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DE VERENIGING

VAN
DORPSBEIANGEN
HOLWERD
KONTAKTBI^AD VOOR HOLWERD EN OMGEVING
VOORWOORD
Een nieuwe herfst, een nieuw geluid?
Het wordt rustiger in de straten. De vakanties zijn zo langzamerhand achter
de rug. De alledaagse werkelijkheid staat weer voor de deur. Het werk wacht
en de scholen zijn al begonnen.
Wie de afgelopen tijd thuis is gebleven, heeft in eigen omgeving kunnen genieten van de schitterende zomeÍ. Vele vonden ook deze zomet de weg naar
het openluchtbad "De Waddenzee". Vaak was het gezellig druk aan de pier.
lnmiddels loopt de prachtige zomer van 1995 op zijn laatste benen. De meeste zomerklusjes zijn klaar. Het schilderwerk is klaar of bijna klaar. Het gras is
gemaaid en de struiken gesnoeid.
leder heeÍt zich op zijn eigen manier opgeladen voor de naderende herÍst en
winter. En dat is goed nodig.
Ook de bestuursleden van dorpsbelang hebben genoten van de aÍgelopen zomer. leder deed dat op zijn eigen wijze de éen bleef thuis, de ander trok met
zijn tent of boot de wijde wereld in.
Er staat een nieuw seizoen voor de deur. ln dit nieuwe seizoen hoopt dorpsbelang weer op positieve wijze een bijdrage te leveren aan het dorp Holwerd
en omgeving.
Een punt waar dorpsbelang mee bezig gaat is het uitwerken van de dorpsenquete. Een plan van aanpak opstellen i.s.m. de O.V. En verder contact opnemen met diverse instanties om ons hierbij te helpen. Wensen wij u een goede
tijd

toe.

A.c.
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UITBBEIDINGSMOGEUJKHEDEN WOMNGBOUW HOLWERD
Onlangs heeft Dorpsbelang de gemeente gepolst over de mogelijkheden voor een
nieuwe woningbouwlokatie nabij de haven.
Hierop kwam van de gemeente de Dongeradeel de volgende reactie.
Enige tijd geleden. heeft uw bestuur de gemeente verzocht te bezien of een nieuwe woningbouwlokatie aan de wesEijde van het dorp in de nabijheid van de nieuwe jachthaven tot dl-e
mogelijkheden zou kunnen behoren. Dit verzoek en de bestaande uitbreidingsmogelijkheden
bij de Fellingen hebben ons aanleiding gegeven alle mogelijke lokaties aan éen glóbàal haalbaarheidsonderzoek te onderuerpen. Onderstaand zullen u de resultaten van dit onderzoek
worden voorgelegd.

Bestaande situatie.

Naast de her en der nog beschikbare bouwkavels (bijvoorbeeld bij de NijhoÍ en de
Fonteinstrjitte), zijn de planologische uitbreidingsmogelijkheden voor Holweid op twee

plaatsen gereserveerd, namelijk De lest en de Fellingen.
De lest is een bouwlokatie bi
sstructuur van de oude dorpskern
van Holwerd. De Fellingen is
oostzijde van het dorp.
Uit het geldende bestemmin
at de laatste lokatie gedacht is de woningbouwbehoefte van Holwerd in de toekomst op te vangen. De lest heeft namelijk een te geriÀge capaciteit om Holwerd op de langere duur van bouwkavels te kunnen voozien. Hetbenutten van
bestaande (daartoe planologisch aangewezen en al in eigendom verworven) bouwlokaties is
uit economische zin verre te preÍereren boven het creëren van nieuwe bouwlokaties elders.
Planologisch kan door deze bestaande lokaties de gevormde ruimtelijke aanzet van het uitbreidingsplan worden aÍgerond en kunnen daarnaast de gepleegde investeringen worden terugverkregen.

Dit negatieve beeld wordt versterkt door het onterecht
aan de "koude zijde" van het dorp. Dit hegatieve beeld

aalbeeld van mogelijke alternatieve lokaties, zoals

gelegen
het i-deaan het

he

water).
Het moge dan ook duidelijk zijn dat onzerzijds is geconstateerd dat er kennelijk iets mankeert
aan het imago van de bouwlokatie aan de Fellingen.

