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GEMEENTELIJKE HERINDEL ING

Einde'lijk dan toch een feit. Aan een lange pertode van onzekerheid
is een einde gekomen.0f we nu voor- of tegenstander ziin, we zul-
len het er mee moeten doen, laten we er dus het beste maar van ma-
ken.
De voor-en nadelen z'ijn van te voren toch moeiliik in te schatten,
één nadeel is natuurfijk we1 de normering voor de kleine scholen.
Al heeft Holwerd hier nu niet direct wat mee te maken, gezien de
grootte van de scholen, toch'is het wel belangriik hier attent op
te z'ijn, daar het misschien in de toekomst nog we1 eens anders
wordt.
Nu kan de minister wel ontheffing geven, het bf ijven wi1lekeurige
maatregel en, d'ie door een vol gende bezu'ini g'ings I usti ge mi ni ster
weer kunnen worden i ngetrokken.
0ver de voordelen wordt U nog geïnformeerd, wanneer deze geconsta-
teerd worden.
Voor de vereniging van dorpsbelangen heeft het zeker consequenties.



Het bestuur van de gemeente komt verder van de bewoners af te
staan. Kent b'ijna iedereen in de kleine gemeenten we1 iemand d'ie
op een of andere man'ier b'ij het bestuur betrokken is, bij de ver-
groting van de gemeenten zal dit zeker niet het geval zijn.
Meer nog dan voorheen zal dorpsbelang een rol moeten gaan vervullen
tussen de leden en de nieuwe gemeenteraad. Burgemeester V'isser wees
hier ook al op b'ij opening van de nieuwe sporthal. Onnod'ig mis-
schien te vertellen dat de mensen dje lid zijn van een politieke
partij goed de vergaderingen van hun partij moeten bijwonen, ten-
einde'invloed te kunnen uitoefenen op de samenstelling van de nieuw
te vormen raad.
0p deze plaats werd reeds eerder gesproken over de n'ieuwe hu'izen
aan de Ale TÍn. Schrijver dezes mocht één van deze woningen betre-
den, om alras tot de ontdekking te komen dat dit inderdaad zeer
fraa'ie woningen zijn. Niet alleen qua vormgeving zijn deze beter
dan de in de zestiger jaren gebouwde woningen, ook de afwerk'ing
werd met meer zorg gedaan.
Het'is een goede zaak dat ook in Holwerd aandacht besteed wordt aan
de één-persoons en twee-persoons huishoud'ingen, het past meer in de-
ze tijd. Voor sommige mensen z'ijn echter de won'ingen nog te groot,
en mogefijk kan men in de toekomst nog eens hu'izen gaan bouwen,
maar dan met één slaapkamer. De huur moet dan wel navelant zijn. !'l
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UNDERHALD KIN NET UTSTELD WURDE It
Wy fersoargje mei ós minsken gnaach Jo skilden-
onderhàldswurk.

g Ek op nijbou binne wy berekkene.
,(U <,
f G Foan de selsdoggens steane wy mei ried en died
Ë 5 klear mei ís produkten en adfys.
+. .Cl'l , Ek wy fjochtsje om ís minsken oan it wurk te hàlden
9' .i'-'r en mei jo stipe is der noch hiel wat te berikken.

at
g'- I if ,',q an ln ltnrrtrrrrrnlz hÀt .,n ro Vi^lÀ c+ó-^Ë ; Lit ós, en Jo houtwurk net yn 'e kjeld stean.
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TERNAARD, tel. 05198-1345
HOLWERD, tel. 05197-1850



Afgelopen maand kreeg U het boekje "composteren? ja .... natuur-
I i jk" 'in de bus.
Het betrof hier een uitgave van de m'ilieu-werkgroep Westdongeradeel,
die zoals het boekje vermelde vertegenwoordigd en gesteund wordt
door de politieke partijen in onze gemeente.
Het behoeft verder geen betoog dat dorpsbelang volledig achter dit
initiat'ief staat, en w'ij U alleen maar aan kunnen raden een derge-
liike composthoop'in uw tuin op te richten. Nadere informatie kunt
U op onderstaande adressen verkrijgen:

