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HOLWERDERS ZIJN HET WEL EENS MET HUN DORPSBELANG

oldus de kop von een ortikel in de Dockumer Couront, noor oon-
leiding von de olgemene ledenvergodering von dorpsbelong op 15
februori j.I.
Aon de ene kont is dit een pluim voor het bestuur en dotgene
woornoor wi I streven, moor oon de ondere kont is woorschi inli jk
hierdoor het bezoekersqontol op deze ovond zo slecht.
ïn totool bezochten een veertig ledeÈ deze zeer rustige vergo-
dering en dot terwi iI het ledenoontol het ofgelopen joor fors
wos gestegen.
Nogmools hier de vermelding dot o1 hoewel u een bestuur heeft
gekozen, het niet zo mog ziin dot u denkt, "ze zoeken het moor
weer uit voor een joor". WiI een dorpsbelong goed funktioneren,
don dienen de bestuurs-initiotieven wel oongevuld te worden met
suggestiesovoll de leden. 0p deze wíize heeft u ols lid het
meeste profiit von uw vereniging.
U kunt bi ! ons terecht met collectieve zoken olswel individuele
zoken, mits deze niet strijdig ziln met de belongen von onderen.



Aonkoorten kunt u notuurli !k olles
0m een voorbeeld te noemen; het krot oon het Keidijkje wos jo-
renlong een doorn in het oog von de omwonenden en, olhoewel
het long heeft geduurd, wordt de bouwvol nu toch met de grond
geli !k gemookt.
Initiotieven zi in dus zeer welkom bi j het bestuur.
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JMRVERSLAG 1982/1983 DORPSBELANG in het Amelonder Veerhuis
op 15 febr. 1983.

0p onze eerste vergodering met de nieuwe bestuursleden, verde-
Ien we de functies binnen het bestuur.
Dhr Moormon wordt ols vgorzitter gekozen, ols secr. J.Hiddemo-
Noordenbos. Dhr Kniift kriigt de penningen toebedeeld. Dhr
Meiier bliift vice-voorzílter. Dhr I.Biermo, 2e secr. T.Kuipers-
de Groof, 2e penningm. P.StieIstro-0livier bIi ift contoctvrouw.
De oonplokkost is door de tennisver. overgenomen voor f 65r-.
De politie heeft zich wondelend in Holwerd loten zíen.
Het wondelpod noost de Theebus is keurig in orde.
0p de e.v. vergodering met de contoct-groepen is onze nieuwe
voorzitter niet oonwezig en is de leiding in honden von de 2e
vooÍa., de heer Meijer.
De noturen von de vorige vergodering worden voorgerezen en niet
goedgekeurd door de heer F.G.Idsordi von "Concoràio", biigevol-
Ien door de heer K.v.Diik von de 0roniever. De secretoresie
moet een verondering oonbrengen omdot hoor op dot moment nie-
mond bijvolt (Ioter-wéI). Ze-doet het niet von horte en tegen
hoor wil. Doorno worden de notulen goedgekeurd en getekend.
De suggesties voor een voorioors-progrommo zijn vonuit de con-
toctgroepen nihil. Wel hod mevr. I.v.Duinen-Kuipers een sugges-
tie over biiv. stroottekenen op Koninginnedog voor de kindóren.
Dhr G.Germerood stert een ruirbeurs vóor tiiàens de Broderie.
We goon no ofloop zeer ontevreden noor huis.
De broemschikcursus voor kinderen von de hoogste krossen is
r4/eer een succes. Evenols voor de volwossenen, Ze stonden onderleiding von de domes J.v.d.Woude en B.Broersmo.
0p de eerstvolgende bestuursvergodering is onzezítter oonwezig. De mening von Éet zinvol zijn
groepenvergodering Iiep nogol uiteen. f,lel woren

