
JUNI 1982

Kontaktblad,

uoor

Holwer d, e.O.

vtRscfirJllI tilltAAl. H 0t 0Rtt tAAll0Ul

iT

{AABI- N - 
E. 

EN -PgEI -9 EqqI -$ T -Z- I JN

Ri jdend over de Ternoorder\./eg richting Holwerd, kon men doge-
Ii jks de vorderingen zien die gemookt werden bi i de bouw von
de'sporthol. l{il men dit echter blijven volgen don zol men toch
noor de hol toe moeten door de overkopping reeds geheel is oon-
gebrocht, en verdere werkzoomheden oon de hol oon het oog ont-
trokken zullen ziin. Alhoewel de zwort-bruine kleur von de hol
nu niet direkt frooi te noemen is, mogen we toch wel stellen
dot hier een unieke prestotie wordt verricht door de bevolking
von Holwerd, hetgeen nog eens bevestigd wordt door oonvrogen
voor informotie over deze hol uit ondere delen von Frieslond.
Voorzover wij weten zijn er finoncieel geen moeiliikheden en
verlopen oIIe okties t.b.v. de sporthol tot grote tevredenheid
Bii het verschiinen von dit blod zol de verkoop von loten reeds
zi jn begonnen, en gezien de hoofdpri is, een outo, zullen deze
zeker grote oftrek krijgen.
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Von de sporthol koaend geconstoteerd dot één von de oI ioren
leegstoohde woningen op-de Morgenzon is verkocht, en hei is te
hopen dot de kopers snel buren zullen kriig"n.
Misschien iets voor een fonctieke sporter?
Hier vlokbii, in de Fonteinstroot worden echter !e9r woningen
dichtgespiikerd. Dot dit een beschomend iets is behoeft verder
geen betoog, en Dorpsbelong zol don ook hier oI het mogeli ike
oon doen.
fn 1981 kende Holwerd een door de schoolieugd uitgevoerde boom-
plontdog, en ook voor 1983 wilden we weer zoiets orgoniseren.
We zullen hierover in overleg treden met de gemeente, die vook
ook wel plootsen weten broor geploht kon worden.
Mochten er echter onder v zíjn die nog een hoek ie weten woor
groen niet zou misstoon, geef dit don door oon een von het be-
ótuur (en don bedoelen we-notuurliik niet uw eigen tuin).
Het bestuur von Dorpsbelong heeft enige moonden geleden beslo-
ten lid te norden von de vereniging von kleine kernen, een
vereniging die zich ten doel stelt bii politici oondocht te
vrogen yoor de kleine leef,ge-enschoppen.
In een tiid voorin vook de grote steden ols groeikernen worden
oongemerkt, liikt ons dit lidmootschop een nuttige zook.
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DE HAI\DI{ERI(CLUB VAN DE VROUWENRAAD

Ook dit ioor willen víe u groog
tiviteiten, die de Vrouwenrood
sters orgoniseert.
Zo zíjn er o.o. 24 hondwerkmiddogen geweest in de consistorie-
komer von de Doopsgezinde Gemeente o.1.v. de domes P.Koopmons,
J.Steensmo, A.Biermo-Londheer en R.Stielstro-v.d.Veen.
Met groot plezier en i iver werd door gewerkt.
Geen moeite is de leidsters teveel onr de cursisten leuke
ideeën oon de hond te doen.
Zo werden er b.v. poppen gebreid en korfies gehookt. Deze pro-
dukten vinden vook hun beitemming ols coàeout ies voor fomirie-
Ieden en kennissen.
Met St.Nicoloos wos er een bingo-middog.
Tegen Kerst werd er een ring met een bellet ie ors kerstboom-
versiering gemookt.
De rootste middog wos er no het ofmoken von het rootste hond-
werk weer geregenheid om bingo te speren en terecht werden de
leidsters toen door de donkbore cursisten in de broemet jes ge-
zet.

r.reer wot vertellen over de ok-
in Holwerd voor hoor inwoon-
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Bi i de opening von de nieuwe sporthol zullen door diverse ver-
enigingen ook stonds ingericht worden.
0nze vereniging ril op deze monier ook informotie verstrekken.
Zíi heeft doortoe behoefte oon documentotiemoteriool zools
f oto t s, f ihs enz.
Longs deze veg verzoeken wij de inwoners von
mentotieroteriool tiideliik ter beschikking
ging te villen stellen.