Wi cher v. d. Hei de, Ay'lvastraat 2, Bornw'i rd - 05.l 90-3764
Hans Bongenaar, Roosterweg 1, Brantgum - 05.l97-.l550
Loes Grijpstra, Ringweg 29, Brantgum - 05.l97-.l504
Roelf Renkema, Stemhuisstraat 10, Brantgum
Dirk K.de Vries, Holwerderweg 4, ïernaard - 05.l98-1716
Douwe de Boer, de Groedse 

.l1, Ternaard - 05198-1200
Douwe Kuipers, de Morgenzon 6, Holwerd - 05197-1694
Aad v.d.Bemt, Jagtlustw. 3, Hantumeruitburen - 05.l92-1978
Thijs van de Wal, Hiausterweg 5, Hiaure - 05190-6346
Sjoerd de Hoop, de l{ilgen 7, Hiaure - 05190-276?

*****

IIEDSTRIJD

Dorpsbelang organiseert een wedstrijd, wie de mooiste, origineelste,
gekste foto maakt van Holwerd of omgev'ing.
Ook mag men meedoen met tekeningen, etsen, schilderijen, zeefdruk-
ken etc. (Wel pas gemaakte natuurlijk).
Het I i gt i n de bedoe'l 'ing de i nzendi ngen, bi j vol doende deel name al -
thans, ergens in Holwerd te exposeren na de sluit'ingsdatum.
0p I oktober moet uw inzending 'in ons bezit z'ijn.
Inzenden naar: mevr. Kuipers, Beyerstraat 99

mevr. Stielstra, Hemmingaweg 6
dhr. K.Knijft, Kerkstraat 24
dhr. I.Bierma, Stationsweg 26

ffi

TET{II ISKTUB I{ESTDONGERADEEL

Wist U dat U een week gratis kunt proberen of het tennis U

niet ligt? Dit geldt voor de inwoners van westdongeradeel.
inlichtingen hierover kunt U krijgen bij het sekretariaat,
foon 051 97-1876.
Bi j het versch'ijnen van d'it blad zal de kleedruimte
ook gerealiseerd zijn. Na het tennissen kunt U dan
creërde terrasje bijkomen. Naar terrasstoelen zijn

bij de
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we nog
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banen
erbij ge-
op zoek.



Heeft U een
door.

leuke aanb'ieding voor ons geef het dan even aan ons

Het bestuur van de tennisklub.
******

Dorpsbelang werd door verschillende personen en buurtverenigingen
benaderd met vragen over de centrale atenne versus de kabel T.V.
Hoe zit dit nu, gaat de centrale atenne reg, zitten u,e straks ver-
plicht bij de kabel T.V., etc. etc.
Onder de kop "Rechten van de huishuurder" in de Dockumer Courant
van 9 mei j.l. beschrijft de heer Pier Soepboer deze problematiek.
Aangezien dit een duidelijk relaas is en antwoord geeft op de mee-
ste aan ons gestelde vragen drukken we betreffende artikel hier
nog eens af, in de hoop dat het nu voor allen duidelijk zal zijn.
RECHÏEN VAN DE HUISHUURDER

eel wordt momenteel hard gewerkt om de
kabel in de grond te krijgen d'ie de inwoners kan voorzien van radio
en t.v. signalen.Ook andere gemeenten hebben of kriigen hier mee
te maken.
Dat voor deze signalen betaald moet worden figt voor de hand. De

mensen kunnen zelf goed beoordelen of ze zich zullen aansluiten of
niet, dit is 'n stukje vrijheid, net zoals b'ij de telefoon, water,
gas en stroom. Voor de inwoner met een eigen hu'is l'igt de zaak een-
voudig, je bent vrij; er is geen antenneverbod, je kiest voor de
kabel of je laat je eigen antenne op het dak staan. Voor de inwo-
ners die een hu'is huren van de I'Ioningbouwvereniging l,lestdongeradeel
of van het gemeentelijk Woningbedriif ligt het niet zo eenvoudig,
ze weten vaak n'iet waar ze aan toe z'ijn.
In .1970 werd in Holwerd en Ternaard begonnen met het aanleggen van
een Centraal Antenne Systeem in de woningen van de l^loningbouwver-
eniging. Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Woningbouw-
vereniging Westdongeradeel, welke gehouden werd op 28 april l98l
te Ternaard, werd op voorstel van het bestuur besloten om het Cen-
traal Antenne Systeem te Holwerd en Ternaard over te doen (verko-
pen) aan het Centraal Antenne Inrichtingsbedriif Noord 0ost Fries-
1and, gevestigd te Dokkum, Thans noemt d'it bedrijf zich 'Kabel
Noord'. In een bijgevoegd schrijven aan de leden stond o.m.:
a) Het CAI bedríjf (KabeL Noord) is bereid om de bestaande sgstemen
(te HoLuerd en Ter.naard) ín exploitatie bij de Woníngbouauereni-
gíng, ouer te nemen en deze gedurende een periode uan 5 jaar na
ouernane ín gebruik te houden - behoudens het bepaalde onderpand
t.b.u. die huurders ueLke niet metéén abonnee Dan KabeL Noord uiL-
Len aonden.



