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Sinds het verschi jnen von het vorige nummer von dit blod hebben
we heel wot mooie dogen geteld. Dit wos don ook te merken oon
het oontol toeristen dot Holwerd oondeed. Een veel gehoorde
klocht wos echter wel dot men hier nergens benzine kon krijgen,
terwi iI in Ternoord enkele moonden geleden de derde pomp werd
geopend, is in Holwerd de lootste gesloten. Is er geen ionge on-
dernemer die hier iets voor voelt? Dorpsbelong wil in ieder ge-
vol hier pogingen voor doen. Suggesties hierover zíjn ook welkom.
Wot we hier in Holwerd ook node missen is een kopsolon. Welke
kopper of kopster neemt hiertoe het initiotief?
Moor dot Holwerd leeft, ondonks deze gemissen, is een feit. Be-
wi js hiervon is wel de gesloogde broderie, woorbi j zeer velen
zijn komen kijken, ook uit omringende dorpen. Het mooie weer die
dog completeerde het geheel. Dot de HMV de volgende dog wot ko-
terig rondliep mocht niet deren, olthons niet voor diegenen die
wel op Ii,q il bgd.logen. Loten we hopen dot we elk joor zo'ntrooie broderie kri jgen.
Zools genoemd in het vorige nummer, is nu ook de tweede woning



oon de morgenzon verkocht. Een snellere reoctie op dit ortikel
hodden we niet kunnen verwochten.
Voor de boomplontdog 1983 zol in ieder gevol oongevroogd worden
boombeplonting o.d. Kerkstroot in het gedeelte dot ligt in het
verlengde von de Hogebuurt, en het Bosmo's plein. De bewoners
ziin hierover benoderd en hodden geen bezwoor. Nu moor hopen dot
ook de gemeente dit niet heeft.
Protend over groenvoorziening zi !n we ook bezig met de voorgeno-
men oonleg von bossoges oon de dokkumerdi ik voor de huizen von
de theebus. Aongezien de bewoners von deze huizen een vrij uit-
zicht wos beloofd, vinden we het nu niet iuist dot men hier een
klein bos wil creëren, hoewel we zeker voor meer groen zíin.
We vrogen ons don ook of of het niet beteÍ zou ziin deze groen-
voorziening noor de westkont von de weg te brengen en don wel
zo dot de bewoners oldoor hun uitzicht wel behouden.0p deze mo-
nier heeft men komend uit de richting DEEEum son beide zi iden
von de weg een frooi uitzicht, rechts op mooie huizen, links op
groen. Brieven hierover zullen begin september verstuurd worden
noor de betrokken instonties.
0p de voorpogino von dit btod siert de Holwerder molen. Deze on-
longs lreer voor functioneren geschikt gemookte molen is zeker
het beki lken woord. De molenoor vertelàe ons dot ol heel wot
mensen von verschillende notionoliteiten de molen hebben bezocht,
doch dot slechts zeer weinig Holwerders gebruik hebben gemookt
von de bezichtingsmogeliikheid. Voor oller1ei bezienswoordighe-
den reist men het gehele lond door, doch een frooie molen o.d.
rond von het dorp ziet men over het hoofd.We wijzen er don ook op
dot de molen elke zoterdog te bezichtigen is en wel vonof 09.00
uyr, en dot de vri iwillige molenoors u goorne tekst en uitleg
willen geven over het functioneren. Goot u er eens met de kiÀde-
ren. noor toe, er is geen entree verschuldigd.
rn het volgende nummer zullen we u wot meei informeren over de-
ze Holwerder moren' 
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DE SPEELTUIN
Zoors u ollen heeft kunnen constoteren wordt er weer volop ge-
bruik gemookt von de speeltuin oon de Komp. Er goot geen dog
voorbii of vele kinderen ziin hier in touw.
De noodzokelijke reporoties ziin gebeurd, en ook is olles zeerfrooi geverfd, donkzi j de medewerking von een oontor vri iwirri-gers. Hiervoor nog onze donk, en die-von de vele kindereó.

