
r
I

ISEPÏEMBER I983

Kontaktblad,

UOOT

Holwer d, e.O.

lltRSC1llJllï ttlll'lAAt lll It 0Rlt t'lAÀtl0tll

z0nER 1983
Na een werkelijk schitterende zomer, waapin het bestuur van dorps-
belang heerlijk heeft kunnen uitrusten, gaan ook de po'litieke
werkzaamheden weer van start.
Commissaris der Kon'ingin de heer tlliege'l oBende het n'ieuwe stads-
kantoor van Dokkum, aldus een bericht in de Dockumer courant. Nu,

dat is mooi voor Dokkum, we behoeven er n'iet ialoers op te zijn
want we hebben hier in deze gemeente ook een prachtig gemeentehuis-
Bij de gelegenheid van de opèn'ing van het stadhu'is stelde Dokkums

buigemeéstei de vraag: "hoe zal het alIemaal per 1 ianuari 
.l984

gaan? "
óaar zijn wij als dorpsbelang nu ook zo nieuwsgierig naar,_daar
weliswaàr de indruk gàwekt wórdt dat de gemeentehuizen in Ternaard
en Metslawier intensief gebruikt zullen gaan worden, doch dat het
in de toekomst toch wel éens zo zou kunnen worden dat we voor elk
wissewasje naar Dokkum moeten.
Uit het iesultaat van be5tuurliik overleg tussen de drie bestuurs-



colleges kwam o.a. het voorstel aan de nieuwe gemeenteraad van Don-
geradeel om Dokkum bestuurscentrum te laten zijn van de nieuwe ge-
meente. Raads- en college vergaderingen zullen in Dokkum gehouden
worden, en het grootste deel van de secretarie komt ook in Dokkum.
De dienst gemeentewerken krijgt haar hoofdvest'iging 'in Ternaard, de
secretarie-afdeling sociale zaken komt in Mets'lawier.
0p zich lijkt dit heel wat, doch z'ijn we niet afgescheept met een
fooi ?

Nu moet u niet denken dat we a'ls dorpsbelang zo tegen Dokkum zijn,
per slot van rekening maakt het voor de Holwerders niet zoveel uit
of ze nu naar Dokkum, dan wel naar Ternaard gaan, maar voor mensen
uit b.v. I,lierum maakt het wel degef ijk verschi 1 .
Bij vertrek naar Dokkum van veel ambtelÍjke activiteit zal d'it zeker
gevolgen hebben voor het leven in de dorpen. Reeds bij de huidige
situatie zijn er aI ambtenaren naar Dokkum verhuisd, terwijl ze
werkzaam zijn in Ternaard, iets wat toch niet had mogen gebeuren,
iets wat men niet zou mogen toelaten zelfs.
En wie moet de belangen van ons dorp behartigen'in de gemeenteraad?
0p de lijst van ongetrijfeld de grootste partij het C.D.A. prijken
slechts de nanen van txee man uit onze huidige gemeente (bij de
eerste tien wel te verstaan).
Gelukkig-R-o'rnen P.V.D.A. en V.V.D. verhoudingsgewijs wat beter uit
de bus rnet resp. twee bij de eerste zeven en twee bij de eerste zes.
De F.N.P. spant de kroon met een fijstaanvoerder u'it deze gemeente.
Nu maar hopen dat ze ook werkeliik iets voor de dorpen kunnen doen.
We wachten het af.
Misschien mogen we alleen nog de
meester kri jgen die van bu'itenaf
over de nieuwe gemeente.

hoop uitspreken dat we een burge-
komt en wat onbevangen staat tegen-
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ACTIVITEIÏEN IN ONS DORP

Ook de bouwactiviteiten hebben na de vacant'ie een aanvang genomen.
Een gedeelte van de openbare lagere school is ges'loopt, om p'laats
te maken voor n'ieuwbouw, en bij het schrijven hiervan is het hoog-



ste punt bereikt van de nieuwbouw van de fa. Vrieswiik op het indu-
strieterrein. Ook deze hoek van Holwerd wordt hiermede wat voller.
Men is tevens begonnen met het opvul1en van open plaatsen in het
dorp, en wel op de Pollewei, waar drie woningen gerealiseerd gaan
worden. Alhoewel dat op dit moment wat overlast geeft voor het ver-
keer zal het toch zeker een verfraaiing zijn. Het is alleen te ho-
pen dat de overzichtelijkheid van de bocht blijft bestaan.
Waar men nog niet begonnen is, en waar wii d'it toch wel verwacht
hadden, is de Fonteinstraat. Zoals dit gedeelte er nu bii ligt is
het geen gezicht. 0pen plaatsen afgewisseld met half dicht gespij-
kerde woningen. Dorpsbelang heeft toch bij verschillende gelegenhe-
den de verzèkering gekregen dat elke opengevallen plaats onmiddelijk
zou worden bebornd, €lt men niet zoa]s wij vreesden zou wachten tot
al I e hui zen a'ldaar gesl oopt zouden z'i jn .
Kom op gemeente,vul de opengevallen plaatsen op, u heeft het be-
I oofd.

