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WEER THUIS

Terug von vokontie: zwervend door Nederlond of Europo zi jn wi i
weer behouden teruggekeerd. Dot olleen ol is een reden tot gro-
te donkboorheid. Riidend op de wegen, deelnemend oon het druk-
ke verkeer, brengt grote risicors met zich mee.
En don komen de vrogen, vrogen noor vokontie-ervoringen, vrogen
die vook zo moeili ik te beontwoorden zi in. De ogenblikken die
grote indrukken op ie moken zíin zo moeili ik onder woorden te
brengen. Het zi in vook de hele kleine dingen die het doen in
de vokontie, moor ... Ook in het leven von oIIe dog zi in het
de kleine dingen die het leven kleur geven, kleine onnoembore
gebeurtenissen moken een gewone dog licht een weekend feeste-
ri ik.
Wi i houden vokontie om uit te rusten, om no de vokontie ons weer
te kunnen geven oon oktiviteiten binnen de eigen dorpsgemeen-
schop. I,lii ziin weer toegerust voor het vele dot op onze weg
geplootst wordt om te doen. Vokontie houden, tot rust komen en
terugblikken, geeft een opnieuw beleven, een opnieuw ervoren



en genieten von kleine dingen die het leven zo mooi kunnen mo-
ken. Veel von onze mooie herinneringen en ervoringen kunnen wi i
oon onderen doorgeven. In deze tiid die soms hord is, vol von
oontiigingen en een direct "spelen op de mon" is het belongrijk
dot wii iets hebben te geven oon de mensen om ons heen.
Bi ivoorbeeld een glimloch, een glimloch kost niets moor brengt
erg veel, een glimloch verri ikt degene die ontvongt, zonder de
schenker te verormen, een glimloch duurt niet longer don een
oogwenk, moor de herinnering er oon duurt eeuwig.
Niemond is zo ri ik dot hi i er buiten kon, en niemond is zo orm
dot hii er niet beter von zou kunnen worden.
Wi i wensen U ollen een plezierig funktioneren, op olle terrein
von oktiviteiten in Holwerd en omstreken. Dot wi i von elkoor
mogen weten, dot wii elkoor nodig hebben. Don is er in Holwerd
ruimte, voor een glimloch, voor elkoor. 

het Bestuur

KÏEZEN VOOR PLAN A OF D

In de week von 23 ougustus hebt, U in de streek- en provinciole
bloden onderstoond ingezonden stuk kunnen lezen?
Mi s brui k?
In de roodsvergodering von ofgelopen donderdog in Ferwerd werd
door de heer Meekmo gezegd dot streekkomité A misbruik mookt von
nomen op de ochterkont von de nieuwe offiche.0p die ochterkont
stoon nomen von orgonisoties en instellingen die zich uitsproken
voor plon A.
Zo stoon door o.o. bii: Dorpsbelong Hiium, Dorpsbelong Holwerd
en Chr.Plottelondsvrouwen te Dokkum. Volgens dhr.Meekmo zouden
deze ten onrechte ziln genoemd. Meekmo geLooft toch niet dot
streekkomité A zomoor die nomen eronder zet, zonder dot dot te-
recht zov zíin? Genoemde drie hebben gereogeerd op het streek-
plon Frieslond en zich in hun reoktie voor A uitgesproken.
Men kon het nolezen: op blz.ll.05, 10.21 en 10.37 von boek 1 von
de bundeling von de insprook.
Nu kon het best zi jn dot de besturen sinds die ti id (ongeveer
een ioor) een wisséting ondergingen moor doormee ÉIi jft-zo'n
uitsprook wef rechtop stoon. Anders kon de provincie die dikke
insprookboeken wel in de kochel gooien.
En: hroorom belt Meekmo niet eerst even hoe we er bi i komen deze
orgonisoties te noemen voor hi i ons beschuldigt?