nieuwe voor-
von de contoct-
we het er over
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eens dot de opzet bii een eventuele herholing onders moet.
Aon de besturen von "Concordio" en 0ron ievereniging wordt
schriftelijk gevroogd een gezomenliik dorpsfeest voor te stoon.
De 0ronfever. reogeerde noderhond positief, "Concordio" nego-
tief. Als huiswerk kri lgen we mee om no te goon vroor met een
eventuele boomplontdog bomen het meest zinvol zi in in ons dorp.
De speeltuin ottributen zullen geverfd worden in somenwerking
met de M.C.-bokie klub en tevens de heren Meiier en Kniift von
Dorpsbelong. De schommels zi in in orde gemookt, er komen zond-
vloertles onder. Er ziin drie nieuwe gliibonen in de mook. Een
trieste zook woren de doorgezoogde plonk ies von de schommels.
De heer Moormon zol een brief opstellen oon B. en W. of het
"bos" ook verlegd kon worden noor de ondere kont von de Dokku-
merureg.
pfr Kniift wos onze ofgevoordigde noor de WV-vergodering.
Dhr Meiier en T.Kuipers vertegenwoordigden DorpsbèIong Ui; ae
opening von de nieuwe kopsolon.
0p verzoek von de begrofenisver. zullen de drempels op de Hoge-
buurt weer verwiiderà worden.
Dorpsberong biedt de Rommelmorkt broemstukies (gemookt door de
domes bloemschiksters) oon om voor f 7,5O ie 

"èikopen t.b.v.
de Sporthol.
Het ouderenreis ie von Dorpsberong ging ofgelopen ioor rongs de
Ardfoers-erf-route prus Hindelopén-en-stoiereh - óoosterrónd.
Bi j de opening von de Permoren vertegenwoordigt dhr Moormon
ons bestuur.
De buurtvereniging Beyertstroot heeft een tweede plon ingediend
met betrekking-op-de í'Ferringen". Dorpsberong zor' een brí.i
sturen noor B. en w. om dit plon in overweging te willen nemen.
verder zíjn we zeer tevreden over de verbeierà" ,"g oon de sto-tionsstroot en het scherpenpod op de oude spoorbooi tot de mied-
weg.
J.Hiddemo bezocht de bewoners oon de Kerkstroot en Bosmo's-plein met het voorstel om oldoor bomen te plonten. De reoctie
wos positief.
De volkstuinen ziin weer noor tevredenheid verhuurd. Er is eenprettige somenwerking met het gemeentehuis.
we zoeken nog steeds een crossverdie voor de fietsende en brom-
mende ieugd.
Ook schreven lre een brief noor het woterschop tussen ,,woed enre" om..opening von.het wonderpod rongs de zeediik, zoors vonouds. Het verzoek is ingewilfigd. -
Er kwomen krochten binnén over-de geporkeerde vrochtouto's inhet.dorp, wot r.ostlg i" voor de b"íoh"rs ii-ai"-rirri"i. Ni"-schien kunnen de chàufeurs hier zerf iei"-oon veronderen??



Er zíin 4 ofgevoordigen geweest noor de vergodering met de
Vrouwénrood óm gezomènIi ik een pro iect voor werkeloze mensen
somen te stellen. Ieder boven de 17 ioor kon zich oonmelden
voor een cursus brooddeeg, Hindeloper schilderen, tekenen met
pen en inkt; dit onder leiding von de heer Wiebe Jonsmo. De
subsidie is'oongevroogd. Er bleek no ofloop von de inschriif-
termi!n niet veéI b"Iàngstelling te bestoon bii onze-werklozen,

""n "ík"Iing uitgezonde;d. De córsus is nu toegonkeliik voor
olle dorpsgenoten.
J.Hiddemo brocht een bezoek oon de
weer nieuwe leerlingen oongemeld.
zinvol voor deze peuters.

peuterspeelzool. Er ziin
Het geheel Ii ikt ons zeeÍ -

I

De subsidie die wos oongevroogd voor de speeltuin "Us Kompke"
is ofgewezen.
Tineke Kuipers en J.Hiddemo feliciteerden de Herv.Vrouwehv€r.
met hun 50-iorig bestoon.
De heren Kni ift en Biermo zi in noor de propogondo-ovond geweest
in "de Dobbe" te An ium.
Dit woren in grote trekken de oktiviteiten von Dorpsbelong in
het ioor 1982. **+***

Als ie denkt: "IK BEN VERSI-AGEN"
IS DE NEDERLMG EEN FEIT.