0pgove bif: J.von Duinen
Prof .Holvordostroot 20
Holverd.

-AARVERSIAG l98l -lWZ in het Arelonder Veerhuis op woensdog
24 februori 1ÍI2..
TERUGBLIK
Zools een bekend lied ons vertelt dot de uren, dogen, moonden
ols een schoduw heenvlieden, zo vliedde ook het loor I98l heen!
Eén von de vele verenigingen in Holwerd, is de Vereniging von
Dorpsbelong. Dit verslog behelst h6ór oktiviteiten.
- 9 Bestuursvergoderingen, woorvon 7 onder Ieiding von voorzit-

ter Terpstro en 2 onder Ieiding von de vice-voorzitter Meyer
- 2 x receptie i.v.m. 2s-iorig jubileum
- Reisle voor Beioorden
- Drooiorgelconcours
- 2 x vergodering Dorpsbelong met B. en W.
- I x vergodering Dorpsbelong met olle verenigingen
- Hoorzitting, "Bonte Avond", Opening tennisboon, Informotie

Sporthol, informotie Drooiorgelconcours
Het begon met het oonbieden vo_n een petitie von de bewoners
von de Beiiertstroot no. B t/n 1O3, over het veiligstellen
von de tuint ies ochter hun voningen . (2" zullen loter tóch op-
gezegd worden).
Mevr.Piet je Stielstro en dhr.Chris von der l,ley hebben het 25-
!orig iubileum von de Vogelwocht bijgewoond.

9p ""n uitnodiging von de Peuterspeerproots "Us eorste beg iin"heeft Iet ie Hiddemo de "open morgen" bezocht, olsmede lotéi
in het ioor de vergodering voor ouders en donoteurs.

Holwerd om docu-
von onze vereni-

Het Bestuur
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Hier hrerd o.o. een film von de rootste schooldog von vorig ioorvertoond. Twee groepen komen er 2 morgens per wéek spelenl
rn een brief verzocht dhr.D.wossenoor of er ook iets oon deveirigheid von de Prof.Horwordostroot gedoon kon worden.
De wosliinen bii de Beioordenhuizen oon de Beiiertstroot zullen
voorropig op dezelfde ploots bri!ven, zodor de'wos op moondoggezellig oon de strootkont zol wópperen! Niet tot ieders genoe-
gen !

0p de ledenvergodering von de Oronievereniging wos niet ieder-
een positief over een eventueel gezonenri)Ë Dàrpsfeest.
De Bevriidingsdq zol I x per 5 ioor gevierd norden.
Bort Russchen rc_t+ bii ziin ofscheid door de voorzitter ge-

^Et 
i=. een boorplontdog gehouden op I opril op. oonvroog von

Dorpsbe_long. De roge19 schoolkinderen hebben'ï'hun,, boíen ge-pront. .Burgemeester.visser. gooide het eerste prontgot dicËt ensprok de wen's uit, dot de kinderen op "hun,'bàmen lora"n-goonpossen. ïot nu toe: met lof.
Ars herinnering kregen de kinderen een poster over de notuur.
Het o.ntwerp streekpron heeft ter inzoge geregen in het Ameron-der Veerhuis.
De rekeningen-von de-speertuinverenigingen zi!n voldoon, er is
_een. botig soldo von f l.Z75r2J. - r -
Dirk ie Biermo heeft een schómner oongeboden en de leden vonDorpsberong, de heren s.Hei.ier, F.BoJmo à, cr,i.r.a.i.y'r,àËL"nde schommels in orde gebrocÉt.
De verenigilg von zenàomoteurs heeft medewerking beroofd.Er is subsidie oongevroogd, moor het i" oi!", ezen.
Het V.V.V. zoL oq g: comping zorgen voor een wip, een even_wichtsbolk, een dubbere schàmmer] een uo.[Àtuor-bord .n 

