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UREN, DAGEN, MAANDEN EN AL WEER IS EEN JAAR VOORBIJ GEGLEDEN.

Jo, wonneer U dit Contoctblod krijgt en leest zi jn het nog moor
weinig dogen die ons scheiden von het nieuwe ioor 1980. Zijn wij
met elkoor bezig ons voor te bereiden op het Kerstfeest en 1979
uit te Iuiden. En onwillekeurig goon ie gedochten terug noor
olles wot het ofgelopen ioor geposseerd is. De goede en de kwo-
de dogen. De vreugdevolle en de droeve momenten. We goon de bo-
Ions opmoken oongoonde oI -die zoken woor wi i mee bezig geweest
zíin. En ie vroogt i" gf (tenminste zo goot dot mi j ols voor-
zítt.er von Dorpsbelong) ben ik op een zinvolle wi jze bezig ge-
weest. Heeft een qnder, dot ziin oI die mensen om ons heen,
bewoners von HoIwerd, hebben die ons funktioneren positief er-
voren. Binnen een Ieefgemeenschop is vook zo veel negotieve
kritiek. Wii vergeten echter veelol dot wii d.m.v. die kritiek
niet de onder beoordelen, doch onze eigen- of vermeende vermo-
gens in die onder. Wonneer wij ons dit reoliseren zol zonder
meer onze opstelling binnen een gemeenschop soepeler worden,
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zullen wii neer rekening goon houden met een onder. Wij zullen
met enthousiosre en plezier somen bouwen oon gemeenschoppeli i-
ke belongen.
Een slop verhool zegt U. Integendeel.
Een Chineese wi lsgeer S ieun Tze die leefde von 3O0 tot 325
voor Christus zei het vrii vertoold zo:
In ploots von of te wochten hoe diverse zoken zich vonzelf
goon ontwikkelen is het veel beter eigen tolenten en bekwoom-
heden te oefenen om doorno gezomenli ik te goon bouwen oon
nieuwe wegen. l,lqnneer wii ons deze gedochte eigen moken, ons er
in kunnen vinden, don zullen de Kerstdogen goede en gezellige
dogen kunnen ziin. Het bestuur von Dorpsbelong wenst U ollen
biizonder goede Kerstdogen toe. Dot een ieder ze mog beleven met
die intentie die hii meent er oon te moeten geven.
Dot een ieder persoonli ik er ri iker door mog worden en ervocrt
wot hii of zíi ervon verwocht.
Voor het nieuwe ioor wensen wi i U op ouderwetse moor zeer zín-
volle wiize: Veel heil en zegen.
Het woord heel is ofgeleid von helen. Het helen vqn wonden nog
rouw en open of misschien nog schri inend opgelopen in dit Ie-
ven. Hoe velen ook in ons dorp beleven moeiliike'Kerstdogen en

ioorwisseling. 7íi moesten een geliefde verliezen door ziekte
of door een ongevol.
VeeI heil -helen- drogen wi i mee?
Met het elkoor toewensen von zegen beliiden wii onze ofhonke-
Iiikheid, dot wii het olleen niet kunnen, dot wii hulp nodig
hebben. Somen bouwen oon de dorpsgemeenschop in Holwerd is de
wens von Uw bestuur.
l'li i wensen U ollen een goede gezondheid toe voor de komende
feestdogen en voor l9tl0 en in het biizonder krocht en wiisheid
bi i olles wot wi i goon ondernemen ten behoeve von de gemeen-
schop.

