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December is de moond von ofscheid nemen, von terugblikken.
De notuur ligt er verstorven bi j.
De dogen zijn vook kil en nevelig.
De uitbundige hoop von het voorjoor met zijn drong om te l-even
en te geven is overgegoon in de zomer met zijn longe- en lich-
te dogen. Vokontie en ontsponning vierden hoogtij.
Het is olles weggegleden noor de herfst, woorin de notuur zich
uitleeft in een gouden gloed von bloemen en verkleuren de blo-
deren. Veel heesters tooien zich met goudgele- of bloedrode
bessen. De notuur neemt ofscheid om uit te rusten, om weer
krochten te vergoren voor e.e.n volgend joor.
Wot overbfiift is de weemoed von herinneringen.
December is de moond von gedenken en niet vergeten.
Het is de tijd von terugzien om vooruit te kunnenrhet nieuwe
J OOr rn.
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In de zestiger joren kon ie telkens lezen of horen: "!'li! Ieven
in een snel veronderende werel.d". Aon die veronderingen is in-
tussen geen eind gekomen, integendeel, zij goon versneld door.
Het kritisch vermogen von de mensen is ook sterker geworden.
Wqt eerder nog woor en goed vos, vordt nu niet meer geoccep-
teerd. Er verondert veel.
De drong noor veronderingen is echter yel een gezonde krocht
in het leven. Hii kunnen eÍr rcgen niet tevreden zijn met won-
toestonden. líot kror is, net zo Dgeliik recht genookt worden.
Het is echter een oude viisheid die zegt dot elke verondering
geen verbetering is. Een ieder kon er zo wel een oontol voor-
beelden noeren. Noost de vele veronderingen die onstuitboor
Iiiken, is er een hong noqr nostolgie, noor oude zekerheden.
Hisschien toch'ook een soort ongst voor de toekomst.
Een toekomst, die bepoold zol worden door technisch vernuft,
computers en chipsl Wordt de mens stroks mogelijk ondergeschikt
oon de techniek, een sloof von computers en robots.
In december vieren wii weer de gezinsfeesten.
Allereerst het Sinterkloosfeest en doorno het Kerstfeest.
Het zijn de feesten von mildheid, von licht, von geschenken
geven en - ontvongen.
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Een genieten von de geborgenheid en de onderlinge bond binnen
het gezin of met fomilie, vrienden en goede kennissen.
Het op deze wifze ofscheid nemen von 1980 geeft weer moed voor.l981. 

Een nieuw ioorl dot, evenols de vele voorgoonde ioren,
weer vreugde en verdriet zol brengen.
Wonneer wi i echter durven te leven von de hoop en de verwoch-
ting die in ons is, don zol het nier,re ioor een goed ioor wor-
den. Wonneer wij ons durven te reoliseren, dot de bosis von
die hoop in het verleden ligt, don zol er geyerkt kunnen wor-
den oon een toekorst yoor ons ollen-
Ook voor de kleine vereld in en ol Holrerd, de eigen regio r,roor
wii wonen en verken, yoor rii ontspcrning zoeken en met elkoor
genieten von de vele rcoie dingen. Het zi!n de kleine gebeurte-
nissen, die ons relzi in kunnen bepolen, die de geschiedenis
moken, die wii niet nx»gen vergeten.
Het Bestuur von Dorpsbelong wenst U ollen heel prettige feest-
dogen, een gezegende ioorwisseling en een voorspoedig 1981 toe.

tÉttrt.,ttÉ

INSPRMK

U zult misschien denken: 'Is dit nu een onderwerp om door iets
over te schrifven? Is dit niet een bijzonder ofgezoogd onder-
werp? Is het woord 'insprook' niet vot een gedevolueerd woord?
Volledig uitgehold?'
De reden yooror rii het toch wogen on hier iets over te schrij-
ven, houdt verbond met opmerkingen uit het dorp, zo in de
tront von: '0f. je nu iets zegt, of komt met een suggestie, er
komt toch niks Von terecht, of: ie hoort er noderhond nooit
weer iets vont.
Uit deze opmerkingen beluisteren wii een moedeloosheid, zo von:
'Loot ze moor oon rommelen'.Ons inziens is hier echter geen
reden voor. fn Holwerd is toch wel de lootste joren het een en