Op 7, 8 en 9 opril orgoniseert de Holwerder Middenstondvereni-
ging een groots opgezet evenement in de sporthol. Dit evenement
kriigt het korokter von een beurs c.q. show, rÍoorop vele pri-
meurs te zien zullen zi in.
Dit gebeuren bevelen vi i zeer bi i u oon! !

t**:r*.*

Op 17 mei o.s. is de officiëIe opening von de sporthol, 's mid-
dogs om viif uur door de commissoris von de koningin de heer
H.Wiegel.
De gehele week zullen er sportoktiviteiten te zíen zíin in deze
hol. Een mooie monier om de verschillende sporten eens von
dichtbi i te beki iken. 
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DAMBMRHEID IS EEN BLOEM

DIE IN WEINIG TUINEN BLOEIT



DORPSGENOTEN,
De VR0UWENRMD VAN H0LWERD loot u weten, dot er op t 1 opril
I 983 in de Hormonie te Leeuworden een be ioordenmiddog wordt ge-
houden. De oonvong is om 2.00 uur en duuit tot plm 5100 uur.
Het Fries Vocool Ensemble "Contoro" zoL don voor u optreden met
een geheel nieuw progrommo. De,kosten bedrogen f 4r-'per pers.
U kunt zich opgeven bii mevr. A.Biermo-LondÉeer, Prof.Holwordo-
stroot 'l , tel.1539 of bi j mevr. R.Stielstro-v.d.Veen, Honiostr.2, tel.l489. GRAAG vooR i5 MART o.s.

De Vrouwenrood Holwerd
ttl(tÉ*lt.n

T ENNISVER ENIGI NG WES ïDOI.IGERADE EL
r.n opril begint het nieuwe tennisseizoen. op 26 moort zurren
de leden de bonen weer in orde moken. },le hopen dit ioor de bouw
von een kleedruimte te reoliseren. Ook dit seizoen zullen er
weer vele oktiviteiten..georgoniseerd worden, zowel voor ieugdors voor vorwossenen. Wonneer u ook geinteresseerd bent ín ien-ni", oorzer don niet om lid te wordeí ,on on=" ,"i"nigin!. r.n-nis kon door iedereen beoefend worden en is niet geboídei oon
een. bepoorde tiid. Men kon noor de boon goon wonnéer men wir.
Mocht u meer informotie willen over onze vereniging; ber ofschriif don noor ons secretorioot: Miedweg l, qïst-ll.l Horwerd

teI.05197-1876 fug 051 98-623
UNDERHALD KIN NET UTSTELD WURDE tI

Wy fersoargje mei ris minsken graach Jo skilder-
onderhàldswurk.

g Ek op nijbou binne wy berekkene.
,6 l,
6 E Foar de selsdoggers steane wy mei nied en died
À Ë klear meí ís produkten en adfys.
:.Cl'7^, Ek wy fjochtsje om ís minsken oan it wurk te h6ldenv, .<'''- en mei jo stipe is der noch hiel wat te berikken.