Er bliift veel goeds ochterwege,
uit ongst voor verontwoordeliikheid.



DE TULP
In september/oktober is elke tuinmon en tuinhobbyist bezig plon-
nen te moken vooreen kleurriike tuin in het komende ioor.
WiI men in het prille voorioor genieten von lenteboden, don moe-
ten de bo1len geplont worden, zo mogeliik vóór holf oktober.
WiI men een sterke- en mooie bloem von ongeocht welke bolIen,
don moet men die de kons geven om voor de winter een sterk wor-
telgestel te kunnen ontwikkelen.
Aon elke plont is wel een onecdote of een Ieuk verhool verbonden.
0nderstoond vindt u iets over de kleurri ike geschiedenis vqn de
t u I p.
De geschiedenis von de tulp, zools wij die kennen, begint ergens
in het begin von de lóe eeuw in Turki ie.
Door de eeuwen heen heeft men gespeurd noor de oorsprong von de-
ze bloem, die nodien zot n opzienborende triomftocht door oIIe
werelddelen heeft gemookt. Het gecultiveerde westen ontving de
ollereerste tulpen uit Turkije. Niet ols een in het wild groei-
end gewos, moor oIs een gecultiveerde bloem, gekweekt met veel
kennis en ervoring. De bokermot von onze tulpen is voor ons nog
steeds het 0ttomoonse Ri ik von Sulton So1eymon, die leefde von
1494 tot 1566, Zíin Riik ornvotte geheel KIein-I.zíé, een groot
deel von de Bolkqn en de londen rond de Zyorte Zee. Hi i wos de
vorst, die in die gebieden het Kruis verving door de Holve-Moon.
Hi i wos echter ook een groot liefhebber von het kweken von TuI-
pen. De glorietiid von de tulp in de wereld wos von + 1700 tot
1730. Men schot dot in de tuinen von de Sulton meer ïon een holf
milioen tulpen werden opgeplont. Ieder voorioor werd bii volle
moon in de tuinen von Seroi een schitterend tulpenfeest gehouden.
0p stellingen werden don duizenden vozen met de mooiste tulpen
geplootst. Dit, ofgewisseld met kristollen bol1en, gevuld met
een gekleurde vloeistof, het geheel feeëriek verlicht door kris-
tollen lompen en possende Oosterse muziek. Al met o1, een sprook-
iesochtig feest. De gosten dienden er voor te zorgen dot hun
kleding in overeenstemming vros met de kleuren von de bloemen.
Eén ovond wos gedurende het tulpenfeest gereserveerd voor de dq-
mes von de horem. Deze domes orgoniseerden don een Iiefdodig-
heidsbozor. Vonzelfsprekend wos-hun Heer en Meester de enigite
koper.
Door gerd geen ro1 speerde en monkrocht overvloedig beschikboor
!9s, konden de grote heren hun liefhebberijen ongeiemd beoefenen.
Afgezien-doorvon, hebben de Turken op een voortréfferiike wíize
zich bezig gehouden met de kweek- en veredeling von de'Turp.
Die teert en veredeling wos gebonden oon strenie regels. Over-
treders of froudeurs wérden gestroft met verboíning-of de dood.



l,lonneer u stroks tulpen poot in uw tuin en deze volgend voor-
ioor met hun prochtige intense schoonheid bloeien, verdiep u
don eens in de verholen, onnecdotes en geschiedenis von bloemen
en plonten. Het is boeiend bezig ziin met olles wot rondom ons
groeit en bloeit.
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0nze oproep in het vorige nunmer om lid te worden von Dorpsbe-
long heeft slechts weinig reocties opgeleverd. l'loor bliiven de
ondere ó0 gezinnen die nog geen lid zifn?
AIs eenling heeft u niet veel in te brengen, moor middels deze
vereniging destemeer.
Moor het is nog niet te loot. U kunt dit,olsnog doen door opgo-
ve telefonisch bii mevr.

mevr. T.Kóipers-de Groof, Beyerstroot 99, tel.1809 of
mevr. Stielstro-0livier, Hemmingoweg 6, tel.ló50.

