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TUSSEN DROOM EN DMD.

Bii het schrilven von dit ortikel is het joor oI weer bilno 8
weken oud. Toch reoliseren wiions dot de ver\.rochtingen er nog
duideli ik zíin. l'lot zol het ;óor 1981 ons brengen?
De verwochtingen die wi i. koesteren, woor wi i von dromen, zullen
die gereoliseerd (kunnen) worden? Wi j zi in ons er ook terdege
von bewust dot de grootte von de dromen en verwochtingen nouw
verbond houden met de leefti id en de situotie woorin wi j ver-
keren. Gelukkig kunnen wii niet in de toekomst zien. Wot wij
echter wel kunnen is somen oon die toekomst bouwen, somen de
schouders onder het vele werk zetten dot wocht. Wii hopen dot u
ons niet een te groot optimisme verwijt. Velen hebben het immers
moeili jk, ook in onze dorpsgemeenschop.
Wonneer wi j echter olleen Iuisteren. noor oIIe iobsti jdingen,
don zou de moed om te leven je inderdood in de schoenen zokken
of misschien geheel ontbreken.
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Er is veel werkloosheid, veel bedri iven hebben het moeili ik,
milieuproblemen worden groter. Er is veel kommer, honger, on-
vriiheid enz. Wonneer wii echter olle goede wensen die verwoord
zijn bij het begin von het ioor 1981 wqor wil.len moken, don
moeten wii ons ofvrogen: durven wii te leven, durven wii het
oon om somen bezig te zíin voor elkoor.
Wonneer wi i dot durven, don kunnen wi i elke dog, in ons gezin
en vriendenkring en ook temidden von de dorpsgemeenschop posi-
tief bezig zijn.
Het leven wordt wel eens vergeleken met een lodder. In dit ver-
bond is,de lodder don ook meer don een gebruiksvoorwerp.
De lodder is vook een symbool voor het mootschoppeliik leven.
Het is vook een symbool von de onderlinge rivoliteit en wed-
i iver. Wi i willen groog ollen bi i de lodder op, omhoog klimmen,
goon wi i echter klimmen ten koste von een. onder, stoten wi j
tiidens de klim onderen von die lodder of.0f weten wii ons
verontwoordeli ik voor elkoor, brengen wi i respect op; ook voor
de intenties en doelstellingen von de mensen om ons heen.
Ziin wii ook bereid om woordering voor eïkonder op te brengen,
elkoor serieus te nemen en gebruik te willen moken von elkon-
ders goven en tolenten. Het bovenstoonde wil ook zeggen,
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somenvrerken oon een mentoliteitsverondering, een mentoliteits-
verbetering, respect opbrengen voor elkoor. De onder woorderen
houdt ook in: zorg drogen voor ondermons eigendommen. ['let is
olgemeen bekend dat er verschrikkeli ik veel vernield wordt uit
pure boldodigheid. En oI dotgene wot vernield wordt moet vook
weer gereporeerd of vernieuw worden. Dit kost honden vol geld
oon de gemeenschop, de belostingbetoler, oon ons met elkoor.
De goede h/ensen, verwoord op 1 ionuori, de verwochtingen die
víi i hebben kunnen gereoliseerd worden.
Tussen de droom en de dood liggen enorme perspectieven.
Durven wii te leven, durven wii de uitdoging oon?