Streekkomité A
St.Annoporochie



Het bestuur heeft gemeend in het Contoctblod om twee redenen
te noeten reogeren.
o. Het bestuui heeft de notulen en'.'verslogen vonof 1 jonuori

1977 +/n 1978 gelezen, uit niets is ons gebleken dot in be-
stuursvergoderingen von dorpsbelong in de kwestie plon A of
D een uitsprook gedoon of een besluit genomen is.
Het streekkomité plon A verwi ist in hoor ingezonden stuk
"Misbruik?" noor blodziide 1105,1021 en 1037. t'íii hebben de
moeite genomen genoemde blodzijden von de insprooknoto te Ie-
zen. 0p blodzi ide 1037 vonden wi i het volgende, toegeschre-
ven oon dorpsbelong Holwerd.
3902. Geen enkele schoolvergroting moet meer toegepost wor.den
in de londbouw. Onmiddelli ike stopzetting von olle ruilver-
koveling. Geen inpoldering von 3ó00 HA. buiten diikslond, dot
gebruiki moet worden voor-de pootoordoppelteelt, die verstuurd
worden noor londen met foscistische regiems zools b.v. Chili.
Hier kleeft bloed oon.
Tot zover de insorooknoto.
Door àenlieder recht heeft op een eigen mening en de vriiheid
om dit te verwoorden, nemen wi ! oon dot een persoonli ike vi-
sie in dezen ten onrechte toegeschreven is, (ols zi inde een
bestuursvisie) oon het bestuur von dorpsbelong.

b. Het bestuur is von mening dot het niet iuist is ols vertegen-
woordigers von een dorpsgemeenschop een mening,kenboor te mo-
ken betreffende politieke, mootschoppeli !ke en/of structurele
wi izigingen Ëetreffende R.0.
Het bestuur von dorpsbelong dient zich in te
welzi in von de dorpsgereensehop betreffende
von een optinool woon- en leefklinoot.

VEILIGHEID BEIJERTSTMAT

0p 9 juni i.I. ontvingen wii een schriiven von het college von
B, en'I,1. betref f ende de herinrichting von de Bei iertstroot.
In dit schriiven werd onze mening gevroogd over een door het
bureou Fiin ontworpen plon, genoomd proefproiekt Beiiertstroot.
Hiertoe werd door ons op 14 ougustus i.I. een hoorzíttíng ge-
houden voor inwoners von genoemde stroot in het Amelonder Veer-
huis. AIs odviSeurs woren oonwezig dhr.Peters, direkteur Gemeen-
tewerken en dhr.von der Veer von het bureou Fi in.
Dhr.von der Veer gof een toelichting op het plon, woorin hi i
o.o. stelde dot zii voor het ontwerpen von dit plon woren uitge-

zetten voor het
het bevorderen

Het Bestuur



qoon von twee overweqlnqen en brel:
ï. het bevorderen ,oi dé veiligheid
2. verfrooiing von deze woonstroot
Aon de oonwezige inwoners von de stroot werd
het stellen von vrogen geboden.
Uit de gestelde vrogen bleek voorol dot men
vond en men zog hierdoor de doodwerkelijke

de gelegenheid tot

het plon nogol duur
uitvoering ervon in

gevoor komen.
Uiteindeli ik gingen olle oonwezige inwoners von de Bei iertstroot
okkoord met dit voorlopige plon.
Wel werd nogmools op een snelle uitvoering von het plon oonge-
drongen. Dhr.v.d.Veer verzocht ons eventuele suggesties oongoon-
de genoemd plon hun te doen toekomen, zodot hieràee rekening ge-
houden kon worden bi i het moken von de definitieve plonnen.
Inmiddels is er in de Bei iertstroot dienoongoonde een enquete
gehouden en de resultoten hiervon ziin doorgegeven.
Tot slot hopen wi i met'de bewoners von de Bei iertstroot, dot er
op zeer korte termi in met de doodwerkeli ike uitvoering von de /

uitgewerkte plonnen wordt begonnen.

Het bestuur Dorpsbelong
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Nu ook dnoogbloemen en
dnoogbloemst ukjes.
Voon vaasjes en sierpotten
(b.v. Keuls blauw en Fries
aandewerk) kunt U ook bij
SONJA terecht.
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WAARSCHLHI}.IG! !!

