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ïn 1932 mookte Andries Minnes Hybengo, een dorpsdichter uit
de Dongerodelen, het volgende gedicht op een Fries Terpdorp:

Myn doorpke leof, myn doorpke d itr,
Hoe eogest do de f iilden oer,
Us àIde fryske lonnen.
Hoe bynst do yn dyn Ieoflikheit,
Die't yn- en om- en oer dy leit,
De minske mei sèfte bonnen.

Een vreernde oonzet, zult U misschien zeggen.
Toch meenden wii op deze wíjze ons verhool te moeten beginnen.
0m gewoon eens met elkoor te proten over het mooie terpdorp
Holwerd. Een dorp dot door de eeu\^,en heen, beschutting, brood
en ontsponning geboden heeft oon ziin bewoners.
En olhoewel wij long niet ollemool in Holwerd geboren zíjn, is



het toch zo,dol no kortere of longere tiid, men zich thuis
voelt in Holwerd. Men wordt lid von een vereniging, men werkt
mee oon dorpsevenementen, men wordt en is oktief in de dorpsge-
meenschop.Onbewust is een ieder er von overtuigd dot een dorp
Ieeft bii de grotie von een oktief verenigingsleven.
Mogeli ik weet U het niet, moor voor zover ons bekend, zi in er in
ieder gevol 35 oktieve verenigi.ngen in ons dorp.
Verenigingen, die gedurende een reeks von !oren gewerkt hebben
oon een stuk gemeensschopszin.
Zi i hebben bewezen, dot door hun oktiviteiten, het dorpsleven
kleurriik en boeiend wordt.

. AI deze verenigingen lroren funktioneel en leverden een bi idroge
- oon het welziin von het dorp.v Wii denken ooí d. IJscIub "Vriendschop", die de ofgelopen win-

ter schootswedstriiden orgoniseerde voor de schoolieugd.
l,,lii noemen de sportverenigingen, die door hun inzet en enthou-
siosme, regelmotig de pers hoolden en hiermee het dorp Holwerd
een positieve woorde bezorgen.
In dit verbond noemen wi! de Volleybolvereniging "De Roeken",
woorvon twee domesteoms kompioen werden.
Het zi jn de sportverenigingen die Holwerd een gezicht noor bui-
ten goven. VeIe ondere verenigingen echter, werken in stilte.
Toch ziin zii von biizonder grote betekenis voor de dorpsge-
meenschop, elk op zíin eigen terrein. Door, yoor het goot om
het verzorgen von ovonden, ioor in - ioor uit. Het oontrekken
von goede sprekers die een oktueel onden*erp inleiden vereist
veel tiid en bijzondere zorg.0f vio een reisverhool of boekbe-

. spreking zorgen voor een educotieve vorming. En wot is een dorp
. zondor zongkoren of muziekverenigingen?

v
Zíi zorgen vele molen per ioor voor een fleurige noot en een
stuk muzikole ontsponning. Ondonks oI deze positieve oktivitei-
ten, hoort men toch nog regelmotig de opmerking:
"Moor dot kon toch niet in Holwerd", of "Door behoef ie in Hol-
werd niet oon te beginnen", of kortweg "het is Holwerd".
Wii vrogen ons of: Woorom zo negqtief?
Er is toch ook zoveel goeds en moois in en om ons Holwerd
Ruimte, rust en een korokteristieke schoonheid, woorvon wi i in
ruime mote kunnen en mogen genieten.
In deze omgeving, woor de stri id om het bestoon, tegen het wo-
ter en de elementen, zo oud is ols het lond zeJ-f.
Zou het hier niet mogelijk zijn om met elkoor meer te doen?
0m mogeli jk de bosis von verschillende verenigingen te verbre-
den? 0m gezomenli fk meer bezig te zíjn, ten behoeve von de be-
woners, von de dorpsgemeenschop in Holwerd?



Het terpdorp "H0LWERD"
gebouwd is en wordt oon
nige mensen die hun weg
en nu.

