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Ongemerkt gaan er weer een paar maanden voorbij en de eerste herfststormen heb-
- ben we al weer achter de rug. Wat je ook van deze gemeente denken mag, niet dat

ze op wat centen kijken als het gaat om vervanging van straatnaambordjes.
Ondanks het feit dat de meeste verenigingen voor dorpsbelang hadden gestemd voor
handhaving van de toenmalige aanduiding, of daar waar dit nog niet zo was een
tweetalige aanduiding aan te brengen, heeft de gemeenteraad toch besloten indertijd
dat de namen van straten uitsluitend fries-talig zouden worden. De namen van de
dorpen bleven nederlands-talig, een fraai? compromis. Gezien de slechte financiële
positie van deze gemeente zou je verwachten dat de bordjes wel eens vervangen zou-
den worden wanneer daar aanleiding toe zou zijn, bij vermissing of breuk bijvoor-
beeld. Niets echter van dit alles, kleine zaken worden meestal het grondigst aange-
pakt, zo ook hier. ln goede staat verkerende bordjes werden verwijderd om plaatste
maken voor de nog fraaiere fries-talige bordjes. Straat werd strjitte, weg werd wei,
buurt werd buorren. Zelfs de bordles gama en de kamp werden vervangen door ge-

lilkluidende bordjes want als we het doen dan doen we het ook goed. Mag je trou-
wens nog van geluk spreken als je op laatstgenoemde adressen woont, het is tenmin-
ste te verstaan door de telefoon. Maar wat moet je als je als niet fries wordt opge-
beld door iemand die zegt te wonen in of op de Moppenbuorren, Tsjerkestrjitte etc.
Kun je toch maar vragen of ze dat even willen spellen. Gelukkig is de fries flexibel
en gewend alles te spellen, daar het anders toch niet overkomt. Denk nu niet dat zo'n
bordje niets kost, je zit al gauw op zestig gulden per bordje. Dus diegene die de
moeite wil nemen ze allemaal te tellen kan het totaalbedrag van alleen Holwerd al



berekenen. Vermeld feit moeten we maar positief bekijken en rangschikken onder
het kopje 'goed nieuws voor fries-talige fanatici'.
Drukke bouwaktiviteiten in het dorp hebben er toe geleíd dat de woningen op de

rhoek Ale-tÍn/Fonteinstraat gereed zijn gekomen en dat ziet er toch wel weer wat
beter uit, evenals het opvullen van het gat aan de westzijde van de Fonteinstraat. Op
één na zijn de woningen aan de oostzijde ontruimd, de gemeente zal wel spoedig tot
sloop overgaan gezien het gevaar dat er kleeft aan leegstaande woningen. Rest nu nog
de bouw van nieuwe woningen op deze plaats. Volgens de voorlopige verdeling is aan
onze gemeente een kontingent van72 toegekend voor 1986. ln overleg met de wo-
ningbouwcorporaties is men tot de volgende verdeling gekomen: Terbaard 6,Hantum 5,
Anjum 5 of 6, Niawier of Paesens 3, Dokkum 43. Het resterende kontingent van 9 zal
nog nader ingevuld dienen te worden. Wil zullen ons hard maken om hiervan de no-
dige woningen te kriigen om de opengevallen plaatsen op te vullen, daar dít het aan-
zien van het dorp schaadt.

lnmiddels is bij de oude kern
de fam. Blom bezig het aan
hun winkel grenzende pand te
verbouwen, dat wil zeggen
nieuwbouwen daar het geheel
met de grond gelijk is geweest.
Het geheel is min of meer in
passende stijl weer opgebouwd
met een fraai bewerkte dakka-
pel en zal zeker bij het ultko-
men van dit boekje geheel vol-
tooid zijn.

De Stichting Stadsherstel is een particuliere stichting, in het leven geroepen door
een aantal mensen in Dokkum, die de monumenten wilde behouden, daaruoor pan-
den aankochten, vervolgens met subsidie veibouwen, om ze daarna te verkopen aan
daarin geihteresseerde mensen.
Deze Stichting was voorheen alleen werkzaam in Dokkum, maar door de gemeente-
lijke herindeling en de afhankelijkheid van riiks- en gemeentesubsidie nu ook aktief
in de dorpen.
Naar verluidt heeft deze Stichting aangekocht, of staat op het punt dit te doen
het pand Klokstraat 2 in ons dorp.

Afhankelijk van subsidies die hiervoor gegeven zullen worden zal dit pand in oude
staat worden opgeknapt.

Als u de foto bij het omslaan naar de volgende pag. ziet zeker geen luxe.
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We zullen hopen dat het geheel lukt daar dit
al jaren dichtgetimmerde pand een ergerlijk
dood punt is in het dorp.
Het Bosma's plein zal hierdoor zeker mooier
worden.