**tÉ*tÉ Het Bestuur

Op de vergoderinq vqn het Bestuur Dorpsbelong met het overleg-
orgoon d.l. 9 oki. in 't Sintrum, betreffendè eventueel door
het Dorpsbelong te orgoniseren evenementen, werden de voorstel-
len von het bestuur in grote Iiinen oonvoord.
Wot de zomer oktiviteiten betreft werd besloten dit in overleg
te doen met de plootseli ike iongeren-orgonisoties, welke deze
ovond heloos ofwezig r.roren. Door één der oonwezigen werd de
vroog gesteld of het Dorpsbelong ook oktie kon ondernemen om

te komen tot een gezomenliik Dorpsfeest.
Dit nu is een onderwerp wot bi i een gedeelte von de dorpsbewo-
bers erg gevoelig Iigt.
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8. het porkeervok t.h.v. Beiiertstroot nr.35 schuin weg zou
moeten lopen, teneinde het voetpod oldoor beter te bescher-
men. .

bi i het begin von -elke drempeloprit oon weerskonten von de
weg een sierpooltie geplootst zou kunnen norden.
uitgererkte plonnen zullen t.z.t. ook nog besproken worden
de beyoners yoÍr de Beiiertstroot. Éistryrru,DorpsbeIong

*:r:r'**

G EMEENTELI *K E HERINDELING
Het bestuur deelt U mede dot de geplootste odvertentie met be-
trekking tot de gemeenteli jke herindeling von de gezomenli ike
dorpsbelongen von West Dongerodeel geplootst is zonder overleg
en medeweten von Dorpsbelong Holwerd. Het Bestuur
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Aongoonde die gèmeenteli ike herindeling heeft het bestuur een
enquete gehouden in het dorp Holwerd. Von de inwoners die zich
uitgesproken hebben koos in ronde ci ifers 6ffo vooÍ een somen-
goon met Oostdongerodeel en 4Uí voor oonsluiting bi i Dokkum.

*r(tèJ+* Het Bestuur



De VRflilE}xÀAD ofd.Frieslond orgoniseert op Hoondog 4 februori
in de thrroaie te Leeuworden een beioordenmiddog. Aonvong 14.00
uur, struitiag + 17.O0 uur. Voor U treedt op het vokool ensembletContoret- 2 6nes en 3 heren brengen o.I.v. de heer H.Fiilstro
o.o. liedies, uit de operette wereld, wot betekent dot men ook
okteert met oongeposte kostuums. Wii kunnen U een prochtige mid-
dog goronderen. De kosten bedrogen f 4,- per persoon.
De reiskosten komen door don nog bi i. Bi i voldoende deelnome
huren we een bus. Wilt U zich opgeven voor deze middog, don kqn
dot bii : Mevr.R.StieIstro-v.Veen

Honiostroot 1

Holwerd.
E.Boumo-Kuik
Bei jertstroot 87
Holwerd.

De ofd.West-Dongerodeel Vrouwenrood hoopt holf ionuori bi i vol-
doende deelnome te storten met een V.0.S.-cursus. Heeft U dqor-
voor belongstelling? U kunt zich nog opgeven bi i bovengenoemde
odressen' 

,ÉlÉ*lÉ*

A.C .Biermo-Londheer
Prof.Holwordqstroot I
Holwerd.

9 febr.l980 en
I 980

en 1ó febr.l980
..i .. -

korpsen op

WAAR GAAN t,l,IJ HEEN?

Donsclub 'Winterwille' - Donsovonden 22 dec.,
15 moort

Donsclub 't Sintrur - Donsovonden 12 ion.
Bingo: 26 ionuori 19fr)

l'luziek en zong door de plootseli lke koren en
donderdog 2l februori in de'Nid.Herv.Keik'.
F.N.V. l 21 moort 1980

Gymnostiek en Drumbond demonstrotie: 28 moort '80 in 't Sintrum
Kleur en Fleur: l9 opril '80 in 't Sintrum

Verloren: longe zwqrte siool met witte stippen.
Goorne telef. ló50.
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TAFELTENNIS IN "DE SCHAKEL''
Sinds enkele veken is er voor de tofeltennisliefhebbers(ters)
in ons dorp weer de gelegenhei.d orn een bollet ie op te sloon.
Er wordt elke roondogovonC vc.of 8 uur in "de Schokel" gespeeld.
De bedoeling is u bij voldoenCe deelnome (mox.28 spelèrs) een
onderlinge corpetitie te spelen.
Wi j hebben norenteel 3 tofels tot onze beschikking. De bedoeling
is don b.v. + 4 uedstriiden per ovond te spelen. Ook is het de
bedoelingrdó'r er in Ternoord en Brontgum ook klubs zíin, b.v.
tegen een von deze klubs te spelen. De moondogovond is gereser-
veerd voor de spelers vonof '14 joor. 0p donderdogovond wordt
er gelegenheid geboden voor i:l?::"". K.de V.