""nblokhut.
De 2e Culturele ovond tYos een succes
De Ploos von Amsterschool voerde de musicol ,'Het vreemde song-festivol" oD.
verder troden deze. gvon-{ op:-r'revr.Liesie. Erzingo, Froukie Diik-stro, voder en dochter von sinderen ,"i tri-occordeon.Petro von Duinen, Arine v.d.Houdà, lniàr."-öri;i;;-;i"ttorgr""t
Boomsmo zongen een komische puberieitsËrif"J..
No otloop wos er bol o.l.v. de Boerekopel.



Het crossprobleen is een ieugdprobleem, het moet vio de ruil-
verkweling gespeeld wordén noor B. en W.
I iuli zol er weer een outocross zi in.
Het drooiorgelconcours, georgoniseerd door de heren Jon Buwol-
do, Drewis Di ikstro en (.1) Cor An iemo werd mede mogeli ik g"-
rookt door giften uit het bedriifsleven en de ogrorische sector.
's i{iddogs speelden de 10 deelnemende orgels in het dorp.
Jormergenoeg werden de weersomstondigheden steeds slechter,
zodot het concours 's ovonds vonuit de tent beluisterd kon wor-
den, woor de orgels met één opengemookte kont noor de Keege
(woor de orgels "ingepokt" stonden) te spelen.
Dhr.Terpstro hod nomens Dorpsbelong Holwerd de leiding von de
ovond en bood de deelnemende orgels voonties oon ols herinne-
Iing. De priizen woren beschikboor gestelil door V.V.V., Concor-
dio, De Gouden Klok, Het Amelonder Veerhuis, De Frieslond-Bonk,
en de Robo-Bonk, het orgoniserend Comité, de Govioli CIub en
het F.N.V. Westdongerodeel.
De reis ging vio het Louwersmeer noor de Borg verhildersum in
Groningen.
Door gebruikten ve de koffie en er vos gelegenheid on onder
leiding het rrseur te bezichtigen.
In Godlinze rerd de rorrerkoning Bruno bezoclrt.
Er is gevroogd ot een gloscontoiner voor Ho1werd.

De 2e fose von de Bei iertstroot is oI bi ino voltooid , zonder
de beloofde insprook von de kont von B. en W

Dhr.Terpstro vertegenuroordigt west Dongerodeer op een Hoorzit-ting voor de Herindeling voor onze Gemóente.

op dg vergodering von vertegenwoordigers von olle Dorpsbelon-
gen in onze Gemeente met B. en H., wisselden hre von gedochten
over de eventuele herindeling. Het leeft niet meer zo erg onder
de bevolking.
He.moeten -politieke geestverwonten opporren om onze zook te ver-
dedigen. Niet zools àfgesprokenr, Oosi- 

"n 
l,lest Dongerodeel en

Dokkum, mFde somenvóeging vo; de Dongeiodelen. -

In
ge

1.

een bespreking -von Dorpsbelong met B. en w., geeft het corre-
ons het volgende ontnoord op gestelde vrogen;
wondelpod Theebus: Groffe stukken zullen ofgezocht worden.

Het zol geëgoliseerd worden.
Er zol een ofdekloog von schelpen oon-
gebrocht worden.
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2. Berm Honiostroot: Opdrocht voor beter mooien is verstrekt '
Ih de berm zol een oontol polulieren ge-
plootst worden.

