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Ons dorp is qua inwonertal, vergel eken bij de omgeving, dan toch mis-
schien een aanzienlijk dorp, maar aIs we u,itgaan hij de groei van de
laatste jaren, dan komen we tot de konklusie, dat die groei heel ge-
ring is. Zelfs moest er één van de Iaatste jaren een achteruitgang
worden geconstateerd. Zoals U weet, heeft de Raad van onze gemeente
onlangs het bestemmingsplan Holwerd-oost goedgekeurd, wat inhoud dat
terr oosten van de sporthal meer dan honderd woningen kunnen worden ge-
bouwd in de komende jaren"Deze wonirrgen zu1len echter ook moeten wor-
der' bewoond. Nu doet zich het feit voor, dat ons dorp zich bevindt in
een gemeente, die zover onder de rode streep is weggezakt,, dat zij
nauwelijks op oigen benen kan staan. lvanneer wij niet op onze tellen
passen, nu wij op versch ill ende fronten wortlen gekortwiekt, dan dreigt
de leefbaarhe, id van ons dorp in gevaar te komen. lye zijn niet pessi-
mistisr:h - we hebben hier nog ruimte en frisse lucht. Terwijl ons dorp
zich in het bezit mag weten van een zuiveringsinstallatie, een sport-
haI en plannen dus voor ni euw-bouw. De reeds in uitvoering zijnde
ruilverka,velin g zaL Holwerd en omgeving straks ook een ander gezicht
geven. Daar zu 1 1 en wij al s Do rpsbel ang op mo eten i.n spel en.
We hebben daarom dan ook gemeend een conimissie in het leven te moeten
roepen die als íaak krijgt, in hoever het mogelijk is het inwonertal
omhoog te stuwen tot een dorp die er rnag zijn in het, noorden.



In die taakomschrij ving zit dus nogal wat ruimte. f)e commissie zal
uol,ï1"ï.ri:.::u,l::: u";."n 

-ui.*r.,no".,, 
"", ;;;-.;..0 van zijn besre

want hoe meer inwoners, hoe meer aanspraak we mogen maken op voorzie-ni.gen' In dat perspectief wiIIen we proberen lrolwerd meer gestal tete geven in de toekoms t. Dit v"uu*a echter n ietook de inzet van alle inwoner". 
oo"L ecnLer n1et in de laatsLe plaaLs

Nu h et bl i.i k t da t zowel ,Con cord ia , en de ,Oran .

[rebben gereageerd op h"t uoo."i.t van het besa.,,'"u""e.iging' 
negatief

te gaan of het ook mogeli.jk i", ., te komen tot " van Dorpsbelang, na
feest, .l ,lit punr rer discu*"i" .."""'.:ïï:: ^t:t, ""n gezameni ijk dorps-
r ingen, h eett h*t bes tuu r in ."r"e 

stel l en op hun resp. l 
"d"u vergade -zonder commen.,"". Maar we,ir; ;j".J:::;iJi;_-;ï!i:j"j;: ff.;j:,erdendelins van ons trorp in .wee biokr."".:t;;-iir;:.'r""unrwoord is;:":o-een gezonde en harmon, ische on tw ikkel ing i; 

-;:";.ekomsr. 
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VERSLAG JAARVERGADEBING DORPSBELÀNG'

Op de onlangs gehouden j aarvergad:ti"q van het-dorpsbelang van 24

jàn. j.1. waren 47 van de plm' 460 leden aanwez',.g'

De spreker op a"'" avond '"" d" heer Keune' Streekarchivaris te

Dokkum. Deze had ut" o.ra""werp ,De geschiedenis van Holwerd"

De heer Keune "Otutt-i'oofdzakeiijk 
o'er de Franse tijd van plm' 1350

t/n 1640 omdat hier op het nroment he1 meeste.van bekend is'