GEZoCHT: een t3ryiste yoor de copy van het dorpsbelangorgaan, dit
krantje dus-
Hiermede lppeÍr re de kosten van verschijning te drukken.

ffi

Zoals reeds eerder vermeld organiseert dorpsbelang een wedstrijd
van weergave's van Holwerd.
Dit kan op verschillende manieren gebeuren, d.m.v.
- foto
- schi lderij
- ets
- zeefdruk
- borduurwerk
- aquarel
De werken moeten recentelijk vervaardigd zijn, en moet Holwerd op
wat voor man'ier dan ook tot onderwerp hebben.
Bij voldoende deelname worden de 'inzendingen geëxposeerd in een nog
nader te bepalen ruimte. Voorziet u uw inzending we'l duideJijk van
uw naam en adres, zodat na de expositie de werken kunnen worden ge-
retourneerd. De sluitingsdatum voor inzending is verlengd tot 15
oktober, inleveren bij:

mevr. Kuipers, Beyerstraat 99
mevr. Stielstra, Henm'ingawei 6
dhr. K.Knijft, Kerkstraat 24
dhr. I.Bierma, Stationsw:1.Í'
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Met de vacanties weer achter de rug, waarb'ij wij deze zomer volop
konden genieten van de prachtige natuur, subtropische temperaturen,
prachtige vergezichten en blauwe luchten, beginnen vle nu allemaal
met elkaar weer plannen te maken om actief deel te nemen aan het
verenigingsleven in Holwerd.
Ieder op z'ijn eigen wijs, kan hieraan een pos'itieve bijdrage leve-
ren.
t,lij zullen ons wèl moeten realiseren, dat act'ief bezig zijn in een
Dorpsgemeenschap n'iét altijd vanzelf gaat.
Dat, waar u zich vaak bijzonder voor inzet, komt soms moeilijk van
de grond, maar daarom brengen wij graag het volgende onder uw aan-
dacht:

Niets is lastiger aan te pakken,
hache'lijker om er leiding aan te geven,
of minder zeker van 't succes,
dan het invoeren van nieuwe dingen,
omdat di egene d'ie n'ieuwi gheden 'invoert,
hen, die het in de oude toestand goed g'ing
tot vijanden maakt
en hen, die het onder de nieuwe omstandigheden
goed zou kunnen gaan
als lauwe verdedigers heeft.

[.lij zijn uitgerust en toegerust raet veel energie on dienstbaar te
zijn voor het welzijn van Holrerd.
Dat ook dit nieuwe winterseizoen er toe moge bijdragen tot het kwe-
ken van meerder begrip voor elkaar en eendracht in onze Dorpsgemeen-
schap,is de wens van uw bestuur.
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HET 'ROEKEN.}IEEKEND"

0p l, 2 en 3 juli waren de meeste botenbezitters uit Holwerd weer
bijelkaar gekomen b'ij de Rengerspölle. Vrijdag waren de eerste
"Roeken" daar reeds aanwezig om plaats vrij te houden voor zo'n
stuk of tien boten. 0m een uur of negen 's avonds waren de meesten
aanwezig. Het weer was prachtig en de stenming zat er meteen al in.
De grote tent werd op het eiland opgezet door man en macht. De één
kon het nog beter dan de andere. 0m twaalf uur zochten de "Roeken"
hun nesten op en na een rustige nacht waren zaterdagmorgen de eerste
vroege vogels alweer present. Gezamenlijk werd er koffie-gedronken
bii de grote tent. De koffie en koek smaakte prima, en even later
hing er a1 een heerlijke geur van visbakken rond de tent. Een 70
pond vis moest Hidde deze dag bakken, wat hij met vee'l plezier