gt onder in positieve zin veronderd. Door gepleegde okties von
Dorpsbelong is de ruine oon de Theebus opgeruimd door de Ge-
meente. 0p korte termi in mog worden verwocht, dot de uitge-
bronde woning oon de Kerkstroot, die door de gemeente werd
oongekocht, opgeruimd zoL worden.
Ook de sloot, die zwooÍ verwoorloosd is, zoL opgeschoond wor-
den. Toch ziin we ons er wel von bewust dot er in Holwerd toch
een bepoolde verontrusting heerst over een oontol zoken:
Zo worden er in Holwerd in een hele reeks von ioren geen
nieuwe woningen meer gebouwd, terwi iI de vroog noor woningen
en woonruimte groot is.



De terp, de kern von het dorp Holverd, Ii ikt wel op een ver-
woorloosd gebit met veel goten.
0ver de Beyertstroot yordt oI tvee ioor long geproot en men is
er nu pos mee honneo. Dit zi in vel redenen om de moed to 1o-
ten zokken en te vervollen tot een soort von defoitisme.
Dit zeet'zeker niet.

1 N YCI door zelf oktieief te ziin er veel be-nL, LL rrr vur Er-rq!r, uu},
reikt kan rcrden. Alleen,
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, wi i zullen het ge4omenfi fk moeten
n dezen in een beGï-ffiE:Eloositiedoen. Holyerd verkeert in dezen in een bevooirechfe positie.

Het dorp heeft een octieve middenstondsvereniging en een zeeÍ
goede en goed funktionerende middenstond.
Ook ziin er vele octieve verenigingen met kundige besturen.
En niet te vergeten: fn Holwerd wonen er 4 von de 13 Roods-
leden. l'lonneer wi i gezomenli ik ons insponnen voor een goede
toekomst von ons dorp, don ziin er grote mogeliikheden.
ReëIe wensen, geboseerd op iuiste prognoses, kunnen en moeten
worden gereoliseerd. Vonuit ons dorp moeten dffiezige-e
te reoliseren perspectieven kenboor worden gemookt bij de Ge-
meenterood. Door de Dorpsgemeenschop zol druk moeten worden uit-
geoefend op het Gemeentebestuur, dot zeker oon reëIe wensen en
plonnen vonuit de burgeri j gehoor zo1 geven.

!g!-i:-i!:pres!-!y-siss!]1i!-sr-!s! -ïerg!- g:- ges- !sdeel!3
'fnsprook' yil zeggen: Soren ols nondige rensen bezig zi in iets
te ontwikkelen, te onderneren en dit te reoliseren ten behoeve
von de eigen gereenschop.
Inspro* behoort te beginnen net het vergoren von kennis en het
verkriigen von veel informotie.
Er dient een gezgmenliike doelstelling te zíjn, die reoliseer-
boor is. De bereidheid, om gezomenliik von gedochten te wis-
selen en voorol om noor elkoor te Iuisteren, is zeer belongrijk.
Voorol teGEeren noor de tegenporti ! en kennis te nemen von
hoor zienswiize. Anders is de kons groot, dot er gediscussieerd
yglg! oy?r bi ikomstige zoken, terwi iI de kern von het probleem
bliift liggen.

Het Bestuur
tÉtí*.tÉ *

WEET U HET N0G, DAT .....
- op 24 ionuori Pieter Nicoloy '12] ioor op het tuinbedriif

gewerkt heeft
- óp 8 februori er een grote belongstelling wos voor de leden-

vergodering von Dorpsbelong
- op 21 februori er een gesloogde Culturele ovond wos in de

N.H.Kerk
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- op 14 moort er weinig belongstelling wos voor de uitvoering
von de Drumbond en de Gymnostiekvereniging in het Sintrum

- op 19 opril de Culturele dog, onder het motto: Kleur en
Fleur, in Holwerd bi izonder in de smook viel

- de doorop oonsluitende bonte ovond een grondioos feest werd
- op l8 moort de ofd.N.O.Frieslond von de Kon.Mii. voor Tuin-

bouw en Plontkunde hoor 15- iorig bestoon vierde met ols
spreekster Mevr.MeIIy Uildert over: GENEES U ZELF MET MOE-
DER MTUUR

