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Een níeuw verenígingsjaar staat voor de deur en er liggen weer genoeg werkzaamhe-
den op ons te wachten, waar we zeker vol goede moed aan begínnen.
Allereerst zullen we proberen die mensen te benaderen die híer zijn komen wonen
met het verzoek lid te Worden van onze vereniging. ln de loop der tijden blijken er

toch redelijk veel mensen te zijn die nog niet lid zijn omdat ze nooit benaderd ziin.
Ook wii zijn vaak niet op de hoogte van alle wijzigingen die zich voordoen in het
dorp en de gemeente wil ons niet doorgeven wie er in het dorp zijn komen wonen
om reden van privacy. Daar kunnen wij best inkomen dus we zceken nog naar een

andere methode om dat aan de weet te komen.

Zoals u kunt zien is de opmaak van de voorpagina veranderd. Het silhouet van Hol-
werd is (misschien tiidelijk) vervangen door het nieuwe wapen van het dorp met na-

me ook om u er kennis van te laten nemen.
De bovenste baan ís diep blauw met hierin een witte maan, voorkomend in het wa-
pen van Ameland, symbolisercnd de betrokkenheid van Holwerd met het eiland. Het
blauw symboliseert de waddenzee. Het blauw heet hier lazuur. De grote halve ovaal

hieronder is geel van kleur, in de heraldiek goud genoemd. (heraldiek = wapenkunde)
Hierin is geplaatst de keel (rood) gekleurde staf van Mercurius. Mercurius is een

Romeins mythologische god en wel de god van de koophandel, de dichtkunst en de

dieven. Om de laatste twee bijbaantjes van de god even te vergeten komen we dus
uit op - god van de koophandel -.

Holwerd is van oudsher een handelsplaats en vandaar dat voor deze symboliek is ge-

kozen. Hieronder de bijbehorende vlag die altijd iets eenvoudiger is en waaruit de

maan is verdwenen.
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Over Mercurius valt verder te melden dat hii de bode
der goden was en gevleugelde voeten had en ook wel
Hermes werd genoemd.

Federatie dorpsbelangen;
al eens eerder hebben we in een artikel aandacht besteedt aan de vorming van een

federatie van alle dorpsbelangen in de gemeente dongeradeel.
Tot op heden was het zo geregeld dat de dorpsbelangen van de voormalige gemeen-

te West-dongeradeel een jaarlijks overleg met elkaar hadden. Deze dorpsbelangen ko-
zen uit hun midden een bestuur, bestaande uit drie mensen, min of meer gelijkelijk
verdeeld komend uit 1)de lijn Raard - Brantgum - Holwerd,2) de liin Hiaure -

Hantum - Temaard en 3) de liin Hantumhuizen - Nes - Wierum. Het theel stond
de laatste jaren onder voorzitterschap van Holwerd in de persoon van Fokke van

der Meer.
Elke vereniging van dorpsbelang kon problemen inbrengen die deze federatie dan
weer doorspeelde aan b.v. de gemeente of een andere instantie. De input vanuit de

dorpen bleek echter zee.r gering te zijn zodat het geheel niet erg goed functioneerde
en op de laatst gehouden vergadering de vraag rees of doorgaan in deze vorm nog
wel enige zin had. Per slot van rekening zit niemand te wachten op nog meer verga-

deringen.
Op de vergadering werd door Holwerd in het midden gebracht dat het niet functío-
neren ook te maken heeft met het feit dat op deze avonden veel zaken ter tafel kwa-

men die te maken hadden met het werk van de Waadkrite, een provinciaal project,
geleid vanuit Ternaard alwaar de heer H.Rozema het projectburo bemand. ln het
kort komt het hier op neer dat de provincie een bepaalde geldsom ter verdeling aan-

biedt om de kleine kernen te helpen projecten op te zetten of voort te zetten. Ande-
re dorpen brachten hun projecten in waarvoor men geld hoopte te ontvangen. Hol-
werd echter komt hiervoor niet in aanmerking daar het dorp te groot is en zelf nog

teveel voorzieningen heeft. (DB; een wat vreemde benadering want je wordt in feite
gestraft voor het feit dat je de zaken nog goed voorelkaar hebt. Gelukkig bestaat er

de kans dat het nieuwe kleine kernen beleid wel Holwerd zal omvatten, al spreekt
het ontwerpplan nog van dorpen met minder dan 15@ inwoners)
Holwerd zat er dus altiid wat voor spek en bonen bij hetgeen het slagen van derge-

lijke vergaderingen niet bevorderde.
De federatie van dorpsbelangen van voormalig Oost-dongeradeel was op uitnodiging
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van 'west' ook aanwezig en vertelden dat het bij hun wel goed functioneerde. Over
ons voonitel om geheel samen te gaan, dus oost en west gezamenlijk ca 20 vereni-
gingen van dorpsbelangen, reaperde men dus niet al te enthousiast, bang dat het ge-

heel dan ook niet zou functioneren. Gezien echter de problematiek waar alle dor-
pen mee zitten en veel daarvan komt op hetzelfde neer, besloot oost deze vraag
voor te leggen aan hun vergadering in april. Men zou proberen hun leden over te
halen deze fusie aan te gaan zonder verdere restricties die men aanvankelijk op het
oog had; twee aparte besturen die gezamenlijk vergaderen. Ons inziens kan het al-
leen werken wanneer er één bestuur komt, je kunt dan nog afspraken maken over
waar deze bestuursleden vandaan moeten komen doch een strikte gelijke verdeling
over oost en west is o.i. ook niet eens nodig. Het gaat er meer om om mensen te
krijgen die enthousiast zijn en niet die er tegen wil en dank inzitten. Ook dan zal
het snel afgelopen zijn met de samenwerking.
De teneur van de vergadering ging over het gevoel dat er leeft bij alle dorpen dat
Dokkum langzaam-aan alles naar zich toe trekt. Dit gaat nauwelijks merkbaar, echt
te bewijzen is het niet, je hebt er geen vat op. Juist om iets meer greep te krijgen
hierop is besloten tot samenwerkíng.
Het huidige federatiebestuur west staat onderleiding van J. van Sinderen, Brantgum,
sekretaris F. Visser uit Nes en nieuw toegevoegd uw voorzitter. Laatstgenoemde
verbind hier echter wel de voorwaarde aan, dat er in april wordt besloten tot een
fusie met'oost'.
Wij houden u op de hoogte.