heeft gedaan. 0nder de klanken van accordeonmuziek van Jelle, kwa-
men nog enkele oud-Holwerder Roeken naar het feest.Ook deze hadden
de trekharmonika meegenomen en met Gem'it op de gitaar erbij werd
het een heel orkest. De oude Friese liederen en "de klok van Arne-
muiden" werden volop meegezongen!
's Middags was er volleybal, voetbal en stoelendans, onder de lei-
ding van Colmer. Er werd heel wat afgezweet deze middag.
Nadat de meeste vis was opgegeten werden de barbecue's klaar gezet.
Enkele dames hadden het vlees en de worst voortreffefiik klaar ge-
maakt en er werd later heerlijk van gesmu'ld! Natuurlijk werd het no-
dige "natje" hierbij niet vergeten!
's Avonds was er voor jong en oud een vosseiacht.Over het hele ei-
land waren de vossen verscholen, midden in de grote varens of boven
in de bomen. Na een paar uur waren de voetbalelftal'len gekocht, voor
zo weinig mogelijk ge'ld. Voor de winnaars was een kleinighe'id be-
schikbaar. Na een gezellige avond, werd het om twaalf uur weer tijd
om de nesten op te zoeken.
Zondagmorgen was het stralend weer en de koffie smaakte weer best.
Hidde was alweer bezig in de grote keuken. Er moest deze dag voor
42 personen pannekoeken gebakken worden! En dat ze gesmaakt hebben,
heeft hij geweten! In een mum van tijd waren de pannekoeken veror-
berd en werd voor de hongerigen nog koude vis uitgedee'ld. l.Iat smaak-
te het allemaal lekker! Zo heerlijk samen bu'iten en met zo'n kok.
Hartelijk dank Hidde, voor dit vele xerk.
Na de grote afwas, was het einde in zicht van dit "Roeken-weekend".
0m viei uur vertrokken de eerste boten reer naar hun thuishaven.
Ook Jelle en Gerrit, harteÏiik dank voor de gezellige muziek, die
jullie deze dagen gebracht hebben. We kunnen terugzien op een ge-
zell'ig weekend als Holwerder Roeken onder elkaar.
Hopenlijk a'llemaal T0T VOLGEND JAAR.
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Persoonlijke moed is veel zeldzamer dan collectieve moed.

Zedelijke moed is zeldzamer dan Iichameliike.
*****

OUDEREN VAN HOL}IERD OP REIS

Het was weer zover, de ouderen van Holwerd op reis.
De bus van het Touringcarbedrijf van Damwoude was weer om B uur op
Bosma's plein, met de chauffeur Germ Douma, voor de Holwerders heel
bekend
Het reisp'lan was weer opgemaakt door het bestuur van.dorpsbe'lang
Holwerd (dit bestuur doet nog veel meer voor Holwerd). De reis was
voor de deelnemers onbekend, het moest een verrassing blijven.



Een vijftal bestuursleden gingen mee, alsmede zuster 0livier; naar
ik meen hoefde zij deze dag geen werk te doen, alles liep op ro1-
letjes, zodat de bus vol was.
De reis ging via Dokkum, Bergum, Drachten, Donkerbroek door de bos-
sen van Appelscha en Diever op naar Dwingelo waar de eerste stop-
plaats was voor de koffie in hotel De Brink, dit viel er goed in.
Vervolgens ging de tocht door het prachtige Drentse landschap via
verschillende dorpen o.a. Spier, Wijster naar Emmen, waar het Noor-
der Dierenpark werd bezocht. Hier was veel te zien en veel vertier
voor jong en oud. Ook werd hier de lunch gebruikt. Hierna werd nog
een uurtje vrij-af gegeven. Hierna werd de derde etappe aanvaard en
wel naar Drouwenerzand voor de theepauze, en vandaar naar de laatste
stopplaats Norg. Vanaf Norg ging het weer op Holwerd aan, waar we
om 7 uur aankwamen op de Leeuwarderweg bij café Van Duinen. Hier
stond het korps "Cresendo" klaar voor de intocht in Holwerd en op
naar "It Sintrum" voor een kopje thee. In het Sintrum werd nog door
enkelingen het woord gevoerd over de prachtige tocht en hope-
lijk tot een volgend jaar
Tijdens deze avond werd afscheid
wie dit de laatste tocht was als
werd het idee geopperd dat h'ij 'in

genomen van de heer Meijer, voor
bestuurslid van dorpsbelang, doch
't vervolg niet mee kan als "re'is-

aan het
bij ge-

leider".
Al met al een heel geslaagde tocht met mooi h,eer.
Hierbij sluit ik mijn verhaal, Eaar eerst nog alle hulde
bestuur van dorpsbelang, die zo iets organiseert, en ....
zondheid T0T EEN VOLGENDE KEER.
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JEUGD VAN HOLI{ERD }IIL EIGEN HONK EN EEN CROSSBAAI{