- op 29 moort het V.V.V. West-Dongerodeel hoor kontoor oon de
Voorstroot te Holwerd, feesteli ik opende

- op 'f 2 opríL het Tuinbedriif op zoterdog open huis hod en
hiervoor een zeer grote belongstelling bestond
dot Dorpsbelong in opril een gesprek hod met het Bestuur
von Concordio en de Oronievereniging om somen een gezomen-
li ik Dorpsfeest te vieren

- op 4 mei een zeer grote belongstelling bestond voor de Krons-
legging en de Herdenkingsdienst

- op 18 mei het Kerkkoor in een speciole dienst ofscheid nom
von hoor dirigente Mevr.Visser uit Wooxens

- op 23 mei het Domesteom en het Meis iesteom von de volleybol-
vereniging 'De Roeken' ollebei kompioen werden en doorom op



deze vrildogovond er een gezellige boel von mookten
op 20 iuni Koningin Beotrix Frieslond bezocht met Prins
Clous, woorbii het Tuinbedriif ter gelegenheid von dot be-
zoek een Bloemenshow.verzorgde in de Prinsentuin
op 26 iuni er ondonks de donkere en regenochtige morgen, de
beioordentocht een feesteliik gebeuren verd

, - o.p. I iuli Meester Komphuis ofscheid nor ols Hoofd der Chr.
. Sshool .,

op'22 ou§ustus Morionne v.d.Bos gekozen yerd tot Oostergo
Koningin woorno zi i de kroon overnc vcr hoor voorgongster
§p 20 ougustus de eerste Broderie in Holverd, nede door de
sfeer en de gezelligheid een groot srrcces verd
op 21 ngvember de l'luziekvereniging 'De Bozuin' hoor óO- iorig
bestoon vierde, voorbii het koor 'Looft den Heer' medewerking
verleende
op 28 noverber Dorpsbelong yeer een Lompionoptocht orgoni-
seerde voor de iergd, in somenwerking met de H.l't.V.
op 9 december 'Ando' hoor 7í-iorig iubileum viert met een
goed verzorgd progrommo en een zool vol mensen

dot Dorpsbelong veel morele steun en doodwerkeliike
ontving vqn de vele verenigingen in Holwerd, woormee
tweemool een gesloogde ovond heeft belegd.
dot wii een ieder bedonken voor de goodwill oon ons
en ons excuus oonbieden voor olles not wii mogeliik
Éen zi in.

tr*'*:*'*

MEDEDELII.IG VAN DE UITVMRTVERENIGITIG "DE I-AATSïE EER", Holwerd
Aon olle leden,
Zools U weet is onze bode G.A.Doumo von ons heengegoon.

L Pogingen om een ondere bode te vinden is tot op heden niet ge*

'' ik ftreeg stèeds nee te horen, Is er in dit dorp nu niemond
die dit werk wil of kon doen.
Zo iqr.meldt U don bii de secretoris.
Zo neerdon ziin er nog twee mogeliikheden.
l. De heer W.v.d.Mei volledig in dienst te nemen en door

vloeit uit voort dot don de contributie moet worden ver-
hoogd von f 25,- per ioor noor f 75,- per ioor, moor pre-
cies is het nog niet te zeggen,
en von f 18r- noor f 55r- per ioor.
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2. of olles loten doen door de Friese Uitvoort en d<rt is ook
duur, don kunnen we net zo goed onze ledenodrinistrotie
door inleveren en don wordt deze vereniging no reer dq 7A
joor bestoon zo moor verleden tiid. Mooi dit mog efl ksn toch
niet, in zo'n dorp ols Holwerd.

