolstoel of op eigen kracht.
Museum klein maar heelsekuur.
Geschenken zat, wel peperduur.
Toen naar Balkbrug, daar nog eens knallen,
met de loodzware bowlingballen.
Er is echter een tijd van komen en van gaan.
Dus tot besluit maar weer op Holwerd aan.
De chauffeur een pluim voor zijn vakmanschap.
Wat werd uitgedrukt in een plastic zak.
De muziek voorop zoals altijd.
En dan helaas alweer afscheid.
ln't Sintrum stonden de dames klaar.
Met koffie en broodjes, een goed gebaar.
Nog even de ervaringen doorgenomen,
om doodmoe maar voldaan weer thuis te komen.
Monte de Boer

DE ( EX ) RABOBANK rN HOLWERD...
... llU: II\ÍVESTEREN EN BELEGGEN IN GEZONDHEID

.

Naar aanleiding van het artikeltje in de vorige uitgave, waarin werd vermeld dat " de
Rabobank was verkocht aan een duitser " is de redactie erop gewezen dat deze informatie naar het rijk der fabelen moest worden veruezen.
Met behulp van de plaatselijke aannemer Stielstra, installateurs Brander en van der
Hoop en woninginrichter Bron is de ex-Rabobank veranderd in een riant aantrekkelijk woonhuis met diverse kantoorruimten.
Er is nu een advies- en verkoopkantoor voor Nederland van L.P.W. fiberglass zwembaden in gevestigd, waarvan de fabriek in Belgie staat. L.P.W. heeft reeds vestigingen in Frankrijk, Zwitserland, ltalië, Spanje en Duitsland.
Deze exclusieve zwembaden uit één geheelworden vervaardigd van vinylesterhars,
gewapend met glasvezel ( een nog hoogwaardiger materiaal dan polyester).
De zwembaden worden op een speciaal ontworpen dieplader rechtstreeks vanaf de
fabriek bijde klant aÍgeleverd, waar ook in Europa.
Een montageploeg zorgt ervoor dat de klant binnen 3 dagen kan zwemmen.
De meeste appendages zijn in de fabriek reeds ingebouwd, zodat de werkzaamheden op de bouwplaats tot een minimum beperkt zijn geworden (een handige doehet-zelver kan deze klus zonder probleem klaren).
Mocht er onder de lezers van dit blad belangstelling bestaan, kunt u altijd even contact opnemen met L.P.W. Het teleÍoonnummer is 05197 - 1948.
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VERSI.AG STICHflNG REIGEATIE EN TOEBISME
Zoals u wellicht zult hebben opgemerkt, hebben de vrijwilligers die actief zijn met de
inrichting van het haventerrein de afgelopen tijd bepaald niet stil gezeten. Na ontvangst van de subidie van de gemeente konden de trekkershutten worden gekocht.
Met man en macht is men vervolgens in de weer geweest om alles zo snel mogelijk
klaar te krijgen. Het streven was om begin juni klaar te zijn en dat is grotendeels geslaagd.

De trekkershutten zijn kleine
huisjes waarin zich vier bedden, vier stoelen en een tafel
en een elektrisch kooktoestel
bevinden. Voor de toegangsdeur is een terras aangelegd
en aan de zijkant van de hut
kan was worden gedroogd. De
trekkershutten zijn o.a. geschikt
voor wadlopers, en mensen die
tijdens een Íiets- of wandeltocht
Holwerd aandoen en hier graag
willen slapen. Het tarief is volgens officiële richtlijn / 50,00
per overnachting. Het voordeel
van het bieden van basisaccomodatie op deze manier, is dat
men voor eten en drinken is
aangewezen op de Holwerder middenstand.
Ook ten aanzien van de haven is er het één en ander gebeurd. Aan de steiger zijn
nog enkele kleine wijzigingen aangebracht, zoals het aanbrengen van een aantal
punten waarvan elektriciteit kan worden afgetapt. Ook is er een tweede trap aangelegd naar het terrein en is een stuk steiger verlengd. ln het pinksterweekend konden
we de eerste bootgasten begroeten, die erg te spreken waren over wat ze op
M0nerak aantroffen, zoals de otficiële naam van het terrein is.
Tevens zijn nog twee picknicktaÍels en een schommel geplaats, is het douche- en
waslokaal geschilderd en is het gras gemaaid.
Om Holwerd te promoten, moet er natuurlijk ook ruchtbaarheid worden gegeven aan
het Íeit dat er in dit dorp zo'n mooi recreatieterrein aanwezig is. We plaatsen daarom
in de maand juni op elke zaterdag een kleine advertentie in de dagbladen
Volkskrant, Parool en Trouw, die gezamenlijk een oplage hebben van meer dan één
miljoen exemplaren. lnmiddels zijn de eerste overnachtingen voor trekkershutten geboekt. Ook in de haven hebben we reeds een aantaljaarplaatsen verhuurd. Mocht u
belangstelling hebben voor een plaats voor uw boot in de haven, oÍ meer willen
weten over de trekkershutten, dan kunt u kontakt opnemen met Jan Kooistra, tel.
2290, die het recreatieterrein beheerd.
Namens de Stichting Rekreatie en Toerisme,
Jan ldsardi
,

HT.'ISARTS
Dokter Maltha, spreekuur volgens afspraak, tel. 1301, Stationsweg 25
Uitsluitend bil spoedgevallen: tel. 2255
Dr. Gh.F. v.d. Lugt te|.0519&1316
Dr. P.D. Luyendijk te!.0519&12í8

GROENE KRUIS . WIJI(VERPLEGING
Spreekuur dagelijks tussen 1 3.00 en 14.00 uur, tel. wijkgebouw 1295, tel. Dokkum
05í 90-92213. Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FYSIÖTHERAPIE
J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei),1e|.2478fi876.

HI.JISARTSEIYI^ABORATORIT,,M
Plaats: Groene Kruisgebouw, tijd: woensdagmorgen 8.30 - 8.45 uur.

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

BESTUUR
Voorzitter
Penningm.
Redaktie
Secretaresse

Hemmingawei4
2
9
35
43
Radiostraat
24
13

Ate Glazema,
Dirk Bergema, Pollewei
Anke Hoekstra, Prof. Holwardastraat
Klaas v.d. Wal, Beyertstraat
Tineke Kuipers, Stationsweg
Henri Besselink,
Anneke v.d. Ploeg, Voorstraat
Margit Dijkman, W. Dijkstrastr.

tel. 2118
1e1.1423

te|.2459
tel. 1753
tel. 1809
lel.23B7
1e1.2252

te|.2086

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24, 9í50 AA Holwerd.

INLEVEREN KOPIJ
De kopij kan worden ingeleverd tot uiterlijk maandag
Anke Hoekstra, Prof. Holwardastraat 9 te|.2459
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