$roor mensen hebben somengewerkt, vroor
een toekomst, door stoere en eigenzin-
zochten door de eeuwen heen, vroeger
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Voorzitter : Ti.Terpstro, Elbosterweg 32, tel.l44l
Secretoresse : J.D.Hiddemo-Noordenbos, Medwert 1, tel.l370
Penningmeester: Ch.v.d.Wey, Beyertstroot 54, l'eL.2016
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Wonneer U dit juni-nummer onder ogen kri jgt, zitten wi i vlok
voor de grote vokontie.
Vokontie houden, met vokontie goon, is voor de meeste mensen
een noodzokeli ike onderbreking von de sponningen en de druk
von de vele dogeli ikse beslommeringen.
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In de vokontie wil men recrèëren. Het is een zoeken noor rust
en ruimte. Een pogen 2 à 3 weken zichzelf te kunnen ziin.
fn de vokontie willen wi i weer nieuw elon verkri igen om doorno
weer vol mo:ed er tegen oon te kunnen goon.
Het Bestuur wenst een ieder een bi izonder genoegtri ike en een
plezierige vokontie toe.
Een vokontieperiode met mooi weer, woor U die ook doorbrengt,
in de eigen omgeving, in l,lederlond, of op een verre trektocht
of reis.
Wi i wensen U ollen veel goeds toe en hopen dot wi j ollen vreer
gezond en wel terug mogen komen, om doorno met elkoor weer ok-
tief te zi in en te funktioneren ten behoeve von de dorpsgemeen-
schop Holwerd.

.r*:r.*,r Het Bestuur

MIJMERITIGEN OVER DE CI,I.TURELE AKïIYITEITB'I VAN DORPSBELANG
HOLWERD

AIs we onze gedochten nog eens loten goon over de culturele ok-
tiviteiten von het ofgelopen winterseizoen, komen we weer tot
de conclusie, dot de vereniging von Dorpsbelong in Holwerd een
funktieheeft.É
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De stort vond ploots in het sfeervolle kerkgebouví von de Neder-
londs Hervormde Gemeente.
Deze eerste ovond stond in het teken von de muziek en werd ver-
zorgd door de twee plootsetrilke koren, t.w. het Hervormde Kerk-
koor o.l.v. llevrouw D.Visser-Kromer en het Christeliik Gemengd
Zongkoor 'Looft den Heert, o.I.v. de heer }'l.Broom, qlsmede de
twee plootselijke korpsen n.I. de Muziekvereniging "Crescendo",
o.l.v. de heer J.Hoekstra en de Christeliike Muziekvereniging
"De Bozuin", o.I.v. de heer S.Vellingo.
Het progrommo wos zeer gevorieerd, men brocht zowel wereldse
muziek ols gewiide muziek ten gehore. Dus, voor elk wot wils.
We hopen, dot er een volgend ioor nog meer Holwerders komen

- luisteren en gènieten von deze muziek, belongeloos verzorgd
- door enthousioste dorpsgenoten. No ofloop werden de dirigenten

in de bloemeties gezet.
Voor de 2e culturele ovond wos iommergenoeg weinig belongstel-
ling. 0p het progrommo stond deze keer een ofwisselerid optreden
von de drumbond "Crescendo" en de gymnostiekvereniging "Cho-
riëtto". 0ndonks de weinige toeschouwers werd ons een gevori.
eerd progrommo voorgeschoteld.
De drumbond o.1.v. 5.v.d.l'loude, brocht hun gehele repertoire
ten gehore en de gynnostiekvereniging o.I.v. Mevr.Anker en de
heer Beckhof toonde hoor kunnen. De iongste neisiesgroep voer-
de een negerdcms op. Knop uitgebeeld, zowel in geboor ols in
de oonkleding..De keurgroep deed de longe rot oefening uitste-
kend. Het gezomenliik optreden von de dores- en meisies iozz-
groep viel bi i de oonwezigen zeeÍ in de snook. Ook deze ovond
woren er weer bloemen voor de leiders. De voorzitter merkte
in zi in slotrede op dot de motige opkomst het enthousiosme von
de medewerkers niet beinvloed hod, integendeel!
De derde culturele dog onder de noom "Kleur en Fleur" is een