3. Pond Wever, Kerkstroot: De eigenoor is weer oongeschreven.

4. Bi i de Picknickset bi i de Tonnebrège zol wot luwtegevende
beplonting oongebrocht worden.

5. Eventueel pod ochter de huizen grenzend qon de speeltuin
oon de Komp. De mogeliikheden worden onderzocht.

0p een volgende Bestuursvergodering komt o.o. een ontwoord op
de brief von dhr.Moormon oon bod.
Gedeputeerde Stoten loten weten, dot de gevloogde -reflector-polen in de bochten von de secundoire ríeg Leerxorden-Holverd
oongebrocht zullen yorden. De beliining zol vóór de herfst in
ordé zi in. VeIe dorpsgenoten rceten deze rrqg vofttege hun verk
2 x doogs riiden-
Dorpsbelong zegt het Stichtingsbestuur vql de Sporthol een be-
drog von f 2fir- toe.
Er zullen 2 cursussen georgoniseerd vorden Yoor het o.s. ninter-
seizoen.
l. Een bloerschikcursus voor kinderen von de óe klossen vsn de

beide bosisscholen, in de Ploos von Amstelschool.
2. Een bloemschikcursus voor volwossenen, op oonvroog von

Itíevr.Tineke Kuipers .

Beide cursussen stoon onder leiding von de domes Jellie v.d.
Woude-Ademo en Boukie Broersmo. Er is met veel overgove ge-
werkt in een prettige sfeer!
De orgonisotie wos in goede honden bij Pietie Stielstro.
0p 1l november zol er een St.Moorten-optocht georgoniseerd wor-
den, met eigen gemookte lompions en op school geleerde liederen
zullen worden gezongen.
0p Bosmo's plein zullen sinoosoppelen uitgedeeld vorden door
Dorpsbelong.
Er zol dit ioor geen zong- en ruziekovond in de Ned.Herv.Kerk
gehouden worden.
Dhr.Miedemo ottendeert erop, dot nii in het vervolg voor wo-
ningkwesties niet bii B. en l{., moor bii de Woningbouwvereni-
ging oon moeten kloppen.
De nieuwste vereniging is de Buurtvereniging "0p de Terp".
Secretoris is Jitze Veldemo.
Dhr.Germerood wil groog de oktiviteiten in het dorp von de ver-



schillende verenigingen kenboor moken
Bij geen gehoor: ÀonÉellen "Achter de Hoven 7 o.u.b."
De kos is in orde bevonden door de koscontrole commissie,die
bestond uit de heren Dirk Bilker en Piet Visser.
Het Bestuur wordt déchorge verleend.
Als nieuwe koscommissieleden norden oongesteld: de heren
Jqn Horm v.d.Mey en Hessel v.d.Bos.
Bii de terugreis von H.l.l. de Koningin von Amelond, vio de Rond-
weg noor Dokkum, is er door Dorpsbelong gevroogd te vloggen
door de bewoners oon deze route.
De H.M.V. orgoniseerde dit loor geen lompionoptocht, moor in
ploots doorvon, een poppenkostmiddog voor de dorps ieugd in de
Sint Nicoloosweek in het Sintrum.
Ze kregen nog een zok !e snoep von Sint mee noor huis.
Onze dorpsgenoot Yde von der woude is beëdigd ols wethouder
vqn onze gemeente. 7íin zoon is kortgeleden jeugdschookkom-
pioen geworden in het Kersttournooi in onze gemeente.

Dorpsbelong wos vertegenwoordigd op de receptie von de Drum-
bond "Crescendo" om hoor 25-ioríg iubileum mee te vieren, onder
de hurcristische leiding von de heer JeIIe von Sinderen (von
Brontgur). ;oop von Hulit, de 1e tomboermoitre vertoonde enkele
films.
Dorpsbelong heeft reegwerlrt osn een enquete voor het behoud
von het lliddelboor Huishoudonderrils te Dokkur.
Er zi in ofgevoordigden von ons Bestuur gereest noor de opening
von de eerste tennisboon in onze gemeente, n.I. in Ternoord.
Dorpsbelong verzorgt in opdrocht von het Gemeentebestuur de
verdeling von de Volkstuint ies oon de voormolige spoorboon oon
de Mounereed. Er zijn nog een poor percelen beschikboor.
We werden ook gevroogd, mee te denken voor de noomgeving o.h.
verlengde von de Joh.Piersonstroot. De noom is nu Gernierspood.
De heren Fokke Boumo en Chris von der Wey stellen zich voor hun
2e zíttíngsperiode niet weer herkiesboor.
Dhr.Terpstro neemt ofscheid von het bestuur in verbond met zi jn
verhuizing noor Dokkum.