Nu nog een kunstenaar die de glasbak wil

:::ïl :::: . .l.. I I ïl ::: :::11.::ï.:::. .

ln een recentelíjk gevoerd gesprek met B en W
is o.a. aan de orde gekomen de problematiek
rond de Tonnebrége. Deze brug verkeert in
een dusdanig slechte staat dat tot vervanging
moet worden overgegaan. Dorpsbelang stelt
zich op het standpunt dat de vervanging zal
moeten bestaan uit het aanbrengen van een
nieuwe brug en niet uit een duiker, zulks ten
behoeve van de recreatievaart, zeker nu de
vaart uitgebaggerd gaat worden. Mogelijk zullen hierdoor meer recreanten Holwerd
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aan doen, al beseffen we tegelijkertijd dat het soort boten dat Holwerd dan aan zal
doen beperkt zal blijven tot de lage bootjes, gezien de hoogte van de brug bij de
oude spoorbaan.
Aangezien een nieuwe brug,gezien ook de vervangíng van de fundering, meer dan 4
ton moet kosten zijn we er ons van
bewust dat dit dus niet één, twee,
drie gerealiseerd kan worden.
Gezien het al lange bestaan van
dit probleem zal de gemeente
serieus proberen aan gelden te ko-
men daar hiervoor geen reservering
heeft plaatsgevonden bij het op-
stellen van de begrotíng 1986. Po-
gingen worden ondernomen hiertoe
bij de provincie.
We zullen blijven aandringen op
een snelle oplossing van het pro-
bleem, want inmiddels is de leuning van de brug er ook al afgereden, zodat alleen
nog mensen met een goed gezichtsvermogen er over kunnen, en dat zijn er volgens
recenteliike onderzoekingen niet zoveel. Wat minder nieuwe straatnaambordjes en
we hadden al een nieuwe leuning gehad. Het juridische probleem doet zich natuur-
lijk ook voor dat het volgens de gèplaatste borden verboden is hierover te gaan.
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Overgang pschiedt dus op eigen risico maar het lijkt ons niet veel verschil te ma-
ken of er nu iemand verdrinkt die er niet over mag dan wel iemand die recht van
overgang heeft, zoals de heren Heeringa en Kloosterman. Bij alles wat achterstallig
onderhoud heeft kun je natuurlijk wel een verbodsbord zetten maar dat is natuur-
lijk geen oplossing.
Niettemin zijn wij overtuigd van de bereidwilligheid van de gemeente om dit pro-
bleem aan te pakken en we zullen de vorderingen dan ook nauwgezet volgen en u
op de hoogte houden.

Waarom zou men een weg over aen zo'n gevaarliike brug heiligeweg noemen?
Alvast en soort voorbereiding misschien?

!n hetzelfde gesprek met B en w is ,rr ffi;.komen onze wens dat de speeltuin
verlost wordt van voetballende dames en heren die hierdoor nogal wat schade toe-
brengen doordat men de schommels over de balken hangt teneinde hier niet door ge-

hinderd te worden, afgezien nog van het feit dat de jongere jeugd dan wel op kan
krassen.
Aangezien de begrotingen van de div. gemeentelijke instanties niet toelaten dat er
ook maar één gulden extra wordt uitgegeven, zÍjn we toch blii dat de gemeente
heeft toegezegd zorg te zullen dragen voor het inzaaien en afwerken van een trap-
veldje, mits dorpsbelang het betreffende stukje grond laat egaliseren, danwel iemand
vindt die dat voor haar wil doen. Het betreft een stukje grond bij de sporthal aan
het einde van de Morgenzon, alwaar nu alleen nog maar verstuikte enkels kunnen wor-
den opgedaan. lngaande het nizuwe mooi-weer-seizoen hopen we dit gerealiseerd te
hebben, en za! ren daar naar hartelust kurnefl vcöall€Ír zondeí de zorgen En YeÍ-.
nielingen' rr*r*].+r
De gemeente zal contact opneÍÍEn Ínet de berroners tran het stukie Fonteinstraat,
alwaar aan de oostzaide rranaÍ het postkantoor geen trottoir ligt. Dit is in vooral natte
periodes een vieze geschiedenis. Daar ook alweer de begrotingen het niet toe laten

dit even te bestraten zal aan de beryvoners gevraagd yvorden of ze hun tuin tot aan de

openbare weg willen hebben, dusdanig dat er aan die kant dus helemaal geen trot-
toir meer zal ziin, iets wat wel meer gedaan wordt met name in de nieuwe wiiken al-

waar slechts aan één kant van de weg een trottoir is. Het probleem zit 'em in het
feit dat het parkeren alhier zo is geregeld dat dit halverwege de maand wisselt van

kant. Onze secretaresse is bang dat ze bij het uitstappen in de bosjes terecht komt.
Niettemin hebben de bewoners in dit gedeelte van de straat het eerste recht op een

hun passende oplossing, waarover d:"n_"fl?ï,e hun dus zal benaderen.

