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Wct goon wi j er somen von moken dit joor in Horwerd. Met erkoor
werken oon een stuk welzi in, oon een verbetering von het reef-
klimoot? Gemeenplootsen. ..... een goede troditià ..... goede
voornemens? Wi j houden het op het lootste.
Het is goed von ti jd tot ti jd terug te blikken,
woor zi jn we eigenli jk mee 6ezíg? Wot willen wi

je of te vrogen:
j eigenli fk so-

men tot stond brengen?
Uit diverse opmerkingen bli ikt veelol dot men veronderstelt dot
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dorpsbelong olle problemen kon oplossen. Deze gedochte is niet
terecht. Het bestuur vqn dorpsbelong wil groog coórdinotor zíjn,
om te komen tot goede resultoten, bijv. het bevorderen von de
gemeenschopszin. Niet olleen r^/onneer er veel sneeuw en ongerief
i", moor een heel joor rond. Somen proberen pool en perk te
stellen oon grove vernielzucht en boldodigheid.
In dit nummer vindt U een schri iven opgenomen von de gemeente
West-Dongerodeel. Het leek ons iuist deze brief onder Uw oon-
docht te brengen. Niet om te verwijten moor om somen ons bewust
le zíin von onze verontwoordeliikheid t.o.v. het openboor plont-
soen, de floro en founo rond Holwerd, Somen ook proberen de ge-
meenschoppeli ike voorzieningen die in somenwerking met de gemeet
te tot stond gekomen zíjn zo le beheren dot vernielzucht ochter.
wege bliift. Somen ols Holwerders moeten wii ons verontwoordeli
weten voor elkoor en voor wot wi j somen tot stond gebrocht hebbr
Tijdens het borre winterweer hebben wij die verontwoordelijkheir
voor elkoor en voor dieren en vogels getoond.
Loten wi j proberen in 1979 net elkoor gezomenli ik
verder te goon.

i
VERNIELINGEN AAN GYMNASTIEKLOKAAL TE HOLWERD

Geocht Bestuur,
Ten gevolge von boldodigheid von de Holwerder jeugd is en wordt
er oon en om het gymnostieklokool veel vernield.
Enkele vernielingen die kortgeleden zi jn geconstoteerd zi jn
onder meer:
l. Meermolen vernielen von de ventilotie-kapjes op het dok von

het loge gedeelte, woor zich o.o. de kleedruimtes bevinden.
2. Bevuilen von kleedruimtes e.d. met uitwerpselen door de ven-

tilotiekonolen; dit is mogeli jk omdot de ventilotie-kop ies
vernield worden.

3. Belopen von het plotte dok, hetgeen schodelijk is voor de
dokbedekking (kons op lekkoge).

4, Vernielen von olle regenwoterofvoeren rondom het gebouw.
5. Kopot sloon of schoppen von de onderromen (droodgtos) in de

ingongspui.
6. Kopot sloon von gedeelten metselwerk op de hoeken von het ge.

bouw.
7. Wegbreken gedeelten tegels ochter het gebouw.
8. Beklodden von de muren en deuren

De kosten verbonden oon het herstelren von deze vernielingen
worden geroomd op f 5.000,-.

op deze wi ize

HET BESTUUR
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Groog vernemen wi j von U of U, ol-s vertegenwoordiger von de in-
woners von Ho]werd, bereid bent deze kosten te betolen c"q. be-reid bent te bevorderen dot deze kosten worden vol-doon.

Hoogochte nd,
Burgemeester en wethouders
von WEST-DONGERADEEL

*
HOBBY TENTOONSÏELLING EEN GESLAAGDE EXPOSITÏE

Met veel_ prezier ziet het bestuur von Dorpsberong terug op de
sfeervorre en goed bezochte tentoonstelling von ïo mooit.'
Het bestuur brengt hen donk die meegewerkt hebben om dit evene-
ment te roten srogen. wot er te zien wos oon oud ombochtelijk
werk, oon wondbekleding en prochtige borduurwerken wos zonder
meer uniek. Het is een biizondere vorm von huisvliit die uitge-groeid is tot kunst. De verzomeling oon munten, poétzegels,
oude koortenr. unieke stenen en niet te vergeten het Do[kumár Lo-kooltje met doorbij een film over oud spooiwegmoteriool. Schilde-
Ii.i"l, tekeningen enz. Het is gewoon teveer om op te noemen.
Ook de inzet von Ds Yetsengo die met vri jwiltigers uit de zoolinteresse kweekte voor het volksdonsen, zorgde-voor een sfeervol-re bi idroge. rn de schokel kon de ieugd von Horwerd von diverse
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mooie films genieten. De biidroge von V.V.V. Oostergo met dio's
over Holwerd en films over Frieslond is bi izonder in de smook
gevollen en zeer op prijs gesteld.
0nder leiding von de streekorchivoris de heer W.T.Keuning von
Dokkum kon men kennis nemen von de oktiviteiten en werkzoomhe-
den von het streekorchief. Een oontol bezoekers is reeds begon-
nen met het uitzoeken en opzetten von de fomilie-stomboom.
's Avonds is door de heer Keune een overzicht gegeven von de ge-
schiedenis vqn Holwerd en zijn bewoners.