MODESHOW
van strand lbad I vriietijdskleding
op woensdag 27 april in ,,'t Sintrum" te Holwerd.
Aanvang: 20.00 uur, m.m.v. mannequinschool Gepke van Vrieslandt,
door Bron Mode en Wonen i.s.m. bakkerij Bouma, Spar f .Schaap.
Voor verdere informatie: zie raambiljetten.

Zaken waar we ons in de nabije toekomst over willen buigen zijn de volgende:

bekiiken of er verkeersremmende maatregelen genomen kunnen worden op de sta-

tionswei waar vaak onwaarschijnlijk hard wordt gereden en dan ook nog vaak
door doorgaande coureuni die dus in het dorp zelf niets te maken hebben, en die
dus net zo goed de rondweg kunnen nemen, daar is deze tenslotte voor,
Eerder werd dit al eens afgewezen door de gemeente omdat de stationswei te smal
zou zijn voor verkee rsbelemmerende maatregelen.
Wij hebben echter de indruk dat de weg door Brantgum niet veel breder was voor
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en gesloopt.

Het idee van de aanleunwoningen was in een eerder stadium afgewezen door de

woningstichting, in ieder geval hadden ze er niet meer op gereageerd. Wanneer alle
pogingen mislukken dan gaat een bestuur uiteraard verder met het maken van plan-

nen en stelt men zich in op de nieuwe situatie zonder het voorhuis en gaat men daar
voordelen van zien zoals het enorme uitzicht dat de ouderen gaan kriigen.
Uiteraard ís het zeer begrijpeliik dat de mensen enigszins emotioneel reageren op de
komende sloop. We hebben daarom als bestuur van dorpsbelang contacten gelegd

met de woningstichting en de gemeente al is dit nog in een informatief stadium
waarbij ons echter gebleken is dat de deur niet direct voor onze neus is dicht gegooid

maar men voorzichtig líet weten hier wel eens verder met betrokkenen over te willen
praten, hetgeen we op korte termiin willen doen. Op voorhand moeten we er vanuit
gaan dat sloop een onontkoombaar gegeven is maar zolang er leven is zolang is er
een voorhuis en we zullen ons best er nog eens voor doen. We houden u op de hoog-
te.

Op aangeven van de buurt zullen we pogen de bushokjes nu voor eens en altijd van

een dusdanige verflaag te laten voorzien dat het bekalken hierop uiterst moeizaam
zal worden. We zullen met de eigenaar híerover praten.
De jeugd te vragen met deze flauwekul te stoppen zal zeker wel niet helpen!

Onderstaand ís afgedrukt het ontwerp van de nota kleine kernenbeleid in de provin-
cie Friesland 1988-1995 en de reactie hierop van de FLD, de nota in samenvatting.
Het probleem is een beetje dat Holwerd nog niet wordt gerekend onder kleine ker-
nen omdat het meer dan 1500 inwoners heeft. We willen echter proberen via de po-

litiek en mogelijk via de Waadkrite ook grotere dorpen onder deze nota te laten
vallen daar er bepaalde projecten uit het fonds gefinancieerd kunnen worden,denk
b.v. verkeersvertragende maatregelen.
Het project Waadkrite houdt met invoering van dit nieuwe beleidsplan op te bestaan

en maakt de lopende zaken af.
Samenvatting:
Handhaving en versterking van de bestaande kernenstructuur blijft noodzakelijk om
een evenwichtige spreiding van verzorging en voorzieningen in Friesland te behou-
den. De versterking van de positíe van de kleine kernen heeft voor de provincie dan
ook hoge prioriteit. Ten behoeve van dat beleid is een Sectiefonds Kleine Kernen in-
gesteld. Er wordt een ondersteuningsbeleid kleine kernen gevoerd in een beperkt aan-

tal gebieden in de provincie; zo'n gebied krijgt extra aandacht en middelen geduren-

de 4 jaar. Door middel van het sectorbeleid kleine kernen zijn er provinciale subsi-
dies mogelijk voor dorpsaccomodaties en voor de laatste winkelvoorziening.
UITGANGSPUNTEN van het beleid voor de komende jaren zijn: het lopende onder-
steuningsbeleid wordt voortgezet en afgerond; het bestaande sectorbeleid wordt ge-
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continueerd; er wordt een algemeen stimuleringsbeleid voor alle kleine kernen ont-
wikkeld, waarvoor gpmeenten en dorpen primair verantwoordelijkheid dragen en ini-
tiatieven ontwikkelen. Het kleine kernenbeleid kent de volgende doelstellingen: ver-
sterking van het draagvlak (woningbouw); behoud en versterkin€- van;;voorziening-
enniveau; stimulering van dorpsvernieuwing; stimulering van kleinschalige werkge-
legenheid; verbetering van bereikbaarheid; ontwikkeling van kleínschalige recÍeatieve
voorzieningen.
Van gemeenten wordt het ontwikkelen en vaststellen van een beleidsplan voor de
kleine dorpen verwacht, in overleg met de dorpen. Vanaf l juli 1989 is zo'n plan
een voorwaarde voor subsidiëring. De provinciale subsidiëring draagt een aanvullend
karakter en is gebonden aan maxima.
Ter activering en stimulering van het gemeentelilk kleine kernenbeleid, zal de pro-
vincie een consulent aanstellen, vooralsnog voor 3 jaar.