Vele geruchten doen de ronde over de op handen ziinde opheffing van de Niihof.
Met B en W is hier ook over gesproken als extra punt op de agenda, daar je er niet
vroeg genoeg bij kunt zijn om in dezen je stem te laten horen.
Van gémeentelijke zijde is ons het volgende medegedeeld: ln het kader van de bezui-

nigingen is een beleid ontwikkeld dat er voor moet zorgen dat bejaarden zolang mo-
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gelijk thuis rnoieten blijven, dan wel verzorgd moeten worden. Elke gemeente moet
hiertoe een aantal beddgr inleteren. Voor Dongeradeel ligrt dit rond de 9O bedden.
WaaromzouditnudeNiihofnxEtenzijnennietb.v.deSrlikerofdeSk0hof
Dongeraheem. Er is een bepaaHe norm dat q W zoveel inuroners in een bepaalde
streek zoveel bedden mogpn of npeten ziin. Een sirpel rekensommetje leert, dat in
voormalig Oostdongeradee! er gefloeg of niet teveel bedden zijn, en hiermede is dus
de Sk0le dat pas werd gerenoveerd redeliik uÍt & zorgen. Dongeraheem in Dokkum
is een mooi en groot verzorginphuis en voldet ook aan die norm. De Spiker is gro-

ter dan de Nijhof, voldoet meer aan de huidig eisen, ook al is de Niihof getypeerd
met 'goed'. ln voormalig Westdongeradeel zijn er trel-bedden per aantal inwoners
en dus wil men hier ingrijpen, ook al omdat het hier makkelijker zal gaan gezien het
feit dat beide huizen op dezelfde grondslag georiënteerd zijn. lets anders lag de situa-
tie wanneer Ternaard b.v. niet kerkelilk was en Hohrerd wel of andersom. Met op-
heffing van b.v. alleen de Nijhof ís de gemeente er nog niet wat betreft het aantal op
te heffen bedden, en de aanvulling zal dan uit Dokkum moeten komen. Aangezien
Dongeraheem niet in aanmerking komt zal dit inhouden dat Dockaheem, wat ligt te
genover het ziekenhuis ook moeten verdwijnen, meer mogeliikheden heeft Dokkum
ook al niet om in te leveren.
Aangezien de provinciale plannen zich op het moment dat we met B en W hebben
gesproken nu nog in een praematuur stadium bevonden, kunnen we u op dit mo'
ment nog niet nader informeren. We zullen in een gesprek met de directeur van de

Nijhof èn de Spiker nagaan wat we kunnen doen om de Nilhof voor Holwerd te be-



houden. Ook voor de directeur, dhr Dijkstra, zal dit een groot probleem zijn in de
zin van 'hak je m'n rechter of m'n linker arm at', want nogmaals het gaat hier om
lwee huizen van dezelfde 'Stichting', met één directeur.
We zijn er terdege mee op de hoogte dat dit punt zeer gevoelig ligt, wat moet het
grootste dorp van de gemeente zonder bejaarden-/verzorgingshuis. We zullen ons dan
ook tot het uiterste verzetten dat dit gaat gebeuren. Suggesties hierover zijn bij ons
van harte welkom.
Nogmaals het zijn nog slechts geruchten en beslissingen zijn er nog niet genomen. Op
Í8 nov. zal de gemeente verdere toelichting geven op het bejaardenbeleid, de uitslag
hiervan kunnen we niet meer meeneTl.,l_9f.nummer.

Sloot achter het Groene Kruisgebouw.
ln een brief van dorpsbelang aan de gemeente is gevraagd de genoemde sloot te dem-
pen. De gemeente heeft hierop geantwoord, dat er niet tot demping van deze sloot
wordt overgegaan en wel om de volgende redenen. De funktie van de sloot is:
- overstort ten behoeve v.d. riolering bij zeer erge regenval;
- voedingsbron voor de naast de sloot staande bomen.
Het ligt in het voornemen het talud van de sloot langs de weg te herstellen, indien
nodig een eenvoudige beschoeiing .rn.l"_?l.lfen en de berm te snoeien.

Voor diegenen die er nog niet mee op de hoogte zijn, de dames van kapsalon lRlS
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hebben hun aktiviteiten uitgebreid met een schoonheidssalon. Mensen die plannen
hebben in deze richting kunnen nu dus ook terecht in eigen dorp.

Benzinepomp.
Zoals misschien bekend heeft de fam. Blom de aktiviteiten aan de Fiskwei gestaakt,
zodat we verstoken zijn van benzine. Het huis met garage-faciliteiten is verkocht
aan de fam. Rozema uit Nes, die zullen proberen met dit bedrijfje een bestaan op
te bouwen. Het ligt in de bedoeling om de benzinepomp uiterlijk 2 jan. weer te
openen en aktiviteiten rond het bedrijf wat verder uit te bouwen. ln het nieuwe
jaar kunt u dus weer tanken in eigen dorp en we hopen dat zoveel mogelijk mensen
dat dan ook doen om deze voorziening hier te houden.
We wensen de farn. Rozema dan ook veel succes met het weder opstarten van dit

*******************
OPROEP

voor alle huurders van volkstuintjes aan de Molenweg en op de Fellingen. En
voor die mensen die op de wachtlijst staan voor een volkstuintje op bovenge-
noemde percelen.

Het ligt in het voornemen om. een vergadering te houden voor de opríchting van een
vereniging. Deze vergadering zal gehouden worden in het 'Amelander Veerhuis' op
dinsdag 14 januari 1986, om 20,00 uur.
Dit mag u niet missen, het is in uw eigen belang. K. Kníjft, tel. 1480.