Schrifteliik kon notuurliik ook.
***.*.*:r
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TE}I{ISKLUB

AIs u mooie porti ien tennis wilt zien moet u het lootste week-
end von september en/of het eerste von oktober goon kiiken op
de bonen in Ternoord, olwoor de dubbelkompioenschoppen von de
tennisklub Westdongerodeel worden gehouden. Het betreft hier
het domesdubbel, het herendubbel en het gemengd dubbel.
Mocht u bii het zien hiervon zeLf zín kriigen in tennis, don
kunt u zich nog ols lid opgeven voor het volgende seizoen. Les
kunt u ook krijg"n, doch don is tiidige oonmelding_gewenst, in
ieder gevol voor I februori. Tel. opgove: 05197-1876.
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POLITI BK WESTDOTSERADEEL

De
de

onlongs gehouden gemeenteroodsverkiezingen hebben het volgen-
resultoot opgeleverd:

C.D.A. 7 zetels dit wos 8, een verlies von één zeteL
P.V.D.A. 2 rr rl tt 3, rr rr rt rt rr

V.V.D . 2 tr tt " I , een winst dus von één zelel
F.N.P. I zetel rr rr 1, bli ift dus geliik
Progressief westdongerodeel hod nog geen zeteI, behoolde er
deze keer één.
De nieuw verworyen zetels yoor prog.y.d. en v.y.d. worden in-
genonen door respectieveliik de heren D.Kuipers, wonende te
Holwerd en S.J.Griipstro, wonende te tíooxens.

We wensen de heren succes en we kunnen olleen moor hopen dot
Holwerd hier profiit von trekt.
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REISJE OI'DEREN VAN HOLWERD

Heden l7 iuni 
.1982 

wos het weer zover voor dit reisie. Het ge-
hele plon wos weer in honden von het bestuur "Dorpsbelong
Holwerd". Trouwens dit bestuur doet veel meer voor Holwerd woqr
de inwoners geen floun idee von hebben.
AIs olti id ging het yeer oet een bus von Touringcor-bedri if
Dontumowoude, en de chouffeur notuurliik Germ Doumo. Vertrektijd
8 uur von Bosmor s plein. Een 45-tol mensen gingen mee, olsmede
5 helpers von het bestuur. Door dr. Moltho ofwezig wos, ging
zuster Boersmo-Olivier deze keer mee, doch zi i heeft gelukkig
geen dienst moeten doen. Alles ging onder leiding von de heer
Mei ier voortreffeli ik.
Woor de reis noor toe ging wos voor de deelnemers onbekend. We
reden vio Leeuworden, zuid-westeli ik oon, en de eerste stop-



plocrts voor koffie yos Allingowier in de museum-boerderi I de
'Izeren Kou'. Dit museum bevot een schot von oudheden voor de
Londbouy uit de vroegere tiid. Een lekker bokie koffie, en door-
Íro Írog een fimpje uit de oudheid; in het kerkie von Allingowier
Írog een fimpie over de "Schepping".
Vervolgens werd gereden noor Ferwoude, woor het museum "Timmer-
werkploots" uit vroeger tiiden werd bezocht, dit wos ook leuk.
Hierno werd verder gereden noor Hindelopen, wqor in cofé "De
Kolkoen" een uitgebreide broodtofel gereed stond. No von olles
genoten te hebben kon ieder even vri i goon of stoon wot hi j of
zij moor wou, enkelen bezochten nog de "Hidde Niilond Stichting"
gn de vele bruggetjes. No Hindelopen ging het op noor Riis voor
de thee, en no ofloop werd weer even vrii gegeven. Als lootste
pleisterploots werd gereden noor Oroniewoud "Hotel Tjoordo".
No hier wot genoten te hebben, werd weer op Holwerd oongereden.
0m ruim 7 vur v/oren we v/eer op de Leeuworderweg, woor het mu-
ziekkorps "De Bozuin" kloor stond. Noor ik ingelicht ben, wos
"Cresendo" verhinderd. Met de muziek voorop ging het noor "ït
Sintrum" woor nog o1s lootste besluit een kopie-thee. Hier wer-
den nog enkele noorden geviid oon deze tocht.-De heer Meiler
bedonkte een ieder die hod reegeyerkt oon dit festiin. De-heer
D9 .Jong bedonkte het bestuur rederziids voor deze gesloogde dog.
Dhr l'leiier besloot deze dog ret de uens'tot een vóIgendè keer'i,
wont in Frieslond is nog veel te zien en te beleven voor een
dergeliike toeht.
Hierno wenste Hi i een ieder "wel thuis".
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rn rusthuis "Ni jhof" werd in 1972 een gymnostiekkrub opgericht
o.1.v. zuster Boersmo-Olivier. Deze klub is sinds ioren toegon-
keliik voor oIIe beioorden uit Holwerd.
De groep besffi uii + 20 personen. De oudste deelneemster is
82 .ioor. Het is een wàikome - en gezonde - ontsponning voor onze
oudere dorpsbewoners. die eenmoor in de week in rustÉuis "Ni i-hof" een uurtie (holf vier tot holf vi!f) gymmen.
Zuster Boersmo vertrekt don noor het rusihóis in Ternoord, h/oor
.ze opgewocht wordt door de gymnosten oldoor.
No de res wordt er nog een Éopje koffie gedronken en even noge-
proot (de lootste les met oroni"toàf.lr- "----