D.a!de Fellingen als

t

ui

niet te staven met obje
lokatie om te buigen is

minder kwaliteit krijgt dan alternatieve lokaties blijh
Het enige middel om het negatieve imago van de2e
ld van de lokatie te veranderen. Het bestàande beeld
e bij de geldende bestemmingsplannen
itgegaan wordt van strokenverkaveling. Dit
ontwikkeling achterhaald.

le (twee onder een kap) woningen is een nieuwe
inrichtingsschets voor het gebied gemaakt. Daarbij is getracht aan te sluiÉn op de zeker in
het gebied aanwezige kwaliteiten en is het bezwaar inzake de hiervoor aange§even achter-

kantsituatie onderkend.
Door eerst het gebied tegen de sportvelden aan te ontwikkelen worden de negatieve kenmerken v.an de Fellingen vooralsnog ontweken, waarna later het resterende gebied kan worden
ontwikkeld als er een positiever beeld van de Fellingen is ontstaan.

Overige uitbreidingsmogelijkheden.
ondanks de nog aanwezige uitbreiding
daan naar alternatieve lokaties. Gelet

op

lokatie aan te wijzen, die zonder meer voor

wo

wij toch nog onderzoek g+.
het dorp Holwerd is er geien
is.
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Holwerd ligt ingeklemd tussen de rondweg en de Ternaardenrveg. De oude kern met het merendeel van de voorzieningen ligt in de hoek van deze twee wegen. Door de omvang en de
verkeersintensiteit van deze wegen vormen zij Íeitelijke barrieres, die er de oorzaak van zijn
dat Holwerd slechts nog in zuidoostelijke richting uitgebreid kan worden. Deze eenzijdige uitbreidingsrichting wordt duidelijk zichtbaar als een cirkel met als middelpunt het centrum van
de oude kern en een straal die tot rand van de uitbreiding reikt. Deze straal is dan maar liefst
800 meter.
Het zuidoostelijke kwart van de zodanig gevormde cirkel is nagenoeg volgebouwd, het resterende driekwart heeft een nog in hoofdzaak agrarische funktie. Niet elk dorp heeft per definitie
een radiale (= cirkelvormige) opbouw, echter als er sprake is van een lineaire opbouw/uitbreiding moet de structuur van het dorp dit aankunnen.
Gezien de thans ontstane situatie (ligging oude kern en de concentratie van voorzieningen)
lijkt het niet in de rede te liggen verdere uitbreidingen van Holwerd weer in zuidoostelijke
richting te plannen.
Voor een nieuwe uitbreiding zal het onontkoombaar lijken een sprong over een van beide
voornoemde wegen te nemen. Daarbij is naar de navolgende mogelijkheden gekeken.
a. Uitbreiding aan de westziide.
Een dergelijke uitbreiding betekent onherroepelijk een sprong over de rondweg. Door de verkeersintensiteit van deze weg en de Íunctie ervan zullen diverse maatregelen noodzakelijk zijn
om tot een acceptabele uitbreiding op deze lokatie te kunnen komen.
Met name de kruising van de wijkweg met de rondweg zal nadere investeringen in de infrastructuur vergen. Om een indruk van alleen de kosten van deze infrastructurele ingreep te
geven het volgende:

Met de aanleg van een minirotonde + ontsluitingsweg van nieuwe wijk en brug over de opvaart is bijvoorbeeld een bedrag van Í 1.500.000,00 gemoeid. Een fietstunnel en een Tkruising voor autoverkeer op de rondweg zal circa Í 1.000.000,00 vergen.
Hierdoor zal bij de goedkoopste oplossing een kaveltoeslag nodig zijn van Í 33.000,00 per
kavel. Financieel gezien een niet-haalbare kaart, aangezien de grondprijs bij een eindwaardeberekening dan op f 190,00 per m2, exclusieÍ BTW zou uitkomen.

Daarnaast zullen om de lokatie te kunnen integreren in de bestaande dorpsstructuur geluidswerende voorzieningen getrofÍen moeten worden. Tenslotte kan niet helemaal worden uitgesloten dat enige vorm van bodemvervuiling (met alle Íinanciële gevolgen vandien) op deze
lokatie aanwezig is.
Vooralsnog lijk deze lokatie dan ook uit economisch oogpunt voorlopig volstrekt onhaalbaar.

b. Uitbreiding aan de noordzijde.
De Ternaarderweg is qua verkeersintensiteit en functie duidelijk ondergeschikt aan de
rondweg. Echter ook voor deze lokatie zullen aanvullende voorzieningen boven de normale
getroffen dienen te worden. Het aangrenzende dorpsgezichlzal beperkingen aan de aard van
de uitbreiding stellen, terwijl inschattendenrijs een uitbreiding aan de noordkant door aspirantbouwers niet als de meest geschikte zal worden ervaren. Te zijner tijd zal een peiling van de
bereidheid om daar te wonen dan ook wenselijk zijn.