)nder punt d,:
Zodra B0% uan de aangesLotenen op het huidige systeem ís ouergegaan
op de kabeL uan 'Kabel Nooz,d' zaL de erpLoítatie uorden beëindigd,
ook aL ís de termijn uan 5 jaar nog niet uerstreken.
Dit houdt in dat de dan nog resterende 20% geen gebruik meer kan
maken van het huidige systeem.
Wanneer, om welke redenen dan ook, men geen gebruik wenst te maken
van de mogelijkheden die de kabel van 'Kabel Noord' biedt dan blijft
er maar één mogelijkheid over, een eigen antenne.
Nu kan men, zoals het bij de meeste antennes van de e'igen woning
bezi tters het geval i s, de antenne i'l l egaal pl aatsen, maar d'it i s
naar mijn mening niet de juiste weg.

Wanneer men een aanvraag zal indienen bij de Woningbouwvereniging
om een eigen antenne te mogen plaatsen dan zal, mits de aanvrager
aan de door de Woningbouwvereniging gestelde eisen voldoet, de Wo-
ningbouwvereniging aan deze aanvraag moeten voldoen zolang er geen
gemeente'lijk antenne verbod van kracht is.
De gemeente c.q. de Woningbouwver. mag namelijk geen oneigelijk
gebruik maken van de positie waarin zij verkeert door huurders van
gemeentewoningen te benadelen t.o.z. van hen die een eigen huis be-
zitten in onze gemeente. Dit is in strijd met het privaatrecht.
We1 mag de gemeente, Woningbouwver. eisen stellen aan de konstruk-
tie, veil'igheid, enz. van de antenne.

De komst van de kabel geeft de eigenaar gebruiker geen meer rechten
en vrijheden dan de huurder.Ook de huurder heeft de vrije keus,
eigen antenne of kabel T.V.

Pier Soepboer Tsn., Holwerd
******

Zelfs de Ieeuw weet zich
tegen vliegen te verdedigen.

******
STRAATTEKENEN

0p 5 me'i j.1. organiseerde dorpsbe'lang Ho'lwerd een straattekenwed-
strijd voor de jeugd.
0p alle vijf scholen werd een mededelingen formulier uitgereikt aan
de k'inderen. Bovendien stond het ook nog vermeld in de Schoolkrant
van de 0penbare basi sschool .
De Ploos van Amstel school schonk ons het papier voor de .l80 

sten-
cils.



HEEFT U EEN FEESTJE OF WILT U ZICH
GEWOON EENS LATEN VERWENNEN ?

U KUNT BIJ KAPSALON IRIS,, ALTIID TERECHT !

Wij geven uw haar de verzorging, die het
nodig heeft.

Onze zaak is rzoor U geopend:

- dinsdag tlm vrijdag: 8.30 tot 78.00 uur
- zaterdag : 8.30 tot 73.00 uur
- maandags gesloten

ledere donderdag vanaf 's middags 3 uur

SOOS - kaarten

BAR EETGAFE

IIESÏEEO''
H0LWERDtFrl]
ïE[.05197-1888

van Kammen
DE ZAAK MET INGEBOIIWDE GEZELLIGHEID
GEMOEDELIJK EN GASTVRIJ TOT ZIENS !