Ë ; Lit ós, en Jo houtwurk net yn 'e kjeld stean.
f E ,Íiilïiii-iiliri'.;''::ïiiiiiiiii::;ï:ïai,itiÍ.i:':a:lti:::t'i.i,,iiiiliiiiiiiiiiiiiÍ,,i,1:iÍÍi:::iiii;:i,:.:i:i::*i

TERNAARD, tel. 05198-1345
HOLWERD, tel. 05t97-,l850

o+ÈE ;ffiur*,,'.v:u:i:*ynr'!!:ffi#ffill§util ntu



VOLLEYBAL - DE ROEKEN

VoIIeybqIIen wordt steeds Ieuker!
Niet op de lootste ploots moet bi i het be-
!^/eren vgn bovenstoonde verurezen worden noor
de sporthol te Holwerd. Don dient opgemerkt
te worden dot deze hol niet olleen een pri-
mo speelruimte biedt, moor tevens het moge-
li ik mookt voor eigen publiek te spelen.
Het vorig seizoen, toen de Roeken olti idin ondere plootsen rcesten spelen, werden
de teoms op z' n hoogst door een hondievol
clubgenoten oongenoedigd. Nu is er bii de

thuiswedstriiden menig (niet volleybollendé) Holverder op'de
tribune te vinden. Door goot sfeer von uit en een bedonk'ie oon
deze supporters is wel op z' n ploots.
De steun die von supporters uitgoot en de behoolde resultoten
ziin grootheden die, een welisvàor roeilijk orschriifboor, ver-
bond vertonen. En de resultoten yon de viér yrouwen- en twee
monnenteoms von de Roeken ziin redeliik te noemen.
Het eerste monnen teom voert zerfs de-rongliist oon. zíi begon-
nen.de.competitie weliswoor met een 2-l vérlies, moor zíin
sindsdien l3 wedstriiden ochtereen ongesrogen gebreven. Ín die
13 wedstriiden verroien ze srechts 2 letsl-Niei voor niels
speelden ze onlongs oefenwedstri iden tegen teoms uit de tweededistriktskrosse Friesrond (ze spólen z"If e"rste krosse royon
Dokkum).. Door het speren ,àn een driekomp te Holweid proÉ"Lra"n
ze et ochter te komen of ze in de distriksklosse een beet ie mee
zoude.n kunnen komen. Het werd l-3 tegen Kwiek r en 2-2 legen
FBTO/b\C 2. Dot kon dus slechter.
Denkend oon het strotentoerrrcoi von l2 rcort kon ik me voorstel-len dot er Ensen zijn die de srook von volleybor te pokkànkri igen. z? ,iin relkor ols rid von de Roeken'. Hierbij -tt.Àit
men heus niet direct oon coTetitie-volleybol te denkén. Er is
ook een ofdering recreotie en v(rct zeeÍ iónge mensies is er het
Zg\. minivolleybol (vanof 9 ioor)
!iizonder brii-zouden ve ziin rei de oonmerding von ieugdigen
.(.jongens en meisies) von l+2O ioor.I'lie meer inlichtingen vil over Éet volleybolten bi i de Roeken
kon contoct opnemen aet de secretoresse von onze vereniginq:5ietske v.d.Ploeg, Polleveg 12 te Holwerd, tel.2lg0.
Tot slot nog even de doto ioorop_de Roeken t. Hotweid speren:3 en 17 noorl - 7, 2l en 28 opril - 5 mei.

l,'lim Vos, voorzitter DE ROEKEN.



BADMINTON - DE ROEKEN

Uitbreiding - Bodminton sloot oon.
Het goot goed met het bodminton. In het vorige
nummer von dit blod moesten we mededelen dot
een wochtliist noodzokeliik wos.
M.i.v. 8 moort zol deze wochtliist verdwenen
zíjn, wont don hebben we voortoon vonof 20.00
uur beschikki de sporthol. Dit is moge-