c. Uitbreidang aan de oostzijde.
Aangezien de Fellingen reeds is besproken kan deze mogelijkheid beperkt worden tot een uitbreiding aansluitend op de Teebus. Dit betekent echter een vergroting van de lineaire uitbreiding van Holwerd. Versterking van het centrum, zoals doorgaans als uitgangspunt wordt gehanteerd, wordt dan zeker verlaten. De ligging van de voormalige spoorbaan geeft daarenboven een duidelijke lineaire begrenzing aan de zuidzijde, waaraan wij vooralsnog de hand
zouden willen houden. Daarnaast lijkt de mogelijkheid van bezwaren van omwonenden niet
ondenkbaar, aangezien in het verleden de verwachting is gewekt dat de zuidelijke bebouwingsgrens van Holwerd bereikt is. Wij achten een dergelijke uitbreidingsmogelijkheid van de
drie alternatieven in planologische zin de minst gewenste.
Onze conclusie is dan ook dat wij wensen vast te houden aan uitbreiding op de Fellingen. Wij
verwachten dat deze lokatie samen met de bouwpotentie van De lest voorlopig de vraag binnen Holwerd zal kunnen opvangen.

t
DORPSBEI, NG HOLWERD

.

sqtember 1995

o

CHARIETTO - GYMNASTIEKVERENIGING
Elke dinsdag hebben
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

uur
uur
uur

we callanetics en jazz van
jazz
7 llm 12 jaar
jazz
vanat 12 jaar
callanetics

Woendag gymnastiek

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

huisvrouwen
9.00 - 10.00
gym
- 15.30
3 Um 4 jaar
gym
- 16.15
5 Um 6 jaar
gym
vanaÍ7 jaar
16.15 - 17.15
keurgroep
17-15 - 18.30
keurgroep
18.30 - 19.45
19.45 - 20.45
dames
l(om gerust een keertje langs om gratis mee te doen.
14-45
15-30

Het Bestuur.

-US EARSTE BEGtrIN"
De peuterspeelzaal "Us earste begjin" is het nieuwe schooljaar weer met Írisse
J
#
T

rnoed begonnen.
Er wordt gewerkt met een groep peuters op maandag en woensdag van 9-1 1 uur en
Ínet een groep op dinsdag en donderdag, eveneens van 9-1 1 uur. Heeft u een
peuter van 2 oÍ 3 jaar oud, dan is hij of zij van harte welkom.
Natuurlijk kunt u ook eens langskomen met uw peuter.
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Voor nadere informatie kunt u terecht bij de leidsters mevr. J. Fennema, tel. 1811
en/of mevr. E. Bloem, 1e1.2179.
De peuterspeelzaal is gevestigd aan de Visweg 30.

OPROEP AAN ALLE T/EREI{IGINGEN, CLIJBS EN INSTANTIES
Oproep aan alle verenigingen, clubs of andere instanties die betrokken zijn bij het
organiseren van aktiviteiten in Holwerd, ook buurtverenigingen.
Wij als dorpsbelang zouden graag een lijst van alle verenigingen enz. in Holwerd
bezitten. Daarom roepen wij alle voorzitters/sters op en geeÍ de naam en verdere
gegevens van uw vereniging door aan:
Anke Hoekstra,
Prof. Holwardastrjitte 9, 91 51 KT Holwerd, Tel. 051 9-562459
Pak even de teleÍoon en doe het! Alvast bedankt.

TIP VOOR SINT MCOI.AAS
Boekje "Uit het verleden van Holwerd" verkrijgbaar bij D. Bergema in de winkel en in
de S.R.V. wagen. Ook verkrijgbaar bij Anke Hoekstra, ProÍ. Holwardastrjitte 9, tel.
0519-562459. De prijs van het boekje is f 20,00
Ook zijn er nog oude foto's van Holwerd voor / 10,00 per stuk en het boekje
"Wapens en vlaggen van Dongeradeel" voor Í 7,50.

1896

MUZIEI(VERENIGING' CBESCEITDO "

1996

Zoals vorige keer al gemeld bestaat onze muziekvereniging in 1996 honderd jaar.