Ik hoop dot U ols leden dit ernstig wilt overy/egen en ik hoop
von horte dot no het lezen von dit geschrevene er een oplossing
mog komen en de ploots von bode weer mog worden vervuld.
Wont dit is geen loos bericht moor bittere ernst.
Tot en met de ledenvergodering volgend joor 198'l in februori
heeft v.d.Mei toegezegd het te zullen verrichten.
Er wordt don ook een officieel ogendopunt von gemookt, oIs het
probleem voor de ledenvergodering niet wordt opgelost.
En ik doe nu oI een dringend beroep op U, om zoveet mogeli iknmr de ledenvergodering te komen, die gehouden wordt op
lO februori MBI, 's ovonds om '19.30 u. in Hotel von Duinen.
Jtloteer deze dqtrr olvost en loot ons ols bestuur niet in de
steek. Ook ecn vrorrefiike bode is yelkonr.

i : lh.ens h€t Bestuur,
: G.v.d.lfeg, secr.

,: hoopbv
insËallatiebedrijf

Gas - taEr
Sanitair
Uerwarming
Dak- en zinkwerk
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SJUDDEi{

In deze tiid wordt veel gesproken en geschreven over energie-
schoorste.
Ik liet mii eens in een gesprek ontvollen: "l.lou, in gevol von
nood goon ríe yeer turf stoken of siudden".
In gesprekken ret eigen kinderen en ondere iongeren over dit
onderyerp, koat men tot de ontdekking dot velen niet eens meer
weten yot turf is.
Turf is er steeds in verschillende soorten geweest. Het werd
genookt uit veen.
Het meest bekend is het hoogveen, een lichte veensoort, woor-
yon men de "oonmookturf" (een zeer lichte en losse turfsoort)
mookte.
Deze soort veen, die de bovenste loog omvotte von het hoogveen,
werd ofgegroven in stukken von ongeveer 35 x 10 x l0 cm.
Dit is een zeer lichte, sponzige veensoort, die wonneer die
goed gedroogd is heel goed te gebruiken is ols oonmookvuur.
Vervolgens mookte men de longe- of 'bokkersturf'.
Deze turfsoorl zot iets dieper en wos dus ook iets zwoorder
don de in dit ortikel genoemde 'oonmookturf'.
Deze turf verd uitsluitend in de bokkersovens gestookt.
Honneer de vlor er uit ros, gloeiden de doorgebronde turf nog
een klein poosje no en yerd dcr in grote 'doofketels' opgevon-
gen die goed sluitend verden dichtgedoon, uot don weer de z.g.
'dove kolent opleverde. De bokkers verkochten deze dove kool
oon de borstelfobrieken en ook oon de suikerbokkers, die er
hun fondont op kookten. Het voordeel von het gebruik wos:
er kwom geen rookontwikkeling meer von en het-hod niet een te
grote colorie-woorde, wot dus gunstiger wos voor het oonbron-
den in de pon.Ook kon hiermee gemokkelifk weer een nieuw vuur
mee worden oongelegd met behulp von enkele druppels petroleum.
De z.g. 'boggeloor' wos een turfsoort die veel in de huishoud-
kochel werd gestookt. Een kleine horde turfsoort, h/oor moeder
de vrouw ook hoor kolen von mookte voor het oonmoken en het
Ioten gloeien in de theestoof en de vuurtest die in een houten
voetenbonkie werd geplootst. Deze gebruiksvoorwerpen ziin nog
steeds te bezichtigen in o.o. het oude 'Fiskershuske' te Mod-
dergot, gemeente Westdongerodeel. Nu de sjudden.
9lryitlgfeurig goon mi in gedochten terug noor de oorlogs ioren
1940-45. Turf en kolen woren schoors en ik moest don ènkele
keren per week noor een vlosfobriek op ongeveer 2l kn buiten
het dorp om deze sfudden op te horen. De àuderen in Holwerd

I
\,i



lL

weten zeker nog wel lrot siudden ziin. Hier in het kort iets
over het toen zo populoire vervormingsmiddel, 'S iudden' , die
meestol gebruikt yerden door ormere mensen uit de vergone tijd.
Siudden víoren ofvolprodukten von de vlosteelt. Nodot het vlos
(dot hier biino niet meer wordt verbouwd) met de hond uit de
grond ros getrokken, werd het ontdoon von de knop, door middel
von een km (de repel) die midden op een bonk wos geplootst.
Aon reersziiden von die repel zot de z.g. repeloor, die de
sterlgels door de repel trok, woordoor de knop rerd ofgerukt.
Deze ktop bevotte het zood dot werd gebruikt bii de Iiinzood-
produktie. No het repelen liet men de bost von de stengels rot-
ten door het vlos ols schoof in de sloot te zetten. Door dit

- rottingsproces werd de bost bros en doordoor is het gemokkelijk
t . te breken door middel von de brook. Een brook bestond uit 2 in
- elkoor griipende tondrollen, woordoor de bost werd gebroken.