0mdat de weergoden ons de laatste tijd niet zo gezind waren, had-
den we de heer De l,Jalle gevraagd, om b'ij eventueel slecht weerin
de kassen te mogen tekenen (in de verlaad-loods). Gelukkig was het
weer redel'ijk. En om I uur verschenen er 150 kinderen in de Prof.
Holwardastraat, d'ie voor deze ge'legenheid door de gemeente voor het
verkeer was afgezet.
De kinderen werden in drie leeftijdsgroepen verdeeld.
ieder kreeg een doosje met kleurkrijtjes. Het was een prachtige
aanb'l'ik, al die tekenende kinderen en het straatdek werd steeds
vrol'ijker naarmate de ti jd vorderde.
Aan het eind van de middag kregen de k'inderen, rog zittende op de
stoeprand bij hun tekening en nummer, een versnapering.
De jury bestaande uit onze dorpsgenoten W'iebe Jansma en Henry Bes-
sefing, deelden na afloop in elke groep 3 medailles met inscriptie
u'it.
Het was een zeer geslaagde middag, en de kinderen hadden het wel
verdiend als er uat reer belangstelling voor hun prestaties was ge-
weest.

ff:l.t*

E.H-8.Í1. - I{)LER0

De E.H.B.0.-vereniging afd. Holwerd organiseerd, bij voldoende deel-
name, een E.H.8.0.-kursus, onder Ieiding van Dr L.C.MaItha.
De kursus bestaat uit 16 lessen van eïk 2 uur d.i. I uur theorie
en I uur praktijk.
De lessen starten d'insdag
Kruis gebouw te Holwerd.
Belangstellenden vanaf l6

20 sept. 's avonds om 8 uur in het Groene

jaar kunnen zich opgeven vóór 1 sept. bii:

onder 1e'idi ng

kan 'in overleg

bij bovenstaande

M.Joustra-v.Hulst, te1 . 05.l 97-14?9
A.Bulwalda-Westra, te1 . 05.l 97 -1571

Tevens organiseren wij weer een kursus hartmassage
van de heer De Boer uit Dokkum.
De datum van de kursus, die uit 2 lessen bestaat,
met de kurs'isten.

Voor deze kursus kunt U zich tevens opgeven
personen.

**#

*** De persoonlijke moed is
*** veel zeldzamer dan de kollektieve.
**************************************



DRAAIORGELCONCOURS I983 HOLWERD

Ook op ons tweede draa'iorgelconcours was de regen weer spelbreker,
vooral 's morgens toen de orgels'in Holwerd opgesteld stonden. Al-
leen de orge'ls d'ie een overkapp'ing hadden konden hun klanken over
Holwerd u'itstrooien. Gelukkig werd het orn 12 uur droog, en konden
de orgels opgesteld worden op het terrein nabij de sporthal. 0m één
uur begon ons concours, en er werd in drie categorieën om de prach-
t'i ge prijzen gestreden . De muzi ek was van ui tstekende kwal 'itei t,
en de jury za1 het dan ook niet gemakkelijk hebben gehad. Hoogte-
punt van deze middag was het optreden van het zangkoor Crescendo
van Ameland, tesamen met het beroemde draaiorgel de Arabier van de
heer G.Perlee uit Amsterdam. Na een tweede optreden van Crescendo
'in de sporthal reikte burgemeester V'isser samen met voorzitter Cor
Anjema de prijzen uit, en werden namens Dorpsbelang Ho'lwerd door
mevr. Jeltje Hiddema lovende woorden gesproken en pracht'ige vaan-
tjes aan de diverse draa'iorgele'igenaars uitgereikt, hetgeen zeer
op prijs uerd gesteld. Het bestuur van Draaiorgelklub Holwerd, kan
ondanks. het slechte reer, toch terug zien op een geslaagd concours.
Wii w'illen langs deze reg iedereen bedanken, die op wat voor w'ijze
dan ook, heeft reegeltolpen (r ons concours tot een succes te maken.
Van het gehele evenerent zijn video-opnren genaakt die vertoond
zullen worden op onze jaarvergadering, yaaryan nog nadere aankon-
diging. tlij spreken de ïroop uit, dat we voor een volgend evenement
weer een beroep op U allen mogen doen.