Wi j vinden het belongri lk om U nu reeds op de hoogte te stel-
Ien von een GROTE MANIFESTATIE, die wij op ZATERDAG 19 APRIL
1980 nitlen orgoniseren, en wel onder de noom

"KLEUR EN FLEUR''
Voorlopig heeft het bestuur DorpsbeJ-ong een progrommo opge-
mookt voor de oktiviteiten die zullen plootsvinden.
De dog zol in het koder stoon von kreotiviteit en hobby.
Voor de middog, die om 13.0O uur begint, wordt gedocht oon de-
monstroties von o.o.

- Huisvli jt - schilderen (portretten of Hindeloper
enz. )

= Pottenbokken - Lederbewerking
= Bloemschikken - Borduren
= Ruilbeurs von div. verzomelingen enz.

Voor het ovondprogrommo vertrouwen wi j er op dot we genoeg
omoteurs bi jeen kunnen kri jgen, teneinde met

= toneel - coboret - zong
- skets jes - muziek en drums

EEN BOT{ÏEAVOÀD TE KUNNEN WLLEN.

Deelnome von .zovrel groepen ols personen is mogeliik.
Goede ideeën/sugg."ii." zíin noiuurliik von hórte'welkom.

Best uur
DORPSBELANG
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DEELNAT4EFORMULIER
voor de KI-TURELE MANIFESTATIE op 19 opril 1980.

IOnderstoonde persoon/personen wensen deel te nemen oon:

Avond:
toneel
voordrocht
muziek
zong
drum
dons
coboret
skets ies

Noom - nomen:

Middog:

demonstrotie huisvli jt
hobby
bloemschikken
ruilbeurs enz.

Korte omschri iving oktiviteiten

Benodigde ti idsduur:
Benodigde ruimte ín ,? t
*) o. tofel*) b. vloer *) Doorholen wot niet von toepossing is*) c. wond

?it formulier inleveren vóór 1 februori bij:
Mevr. P.StieIstro-0Iivier
Hemmingoweg ó.



WASAUTOMATEN - CENTRIFUGES - TELEVISIE - STOFZUIGERS

RADIO _ DIEPVRIEZERS _ KOELKASTEN

Uit onze kleine huishoudelijke

artikelen:

KOFFTEZETAPPARAAT
2 tot 12 kopjes van f 89,50

NU VOOR

Nu ook dnoogbloemen en
droogbloemst ukjes.
Voon vaasjes en sienpotten
(b.v. Keuls blauw en Fnies
aandewerk) kunt U ook bij
SONJA tenecht.