Zo sprak de heer-Keunl ou"'Holwerd dat dit in de Franse ti'id een

zelfstandige gemeente is geweest pIm' 5 j aar'. :' dut de gemeensr'hap

de Franse soldaten op de kost kreeg, zodat ze- hier genoeg van kregen

enzoeenkleinekazernetotstandkwamdiedoordekerkwerdafge.
staan-ditri3"'"t'oedelijkhuizengeweest.dichtbijdekerk'
Tevens is hie. *".r="r,ijntijr.."""-r,o=[; raaltj e seweest, dat stond op

van AtyvawaI. Dit zijn ïe.*-o"a.iï;ii"à:';;;;àË.titi"" sewe€st bi.j de

i:i":ï"ïru;l:tÏiià z pusrorie,s in Horwerd sronden, de zwarte en de

witte pastorie'. -^r f^ -^-^La opweesr. van een suikerfabriek
Er waren weverrjen en er is zelfs sprake Seweest van een suiker

en een Iimn.,ud"'f "'i.i"f. 
-.- 

Zo tr""ti Hoi*"rd àok een aantal smeden gekend

een zilver- ",t 
g;"a**ia, alsmede de dorpsmeden'

NagenoemdeuiteenzeLt]ingdoordeheerKeunewerdgelegenheidgegeven
tot het stellen van "ugtt' 

Er waren vele vragen' zoals over munten

enwaarhetslotgestaanheeft'overhethospitaalendehoeveelheid
soldaten. U"." àuÏ" dit onderuo"k'"os jong is' was hier geen def ini-

;ï;t,:ï:::";1.:Ë ::'*;:;"ài" rier meer van weten or hier roto's or

kaartenvanhebbenvernemen,zodatwijhiermisschieneenk}einet,en.
toonstelling van kunnen maken'

ophetpuntrondvraagwarenweerverschi}lendepuntenaandeorde,zo-
al s Zwembad, Sportcompl ex' Bt""là*t""' Stinksloot' Voet'pad langs de

Grundyk,Verkeersproblemen.D.,",i5ninmiddelsdoorgestuurdnaarhet
college van B.;;-w. we hopen in het volgend nummer hier verder op in

te gaan. {

IndevakaturesvanG.v.d.\jVegenR.\vijbengazijngekozenG.Kloosterman
en S.J.Vellema.
De uitslagen van de tuintjes zijn als volgt:

i. o.ií" plus beke, 7-1 ?/,3^ 
pu": 9" I"'àig:^l:69 1/2 Punt J. q. Sinnema

69 L'/2 punt P. G. Visser
69 punten G. v. d. lVeg

2e prij s
2e prij s

3e prij s

3e prii s 69 pun ten J au sma

OADEII vAN DAGEil. Er ís thans
tocht uan oud.en uan dagen ín
Gaarne uerwachten ui'j uu uoL
dag te doen toekomen.

besLoten d,at een coLLecte zaL
àL-*nrk uan 26 tot 31 maart'
fiat§à- Àeaeuerkín§ on d'e ouden'

word.en gehoude.n uoor de

uan dagen ueer een mooíe



ZWEM BAD .

op de gehoudeu jaarvergadering werd de vraa8 gesteld of dorpsbelang
,ràg *"I iets doet ten gunste van het al zo lang verwachte zwembad'

In ons blad van septemÉer 19?2 heeft dhr. Dijkman, voorzitter van

het aktiecomite, rràg eens uitvoerig de dingen op een rijtje gezet'
en de vraag gesteld: tHoe moeten we nu verder ?'

Hebt U nog suggesties? \,[e hebben er geen enkele ontvangen. Maar dat

. doet echter niets af van het feit, dat we toch doorzetten. Daar stel -
utt Iur, *. echter dit tegenover, dat het bekend is, dat van hogerhand

geen enkele medewerking zal worden verleend tot uitvoer ing van het
zwembad, zo|ang de gemèente ltestdongeradeel financieel onder de rode

streep zit. Een tel.ort van Íl 750.000. - op de begroting van 1973 zegt,
wat dat betrefL, Senoeg.
Op één van de laatstgehouden bestuursvergader ing hebben we besloten
een brief te schrij ven aan Marcel van Dam, bekr,nd van de T.V" als om-