*
V.V.V. WESTDONGERADEEL

l.li j stoon weer voor een nieuw toeristen-seizoen en ochter de
schermen wordt door de desbetreffende instonties hord gewerkt
om wonneer het seizoen begint op 1 opril 1979 on het toerisme
volledig von dienst te zíjn.
0p het Hoofdkontoor in Leeuworden en Dokkum kon men een geheel
joor terecht voor informotie op olle gebieden.
0p de plootseli jke steunpunten in onze gemeente kon men informo.
tie inwinnen over de mogeliikheden von recreotie en festivitei-
ten en cultureel gebeuren in de nooste omgeving.
Tevens is er voor de trekkende toerist gelegenheid om fietskoor.
ten, wondelkoorten en outokoorten qon te schoffen.



Denkt men in een bepoold gebied zi in vokontie door te brengen
don kon men zich beter in verbinding stellen met de plootseli jk
V.V.V. in dot gebied.
In de gemeente zi jn te Holwerd, TernoorC, Wierum, Nes en Hontum
steunpunten gevestigd voor informotie.
CONTACTADRESSEN zi jn voor de V.V.V. te:
Holwerd G.Germerood, Achter de Hoven 7, tel.05l97-1646

Brooksmo, Stotionsweg 2'l , tel.05l98- 585

M.Visser, Kootsbuurt, tel .05199-239

Ternoord

In de zomermoonden hongt op olle steunpunten en compings een
ogendo von "rN FRTESLAND urr" ' 

HET BESTTJUR

i
OVERGENOMEN UIT HET CLUBBLAD VAN DE SUPPORTERSCLUB,
uitgove nr.5 seizoen 78/79 v.v.Holwerd
Sportmossoge
Enkele leden hebben mi i gevroogd om een kleine uitleg te geven
von wot de sportmossoge inhoudt, hierop heb ik het volgende op
popier gezet.

sc h ildersbedrijf &zu
HOLWERD

Voor al uw GLAS - VERF - BEHANG

Moderne LINNEN-WANDBE KLED ING

en GEREEDSCHAPPEN

(vraagt stalenboek)

of
ALUMINIUM VOORZETRAMEN

WLj r-egeLen uur subsldle-oonvr-oogl

Deze uLnten uleeí- kontLng op \dINTERSCHILDERIVERK

Vr^oogt vr^LjbLLjvend pr'Ljsopgoof .



Het doel von mossoge is 3-delig.
- Preperotief, d.w,z. het geesteli jk-lichomeli jk voorbereiden

von de sportmon op de komende wedstri!d of insponning.
- Preventief, d.m.v. de mossoge kriigt men o.o. een betere door-

bloeding von de spieren, indien men het voorgoonde gepoord Ioc
goon mei een goede worming up, stoot het lichoom op hetzelfde
peil ols in de wedstri !d, hieruit volgt dot de kons op blessu-
res kleiner wordt gemookt.

- Curotief, d.w.z. het lichoom te loten herstellen von de zwore
insponning door de vermoeidheidsstoffen of te voeren, woordoor
vermoeidheid en spierpiin worden voorkomen of weggenomen.