GeIeen-te en Dorpsbelang zii.n be.re'id msdew.erking. te .ve.rl_enen.
In het kader van het Experimentee'l Jeugd Welz'ijnprojekt N.0. Fries-
land kreeg de jeugd van Holwerd maandagavond'in een bijeenkomst in
"De Schakel " , i n e'igen sfeeringericht, de mogel i jkhei d om haar wen-
sen bekend te maken. Daarbij kwamen een eigen honk, waar men naar
eigen stijl bijeen kan zijn, en een crossbaan als belangrijke wensen
naar voren. In het gesprek, dat o.a. door de heer Korse van het
Jeugdwelzijn was georganiseerd, dat onder leiding stond van de heer
Tu'instra uit Tietjerksteradeel, en dat o.a. werd b'ijgewoond door
burgemeester P.Visser en wethouder Van der Woude, maakte de jeugd op
de haar e'igen wijze duidelijk, dat men graag een eigen honk zou z'ien.
Een honk, dat niet luxueus behoeft te zijn, dat men zelf wel wil in-
richten, maar dat wel de mogelijkheid biedt om naar eigen voorkeur
bijeen te zijn en een plaatje te draaien met een geluidsvolume,zoals
dat door de jongeren op prijs gesteld wordt. "As wy it no mar krekt



draaie en net iens hurd, rurdt der al rat fan sein", zo werd over
het gebouw de Schakel gezegd.
Het zal een gebouw moeten zijn, dat zo gesitueerd is, dat niet di-
rect buren last van enig lawaai hebben. ilen zou het wel graag zo
z'ien, dat gebourtje en crossterrein bij elkaar zijn. Dat geeft het
voordeel, dat men bij goed weer kan crossen, maar bij slechter weer
in het gebouw vertier kan zoeken. Die crossbaan is voor de jeugd
ook van belang, niet al'leen om het crossen zelf, maar ook om het
onderhoud aan de bronmers, wat niet alleen een goede tiidsbesteding
is, maar ook een goede oefening in het technisch kunnen is.
De jongeren wezen ef op, dat als de jeugd een goede eigen plaats
krijgt en ontspanningsmogelijkheden heeft, de vernielzucht, die
zich nu wel eens openbaart, bedwongen zal kunnen worden. Als het nu
regent zoek je onderdak bij het postkantoor, sporthal e.d.
De jongeren hadden wel goede hoop, dat men medewerking van de oude-
re dorpsgenoten zal krijgen, want men heeft in Holwerd toch ook sa-
men een sporthal kunnen realiseren en dan is het ook mogefijk om

een gebouwtje voor de jongeren te doen verrijzen of in te richten.
Burgemeester Vi sser kon geen toezeggi ngen doen anders dan dat het
gemeentebestuur graag w'il meewerken en de mogelijkheden wel wil be-
nutten. Maar de gemeente beschikt niet over een terrein dat als
crossbaan gebruikt kan worden en men kan zo ook maar niet een ge-
bouw aanwijzen. Ruimte is het probleem. Zou een en ander gereali-
seerd worden, dan wordt van de jeugd wel gevraagd, dat men zelf het
geheel in goede banen leidt en houdt. Men moet als jongeren dan sa-
men ook de verantwoordelijkheid dragen. Een grote caravan, een woon-

'boot rerden ook als mogelijkheden door de jeugd genoemd. Voor een
crossbaan geldt lel, dat n€n een terrein moet hebben buiten de be-
bouwde korn qn overlast voor qmronenden te beperken en bovendien
moet het ook reer niet te ver van het dorp zijn, ondat de jongeren
met de speciale crossbrmers (die niet attijd aan de uettelijke
eisen voldoen) niet op de openbare reg mgen rijden. Genoemd werd
de moge'l'ijkheid van de i jsbaan of het terreintje daarnaast, maar
dat stukje grond is voor bosbeplanting aangeyÍezen in het kader van
de ruilverkavel'ing. Niet dat de jeugd op dat bos bii Holwerd z'it te
wachten, maar de fe'iten zijn zo wel en men moet verwachten, dat
binnenkort met het 'inplanten wordt begonnen.
Itlaandagavond kon nog niet een pasklare oplossing voor de wensen van
de jongeren geboden worden, maar duidelijk was wel, dat de verschil-
lende instant'ies: gemeente, dorpsbelang, politie en jeugdwelzijns-
werk graag hun medewerking geven om tot een goede en verantwoorde
oplossing te komen 

*****

Ook een leeuw moet zich tegen vliegen verdedigen.
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