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KORT VERSLAG VERGADERING DORPSBELANG

Van de ruim 400 leden d'ie Dorpsbelang Holwerd telt, waren maar 30
naar de algemene jaarvergaderÏng gekomen, die 7 februari 'in Hotel
Van Duinen werd gehouden. En dat ondanks de mooie film over oud
Holwerd die door onze dorpsgenot'e Ekie van Duinen-Visser vertoond
werd.
Voorzitter R.Moorinan ston'd in z' n open'ingswoord stil bii het feit
dat de gemeente [^lestdongeradeel was opgegadn in het grote Dongera-
dee'l . Mi sschi en, al dus de voorzi tter, i s er vooqDorpsbel ang nu
nog een grotere taak we§gelegd om te bem'iddelen.fïssen onze dorps-
genoten en het gemeentebestuur nu dit,voor ons gevoel althans, ver-
der van ons afstaat. Dorpsbe'lang zal haar best blijven doen om

voor haar dorpsgenoten op te komen'in welke vorm dan ook.
Wil men weten wat de veren'iging van dorpsbelang zoal doet, dan had
men dat kunnen beluisteren in het jaarverslag van de sekretaresse,
waar alle aktiviteiten de revue passeerden.
De voorzitter bedankte de aftredende bestuursleden t.w. de sekreta-
resse Jeltsje H'iddema en de kont'akvrouw Pietje St'ielstra.
De dames Hanneke H'iddema en Sonja de Jong werden met algemene stem-
men gekozen..
Keimpe Knijft beheerde ook in .l983 de financiën van de verenig'ing
en dat was, aldus de kascommissie, prima in orde bevonden.
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Na de rondvraag kreeg Ekie van Duinen-V'isser de gelegenheid om de
film over oud Holwerd te vertonen. De film liet zien hoe men vroe-
Eer leefde, woonde en werkte in Holwerd. Het publiek zorgde zelf
voor veel commentaar bij de beelden.
Na een goed geslaagde vergadening en een gezell"ige avond wenste
de voorzitter de aanwezige raadsleden en de leden van dorpsbelang
een wel thuis.
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MN ALLE IN}JONERS VAN HOL}IERD e.O.

Muziekveren'iging "Crescendo" is van plan zaterdag l9 mei een

ROMMELMARKT
te houden. t,Jilt U alle rommel d'ie U kwijt wilt of moet voor ons be-
waren, wij halen d'ie rommel 'in de maanden maart en april bij U op.
Is er rommel b'ij die U besl'ist eerder kw'ijt wilt of moet, dan kunt
U d'it naar de heer S.Boomsma, Stationsweg 38'in Holwerd brengen.

Wij hopen op alle medewerking van a I I e Holwerders !!
Het bestuur van
"Crescendo" - Holwerd
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EERSTE INZENDING I984

de pof itie in het blad van Dorpsbe'lang

om een mogelijke kloof tussen
nemen of te verkleinen.

dit apparaat en de bevolking weg te

Vaak wordt de plaatselijke politie nog gezien als een persoon, die
gehee'l los van de bevolk'ing staat en alleen maar bonnen u'itdeelt.
Ten tweede
om-Ae 6evolking te informeren of te wijzen op bepaalde dingen die
aktueel z'ijn.
- Dit kunnen bijvoorbeeld zijn situaties waarin verbetering moet

komen en waarin het dorp of de buurt een belangrijke ro1 speelt.
- D'it kunnen zi jn tips/voor'lichting over bi jvoorbeeld hoe onze

woningen te beveiligen z'ijn tegen inbraak. Algemeen gezegd, din-
gen waarmee we'iets kunnen doen en waarmee wè het met elkaar le-
ven in een dorp aantrekkel'ijker kunnen maken.