Het kleine kernenbeleid wordt gefinancierd uit het Aktiefonds Kleine Kernen; dit
wordt gevoed met prov. en rijksmiddelen. Reeds aangegane verplichtingen hebben
o.a. betrekking op het lopende ondersteuningsbeleid en het voort te zetten sectorbe-
leid. Voor de periode t.e.m. 1990 is er een vrije beleidsruimte van ruim 5 miljoen
gulden. Daarmee kan het algemene stimuleringsbeleid gevoerd worden. Ook de con-
sulent moet worden gefinancierd uit dit Aktiefonds.
De prov. is voornemens om voor de periode 1991 t/m 1995 jaarlijks f 8@.000,-- bii
te dragen aan het Aktiefonds Kleine Kernen.
FLD.
Foar alle lytse doarpen: Gemeenten moatte mei eigen beliedsplan komme.
len fan de punten fan krityk fan de FLD op it Streekplan wie, dat der neat gjin
dÉdlikens yn stie oer it takomstige stipe-belied foar de lytse doarpen. Mar sjoch, yn
aug. kaam de Provinsle mei it 0ntwerp fan de 'Nota kleine kernen-beleid in Fries-
land van'88-'95'. Dy notysje fertelt wat mear oer it kommende belied. De FLD sil
seker in réaksje jaan. Ek oaren kinne dat dwaan. As der guon dizze nota graach ha

wolle, dan kinne se dy rjochtstreeks by de Provinsje freegje, marde FLD kín jimek
wol gerive. Hjir-0nder enkelde koarte punten ít dizze nota.
It takomstige lytse-doarpe-belied sil tenei rjochte wëze op alle lytse doarpen en net
mear op spesjale gebieten. De 'stipe-kriten' dy't no noch draaie, sille harren wurk
wol gewoan dien meitsje kinne. Dérnëst begiint dus no al in algemien stipe-belied.
Oant-te-mei 1990 sil de Provinsje dér elk jier 1 milj. foar Ítl0ke, plus 720.000 yn't
jier Ít it lsP-potsje foar de lytse doarpen.
Ut it oersicht fan de finansjele middels en ferplichtingen komt nei foaren dat de
Prov. yn it skoft '87-'90 noch plm. 5 mill. br0ke kin foar it nije algemiene stipe be-

lied. Projekten, dy't net foar oare provinsjale potsies yn oanmerking komme, kin
hjirut dan in bydrage krije fan op syn meast 25 o/o tan de kosten ta heechÉt
f 75.000,--. De provinsjale bydrage sil lykwols noait heger wëze as dy fan de gemeen-

te sels.
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Dérnést is der dan noch it jild foar doarpsh0s-plannen (2 milj. oer 4 jier) en kin
noch in goede bestimming socht wurde foar it ISP-jild fan '87-'90, meiinoar 2,8
miljoen. HOE KIN lN DOARP OAN DAT JILD KOMME?
Yn de stipe-gebieten gong en giet dat fia de behanneling fan de plannen yn de
Streek-kommisjes. Foar it nile belied, skoot de Prov. de ferantwurdlikens nei de ge-

meenten ta. Dy sille mei goede plannen foar de lytse doarpen by de Provinsje oan-
klopje kinne. De Prov. fenruachtet fan de gemeenten, dat se meikoarten in eigen ge-

meentlik belieds-plan foar de lytse doarpen meitsle. Yn sa'n plan moat nei foaren
komme, hoe't de gemeente in goede takomst foar dy doarpen befoarderje wol. As
de gemeente op gr0n fan dat plan dan saken oanpakke wol, dan kin in bydrage fre-
ge wurde Ít it nije provinsjale stipe-belied. Nei 1 july 1989 wol de prov, sa'n ge-

meentlik belieds-plan ferplicht stelle, om yn oanmerking komme te kinnen foar in
bydrage. Om de gemeenten by it opstellen fan sokke belieds-plannen te helpen, wol
de prov. 3 jier in eigen konsulent oan stelle. Dy moat dan ek betelle wurde Ít it
aksje-f0ns. Dy provinsjale amtner moat betelle wurde Ét it aksje-fOns. Tagelyk wurdt
steld, dat de FLD sa'n persoan net yn tsjinst ha kin. De FLD krijt der oars ek net
ien by, om de Doarpsbelangen te helpen yn dit nije gehiel, lyk as de 6 meiwurkers
no diene of dogge yn de 6 stipe-gebieten.
De rol fan de Doarpsbelangen yn dit gehie!.
Yn grutte halen komt dat op 2 dingen del:
1) Der by de gemeente op oan stean, dat se net te lang wachtet mei it meitsjen fan

ín belieds-plan foar de:doarpen. Dat moat gjin djoer dik plan wurde. De keunst is,

om koart en dÍdlik oan te jaan, hoe't de gemeente it béste de leefberheid fan de
doarpen ferbetterje kin. ln soad gemeenten sille, foar sa'n plan, gebr0k meitsje kin-
ne fan oarc belieds-stíkken. Sa havvwe guon gemeenten hiele goede dingen stean yn
in mear-jierren-plan foar doarps-fernijing, wenningbou-belíed, of wolwëzen.

2l Der foar soargje, dat der goede dingen oer it doarp opnommen wurde yn it ge-

meentlik belieds-plan.
Ek hjir moat wer warsköge wurde foar omslachtige ferhalen, of wiidweidige goede

bedoelings. Belieds-plannen foar lytse doarpen moatte in praktyske opset hawwe,
mei tagelyk genöch frijheid om it plan oan te passen oan nije ideeën, of net fer-
wachte mooglikheden.