- 
uur oeschrKklng over oe sporxnor. urr rs moge

Ii jk omdot de korfbollers vonof die dotum buiten goon troinen
en wii verwochten dot er genoeg onimo voor bodminton is.
De 'wochtliistr-mense.n kriigen de gelegenheid om vqn 20.00 tot
21.15 uur te troinen/spelen en deze groep wordt oongevuld met
nieuw oon te melden leden. Wot de lootsten betreft, we kunnen
er een twintigtol gebruiken. Voor f 9,5O per moond kon ie weke-
li iks 5 kwortier bodminton spelen en zol je om de week instruc-
tie kriigen von een bodmintontroiner.
Dot de huidige groep bodmintonspelers er plezier in heeft, mog
bli jken uit het eerste onderlinge toernooi dot tussen kerst en
oud en nieuw ploots vond en wooroon $ffo von de leden deelnom.
Wie zich oonme.Iden wil voor bodminton wende zich tot Jon Keek-
stro, Klokstrqot ló te Holwerd, t.eL.2095.
Hopeli ik vordt ook de uitbreiding een succes en kon het experi-
ment bodrninton von de Roeken stroks een voste vorm kri jgen in
de mogeliik op te richten omi-vereniging 'DE ROEKEN'.

líir Yos, wrorz. DE ROB(EN

GYMMSTI EKVERENIGING''CHARIËTTO''
Hieronder volgen enige gegevens betreffende onze Gymn.ver.

Het bestuur bestoot uit:
Durk ie Biermo, voorzítster.
Akke Joger-Kooistro, penningm.€ss€7 tel.05'l 97-1645
Ruke v.d.WoI-Stielstro, secretoresse, tel.05l97-1518
Anne v.d.Ploeg-v.d.Sluis, Iedenodministrotie
Dieneke Vrieswi ik-Klein, tel.05'l 97-1729
EIly Geertsmo-Leeftink, teI.051 97-1665
Tine Koopmons, tel .05197-2176

Onze leiding bestoot uit:
Huisvrouwen o.l.v. Geke Bekhof
Jeugd tot 12 ioor o.l.v. Idq Dedden
Jongens en meisies o.1,v. Andries Bekhof
Jozz-meisies en domes, tiideliik o.l.v. Meno Toornstro-Dortmond
Per I iuni wordt dot Korin Donkot. De jozz-tíiden zulren don



ook veronderen.
Ook willen we don groog yreer een nieuwe domesgroep oprichten.
U kunt zich opgeven bii R.v.d.WoI-StieIstro, tel.05l97-1518.
Voor iongens en heren die hun conditie wot op willen .vi izelen
ziin íii-von plon vriidogs von 9-.l0 uur's ovonds onder leiding
voí de Éeer Bbkhof woi tè troinen.Opgove bii bovenstoond odres.
Als er ouders ziin die een gymnostiek of jozzpokie willen kopen
of verkopen, kunàen dot opgeven bii A.r.d.Ploeg. Anne brengt
don kopers en verkopers met elkoor in contoct, zodot ze dot don
verder onderling kunnen regeren 

Het bestuur.
*:r****

AAN ONZE LEDEN VAN DE UITVMRTVER ''DE LMTSTE EER'' TE HOLWERD

EN OMSTRB(EN

Hier volgt een mededeling en een goed begrip von uw kont.
0p de lootst gehouden ledenvergodering 22-2-83 is punt 8 von
de ogendo besproken, dot over verzekeren ging. De reocties op
dot begeleidend schri iven woren nihil, moor toch wil ik longs
deze weg nog eenmool woorschuwen. Voordot u een of ondere ver-
zekering sluit voor op het gebied von uitvoort enz. neem even
contoct met uw secr. G.v.d.Weg op, wont door die mensen worden
de dorpsverenigingen bekletst en ze doen niks. Nou, dot weet u