vlh
VAN SINDEREN

ffio
lnstall.bedrijf

Gas-Water- Electra
Antennes

Dakbedekking
Bliksemafleiders

Zinkwerk
H OLWERD TEL.05t97-t 326

Wii hebben don ook oon de oonwezigen de vroog gesteld hoe men

denkt over een dergeli ik feest. Von de 23 oonwezigen bleken 21

voorstonder te zíin, 2 hodden geen oordeel.
Hieruit bli ikt noor onze mening, gezien het feit dot het over-
Iegorgoon bestoot uit oIIe in het dorp oonwezige groeperingen,
de wenseliikheid om iets in deze richting te ondernemen.
Door door omstondigheden de beide plootseliike feestverenigin-
gen niet op deze vergodering oonwezig woren werd de suggestie
geopperd, dot door op de vergodering .66nwezíge.léden von deze
verenrgrngen getrocht zou kunnen worden genoemd onderwerp op de
ogendo von de ioorvergodering von deze verenigingen geplootst
te kriig"n. De vergodering oonvoordde dit voorstel en enkele
oonwezigen l.roren bereid dit verzoek oon de resp. verenigingen
door te spelen.
Wi i begri jpen dot een formule voor een gezomenli ik dorpsfeest
niet zomoor uit de grond gestompt kon worden. Wii denken don
ook meer oon een reeks von gesprekken zonder ti ids- en resul-
toots dwongrtussen voornoemde verenigingen .met Dorpsbelong in
een orgonrserende en bemiddelende rol von deze strekking.
Ons doel is don ook t.z.t. €€h verzoek oon beide verenigingen
te richten ' Het Bestuur

Dorps belong



KUN JE DANSEN? DANS DAN I{AAR MEE.

.Het is olgemeen bekend dot het zogenoomde stiirdonsen de root-
ste ioren weer in de belongstelling is komen te stoon.
Voor de mensen die moeite hodden met de moderne donsen, een
toch wel goede ontwikkeling.
Moor dot niet olreen, ook de ieugd leert r.reer en donst weer met
enthousiosme de wols, foxtrot, engelse wols en tongo (om een
poor te noemen). Het is in Hoiwerà wer bekend dot Ër àen grote
groep von mensen wos, die in hun ieugd het donsen niet kónden
of mochten reren. Moor ti iden veroàdeien en doormee de zeden.
Het kon don ook niet uitbri iven dot in deze bedoerde groep von
mensen, behoefte werd gevoeld olsnog het donsen te Ieien.'
We1nu, dot is gebeurd. Sinds enige ioren wordt er elk winter-
seizoen een donscursus in rt sintruir (U wer bekend) gehouden,
woorvoor in de regel grote belongstelling bestoot. De 'ofgestu-deerdent von deze cursussen woren nu niei direkt degene die dermoedt hodden om noor deze of gene donsovond te stoppen.
fntegendeel, het geleerde wilden ze groog in proktiik brengen,
moor in eerste instontie groog met de onderen von de cursui,
woormee ze het donsen geleerd hodden. Een logische ontwikkeling.
Er is ortiid wot'pronkenkoorts' en don is het mooi om te weteÀ:
ons kent ons! Doorom en doorom olleen, is uit die grote groep
cursisten de donsclub 't Sintrum 'geboren' (met de nodigó bo-
rensweeën). Deze club orgoniseert iu regelmàtig dons-ovónden.
Ook wordt er regelmotig met de ieugdsoos INZO gewerkt, om voor-
oI ook de ieugd er bij te betrekken.
Woorom dit verhool zult U zeggen? Hierom: Ten ti ide dot boven-
genoemde zich voordeed, orgoniseerde de donsclub 'Winterwille'in Hotel von Duinen in Holwerd, oI regelnotig donsovonden voor
gehuwden: (Leuk en gezellig). tíot de Ieeftiià betreft heeft
'Winterwille' duideliik de oudste'popiereni.
Echt iets voor Ho1werd, met z'n vier kerken, twee muziekkorp-
sen, twee dorpsfeesten etc. en nu ook moor weer twee donsclubs
zult U zeggen. Inderdood ideool is het niet en we zullen in de
toekomst onder ogen moeten zien hoe of we deze zook kunnen in-
tegreren. Dot er iets moet gebeuren stoot voor mii vost en dot
is in de eerste ploots het 'plonnen' von de donsovonden.
Nogt miin bescheiden mening mog het niet weer gebeuren, dot de
beide clubs op dezelfde ovond een donsovond orgoniseren, zools
dit is gebeurd op 20-l0-1979.
Er moet dus overleg komen op het gebied von de orgonisotie.
Wie weet wot we meer somen kunnen doen. Er bestool tussen beide
clubs gelukkig geen enkele roncune. Doorom:
KUN JE_DANSEN; ÓNNS UUR MEE (VOOTIOPig) 'T LIEFST BIJ ALLE TWEE:

D.Bongo



BEHALVE ONZE BH(ENDE ARTIKELEN,
BIEDEN }TIJ U OOK EEN SORTERING

AAN VAN o. o.