BIessu res
De sportmosseur mog olleen don blessures behondelen ols dit gool
op odvies von een dokter of een fysiotheropeut. Wie zonder me-
disch odvies een behondeling wil ondergoon doet dit op eigen ver
ontwoording. Door het behondelen kon de herstelperiode donig wo:
den verkort.
Verzorgi ng

De sportmosseur heeft ook nog een belongriike took in de verzor-
ging. Een voorbeeld hiervon is het oonleggen von b.v. een bondol
woordoor het mogeli jk is om een blessure te voorkomen, of qls i(
mond een blessure heeft, terwijl hij onmisboor is voor een be-
poolde wedstri id, hi j een dusdonige bondoge oongelegd kon wordet
dot hii toch kon spelen. Enkele belongrijke tips voor de olgeme-
ne verzorgrng:
Neem no elke wedstri jd of troining een worme douche, dit dient
er mede voor om de doorbloeding von het lichoom te bevorderen,
7org, dot no het douchen, het ofdrogen goed gebeurd, voorol tur
sen de huidplooien en tenen, om het ontstoon von voetschimmel
tegen te goon. De teennogels moeten recht worden ofgeknipt, dit
ter voorkoming von ingegroeide nogels, dit in tegenstelling tot
het knippen von de vingernogels, welke rond geknipt kunnen wor-
den. Zorg er voor dot de nogels kort blijven.
Ik hoop dot U een beetie inzicht hebt gekregen in mijn werk en
dot het ten goede komt oon de club.

Sportmos seu r v. v.Hol-werd
H.G.Dom

*
OM TE ONTHOUDEN

0m de door de sneeuwstorm ontstone nood te helpen lenigen, open
de het dorpsbelong vio Rodio Frieslond een meldpost voor proble
men en vri iwilligers.



In zeer korte ti!d meldden zich wel zo'n 50 vrijwilligers en
kwomen meteen oonvrogen voor het ruinen von sneeuw en het hqlen
von boodschoppen binnen. 's Middogs deden we vio Rodio Fries-
Iond een oproep oon olle vri jwilligers om zich te verzomelen
op het Bosmo's plein. De opkomst wos dermote groot dot deze
groep opgedeeld kon worden in vier ploegen, welke ieder een dee
von het dorp voor hun rekening nomen.
De bedoeling wos om diverse woningen uit hun isolement te holen
brondputten sneeuwvri j te moken en verder overol woor nodig hul
te geven.Een von de hulpploegen belondde zelfs helemool op EIbo
woor de schopenstol von de heer Westro wos volgesneeuwd.
De volgende morgen, toen de wind \^/os goon liggen, kwomen ver-
schillende verzoeken om hulp binnen, wii noemen: de heer Heerin
gor ochter in de Mieden, wiens Iigboxenstol onder de sneeuwlost
dreigde te bezwiiken. Ongeveer tien mon gingen onderweg om het
dok sneeuwvrij te moken. Een der vrijwilligers hod zo zíin ei-
gen idee oongoonde de oppervlokte von het te bevri jden dok en
gof de omvong don ook zotn beetje met ziin honden oon.
Men kon zích zíjn reoktie voorstellen toen hii met de werkeliik
ofmetingen werd gekonfronteerd. Desondonks gingen we meteen oon
de slog. Het ruimen vorderde sneL en toen de roep "de koffie is
kloor" kwom, stortte de reeds genoemde sneeuwruimer zich onver-
voqrd vonof de noold von het dok noor beneden, hierbi j zíjn zít
vlok ols gli jvlok benuttend en belondde in een hoop sneeuw.
Nodot het grootste deel von de sneeuwlost von het dok verwi jder
wos en er geen gevoor voor instorten meer bestond, zijn we glib
berend en gli jdend huiswoorts gegoon, tot spoed gedwongen door
diverse rommelende mogen bereikten we Holwerd in rekordtiid.
Door de geplonde voort von de veerboot noor Amelond vonwege i js
gong geen doorgong kon vinden strondden er zo'n 50 schoolkinde-
ren in Holwerd. Met medewerking von de fomilie Venemo konden we
deze groep ontvongen in het Sintrum en vervolgens verdelen over
verschillende gost-odressen in Holwerd.
Het grootste deel koos echter voor de terugkeer noor hun kost-
odressen in Leeuworden en Dokkum.
In overleg met de plootseli jke volgelwocht werd zoterdog, toen
de meest urgente sneeuwproblemen von de mens woren opgelost,
een oktie voor het dier gestort.
Door kinderen, geholpen door volwossenen, werden in een huis oon
huis oktie ongeveer ocht zokken etensresten opgehoold,
Kloos von der !,/oI en vrouw verzorgden de distributie over de
reeds bestoonde voederplootsen.
Deze voerophooloktie is de hieropvolgende dogen voortgezet door
de beide plootseliike schol-en.
AI met oI mogen we toch wel stellen, dot, ondonks de oongericht
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schode, deze sneeuwstorm toch ook zijn positieve konten hod.
Fl il gebleken, dot zo'n sneeuwstorm de sqomhorigheid doet op-
bloeien en ruzies doet vergeten.
Tot slot wil ik nomens het Dorpsbelong oI diegenen bedonken, di
oon de diverse hulpokties hun medewerÉing heb6en verleend.