budsman. lïat zijn reactie is, hopen we U de volgende keer te vertel -

Ien. Tevens gaat er een afschrift van deze brief naar de Stichting
Sportfondse.nbad te Arnsterdam.
HLt bestuur heeft echter nóg een zor1t Er zijn mensen' die vragen of
ze hun gave voor het zwembad terug kunnen krijgen om het voor arrdere
doeleinden te gebruiken. Want volgens hen komt er toch geen zwembad'

of vragen zich af wat de verwachting is dien omtrent.
lryij zeggen nier, dar er geen zwembad komt. Vandaar dat wij hen dit wil
len vragen: wacht nog een j aar.
Er kan in een jaar nog heel wat gebeuren. Het bestuur hoopt dan vol-
gend jaar met een definitief standpunt t.a. v. deze vraag op haar jaar-
vergadering te komen.

RE ACT TE .
Een ua.n de íngezetenen uan ons dorp zond een ingezonden stuh net ols
inze t "

llaar .... dat han toch niet de bedoeLing zíjn. Daarbij ueruees híj
naar het voríge numner van decenber" wat ín hoofdzaah alleen maor uít
aduertenties bestond. Inderdaad is dat de bedoeling niet. Maar uegens

aerschillende onstandigheden, a.a. door ziekte uan een der besÍuurs-
leden, was het wat een nager geual.
Hartetijh danh Feringa Sr. dat u hebt willen reageren, en ideeen hebt
uoorgesteld. om ons à lad te stinuleren. Wíi doen ons best-
LEZERS: zo,.tdt IJ ook eens uillen reageren of een ingezonden stuh willen

s chr íj uen?
Er zijn onderuerpen Benoeg, betrehhing hebbende oP Holwerd en

omge u ing.

*
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U {at Hglwerd vroeger(nu Bl ommes t,e eg )
een Benebrekersstraat had ?

U

daL Holwerd thans weer een Benebrekersstraat heeft ?
(n. I. Hemmineawee-BréeeIan )
dat Holwerd tet ÏichtËnd dc,rp van Noord-Friesland wordt
genoemd ? (kom eens bij avond kijken op 't Brégelan)
dat men op 't Brëgelan, net als i.n de oorlogsjaren,
's avonds ('s winters reeds om 5 uur) met de zaklantarens
op stap gaat ?

Dorpsbelang weet dit. De storm van 13 nov. j.l. heeft zoveel scha
veroorz aakt, begrij pt U I P. E. B. is daardoor achterop geraakt,.
Vandaar !



PUZZLE.
orn ons blad wat aantrekkelijker te maken, hebben we gemeend er elke
keer een puzzle in te stoppen.
Degene, die het volgende raadselachtig geval u/eet op. te lossen, ont.
vangt een aantrekkelij k prij sj e.
Bij meer goede oplossingen, beslist het Iot.
1. vij f naast elkaar staande huizen, elk van verschillende k1eur,

worden bewoond door mensen van verschillendie nationaliteit, m€§
verschillende troeteldieren, drink- en rookgewoonten.

2. De Engelsman woont, in het rode huis.
3. De Spanjaard is eigenaar van de hond.'
4. In het groene huis wordt koffie gedronken.
5. De Oekraiener drinkt thee.
6. Het groene huis staat rechts (van rr uit gezien) van het witt,e huis.
7 . De Cl an -roker houdt sl akken.
B. In het gele huis wordt Amphora-tabak gerookt.
9. In het middelst,e huis wordt melk gedronken.

1.0. De Noor woont in het eerste hui s I inks.
11. De man die zijn pijp met Coopvaert stopt woont in het huis naast

de man met de vos.
12. Amphora wordt gerookt in het huis naast het huis van rle man me.t

het paard.
13. De man die sinaasappelsap drinkt, rookt Senator.
14. De Japanner rookr Willem II.
15. De Noor woont naast het blauwe huis.

U zult nu twee vlagen moeten proberen te beantwoorden:
WIE DRINKT ER lïATER ?

VAN TVIE IS DE ZEBRA ?

ng kunt u inleveren voor 20 april a. s. bij
terman, Prof. Holwerdastraat 33.

WAT MOET DAT DING DAAR ?