Voor het samenstellen van een jubileumboekje/tentoonstelling over 100 jaar
"Crescendo" kunnen wij nog steeds materialen betreÍÍende het korps of de drumband gebruiken. U kunt daarbij denken aan Íoto's, Íilmmateriaal, kranteknipsels,
plakboeken, persoonlijke verhaaltjes enz. Mocht u materiaal beschikbaar willen stellen dan kunt u kontak opnemen met onderstaand bestuurslid. Bijvoorbaat hartelijk
dank!
Henk Willemsen
Waling Dijkstrastraat 5, 9151 JK Holwerd, tel. 0519-561410

ET{VELOPPENAKTIE
Op dinsdagavond 17 oktober a.s. organiseert "Crescendo" een grote enveloppenaktie in Holwerd, dit voor de geldelijke ondersteuning van het 10O-jarig jublileum
van de vereniging volgend jaar. De inwoners van Holwerd kunnen enveloppen kopen
à 1,00 per stuk. Op een briefje in de enveloppen staat vermeld welke prijs men
heeft gewonnen, af te halen bij éen van de winkeliers in Holwerd (levensmiddelen).
De kans op een prijs is 1 op 10!
Hopende op uw aller enthousiasme voor deze aktie.

/
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REI..ATIECONCERT
Ter gelegenheid van het 1O0-jarig iubileum van Muziekvereniging "Grescendo"
is de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht uitgenodigd in Holwerd, voor het
geven van een "relatieconcert'in de sporthal"de Ynset'.
Noteert u alvast de datum: vrijdagavond 22 maart í996.
Nadere inÍormatie zalvolgen in de uitgave van december a.s.

VERSI,AG HAVENTEBREIN MUNERAK
Nu de zomer naat z'n eind loopt, wordt het tijd om de balans op te maken van het aÍgelopen toeristenseizoen.
Zoals u zich misschien nog kunt herinneren, konden we pas in een laat stadium beginnen met de bouw van de trekkershutten en het afmaken van het toiletgebouw,
doordat wij vrij laat de beschikking kregen over de financiële bijdrage van de
gemeente. Gelukkig, mede door de inzet van de vrijwilligers is het toch gelukt om

één en ander op tijd klaar te krijgen. We hebben een aantal keren geadverteerd in
de Volkskrant, het Parool en Trouw om bekendheid te geven aan onze mooie trekkershutten. Ook hebben we campagne in eigen regio gevoerd; zo hebben we 1000

strooiÍolders gedrukt en verspreid o.a. bij het V.V.V. in Dokkum, de camping in
Birdaard en het V.V.V. op de pier. Daarnaast werd onze folder verspreid onder
passanten die een overnachting in Dokkum maakten. Verder zijn twee borden langs
de Dokkumer Ee geplaatst, bij de afslag Holwerdervaart, waarop vaardiepten en
brughoogten worden aangegeven. Tenslotte hebben we een informatiepakketje samengesteld, dat op aanvraag toegezonden kan worden.

Tot nu toe hebben we meer dan dertig overnachtingen gehad in de trekkershutten
en hebben 22 boten Holwerd bezocht (vorig jaar 2 à 3). Ook hebben we nog een
paar campers gehad. Een resultaat waar we, voor dit eerst jaar tevreden mee kunnen zijn. Voor de komende jaren zijn we ervan overtuigd dat meer toeristen het
haventerrein zullen ontdekken. Dit blijkt o.a uit de reakties van de gasten die we hebben gehad. ledereen was erg positieÍ over het terrein en de inrichting ervan, en over
hetgeen Holwerd en omstreken te bieden heeft. Mond tot mond reklame is een belangrijke manier om meer rnensen hiernaar toe te krijgen. De meeste gasten die gebruik hebben gemaakt van de trekkershutten hadden ons adres uit de Volkskrant gehaald. De passanten die de haven aandeden, kwamen hier voornamelijk terecht
doordat ze de borden aan de Dokkumer Ee hadden zien staan, oÍ doordat ze van
andere watersporters (o.a. Holwerders) hadden gehoord over Holwerd.
Uiteraard realiseren wij ons dat de mooie zomer ook positieve bijdrage heeft geleverd aan de belangstelling die we hebben gehad.
De komende winter gaan we ons o.a. bezig houden met het maken van arrangementen en het uitwerken van plannen om het terrein meer aan te kleden.
Namens de Stichting Rekreatie en Toerisme,
Jan lsardi.
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PI^AYBACK SHOW
Op vrijdag 10 november aanstaande organiseert Henk's Music Shop wederom een
playbackshow in het "Sintrum".