,Jtgroot succes geworden. Toen de Vereniginj von Dorpsbelong stort-
- te met het orgoniseren von deze dogen, heeft men nooit kunnen

vermoeden, dot het uit zou groeien tot een dergeliik evenement.
Over deze lootste dog een ondere keer meer.

lÉlÉ*lÉ*

MEVR.VISSER MM AFSCHEID VAN HET HERVORI'DE KERKKOOR

fn de kerkdienst op zondog l8 mei i.1. zong het.Kerkkoor voor
het lootst onder leiding von hoor dirigente Mevr.Visser-Kromer.
Ptevr.Visser heeft hiermede een loopboon von 35 ioor ols diri-
gente von het Koor in Holwerd ofgesloten.
Voorwoor, een gebeurtenis om wel even bii stil te stoon.



Vonof de oprichting in 1964, heeft zii 16 joor het Kerkkoor
geleid. Doqrvoor dirigeerde zíi 19 ioor long het Kritekoor.
Het koor brocht met veel overgove een drietol liederen ten ge-
hore: ols eerste "Libbensnocht", doorno het "Ave Verum" von
Mozort en ols lootste "Frede en Leofde".
Terecht schetste ds Noormon het dirigente zi in ols een ombt,
dot niet onder doet voor ondere ombten in de Kerk.
No de kerkdienst wos er een bi ieenkomst in de consistorie,
l,roor genodigden en belongstellenden een kopie koffie konden
drinken. Nomens de kerkerood werd Mevr.Visser een bloemstuk oon-
geboden. Nomens het Kerkkoor werd door de presidente oon Mevr.
Visser een tinnen kon met inscriptie oongeboden, ter herinne-
.,ring oon hoor inzet wèIke in 1945 begon bii het Kritekoor en deq-'Iootste ló ioor bii het Kerkkoor.
0p dinsdog 20 rei werd er nog een gezellig onderons ie georgoni-
seerd. Dit begon ret een goed verzorgde koffietofel.
Tiidens .deze koffietofel rookten verschillende leden von de ge-
legenheid gebruik om leuke voorvollen en herinneringen uit het
verleden op te holen.
Het echtpoor Bumo uit Ferwerd schetste enkele leuke voorvollen
von het koor uit Hogebeintum. Mevr.Visser heeft ook dit koor
onder hoor hoede gehod.
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Achtereenvolgens voerde Mevr.Wiersmo-Ademo het woord en prees
Mevr.Visser om hoor improvisotievermogen.
Mevr.Stielstro-Heeringo zorgde voor een biidroge in het Fries.
Zíi prees Mevr.Visser op een speelse humoristische wiize voor
de inzet woormee zíi zoveel ioren Koor en Kerk gediend heeft.
Mevr.Geertsmo vertolkte hoor gevoelens op riim.
AI met oI, wos dit een bi izonder gezellig bi jeenzi jn von de
koorleden en hun scheidende dirigente.
Aon het eind vqn dit somenzi !n werd Mevr.Visser door 3 domes
zingend hulde gebrocht, woorbii het koor steeds het refrein
zong. 0p deze biizondere ofscheidsovond kreeg Mevr.Visser 35
rode rozen oongeboden, voor de 35 ioren die zi i in Holwerd
oktief bezig wos ten behoeve von de zongkoren.
Mevr.Visser wist op een biizondere wiize, de vreugde en het
plezier von het zingen, op veel mensen over te brengen.
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VOOR DE LEIDERS VAN HET hH\DI{ffiKKLUBJE VAN DE VROU},JENRMD