De ruimte h/oor dit gebeurde wos het 'Brookhuis'.
Alles gebeurde met hondkrocht en dit werk wos niet geliefd bij
de orbeiders. De bost nu werd in kleine stukies verwiiderd met
de swingel en deze kleine stukies nu woren de'siudden'. Het
schone vlos werd per bundel ofgeleverd oon de Iinnenindustrie.
Een onder ofvolprodukt bij het broken wos de'hjidde'.
Dit verd niet oon de industrie geleverd, moor verd opgehoold
door de'hiiddekeopron'. Ook verd de hiidde in onze ieugd ge-
bruikt ols grondstof vrror kogels in de klopbus (de Bos).
Voor er nee kon yorden geschoten, roest de hfidde kneedboor ge-
mookt worden door er op te kouwen, vot veel onder schoolti id
werd gedoon. Voorol onder de geschiedenisles kon ie een oordig
voorroodie oon kogels produceren. En degene die het oondurfde
om een kogeltie te testen door op het schoolbord te schieten,
wos notuurliik de held von de klos.
U ziet, dot een produkt uit de notuur (in ait gevol vlos) voor
vele doeleinden gebruikt kon worden: ollereerst voor het win-
nen von zoad, voor het vervoordigen von Ii inolie, het vloslin-
nen en o1s brondstof. Zools gezegd werden in de oorlogsti id
veel siudden gebruikt ols brondstof, moor nog veel eerderrdus
voor miin tiid, vros het stoken von siudden een zekere moot von
welstond- woorin men verkeerde.
Voor mi i wos het punt "energie-crisis" een oonleiding om terug
te denken oon mi in iongens joren, ríoor ik op 8 à 9- iorige leef-
ti id met een hondkor s iudden moest opholen vonwege het niet-
voorrodig ziin von qndere brondstoffen.
Mocht dit verhool Uw interesse gewekt hebben voor de vlosver-
werking, don kunt u in dezen veel informotie verkriigen in het
vlosmuseum te Ee.
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WASAUTOMATEN - CENTRIFUGES _ TELEVISIE - STOFZUIGERS _

RADIO - DIEPVRIEZERS - KOELKASTEN

Uit onze kleine huishoudelijke

Lv
Nu ook droogbloemen en
droogbloemst ukjes.
Voor vaasjes en sierpotten
(b.v. Keuls blauw en Fries
aardewenk) kunt U ook bij
SONJA tenecht.

vlh
VAN SINDEREN

artikelen:

K O F T fZZ E T A P P A R A A T

2 tot l2 kopjes van f 89,50
NU VOOR

lf **.tr* T i.A.T.

V.V.V. WESTDONGEMDEEL

fn de ofgelopen periode is er veel gebruik gemookt .door de toe-
L risten, ioor'ook'door de inwoners von de gemeente l'l.D. doch het\-/ V.V.V.'is er niet ol1een voor informotie, het heeft ook ziin

medewerking verleend oon verschillende evenementen zools:
fietstochten, broderie, outocross enz - enz.
Het werk von het V.V.V. tigt in de winterperiode op een heel
onder vlok don in de zomer. Nu norden de voorbereidende werk-
zoomheden voor het nieuwe seizoen verricht. Hord wordt er ge-
werkt oon een nieuwe folder von de gemeente en een boekie voor
toeristische tips.
- wIsT u dot wi i bi i het v.v.v. kontoor veel oonvroog hebben

om een odres voor een kosthuis?
- WIST U dot wi i veel oonvroog hebben voor privé overnoch-

tings odressen

8030

Als voetnoot zou ik groog yillen toenoegen: llonneer een kind
uit een orbeidersgezin von YrÍreger tiiden bii de rootschoppe-
Ii ike lodder opklouterde en loter door enigszins wot trots op
r.ros, don werd vook gezegd:
"Woi in poeho etn soín'à ien is no yn'e siudden 6bret'.