Dit is dan alweer de zevende keer dat dit schitterende spektakel plaats vind in
Holwerd. Ook deze keer is de drive-in-discoshow SATELITTE SOUND uit Kollumerzwaag weer aanwezig.
Omdat het vorig jaar zo'n succes was, met bijna allemaal Holwerders, vragen wij
ook dit jaar weer de steun van u vereniging door weer kandidaten te leveren.
Als de winnaar(s) 1 van uw leden is, ontvangt u als tegenprestatie 100,00. Dus het
is de moeite waard om leden te vragen om mee te doen.
Er zijn weer twee leeftijdsgroepen, eentje tot en met de lagere school en eentje tot
... (vuldit zelf maar in)
Voor alle deelnemers is er weer een herinnering, verder voor de kleintjes 3 prijzen
plus / 50,00 voor de school die de prijswinnaars levert.
Voor de andere deelnemers zijn er ook drie prijzen te winnen en voor de nummer 1
is er de wisselbeker. En natuurlijk de 100,00 voor de vereniging die vermeld staat
op het inschrijÍformulier van de winnaar.
Genoeg redenen om uw leden aan te sporen om mee te doen!
Mede door uw steun van de vereniging kunnen wij dit schitterend evenement, voor
en door Holwerd weer organiseren. Hartelijk dank hiervoor en tot ziens op vrijdag 10
november in het "Sintrum".
Groetjes van Henk & Maaike
De Music Shop , Visweg 18, Holwerd, Tel. 0519-562079

/

/

Deelnemersbon voor de zevende playbackshow op VRIJDAG 10 NOVEMBER
"'t Sintrum" te Holwerd.

in

Eigen naam:

...

Adres:
Woonplaats:

Leeftijd:

.

TeleÍoon:
Na te doen artiest of groep:

.

.

Titelvan de plaat
Lid van de

vereniging:

.....

..

......

Banknummer van de vereniging:..

.

Ja ik wil tevens graag de ongeveer twee uur durende videoband, kosten
JA/NEE (Doorhalen wat niet van toepassing is)
Deze bon plus de muziek inleveren voor 1 november aanstaande bij:
HENK MUSIC SHOP, Viwveg 18, Holwerd, te|.0519-562079.

/

30,00
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OPEN DAG VERNIEI.'WDE PRAKTIJK
Op 2 september was er een Íeestelijke open dag ter gelegenheid van de heropening
van de geheel verbouwde praktijk van dokter L.C. Maltha.

.t

!

Na een verbouwing, waarmee op 1 mei begonnen werd, kon op 24 juli de praktijk
weer in gebruik genomen worden.
Gedurende de 3 maanden durende verbouwing kon de praktijk, dankzij de medewerking van het kruiswerk Friesland Noord, tijden gehuisvest worden in het
Groene Kruisgebouw. Tijdens de open dag kon iedereen kennis maken met de
nieuwe praktijk. Er was een Íoto-expositie waarop de oude situatie, de verschillende
fasen in de verbouwing en de verschillende verrichtingen die de assistentes kunnen
doen, in beeld waren gebracht.
Opvallende nieuwigheid voor Holwerd is dat er in de vernieuwde praktijk nu ook een
ruimte is waar verbandmiddelen, geneesmiddelen voor vrije verkoop, huidverzorgingsmiddelen, cosmetica etc. te koop zijn.
Het besluit om tot deze uitbreiding van de apotheek te komen werd ingegeven door
het verdwijnen van de drogisterij in de Voorstraat een aantaljaren geleden. Omdat
het voorzieningenniveau in Holwerd in z'n algemeenheid de laatste jaren alleen
maar afneemt en omdat het inwonerstal van Holwerd het bestaan van een zelfstandige drogisterij onwaarschijnlijk maakt werd besloten zo'n afdeling bij de praktijk te
trekken. ln principe is deze afdeling op werkdagen geopend van 8.00 - 12.00 uur en
van 13.00 - 17.30 uur. Dat deze voorziening in een behoefte voorziet is reeds gebleken uit de vele enthousiaste reacties.
Op de oprit was een tent geplaatst waar de bezoekers een hapje en een drankje
konden nuttigen. Voor de muzikale opluistering zorgde draaiorgel "lnsuJinde". + 400
Mensen hebben deze uiterst geslaagde open dag bezocht. Wij wensen dokter
Maltha goede zaken met de drogisterij en veelwerkplezier in z'n nieuwe praktijk.