rÍrÉ**n HET BESTUUR

SPORTI{AL

Binnen onze gemeente is dringend behoefte oon een grote sport-
zool-okkomodotie. Deze konstotering berust op horde gegevens.
Wonneer men de bezettingsgrood von beide gymzolen in onze ge-
meente beziet bliikt dot dezen zwoor overbeze1" zíjn.
Sterker nog dot vele verenigingen met hun troiningen en wed-
striiden moeten uitwiiken noor Dokkum, Donryoude en zelfs Stiens.
Dot dit een zeer kostbore zook is zol duideliik ziin.
Denk hierbi i oon de proble.en ret nqe bi i de ieugdteoms, en
een hogere huur voor buitengeneenteli lke verenigingen.
Ook orgonisotorisch stelt dit de verenigingen voor grote pro-
blemen. Direkt de leefboorheid. Indirekt heeft dit ook te mq-
ken met het leven en welzi in binnen onze plottelondsgemeente.
Hoe kon een sportvereniging behoorli ik funktioneren en flore-
ren met de dreiging von ledenstops een in de verdrukking komen
von le teomsselekties woordoor weer problemen optreden bii het
verkriigen von goede troiners, opbouw von koder binnen de ver-
eniging etc. Dit ziin echter ollemool nog korte termiin proble-
men. Het volt te verwochten dot in de nobiie toekomst, wellicht
o1 seizoen'82/'83 de problemen onoverkor.Íiik zuIIen' zíjn.
We bespeuren de lootste ioren bij de gemeenten,die in het bezit
zi in von een sporthol een tendens oo verenigingen buiten hun
gemeente te weren (ongeocht oude rechten etc.).
Een en onder door het sterk toenemen von de binnensoorten in
oIIe verscheidenheid. Vonuit deze jolge verenigingen (bodmin-
ton, hondbol, bosketbol, zoolvoetbol) ontstoon don cloims op
sportholuten. Het zol duideliik ziin dot hier von de buiten-
gemeenteli ike clubs de dupe worden. Betreffende zoolvoetbol
in het bi izonder kon men nog op het volgende wi izen.



Zoolvoetbol in kompetitieverbond is meestol geen sport die door'
nog oktieve veldvobtbollers(sters) gespee.ld wordt.' Hoewel tnor-
mole' voetbolvereniging zi in dit spelers/sters die om welke
reden ook de voorkeur geven oon zoolvoetbol. fn wezen een nieuwe
tok von sport. Gezien het beeld von omliggende gemeenten volt
don ook oon te nemen dot zoolvoetbol en bodminton grote opgong
zullen moken hi i oonwezigheid von een sporthol in eigen gemeen-
te. Doornoost zol het duideliik zijn dot m.n. de reeds Ionger
bestoonde sporten ols volleybol en micro korfbol tot volle ont-
plooiing kunnen komen. Ten oonzien non de beide bestoonde gym-
zolen in onze gemeente kunnen ne stellen dot, noost de over-be-
zetting oldoor, ook de ofretingen niet voldoen oon de sportei-
sen von eerdergememde sporten. Dit olles konstoterend stortte
vonuit het do.m Holwerd (omdot door de behoefte het diepst
yordt gevoeld) een oktie om te komen tot de bouw von een sport-
hol in onze gemeente. Er werd no enig voorbereidend werk, kon-
tqkt gezocht met de ondere sportverenigingen in onze gemeente.
Gezomenli ik besloot men kontokt op te nemen met het college
von onze Gemeente. Een en onder heeft geresulteerd in het op-
richten von een werkgroep Stichting Sporthol. Deze werkgroep
commissie is gesplitst-in, twee groepen te weten: een finqnciele
commissie en een technische commissie. Deze commissies hebben
de opdrocht gekregen om de volgende punten te onderzoeken.
o. Subsidie mogeliikheden
b. FinonciéIe mogeli ikheden
c. Technische ospekten.
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TERUGBLIK OP I98O AAhGAANDE DE AKTIVITEITEN VAN DORPSEELAhG
HON-I,IERD E.O.

0p de le culturele ovond troden ofwisselend op: het Ned.Herv.
Kerkkoor, de Muziekver. tCrescendot, de Chr.Gem.Zongver.,Looft
den l'leert en de muziekver. tDe Bozuint . De 2e culturele ovond
werd in het Sintrum gehouden met ofwisselend optreden von de
Drumbond 'Crescendor en de gymnostiekver. 'Choriëttor. Het pu-
bliek wos niet tolriik. Jomnér.
De 3e curturele monifestotie 'Kleur en Freurr trok veel publiek.
De bonte ovond met bol no ríos het slot von deze zeer gesioogde
dog. Men heeft niet kunnen vermoeden dot dit zou uitgioeien
tot een dergeliik evenement.0p 4 mei,wos er een dodènherden-
king met vloggen holfstok en een stille tocht met kronslegging
op .de groven.met oIs ofsluiting een herdenkingsdienst in àé
Ned.l-lerv.Kerk. 0p 5 mei werd ultbundig gevlogl.