Vorig ioor is er een handverkklubie gestort op initiotief von
de Vrouwenrood. De dces P.Koopmns en J.Steensno, A.Biermo-
Londheer en R.Stielstro-v.d.Yèen, hebben toen tien domes op
een gezellige en bovenol leerzorà nonier bezig gehouden.
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Dit joor wos het oontol negentien domes, zodot hieruit oI blijkt
dot het zeer in de smook volt en doorbij "rg gewoordeerd wordt.

ti****

SCHRIKKELDAG AL EEUWENLANG EEN PUZZEL

Het heeft een hele ti jd geduurd voor men vri i nouwkeurig het zo
belongri jke schrikkelioor invoerde. Hieroon gingen vele_eeuwen
von gissingen en grove ostronomische berekeningen voorof. Pos
sinds vierhonderd ioor bestoot het schrikkel ioor in de vorm zo-
ols we het nu nog kennen. In het novolgende willen wii proberen
wot duidefi ikheid te brengen rond het ontstoon en de noodzook
von het schrikkel ioor. Er is in de loop der eeuwen heel wot oon-

.rrgerommeld met het kolenderjoor. Zo zíen ve dot Romulus, de stich-oter von Rome, bepoolde dot het ioor 355 dogen telde. Hoewel men
toen ol geruine ti id de ostronorische vetenschop beoefende, wos
men er nog niet ochter dot de oorde er 3ó5 dogen, 5 uur, 48 mi-
nuten en 4ó seconden (3ó5, 2122 dogen) over dèed om hoor boon om
de zon te moken. Dit te grote verschil hod tot gevolg dot de kq-
lender en seizoenen zeer spoedig hopeloos met elkoor in de knoei
rookten. In de veronderstelling hierin verbetering te brengen
besloot men toen tot een ioor von l0 moonden, die beurtelings
29 en 31 dogen telden. Moor zo rookte menrzools loter wel bleek,
nog veel verder von huis. Nee, voor een enigszins betrouwbore
kolender moest men wochten tot JuIius Coesor ziin intrede deed.
Hi i introduceerde de zogenoomde Julioonse kolender. liet ioor
zou beginnen op 'l ionuori, telde 3ó5 dogen en elk vierde ioor
zov 366 dogen hebben. Het leek er oordig op dot Coesor geliik
hod en het duurde don ook een hele ti id voor men in zi in sy-
steem een fout ontdekte. Ieder ioor duurde nI. ll minuten te
Iong en het wos pous Gregorius XIII die in de lóe eeuw besloot
hieroon iets te doen. Het tiidsverschil wos toen ondertussen oI

., iopgelopen tot 10 dogen. De pous hoolde de tiid in door 15 okt.
"1582 direkt te loten volgen op 4 okt. von dotzelfde ioor. En om

verdere ochterstond te voorkomen bepoolde hi i dot elk ioor deel-
boor door 4 een schrikkelioor zou ziin en dot olleen die eeuwio-
ren schrikkelfoor werden die deelboor door 40O woren. Zo is biiv.
volgens deze zgn. Gregorioonse kolender het komende eeuwioor
2000 een schrikkelioor en de dooropvolgende eeuwioren (2100,
220A en 2300) niet. Toch wos niet iedeieen gelukÉig met het be-
sluit von de pous. Zo voelden niet-kotholieke londen er niets
voor om die plonnen von de pous von Rome op te volgen. Engelond
ging pos in '1752 tot de nieuwe ti idrekening over, Duitslond
wochtte tot 1776rterwii1 Zweden hem pos in .l824 invoerde en Rus-
Iond de cömmunistische mochtsgreep von l917 nodig hod om oon de