Hiermede willen wi i Uw oondocht vestigen op het pond oon de EI-
bosterweg ïheebos nr.17, hetwelk zich in een zodonige toestond
von vervol bevindt, dot gevoor voor :instorting bestoot.
Wii verzoeken U derholve te trochten Uw kinderen hier vondoon
te houden.
Het College von B. en W. is door ons op de hoogte gebrocht von
deze gevoorli jke toestond, gekoppeld met een verzoek om direkte
mootregelen.
0m iuridische redenen is het volgens B. en W. niet mogeli ik op
korte termi'in dit krot te slopen, zodot wi i ons heloos nog ge-
ruime ti id met deze gevoorli !ke toestond moeten ofvinden.

het Bestuur Dorpsbelong
*.r*.r*

CROSSCLUB NIEI.,ilIS

Heloos heeft ons verzoek oon het college von B. en W. ons nog
geen uitzicht op een crossterrein gegeven.
Het ontwoordschriiven von B. en W. wekte bii ons echter de in-
druk dot onze bedoelingen niet helemool begiepen woren.
Zo deelde men ons mee, dot olle gemeentegrond rondom Holwerd
in pocht gegeven is.
Dit nu wos ons bekend. Ons goot het er echter or of het mogeliik
is in overleg net de mentele pochters in de nobi ie toekomst
een terrein vrii te kriigen.
Verder odviseerde B. en W. ons gebruik te m*en yon een in Dok-
kum oonwezig crossterrein.
Nu is het notuurli ik proktisch onmogeli ik om de ieugd met hun
moteriool von en noor Dokkum te kri igen en bovendien is ons
niets bekend over het bestoon von een dergeli ik terrein.
In onze reoktie op genoemd schri jven hebben wi i o.o. deze over-
wegingen opgenomen.
Wi i verwochten dot dit schri iven binnenkort in de Gemeenterood
behondeld zor worden en hopen U in de eerstvolgende uitgove von
het Contoctblod de resultoten hiervon te kunneÀ meedelen.

Het Bestuur von de
C rossclub
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VERSLAG VAN HET CAÈ?II.GGEBEUREN IN HOJ.ERD

Ondonks de slechte zomer von dit ioor zi in de overnochtingen
t.o.v . 1978 toegenomen.
Er komen in Holwerd verscheidene notionoliteiten, zools Duit-
sers, Engelsen, Belgen, Fronsen, Zwitsers, Austroliërs, Noren,
Denen, Zweden, Spon ioorden, Conodezen, Itolionen en notuurli ik
Nederlonders en over het olgemeen vinden de mensen het hier
erg rustig.
In de weekends komen er vook grote groepen wodlopers die de wos-
lokolen soms met slik ochterloten, moor een .extro schoonmook-
beurt en dot probleem is ook weer opgelost.
Een olgemene klocht vm de mensen is dot de winkels zoterdogs
zo vroàg ziln gesloten (ait is misschien iets voor de H.M.V.
om te bespreken) b.v. bi i toerbeurt open in de moonden iuli
en ougustus.
Ook zou er voor de ieugd iets meer op het terrein moeten komen,
oI is het moor een stel schommels en een zondbok.



Mqor dit zou met de gemeente besproken moeten worden door de
comping een gemeenteliik terrein is.

De beheerder
***rÉtt

MOET DAT NU ZO???

Jo, dot vrogen wi ! ons of, wonneer wi i op een zoterdogmorgen
een wondeling door Holwerd moken en een boom voh + 5 ioor (moed-
willig verniéld) gebroken op de grond zien liggenl En don te be-
denkeà dot op het-grosspeelveld, hoek Prof.HolwordostrootrElbo-
sterweg dit ioor ol 5 bomen ziin vernield.
Ook komt het-voor dot's ovonds de deksels von strootkolken en
putten gelicht worden? Èloet dst nu echt zo in Holwerd?
Moeten èr echt ongelukken gebeuren? Is er echt een mentoliteit
oonwezig von'ben ik niins broeders hoedert. Is er don zo wei-
nig gevóe1 voor orde en 

-woordering voor openboor groen en be-
plontingen. Goorne brengen wii onder uw oondocht het gezegde,

VERBETER DE WERELD, HAAR BEGIN rN ErGEN 0I'GEVING.