De FLD wol it sels net litte by de boppe-steande opmerkingen. Dat soe wat al te
maklik wèze. De bedoeling is om, ek yn eigen fermidden, fierder nei te tinken oer
de gaadlikste foarm fan de gemeentlike belieds-plannen. Yn elk gefal sille wy de le-

den-Doarpsbelangen hjir mear ynformaasje oer jaan.

ln earste oanset kin al j0n wurde op de FLD-kritei0n.

Begin februari had de gemeente dongeradeel nog geen beleidsplan voor de dorpen
ingediend bij de provincie alhoewelde termijn waarop dit moest gbeuren feitelijk al

verstreken was. Naar wij vernemen zijn er meer gemeenten die dit hebben verzuimd.



Het kan bij de provincie gemakkelijk de indruk geven dat de gemeentebesturen er
zelf niet erg in zijn geihteresseerd en dat werkt voor provinciaalbestuurders niet erg

stimulerend.
Middels de gezamenlilke dorpsbelangen (de federaties) is de gemeente gevraagd zo
snel mogelijk met dit plan te komen waarna het eerst besproken kan worden met
de dor,en' 
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Gaarne vragen we nog eens uw aandacht voor het zelfcomposteren waardoor het mo-
gelijk wordt minder afval op de stoeprand te zetten hetgeen ons allen en het milieu
ten goede komt.
De gemeente geeft f 50,- subsidie op een compostvat, mits niet zelf vervaardigd. Een

aankoop-bon dient u te overleggen om dit geld te krijgen.
,Van meer dan de helft van uw huis-
vuil kunt u zelÍ compost maken:
DAT GOOIT U TOCH NIET WEG ?

Doe mee met de huis-, tuin- en keu-
kenkringloop.
Vuilverwerking: 'n steeds groter pro-
pleem. De afvalberg groeit, maar dat
kan niet onbeperkt doorgaan. We moe-
ten voorkomen dat waardevolle grond-
stoffen verloren gaan en eryoor zorgen
dat deze stoffen waar mogelijk via
kringloop opnieuw gebruikt kunnen
worden. Dat is waken over ons milieu,
en over onze portemonnee.
Vuilverwerking: een kostbare zaak.
Momenteel wordt het merendeel van
ons huisvuil gestort op de daarvoor
bestemde stortplaatsen. Naast de kans
op bodemverontreiniging nemen deze
stortplaatsen erg veel (schaarse) ruim-

te in beslag. Een groot deel wordt verbrand in kostbare verbrandings-installaties, een

ander deel wordt tot compost verwerkt en een nog kleiner deel wordt door middel
van scheidingsinstallaties opgesplitst in bruikbare componenten. Al met al venruer-

kingssystemen die momenteel reeds erg kostbaar zijn en die door de steeds strengere

milieu-eisen in de toekomst steeds kostbaarder zullen worden. Bovendien gaan bij
een aantal van deze systemen erg veel waardevolle grondstoffen verloren, hetgeen uit
het oogpunt van grondstoffenbehoud en energiebesparing dient te worden voorkomen.
Alleen met elkaar kunnen we daar wat aan doen.
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Scheiden aan de bron: voorkomt verspilling, bevordert kringloop.
Een wezenlilke bijdrage aan oplossen van het vuilvenruerkingsprobleem is het scheiden
van huisvuil aan de bron zoals: glas, papier, textiel en plastic. De glasbak en papier-
en kledinginzamelakties zijn stappen in de goede richting. Een erg belangrilke bijdra-
ge aan het beperken van de afvalstoffenstroom kunt u zelf ook leveren door groente-,
fruit-, tuin- en keukenafval te venryerken tot compost. Wist u dat meer dan de helft
van het huisvuil op die manier te verwerken is?

Zelf compost maken: milieubewust werken aan het vuilprobleem!
Compost is een oergezonde organische meststof om de bodem te verbeteren. Door de

natuur haar gang te laten gaan creëert u uw eigen kringloop èn u beperkt de hoe-
veelheid huisvuil tot de helft. Zelf compost maken heeft vele voordelen: u leverteen
positieve bijdrage aan het milieu, u houdt er prima tuinmest aan over en ... u heeft
er een dankbare, leuke hobby aan.
Wat is compcteren?
Composteren is een proces waarbij organisch afval, zoals groente-, fruit- en keukenaf-
val, door bacteriën en schimmels wordt veranderd in een aardachtige massa: compost.
Bii dit afbraakproces zijn kleine bodemdiertjes als wormen en larven behulpzaam. Bij
het maken van compost komt warmte vrij, die kan oplopen tot 40 à 45oC. Daardoor
wordt de aktiviteit van de noodzakelíjke micro-organismen nog eens extra bevorderd.
Compost maken is eenvoudig, de natuur doet het meeste werk. U hoeft alleen te
zor(pn voor organisch afval en de juiste omstandigheden.
Organisch afval: 't komt uit de bodem en 't hoort er weer in thuis.
Alle afval dat biologisch afbreekbaar is komt in aanmerking voor het zelf compost
maken. U kunt daarbij denken aan afval uit de tuin, groente- en fruitafval, keukenaf-
val, bloemresten en etensresten, mest en strooisel van kleine huisdieren. Papier is op
zich composteerbaar, maar het is beter dit apart te bewaren omdat ingezameld pa-

pier makkelijk opnieuw te verwerken is. Plastic, nylon en andere kunswezels en de

inhoud van stofzuigerzakken alsmede textiel , zand en kattenbakwlling, horen in dit
rijtje niet thuis.
Compost: een prima mesBtof voor de tuin.
Organisch afval wordt binnen 3 maanden afgebroken tot compost. Dit kan zowel
aan een open composthoop als in een afgesloten compostsilo. Een compostsilo is