F.B.

*
DANKBETUIGING

Geocht bestuur,
Von het gemeentebestuur von Amelond ontvingen wi i een schri jver
woorin dit kollege mededeelt de spontone help von inwoners von
Holwerd, woordoor een 'oontql Amelonder scholieren ti idens de
bqrre weersomstondigheden von enkele weken geleden bi i "gost-
gezinnen" in Holwerd kon doorbrengen, op hoge prijs te hebben
gesteld.
Het wordt ten zeerste gewoordeerd indien U deze "gostgezinnen"
von de erkentelijkheid von het gemeentebestuur von Amelond in
kennis stelt.

Hoogocht end,

Burgemeester en wethouders
von WESTDONGERADEEL

*
GEHOORD EN GEZIEN

Noor oonleiding von deze winter die men nog long in geheugen zc
houden, wil ondergetekende toch graog even een konttekening
plootsen von het wel en wee in ons dorp.
Voorol in die periode toen er veel sneeuw log in het dorp en dc
buiten. Het deed denken oon de joren 40-45 toen men niet zoveel
kon kopen omdot er niet veel wos.
Men hod kenneliik niet veel geleerd no de oorlog.
0m enkele voorbeelden te noemen. Zo woren er mensen die bi! de
bokker]0 en 20 broden bestelden en er niet bii nodochten of er
nog meer dorpsbewoners bestonden. Er zíjn wel meer voorbeelden
te noemen. ZooIs het volgende bijvoorbeáId.
At joren goot men noor Dokkum op vrijdogovond om boodschoppen
zo trof men nu die mensen oon in de winkels en meestol vooroon
en don nog kommentoor leveren von hier tot ginder.
Het is toch merkwoordig ols men in nood zit-dot men don de wink
liers in Holwerd wer kon vinden, moor zodro de nood voorbi j is
men de H.M.v. weer in de steek loot en moor weer noor Dokk.jr go
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Het wore beter dot men nu ook de boodsc.hoppen, bi j^de.H..,Y.V:
hoolt, of is de H.M.V. olleen moor goed voor hun Sint Nrcolqos
oktie. En ols er wot is von verenigingen stoon ze ook olti id
[Ioo, en het mookt niks uit voor wot vereniging dot is.
Dus Holwerders Junk or uw winkeliers hier of is het soms de be-
á"áfi"g à* a"r" winkeliers hier in ons dorp om ï9ep le.holen.
iátà" iil met elkoor proberen om.dit. stukje reefboorheid von

Áeze =okón*un."n te behouden, zíi hebben ons nodig en wij hen.

Èet zou jommer zijn dot wii hi"t'stroks helemool niks meer in
ons dorp hebben.
óii f.f"ine stukje dot hier geschreven stoot moest mii toch even

von het hort.
Een dorPsbewoner

*

"IJSCLUB VRIENDSCHAP"

voor de spontone hulp die we, in het olweer ochter ons liggende
sàÉoctsseizoen von velen ontvongen hebbenr w.o. de beschikboor-
stellers von gebruikt oonvullená gereedschop, onze donk en vol-
doening "n uoót de wi lze woorop di! heeft ploots gevonden.
H;;;;i'spontoniteit Ióf niet ois eigenschop heeft, moet g9?99d,
J;i àità!i" hulp voor de i isboonveróniging soms onontbeerri ik
en noodzokeli!k'kon zi!n, gezien de wisselvolligheid von. het
weer en de koite perioáe'wáorin de vereniging octief moet, ziin.
Voor elk weertype en octiviteit is veelol een onvergeli ikbore
rááttegul nodif' dotgene te bereikenr. woorvoor de vereniging is
opgerióht en iá stoÁd moet worden gehouden, een en onder stotu-
oir geregeld.
Bi i ó"n ,iint"r als deze posseert veel-g"ld.de neus von. de pen-
niágmeester reden, woorom de financiele in !ecties von buiten de

verónigingskos voor het Ioten verri jden von wedstri iden en de

doortoá uitgeloofde pri izen, zeer welkom wos.
Doornoost liet de Sportrood f'lestdongercdeel met een poor von
hoor octiefste bestuurders zich niet onbetuigd, in somenwerking
werden door hoor longeboonwedstri jden uitgeschreven wooroon met

veel onimo werd deelgenomen, oontonend dot ze een zeer nuttig
bestoonsrecht in de gemeente vervuld.
op 8 februori j.l_. bóleefde "IJsclub vriendschop" hoor.óOste
verjoordog, uiieroord geruisloos moor niet minder geruisvol op
hooi i!svioer, woordooi toch een woordige !ubileumviering.
Veiligó bonen ten behoeve von de i issportgenoegens zi in een on-
misboor bezit.