Het Bestuur
lÉlt**.r

DE HISTORIE VAN HOLWERD

De Turfschippers
Voor en rond de eeuwwisseling dreef de economie op turf en hout.
Bokkeri ien, stokeri ien en verworming werden gestookt met deze
brondstóf. De oonvoér g"="hiedde ovér vot"t fer schip (skOtsie).
Holwerd kende in die-tiid vele zelfstondige schippers o.o. de
fomilies Boonstro, Visser en Holbertsmo.
Doordot Holwerd in de Kleistreek log, wos er veel retourvrocht,
n.l. compost, pootoordoppels, fobrieksoordoppels en suikerbieten.
Een retourreis duurde op zíin vlugst 3 weken. Wonneer men noor
'het veen' ging om turf, leverde de voedselvoorziening wel eens
problemen op. In de venen werden verschillende wi iken gegroven
welke von sluizen werden voorzien. De sluiswochters fungeerden
tevens ols kruidenier, wie de meeste boodschoppen kocht, of
steekpenning betoolde werd eerst geschut.
Ook de veenbozen speelden een belongri ike ro1 bi i het loden en
lossen. Wie direkt contont betoolde en meeste provisie geld gof,
hod olti id een steek ie voor . Deze wontoestonden leiden er toe dot
de schippersbeurzen werden opgericht die tot doel hodden voor
een evenredige vrochtverdeling. Wonneer de turfschipper oon de
von Aylvowol ofmeerde duurde het niet zo long of de boerewogens
verschenen op de wol om hun winterprovisie op te holen.
De burgers in het dorp werden per hondkor bediend.



Begin december woren de meeste turfschippers in de thuishoven,
don werd er winter kwortier gemookt, de vri je loodruimte werd
omgebouwd tot woonruimte, wonneer men oktief voer wos de bewo-
ning beperkt tot de roef. Begin moort wos het weer werken ge-
blozen zolong het licht wos, en wonneer het heldere moon wos
werd doorgevoren, don wos er geen rust. Wonneer de worme mool-
ti !d werd opgediend en er stond een goeie bries don bleef de
schipper bi i het roer, gezeten op het helmhout slokte hi i zíin
portie noor binnen.0ndonks dot het roefke te klein wos, wist
de vrouw het toch gezellig te moken met hoor klein sierwerk in
koper. Wonneer men in bollost voer met compost, brocht dit soms
grote problemen mee, wont de compostlucht trok door heel het
schip, koper en zilver werden zuarl-, zodot het no de reis poet-
sen wos geblozen, voor het vrourrvolk.
De turfhondeloors
Holwerd kende ook turfhondeloors die oon de wol woonden en hun
turf kregen oongevoerd von schippers die in de vriie voort voe-
ren. Jon Boonstro (stomvoder von de H.T.0.) bediende zijn klon-
ten per hondkor, hi i verkocht de turven per stuk en leverde ze
zelfs in de turfbok ochter de kochel. Zoterdog wos een von de

BEHALVE ONZE BEKENDE ARTIKELEN,
BIEDEN WIJ U OOK EEN SORïERING
AAN VAN o. o.