daarbij te preÍerenen, omdat deze hygiënischer is en minder tuinruimte in beslag

neemt. Tijdens het composteringsproces slinkt de hoeveelheid afval enorm. Uiteinde-
lijk houdt u een prima meststof over voor uw sier- of moestuin.
!n iedere tuin hoort een compostsilo.
U begrijpt dat uw gemeente het zelf maken van compost op alle mogeliike manieren
wil bevorderen. Daartoe hebben wij contact opgenomen met het grootste vuilverwer-
kingsbedrijf in Nederland, de N.V. Vuilafvoer Maatschappij VAM.
Op basis van ervaring en onderzoek heeft dit bedrijf een compostsilo ontwikkeld,



die u een optimaal resultaat garandeert. Deze compostsilo is makkelijk in het ge-

bruik en bovendien biizonder hygiënisch.***

VERSLAG JAARVEBGADERING 23-2-88 in 't Amelander Veerhuis.
.De voorz. kon deze avond 19 leden welkom heten. We hadden de opkomst graag gro-
ter gezien. Notulen en jaarverslag werden gelezen en goedgekeurd. Jaarverslag pen-

ningmeester, ook dit was prima in orde volgens de kascommissie Colmer en Vellinga.
Colmer was aftredend. Als nieuw kascomm.lid werd benoemd dhr. M.G.J.van der
Meulen van de Voorstraat.
Bestuursverkiezing, aftredend waren D.Wassenaar en mw. J.Bierma. Mw. J.Osinga-
Poortma en dhr. Van Zanden waren hier kandidaat voor, en werden met algemene
stemmen gekozen, en hebben deze funktie aangenomen.
Mededelingen: Het dorpskrantje wordt in de toekomst alleen bij de leden bezorgd.
Het zal versierd worden met ons dorpswapen. Ook bij de nieuw inkomenden zal een

krantje als welkom in Holwerd door de brievenbus gaan. Mr. De Jager van de Hoge
buurt ging hier nog even op in. Hij en zijn gezin wonen nu een goed iaar in Holwerd.
Ze wonen graag hier in Holwerd; het was hier goed toeven zei hij. Ook de fam.
Jager kreeg als nieuwe bewoners in Holwerd het krantje in de bus, wat zeer op prijs
rnrerd gesteld.

Het bejaardenhuis Nijhof: hierover was een hele discussie. Hier in Holwerd vindt
niemand het zo leuk dat het voorste gedeelte van Nijhof zal moeten worden afgebro-

ken, niet alleen om het pand opzich, maar ook waar gaan straks onze mensen naar

toe als in Nijhof geen plaats meer is. Dhr. F.ldsardi heeft hier een heel betoog over
gehouden, maar ze zien geen mogelijkheid om dit instand te houden. We moeten in
Friesland 80 plaatsen gaan inleveren. We moeten blij zijn, dat Holwerd niet zonder
een bejaardenhuis komt te zitten. Ook kwamen er vragen uit de zaal oÍ het niet mo
gelijk was om daar aanleunwoningen van te maken, maar ook dit zit er niet in. De

kosten zouden veel te hoog worden, vooral onderhoud- en stookkosten - en ja we

moeten bezuinigen. Dorpsbelang zal proberen om samen met het stichtingsbestuur
en gem, en woningstichting nog eens rond de tafel te gaan zitten, en over dit pro-

bleem te praten.
Rondvraag: dhr. De Jager die had al eens gezegd dat hij hier graag woonde, sprak
dat het van groot belang is, om samen met het dorpsbelang, de basis in Holwerd wat
te versterken, door eens met de gemeente en woningstichting over leeg-stand in Hol-
werd te praten, om b.v. de leegstaande huizen (dus de huurhuizen) in de verkoop te
doen, om op deze manier wat meer mensen hier naar toe te halen. Dat bevordert de

leefgemeenschap door de gaten op te vullen enz. Naar zijn inzicht krijgt Holwerd
een betere woonkern.
P.v.Ploeg vond dat er in Holwerd maar eens een himmeldeí moest worden gehouden,

want in en om Holwerd is het wel een vervuilde boel, overal plastic, blikjes enz.

I
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Mensen neem toch uw afval mee naar huis en laat het niet overal slingeren, op de-
ze manier houd u Holwerd schoon. Hondenbezitters neem een zak en schepje mee
zodat niemand last van uw hond heeft.
J.Bleinsma had het ook over Aagjes Hoek. Daar wordt ook weer veel vuil gestort op
de bietenafslag. Metwerterwei: precies hetzelfde. Mensen waarom toch. Eens in de
week komt de vuilniswagen langs en die nemen toch graag deze rommel mee.
Dhr. Van der Meulen uit de Voorstraat vroeg nog iets over de parkeerhaven - eind
Voorstraat. Deze is veel te dicht op de hoek wat nogal eens problemen met zich
mee brengt. Hier zal aandacht aan worden besteed.
ldsardi vond het een prachtig streven van het taxibedriif Diikstra, om als er ontspan-
ningsavonden in het rusthuis zijn, de oudere mensen uit de dorp daar naar toe te
brengen. Hans Visser vroeg of zoiets niet beter samen kon gaan met de buurNereni-
gingen, dan bereik je meer mensen. Besloten is om de buurtver. hierover te benade-
ren. Ook kunnen GGplussers zelf Dijkstra bellen als er een ontspanningsavond is in
het rusthuis, hij haalt u en brengt u weer veilig thuis.
De voorz. bedankte de heer Wassenaar en mw. J.Bierma voor hun werk binnen het
bestuur. Als dank werd hun een plant aangeboden. De voorz. sloot daarna de verga-

dering en bedankte ieder voor zijn aanwezigheid, en wenste hun wel thuis: tot het
volgende jaar' 

** * *

WIST U wat het dorpsbelang alzo deed in het jaar 1987?

ledere maand een bestuursvergadering (soms twee keer).
1 1 febr.