Er zijn er onder u, die zich dr,t afgevraagd zullen hebben, iedere keer
als zij door de Fonteinstraat fietsen: wat, moet dat ding daar?
Dat ding,die loods,die barak,op nummer 7, staat daar omdat die nodig
i", helaas. Want een ge.loof dat je uitleeft en botviert, doe je met je
hele mens-zijn: met j e mond, maar ook met j e hand; imrr,ers een woord
dat niet gebeurt is loos; een Ioos woord. 'Mensen in nood, in binnen
of buitenland, die proberen we te helpen aan kleding. ,

Het Doopsgezinde hulpwerk, kori.weg 'Bij zondere Noden' ge.noemd, startte
na de tweede: wereldoorlog een nieuw proj ekt: voedsel,meubilai r,kleding
verschaffen aan de vervolgde Russische zusters en broeders, na een pe-
riode was dat niet meer nodig; maar toen werd door anderen op een ande
re plek om hulp gevraagd: in de vorm van voedselpaketten, kleding....

Vraag 1 -
Vraag 2 -

De oplossi
G. Kloos
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Zo gíng di t werk, in Groningen na de oorlog begonnen door; toLdat
het verhuisde naar Zwaagwesteinde, waar heL ook lange tijd geweest
ia, totdaL het, verhuisde naar Holwerd, nu alvreer anderhalf jaar gele-
dcn, onder verantwoordelijkheid van de Minist,en van Holwerd, Bl ij a en
llallurn gebeurt namens de landeLij ke Broederschap dit, voór EleEsen in
nood zo belangrijke u'erk, op maandagsavonds, woensdagsavonds en zo nu
en dan tevens donderdagsavonds
Wat houdt di t in ? tÀei, komt u eens een kij kj e nemen, dan z iet u het
met eigen ogen. Dagelijks wordr er kleding gebrachb, uit geheel Neder-
Iand, uit Anjum en Aardenburg, uit Dokkum en Deventer, uit Holwerd en
IJmuiden in plastic vuilniszakken, in dozen, in koffers en in hou-
ten kisten. Dat st,aat dan in een hoek van die loods - 6 bij I5 m. Twee
gaskachels zorgen ervoor dat het redelijk verwarmd blijft.
Dan wordt het gesorteerd en komt in grote plastic balen met jut,e bui-
tenvoering en wordt machinaal dichtgenaaid, zodat het verscheept kan
worden, naar.... Sinds de tijd dat het werk hier plaats vind is er
een zending gegaan naar Paraguay, Guinee Bissao, Jordanie, en weer pa-
raguay. Ook zijn er in vroegere jaren zendingen gegaan naar AIgerije,
West,-.DuitsIand enz.
Dit werk gebeurt door mensen die belangeloos hun vrije tijd geven, ge-
steund door de landelijke broederschap; in de naam van Christus. 

AmenE

Ks\E\Se 9euÀqft &\ek-
* VOOR EEN GEZELLIG ZTIJE

* PRIMA CONSUMPTIE

* HEERLIJKE WARME HAPJES

B. Po let
HOL}íERD

Tel, 306



ATTENT I ATTENT
0p de laatst gehouden ledenvergadering van de beqrafenisver.
"De Laatste Eer" te Holwerd, is besloten om alIe ongetrouwden
en andere inwonenden van 2l iaar en ouder, apart lid te laten
worden van onze vereniging.
Ook waar b.v. 2 of 3 of meer broers of zusters samenh/onen.Ook
dezen moeten nu ieder voor zich betalen. Verder blijft rt bij
het oude. Neemt u hier allen goede notievan om later geen te-
leur.stell ing te krijgen.
Wie'nog gee; lid is-in Holwerd van onze vereniging, (dit spe-
ciaal voor nieuw inkomenden) melden zich bij onderstaand ad-
res. Ook degenen die dit iaar nog 2l worden of yíanneer dan

ook, houdt deze regeling in de gaten. Z0DRA U 2l WORDT: MELDT

U. Meldt u nu allen voor I mei a.s. bij de secretaris de heer
G.v.d.Weg, Beyertstr. 67, Holwerd, Tel.05l97 - 692,
gaarne ts rnorgens van 10.30 tot 12.00 uur, of rs avonds n a

I uur 
Namens het bestuur,

. G.v.d.t{eg, secr.-penningm.