OPEN JONGERENWERK HOLWERD

ln de laatste vergadering van het bestuur van de onlangs opgerichte Ver. voor Open

Jongerenwert< in-Holweid, werd mij als begeleider van dit bestuur gevraagd een arti-

keltle te schrijven over het Open Jongerenwerk in Holwerd, dat ik gaarne wil doen'

Allereerst wil ik me aan u voorstellen. Miin naam is Sipke Deinum en ben werkzaam

bij de Provinciale Hervormde Jeugdraad. Toen Piet Korse, die in dienst was van het

pór 1 juli j.l. opgeheven Experimànteel Jeugdwelzijns-Projekt, de begeleiding van het

bp.n lonó"renwerk in Holwerd moest opgeven, heeft hii mij gevraagd die begeleiding

over te nemen. ln overleg met mijn bestuur heb ik dat graag gedaan.

Zoals u misschien weet is mede door toedoen van Piet Korse, een jongerengroep op-

gericht die de laatste jaren verschillende aktiviteiten organiseerde in gebouw de Scha-

ter, de andere keer wat minder. Vooral geluidsoverlast werd op den duur een probler

De Schakel lag niet voldoende vrij om zo muziek te draaien als jongeren dat nu een-

kel van de Ned.herv.kerk in Holwerd.
Er werden disco's gehouden, videobanden gedraaid, er werd getafeltennist, muziek

gemaakt, gepraat, enz. Kortom 50 tot 60 jongeren in Holwerd hadden het gevoel een

éig.n ,rí;té, ,.i eigen aktiviteiten te hebben. Er werd een jongeren-bestuur gevormd

dat één en ander orgïaniseerde en het leek erop dat alles goed ging, de éne keer wat h

Àaal graag wíÍen. Ook gebeurde er zo nu en dan wel eens iets wat eigenlijk niet had

moet; gàb"rrrn. De Hérv. gemeente als eigenaar van de Schakel besloot, vooral ook

om van Éet onderhoud van àit voor haar onrendabele gebouw af te zijn, het gebouw
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te verkopen. De gemeente Dongeradeel zag geen mogelilkheid om het gebouw over
te nemen en aan te passen, d.m.v. geluidsisolatie.
Daardoor kwamen de jongeren op straat te staan. Het bestuur van de jongerengroep
heeft daarna samen met Piet Korse en de gemeente Dongeradeel gezocht naar een
andere ruimte voor het Open Jongerenwerk in Holwerd. Al gauw bleek dat geen van
de bestaande ruimtes in Holwerd geschikt/beschikbaar was en dat er geprobeerd
moest worden een eigen onderkomen te realiseren. De gemeente bleek daarvoor èn
de grond èn een semipermanent schoolgebouw, dat in de loop van volgend voorjaar
vrij komt, ter beschikking te willen stellen. Voor de herbouw moesten andere wegen
worden gezocht.
ln Friesland zullen in het komende jaar verschillende bouwprojekten worden uitge-
voerd binnen het proiekt'Jongeren bouwen voor Jongeren'. ln deze projekten (ver)-
bouwen jonge werkloze bouwvakkers allerlei gebouwen voor jongeren onder leiding
van een aannemer. De projekten worden gefinancierd door de overheid en door instan-
ties zoals het Anjerfonds, Jantje Beton, enz.
Op die manier zal in de loop van 1986 als alles goed gaat een EIGEN gebouw voorde
Vereniging voor Open Jongerenwerk in Holwerd komen. ln dat gebouw zullen dan ak-
tiviteiten voor jongeren kunnen plaatwinden, zoals disco-avonden, spelmiddagen,
jeugdklubs, video-avonden. Ook zal zo'n gebouw eventueel dienst kunnen doen voor
kursussen en dergelijke, niet alleen voor jongeren, maar wellicht ook voor anderen.
Dit seizoen tot aan de zonervakantie za! het open jongerenwerk nog in andere ruim-
tes moeten plaatwinden.

ln de afgelopen tijd is er een fondue-middag gehouden voor jongeren van 12-16
jaar.Er is een discoavond georgnniseerd in de kantine van de sporthal. Binnenkort
zal een jeugdklub voor 8-12 jarigen van start gaan in het gebouw van de Ned. herv.
kerk onder leiding van lds Minnema, Maaike Geurtsen en Gretha Visser, die iedere
maandagavond van 6.30 tot 8.00 uur zal worden gehouden. Ook heeft het bestuur
van het Open Jongerenwerk aan de kerkeraad van de hervormde kerk gevraagd
video-avonden te mogen houden in het gebouw van de herv. kerk, eens in de veer-
tien dagen op vrijdagavond. Wanneer dat plezierig verloopt ziln er misschien ook mo-
gelijkheden om eens iets anders te doen dan video-avonden.
ln de sporthal zullen nog enkele disco-avonden worden georganiseerd.

Wanneer iedereen meewerkt, jongeren en ouderen, burgerlijke en kerkelijke gemeen-
tes, dan moet het mogelijk ziin op een prettige manier Open Jongerenwerk te orga-
niseren in Holwerd. Zoals het nu lijkt zijn alle mogelijkheden aanwezig, mits ieder-
een zich wil inzetten' 

sipke Deinum,

HoBBy TENT..NSTELLTNG 
****r*** Prov'Jeugdwerkadviseur'

Op zaterdag 18 jan. 1986 is er in't Sintrum een hobbybeurs tentoonstelling.
ledereen die kreatief bezig is, kan daar zijnlhaar produkten uitstallen.
Opgave voor 10 januari bij S. de Jong, Voorstraat, tel. 1326.
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Het is de bedoeling dat we 21 maart een PLAYBACKSHOW houden.
Deelname is voor jong en oud. Diegene die er wat voor voelen kunnen zich opgeven
bij S. deJong, Voorstraat, tel. 1326. Aan deze playbackshow ziln tevens leuke pril-
zen verbonden,

Leden die bij eventuele evenementen hun lidmaatschapsbewijs (laatste
kwitantie) jan, '86 tonen, kunnen reduktie krijgen.
Bovengenoemde evenementen worden t.z.t. bekend gemaakt.