3 maart
10 maart
12 maart

28 maart

21 april

30 april
6 mei

1 juli

16 sept.

was er een informatieavond in Oenkerk bij 'Buro Fyn'. Ondenruerp: Hol-
werd kem.
een informatieavond in het Amelander Veerhuis.
een zitmiddag over het bestemmingsplan Holwerd.
over het dorps-vernieuwingsplan.
Er was een vergadering van de gemeente. Onderwerp: 'Himmeldei'.
een optreden van het programma van 'Los Vast' met Jan Rietkamp.
(hier voor vele weken vergaderd)
weer een vergadering bij de gemeente. Onderwerp: 'Tweede woningbeleidl
Opening van de Sneupwinkel van de fam. Kerkhof.
voor de jeugd in het Sintrum, de verkoop en ruilbeurs van hun spulletjes.
vergadering in het gemeentehuis van het overlegorgaan.
Mei was er de opening van het Jeugdgebouw 'de Sound' aan de Visweg.

is de Club 60+ weer op reis geweest.

Dan was er nog de opening van de vernieuwde Sparlwinkel van de familie
Schaap, en de opening van de nieuwe drogisterij-zaak 'Jantien'.
een bijeenkomst in het Bolwerk van de gemeente. Onderwerp: Dorpswapen'

Nog een vergadering bij de gemeente. Onderwerp: Recreatiewoningen.
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Het uitreiken van het boek over de geschiedenis van de Ned.herv.kerk aan het dorps-
belang. Ook mochten we het heugelijke feit meevieren van het prachtige Scheurer-
orgel daterend van 1852, dat volledig gerestaureerd is en wat weer in gebruik is geno-
men op 6 febr. jl.
Dit waren zo een paar dingen over vergad::,ln ., aktiviteiten van Dorpsbelang.

HET ORGEL IN DE NED. HERV. KERK OPNIEUW IN GEBRUIK GENOMEN.

Zaterdag 6 febr. 1988 is het geheel gerestaureerde orgel in de Ned.herv.kerk opnieuw
in gebruik genomen. Het orgel is in de jaren 1850-1852 in opdracht van de floreen-
pligtigen en kerkvoogden gebouwd door de orgelbouwer Johann Christoff Scheuer en
zijn zonen Jan en Georg uit Zwolle. Deze uit Duitsland afkomstige familie heeft ver-
schillende orgels in het noorden van ons land gebouwd, zoals het orgel in de herv.
kerk van Woudsend, Hoogeveen en Oldemarkt. Later is de fa. verhuisd naar Z.-AÍrika
Het orgel in Holwerd heeft twee klavieren en een voetpedaal. ln het hoofdwerk zijn 9
registers gebouwd, in het positief 6 en in het pedaal 5. Mede door de grote hoogte
van het kerkgebouw is er een hoge orgelkast aanwezig met een heel bijzonder, hoog,
frontwerk. De inwijding heeft plaats gevonden op 29 aug. 1852 onder leiding van
Ds. Geert Rieuwerts Wierenga.
ln 1906 was het orgel aan een grote onderhoudsbeurt toe. Ook was het toendertijd
gewoonte om orgels aan de 'tegenwoordige'tijd aan te passen. Zowerd in 1907 het
orgel geheel opgeknapt en verbouwd. Het buitenwerk en het front bleef in de oor-
spronkelijke staat. De windladen werden verwisseld, de speeltafel van de organist
werd vanaf de achterkant naar de zijkant gebracht. Door deze operatie werden bijna
alle frontpijpen stom. Het piipwerk werd grotendeels veranderd zdat de klankkleur
ook veranderde.
Na verloop van ruim 50 jaar was het orgel weer aan een grote onderhoudsbeurt toe,
de houten windladen en pijpen vertoonden ernstige lekkages. Er werden in 1971
plannen gemaakt om de lekkages te verhelpen en de 'stomme' frontpijpen weer tot
'spreken' te brengen. Door de orgelmakerij Bakker en Timmenga uít Leeuwarden,
welke het orgel ook in 1907 gerepareerd heeft, werd een prijsopgave (Fdaan. De herv.
gemeente te Holwerd kon onmogelijk het benodigde bedrag van bijna drie ton bijeen-
brengen, zodat een verzoek om subsidie ingediend werd bij het Rijk en de Provincie.
Nadat de verzoeken een aantal malen afgewezen werden, kwam uiteindelijk in 1984
het bericht dat in de jaren 1985 en 1986 de twee grootste windladen gerestaureerd
mochten worden. ln 1986 kwam de toestemming om het gehele orgel te restaureren.
De opdracht tot de algehele restauratie werd weer aan de Leeuwarder Orgelmakerij
gegeven.

Op zaterdag 6 febr. was het zover dat het orgel weer ingebruik kon worden genomen,

in een feestelijke bijeenkomst o.l.v. van Da. M.M.Steenbeek uit Hantum.
De organisten en adviseurs A.van Beek uit Zwolle, H.S.J.Zandt uit Dokkum, de heer
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H.Braad, intoneur en stemmer van B.& T. uit oldemarkt en de eigen organist, de
heer T.H.van derWeide bespeelden het orgel op zodanige wijze dat de talrijke aan-
wezigen een goede indruk kregen van de mogelijkheden van het orgel. De heren Zandt
en Braad presenteerden het orgel afwisselend met een toelichting en een orgelspel.
Wethouder J.G.Walda sprak namens de gem. Dongeradeel terwijl de heer G.Herrema
een overzicht gaf van een aantal historische feiten. Hij bood als afsluiting van zijn
overzicht het eerste exemplaar van 'De Orgelgeschiedenis van de Hervormde gemeen-
te te Holwerd' aan aan de heer ledema van de firma B.& T. *)
Aan het eind van de bijeenkomst werd symbolisch het orgel overgedragen aan de
Herv.gemeente door het overhandigen van de sleutel van het orgel aan de heer H.P.
Plekkringa. De heer Plekkringa bedankte de subsidiegevers, Riik en Provincie, alsmede
de vele personen, instellingen en verenigingen die zich ingezet hebben om de eigen
bijdrage van ruim veertig duizend gulden bijeen te brengen, Giften werden ontvangen
van verenigingen uit Holwerd, van de Gen.Financiele Raad van de Ned.herv,kerk, de
Gustaaf Adolfvereniging, de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel en het
Prins Bernhardfonds.
Na afloop van het officiele gedeelte was er een hapje en een drankje voor de aanwezi-
gen.