T r i m s c h o e n e n leer en skoi
Bolletschoenen
Bosketbolschoenen
Schippersklompen

blonk en zwort

ZWEEDSE KLOMPEN
vonor 22r5OMET NYLON ZOOL

ALLE SOORTEN I-AARZRI
voor groot en klein!

ta,;ÈE=l?EMa
Waling Dykstrastriatte 7-8

HISTORIE VAN HOLWERD

WINTERS EN ZOMERS VAN 1825 - ]830.

Het weerbeeld uit die ti jden vertoonde toen ook een grimmig ko-
rokter: iedere winter brocht veel vorst, gevolgd door droge en
notte zomers. De gevolgen woren dot er veel schommelingen woren
in de pri izen von-IondEouwprodukten en veeteelt. Ook de VoIks-
gezondheid hod er mee te noken, wcnt ín 1826 volgde oP een stren-
ge winter een vroege, longe zomer en in 4 moonden wos er bi ino
geen neerslog. Er groeide weinig, de priizen von londbouwpro-
àukten stegen, terwi i1 de veeteelt te moken kreeg met steeds
dolende priizen.0mdot er geen voer meer wos voor de beesten
werd de morkt overstroomt met veel oonbod, veel bleef onverkoop-
boor. Men slochte uit nood zelf, voor eigen gebruik, en men pro-
beerde om bi i de bevolking zelf vlees te verkopen,
Een pink kostte f 32r- terwiit de ollerbeste koe om en nobii de

f 100,- verkocht werd.
Aordoppels stegen ver boven de gulden per korf, bovendien heer-
ste er'een rup-enploog, fruit wàs schrikborend duur, een korf
oppels kostte von f 4r- toen f 7,-.
Gevolg: de londbouw floreerde goed, wegens de hoge prijzenrmoor
in de veeteelt moest men de gevoelige kloppen incosseren.



IJSVERMAM

In 182ó stoot vermeld dot direkt no Nieuwioor er een strenge
winter involt, de mensen nemen de schootsen, goon op fomilie-
bezoek. In die ti!d wos dot de kons, wont wegen hroren meest
onbegoonboor. Kosteleins orgoniseren hordri ideri ien, zilveren
voorwerpen ols priis, gemookt door de plootseliike middenston-
der (zilversmid). De vorst goot gepoord met sneeuwvol, sluizen
worden opengezet, om bi i dooi de bevolking voor overlost te be-
hoeden von woteroverlost.
Bi i de sterke stroming ontstoon er veel wokken woordoor er veel
mensen in Frieslond verdrinken bi i een i istocht.
EPEDIMIE

0p de strenge winter volgt een vroege zomer en veel neerslog-,
in de zomer brok er een epedimie uit. In een moond stierf 1/"
von de Friese bevolking.
De oorzook zocht men in de verdompingsverschiinsels.
Doordot het oordriik kurkdroog r.ros kwom bii de grote regenvol
die er op volgde, een geweldige omkering in de dompkring tot
stond. Het volgende ioor 1828 trod reeds de tiende november
de winter in, gevolgd met sneeuwvol, een week loter trod de dooi
weer in. De oogst kon nog worden ingehoold doch veel produkten
woren oongetost door de winter, en niet houdboor.