(wordt vervolgd)
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x VLOERBR00D

* KLEINBR0OD

Ook voor
GEBAK

BANKETPRODUKTEN, KOEK CN

BENT U BIJ ONS OP HET JUISTE ADRES !

EIGEN GEBAKKEN OUDER}',ETSProbeer ook eens ons

R O G G E B R O O D !!
OVERHEERLIJK I

ECHTE \ryARME BAKKER

Wiebe Rodenhuis
Waling Dijkstrastraat 2

Holwerd - Tel. 1283



29.75 Fer m2

279.-

inter
f loor

tnterfloor Tapiit' exkltlsieÍ tapijt
voor heel gewone Prijzen.
Alléén te vinden bii uw
lnterf loor-dealer:

Fa. BRON
W. Dijkstrastr. 6 Holwerd



Voor levering van
en werkzaamheden aan Gas - Water

Sanitair
Uerwarming
Dak- en zinkweÍk

lnstallatiebed tiiÍ

nlet

OOP b.u'

V0ORSTRMT 2, teI.05197-1373 *

B e i o o r d e n'

vergeet 
Í1lt= v --

ïon" o**" zï\à" 
_:r: ï:"r:,:,"".

mogeliik 
weer

LOODG I ETERSBEDRIJ F
GAS- en WATERLEIDING

KERKSTRMT ó, tel.05l 97-1446

de invulstrook
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voor Dokkumer Couron, ,r.
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a.
ll 7

H 0 L W E R D TeI. 1646

HÏERLANGS AFKNIPPEN

Ook dit ioor orgoniseert dorpsberong weer een reis je voor
onze beioorden. l,/oor de tocht heen goot bri ift een verrossing.
De kosten verbonden oon dit uitstopie zullen f s7,50 bedrogen.
Wonneer U interesse heeft, kunt tJ zích opgeven bij:
Mevrouw P.Stielstro-Olivier, tel. 1ó50.

0ndergetekende:

geeft zich op ols deernemer voor de beioordentocht.

( hondtekening)



AAN DE LEDEN VAN DE UITVAARTVERENIGING ''DE LAATSTE EER'' TE

HOLWERD E.O.

Momenteel is het zo dot vonof 21 joor een ieder lid von onze
vereniging mqg worden, of liever wezen.
Moor gábeJrt Éet hUr dot er onder de 21 joor getrouwd. wordt,
don wórdt dot ols een volledig gezin gezien en dus ook ols zodo'
nig betolen en Iid worden.
Biinenkort krijgt U een nieuw boekie thuis bezorgd von.de Sto-
tuten en HuishóJa"fi jk Reglement. Wi j vrogen t1 dot.goeí te lezen
wont dot is werkeliiÉ von-belong. Misschien ols U dit leest dot
het boek je er ol i., zo niet don volgt het spoedig'
En nu ""á vtoog: woorom kriigt de secr. geen bericht ols U ver-
hui sd?
Hier in Holwerd zijn de lqotste tiid ook verhuizingen geweest,
wilt U olsnog het nieuwe odres doorgeven. DANK U.
V,Jont leest U qrt.l3 moor eens von het Huishoudeli jk Reglement.