RINGRIJDEN 17 JUM
Op zaterdag 17 juni werd door dorpsbelang weer het jaarlijkse ringrijden georganiseerd. Er wordt zulke dagen op mooi weer gehoopt, maar dat viel dik tegen.
Het was één en al regen.
Jammer, want sommige deelnemers lieten het nu afweten.
Maar de deelnemers die ondanks het slechte weer toch aan de start verschenen,
gaven het publiek waar voor hun natte pak.
De prijzen werden mee naar huisgenomen door:
'le prijs
J. Drost, Ferwerd
H. Akkerman, Genum
2e prijs
J. Grijpstra, Munnikezijl
3e prijs
Deze prijzen werden beschikbaar gesteld door De

33 pnt.
31 pnt.
30 pnt.
Friesland Bank.

De wisselbeker uitgereikt door Dorpsbelang werd meegenomen door J. Drost van
Ferwerd en de prijs voor het schoonste geheel, beschikbaar gesteld door
Zuivelhandel Bergema ging naar Anjum, deze werd gewonnen door K. Kempenaar.
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PROGRAMMA 1995 - 1996 N.C.V.B.
19 september Feestelijkheden rond SO-jarig jubileum.
Broodbuffet en Íeestavond. Aanvang: 17.00 uur.
17 oktober Mevrouw Tinie de Jong uit Leeuwarden vertelt over haar werk in het

verzet in 1940-1945.
7 november Excursie naar het provinciehuis in Leeuwarden (incl. bijwonen gedeelte vergadering). Vertrek uit Holwerd + 9.45 uur.
21 november Ds.P. Beintema uit Dokkum.
Onderwerp; "geloven" om ons heen.
18 december Gezamenlijke kerstviering
1996
16

januari Dr.

C.F. v.d. Lugt, huisarts, uit Ternaard.

Onderuuerp: botontkalking.
B februari Mevr. G. v. Beem-de Jong (uitnodiging Herv. Vr. Ver.)
Donderdag Onderwerp: armoede in Nederland.
Aanvang: 19.30 uur in gebouw Bosma's Plein.
'13 Íebruari Jaarvergadering
19 maart Mevrouw M.R. Doosje van Regiobureau Friesland Politie, afdeling
Jeugd- en Zedenzaken, vertelt over haar werk.
'16

april Mevrouw Meirink uit Oosternijkerk.
Onderwerp: thuiszorg.

in't Sintrum en beginnen om '19.30 uur.
gasten
Voor nieuwe leden en
staat onze verenigingsdeur altijd open.
De vergadering worden gehouden

WIST U DAT...
- Tineke en Ate het rapport "Onderzoek leefbaarheid Holwerd" 22 juni overhandigd

hebben aan burgemeester Sybesma?
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- Op zondag 2 juli bij Sije en Anke Hoekstra dochter Agatha geboren is?
- De bordjes van de fietsroutes zijn vernieuwd?

- ln de vernieuwde praktijk van Leo Maltha de muurschildering (wachtkamer) gemaakt is door dochter Jetty?
- Holwerd in het bezit is van een eigen vlag en deze's zomers op het haventerrein
zal wapperen?

HOLWERD . HOLWERT
VLAG: Twee horizontale banen, blauw-geel
in een hoogteverhouding van 1 : 2; over al-

les heen op 1/3 vlaglengte een mercuriusstaÍ, in het blauw van wit en in het geel
van rood. (Bij meting plusminus 8/9 vlaghoogte).
Twa banen fan blau en

hichten har ferhàlde as

giel, wérfan't de

2, oer alles hinne op ientredde fan de broek in mercuriusstéf, yn it blau fan wyt en yn it giel fan
1:

read.

WAPEN: ln goud een rode mercuriusstaf;
en een blauw schildhoofd met her. rechts
een gewende zilveren wassenaar.
Yn goud in reade mercuriusstéf, in blau
skyldhaad mei rjochts in kearde heale
moanne fan sulver.

Verklaring: Holwerd was vroeger een handelsdorp. Als symbool daarvoor is een
mercuriusstaf opgenomen. Holwerd heeft een veerdienst op Ameland. Daarnaar
verwijst de zilveren wassenaar op blauw, uit Amelands wapen. Holwerd ligt aan een
zo goed als rechte Waddenzeekust, als symbool daarvoor is het schild horizontaal in
een zeestrook (blauw) en een landstrook (goud) verdeeld.
De vlag is afgeleid van het wapen en wel zo, dat de vlag behoort tot de vier horizontaal gebaande vlaggen van het kustdorpen-kwartet.