UILSMAHORNE
Uilsmahorn is de naam van een buurtschap tussen Holwerd en Ternaard, het behoort
bestuurlijk bij het dorp Holwerd, ligt aan de voet van de oude zeedijk en wordt ook
wel Drieboerehuizen genoemd. ln de loop van de geschiedenis is de naam Uilsmahorn
voor verschillende boereplaatsen in het buurtschap gebruikt, ook vandaag de dag ko-
men we deze oude naam nog tegen op één van de boereplaatsen ter plaatse.
We komen in de loop van de geschiedenis verschillende vormen van deze naam tegen.
Wlsmaherne (1511) Uulfsmahorne (1543) Wlsmahorne (1579) Hulsmahorne (1580)
Wlsmehorn (1606) Uilfmahorn (1640) Oelsmahorn (1698) Uiltsmahorne (1708) en in
1858 als Uilsmahorne. De naam kan gesplitst worden in Uilsma-horne, herne, het
woord horne betekent hoek, de weg waaraan het buurtschap ligt, loopt haaks tegen
de oude zeedijk. Waarschijnlijk is het eerste gedeelte van de naam afgeleid van een

BURO BOS voor bouwkunde en woonomgeving

holwerderweg 6 9145 rk ternaard 05198-1394

advies ontwerp begeleiding controles procedures

voor al uw bouwaanvragen,

subsidieaanvragen,

hinderwetaanvragen e.d.

laat u wiibliivend adviseren.
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persoon, later geslachtsnaam, Wlla, Uula, Ule, Ulfa, Ulfardus (latijns).
Wanneer we de geschiedenis van dit buurtschap eens wat beter gaan bekijken dan ko-
men we in eerste instantie terecht bij het register van aanbreng (1511). We komen te
Uilsma horn twee boereplaatsen tegen, die alsvolgt worden omschreven: a) Otte to
Wlsmaherne, 38 Pondten bennen, 10 Pondten buijtendijck, Landtheer dat Cloesterto
Dockum, 3 quartier garsten 6fl, dat ander aan gelt 24Í1. bl Abbe to Wlsmaherne 55
Pondten binnendijck, 22 Pondten buijtendijck, landtheeren dat Cloester voorz. (kloo-
ster Dokkum) ende boeren 2 last garste 12Í1, dat ander aen gelt ende Abbe voorz.
self 38fl en 14st.
We zien dat de plaats waar Otte op boerde geheel van het klooster te Dokkum was en
de plaats van Abbe gedeeltelijk. Bovendien vernemen we dat de huur aan het klooster
gedeeltelijk in natura werd voldaan en de rest in geld. ln 1543 komen we de naam
Uilsmahorn tegen bij de opgaaf van kerkelijke bezittingen. Bij de pastorie welke be-
diend werd door Heer Gilys van Doettekum (de Zwarte Pastorie) vinden we o.a. 'Hum-
me te Uulfahorne'. ln het rapport wat in 1579 is gemaakt n.a.v. het al of niet indijken
van de buitendijkse landen te Holwerd komen we Elcke ïiebbes, landzaete van den
patroon hebben 10 mansmand (15 pm) op Elsmahorn. tn 1580 komen we in het re-
kenboekje van Henricus Kessel (archief Klooster Dokkum) het volgende tegenr Jacob
tot Hulsmahorne,2 marscip rode zuivel, int convent te leveren, 1 last koren, 1 vet
zwijn, 12 wagens turf vervoer, 12 goudguldens, en de prior 7 gor.rd gruldens apart.
Tevens vinden we in hetzelfde rekenboekje nog het volgende: Jellet Sijurdtzoon, 1,5
marscip rode zuivel, 1,5 last koren, 1 vet zwijn, 12 wagens turf vervoer en 8 goud
guldens. Waarschijnliik is dit de opgBve van de andere kloosterplaats te Uilsmahorn.
We zien dat de huur nog steeds in natura en in geld werd betaald. Tevens zien we
Jacob meer betaalde aan het klooster dan Jellet Sijurdtzoon. Wat opvalt is het feit
dat, in tegenstelling met 1511, maar van een Uilsmahorn wordt gesproken. ln het re-
gister van J,Henrici over kloosterlanden komen we over Holwerd (1606) o.a. het vol-
gende tegen: Enne Tijesses to Wlsmehorn, 100 pm a 1,5 goud guldens. Crijn Eernses
84,5 pm a 1,5 goud guldens.
We komen hier te Uilsmahorn twee kloosterplaatsen tegen, met hun oppervlakte en
de naam van de huurders. Wat weer opvalt is het feit dat er weer van één Uilsmahorn
wordt gesproken en zoals we nog zullen zien slaat deze naam op het latere Bleinsma,
ln 1619 komen we in het register van opzegging van Kloostermeiers over deze beide
plaatsen het volgende tegen: a) Tijesse Ennez (een zoon van Enne Tijesses van 1606)
toe Wlsmahorne, 100 pm. b) Crijn Eernses 84,5 pm (dezelfde huurder als ik 1606).
De naam Uilsmahorn komt, net als in 1609, maar één keer voor en dan weer bij de
plaats van 100 pm welke werd verhuurd aan Tijesse Ennez, de overeenkomst levert
geen enkele moeilijkheid op. We komen beide plaatsen weer tegen bij de verkoop van
Klooster goederen in de jaren 1638-1$Q,,Q,, e1ss7 met de oppervlakte en de huurder.
a)845pm huuder: Pijbe Crijns, verkocht in de zomer van 1640. b) 100 pm huuder:
Bocke Riencx, verkocht in de zomer van 1644.
ln het stemcohier van 1640 (Gem.arch. W.D.) vinden we op no.17 het volgende:
Blinsma, gebruiker; Bocke Riencx, eigenaar Juffr. Titia van den Sande. Waarschiinlijk
is dit cohier na 1644 opgemaakt, want in 1640 was deze plaats als voormalig klooster-
goed nog in eigendom van de Provincie.