Bii zeer worm weer wordt er i.p.v. gymnostiek, bingo gespeeld
in het Groene Kruis gebouw. In ditzelfde gebouw wordt het gezo-
menliik" (rusthuizen-"Niihof" en "de Spikér") St.Nicoloosféest
gevierd, hroor de verzorging door de domes S.Acronius-sioerdsmo
en H.v.Slooten-Peeringo in goede honden is. Door kriigt zuster
Boersmo don een welverdiende beloning voor hoor liefdevolle be-
geleiding. Ter ofsluiting von het seizoen wordt er een middog-
reisie gemookt. De lootste keer ging de reis noqr Ossenzijl,
t{oor o.o. een boottocht verd gemookt. De koffietofel in Opeinde
viel goed in de smook' 

*.r.*:r.*.r

MEDEDB-IISEI.I VAN DE VR0.JWENRAAD

De vrouwenrood von Horwerd heeft het winterprogrommo voor de ko-
mende winter in grote li inen weer kloor.
De hondwerkkrub voor domes von ó0 ioor en ouder goot horf okto-
ber weer von stort. Degeneh die ol-Iid zíin, krijgen nog be-
richt. Nieuwe leden ziin welkom.
Verleden ioor is de Vrouwenrood begonnen
klossen" (t l0 lessen). Degenen dió een
doen, roetEn dit even loten yeten.
De vrouvenrood ofdding Ternoord geeft een cursus "Engers voor
beginners en gevorderdà'. Belorrgiteuenden v(x»r deze-cursus
kunnen kontokt ret één von de bestuursleden opnemen.
Soren ret Dorpsbelong Holwerd wiI de Vrouwenràod proberen iets
te doen voor r{erkloze iongeren. Dit goot iets worden in de kreo-
tieve zin; dus tiidsbesteding.
P. bgioorden von ons dorp kriigen bezoek von de vrouwenrood bii
het bereiken von de leefti id vàn 80, 85, 90 joor en ouder.
Het middogreis ie, georgoniseerd door de vrouwenrood, is weer
een. succes geweest en voor herholing votboor.
|{e hopen- iot y onze kollektonten dié de 2e veek von oktober bi iu oon zullen bellen, niet met lege honden zult loten goon.