*) Het 60 pagina's tellende boekje 'De Orgelgeschiedenis van de Hervormde gemeente
te Holwerd is verkrijgbaar bij:
W.v.d.Meij, Klokstrjitte 4, H.P.Plekkringa, Foarstrjitte 23 en G.Herrema, Van
Aylvawàl 9.

SPEELMIDDAG op het Scheuer-orgel in de Ned.herv.kerk.
Op zaterdag 13 febr. was er een speelmiddag georgoniseerd door de orgelcommissie
van de hervormde gemeente. Het pas gerestaureerde orgel kon bespeeld worden door
ieder die dat wenste. Ook kon er geluisterd worden naar het orgelspel van anderen.
De belangstelling voor deze middag was groot. Velen, zowel uit Holwerd als uit
Paterswolde, Giekerk, Groningen, Sneek, Marknesse als uit St.Jacobiparochie, kwamen
om te luisteren en te spelen. Tussen één en vijf uur hebben naar schatting 75 perso-

nen deze speelmiddag bezocht. Gezien dit resultaat kunt u waarschijnlijk de komende
tijd meerdere aktiviteiten met betrekking tot het orgel in de Herv.kerk verwachten.

G.H.

AAN DE INWONERS VAN HOLWERD.

MOET HET NU ZO? Dit is vaak een kreet die we horen wanneer er weer eens wat
is vernield in het jeugdgebouw The Sound. - Je zou er gelijk mee ophouden! Na bij-
na een laar te hebben gedraaid en alles eindelijk voorelkaar is, lijkt het erop dat er
sommige personen zich zo vervelen, datze liever bezig blijven met het afbreken van

bepaalde dingen, dan mee te helpen om het gebouw draaiende te houden, wat wij
als bestuur erg jammer vinden. Want het gaat echt om een paar mensen die dit doen,
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en daarom gaan wij als bestuur stug door. Want er staan ook weer een heleboel po
sitieve dingen tegenover, en die willen wij ook gaarne naar voren halen. Om te be-
ginnen donderdagavond (elke week) is er tafeltennis waar veel vaste bezoekers komen.
Want we hebben zelfs al een onderlinge kompetitie, waarvan de wisselbeker beschik-
baar is gesteld door Henk's platenbar. Vrijdagavond disco, dit wordt meestal aardig
bezocht maar er wordt te weinig gedanst en dat ligt hem niet aan onze DJ Johannes
de Jong.
Zaterdagmiddag is er knutselen voor de jeugdigen van 4 tlm 7 jaar o.l.v. Jolanda van
Sloten en Alie v.d.Galiën. Zaterdagavond is er soms disco of gewoon gezellig bijel-
kaar ziin. Zondagmiddag heerst er een gezellige drukte, goede muziek, tafeltennis en

biljarten, Zondagavond film, dit wordt zeer goed bezocht meestal zo'n 30 à 40 man
komen hierop af.
Dit is een weekoverzicht van het jeugdgebouw in Holwerd. Als u suggesties hebt
voor dit gebouw om er meer voor de jeugd te organiseren houden wii als bestuur ons
aanbevolen. Zo leest u dat er toch nog positieve dingen overblijven, maar het bestuur
wil toch een beroep doen op ouders of ouderen om het bestuur uit te breidetr, ge-

zien de vele aktiviteiten. Als we de kranten hebben gelezen moeten we Marrum niet
achterna, want zonder begeleiding gebeurd zo iets.
Bijvoorbaat dank voor uw reakties. Hans Visser, voorzitter - tel.131l.

HOLWERD IN HET VERLEDEN.
De reakties op mijn vorig stukje waren van dien aard, dat ik besloten heb dit te vervolgen, Het is

natuurlijk wel mogelijk dat ik eens iets vergeet of oversla om te vermel &n. Zo werd mij gezegd dat
in de Klokstrjitte tussen Sjoerd Visser en gez. Bilker, Frars Glas woonde, die een touwhandel had
en petroleum verkocht. lnderdaad, dat zal in de jaren rond 1930 geureest zijn. We willen nu begin-
nen op de Hegebuorren en zo mogelijk nog iets uitvoeriger beschriiven. ln het eerste huis aan de
westkant, dat B.Schaap nu bij het zijne heeft betrokken, woonde wed. J.T.Heeringa (Jan Tsjipkes
Ane) met haar dochter Aaltje. Ze had daar een winkel en verkocht daar ook ansichtkaarten met
dorpsgezichten van Holwerd. Dochter Aaltje was ambtenares op het postkantoor, is later overge-
plaatst naar Leeuwarden en woont daar nu nog op hoge leeftijd. Waar J.v.d.Laan woont, was vroe-
ger een bakkerij. Thijs Groot woonde er tot ongeveer 192O, maar nog eerder woonde bakker Piebe
Prins daar. Dit is te vinden in het boekje van Jeltje Walings Dijkstra'Ut Ís bernetiid'plm. 1880).
Zij kon het weten, want de bekende Friese schrijver Waling Dijkstra woonde met zijn gezin één huis
verder en had daar een boekwinkel. Dit was voor mijn tijd want hij is in 1914 op 92-jarige leeftijd
overleden. Weer één huis verder had wed. R.v.d.Ploeg (Rienke Neel) een winkel. Eerder was hier een
timmerzaak met de werkplaats aan de Keegstrjitte, althans dit valt op te maken uit het eerder ge-
noemde boekje van Jeltje W.Dijkstra. Zij schri.ift dan over Rinderts jongens, dit zullen vermoedelijk
Rienk en Anne v.d.Ploeg geweest zijn. Enkele huizen verder woonde lds v.d.Meulen. Toen zijn garde'
niersbedrijfje geen bestaan meer opleverde is hij begonnen te venten, voornamelijk met beschuit,
maar ook met andere bakkerswaren. Hij verkocht ook wel vanuit zijn woning en als attractie had
hij op Sinterklaasavond vaak sjoelen met taai en marsepein als prijzen. Aan het eind van de Hege-
buorren had wed. A.stielstra (Auke Sjo) haar winkel, later voortgezet door haar zoon Klaas. Toen
deze verhuisde heeft schilder Elzinga zich hier gevestigd. We beginnen nu aan de oostzijde van de