Bovendien komen we in dit Cohier Piibe Crijns en de naam Uilsmahorn niet tegen.
ln het stemcohier van Oostergo komen we in 1640 wel de naam van Piibe Crijns te-
,gen, we komen hem tegen als eigenaar en gebruiker van Uilsmahorn. Ook in het stem-
icohier van Oostergo van 1698 komen we deze plaats weer tegen, dan als Oelsmahorn,
eigenaar Eppo van Aylva, grietman over Kollemerland, gebruiker was Paebe Pyters.
Dit gegeven klopt met het floreen register van 1708, we vínden hierin de volgende
omschrijving, Groot Uilsmahorn, eigenaar dhr Grietman Jr Epo van Ailva, Jelmer
Reinders gebruiker, groot 95 pm. schiet 157o floreen.
Nu nog 'Blinsma' zoals we deze plaats in het eerder genoemde stemcohier van West-

dongeradeel in 1640 aantroffen. ln het Cohier der stemmen van Oostergo vinden we
in 1640 dezelfde eigenaar en gebruiker, maar wordt de plaats per abuis Meinsma
genoemd. ln het zelfde cohier komen we in 1698 over deze plaats het volgnde tegen:
Blinxma, eigenaar; Lolckjen Wiltjes wed. van W. Baucke Fransen tot Spannum voor de

helft en Sijtske Wiltjes, huisvrouw van de ontvanger Jarictrs voor de andere helft. Ge-

bruiker was de ontvanger Jarichs. ln het floreenregister van 1708 vinden we over deze
voormalige kloosterplaats het volgende: Bleinsma, de ontvanger, Jarichs wed. cum foc
eigenaar, groot 100 pm. schiet 33fl en 9st.
Na 1708 levert het geschiedkundig volgen van de beide plaatsen geen probleem meer
op. Toch moeten we het nog even hebben over de derde plaats die hier heeft gestaan.

We komen deze plaats voor het eerst tegen in het floreenregister en wordt in 1708
als volgt omschreven: Klein Uilsmahorn, Mame Tietses eigenaar, gnoot 20 pm.,
met 1 floreen. We komen deze plaats echter niet tegen in het sterncohier,
nog in 1698 en in 1728, de enigste conclusie die hier rtogdiik is dat hier geen stem

meer aanwezig was. Dit gegeven klopt met de vernreHirp in het Reëelcohier van 171

we vinden hier het volgende: Kleijn Ulsrnahan, bii str.rcken vercogt soo volgt; de ont-
vanger Jarichs wed. gebruiker en eigenaarwn hgt homleger, groot 1/3 pm. de rest

de landerijen was in het bezit van 4 andere eigenaars. De eigenaar van Bleinsma was

toen reeds eigenaar van het hornleger nan Klein Uilsmahorn, in het floreenregister van

1858 vinden we bij Klein Uilsmahorn Jackele Rintjes Bleinsma als eigenaar van 112

pm., kad.no. A521, op dit perceel heeft het voormalige Klein Uilsmahorn gestaan.

Wat verder opvalt is het feit dat de naam Uilsmahorn steeds werd veóonden aan de

voormalige kloosterplaats, groot 100 pm., het latere Blijnsma, deze naam is in de loop

van de geschiedenis gebruikt voor en door alle drie plaatsen die hier hebben gestaan

en waarvan er nu nog twee staan. Wat verder nog opvalt is het feit dat na de verkoop
van de beide kloosterplaatsen Bleinsma 100 pm. bleef en het huidige Uilsmahorn na

de verkoop in 1640 van 84,5 pm. naar 95 pm. ging. Waarscfiiinliik is het dan ook
juist om te veronderstellen dat Bleinsma, het vroegere Uilsrnahorn, dezelfde boere-
plaats is als we in 1511 tegen komen als Otte to Uilsrnaherne, deze plaats was immers
geheel van het klooster, terwijl de plaats waar Abbe to Ualsmaherne in 1511 gedeelte-

Íijf van het klooster was en gedeeltelijk van Abbe zelt.Deze zelfde overeenkomstvin-
dèn we in het feit dat we in 1511 bil Abbe meer buitendijksland vinden dan bij Otte,
in 1958 vinden we bii groot Uilsmahorn ook meer buitendijksland als bij Bleinsma.

