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Eri s i nm'iddel s al weer drie maanden verstreken si nds het ui tkomen
van het vorige nummer. B'ijna ongemerkt, zeker wanneer het zo'n mooie
herfst is, naderen de kerstdagen alweer. Het einde van de gemeente
hlest-Dongeradeel 'is hiermede een feit geworden.
De 'in oktober gehouden verkiezingen hebben een grote verantwoording
gelegd op de schouders van het C.D.A., dat 11 zetels wist te be-
machtigen. 0p het moment van schriiven van d'it artikel is nog niet
bekend hoe de verdel'ing van wethouderszetels er uit ziet, doch we1
is bekend dat elke "oude" gemeente een wethouder gaat leveren. Al-
leen de kleur en de persoon moet nog worden ingevuld.
Burgemeester P.Visseris inmiddels eerste burger geworden in de ge-
meente Kollumerland. Wij wensen hem hier veel voorspoed toe.
De huizenbouw aan de Pollewei en de tnl.Dijkstrastraat vordert gestaag,
en het is leuk om te z'ien hoe hierdoor het dorp weer meer een kern
krijgt.
Anders ligt dat met de Fonteinstraat. Vorig jaaris ons meerde,.e ma-
1en toegezegd dat bij afbraak van een blokje (twee) hu'izen de open-
gevallen plaats direkt weer zou worden bebouwd. Afgezien van het
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feit of de andere huizen er nog zouden staan of niet. De toewijzing
en het geld zouden er zijn.
Recentel'ijke navraag leerde ons echter dat de zaken onjuist aan ons
zijn voorgesteld, al dan niet bewust.
Ook bij herbouw in de Fonteinstraat zijn we afhankel'ijk van de toe-
wijz'ing d'ie de regering doet'in .l984, 

en a1 komt het missch'ien op
de al te lange duur wel goed, opgemerkt dient wel te worden dat de
regering de grote steden heeft aangewezen als groeikernen, waardoor
het aantal beschikbare hu'izen voor het platteland kleiner wordt.
Een u'iterst onbevred'igende zaak dus, maar we mogen toch zeker wel
afgaan op wat mensen van de gemeente ons vertellen, of z'ijn wetoch
nog te naïef.
Moge'lijk kunnen uíe onze standpunten wat harder maken door meer samen
te werken met besturen van andere dorpsbelangen. Tot nu toe was er
"slechts" één gezamelijke vergadering per jaar. In december zal er
wederom een vergadering belegd worden waarin uit alle besturen van
dorpsbelangen een vertegenwoordiger wordt gekozen, d'ie samen met
0ost-Dongeradeel een nieuw bestuur zullen vormen voor die zaken die
in alle dorpen spelen, een vertegenwoordiging van het platteland
dus.

BENZINEPOMP

Het zal U ongetwijfeld zijn opgevallen, en zo niet dan h'ierbij,
we weer de beschikking hebben over een benzinepomp.
t,{e worden toch maar snel op onze wenken bediend, we zu11en nog
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een s
wat oproepen plaatsen.
De heer Ritske Blom en z'n vrouw Betty zijn begonnen met de exp'lo'i-
tatie van een benzinepomp aan de Visweg (hoekje Kazernestraat).
Ter gelegenheid hiervan z'ijn we hun gaan opzoeken.

VraagDorpsbel.:.hlat deed U vroeger en hoe komt U zo in Holwerdverzeilt.
Dhr Blom: Ik heb H.T.S. bedrijfskunde gestudeerd en werkte voor
MïEn'ëÏn, waardoorik in Du'itsland terecht kwam. Mede door de komst
van de nu l2 weken oude dochter hadden we besloten weer naar Neder-
land terug te keren. Het moest Friesland worden en in Holwerd lie-
pen we tegen deze boerderij op, die ook nog in het dorp 1igt. Mijn
vrouw komt uit Dokkum en ikzelf uit St.Annaparochie.
Gezien m'ijn hobby's, oude auto's, komt de oude schuur goed van pas.
Ruimte te over, we hebben de zaak alleen wat moeten opknappen,want
het lekte nogal.
Ondertussen wordt een Citroën 1938 getoond (avant traction) die al-
hoewel pas gespoten erg stoffig staat te doen naast een al even
stoffige DS. N'iettem'in een mooi gezicht deze oude glorie van toen
men nog w'ist hoe je een goede auto maken moest. (tegenwoordig isde
motorkap van b. v. de Ci troën BX al van p1 astic )
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D B: Waarvoor kan men nu bij U terecht?
BTö-m: Zoals de zaken nu staan verkoop'ik super^benz'ine en dieselolie.
TevEn-s verkoop ik artikelen betrekk'ing hebbende op de auto, zoals
o]ie, ruitenkrabbers, spray's etc., zowat alles wat in een autoshop
verkrijgbaar is.
Zeer waarschijnlijk krijg ik zo rond de jaarwisseling ook de be-
sch'ikk'ing over normale benzine. De aanvraag voor Oe Hinderwetvergun-
ning_ligt nog tot de 2e week van december ter inzage, doch zal geen
prob'lemen opleveren.
D. B.: Gaat U nog meer doen dan alleen benz'ine verkoop?
@Dat ligt wel in de bedoef ing. Iedereen weet dat je niet van
een benzinestation alleen kunt leven. Ik heb versch'illende ideeën,
maar vertel er liever nog niets over want er f iggen genoeg kapers
op de kust.
D. B.: Bent U nu niet bang dat iedereen toch naar een zelf-service
pornp gaat? I*reen moet tenslotte op de kleintjes letten.
Blom: Mijn kracht is dat de investering klein is, en dat de pompen
mïin eigendom zijn- Hierdoor ben ik niét gebonden aan één maatslhap-pij, toevallig verkoop ik nu Texaco, doch-ik ben n'iet met hu'id en
haar aan hun overgeleved, zoals vele van ruijn collega's wel. Daar-
om zal ik zeker instaat z'ijn met concurerende prijzen te komen,
mijn prijs-van dieselolie ligt b.v. op dit momànt 3 cent Iager danbij de zelftankpomp.
Blom: u heeft zich natuurlijk we1 afgevraagd of deze betrekkefijke
'TE-ep" zo bl'ijft.
D. B.: Nu U het zelf zegt, ja.
B-lom: Als ik nu "w'ilde" investeringen ga doen
pomp, terwi j1 ik nog n'iet weet of Éet wel uit
het risico b'innen de kortste keren failliet te
ni et d'irekt i n de bedoel i ng.

(0.9.: en dan zitten we ieer zonder
neerd )

Blom: Hier heb ik nog tree lantarenpalen liggen, een beetje opknap-
pen en dan bij de ponp plaatsen, dan ziet hèi er al heel anders uit.
Tevens ligt het in de bedoeling aan de wegz'ijde een kantoortje te
maken, het kozijn ligt hier al, zodat het geheel er toch andàrs
gaat uit zien dan op dit mornent.

(D.8.: wanneer dhr. Blom gewacht had op a1le vergunningen etc.,
dan hadden we misschien wel een mooiere pomp gehad doch
dan hadden we nog wel tot midden '84 moeten wàchten voor-
dat we weer in Holwerd konden tanken, dientengevo.lge zijn
we ook zeer content met de voorlopige oplossing zoals die
nu geboden wordt, hoe mooier - hoe duurder zullen we rnaar
denken, en goedkoop tanken 'is toch ook wat waard)

in b.v. een hele mooie
kan, dan loop 'ik wel
gaan, en dat ligt

pomp,dus verstandig gerede-



Blom: U moet zich dus wel real'iseren dat dit een professorische
sferf is, en dat wanneer blijkt dat het'loopt, de zaak echt wel
profess'ionel er wordt aangepakt.

(D.8.: nu, daar hebben u,e geen twijfels over, de heer Blom wat
beter kennende)

Na een kleine rondleiding door huis en schuur verlaten we tevreden
gesteld, en verheugd over de nieuwe pomp de fam. Blom, onder dank-
zegging voor het openhartige gesprek.

Rest ons nog te wijzen op het belang van deze pomp in Holwerd.
Blijft iedereen nu halsstarig zijn benzine verderop ha1en, dan zit-
ten we snel weer zonder leverancier. De heer Blom heeft ons toege-
zegd te zullen leveren tegen scherpe prijzen, wat let ons dan te
tanken bij deze akt'ieve man (en vrouw) d'ie we zonder meer een aan-
winst voor het dorp kunnen noemen.
In de hoop dat het verhaal erin komt comform de feiten, en gezien
de geringe journa'listieke ervaring van de schrijver dezes, kan er
een k'leine fout inzitten. l,locht U zich echter op de hoogte willen
stellen van rat er nu rel en niet gebeurt op de'Visweg, U kunt de
fam. Blom zelf bereikm onder telefoonnrrc 2%4.

ffi

dit een teleurstelling te zijn geworden. Het
beperkt tot 4, met overigens wàt schitteren-

t,le zullen wel proberen deze 'inzendingen begin volgend jaar ergens
tentoon te stellen.
0nze zeer grote dank gaat natuurlijk we1 uit naar de mensen die de
moeite hebben genomen om deze wedstrijd te laten slagen.

******
tle moeten er eerder naar trachten onze begeerten te
veminderen, dan onze middelen te vergroten.

Aristotoles + 350 v.Chr.
******

EIGEN RUIMTE VOOR JOI{GEREN IN HOL}IERD

Al geruime tijd zijn een aanta'l jongeren, samen met Piet Korse van
het Experimenteel Jeugdwelzijns Projekt bezig om een eigen ruimte
in Holwerd te krijgen.
In het vorige Kontaktblad hebt U een verslag kunnen lezen van een
vergadering van jongeren met o.a. de gemeente, dorpsbelang, de po-

FOTOI{EDSÏRI.T}

Eerlijk gezegd blijkt
aantal inzenders bleef
de foto's.
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Iitie en anderen die zich voor de problemen van jonge.e, interesse-
ren.
In de afgelopen tijd hebben v{e niet stil gezeten. Ongeveer eens per
14 dagen raren er in de Schakel bijeenkomsten met een groep jongeren
om de realisatie van een e'igen ru'imte verder voor te bereiden. Er
werd opnieuw kontakt opgenomen met Burgemeester Visser om de voor-
waarden voor een e'igen ruimte voor jongeren te bespreken.Ook vond
er nog een gesprek plaats tussen de po'litie en de jongeren.
l{e vroegen een aantal volwassenen uit Holwerd of ze bereid waren
zitting te nemen'in het voorlop'ig bestuur van een op te richten
Vereniging voor open jongerenwerk in Holwerd. 0p dit verzoek werd
positief gereageerd. We hebben nu een bestuur van ongeveer 9 jonge-
ren en 3 volwassenen.
Van de gemeente kregen we toestemming een oude caravan te kopen.
Deze caravan staat sinds 19 oktober op het terrein tussen de Morgen-
zon en het voetbalveld. Deze plaats is tiidel'iik. Als blijkt dat er
geen serieuze klachten binnenkomen, ,dan kan de caravan blijven staan
tot we een permanente plaats gevonden hebben.
Janrner genoeg zijn er, vooral de eerste 14 dagen, wel wat klachten
van enkele omwonenden geweest. Volgens ons'is dit te w'iiten aan en-
kele kleine foutjes d'ie we intussen hersteld hebben.
Zo bleek bijvoorbeeld dat het slot van de caravan niet werkte. Hier-
door was het niet mogelijk de caravan 's nachts af te sluiten. Daar-
door zijn er jongeren gereest die veel te lang in de caravan bleven
zitten. Dit probleen is intussen opgelost.
Ook waren er klachten over'grote hoeveelheden bier" die naar de
caravan gebracht werden. Deze klacht bleek niet op waarheid te be-
rusten.
Gelukkig is er een goede samenwerking met de politie.t{e hebben hen
gevraagd of ze af en toe eens'in de caravan willen komen kijken en
óen pràatje te maken met de jongeren die er dan 2ijn. Zo'n bezoek
is nu een paar keer geweest. Dus, als U de po'litie bij de caravan
ziet, denk dan niet gelijk dat er iets mis is, of dat er weer klach-
ten zijn.
De jongeren d'ie'in het voorlopig bestuur zitten zijn intussen ook
op pad gegaan om leden te werven. Dit bleek een succes. We hebben
intussen bijna 60 jongeren die lid zijn geworden. Als we een perma-
nent terrein hebben gevonden voor de caravan, waar dan ook gecrosst
kan worden, dan nod'igen we alle leden uit voor een vergadering om

een def i ni t'ief bestuur te ki ezen .

Zoals U z'iet valt er heel wat te vertellen over de aktiviteiten
voor jongeren.'N'iet iedereen zal de noodzaak van een eigen ruimte
'inzien. Toch hopen w'ij dat U begrip op kunt brengen voor deze akti-
v'iteiten. Jongeren willen elkaar graag ontmoeten, een praatje maken,
een spelletje doen, enz. Tot nu toe hadden ze daarvoor nauwe'l'ijks



de mogeliikheid.
Via Dorpsbelang hoorden we dat sommige mensen uit Holwerd denken,
dat dit alles een aktiviteit is van Dorpsbelang. Dit is niet zo.
Dorpsbelang staat er wel achter en dat vinden wij een goede zaak.
Het is en blijft echter een aktivite'it van jongeren zelf en ditzal
ook zo b1i jven. Het bestuur van de veren'i9'ing,open jongerenwerk, 'is
uiteindelijk verantwoordelijk voor deze aktiviteiten.
Graag maken wij van deze ge'legenheid gebru'ik U een paar vragen te
stel I en:
In de eerste plaats dit: l,lij zoeken een gesch'ikt terre'in in, of
vlak bij Holwerd, waar we een Cross-baan aan kunnen leggen. uiter-
aard mag d'it niet te d'icht bij huizen ziin in verband met de ge-
I u'idsoverl ast. Hebt U m'i ssch'ien en'ig 'idee van een gesch'i kt terre'in,
of hebt U zelf de beschikking over een stukie grond, wilt U d'itdan
doorgeven aan Gerrit Bouma, Beyertstraat 6, tel. 2.l08.
De tweede vraag is: Als U vragen hebt over deze aktiv'iteit, of
klachten over de jongeren die gebruik maken van de caravano kom dan
eens op bezoek als de caravan open is en maak een praatie met de
jongeren.
Als U meer wilt weten over het Jeugdwelzijns projekt, dan kunt U mij
altijd bellen in Ternaard, te1. 05.l98-.l939.
Nu bent U reer een beetje op de hoogte van de laatste ontwikkel'in-
gen van de aktiviteiten voor de jongeren- llij hopen dat deze infor-
mat'ie ook leidt tot lreer hegtfip voor rat jongeren rillen.

*iir*** Piet Korse.

PEUTERSPEELPLMTS "US EARSTE BEGJIN"
K'inderen van 2 tot 4 jaar kunnen h'ier gebruik van maken. Twee mor-
gens in de week van 9-ll u. kunnen ze gaan spelen, plakken, knippen,
verven, of wat ze ook maar w'illen. Bijna alles mag, maar n'iets hoeft.
Is het mooi weer, dan mogen ze ook buiten spelen op de brommers,trak-
tors, schommels en wat er nog meer is. I,Jilt U eens een ochtend mee
maken om te zien hoe uw kind reageert en z'ich amuseert met de groep,
dan bent U alt'iid van harte welkom. Er wordt gespeeld 'in twee groe-
pen, e'lk met een vaste leidster en een hulple'idster: maandags- en
woensdagsmorgens de 2-3 jarigen olv Frederiek v.d.Harmen. Dinsdags-
en donderdagsmorgens de 3-4 iarigen o1v Janny Fennema. Heeft U vra-
gen, dan kunt U kontakt opnemen met Janny Fennema, Prof.Holwardastr.
47, tel.l8ll.
DAMMERS(TERS) en
0ndergetekenden
en Schaakkl ub op
ma damklub. Wij
afhankelijk van

SCHAKERS/SCHAAKSTERS
zouden U, dames en heren, w'i11en vragen om een Dam-
te richten. 70' n 15 jaar ge'leden hadden we een pri-

zouden dat graag weer willen. Waar we dat houden is
de deelname, één keer per week (nader overeen te



komen ) .
}le weten dat de T.V. een zware concurent is, maar voor één avond
moet het toch mogelijk wezen, om de buis te verlaten.
Dus, damens en heren, geef U op bij de volgende personen:

G.V'isser, Joh.P'iersonstr.9, te1 . 1739
G.v.d.W.g, Beyertstr. 67, tel. 1692.

FAITIILIEDRAI,IA 
*****

Af en toe worden wij geconfronteerd met wonderlijke verwikkel'ingen.
Van een drama zoals hierna vo1gt, rijzen ons de haren ten berge.
Leest u zelf maar:

Mijn vader en ik woonden samen en we bezaten een radio en een t.v.
Beneden ons woonden een weduwe en haar dochter, zonder radio en t.v.
Ik werd verliefd op de weduwe en trouwde met haar, mijn vader
trouwde met de dochter en toen begon de ellende:
Daar mijn vader met de dochter van mijn vrouw trouwde, trouwde hii
ook met de dochter d'ie m'ijn moeder werd.
Ik ben nu echter ook vader, omdat ik met haar moeder getrouwd ben.
Verder werd mijn vader de schoonvader van mijn vrouw, omdat ik z'ijn
zoon en haar echtgenoot ben.
M'ijn vader uerd echter ook de schoonzoon van mijn schoonmoeder en
ik ben dus zijn schoonvader, ondat ik met zijn schoonmoeder getrouwd
ben.

Dit is nog niet alles .
Mijn vrouw krijgt een zoon en nu begint de ellende pas goed:
Mijn zoon is de broer van mijn schoonmoeder, omdat die de dochter
was mijn vrouw is.
Hij is echter ook de zwager van mijn vader.
Ik ben de neef van zijn schoonmoeder, omdat die mijn zuster is.
Het wordt nog erger: .....
De jonge vrouw van m'ijn vader krijgt ook een zoon en d'ie zoon wordt
dus mijn broer.
Verder is m'ijn zoon de oom van mijn kleinkind, omdat hii de broer
van m'ijn dochter is.
M'ijn vrouw is zijn grootmoeder, want h'ij'is het k'ind van haar doch-
ter.
Ik ben dus als man van mijn vrouw zijn grootvader, dus ook de groot-
vader van mij, aangezien de grootvader van mijn broer ook de miine
'is, ben ik dus nu m'ijn e'igen grootvader.

****
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