DE GRIENTMAN

Armoe wos troef bi i de logere bevolking in de twintiger ioren
von de negentiende eeuw. Oa toch oon eten te komen wos bede-
Iorii en inbrook oqt de orde von de dog, dor de overheid werd
hiertegen ingegrepen. Doders, die verden betropt werden noor
het gevong gesleept en door de grientmon berecht.
De stroffen woren niet mols, geeseling, tuchthuis, soms werd de
doodstrof toeqepost. In verschillende Grieteniihuizen woren
gevongerrissen (cellen) om de boosdoeners in voororrest te zet-
ten. Holwerd hod een ploots om ze op te bergen genoomd'Het hon-
dehokt, onder de gewelven von tAld Bongo'. Het wos een kleine
vierkonte ruimte woorin men niet rechtop kon stoon. Wonneer de
gevongene eten werd gebrocht, gebeurde dit door een luikie.
Hi ! moest op zi in buik kruipen door een klein gonget ie, met ge-
strekte orm kon hii ziin eten pokken, door een klein luikie.
Vonof de eerste verdieping kon men von binnen vio een stenen
trop ofdolen noor het Hondehok. Dit hondehok is nog geheel in
toct op 'Ald Bongo', en het loont de moeite om dit nog eens te
bezichtigen.



BELASTINGEN

In die ioren wos de belostingdruk erg zwoor.
Directe belostinoen vroren:

2. Personele belosting : -

Een belosting op woongenot met het oontol hoord-steden ols
grondslog, zógenoomd schoorsteengeld.

3. Potentbelosting, op het uitoefenen von een ombocht, of
koopmonschop, dus een bedriifsbelosting.
Dit'.wos een' belosting mkennen (B.T.W.)

DE BOLDERWAGEN

De eerste ti id no de Frqnse Revolutie werd wel eens genoemd
Velligllg qeuw, wont de evolutie trod in die niet te stoppen
ríA's--'ffi;Ë-in de twintigste eeur., in versneld tempo voort-
zette: stoom - elektriciteit, gos . kernenergie.
De loqtste twee eeuwen ging olles op dezelfde tred door, doch
nu kwqm de kentering. Reisden voorheen de zeer gegoedigen per
brik (overdekt) ook-de minder gegoedigen begonnén-hun Éorren
met zeilen te oversponnen. Grote open wogens werden von een
huif voorzien. Deze hodden brede wielen met een zt*ore hoep.
In die ioren begon men met de oonleg von strootvegen.
0p die strootwegen rookten zulke yogens veel lcnooi, vondoor
de noom B0l-DERittAGEN. (tíordt vervolgd)'. Een inwoner von

**lÉ+* Holwerd

Door het bestuur von Dorpsbelong werd oon het bestuur von de
Vogelwocht gevroogd om iets te vertellen over het doel en
streven von een Vogelwocht. Nu heeft het bestuur gemeend om
door oon te voldoen.
De noom zegt het o1, het is een wocht houden op het bestond
von de vogels. En nu kcn de vroog gesteld norden hoe gebeurt
dot. Zools de reeste rochten die Frieslond riik is, ziin zoge-
noomde reservqtéii.singelegd, or er voor te zoigen dot éen r"-
servoot, dot ge§loten is voor onbevoegden, de vogels die door
voorkomen, ongeètoord fiun nesten kunnén moken, o* doorin hun
eieren uit te broedeii'. In het seizoen wonneer de vogels zitten
te broeden, worden de nesten gekontroleerd, men telt het oontol
nesten en men kijkt wot voor soort vogel door ziin nest heeft.
Moor ook worden de nesten gecontroleerd op het oontor eieren.
In het broedseizoen wordt dot een poor keer qecontroleerd, de
gegevens worden don op eiertelformulieren bijgehouden. Woírneer



Voor:
TRIMFIETSEN

DRIEWIELERS
AUTOPEDS

SKELTERS
ROLSCHAATSEN

enz. enz.