wel beter. Schroor niet roor kon bii ons. Hont denk nu niet dot
u voor een von beide noet bedonken, vont uit de proktiik bliikt
dot u elders veel meer betoold don bii uw eigen uitvoortver.
"De Lootste Eer" te Holwerd.
},li i kunnen en mogen niemond verplichten om iets te doen en te
loten, moor wees voorzichtig. Het zijn de kleine letterties die
het doen.
Zoterdog 26 febr. i.I. zíin we noor Leeuworden geweest voor de
Federotievergodering. En door werd het volgende tegen ons ge-
zegd betreffende boven genoemd probleem.
Momenteel wordt er druk geprobeerd om deze verzekering of te
sluiten, ook in eigen dorp speelt dit een rol. Een verzekering
uit Venlo is zeer oktief. U betoold f 7000,- contont. Don
f 135,- ioorpremie, er wordt verteld dot bii overlijden olles
uitbetoold wotdt, moor heloos. Als bii een sterfgevol de kosten
(ait is een roorbeeld) f 2OOO,- zíin,'kriigt u gàen cent meer.
De rest steekt de verzekering in de zok. Dus, nogmools let op
uw zook! ! Ook voor de A.V.V.L. moet u oppossen.
Denk nu niet ols u dit reest, door is von der weg weer. Nee, ditis horde woorheid woor we niet omheen kunnen. De-bode, hulpbode
en ik worden er vook mee geconfronteerd.
Momenteer is een zekere mi jnheer Toor bezíg om bi i U een veÍze-
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kering of te sluiten. Doe het niet, wont het is niet zools het
verteid wordt. En don nog de odviseur de heer Kloet uit Dokkum,
en de heer Tool komt uit 0ude BildtziiI. Het hoofdkontoor is
in Groningen, en de noom is: Uitvoortfonds Het Noorden von 1936.
U bent vrii moor ols er wot gebeurd don is dot voor u. Nogmools
wees voorzichtig.
Het bestuur von onze uitvoqrtver. is goorne bereid u oIIe in-
Iichtingen te verstrekken. Mook een ofsprook met ondergetekende
en ik kóm, of een von de ondere bestuursleden komt bii u Iongs.

G.v.d.[,leg, secr.
+ tf itit.rf tf

''DRAAIORGELKLUB HOLWERD" OPGERICHT

op 23 febr. '1983 is in het Amelonder veerhuis te Holwerd een
drooiorgelvereniging opgericht onder de noom von "Drooiorgel-
klub HoÍwerd',. Dàze-zol het werk voortzetten von het comité.
Aongezien de spontone medewerking von de inwoners von Ho1werd.
De 206 leden en een oktief bestuur woormee von stort wordt ge-
goon zoJ- deze vereniging in Holwerd wel bestqonsrecht vinden.
Het doel ervon is ols kulturelevereniging noor buiten te treden,
woorin het drqoiorgel centrool stoot, en om een concours of
monifestotie voor Holwerd in stond te houden.
Het bestuur (ollen uit Holwerd) bestoot uit:
K.An iemo, voorzitter J.Buwoldo
D.Di jkstro, secretoris en
K.Kni jft, penningmeester J.v.d.Loon
Corresp.odres: D.Diikstro, Beyertstr.33, Holwerd, teI. 2010.
U WORDT TOCH OOK LID? Het bestuur.

* t(tt tttt.rí

DRAAIORGELCOrcOURS TE HOLWERD

0p zoterdog 2l mei o.s. orgoniseren we weer een drooiorgelcon-
cours, dit in het kqder von de openingsfestiviteitenweek "Sport-
hol Ho1werd" en wordt gehouden op het terrein nobi i de sporthol
te Holwerd. Er komen 12 drooiorgels, wooronder het beroemde
strootorgel "de Arobier". Dit orgel doet niet mee qon het con-
cours moor begeleid in de pouze het zongkoor "Crescendo, von
Amelond. Dit koor is oI druk oon het repeteren, ondonks de druk-
te von het koor (televisie).
Het concours is in drie cotegorieën n.1. 3 concertorgels, 4 ker-
misorgels en 4 strootorgels. De jury bestoot uit 3 personen.
Het progrommo zíet er olsvolgt uit: 's morgens om tien uur stoon
de orgels weer opgesteld op verschillende plootsen in het dorp,
en,'s middogs om 1 uur begint het concours.
I,le hopen don ook dot de'weergoden' met ons zíjn. Mqok er met
ons een feestelijke dog von en steek de vloggen uit!!
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