P. Soepboer Tzn.



VOGELWACHT NIEUWS

Het is al weer een paar maand geleden dat ik een stukje heb geschreven in dit blad,
maar de tijd staat niet stil, de natuur gaat z'n gang. ln ons wachtgebied, het gebied
waar nazorg wordt verricht, is uit tellingen door ons gebleken dat hier de vogelstand
ook is veranderd. Na de verkaveling in '79 en '80 was de grutto-stand nog wel intact
maar momenteel tellen we er nog zo'n 5 broedparen terwijl het 5 jaar geleden nog
op minstens 10 paren zat. Oorzaak vermoedelijk door diepontwatering en bemesting
waardoor minder dierlijk voedsel voor deze vogels.
De kieviten nemen momenteel wel in aantal toe, evenals de scholeksters, terwiil de
tureluur vrij stabiel blijft 2 .à 3 broedparen per jaar. Maar als je de tellingen verge-
lijkt met de tellingen elders uit de weidehoek, dan is de nestdichtheid hier per 100
hectare heel klein, te weten, 1985 Kievit:14,6; Grutto:2,6; Scholekster:8, Ture-
luur: 2.
Er zijn in Friesland door de BFVW telgegevens opgemaakt van 94 afdelingen. 1865
vogelwachters telden op 51.304 ha 58.887 broedparen van 25 verschillende vogelsoor-
ten, 46.228 nesten zijn beschermd door plaatsen van markeringsstokken en nestbe-
schermers. Voor de BFVW was 1984 een'topjaar'. Laat de toekomst niet minder
zijn. De weidevogels zijn onze inspanning waard.
lnmiddels is het al november en de trek van de vogels naar het zuiden is al weer druk
bezig. ln augustus als de graanvelden gedorst worden kun je vaak de grote groepen van
duizenden spreeuwen in golvende vlucht over de akkers zien vliegen en zo nu en dan
luid kwetterend neerstrijkend om te fourageren. Zij maken zich al op voor de grote
trek.
Afgelopen zomer brachten 2 jongens een aalscholver bij mij, door verhongering was
hij gemakkelijk te vangen hil zat in een sloot nabij Radeko. lk heb hem meteen naar
de 'F0gelpits' te Ezumazijl gebracht. Hier kreeg hij gelijk een injektie voor wormen
en geliik een portie voedsel en vitamines. Het was nog een jong exemplaar wat afge-
dwaald was en hier geen voedsel kon vinden in het binnenwater, waardoor hij verhon-
gerd en te zwak is om naar zijn voedselgebied terug te vliegen. Ze komen hier weinig
voor en zijn hier schaarse broeders. Voor kornen ze aan de kust van Skandinavië,
kust van Groot Brittanië, !erland, lJsland, Griekenland, Turkije. Al zwemmend duiken
ze naar voedsel; nestelen in koloniën op kliffen en andere rotsachtige kusten.
Toen de vogel aangesterkt was, is hij los gelaten op Schiermonnikoog alwaar hij hope-
lijk spoedig weer bij familieleden terug zal keren.
Sipke en Markus Adema kwamen een paar weken geleden met een dode roofvogel
bij mii aan, Het bleek een buizerd te zijn, vermoedeliik een jong exemplaar, vanwege
zijn lengte. Maar wel prachtig in de veren. Zoiets is altiid weer jammer, doodsoorzaak
onbekend want er waren geen zichtbare aanwijzingen. Het dode dier wordt bil
Hoitinga in Wouterswoude geprepareerd, ook zoekt deze man naar zijn doodsoorzaak.
De laatste paar jaar nemen het aantal buizerds en ook torenvalken in deze regio geluk-
kig weer toe, dat betekent dat de biotoop zich voor hen hier langzaam iets hersteld.
Wat ook vaak een doodsoorzaak is bij vogels, dat zijn de raamslachtoffers.
Vorige week vloog er bil ons ook iets tegen het raam. Wij kijken, bleek het een goud-
haantje, wat tegen een raam was gevlogen. voorzichtig hebben we hem opgepakt, het