KLUB
ln september beginnen de kinderclubs van The Sound weer voor kinderen in het basisondenvijs.
Klub voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar is op zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.00
uur. Start: 30 september.

Klub voor kinderen van B tot en met 12 jaar is op woensdagavond van 18.45 tot
20.15 uur. Start:27 september.
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Programma: (Um 1 januari)'
Voor kinderen van 8-12 jaar: Voor kinderen van 4-7 jaar:
27 september
30 september
Bingo
1'l oktober
14 oktober
Werken met rubber

25 oktober
8 november

28 oktober

Ren je rot!

11 november

22 november
6 december
20 december

25 november
9 december
20 december

Pictionary
Werken met gedroogd Íruit
Film
Kerstdiner (gezamenlijk)

Wat kost klub?
Je kunt per keer betalen, maar je kunt ook een klubknipkaart kopen. Er zijn knipkaarten voor 5, 10 en 15 keer klub. Deze kaarten kunnen alleen gekocht worden
door leden.
Klub voor leden:
Klubgeld voor niet leden:

/ 1,50
/ 6,50; 10x voor Í
15x voor / 15,00
Per keer

5x voor

Per keer
12,00

f

2,50

V.O.J.W. The Sound
Fiskwei 30, 9151 JD Holwerd, te|. 0519-561927

V.O.J.W. THE SOUND OP ZOEIK NAAR VOLWASSEN VRIJWILLI.
GERS.
The Sound biedt al weer bijna 10 jaar een ontmoetingsplek aan jongeren in Holwerd
en omstreken. Met ons eigen gebouw hiervoor zijn wij uniek in de gemeente
Dongeradeel en uit de animo van de jeugd voor The Sound blijh hoe belangrijk een
eigen plek voor jongeren (in Holwerd) is.
Hoewel het bestuur verantwoordelijk is voor de gang van zaken, wordt de uitvoering
zoveel mogelijk overgelaten aan de jeugd zelf. Op deze wijze leren jongeren zelí verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontmoetingsplek.
ln het woord leren zit de kern van ons verzoek aan u. Bij het "runnen" van The
Sound komt heel wat kijken; veel taken die de jeugd vol enthousiasme op zich
neemt moeten letterlijk nog geleerd worden en een bekend Nederlands
spreekwoord zegt "waar geleerd wordt, worden fouten gemaakt". Het is dus heel erg

belangrijk dat jongeren bij de uitvoering van hun taken kunnen terugvallen op
volwassen begeleiding. Wij zoeken volwassenen die dat willen geven.
Concreet houdt dat het volgende in:
'een aantal uurtjes in de maand beschikbaar stellen om in The Sound aanwezig te
zijn.

. de jeugd zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid laten dragen en waar nodig
*

helpen.

toezien dat de taken van- en afspraken met de jeugd conect worden uitgevoerd.
The Sound is geopend op dinsdag-, donderdag- en zondagavond van 19.00 tot
21 .00 uur, op vrijdag- en zaterdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en op zondagmiddag van 13.30 tot 17.30 uur.
Als u het leuk vindt om met jongeren op te trekken en u heeft een paar uurtjes
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beschikbaar, wordt uw medewerking niet alleen zeer op prijs gesteld, maar is uw
hulp voor The Sound ook hard nodig. Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden,
bel even met lds Minnema. 1e1.2242.

VOICES 12,5 JAAR
Op zaterdag 11 november a.s. wordt in 't Sintrum te Holwerd een concert gegeven
door de Gospelgroepen "The Messengers" uit Holwerd en "Voices" uit Rotterdam!
Dit concert wordt gegeven omdat de groep Voices 12112jaar bestaat.De aanvang
van deze avond is 8 uur. Toegang is vrij! Aan het eind van de avond wordt er gekollekteerd om de onkosten te dekken. Wij nodigen U allen van harte uit!

WERKGROEP H.M.V.
Werkgroep HMV van de ondernemersvereniging organiseert op zaterdag 18 november weer de intocht van Sint Nikolaas met z,n zwarte pieten. De boot zal weer bij de
molen aankomen,waana er een rondgang door het dorp gemaakt wordt. ln het
Sintrum wordt er weer voor de kleine jeugd en in de Sound voor de grote jeugd
wat georganiseerd.