******
Het handwerkklubje van de Vrouwenraad kwam ook het afgelopen se'i-
zoen weer 24 keer b'ijelkaar in de consistoriekamer van de Doopsge-
z'i nde Gemeente.
Het was evenals andere jaren erg gezellig en er is weer veel moois
gemaakt. De deelneemsters betalen elke keer hun b'ijdrage, d'ie be-
stemd is voor materiaa'lonkosten en zaalhuur.
Ook dit iaar was de le'id'ing weer in de vertrouwde handen van de da-
mes Pietje Koopmans en Jantje Steensma, die bijgestaan werden door
de dames Adrie Bierma-Landheer en R'icht St'ielstra-van der Veen,
terwijl de overige leden van de Vrouwenraad om beurten de thee ver-
zorgen. De dames-deelneemsters trakteren bij verjaardagen en de
I aatste mi ddag i s er b'i ngo.
W'ij hopen, dat wij volgend jaar weer metelkaar deze mooie middagen
mogen bel even ******

I'lanneer iemand niet nadenkt over wat veraf is,
dan zal hij veel zorgen dichtbij vinden.



JUBILEUM O.L.SCHOOL

In verband met het 100-iarig bestaan van de 0.L.School te Holwerd,
zijn wij van plan op 22 iuni 

.1984 
een retin'ie te organiseren voor

oud- I eerl i ngen .
Degene die hier aan wil deelnemen kan zich opgeven vóór I ianuari
'84 en een bedrag ad f 25,- (inklusief koffie met gebak en brood-
maaltiid) storten op Rabobank rek.nr. 36.22.63.868 giro van de bank
is 898637 t.n.v. ReUnie 0.L.School Holwerd.
Heeft U familie elders wonen, wilt U hen bericht doen? Oude school-
foto's, platen, leesplankies, rapporten e.d. voorzien van naam z'ijn
welkom. Voor nadere inlichtingen:
- E.van Du'inen-Visser, Stationsweg 22,9151 JN Holwerd

tel. 05] 97-1248
- E.Elzinga-van Hulst, Beyertstraat 59, 915l KE Holwerd

tel. 05.l97-160.|

Het com'ité:

E.van Duinen-Visser G.Feringa Sr.
E.Elzinga-van Hulst S.Brouwers
K. Dol -Sl 'i s J . Bl ei nsma
P.Koopmans A.H.Bierma

'lt Amelander Fearhiis'
LiotrwertodykS - Holuísrt - Tol.05197-1207

I HotelI
It

Kafee
Sliterii
Petit

Foar al jo brulloften en gearkomsten

Akkomodaasies fan 15 oant t 2O0 persoanen

HeÍd( en lda



ATTENTIEATTENTIE

Er zijn nog enkele VERJAARDAGSKALENDERS verkrijgbaar van de bouw van
de sporthal "DE YNSET" te Holwerd. Ze kosten f 3,95 per stuk en zijn
af te halen bij: mevr. F.Dijkstra-Bouma

Beyertstraat 33
Holwerd - 05197-2010.

BEDANKT! BEDANKT!

I e d e r e e n d'ie er mede voor gezorgd heeft dat de openingsweek
ven-AeTpo-rïmf "DE YNSET" te Holwerd een succes geworden is, via
deze weg HARTELIJK DANK!

Bestuur stichting sporthal
Westdongeradeel

******
BU I TEN-M I X- STRAÏEN- VOLLEYBAL

De datum voor dit toernooi is vastgesteld op ZATERDAG 9 JULI.
Het wordt gehouden yn 'e Kege. ileer Ínformati@
Bij deze wil ik er alvast op rijzen dat het m straten-/buurtteams
gaat en dat slechts bij uitzondering door de organisatoren toestem-
ming ver'leend wordt om hier vanaf te wijken.
Meerinformatie over de Roeken bewaar ik voor het zomernumner van
ons klubblad, dat ook dit jaar weer huis aan hu'is verspreid zal
worden 

wim vos, voorz. de Roeken.
******

DE SAI'IENSTELLING

Voorzi tter
2e voorzitter
Sekretaresse

2e sekretaresse

Penni ngmeester

2e penningm.esse

Kontakt- adres

VAN HET BESTUUR VAN DORPSBELANG IS:

dhr. J.R.Moorman, Miedweg 1

dhr. I.H.Bierma, Stationsweg 26

mevr. J.Hiddema-Noordenbos, Medwert I

mevr. F.v.d.Meero Beyertstraat 39

dhr. K.Knijft, Kerkstraat 24

mevr. T.Kuipers-de Graaf, Beyertstraat 99

mevr. P. Sti el stra-0.| 'ivi er, Hemmi ngaweg 6

al I en te Hol werd.

******
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