De secretoris,
G.v. d.Weg
Bei jertstrooi' 67
H o I w e r d.
TeI .05 I 97 -1 692

*

AAN DE BEWONERS VAN HOLWERD

Witt.U dit volgende even goed Lezen?
Ér wordt nogol eens een bároep op ons gedoon om met'een collec-
t" l" lopenl Nu zi !n het vook' de' leden von bestoonde verenigin-
ààn die dogr voot i"uroogd worden. Dot is notuurli ik wel mooi,
áoár d" klocht is iel woáro* moeten wi i dot olti jd doen, er zíin
nog zoveel die ook wel eens wot kunnen doen.
Nu-doen wi i een beroep op eqn ieder die niet bi i -is oongeslóten , zích ie melden ols collectonte of
ook heien met vri ie ti id kunnen zich nuttig moken

lectont nog iets ie doen voor Uw medemens.

een verenrglng
coll ectont,
door ols col-

Nomens ollen die een collecte moeten verzorgen, vrogen
oller medewerking, U kunt zich opgeven bii:

E.Boumo-Kuik
Bei jerstraot 87
H o I w e r d.
TeI. 1371

wii Uw



De Friesland Bank
doet méermet uw geld

Zij belegt het grotendeels in Friese
projekten. Dat levert u een dubbel
voordeel op. ln de eerste plaats vanwege
de hoge en direkt ingaande rente die dé
Friesland Bank haar spaarders vergoedt.
Daarnaast levert deze bank, dankzÍ
uw storting, een bijdrage aan de
ekonomische ontwikkeling van
Friesland. Het scheppen van
werkgelegenheid, de aanschaf van.
industriële apparatuur, de bouw van
zwembaden, kantoren en woningen in
Friesland. Dat zijn zaken die de FJiesland
Bank steunt met Íw geld. Direkt én
indirekt Ín uw eigen belang.

Stap eens binnen bij één van de vele
vestigingen der bank. Men kent er de
Friese verhoudingen en is bereid
plaatselijke en provinciale belangen te
dienen.

Fiiesland Bank Kantoor Horwerd, stationswes 4 rer. os1e7-151s



HET oNTSTAAN vAN DE HoLWERDER eoLDERS (tl)
Vorige keer heb ik het gehod over de slechte stoot von de zee-
dijken in Frieslond in het begin von de 1óe eeuw, dit is bekend
door het onderzoek von Gedep.Stoten von Frieslond in het begin
von de eerder genoemde eeuw.
verder heb ik nog iets over Allerheirigenvloed in het joor 1570
geschreven.
ïn_Oost-Dongerodeer verdronken er 15.l0 en in W.Dongerodeer 952.
vorgens berekeningen welke gemookt werden oon de hánd von gege-
vens welke ingemetseld stoon in de kerk von Metslowier kwoá de
woterstond op 3.89 + NAP.
In .l580 

werden de 0oster en de l,,/ester Holwerter polder ingediikt,
de Ternoorder volgde 10 ioor loter, in .l590.0f êr verboná bej
stoot tussen de srechte zeedi iken en het indi jken von buiten-
dijks rond is niet bekend. Toch is er in het Rijksorchief te
_Leeuworden nog wel iets te vinden over de inporderingen von de
Holwerter polders.
rn het "di ikoge boek" stoot het concept kontrokt tussen de ver-
schilrende eigenoors von buitendi ikse gronden onder Horwerd,
over het oonleEgen von de nieuwe zeediik ondermeer:
Concept von. sekere orticulen noen volgen welcke de gemeyne
eygners hebben londen buyten den zeedieck bynne den-dorpe Hor-
wert en doer omtrent gelegen wilIen huren nyeuwen oertdieck enz.
Hierno vorgen een oontol ortikelen over de ploots von de nieuw
te leggen di ik en de voorwoorden, zou men het niet eens worden
over de voorwoo-rden, don zouden er drie onporti idige personen
worden benoemd "welcke betolinge sol geschye by-de-dieckgenoete
_(ai lfgenoten) noe groticheyt 

"Í"* ,ron- zíin'lonáen , 
o

De dijk zou "gelecht en gemoect.te worden op des westerziide"
von Pier Totnys. Ionden, woenen bynne den dorpe Blyesr. zi já op
terzerve sydes het noeste rondt von Holwert buyten diecyó ron-
den gelegent' .
Ook stoon er bepolingen.over de hoogte vqn de diik.
De nieuwe diiken zowél de zeedi!ken-ors de ormdiiken "ten
hochsten von ocht.voeten, hebbeÁ bouen den cruyn'von vier voe-
ten. en twe(2) roeden beroep te zeewerts en een'roede ronàwerts,
ïn-hedendoogse moten zou de diik don een hoogte krijgen von
?.59, de bosis, of de voet Von-de diik zou rát "ttoói ll m ziin.
De bosis zou *'l roede (3.72 n) londwoárts ziin en twee roedendot is + 7.40 m zeewoorts worden met elkoor'll m.
De kruiÏ moest 4 voet worden, dot is 1.25 n.

(wordt vervolgd)