KREATIEF IN DE WINTER
Er zijn in Holwerd en omgeving heel veel mensen die graag voor de komende
wintermaanden kreatief bezig willen zijn! Vanwege deze vraag komen hier enkele
data wanneer deze avonden worden gehouden.
28 september 3 dimensionaal kaarten maken
5 oktober theezakjes vouwen voor kerstkaarten
19

oktober zandschilderen

23 oktober theezakjes vouwen kerstkaarten of iets anders!+
31 oktober laurierboompje maken
7 november kruidenkrans maken
16 november 3 dimensionaal kaarten maken
28 november zandschilderen
Er is ook vraag om Íimopoppen te maken.Dit kan natuurlijk ook,maar dan moet er in
overleg avonden worden vastgesteld. Hier zijn drie avonden voor nodig. Hebt U andere hobby's die U nog verder wilt uitwerken dan kunt U altijd kontakt op nemen.
Wij zijn bereid om U hierover te infomeren en uitleg te geven!
Het is de bedoeling dat wanneer U mee wilt doen aan deze avonden,dat U zich zo
snel mogelijk opgeeft.Want vol is vol!
Deze avonden worden gehouden in de winkel van Bron Kreatief,waar U alle inÍormatie kunt krijgen.
De dames die meehelpen om deze avonden te laten slagen zijn Titie Banga,Gerrie
Dijkman en Nely Bron.
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68 Venwood Road, Prestwich
Manchester, M25 QUA
2nd June '1995
Dear Pastor Zijlstra,
I am writing to thank you, on behalÍ of my family and myselÍ for inviting us to join you
and your parishioners in the beautiful service you held on Rememberance Day. We

were all very touched and comforted by your words. We also enjoyed the singing.
Perhaps you would pass on to the chair and your congregation our thanks and good
wishes.
I have just been reading again your welcoming letter. Your words sum up the Íeelings

of most people when remembering allthese who perished during the Second World
War and other wars.
Thank you once again an God Bless.
Yours sincerely,
Sheila Froggett

.I
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rI OKTOBER

17

enveloppenaktie muziekvereniging"Crescendo"

NOVEMBER

10
11
17
18

Playbackshow in 't Sintrum

Concert van Voices (Rotterdam) en The Messengers (Holwerd)
in't Sintrum. Aanvang 20.00 uur.
Toegang vrij!
Concert van muziekvereniging "De Bazuin"
met medewerking van Brassband Soli Deo Gloria B uit Leeuwarden.
intocht Sint Nicolaas

DECEMBER

23

V.V.V. Concordia Holwerd

Dorpskaatspartij in de sporthal

L-rr-r-rrrr------rrr--

DE BIBLIOBUS
Volwassenen/jeugd

Jeugd Tsjelke
Jeugd Ploos v. Amstel

maandag 17.55-18.40 uur
bij de GereÍ. kerk
vrijdag 9.15- 9.55 uur
vrijdag 1 0.00-1 0.35 uur

OPENINGSTIJDEN POSTAGENTSCHAP
Maandag t/m vrijdag

Zaterdags

9.00-12.00 uur
13.00-17.00 uur
9.00-12.00 uur

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

J
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HUISARTS
Dokter Maltha, spreekuur volgens afspraak, tel. 56í 301, Stationsweg 25
Uitsluitend bij spoedgevallen: te!. 562255
Dr. Ch.F. v.d. Lugt tel.05'19-571316
Dr. P.D. Luyendijk tel. 0519-5712í8

GROENE KRUIS . WIJKVERPLEGING
Spreekuur dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur, tel. wijkgebouw 561295, tel.
Dokkum 05190-292213. Uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30
uur.

FYSIOTHERAPIE
J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei) ,te\.562478/561876.

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

TANDARTS
Mw. van der Woude, Beyertstraat '101, tel. 562300.

BESTUUR
Voorzitter
Penningm.

Redaktie

Ate Glazema, Hemmingawei 4
Dirk Bergema, Pollewei 2
Anke Hoekstra, Prof. Holwardastraat 9

tel. 5621 18
te|.561423
te|.562459
te|.561753

Klaas v.d. Wal, Beyertstraat 35
Secretaresse

Tineke Kuipers, Stationsweg 43
Henri Besselink, Radiostraat
Anneke v.d. Ploeg, Voorstraat 24
Margit Dijkman, W. Dijkstrastr. 13

tel.561809
tel. 562387
1e1.562252
tel. 562086

Postadres Dorpsbelang: Postbus 24, 9150 AA Holwerd.

INLEVEREN KOPIJ
De kopij kan worden ingeleverd tot uiterlijk maandag
Anke Hoekstra, Prof. Holwardastraat 9 tel. 562459

1Í december 1995 a.s. bij