'sMorgens vros er een optocht woorbii.de schoolkinderen oI}e-
mool verkleed ten tonele verschenen (de één nog mooier don de
onder) voorop gegoon door de plootseliike muziekkorpsen.
's Middogs wos-ei grotis film en troktótie voor de dorpsieugd.
0p een vergodering met ten le Concordio en ten 2e de Oroniever.
werd gesproken over een eventueel gezomenJ-iik feest. Het begrip
hiervoor moet over en weer groeien. Misschien iets voor de toe-
komst? Het ioorliikse uitstopje met onze ó5 plussers kwom nog-
mools ter sproke. Ook dot wos een zeer gesloogde dog.
De Broderie die de H.M.V. in somenwerking met dorpsbelong orgo-
niseerde wos een groot succes, not voor herholing oonbevolen
kon worden. De week voor Sint l.iicoloos hielden we een lompion-
optocht. De H.M.V. hod voor muzikole omli!sting gezorgd.
Het wos stormochtig weer moor ondonks dot verschenen er + 150
kinderen oon de stàrt oI of niet met begeleiders.0p Bosfro's
plein werd no ofloop een zokie met versnoperingen'uitgedeeld
door de heren H.Biermo en J.v.Hulst nomens de H.M.V.
Er werd verder opgemerkt dot er nog niets bekend is over de
overdrocht von de speeltuin 'Us Kompke' oon Dorpsbelong.
Goot dit nu wèI of niet door? Verder gingen er ofgevoordigden
von het bestuur en Dorpsbelong noor verschillende verenigingen
om doormee hun belongstelling te tonen. Te weten o.o. noor het
75- jorig bestoon von de A.N.D.0.y het ofscheid von Mevr.D.Vis-
ver-Kromerp de opening von het V.V.V. kontoor te Holwerdr' de
receptie en uitvoering von de iubilerende muziekver.'De Bozuin'1
vergodering von de potiententuin (de Sionsberg)1 V.V.V. vergo-
dering in Ternooid; gezomenli ike dorpsbelongen in Ternoord op
26 ion. i.1.; iubilerende vereniging 'De Vogelwocht'.
In totool woren er 34 bi ieenkomsten t.Ir. l0 bestuursvergode-
ringen. 1 I bi ieenkomsten met ondere verenigingen, 7 olgenene
oktiviteiten, ó ofvoordigingen noor recepties enz.
De vereniging Dorpsbelong heeft nieuwe stotuten gekregen.
Ook werd besloten om de contributie von f 3r- tot f 5r- te ver:
hogen. De voorzitter sprok verder in z'n donkwoord de hoop uit
dot er zoveel mogeliik oon de verwochtingen von de leden is
voldoon in het ofgelopen ioor. 0f het gelukt is, is niet oon
ons. WeI wos de stemming goed. Met donkwoorden oon olle leden
oonwezig en burgemeester Visser en wethouder de l'loop werd deze
ovond besloten.

P.S.
Dit wos een beknopt uittreksel uit het ioorverslog von
de ver. Dorpsbelong Holwerd e.o.
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De voorzitster, mevr.F.Diikstro-Bouro, opende de feesteli ike
biieenkomst en merkte met bliidschop, dot de zool vol mensen
zol,, woorondeÍ zeet vele oud-Ieden, woorvon sommigen von ver
woren gekomen om deze ovond mee te moken.Ook woren er verte-
genwoordigers von de ofd.BIijo, Dokkum, Dokkumer WöIden, von
het hoofdbestuur en P.A.C. Frieslond. Verder diverse verenigin-
gen uit het dorp. Het gemeentebestuur wos vertegenwoordigd door
de burgemeester. Iedereen werd von horte welkom geheten, moor
in het bi izonder mevr.M.Hovingo-von Duinen ols het oudste nog
in leven ziinde oud-lid (93). Zi! werd vereerd met een bloeme-
tfe.Over de begintiid von de ofdeling kon zij nog veel biizon-
derheden vertellen. Toen zii in 190ó lid werd víos ze pos'18 ir.
Als er iets viel te vieren, wos het de gewoonte dot de voders
botie bii botie legden en een von de kinderen een fles sterke
dronk ging holen bi i de kostelein. In die ti id von gtote ormoe-
de kon dot geld in de huishoudens moor node gemist worden.
Geen wonder dot veel ionge mensen lid werden.. Die mochten toen
niet meer noor de kostelein. Er wos een zesdoogse werkweek von
ó0 uur. Ze verdiende toen 15 ct. per dog (lA iàor). De contri-
butie wos 13 ct in de moond en in de weinige vriie tiid huurde
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men fietsen en ging men in de noburige dorpen propogondo moken
voor de blouwe ideolen door te zingen en te discussiëren.
Met een gedicht, dot zíj in hoor begintiid in de J.V.0. hod ge-
Ieerd over Jelger Jelgersmo, die zi in verdiensten ncor de kroeg
brocht, besloot voorzitster hoor openingswoord. Noor het hierop
volgend optreden von het onthouderskoor Excelsior uit Leeuwor-
den werd met veel plezier geluisterd. Lupkie de Jong declomeer-
de vervolgens enkele oordige stukies. In de pouze trok de ten-
toonstelling over de gevoren von olcohol.en drugs, somengesteld
door onze viienden von de Angob, veel belongstelling. Het hoofd-
bestuurslid S.de Bruin memoreerde in ziin toesprook de vele
vroogstukken von deze tiid. Het is een tiid von overvloed von
olcohol. Er blijven mensen die nee zeggen tegen olcohol,en
drugs en willen-werken voor een betere somenleving. Ook niet-
geheelonthouders, die de problemen herkennen en erkennenrwillen
meewerken oB een oplossing te vinden. l.lomens vele verenigingen
werden ons felicitoties en enveloppen met inhoud oongebodenrsoms
met een toeposseliik voord, voorin werd gezegd dot ríe meer noor
buiten moesten treden. Nomens het gereentebestuur werd ons ge-
vroogd mee te helpen het Regionole Jeugdontwikkelingspro-
iect uit te voeren.
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Onze oudvoorzitter, de heer L.v.d.Meulen, zei o.o. dot er een
toenemend ziekteverzuim is door dronkgebruik. Meer oktiegroepen
ziin nodig om de olcoholvloed in te dommen, voorol ook om de
olcohol uit de sportkontines te vreren. De ovond werd besloten
met zong von het Excelsior koor, dot o.o. een prochtig Rosen
ous dem SUden ten gehore brocht en enkele Friese liederenrdie
door de oonwezigen meegezongen werden.

A.N.D.0. ofd.Holwerd
secr. I.Minnemo
Alet0n 7, Holwerd.

P.S.:
Een ieder die ons wil steunen door lid of donoteur te worden
is von horte werkoml 
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NIEUWS VAN DE VOGELWACHT

No een poor ioor wikken en vregen zi in we er toch in gesloogd
vonof dit ioor weer een treservoott te kriigen.
De oude ploots oon de Miedweg onder Holwerd gof deze keer wot
problemen, doorom hebben we het in overleg met de betreffende
boeren oon de ondere kont von de Holwerdervoort gecreëerd.
Die betreffende boeren zijn dhr.Ti.de Groot te Wooxens en Joc.
Di jkstro te Brontgun, die hun lond in overleg met de wocht be-
schikboor stelden. Dhr.Diikstro voelde niet vooÍ een reservoot,
omdot ieder ioor voste eierzoekers op ziin lond verschiinen.
Dooron hebben ríe er een wochtgebied von gemookt, wot inhoudt
dot ie voor 12 opril hier mog'eieren ropèn, moor no deze dotum
pos de nozorg von de wocht in goot.
Tevens wordt het oontol riè§tkost ies.,,dit ioor weer uitgebreid
uont er is ploots en vroog gerioeg. Degenen die groog een nest-
kostiewillen hebbenkunnen een beroep doen op onderstoonde
odressen. Gloos zouden we ook von U de bijzondere broedgevol-
Ien vernemen o.o. voh koolmees, pimpelmees, roodborstierwinter-
koninkie, kwikstoort, zworte roodstoort, gekroogde roodstoort,
uilen en roofvogels. Ook met gewonde vogels kunt. u bii ons te-
recht, don zorgen wi i ervoor dot deze bi i de Vogelopvongcentro
komen. Er is dit ioor- een excursie georgoniseerd noor de Lou-
vrersmeerploder (Ulrum) op ó iuni o.s. voor + 20 mon..AIs U won-
delt en goed om U heen kiikt wot kon de notEur don mooi ziin.
Degenen die vook in de notuur omgoqn en niet lid ziin von een
Notuurbeschermende vereniging kunnen bii ons terechi.
].!.lellemo, 0pslog 10 H.J.von der Bosrprof.Holwordostr.l0
S.BoItjes, Hogebuurt 10 R.Leegstro, von'Aylvowol ó
P.Andringo, de Hoornen l0



NIEL'I,JS VAN HET 'CRESCENDO'
FRONT

In de moond september von
dit ioor hoopt 'Crescendol
het feit te herdenken dot
hoor drumbond 25 ioor en het
korps 85 ioor heeft bestoon.
l-let ligt in de bedoeling er
een gezellige iubileum-dog
von te moken, met een reunie
von oud drumbond ledenreen
festivol enz.
Verder wordt er een specio-
Ie iubileumcommissie in het
Ieven geroepen.
Het bestuur vroogt olvost
de medewerking von fomilie
von oud-drumbond leden die
noor elders ziin vertrokken
om ons zoveel mogeli ik odres-
sen op te geven, om iedereen
op ti id een uitnodiging te
kunnen sturen.
Ook foto's en onekdotes uit
de beginperiode von de drum-
bond ziin von horte welkom
bi i SecT.P.VISSER

Leeuworderweg 8
l-loIwerd.
tel. 1438
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VERI(IEZIISEN
In mei mog iedereen weer
goon stemmen op de porti i
von ziin of hoor keuze.

Alhoewel de politieke tegensteLlingen steeàs groter wordenrheb-
ben orre p!1ti ien de mirieubescherming hoog ià hun voonder'ge-
schreven' l,íi i willen^{ogrom een oproep doen oon orre poritiéke
oktivisten om geen offiches etc. te prokken op ondermons eigen-
dommen, of_door lroor dit ofbreuk doet oon het dorpsgezicht.
rn het verreden breken vooror erectriciteitshuis jLs]rontoornpo-
Ien, prootsnoom- en verkeersborden een donkboor irokobiect.

De wonderen zijn de wereld niet uit. Ze
gebeuren onder het oog van uw Echte
Bakker. Bleek en koud gaan de deeg-
stukken voor bollen en mikken en slof-
fen en punten de oven in en... komen
er als gouden broden weer uit !

Dat wonder herhaalt zich in de Echte
Bakkerij dag aan dag. Kom dat zien!
Liever nog: kom dat proeven!

Tel. 1283
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VeIe moonden loter líoren deze, overigens
nog te bewonderen. Goorne de medewerking
de komende verkiezingen te voorkomen.
N.O.Frieslond is mooi, houwen zol

,r*.r;r*

verboden oktiviteiten
von u ollen om dit bij

Het Bestuur

Aon de leden van de UIïVAARTVERENIGIIT{G "DE LAATSTE EER" te
Holwerd e.o.
Het bestuur heeft het genoegen U mede te delen dot wi i weer een
Bode in dienst hebben. Het is de. heer S.MEIJER, Elbosterweg 21,
Holwerd, tel.2031. AIs hulpbode/grofdeLver bliift fungeren-
dhr.W.V.D.MEI, Klokstroot 4, Holwerd, teI.ló39.
Als er nog mensen ziin die droger willen worden, don groog mel-
den bii de secr., wont wii kunnen nog best een poor gebruiken.

Nomens het bestuur, G.v.d.Weg secr./penningm.
' tÉrttt.rËtt

MOET DAT NU ZO IN HOLWERD?

Het is olgemeen bekend dot er in Holwerd moedwillig uit pure
boldodigheid nogol wot vernielingen plootsvinden. Meerdere ke-
ren is hierover in het contoctblod geschreven en gevroogd, kun-
nen wii hier met elkoor niet vot oon doen? Bii het ter perse
goon von dit contoctblod rerden xii geconfronteerd ret klrchten
over vernieliÍrÍren op de begroofploots. In de rond februori wo-
ren er veel sterfgrevollen. Dorpsgenotgn von ons ziin overleden.
Misschien lezer, is het uw voder of noe{er àf b-rser.of: zuster,
die u noor hun lostste'rustploots rnoest,,breRgen. Een lege ploots
verdriet en eènÈ-cEmheid. En dqn worden op de begroofploots bloe-
men die op de groven stoon, rouwtokken en kronsén, vernield.
Is dot niet verschrikkeli ik: ! ! Een begroofploots is toch geen

ekend doi een'begroofploots íoor
personen onder de ló jr. zonder geleide verboden terrein is.
Mogen wi i u vrogen om met uw kinderen te proten over deze os-
pecten. Piëteit voor de overledenen. Eerbied voor hen die och-
terbliiven en rouwen, mog toch wel von ons gevroogd worden.

lÉ++** Het Bestuur

Er zíin nog enkele nuts-volkstuint ies beschikboor oqn de
Leeuworderweg en één oon de Dokkumerweg.
Inlichtingen bii: L.M.Olivier, Stotionsweg 3ó.

.16.rÉ.rÉlf lt



Hier een overzicht wot er voor gosten op de comping in Holwerd
hebben overnocht:
187ó [,lederlondse 19 Itolioonse
1480 Duitse

'173 Belgische
103 Fronse
20 Zwitserse

14 Zweedse
9 Noorse
7 Deense

I2 0ostenrijkse

Luxemburgse
Amerikoonse
Conodese
Aust roli sche

4
4
3
3

In totooL 3727 overnochtingen, wooruit bli ikt dot steeds meer
gosten op de comping overnochten. Velenrvoorol Duitsersrkomen
hier voor de rust die ze hier ook vinden. WeI zien veel gosten
groog dot er wqt meer ontsponningsmogeli jkheden woren voorol
voor de kinderen. Tevens is de vroog groot noor een zwembod.

lls rgEnt uon de

]I IEUIïE IIOGITU ]ITER GOU R[1IÏ

uErrotgEn uii ol uul

lduertenties en drukuEt[ rrrls
I HUWE.IIKSIGARTETTI
I GE(rcRIEI(AARTEN
I R()I.IVYBRIEVEN

I HANDEISDRUKTIVEfU( Etc.

frm. HERIIER

PolleurEgE -tEl.2lll
Bij afwezigheid:
G. G E R M E R A A D, Correspondent
Tel. 1646 of 2O2O
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* 0p de ledenvergodering von Dorpsbelong op 1ó febr. i.l. wgrd
Mevr.P.Stielstro-Olivier herkozen ols bestuurslid. Voor dhr.
B.Russchenrdie oftrod oIs bestuurslidris in de ploots gekozen
dhr.J.R.Moormon, Achter de Hoven'ló, íeL.1876.

**+**

BEJMRDENTffiHT l98l Het 1i9t in de bedoeling dot Dorpsbe-
long ook dit ioor weer een beioordentocht hoopt te orgoniseren.
De àog woorop deze tocht zol worden gehouden is 18 J.JNÏ.
De kosten hieroon verbonden bedrogen + f45r--.
Opgove zo spoedig mogeli ik bi i:

Mevr. P.Stielstro-0livier
Hemmingowei ó.

0ndergetekende,

oon de be ioordentocht 1 981 .
(Hondtekeni ng)

geeft zich op ols deelnemer
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