BERICHTEN VAN DE POLITIE

U zult zich afvragen waarom
schri jft.
Ten eerste



In dit eerste bericht willen wij a1s politje ook eens iets vanons
laten horen als iets goed ging.Wij bedoelen hiermee de oude-jaars-
nacht 83/84
Veel al werden erin di e nachten onnodi ge verni el i ngen gepl eegd.
Mensen/instellingen en de gemeente, die zich van geen kwaad bewust
waren, moesten dit dan ontgelden. Zo'n oude-jaarsnacht koste dan
meestal vele du'izenden guldens. (ait geld kan anders worden ge-
bru'ikt )

De laatste oude-jaarsnacht is 'in Holwerd bijzonder rustig verlopen.
De jeugd en waarsch'ijnl'ijk ook de ouders (met het wijzen op de mo-
gelijke gevolgen), hebben bewezen dat zo'n avond/nacht ook leuk ge-
vierd kan worden. D'it laat bij ons een zeer goede indruk achter.
Hopel i jk kunnen wi j vol gend jaar op een zel fde man'ier terugbl 'ikken .

Buiten deze veelal algemene mededelingen, is het natuurlijk altijd
mogelijk indien U zelf vragen of problemen hebt, deze ons voor te
I eggen.

De pl aatsel i jke pol'itie
n.d. J.H.Tuinenga

*********
Keimpe Kni jft gaat i.p.v. Jelte H'iddema de
Volkstuinen beheren.
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VLIEGEN BOVEN DONGERADEEL ???

Graag zou ik langs deze weg eens ruchtbaar-
heid willen geven aan een nieuw hobby feno-

meem, een nieuwe vorm van luchtvaart, name-
'l i j k het zgn . bromv I 'i egen .

Deze vederlichte vliegtuigjes, ook wel micro-
of ultralights genoemd, verschillen in wezen niet veel van de toe-
stelletjes waarmee mannen als de gebr. t^lright, 81ériot en Fokker

in de begintijd van de vliegerij mee probeerden te vliegen. Echter

de latten hebben plaatsgemaakt voor aluminium buizen, het linnen
is vervangen door nylon en de motor is door en door beproefd.Maar

de vl'ieger zit weer in de open lucht en bestuurd zijn toestel hoofd-



zakelijk met zijn lichaam.

De prestaties zijn u'iteraard niet erg hoog; de snelheid ligt tussen

de 60 en de 100 km per uur. Bovendien mag men niet lager dan 150m.

en niet hoger'dan 300 m. Kortom, echt toestelleties voor de plezier-
vf iegerij a'l zijn er zelfs toestel1en aangeboden als Iandbouwsproei-

vf iegtuig en fotovliegtuig.
In feite'is men nog maar vijf jaar met deze ultralights bezig,maar

zij hebben zich snel vermenigvuldigd. In de Verenigde Staten waar

het allemaal begon, vliegen er a1 ruim 50.000 en in Engeland is
men al over de 800 heen. In Nederland stonden er op I nov. i.l.86
ingeschreven. Deskundigen voorspellen deze Ultralights een grote

toekomst. In die toekomst, zegt men, zullen er op den duur vier-
entwi nti g ve'ldjes z'ijn versprei d over het hel e I and, waar ULV ' s

mogen vertrekken en landen. 0p dit moment z'ijn het er slechts vier.
Een ULV terrein hoeft niet de afmetingen van Schiphol te hebben;

een grasstrook van ongeveer 200 m'lang en 30 m breed wordt voldoen-

de geacht,.BaaI in de directe omgeving mogen natuurlijk geen hoge

obstakels voorkomen.

t,Jij, en dat zijn enkele enthousi'astelingen uit deze regio, hebben

h'ierop di rekt i ngespeel d en wel bi j de R'ijksl uchtvaartdi enst i n
Den Haag een machtig'ing aan te vragen voor een eventuele ingebruik-
name van een vliegveldje. Vervolgens toestemm'ing van de e'igenaar

en van de burgemeester van deze gemeente en er zou gevlogen kunnen

worden. Echter tot nu toe 'is geen geschikt terrein gevonden.

Daarom: Mochten er onder U mensen z'ijn die hiervoor en'igsz'ins warm

lopen of die een gedeelte van hun grasland van bovengenoemde af-
met'ingen'in de omgeving van Holwerd willen verhuren, dan houden

wij ons warm aahbevoïen.
J. V'isser

*****Ore-Tun 
8 - te1.?528

:


	IMG
	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003