ïff

,ottJ

pouseliike ingreep gehoor te geven..0verigens is bii de Griekse
christenen het oude Julioonsè systeem nog steeds in gebruik,
woordoor er tussen hun en de tegenwoordige ti idrekening een ver-
schil is von 12 dogen. ïn ons eigen lond brocht het convoorden
von de verondering, zools nu nog steeds bi i veronderingen, de
nodige problemen met zich mee. De HoIlondse en Zeeuwse kooplie-
den schokelden in .1583 direkt oI over en sprongen von'15 noor
25 december. Groningen en Frieslond moesten echter nog niets
weten von deze progressiviteit. Eerst in 1701 schokelde men ook
door over. En nu Ieven wii in het schrikkelioor 1980. Een joor,
woorin de domes een mon mogen vrogen ten dons: of gezellig een
ovondie uit en mogeliik zelfs voor een huweliik.
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KAN ÏEDEREEN EEN EIGEN WONING BEZITïEN?

AIs bovenstoonde vroog wordt gesteld, zullen veel mensen hun
schouders opholen en zeÍrgen: "Notuurliik niet!" Moor is dit wel
zo? Iedereen begri ipt rel dot sls ren bi i deze vroog oon een
kopitole villo denkt, dot ren neen rcet ontvoorden.
Moor ols men doorbii denkt oon een bescheiden moor volwoordise'::
woning, don ligt de zook heel onders. Reeds vele joren bestoot r

de zgn. "beschutte sfeer" woning. Dit ziin rroningen die extro
worden gesubsidieerd, dus woor het riik''extrc geld bii legt,worden gesubsidieerd, dus woor ri !k'_extrcworden gesubsidieerd, dus woor het riik _extrc geld bii legt,
zodot ook mensen met een bescheiden inkomen de ioor-li.ikse los-
ten kunnen opbrengen. Deze woningen mochten tot voor kort oIIeen
gebouwd worden door zgn. "toegeloten instellingen", gemeenten
en de 2 in Nederlond bestoonde bouwfondsen. Toegeloten instel-
Iingen ziin woningbouwverenigingen en dergeliike. De noom "be-
schutte sfeer" woning bestoot nu niet meer. Sinds het von
krocht worden von de nieuwe "Beschikking geldeliike steun eigen
woningen 1979"rdie is ingegoon op I ionuori 1979, is deze cote-
gorie verdwenen en is doorvoor in de ploots gekomen de zgn.
"cotegorie A-woningen". Ook dit zi jn woningen voor de kleinere
beursrdus goedkope woningenrdie o1leen in bezit mogen komen von
mensen met een loger inkomen.Het bouwen von deze woningen is nu
echter niet longer beperkt tot toegeloten instellingenrgemeenten
en bouwfondsen. 0nder bepoolde voorwoorden mogen nu ook ondere .
instellingen of mootschoppiien deze woningen bouwen.
Ter bescherming von de koper wordt o.o. de betreffende bouwer
een gorontie gevroogd m.b.t. het beschikken over voldoende fi-
nonciëIe middelen om de bouw te voltooien en er worden strenge
eisen gesteld oon de technische kwoliteit von de woniqg. Deze
gorontie moet worden gegeven door een onofhonkeliik instituut.
De koper kriigt bii de overdrocht don ook een gorontie-certi-
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ficoot ols bewijs dot oon de voorwoorden is voldoon.
0m te voorkomen dot iemond deze woning koopt om hem no kortere
of longere tiid met het oog op winst te verkopen, wordt oon
het toekennen von de geldeli ike bi idroge de voorwoorde verbon-
den dot bi j verkoop een deel von de kooppri js ten goede komt
oon de gemeente.
Wie kon nu oon cotegorie-A woning kopen? 0f u doorvoor in oon-
merking komt hongt of von de hoogte von uw belostboor inkomen
in het voorgoonde ioor. Indien uw belostboor inkomen minder
bedroeg don t' 2O.OOO,-. , kriigt u de hoogste bi jdroge en dot
is / 8.4ffir-- voor het eerste joor.
Wos uw belostboor inkomen f 30.800r-- don wordt de loogste bii-
droge gegeven en dqt is f 3.000r-- voor het eerste joor.
Bij een inkomen von f 50.000r-- of meer wordt geen bijdroge meer
gegeven.
Tenslotte zoL in het derde en in het zesde ioor von de uitkerin-
gen uw inkomen opnieuw worden herzien. BIi ikt don dot uw inko-
men oonzienli ik is verbeterd, don worden de volgende uitkerin-
gen oon uw nieuwe inkomen oongepost.
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Wot voor
Hiervoor is oI gezegd dot gedocht moet worden oon een eenvou-
dige moor goede woning.0m dit in de hond te houden is een
grens gesteld oon de kooppriis von de woning.
In dit deel von het lond mog de kooppriis niet hoger ziin don
f 12O.AO0,--. Don ontvongt u de biidroge behorend bii uw belost-
boor inkomen.
U begri ipt dot
bouwd, moor dqt
den en minstens
in een riitie.
In onze gemeente wordt er noor gestreefd nooit meer don 4 wo-
ningen in een riitie te bouwen en don nog op zo'n monier dot

.rr het Ii jkt olsof het er slechts twee oonéén zí in door bi ivoor-q-' beeld de woningen oon de voorzi ide te loten verspringen.
Tot nu toe hebt u olleen nog mor ontdekt hoe groot de bi idro-
ge in het eerste imr is, roor u veet nog niet hoe groot de
biidroge totool vordt en over hoeveel ioor dit verdeeld is.
Er is geen yostgesteld oontol ioreri woörover u een bi idroge
ontvongt.
De biidroge wordt ,nomeli jk ieder loor met Í 500,-- verloogd.
Indien de bi idroge uiteindeli ik doordoor minder wordt don
Í l0r--, don vervolt zii en is er een einde gekomen oon de

woning kri lgt u don?

voor zorn bedrog niet I woning kon worden ge-
er meerdere tegeli ik gebouwd zr.rllen moeten wor-
2 onder 1 kop. In veel gevollen zelfs 3 of 4

<-,

Schildersbe*rrir 
*OLWERD

Voor al uw GLAS - VERF - BEHANG

Moderne LI NNEN-WANDBE KLED ING

en GEREEDSCHAPPEN

(vraagt stalenboek)

of
ALUilrlflUr

WLj negeLen

VOOBZETRAMEN

uu sr.rbsLdLe-oonvnoog !

Vroogt
vriibliivend
inlichtingen

--



geldeli ike steun.
Ondonks deze forse biidroge von het riik in de ioorlijkse los-
ten bliift er notuurliik nog een flinke som over woorvoor u
zelf de losten zult moeten opbrengen.
Hoe groot dit deel zol zi in is moeili ik oon te geven, omdot
persoonliike omstondigheden hierbii een grote roI spelen.
Ik denk doorbi i voorol oon de don veronderde belosting-omston-
digheden en de persoonli ike wensen welke u in de woning loot
oonbrengen, die niet bii de bouwpriis worden geteld.
Overq1 in het lond bli ikt dot deze woningen goed oonsloon en
in een behoefte voorzien
Ook in deze gemeente worden plonnen ontwikkeld om tot de bouw

\i& von deze cotegorie woningen te komen.
Zodro deze plonnen tot uitvoering komen hoeft u dus niet meteen
te zeggen: "Een eigen woning kon ik niet betolen".
Juist voor u worden deze woningen gebouwd en het is don beslist
de moeite woord om met de oonbiedei (de verkoper) oon tofel te
te goon zitten en te bezien welke mogeli lkheden er voor u zí)n
om in het bezit te komen von "een eigen woning".

H.Peters,
Dir. Gereentewerken

t)

Dit is een biidroge von de Directeur Gemeentewerken,
de heer Peters, over de bestoonde mogeliikheden voor
het verkriigen von een eigen huis met overheidssteun.
Dit is met nome bedoeld voor ionge mensen, die een
huis zoeken of op een wochtli ist voor een huurhuis
stoon.
De beschreven mogeli ikheid kon in bepoolde gevollen
een goede uitkomst zíin.
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