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0plettende lezers van de Dockumer Courant zal het zijn opgeval'len
dat burgemeester Sybesma en echtgenote inmiddels alle dorpen al heb-
ben bezocht, tene'inde kennis te kunnen maken met het dorp en haar
bewoners. Begin d'it jaar hebben ook wij hierover contact gehad met
de burgemeester, naar aanleid'ing van een schrijven lhieromtrent. Aan
een uitnodiging voor onze al geplande jaarvergadering kon niet wor-
den voldaan, gezien de volle agenda van de burgemeester.
Voor april werd een datum vastgesteld, en het bestuur van Dorpsbe-'lang ontving het echtpaar Sybesma in het &ne'lander veerhuis, a'lwaar
de koffie bruin was. Na een eerste kennismaking heeft het bestuur
de burgemeester delen van Holwerd laten zien, en rel speciaal die
zaken die aandacht behoeven.
Een bezoek aan de sporthal stond ook op het progrira. Onze eerste
burger was onder de indruk van het hier bereikte, doch toonde zich
minder enthousiast over het idee dat de g*ente in de toekunst nog
eens met de sporthal rcrdt 'opgezadeld', gezien het tekort. l{u zijn
de tekorten van de tree sporthallen in tbkktr vele ralen groter,
doch dit zijn g,mertelijke voorzieningen, en dan is dat blijkbaar
een minder groot probleer- tloe je het ook bekijkt, ren zal er toch
van moeten uitgaan dat de gmente Dongeradeel drie sporthallen be-
zit, en dat ook de uit particulier initiatief ontsproten sporthal
van Holwerd h'iertoe behoort.
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Waling Dykstrastrjitte 7-8

Wanneer er tevens bl'ijkt dat er vele tonnen gemeenschapsgeld gespen-
deerd worden aan een kantine van een voetbalclub in Dokkum, dan mo-
gen die paar centen voor een mult'ifunctioneel gebouw toch echt geen
hinderpaal zijn.
Gezien het feit dat de gemeente Dongeradeel tot nu toe over een prof-
fessionele windmolen beschikt, werd een bezoek gebracht aan de fam.
Ouwerkerk & zn op het'industrie terrein. De heer 0uwerkerk verzorg-
de een rondle'id'ing en kon naar hartelust discussiëren over de onroe-
rendgoedbelast'ing, hetgeen hem wel een verloren weddenschap oplever-
de. Uitbetaling hiervan vo1gt.
Uite'indeli jk werd 'in Land en Zeez'icht het gesprek voortgezet, tot
hope'l i jk wederz'ijds nut. 0m ca. I 9. I 5 uur werd af schei d genomen van
het echtpaar Sybesma.
Zoals al het goede is ook het bezoek van de burgemeesterin tweeën
gedeeld. De avond voor de'inwoners van Holwerdo om kenn'is te maken
met de burgemeester (of andersom) volgt nog, en we1 op woensdag 27
juni. Gelijktijdig met het aflopen van de bejaardenreis, zal de
burgemeester in het Sintrum aanwez'ig zijn om met u kennis te maken,
en van gedachten te wisse'len over zaken die u deze avond ter sprake
brengt. Naar mogelijkheden voor een muzikale omlijsting wordt nog ge-
zocht. Vragen over algemeen gemeente beleid kunt u nu stellen, dus
laat deze kans niet voorbij gaan, want dit zal n'iet snel weer komen.
Iedereen is van harte welkom op 27 jun'i om ca 20.00 u. in het Sintrum.
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Dorpsbelong Holwerd orgoniseert 6p vriidogovond 10 ougustus o.s.
een ringri ideri i.
Dit wordt gehouden in de Von Bongostroqt. Het is de bedoeling
dot er twiàtig koppels mee goon doen. De stort is om 'l8.30 uur.
Een wore ottroktie voor ons dorp.
In verbond hiermee zouden we de inwoners von de Von Bongostroot,
De Komp en de Fonteinstroot willen vrogen die ovond te willen
vloggen. Dot geeft oon zo'n festiin oltijd een extro feestelijk
tint ie.
WE HOPEN DAÏ OOK DEZE AKTIVITEIT EEN SUCCES WORDT ! !

Dorps belong .

K O S T E L I J K ....
in één woord "kosteli ik" wot een prochtige ovond wos die loot-
ste ovond von 't NUT.
De entree wss f 6r--, moor voor Tetmon en Mine en het "Frieslond
Combo" wos f 20r-- ook niet teveel geweest.
't Wos erg sfeervol en een ieder genoot zichtboor, het wos echt
ouderwets gezellig. Ik vond het een prestotie wot deze twee men-
sen op deze leeftiid voor 't voetlicht brochten.
Tetmon de Vries wos een bekend mon in Holwerd, zo'n 30 ioor ge-
Ieden troden ze ieder joor met het "Holwerder Feest" een keer op
in de feesttent met zi in gezelschop, en het wos veelol een suc-
ces .
Voor velen von mijn leeftiid wos't een fiine herinnering, voor-
oI ook nog toen Sybren Boomsmo het liedje "Holwerter Toer" zong,
dot Tetmon 25 ioor geleden voor hem schreef. Tot besluit von de
ovond.zong mevr. WoIsmo-Westro. het echtpoor De Vries toe, met
een eigen gemookt lied ols donkwoord, wot erg in de smook viel.
Het wos echt een fiine ovond, woor ik met genoegen oon terug
denk' D.B.B.
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E.H.B.O. . HOLWERD

De E.H.8.0.-vereniging ofd. Holwerd orgoniseert, bii
deelnome (minimool-10-deelnemers) 

""n É.H.B.0.-kursus
Dr L.C.Moltho.
De kursus bestoot uit 1ó lessen von elk
rie en I 'uur prokti ik.
Deze lessen storten op dinsdog 21 oug.
het Groene Kruisgebouw.

2 uur dit is

's ovonds om 8

voldoende
o.1.v.

I uur theo-

uur in



Belongstellenden vonof ló ioor kunnen zich opgeven voor I iuli
bi j: A.Buwoldo-Westro, teI .05197-1571\^^no zz )unr brr:

S.v.d.Ploeg-Brooksmo, te1 .05197-2180.
Tevens orgoniseren wii weer een kursus hortmqssoge o.l.v. de
heer De Boer uit Dokkum, deze bestoot uit 2 lessen. De dotum
von deze kursus kan in overleg met de kursisten. Voor deze kur-
sus kunt u zich opgeven bii bovenstoonde personen.
Wii kunnen deze kursussen von horte bii u oonbevelen. l-let is
olti id mokkeli jk ols ie weet wot ie doen moet ols er eens wot
gebeurt.
Denk moor eens oon de ongevollen die er in en om huis kunnen ge-
beuren. 9W von de ongevollen von kinderen tussen de 0 en 14
ioor gebeuren in de piiv§-sfeer, b.v. volportiien, beknellingen
(tussen deuren of spoken), sniiden, bronden, vergiftigingen,
verstikking.
Toegegeven het is een trieste opsomming, moor
ring o1leen zifn we er niet. Er zol wot moeten
Misschien wel door u! A.B.

met die constote-
worden gedoon.
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Voor al uw GLAS - VERF - BEHANG en GEREEDSCHAPPEN

Moderne LINNEN-WANDBEKLEDING (vraagt stalenboek)

of
ALUTINIUIT VOOBZETRA]IIEN

Wij regelen uw subsidie-aanvraag;

VRAAGT VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN



NIEU},JS VAN DRMIORGELKLUB HOLWERD.

De reden von dit stukie in het krontie von
Dorpsbelong is de Holwerder bevolking een
beter inzicht te geven in de gong von zoken
rond onze vereniging.
U herinnert zich misschien nog onze concour-
sen, |roor we ook zeker mee door zullen goon,
hoewel in een iets ondere opzet.
Onze volgende monifestqtie in Holwerd is
volgend ioor, woorvon nog nodere oonkondi-
ging volgt.
Verder heeft u in de loop von de ti id kennis

- kunnen moken met ons (eigen) drooiorgel "De Engelekost"j een
prochtig orgel, woor we met recht trots op kunnen zíin. Omtrent
dit orgel schiinen wot misverstonden te zí)n, die ik groog even
reclít wil zetten. vorig ioor iuni is dit orgel in Holwerd geko-
menr. en ik ben toen voor mezelf begonnen. Hoewel het finoncieel
goed liep, ben ik toch omstreeks sèptember weer opgehouden, dit
omdot miin trouwe helpers Jon en Arie, niet hele dàgen mee op
pod konden en mochten. Aongezien wii in die tussenti!d stodsor-
gel von Froneker geworden woren, en het finoncieell goed drooide,
is_de exproitotie von het orger overgedrogen oon Drooiorgerkrub
Holwerd. Momenteel werken r.re een drukke ogendo of, met oÀder on-
dère monifestoties in Froneker, Joure, Winschoten, Roden en
Heerenveen. 0p zoterdog zi jn we in Froneker, víoor we finoncieel
ook .gesteund worden doór dé zokenvereniging "Hondel en Ni iver-heid".0p woensdog zijn we meestol oktief hier in de regio.0n-
geveer eens in de twee moonden drooien we in Holwerd.
Het geld.dot opgehoold wordt, komt no oftrek von de orgelhuur,
stollingr. outokosten, enz. geheel ten goede oon onze Diooiorgel-
klub Holwerd. Wii orgoniseren door onzé concoursen weer von.
Het is en bfi ift voor ons vri iwiltigerswerk, dot we met veel
Iiefde doen. In deze tiid von werkeloosheid en kruisroketten,
wordt ons drooiorgel toch gezien ols brenger von een klein stuk-
ie vrede en nostollie, wi i-hopen dot ,e nóg long door kunnen
gogn.. vonof iuni zi in wi i in het bezit von een iweede drooiorgel
n.l. het Kooskgpie uit Arkmoor. Dit is een krein orgeltje, dot
binnen kon spelen, b.v. bii bruiloften, portiien, bóiooidente-
huizen, enz.
Terziinertijd zullen we dit orgel oon u voorsterlen. 0nze orgels
zi in notuurri ik ook te huur, en door hebben we voste torieven
voor. voor Horwerd hebben we een ondere regeling. Heeft u een
trouwerii, iubileum of een feestie von de buurtvereniging? Ber
ons even en wii komen. De kosten: Dqt loten we helemoor àon u



over. Deze oonbiedinq qeldt olleen voor Holwerd
Verder zi!n er vonof-ni stereo-cossettes von de Engelekost ver-
kri igboor, de priis: Í 12,50. Mocht u nog seen lid zíjn, don
kon dot notuurliik ook, voor viif gulden per ioor.Ik hoop dot u zo een beter inzióht-hebt kunnen kri jgen in het
reilen en zeilen von onze Drooiorgelklub Holwerd.

C. A n j e m o,
Voorz. Drooiorgelklub Holwerd.

Voor verhuur en informotie: tel. 05197-1926.

Te|.05197-1288

de bokkeri i/winkel
Ien zien, zodot re

op stoon.
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. DOARPSBAKKERIJ "DE VLIJT" stoot er sinds en-
kele dogen te lezen op de gevel von WoIIing
Di ik§trostr i .2.

, Deze noom komt in notoriele stukken voor en
' wi j vonden dot de noom in ere hersteld moest

BAKKERTJ worden. Moor woor wi j nu

r{G.BOUMA fi:ï';:;;'à? 
. 
:::; í:i:.:;:

onder ons die ons kunnen
inlichten, mogeli ik dot er
nog oude foto's ziin woor

Die foto's zouden rre heel groog wil-
komen te weten.

Gerrit en GeIIy Boumo.

NIEUWS OVER DE BRADERIE 1984!
Evenols voorgoonde joren orgoniseert de HMV ook dit ioor weer
een BRADERIE, die hopenliik even gesloogd wordt ols voorheen.
Als het weer enigszins meewerkt komen er op 22 ovg. weer veel
kooplieden noor Ho1werd. Dit joor kunt u qls u een eigen foto
meeneemt voor f 1,25 een button loten moken. Ook zullen er drob-
belkoeken gebokken worden en voor de ieugd notuurli ik veel ple-
zier met het luchtkussen. De muzikole omliisting wordt verzorgd
door de Boerenkopel. Dus genoeg redenen om even een kiikle te
komen nemen op onze Brodeiie. l,íe rekenen op een grote ópËomst!
Tot ziens op 22 ougustus! Oe H.M.V.

KOPIE VOOR ONS DORPSKRANTJE
kon in het vervolg worden ingeleverd bi j:
Honneke Hiddemo, Stotionsweg 23, 9151 JL HoIwerd.



BERICHTEN VAN DE P0LITIE Tweede inzending.
Diverse keren is de politie benoderd over het feit dot de
school ieugd, welke op de fiets noor Dokkum goot, de gehele weg
nodig heeft. Dit omdot zii menen met z'n drieën en soms nog
meer noost elkoor te moeten goon ri iden, zodot tegenliggers
vook genoodzookt ziin om in àe berm-te goon riiden-. Diverse ke-
ren ii hiervoor ook-ol gewoorschuwd. Het bliikt echter niet te
helpen, wont zodro de politie weer uit zicht is goot men weer
op oude voet verder. Een verzoek oon olle ouders/vetzorgers von
kinderen die hierbi! kunnen zi in: "l'loorschuw. ze en wi js ze-op
de mogeli lke gevolgen,,. Een ongevol en/of bekeuring zi !n niet
de leukste monieren om het ol*4" leren.

De zomer stoot voor de deur.
wi ils, wqnneer het weer het toeloot,

von in noor buiten de woning. l'lonneer wii binnenshuis zitten en
wii ziin luidruchtig of hebben de muziek oon, don zo1 de-omge-
viÀg dàor niet direkt hinder von ondervinden. Moor ols-wii in
onzé tuint !es zitten en wi i hebben de muziek op. hetzelfde volu-
me ols binnenshuis (zowel overdog ols's ovonds) en wii proten
op lotere tiidstippen nog luidkeèls, don kon dit vook hinderliik
ziin voor mensen die door niet bii oonwezíg zíin. Veel burenru-

UNDERHALD KN NET UTSTELD WURDE II
Wv tersoa1je ÍÍti tis minsken faactt Jo skilder- en Onder-

lÉlèilrrk.
Ek op nijbou binne wY berekkene.

Foar de selsdoggers steane wy mei ried en died klear
mei ós produkten en adfys.

Ek wy fjochtsje om És minsken oan it wurk te hàlden, en

mei Jo stipe is der noch hiel wat te berikken.

Lit És, en Jo houtwurk net yn'e kjeld stean.
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TERNAARD, tel. 051 98-1 345
HOLWERD, te|.05197-1850



zies ziin hierdoor in de Ioop der ioren ontstoon. Wii verwoch-
t;-* iiet plotseling dot h'et dezé zoner voorol's ovonds stil
zoL zíin in Holwerd nà ait bericht. Denk echter oon ur', omgeving.
Een oràere keer moet u er rnisschien een beroep op'doen.

**
I nbroskpreventie.
ffien deze zomer hun huis weer verruilen voor
een onderkomen elders. Zorg er voorol voor dot uw huis in deze
tiid tegen inbrook is beveiligd. .-

In'dit 6lod ,indt u een foldei over inbrookpreventie. Voor hen
àie geïnteresseerd zíin liggen er folders op de diverse politie-
burot s. De plootseli ike Politie

n.d. J.H.Tuinengo.

VLACiGEN OP VERJMRDAGEN LEDEN KONINKLIJK HUIS EN BIJ ANDERE

BIJZOI\DERE GELEGEITIEDEN .

Hierbi i doen wi i u onderstoond een overzicht toekomen von de
richtlí inen zooÍs die in de .gemeente Dongerodeel zulle1 99|den
ràor É"i vlofgen op ver ioordógen von ledén. ygn het Koninkli ik
H;ia, olsmedé-voor het íIogg"n Ui i ondere bi izondere gelegenhe-

Uw adres voor:

+

*
*
*
*
*

ZINK- en MASTIEKWERK

DAKBEDEKKING

SANITAIR

GAS en IVATERLEIDING

VERWARMING

qELECTRA ,r* ANTENNES
* BLIKSEMAFLEIDERS

INSTALLATIEBEDRIJF
Ti. de JOng Voorstraat 19 - eí51 HD HOLWERD

Tel,05197'132e
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den. Deze richtliinen (welke overeenstemmen met de richtlijnen
von het Ministerie von Algemene Zoken) zíinz
A. Voor uitgebreid vloggen op:

30 opril, Koninginnedog;
4 mei , dodenherdenking, met holfstoks vloggen von-18.00

tol- 20.00 uur,' doorno tot circo 21 .10 uur (zomer-
ti id) vlos in top;

5 mei , notionole bevri idingsdog.
Er wordi don (door en voór rékening von de gemeente) gevlogd
von het gemeentekontoor te Dokkum, het kontoor von openbore
werken te Ternoord, het kontoor von de ofdeling sociole zo-
ken te Metslowier, oIIe openbore scholen, oIIe gemeenteli ike
kerktorens, het wooggebouw in Dokkum, de brondweerkozerne
te Dokkum, het Aylvoh0s te Ternoord en de drie sporthollen
(in Dokkum en Holwerd).

B. Voor beoerkt vloooen oo:
3l ion. , verioordog von de Koningin;
27 opríL, verioordog von de Prins von Oronie;
ó sept., verioordog von Prins Clous;

I 5 dec. , Koninkri iksdog.
Er wordt don (door-en vóor rekening von de gemeente) gevlogd
von het gemeentekontoor te Dokkum, het kontoor von openbore
werken te Ternoord, het kontoor von de ofd. sociole zoken te



Metslowier en de brondweerkozerne te Dokkum. Doornoost wordt
er in Dokkum nog gevlogd voor een 3-to1 bi izondere plootse-
li lke gelegenheden, te weten op 22 ionuori (herdenking gevol-
IeÀen te Dókkum), l4 opril (bevriiding Dokkum) en l5 opril
(bevri iding von Frieslond).

Indien er-in àe dorpen behoefte bestoqt om von de gemeenteliike
kerktorens te vloggen op ondere don de hiervoor onder A. genoem-
de doto, don bestoot doortegen onzerziids geen bezwoor.
Dit extio vloggen kon don o[ ,tt u"r=o"É (ei voor uw rekening)
worden verzorgà door vonwege de gemeente oongestelde "vloggers".
fn voorkomendà gevollen kunt u doortoe rechtstreeks kontokt op-
nemen met degene die dit vloggen ook in het verleden voor u ver-
zorgde, don iel met de diensi-openbore werken te Ternoord (de
heer T.Z.von der Veen, telefoon 05198-1445).

Hoogochtend,
- Burgem. en l,leth. v. Dongerodeel.

DORPS BELA}.IG }IO-}'ERD
is een vereniging, los von velke politieke of
ting don ook, die zich inzet v(xlr de belongen
von Holwerd. Elk lid von Dorpsbelong kon ziin

kerkeli ike rich-
non de inwoners
of hoor grieven,

'lt Amelander Fearh0s'
LiouwerteÍdyk 5 - Holwert Tol. 05197-1207
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Foar at jo brulloften en

Akkomodaasjes fan 15

gearkomsten

oant t 2OO persoanen

Henk en Ha

I Hotel
Kafee
Sliterii
Petit



don we1 lofuitingen over het gemeenteli ik functioneren kwi itbii Dorysbelong, en door dorpébelong oIé redeliik gewichti§e
gespreksportner wordt gezien door de gemeente, zol dit meer ge-
wicht in de school leggen.
Wordt dus lid, opgove bii het bestuur. Een fors oontol nieuwe
leden konden we dit ioor oI weer verwelkomen.
Bestuurssomenstellinq per l-3-84:
-voorzitter : J.R.Moormon, Miedweg 1, LeL.1876
-vice-voorZ.i I.Biermo, Stotionsweí 26, teL.1432
-secr.esse : T.Kuipers-de Groog, Stotionswei 43, teI.l809
-penningm. : K.Kniift, Kerkstroai" 24, tel.l480
- S.de Jong-fJzer, Voorstroot 19, tel.l32ó
- H.Hiddemo-Wiinjo, Stotionsweí 23, teL.1952
- F.v.d.Meer, Beyerstroot 39, l"el.2098

BEJAARDENREIS 1984.
O.p ?7 iuny o s. is het vreer zover. Don kunnen oIIe ó5-plussers
de bloemeties weer buiten zetten.
We vertrekken om kwort over ocht vonof het Bosmo'splein. Het be-
rooft lreer een prochtige dog te worden. Een dog voi verrossingen.
}'le hopen dot veren von u zich zurren opgeven vóor deze reis.
Dot kon door onderstoond strookje in te-vullen, uitknippen en
op te sturen noor:
S.onio. de .1q1e, Voorstr.lg, 915l fD Holwerd, tel.05l97-1326, of
Honneke Hiddemo, Stotionsv.23, 915l .r- Horwerd, tel.05l97-19s2.

De kosten bedrogen f 45r-- per persoon.

hierlongs ofknippen

Noom:

Adres:
geeft zich hierbi i
beioordentocht 1984

Wonneer u een dieet volgt

op ols deelnemer(s) oon de

met *perso ne n .

wilt u dot ook even vermelden?
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