leefde nog, en op een zonnige plek in huis op de vloerbedekkíng gezet. Na een half
uur was hii weer helemaal bij en vloog door de kamer. lk heb hem toen voorzichtig
gevangen en buiten weer losgelaten. Goudhaantjes zijn hier de kleinste vogeltles in
ons land, ze ziin nog kleinerjan het winterkoninkje namelijk maar 9 cm.Ze ziin
licht bruin/beige van kleur met groenachtige vleugels en het mannetje heeft een oranje
kuif met zwart begrensd en het popje een gele kuif met zwart begrensd. Familie van
het vuurgoudhaantje, welke als enig verschil de zwarte en wítte oogstreep die hen on-
derscheiden. Goudhaantjes zijn vrij talrijk als broedvogels in Nederland, alleen hier aan
de kust komen ze veel minder tot broeden. De vuurgoudhaantjes ziln in Nederland
zeer schaarse broeders. Als we hier goudhaantjes zien dan ís dat meestal in de herfst
tijdens de trek.
Twee dagen na dit vogeltje hadden we een roodborstje die tegen het raam vloog, hij
zat versuft op de grond en daarom hebben we hem maar voorzichtig even binnenge-
haald. Ook deze heeft het overleeft. Vaak vinden ze gelijk de dood na de klap. En
omdat men het niet altijd weet dat ze nog leven zijn de katten ons meestal voor om
ze als lekker hapje op te eten. Dus als u ze treft na de botsing en ze leven nog, dan
gelijk in bescherming nemen, dan is de overtevingskans het grootst.
Ook de ganzen trekken in grote getale over ons land en hier en daar bij de kusten
fourigerend om nieuwe energie op te slaan voor de lange tocht. Dit jaar is er een in-
vasie van notenkrakers, ook hier in Holwerd zijn ze gesignaleerd. Een bruine vogel be-
dekt met witte vlekken, en even groot als een Vlaamse Gaai. Hij voedt zich met eikels
en hazelnoten en de zaden van de alpenden. Deze invasie komt vermoedelijk door het

Gas - Waler
Sanitair
Uerwarming
DaI- en zinkwerk
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slechte weer van de afgelopen zomer in centraal Europa en midden Rusland, waar hij
normaal voorkomt. Ook was het weer in Nederland, vooral het noorden, slecht. Maar
het blijkt dat hier meer voedsel voor hen aanwezig is dan hun standplaats, vandaar
vermoedelijk de invasie. Koperwieken zijn hier momenteel ook ín grote getale, maar
dat komt wel vaker voor, meer dan de notenkrakers die lang niet elk jaar hier verschij-
nen. Dit jaar blijken de vogels verschillende bes-dragende struiken en bomen al vroeg
kaal geplukt te hebben. ln 1979 was dit ook zo en toen hebben we een winter gehad
met veel sneeuw - wie weet wat er deze winter voor de deur staat.
Wil vragen u, wanneer de winter mocht toeslaan, uw gevederde vrienden niet te verge-
ten en ze z.m. te voederen.
lnlichtingen of meldingen van bijzondere waarnemingen kunt u kwiit bij de Vogelwacht
Holwerd e'o' H. J. van der Bos, S*Xrj:ir_ïr,.n,, 18, tet. 2'126, Hotwerd.

MUZ! EKVER.'CR ESCENDO'

Zoals ieder iaar zal Crescendo op zaterdag 21 dec. a.s. weer haar kip en wijnaktie
houden.
Verder willen wij u er nog eens op attent maken, dat wij in het voorjaar van 1986 een
grote rommelmarkt zullen organíseren. Hebt u nu al romnrel die u kwijt wilt (of moet)
bel het bestuur en wij halen die .rT_.lll,_ï***.

STICHTING 'lT FRYSKE BOEK' (Dorpsbelang onwing het volgende schrijven)

It suteljen yn jo wenplak hat west, en no wolle wy io graach efkes skriuwe. Jo hiene
it goed organisearre, dat hat wol bliken dien. lt is allegearre rnar b€st slagge. No wolle
jimme fëst ek wol witte foar hoefolle as der by jimme ferkocfit is.
Dat wie yn Holwert f 3.158,--. SOnder de belangeleaze meiwurkirg fan safolle minsken
is sa'n ferkeapaksje fansels net mooglik. Foar de grutte ynsst tige tank oan jimme alle-
gearre.

K. Snoek-Feenstra, adm. I prop.

PRO REGE

Us pleatselike tonielferiening 'Pro Rege' is it seizoen begOn mei it spyljen fan har níje
stik 'Oer És skynt deselde sinne ....' en wol op in wykj0n fan'e grif.§erke yn Dokkum.
Nei de generale repetysje yn 'Nijhof' wie dit de earste kear foar it greate publyk. En
mei sukses wat te merken wie oan it goede en oandachtige lÍsterjen fan it publyk wat
hoe langer hoe faker de spieren om te laitsjen br0ke moast. 'Pro Rege' hat de earste
put d'r Ít. Mei folle moed d0ke se it seizoen yn.

*t+.ta*****

*

*

Cf,boorte- en TrouwkaaÍten
(haal vrilblilvend onze modelboeken
U kunt dan rustig vooraf uw keuze
bepalen)

Rouwbrieven
(worden door ons binncn enkele uren
gedrukt en zonodig verzonden)

11 dec. Nijebuorren 20



Viandog hondebrok
Viandog hondebrok
Viandog hondebrok

Konijnekorrel
Konijnekorrel
Gem. kon. voer
Gem. kon. voer

25kg-f40,00
10kg-Í21,00
5kg-f 8,50

25 kg - f 19,00
5kg-f 5,50

25kg-t22,25
5kg-f 6,50

diner
diner

Voll. legkorrel
Ochtendvoer
Gem. Graan
Gem. Graan * zp

- Í 17,50
- t 19,25
- Í 20,00

ons verkrijgbaar:

10 kg - f 21,OO
2%kg-f 6,00

Í 20,25
Í 21,OO
Í 22,00
Í 23,OO

Onderstaande VIANDO VOEDERS zijn bii

Paardebrok
Haver
Gepl. haver

25 ks
25 ks
25 ks

Dierenpension v. d. