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SAMEN HET NIEUI{E -NAR IN

De zeventiger loren liggen ochter ons. Met elkoor zijn wi] oon
de tochtiger ioren begonnen. VoI verwochting?
0f mogeli jk schoorvoetend!
Hoe zullen de komende joren verlopen. Er is niemond onder ons h-
die weet wot er gebeuren goot of wot ons te wochten stoot. lv
In veel huizen hongt een wondbord met de bekende spreuk "Von
het Ievensconcert kri jgt niemond von tevoren een progrom" .

Deze spreuk vertelt ons dot het Leven een concert kon zí)n.
Het kon een concert zí in door de wi jze woorop *i i met el-koor
omgoon en met elkoor bezig ziin. En, hierbij is het voorol de
toon die de muziek mookt.
Wonneer U dit Ieest liggen er bi jno oI weer drie moonden von
het joor'1980 ochter ons. Geen progrommo ontvongen en toch er
oon begonnen. Zonder levensprogrom goon wij verder dit joor irr,
en ook de komende ioren.
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Hii weten dot en zien dot ook om ons heen. Een ieder beleeft
ziin leven op zifn geheel eigen wiize.
Zo wordt de een zi in levensweg heel onders gevuld en besteed
don die von de onder. De Levensweg von de een verloopt voor-
spoedig. Die von de onder goot soàs door diepe do1en.
0f is gevuld met veel moeite, zorg en eenzoomheid.
De een mookt wot von ziin leven, terwiil een onder er mee
speelt of mogeliik het zelfs vergooit. Het is de persoonliike
vri jheid von ieder mens zi jn eigen leven in te richten en te
vullen noor eigen goeddunken. Zo mookt een ieder zijn eigen
concertprogrommo. En beleeft dit op ziin geheel eigen wijze.
[,,1u eens ols dirigent, don soms een periode ols lid von het
orkest. Veelol echter ols toeschouwer. Genietend, kritiserend
of ongeinteresseerd. En don vergeten wii zo vook de toon, die
de muziek mookt. Groog spreken wii de wens uit dot wii met el-
koor in Holwerd ilogen werken en bouwen oon een stuk.welzi in.
Dot nii in onze doipsgemeenschop onszelf. kunnen en mogen zíin,
met plezier op velerlei terrein met elkoor bezig mo§en zíin.
Dot wi j ook ollemool in gezondheid met el,koor mogen genieten
von hei vele mooie en goede dot in en om Holwerd oonwezig is.
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,,AAI'IGEPASTE EN KLEINSCHALIGE BEBOTJWING'" WAT BETEKENT DAT
EIGET{-I.K?

Bestemmingsplonnen zi in doorgoons niet de meest gemokkeli ike
lektuur; De inwoners von onze gemeente ziin de tootste tijd
vri j regelmotig met dergeli ike zoken gekonfronteerd: uitbrei-
dingsplonnen, het gemeenteli!k dorpenplon enz.
Het leek ons goed een term, die men in bestemmingsplonnen re-
gelmotig tegen komt, eens wot noder te bekiiken.
We denken doorbii oon de "oongeposte en kleinscholige bebou-
wing". Dit ortikelt ie is bedoeld om dot begrip wot te verdui-
deli iken.
Aongepost
AIs er, om een concreet voorbeeld te noemen, woningen gebouwd
worden op opengevollen plootsen in een oudere dorpskom, don
zol er ongetwí.,j.feld sproke zíin von "oongeposte bebouwing".
Aonpossen,'be.tekent o.m. "ofstemmen op, rekening houden met".
Er moet dus "kenneli ik een relotie gelegd worden tussen de
nieuwbouw en de omgeving woor gebouwd goot worden.
Willen de nieuwe woningen goed possen in de bestoonde bebou-
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l
wing, don moet er rekening gehouden worden met oIIe positieve,
olle woordevolle kenmerken uit die omgeving.
Kenmerken
Wot zijn don die kenmerken woor zool op gelet moet worden?
Er wordt b.v. gekeken noor

o. de situering
Nogegoon moet worden hoe de situering von de bestoonde bebou-
wing is: de ofstonden tot de stroot,

de ofstond tot de zíigrenzen von de percelen,
mogeli ike richtingsverschillen in de bestoonde
bebouwing enz.

Doornoost wordt gelet op
b. de bebouwing .I-
Gekeken wordt b.v. noor de gevelbreedtes oon de strootkont,
de nokhoogte, de goothoogte, kopvormen, moteriolen enz.

AIs er oon de rond von een dorp gebouwd moet worden, don moet
er ook gelet worden op

c. het Iondschop
Het is von belong te weten wot voor soort londschop het is,

Bii ons altiid
0pen-Dag
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hoe het opgebouwd. is, uit welke
woter, wegen etc.) en welke von
vqlt in de nieuwbouw.

Hormonie
Het goot er uiteindeli ik om een zo hormonieus mogeli ik geheel
op te bouwen, zowel in een oudere dorpskom ols in een z.g.
rondsituotie. AIs oon één of meer von de genoemde ospekten
voorbi i wordt gegoon, ontstoot iets wot in negotieve zin zol
opvollen. Nieuwbouw zol don duideli ik ofbreuk doen oon het ge-
heel, ook oon de bestoonde toestond.
Er moet gezocht worden noor hormonie tussen bestoond en nieuw.
Het betekent niet, dot het bestoonde gekopieerd moet worden.

: Dot zou immers een ontkenning zi in von onze hedendoogse orchi-Y tektuur! Het is iuist de kunst om met verwerking von de gegeven
kenmerken tot een eigenti ids produkt te komen dot goed oonge-
post is oon de bestoonde situotie.
KI ei nsc holighei d

Het ospekt kleinscholigheid hebben we voor het lootst bewoord.
Toch hod het oI bii de punten b. en c. oon de orde kunnen ko-
men.
Met kleinscholigheid wordt bedoeld: het ksrokter dot ontstoot
ols we te moken hebben met een geheel von kleine bebouwings-
elementen oIs woningen, winkels etc. en de kleine ruimten
(stegen, strooti.sr-pleinen etc.) die door die bebouwingsele-
menten gevormd worden
Het zol duideli ik zi in, dqt hierbi i niet gedoeld wordt op roy-
ool opgezette nieuwtÈuwwi jkenl Voo'ro1 in oudere dorpskernen is
doorgoons sproke von kleinscholige bebouwing
Ook een londschop kon kleinscholig ziin. U begrijpt dot er don
von uitgestrekte ruimten geen sproke.is. iuist een grotere hoe-
veelheid elementen in het londschop (weiIond, sloot jes, boom-
wollen, wegen "n=.) en de beperkte moot von de ruimie die door
deze elementen gevormd wordt, mookt dot een Iondschop klein-
schorig is ' *.,6**.,É

VROUWENRMD HOLWERD

Wi i zouden weer groog een kleding-oktie houden voor de Stich-
ting Emmous.
U weèt het nog wel von de vorige keer, olles is welkom.
Door het grote succes von de vorige keer, vertrouwen wi i op Uw

elementen het bestoot (bomen,
die elementen in te possen



medewerking.
De oktie wórdt gehouden in de moond opril, don wilt U met de
schoonmook vost wel opruiming houden.
Inlever odressen ziin:
Mevr.Aog ies-Wi jn io
Stelwogenreed l
Di., V,loe., Vr.

J.VeIlemo
Opslog 10

Even vermelden dot het

huis-oon-huis collecte gehouden.
oonleg potiententuin bi i het ziekenhuis
'De Sionsberg' te Dokkum.
de collecte Is 31 MAART t/n 5 APRIL.
is: E.Boumo-Kuik

Bei ierst root 87
HOLWERD.
tel. I 371

VOGELWACHT

Het Bestutrr von de Vogelwocht Holwerd e.o. deelt mede dot de

ioorvergoderilg zol worden gehouden op
vriidog 28MARTo.s.
in de bovenzool von hotel 'de Gouden KIok'
oonvong holf ocht

AIs spreker heeft het bestuur uitgenodigd dhr.Witteveen von
Buitenpost die voor ons een lezing met dio's zol verzorgen
over: de WADDEN EN ZIJN BEWONERS.
Ook zi ! die geinteresseerd zi !n in het .werk von .de vogelwocht,
ieugd ón eventueel nieuwe leden, zíjn deze ovond von horte
welkom.

G.A .Boumo
Bei ierstroot 87
voor inl. tel .1371

voor Emmous is.

COLLECTE

Er wordt een
Het doel is:

De dotum von
Contoctodres

tí JÉlÉrÉ*



DE HOLWERDER PELMOLEN

Sinds '1400 is Holwerd in het bezit von een molen, die het groon
moolde voor Iondbouwer. Gort wos in die ioren een groot volks-
voedsel en Holwerd kon in zi in eigen voedsel voorzien, wont te-
vens wos er de gelegenheid om von gerst, koren te pellen.
I,,lonneer er genoeg wind nos don vos de molen von 's morgens vroeg
tot 's ovonàs loót in bedriif. Over de geschiedenis von de mole-
noors is weinig bekend, docÉ in l7l3 vermeld de geschiedschri i-
ver dot de molén bemolen wordt door Nuttert Symens. En in het
lqotst von de l9e eeuw tot 1909 is Reiner Hoekstro eigenoor,
die hem verkoopt oon H.Hoeksemo, ofkomstig uit de provinc.ie
Groningen. Noost de molen stond een dilbbele woning woor de-mo-
lenooriknechten woonden. Bii de molen wos een grote moestuin
woor men groente en fruit vérbouwde voor eigen privér. en de u
vruchten. Met de nieuwe eigenoor von de molen deed ook de revo-
lutie zi in intrede wot de àon- en ofvoer betrof von de produc-
ten. Door de molen oon de voort stond gebeurde het vervoer Per
beurtsnik en Holwerd bezot veel beurtsnikken. De nieuwe mole-
noor specioliseerde zich in het gortpellen en ziin product-ver-
overde'spoedig een goeie noon oon de Beurs en l{oudo's Meelfo-
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brieken te Sneek wos oI spoedig een von, de grootste ofnemers.
Het grootste probleem wos om de gort op ti id te leveren, door
de beurtsnikken ofhonkelijk woren von de wind.

DE STRIJD OM DE MACHT

De heren D.lr,liersmo, Z.Boonstro en H.J.Boonstro, eigenoren von
beurtsnikken gingen een combinotie oon en kochten tn beurtnotor
welke werd oongedreven door een ruwe olie motor (merk Timmer).
Dit wos voor die ti id een geweldige onderneming en de motor-
boot werd don ook tOnderneming' gedoopt. Door deze reorgoniso-
tie wos men in stoot om het product vonof de molen in 5 uur
ti !d noor Sneek te vervoeren, ols retourvrocht loodde men meel-
producten en liinkoeken. De nieuwe molenoor ging met ziin tijd
mee, wont in ploots von olIeen groon te molen voor de boeren,
ging hii ook in de hondel en hield er een v<irkensmesterij opno.

AUTO IN PLMTS VAN PMRD EN WAGEN

Ook werd de bediening von de klonten geoutomotoriseerd, wont
in ploots von met poord en wogen ziin klonten te-bedienen,
schofte hij zich een ï.Ford oon, droogvermogen 1{ ton.
Vri idogsmorgens werd er een omschot op de loodbok geplootst en

WASAUTOMATEN

Nu ook droogbloemen en
dnoogbloemst ukjes.
Voor vaasjes en sienpotten
(b. v. Keuls blauw en Fr^ies
aandewer^k) kunt U ook bij
SONJA ter'echt.

v/h
VAN SINDEREN

_ CENTRIFUGES - TELEVISIE - STOFZUIGERS

RADIO - DIEPVRIEZERS - KOELKASTEN

Uit onze kleine huishoudelijke
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KOFFIEZETAPPARAAT
2 tot 12 kopjes van f 89,50
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don wos het omgetoverd in een possogiersbus ie dot zitploots
bood oon 8 personen. Groon en veehondeloren reden mee ols
possogier en don vros men vri idogsmorgens vroeg oon de Groon-
beurs of Veemorkt. Tot de dertiger ioren ging het steeds
crescendo, doch toen kwom de kentering. De crisis hod zíjn
intrede gedoon en Ameriko overspoelde de Europese morkt met
zi in goedkope gronen, terwi iI de meelfobrieken een grote op-
gong mookten en de meelproducten oonboden ver beneden de kost-
priis von de inlondse gronen. Gerst en Moismeel werd oongebo-
den voor f 2,- per 50 kg. fronco thuis. De boeren uit die tiid
schqkelden over op uitsluitend torwebouw, woordoor de moolde-
ri i sterk terugliep. Alleen de gortpelleri i wist zich noch te
hondhoven, doch no 1945 liep dit ook sterk terug en in 1948
werd de molen verkocht oon de firmo Hiddemo, die hem gebruikte =-voor opslog .von kunstmest en meelproducten en de pelleri i drupl
pelde door tot 1954. In 19ó3 is de molen oongekocht door de
Gemeente woordoor de molen bewoord is gebleven. Het Holwerder
Iondschop. Toch is de molen niet geheel uitgeschokeld wont op
Molendog woqit de Nederlondse driekleur ten teken dot de molen
die dog in bedri if is, en oI ;is het hort er uit genomen, toch
worden er ríeer prikken in het nerk gesteld on hem in zi in vol-
le grorie te herstellen' 
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VERSLAG VAN POSTDUIVENVER. 'DE KUSTVLIEGERS' OVER 1979

No een zeer gesloogd seizoen 1979 werden de pri jzen ols volgt
verdeeld.
Binnenlondse vluchten (tot eOO tm)

l. Jokkele Stielstro
2. Henk Bruinsmo
3. Sipke v.d.L'lol
4. Age Doumo
5. Siep Wierstro (Hontum)

De pri izen op de Belgische vluchten werden geyonnen door:
1 . Sipke v.d.WoI
2. Henk Bruinsmo
3. RoeI Tienstro
4. Age Doumo
5. Jokkele Stielstro

Vonuit Fronkriik werden de priizen vervlogen ols volgt:

De

1. Sipke v.d.WoI
2. Age Doumq
3. Henk Bruinsmo
4. Joh. Hoekstro
5. Jokkele Stielstro

ionge duiven vlogen het hordst bi i:
l. Jitse Ekkers
2. Sipke v.d.l{ol
3. Siep l'lierstro
4. Hennie Stielstro
5. Jon v.d.Heide (Hontum)

de novluchten werden de prilzen ols volgt vervlogen:
'l . Jokkele Stielstro
2. Johon von Duinen (Brontgum)
3. Siep Wierstro
4. Joh.de Jonq
5. Gerben Di iÉstro (Ternoord)

Algemeen kompioen wos:
'l . Sipke v.d.WoI
2. Henk Bruinsmo

0p
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Age Doumo
Jokkele Stielstro
Joh.Hoekstro

Ook werd er 15, 1ó en 17 november een tentoonstelling gehou-
den in het inkorflokool bii Slerp Hoitsmo.
Mooiste der duiven op de tentoonstelling wos een duif von
Bouwe Hiddingo (Atiià) wot ook de mooisle duivin wos.
Mooiste doffèr wos voor Siep Wierstro (Hontum).
De pri izen voor deze tentoonstelling woren beschikboor ge-
steld door de Holwerder Middenstond en omliggende dorpen.
Winkeliers, nogmools donk!

0p 30 november hodden we onze feesteli ike pri jsuitreiking
bii Henk en ldo.

3.
4.
5.

De ovond werd opgevuld met
0m + 12.30 uur kon iedereen
nemEn.
Het wos een zeer

Bingo, sioelen en priisuitreiking.
don ook een pri is meer noor huis

00H tn uu iluls

T ENTER lE UCRIIIRRMINE

Uroog priisopgril hii

ffo, Qeertoma Holwerd - rel. 16&5

W. Dykstrastrjitte 7-8
Aanleg van
* GAS- en I{ATERLEIDING
* SANITAIR
* ZINKWERK
*enz.

gesloogd 1979 voor "P.V. De Kustvliegers".



, Voor inlichtingen kunt U terecht bii:

,t eYertstroot' 79 '"'
Holwerd.

o Ook bii onderell"den bent u von horte welkom op zoterdogs.

Het Bestuur
Voorzitter:
Secretoris:
Penning.n.:

a#r'

Best. 1l#.+
l:i: :1:_::;:

r. r. l:

Het l.ed,entsl

: 
Nomens P.V-. De Kustvliegers

!

'f**'f:f

is ols volgt verdeeld in l98O:

S.Hierstro,
Jct.de Jong,
t{'.Biuinsmo,
G.Di ikstro,
S.v.d.WoI, Medwerderweg 3rHolwerd, teL.05197-ló90

is momenteel: 2'l .

Dorpsstroot 4, Hqrlur, tel.05l98-681
Beyertst r .79 rllol:rerd, teÀ.$§ I 97 -2099

Visweg 18, Holwerd, telsp§f9L-2079
Wjuk 18, Ternoord, tel.05l98-ó84

: : ' :: i.- :j.;-:, l!§!-
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LAATSTE OPROEP

voor deelnome oon de monifestotie KLEUR EN FLEUR op 19
opril o.s. in rrIt Sintrum".
Ook stonds von verenigingen zi in welkom!
Goqrne uw opgove vóór I opril o.s. inleveren bii mevr.
P.Stielstro-01ivier, Hemmingowei 6.

BEJAARDENTOCHT I98O

. '-. ,. .ï, ,:hisrlqngs_ofknigpent--
I
I!

0ndergetekende

Dorpsbelong hoopt ook dit ioor weer een tocht voor onze be- \-/
ioorden von boven de ó5 ioor te orgoniseren.
Deze tocht zol worden gehouden op donderdog 26 iuni o.s.
De kosten oon de2e tocht verbonden zullen + f 40,-- bedrogen.
Opgove Z.s.m. bii mevr. P.Stielstro-0livieï, Hemmingowei ó,
tel.ló5O, dit met het oog op de te bestellen bussen.

geeft zich hierbi i op ols deelnemer oon de

beioordentocht 1980.

( hondtekening)
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