T r i r s c ho e n e n leer en skoi
B o I I e t s c h'o e n'e n

Bosketbolschoenen
Schippersklompen

blonk en zwort

ZWEEDSE KLOMPEN
MET NYLON ZOOI-

ALLE SOORïEN LMRZEN

vonor 22r5O
voor groot en kleinl
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= grootste bevoorrodingsdogen wont don beurden de kleine luiden
hun geld. Hij hod zijn bergploots woor voorheen Jonsmo's schil-
dersbedrijf wos. Holbertsmo wos de beste in longe turf, deze
werden oongevoerd uit de Exelermond, deze hod zi jn opslogploots
woor thons Doumo's outogorage gevestigd is.
De slechtste turf kwom uit 0veri jssel (thons Weerribben) en Ni j
Beets, deze vond olleen oftrek bii de minderbedeelden.
Tolhouten woren ook geweldig in trek. Deze werden oongevoerd
ïÏïE--Sossen von Ap[elscho-en werden verkocht per l0ó stuks.
Toen no de eeuwwisseling de outomobiel zi jn intrede deed, eiste
die longzoom moor zeker zi jn deel op in het vrochtvervoer en
de sk0tsjes woren gedoemd om te verdwiinen. Eenmool per joor.
pri jken de sk0ts ies nog eens in hun oude glorie wonneer in de
bouwvok de zeilwedstriiden worden gehouden.

*.**** 
Een dorPsbewoner

HOLWERD LEEFT EN YIERT ELK .AAR FEEST.

GEZELLIGE COÀf,ffiDIAFEESTEN Toen op de ochtend von zoterdog
gegeven voor de !oorli jkse Concordio-

feesten, vrqs er niets'wot'een Boor gezellige dogen kon-bederven.
Voorofgegoon door 'Crescendo' gingen l5 versierde wogens von ..:stort voor een optocht door het dorp. Opdrocht dit joor we+ óln-
Nederlondse of Friese lied les uit te beelden en men wos hier
ook goed in gesloogd. Mede'door het mooie vreer wos deze optochL-
zeer goed gesloogd. 's Middogs zorgden 30 uitgenodigde le
klos kootsers voor een wqor spektokel. Het Concordiq bestuur we-
tend "Wie de ieugd heeft, heeft de toekomst" hod veel ieugdige
kootsers uitgenodigd oongevuld met enkele routiniers. Hierdoor
kreeg Holverd één von de mooiste kootsporti ien von dit zomersei-
zoen. No het kostsen yoren voor de 2e keer de versierde ïíogens
te bewonderen, ts ovonde kon een i.eder zich nog fiin uitleven
op de donsvloer. Bi ino geheel. Holrerd ros ocrezig.
De 2e dog von dit 3 doogs feest verd begonnen net een kootspor-
ti i voor de jeugd. Vol enthousiosre yerd gestreden voor de
frooie prijzen. De senioren kvoen's riddogs oon bod.Ook hier
werd fel gestreden om de pri izen die door de fom.von Kommen wer-
den oongeboden. Ook kon de ieugd zich 's middogs vermoken in de
feesttentrwooÍ een concours d'éIegonce en een songfestivol werd
gehouden. Veel- kinderen zetten hun beste beentje voor. 's Avonds
wos het de beurt oon de olom bekende tHolwerter Snein to jouns
ploech'. Deze omoteurs die olleen voor deze ovond oefenen en
spelen hebben weer velen doen genieten en de lochspieren werden
meerdere keren gebruikt. Moondogsmorgens werden de Holwerders
zeer vroeg gewekt door de klonken von 'Crescendo' dot gecostu-

d
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meerd door het dorp trok. De kinderen konden hierno noor school
|roor mooie films werden vertoond, de ouders gingen noor de
feesttent woor het beroemde motinee yerd gphoudén. VeIen
zich op de donsvloer. l{oondogsriddogs yerden de kinderspelen ge-
houden, rrooroon kinderen vcr de logère school en kleuterschool
mee konden doen. Ëoondogeond rerden de feestdogen besloten met
een geweldig bol. Concordio feesten zi!n ueer gesloogd!

;r.t.***

AUTOTOCHT OUDEN VAN DAGEN HOLWERD .. 
.