straat. Omstreeks 1925 vestigde Johannes Boonstra zich als schilder in het huis waar nu B.Meems
woont. Dit zal ongeveer 20 jaar geduurd hebben en hii is toen vertrokken naar Leeuwarden' Later is

nog vele jaren een winkel gevestigd geweest (van der Pol, Teertstra). (wordt vervolgd)

1
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MOMENTEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN HOLWERD (6} slot.
De Benedictijnen droegen zoals we al eerder vermelden een zwart ordekleed, ook hier weer de oude
relatie tussen Holwerd en Echternach-Sint Willebrod (ook Benedictijn). De naam zwartmonnikshuis
tussen Holwerd en Blija is een herinnering aan deze oude relatie. Ten oosten van het dorp vinden
we de naam witmonnikshuis, een naam die herinnerd aan de bezittingen die het klooster van de
Premonstatenser abdij te Dokkum bezat. Het totale bezit van dit klooster vinden we in het register
van aanbreng uit 1511. Een nog beter inzicht van de grote van deze bezittingn vinden we bij de
verkoop van kloostergoederen welk plaats vond van 1638-1644 (statenarchief). Het totaal bezit aan
land van het klooster Dokkum bedroeg bij deze verkoop ca. 465 pm. De stichting van dit klooster
vond plaats in het jaar 1163 (F.E.) hieruit blijkt dat Benedictijnen de oudste rechten hadden.
Volgens een in de 16de eeuw wijd verbreide traditie, is er in de 9de eeuw op Ameland een Benedic-
tijner klooster gesticht dat in de jaren 1100 naar Foswerd (bii Ferwerd) zou zijn verplaatst. Okko
van Scharl vermeld dit uitvoerig en ook een verzoekschrift van Tako Kamminga aan de Staten van
Friesland wordt hierop ierug gegrepen.
Het Benedictijner klooster bezat uitgebreide bezittingen op Ameland die vrijwel het gehele gebied
van Nes en Buren besloegen. Volgens Blok (1974) zijn de aanwijzingenbescheiden maar hij veronder'
steld dat toen Echternach zijn invloed verloor en het verre bezit in Friesland afstote het Amelandse
goed, waaronder de kerk van Nes, aan Foswerd is gekomen en het bezit te Holwerd aan het kloos-
ter Dokkum.
Bezittingen uan de Witte pastorie:
ln R.V.A. vinden we de volgende omschrijving van dit bezit: Heer Johannes personer 48 pondten
buijten Dijck 10 pondt bennen, taxetur, belast met 29 floreen. Uit 1543 dateerd een exakter be-
schrijving van deze bezittingen. Om een goed inzicht te krijgen zullen we dit bezit op dezelfde ma-
nier doornemen als bij de zwarte pastor.
1) ln den eersten, vijftich pondematen, gelegen te Holwerdt buijtendijcks, die prebende te Holwerdt
naest gelandet opper oesterzijde en Romke Jeppema erven naestgelandet oppe Westerzijde, met 52
roeden dijcks ende gevende jaerliicx toe keijserlijke maijesteits tax 30 stuvers.
Wij hebben bii het bespreken van de zwarte pastorie deze landen al gelocaliseerd. Wat verder nog
opvalt is het feit dat deze landen belast zijn met dijken.
2) ltem noch drije pondematen vennelandt binnendijks, Bennert Jansz met zijn besit naestgelandet
opper zuijderzijde, Gatie Sippema oppe Westerzijdc.*

Er zijn nog te huur enkele NUTSTUINEN aan de Elbasterweg.
lnlichtingen,bij l.J.v.d.Bos, Teebus 6.

AG ENDA MUZI EKVE R "CÍescendo'.
19 maart: een konsert in sponhal 'De Ynset' m.m.v. de drumband van Crescendo, de muziekver.

en het Amelander Shantykoor.
28 mei a.s. hopen wij weer een ROMMELMARKT te houden. Uw spullen worden op zaterdagmor-

gen 26 maart, 9 april en 23 aptil weer opgehaald.
14 april : konsert in rusthuis NiihoÍ. ln de herfst: konsert in verpleegtehuis t Dokkum.
24 aptil : Medewerking aan een theekonsert te Brantgum.

HUISARTS:
dokter Maltha, spreekuur volgens afspraak, tel.1301, Stationsweg 25.

GROENE KRUIS . WIJKVERPLEGING:
spreekuur dageliiks tussen 13.00-14.00 u. tel. wiikgebouw 1295;
uideen vepleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FYS!OTHERAP!E:
J.R.Moorman, praktiikadres: Bloemsteeg 6 (ingang à!d Pollewei) t te1.247811876.

HU ISA RTSEN LABORATOR I UM
plaats: Groene Kruisgeborw; tiid: maandag 9.45-10.00 uuÍ en woensdag 8.30-8.45 uur.
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