1E

MET 'CRESCENDO' GAAT HET TVEER CHBESCENDO!

Na een zeer moeilijke periode, gaat het met het korps'CRESCENDO'ge-
lukkig weer veel beter, wat ook de jury op het gemeentelijk muziek-
festival op 10 maart j. I. bevestigde. VooraI doordat er geen aanvoer
van jonge Ieden was, leek de vereniging een jaar of drie geleden'op
sterven na dood'. De kleine kern van ouderen hield zich nog staande
in de wetenschap dat, al.s het bijltje er bij neer werd gelegd, het
korps vermoedelij k y.Sgf:gg_ed zou verdwij nen, wat deze leden ni et op

hun geweten wilden hebben. Gelukkig kwam er een keer ten goede en aI
zijn we er nog niet, we gaan in de goede richting!
Zeer jonge Ieerlingen worden opgeleid, vanaf 8 j aar. Vroeger lag di t
tussen de 12 en I4 jaar, doch vandaag de dag sbudeert die jeugd op
Mavo, Havo of wat dan ook en blij ft er voor muziekstudie weinig of
geen tij d over.
De tegenwoordige dirigent, de heer J.Hoekstra, heeft enorm veel ge-
daan om deze pupillen op te leiden, en daarnaast profiteren ook wij
van de Streek-Muziekschool.
AIs u dit artikeltje leest, heeft u al kennis gemaakt met een grote
aktie, welke het korps voert voor de aanschaf van nieuwe insLrumenten
We hopen van harte dat u hieraan naar vermogen heeft medegewerkt.
Het zal een des te groter genoegen zíjn, het korps binnenkort met dit
nieuwe instrumentarium door ons dorp te zien - en horen spelen, voor-
af gegaan door de frisse, k.[eurige drumband. 't Zal dan ook weer mo-
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gelijk zijn nieuwe leerl.ingen aan te nemen, omdat een gedeelte van

de oude instrumenten nog geschikt is daarvoor. Komen er dan door ver-
trek of leeftij d open plaatsen, dan zal spoedig aanvulling mogelijk
zijn en kan her aantal leden (thans 36 - drumband 20) op peil blijven.
'CRESCEND0'. BLIJFT CRESCENDO GAAN ! ! ! G. J. F. sr

VOCELWACHT HOLWERD e.O.
De uogeluaclrt Holwerd e.O. hield haar jaarvergadering op 22 febr' 1973

in co|é Duin. Op deze uergadering uaren 1B leden aanwezig.

Na opening uan d.e uer gadering op de gebruihelí jhe wij ze, uerd ooh s t i I-
gestaan bii het ouertij den uan de uoorzítter J 'u'd'Zee '
íoo, du pour" werden i" ,",schiI lende crgendapunten afgehandeld, waar

níet veel stof tot besprehíng was.
In d,e pauze aond ueer de traditionele uerloting plaats tot versteviging
uan de plaatseliihe kos.
Daar er ueer nie-uu,e bestuursled.en gehozen noesten worden, door aftreden
en het ot,erLíjd,en uan de uoorz. werden 2 nieuwe besf uur sleden gekozen,

D.de Vries en P.Peringa. Vríj uitt,oerig werd gesprohen'ouer het reser'
uaat, en uel de eiertetting, en uoorql de ndzorg. Ook werd rtog uituoe-
rig íngegoan op de uerzorging uan de nesthastjes en het controleren
daaruan. Daar er uerleden jaar nog al wat vernieLíngen uerden aange'
r ícht, ura.agt het bes tuur aan de houcler s uan de hast j e s, er goed op

te letten door wie ze uorden uernield.
Daar er oerd.er niet ueel bijzonders uos, sloot de uoorzitter,J.VelLena
deze uergoderíng

DE VAKMAN

H.ts[Emmm

vooR

KWALITEITS

GROENTE

EN FRUIT
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