Mevr. Stielstro-von der Veen (Herv.Vrouwenver. Jr)
Mevr. Boersmo-Sonders (Rtotteiondsvrouwen)
Mevr. Bosch-Kni ift (Doopsgezinde zusterkring)
Mevr. Boumo-Osingo (Chr.Vrouwenbond)
i.levr. Boonstro-de Jong .(Geref .Vrouwenvereniqing)
Mevr. Komstro-Reiding-(Èerv.Vrouwenver. Sr)-
Mevr. Biermo-Londheer (Vrouwenrood W..Dongeiodeel,

kontokt-odres)

De mensen zi in
dot het op een

met een cursus "Kont-
vervolgcursus willen

nu eenmool zo
ondere monier

dwoos,
dwoos zou zíinrom niet dwoos te zijn.
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"De Gemeenteli ike Sociole l{erkgelegenheid" is begonnen op 1

juli 1963.
Hieroon voorofgoond, ros er een enorme touwtrekkeri i tussen de
drie Gemeenten oon de orde. Immers, de gemeente Dokkum hod zi in
I ndustriële Werkplotrts.
De gemeente Ferverderodeel stelde een perceel grond ter beschik-
king in BIi io.
Het bestuur von de gereente 0ostdongerodeel wilde het bedri if
goorne op hoor grondgebied.
Uiteindeliik is besloten, ree op grond von de centrole Iigging,
het bedriif te vestigen in Holnerd.
De opzet von dit fuinbedriif vos: Het telen von groenten onder
glos en op volle glond.
De opening op 7 novcier l9fil uerd verricht door t'lr. P.E.von
Krevelen, Lid vur Ccacprrtcerde Stoter yon de Provincie Fries-'
Iond.
Bi i deze openine, boqd Brlrgereester Bekius von l{estdongerodeel
een schilderii gon*,l19gEstellende: 'De vreemde eend in de bi it".
Een zo'n rodètn,qeouttilleerd'tuinbedriif is voor deze omgeving
met ziin grove'àlikerbóuw, een vreemde eend, oldus burgemeester-
Bekius.
Tevens stelde hii, dot voor de toemolige Stichting "De Drie Ge-
meenten" hetzelfde von toepossing wos.
De Stichting "De Drie Gemeenten" op zích, wos een vreemde eend.
De zorg voor de zwokkeren in de somenleving werd overwegend
door de 0verheid verzorgd.
Het tot stond brengen von dit Tuinbedriif, stoelde op porticu-
lier initiotief. J{isschien is dit één der redenen geweest von
de snelle groei en bloei von dit Holyerder Tuinbedriif.
In moort 1965 werd begonnen met de bouw von een tweede kos,
evengroot ols de 19ó3 gebouwde.
De oppervlokte wos toen ruim 1 H.A., woorbii het plotglos ruim'1000 stuks, vros inbegrepen.
De voorzitter von de "Stichting De Drie Gemeenten", de heer
Dr. Huyser von Reenen uit Dokkum, stelde, dot een commercieel
goed geleid bedri jf, inhoudeli ik een belongri ik sociool ospect
heeft en in zich droogt.
Uit sociole overwegingen, werd in de nozomer l9ó5
nomen met het telen von bloemen.
Deze proef beviel goed en wos de oonleiding om in
te storten met 1000 m2 sniichrysontenteelt.
De zorg voor deze teelt en de verontwoordeli ikheid

een proef g"-

lonuori 1966

hiervon, be-



rustte bii de heer A.Postmo, die per I februori l9óó benoemd
werd o1s werkmeester.
Werkmeester G.Wobbes wos reeds vonof I ionuori l9ó4 werkzoom
op het Tuinbedriif. ziin zorg en verontwoordeliikheid strekte
zich uit over zoyíe] de Kos- qls de vollegronds groenteteelt.
De omschokeling von Groenten noor de Bloementeelt, werd gespreid
over 3 ioren.
Het resultoot wos, dot niet olleen ín 1970 de Tuin een Bloemen-
bedriif wos, moor dot het werken tussen bloemen en plonten veel
plezieriger werken is en veel minder Iichomeli ike insponning
vroogt.
Vonof 1967 werden regelmotig bloemen
op voktentoonstellingen geplootst.

en plonten ter beoordeling

VeeI lof werd geoogst met deze ínzendingen
zen werden gelronnen.
In december 1975 kwom het Tuinbedriif met
eerste met bloeiende tulpen oon de veilig
(wordt vervolgd)

.*Ifl*.r

en vele eerste pri i-
een primeur, door oIs
te komen.