Ik wilde dit Joorverslog beëindigen met een citoot von onze
voorzitter uit het lootste Dorpsbelongenkront ie voor het komen-
de ioor 19822

''EEN JMR, WAARIN I.'IIJ WEER MET ELKAAR MOGEN SAMENWERKEN EN
BOUWEN AAN DE TOEKOMST VOOR ELKAAR".



TY?EJ([NSUS TE TML}'ERD

Op veler verzoek orgoniseert het Instituut Scheidegger een

type-cursus te Holwerd, zodot U niet bent oongewezen op verof
gelegen plootsen.
federeen vonof 'll ioor kon hieroon meedoen.

l'{ede door het gebruik von electrische schriifmochines is het

Scheidegger tienvinger systeem blind eenvoudig te Ieren en in
deze moderne ti id onmisboor voor privé correspondentie, ver-
enigingswerk, studie, promotie en zoken

t{iIt U meer weten over deze unieke Scheidegger kursus en zi jn
onvoorwoordeli ike gorontie voor een suksesvolle opleiding en

het internotionole diplomo, dot bi i het bedri ifsleven grote
erkenning vindt, don verzoeken wi i U onderstoonde strook bin-
nen drie dogen in de brievenbus te deponeren bii, of op te
sturen ur de redd<tie von dit hrod: lrev:o,y stierstro

- :- HearË,rqtrieg 6
HOLWERD O

Ik heb belongstelling voor de

wil groog geheel vriiblilvend
type-kursus te Holwerd en ik
nodere inlichtingen ontvongen.
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Zools u wellicht zuLt weten is no een oontol vernielingen de

hol von het postkontoor 's ovonds en 's nochts gesloten.
Voor mensen die zelf geen telefoon hebben is dit een groot ge-

mis.
We zullen binnenkort goon proten met de P.T.T., teneinde te
proberen de hol ríeer open te kriigen in de nochteliike uren,

oI zou het noor voor een proefperiode zíin.
Een dorp ols Holverd, zonder een openbore telefooncel díe 24

uur per dog te gebruiken is, is een onverkoopbore zook.

We houden u hiervon op de hoogte.

Een onder béstÉursbesluit behelst de bezorging von dit blod.
Besloten werd de huis oon huis bezorging te loten bestoon,

ongeocht of men lid is of niet.
Gezien de kosten die hiermede gemoeid zíin, is het de vroog of
dit in de toekomst finoncieel nog we} hoolboor is.
l{i i doen don ook een dringend beroep op olle mensen die niet
lid zi in, de nieuykorers, rensen die in het verleden opgezegd

hebben, or toch voorol lid te norden yrn een vereniging die
ook stri idt voor uw belongen, ongeocht geloof of politieke
overtuiging.
Mocht u, met inochtneming von het lootste nog nieuws hebben

voor dit blod, don kunt u dit ofgeven bii mevr.Stielstro,
Hemmingoweg ó.
Tevens zullen wii proberen u don middels dit blod zoveel moge-

Iiik te informeren over het dorp Holwerd, en het doen en loten
von Dorpsbelong.
Met de bon, welke u op de volgende blqdzi ide oontreft, kunt u

zich opgeven ols lid von Dorpsbelong Holwerd, tegen een con-
tributie von f 5r-- per ioor.



U kunt onderstoonde bon inleveren bii, of opsturen noor:

Hemmi lrgawè§ 61,,,.,-

H o, 1 w e r d.

- -.- - - ? - - - - -

Ik geef ni i hierbi i op ols Iid von

Dorpsbelong Holwerd.

Noor :

Adre'e:

rytryLÀrr(i3 ,-
E.iloolman, Ëiedweg I 

=',S.lleíjer, - 
Theebus=21 .1'

ll!í. J..Hiddema, Medwer-t 1
I.Bierma, Stationswe§' 26
K.Knijft, Kerkstraat 24
T.KuÍpers-de Graaf, Beyertstraat 99
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