0p 26 iuni werd bovenstoonde tocht, met prochtig zomerweerr ge-
houden. Vertrek ts morgens om 8 uur uit Holwerd, met een splin-
ternieuwe bus von Touringcorbedri if de Jong uit Domwoude met
ols chouffeur dhr.Doumo. Totool 52 personen v/.o. enkele bestuurs-
leden von Vereniging Dorpsberong, werke deze tocht orgoniseerde,
voor begeleiding en hulp. Alsmede wos oonwezig dr.L.MàItho,
welke gelukkig geen dienst behoefde te doen. De route wos:
Holwerdr- _Stiens, leeuworden, Wi itgoord, Deersum, Uitwellingergq,
voor koffiepouze (cofé de Jochtwerf) vervorgens Hommerts,Spon-
nenburg, Sloten, Lemmer door de Polder noor Urk, Cofé Het Wo-
pen von Urkr. hier werd de broodmooltiid genuttigd.
Tot dusver door mooie londbouwgbieden'en woters[ortcentro gere-

Tevens



den. Hierno vio Tollebeek, Nogele, Kroggenburg, Vollenhove,
Steenwi ik noor Frederiksoord voor de theepouze in Hotel Frede-
riksoord, nu werd het meer de bosriike omgeving.
Vervolgens vio Vledder noor Appelscho, woorin Cofé De Bosberg
een kopie koffie gedronken werd. Tot slot rechtstreeks vio Ber-
gumr Dokkum noor Holwerd, woor we on + 7 uur orriveerden.
De Muziek en Drumbond Crescendo zorgGn voor pittige muziekrop
noor It Cintrum, in de tuin voor het Rusthuis, werd nog eens
flink gespeeld. In It Cintrum werd tot ofscheid een kopie thee
gedronken. Hier bedonkte dhr.von Di ik het bestuur en ollen die
meegewerkt hodden om deze dog zo prochtig te doen slogen.
\9g ""n spreker merkte op, dot degenen die niet mee geweest zijn,
dit horen, dot dit voor de 0uderen von Holwerd zo'n mooie dog
wos geweest, nu ook eens goon denken, dit wos voor een volgende
keer ook we1 iets voor mi i (ons) dot er don eens 2 of 3 buósen
gebruikt moeten worden, om oI de Ouderen von Holwerd te vervoe-
ren.

tÉlÉ rt.tt lt

VEILIG VERKEER NEDERLAND

Afd.: Noord Oost Frieslond
Zools beloofd in het zomernummer von het "Con-
toctblod voor Holwerd e.o." willen vii U voor de
komende winter op een oontol *tuele z*en st-
tenderen:

Een deelnemer

VVN

I.

2.

oReflector - goed bekeken'
Per I november o.s. nniet elke fietser voorzien zi in von een
reflector en reflecterende troppers.
fs Uw fiets en die von Uw kinderen in orde?
Ook is het von belong om nu Uw verlichting te controleren.
Autokeuring
Het district Frieslo_nd von Veilig Verkeer Nederlond houdt
in de week von 24 f/n 29 septembér o.s. in somenwerking met
de BOVAG een outokeuring bi i een oontol gorogebedri iven.
Hierbi i wordt speciool gelet op remmen, bonden, ruitewissers
en verlichting.
Leden von Veilig Verkeer Nederlond hebben f 5r-- reduktie.



3. VERKEERSKURSUS te Holwerd.

Duur: l0 ovonden à 2 uur.
Stort eind oktober.

0nderwerpen:
, zools verkeersregels, borden,

wegge-EíuiffiEeersinzicht enz . ërtz.
Doóànt: een Politiefunctionoris.

b. Technisch gedeelte, werking en onderhoud von
ffiitvoeren vqn eenvoudige rePo-
roties bi i Pech.
Docent: een deskundige von een goroge.

Kosten: Ongevee r f 4Or- (inclusief lesmoteriool)
Leàen V.V.N. hebben een reduktie von f 5,-.

Cursusovond: dinsdog of donderdog

Oogove: Mevr.M.Rintiemo
ltÍorgenzon 'í
H o I w e r d.
tel. 1689

4. @ oP 1 oktober te Dokkum.

Hier zullen noost een oontol huishoudeli ike zoken een oon-
tol diot s worden vertoond ovel:

Verkeer
Verkeersinzicht
Weggebruik

Hier zit vost iets bi i wot U ols weggebruiker zol interes-
seren.
Leden, ospiront Ieden en belongstellenden zíin von horte
welkom.

G.HERREMA
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