Gas-Water- Electra
Antennes

Dakbedekking
Bliksemafleiders

Zinkwerk
H O LWERD TE L.05 197 -1326
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"DE GOUDEN KLOK"

TOT ZIENS BIJ

GOFFE EN ANNEGRIET



- WIST U dot een V.V.V. geschenkenbon een heel proktisch co-
deou is. Mocht I ,oor de bovengestelde'vrogen inte-
resse hebben breng don eens een bezoek oon ons kqn-
toorrhet is in deze winterperiode geopend o11e werk-
dogen von 14 - l8 uur.

Kontoor V.V.V., Voorstroot 31, H0LWERD.
***.tflÉ

S.V. 'US KAIfXE'
De nog overgebleven bestuursleden von de S.V. 'Us Kompke' stel-
Ien de leden voor om de eigendommen en de finonclÈn over te
drogen oon Dorpsbelong te Holwerd. De leden die hier bezwoor

. tegen hebben kunnen dit schrifteli lk melden bi i de bestuursle-
g, den, vóór I februori 1981.

Wii hopen dot ö zich hiermee kunt verenigen; op deze monier
is het mogeli ik om 'Us Kompke' nieuw leven in te blozen en mis-
schien nieuwe oktiviteiten te ontplooien.

De Bestuursleden,
F.de WoIle
D.Geertsmo

O!f, IT EI ITE
TENIRRlE UEf,IIIIRMINE

Uruug pri isopgrrÍ bi i
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* GAS- en IIATERLEIDING
* SANITAIR
* ZINKWERK
* ertz.

J. Biermo-K empenoor
Y. v. d .Wol
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VOOR:
TRIMFIETSEN DRIET{IELERS
AUTOPEDS SKELTERS
ROLSCHAATSEN elaz. eÍLz.

UW ADRES :
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Pollewei 14
Tel. 05197-l3LZ

WAAR GAAN }íIJ HEEN?

Woensdog 2l ion.l98l: 'Nut in 't olgemeen'; optreden von
Mevr.Teitsmo-Siccomo, Fries en Ned.voordrocht kunstenores

Woensdog 28 jon.:- Federotie von Koren en Gospelgroepen
(uit Gem.Westdr) in 't Sintrum te Holwerd.

Vriidog 31 jon.: Muziekvereniging'Crescendo'
Grote uitvoering bij H.v.Duinen, 'Amelonder Veerhuis'.

?.- Moondog ló febr.: Ledenvergodering von Dorpsbelong in het
Ameloàdtir Veerhuis, oonvong 19.30 uur.

Viilaog 27 febr.: 'Nut in 't olgemeen'; Dhr.de Boer, Buiten-
post. Diols en lezing over de Golopogos eilonden.

Vriidog ó mqort : ïoneelovond F.N.V.
Donderdog l9 moort: Concert in de Hervormde kerk von de ploot-

seliike koren en korpsen. Cu1turele ovond.
Zoterdog 28 moort : 'Nut in rt olgemeen';

'Tusken bèd en brochie', gezelschop von 35 personen met koor.



OPR

Noom -

OEP
,tot oongifte voor
in de roond opril
voor kinderen von

noGn3

BLOE}'íSCHIKKEN
(+ 4 ovonden)
+ 14 ioor

OPROEP
"' voor oongifte tot deelnome oon de

KULTURELE MANIFESTATI
(de dotu, hiervoor wordt nog noder bekend

Een onond voor: toneel druo: 
:. .Ïff*ïtt ::il*'-' ' '""-.==.;-=:--='-Èi*ë.aÈhs dsns_ 

=.- ,t' t'

t{com-nàmen: "''. .:

(--
E
gemookt)

Suggesties:

-, :':

Bènodigde tiidsduor:

Dit formulier inleveren bi i:
Mevr. P.Stielstro-0livier
Hemmingoweg ó


	IMG
	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005
	IMG_0006
	IMG_0007
	IMG_0008
	IMG_0009
	IMG_0010
	IMG_0011
	IMG_0012
	IMG_0013
	IMG_0014