T i .4.T.

OE PRINTERIJ

2 AIs agent van de Nieuwe Dockumer Couran t =
5 verzorgen wii al uw advertenties en drukwerk !

moo zoals: tr,

tr Geboortekaarten r, I
= .. --..-- -. àk x
= Huwelijkskaarten 4§ c
O Rouwbrieven m
ó 

llyl.vlvl. 
f,

o Handelsdrukwerk oruo

= 
Fam. HERDER Frrr Polleweg 6 Tel. 2ll7 z

Z-l
flHsrNlud 30 |



DORPSBELAI\IG en de vRoUI'IENRMD willen groog iets doen voor mon-

nen en vrouwen zonder werk, vonof 17 ioor.
We zi in von plon voor hen Ln eventueei ondere belongstellenden
bii vóldoende interesse de volgende kursussen te.orgoniseren'
De'kursussen ziin woorschiinliJk op de moondogmiddog, de vrii-
dogmiddog of -ovond of op de zoterdog.
Stóp eenó or", di. dierplt en geef ié op, ie kunt vook meer don
je denkt!
ie kunt kiezen uit de volgende mogeliikheden:

KURSUS BROODDEEG

@eIbokkersk1eiwerkeniseenfoscinerendebe.
=igtr"ia. Je óntdekt steeds weer nieuwe mogeli ikheden en het
grót" voordeel is, dot ie er geen dure moteriolen en gereed-
Ichoppen voor nodig hebí. Het-enige vereiste is, dot ie thuis
een gosoven of een-elektrische oven hebt.
Wot ioon we zool moken op deze kursus. I,íe beginnen met het uit-
fiobËt.n von verschillende dingen, en doornq.goon we een brood-
i.rons, een levensboom, een broodpop, een mond, een mosker en

dieren moken von dit moteriool.
Kursusduur : 8x
Kursusleiding: Wybe Jonsmo

HINDIOPER SCHILDEREN
ffiost bii een ieder
sus beginnen He ret de bosisbloe.en en
krulleà en dergeliike schilderen. Dit
op voorwerpen die ie zelf leeneert en

Kursusduur : l5x
Kursusleiding: tí.J.

TEKENEN met pen en inkt
orvoor ie niet zoveel noteriool nodig

hebt. Een tekenpennetie, een flesie ir*t en een stuk popier,
en ie kunt beginnen.
We 6eginnen dé eerste keer met het uitproberen von verschillen-
de pennen en doqrno goon we bloderen, schors, bloemen, Iond-
schoppen en nog veel meer in deze techniek tekenen.

Kursusduur : l5x
Kursusleiding: }.l.J.

KURSUS AQUARELLEREN (schilderen met woterverf)
@nnén we met het oonbrengen von de 4 bosis-
technieken. En doorop goon we don "doorborduren".
We schilderen hierno'o.o. fruit, bloemen en plonten, stillevens

vel bekend. Op deze kur-
doorno goon ve vogels,

ollgs goon ve toePossen
beschilderd trilt hebben.



en eventueel zelf meegebrochte dingen.
De eerste kursusovond-is 

"r "àn kleine overzichtstentoonster-Ii.1s.von .wot we ollemoot soon-i.;;-il-aJ.à'[rr"r".Kursusduur : l5x s--'-
Kursusleiding: W.J.

Bi i vordoende deernome storten deze kursussen
in ionuori.
Nodere informotie over de kursuspriizen e.d.
volgt in het decembernummer von de b1od.

Dit opgove forrulier (z.o.z.) kunt u inleverenvóór 15 oktober hii:
Jglyr. A.Bieno
Prof.Helwordostr. I

of bii
mevr. p.Stielstro
Hemmingoweg ó
Holwerd

OPGAYE-FOR].TLIER

Noom: _..

Adres:

Postcode:

Geboortedotum:

Woonploots:

K ursus : Brooddeeg/Hi nder . sc hilderen/Tek"ne n/Aqvor"rleren *)*) doorholen wot niet verlongd wordt
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