IS UW ADRES

,'t t[inhelts[e"
STOERD 

DITKMA,"'::^
,,

Pollewei l4
Tel. 05197-l3lz

de telling gebeurd is, worden de fonulieren opgestuurd noor
het hoofdb"iturt von de Bond von Friese Yogelbeschermingswoch-
ten. Door is één der bestuursleden belost ret de inventorisotie
von de opgestuurde eiertelfortlieren. Uit de _opgestuurde tel-
IingsformóIieren- kon rcrden nogegoqr of er vóór- of ochteruit-
gon! is bii versàhillende voorÉonende vogels hier in Frieslond.
Íot-zover íets over de notuurreservoten oongoonde de vogels.
Moor er kon en moet meer gedoon worden don het onderhoud von de
reservoten, men moet ook oondocht besteden oon de nozorg, .wot
wil zeggen, dot men ook beschermend op moet treden, woor dot no-
dig is om een goed geleid vogelbestond te behouden.
Veider kon men-ols Vogelwocht ook excursies moken noor verschil-
lende notuurreservoten of notuur-gebieden, ook worden er nest-
kosties uitgehongen bii mensen dià er om vrogen. Dit is hoofdzo-
kefiik voor de kleinere vogelsrzools de zood- en insectenetende
vogeis, dus de kleinere vogels die hier voorkomen. Moor ook in
hei moeliikste ioorgetiide moet de Vogelwocht octief ziinrzools
in het ofgelopeÀ wiàterseizoen met ziin sneeuw en iis. In die
tiid heeft de Vogelwocht veel biigevoederd, moor ook vele vrii-
wiiligers hebben de Vogelwocht bi igestoon. Doorom ook de donk
von het bestuur oon ollen die meegewerkt hebben de vogels en
di.eren, groot en klein, door de winter te helpen.



Nu is er in het kort iets verteld over het doen en Ioten von
een Vogelwocht. Moor er kon nog veel meer gebeuren in onze no-
tuurliike ongeving. Niet olleen de vogels moeten onze oondocht
hebben, o9! 9" ondere voorkomende dieren in de notuur, hetzi j
groot en klein, mogen niet vergeten worden.
Onze notuur heeft niet olleen een founo moor ook een floro.
De weelderigg plontengroei die in onze notuurli ike omgeving
voorkomt. !,ri i stoon er ols mens weinig bi i stil.
Doorom is het zeer nuttig dot niet orreen-de ouderen onder ons
oondocht schenken oon wot er in de notuur is geschopen.
Ook de iongere generotie moet worden biigebroàht de'ri!kdom von
de notuur om ons heen. En dot wii zo oriemoor notuurbewust wor-
den, in olles wot er groeit en bloeit en doordoor ons ook o1-
ti id weer boeit' 

Bestuur vogerwocht
tf tÍ rÉrtJí

ENQUETE BEIJERSTSTRMT

Zools U weet is er noor oonleiding von de hoorzitting op 14 ou-
gustus i.I., betreffende de herindeling von de Beifertstroot
een enquète gehouden.
Het resultoot hiervon ziin wii U nog schuldig.
Heloos is door ziekte von óén der enqueteurs een klein oontol
(10) huisnumners niet bezocht, hiervoor onze excuses.
Wii hebben uit de vele suggesties de volgende selektie gemookt.
De inwoners von de Beiiertstroot ziin von rening dot:
l. het betreffende plon nog in het ioor l%O in-ziin geheel zou

moeten worden uitgevoerd;
2. geen zondbokken oongebrocht dienen te worden i.v.m. vervui-

ling hiervon door huisdieren etc., moor in ploots hiervon
klimrekken o.i.d.;

3. de beplonting longs de weg loog gehouden moet worden i.v.m.
het uitzicht.

4. het kruispunt Morgenzon-Bei iertstroot beter beveiligd zou
moeten worden, door
o. ook een drempeloprit oon vreerszi iden in de Morgenzon oon

te brengen;
b. een wochtverbod voor de Morgenzon te loten gelden.

5. voor het gedeelte von de Beiiertstroot tussen Morgenzon en
Alet6n ook eenrichtingsverkeer moet gelden.

6. het pod noor de speelweide ofgeschermd zou moeten worden
d.m.vo €€h sluishek.

7, door woor tegels overdwors komen deze gemerkt zouden moeten
worden ols vóetgongersoversteekploots (b.r. 2 kleur tegels).
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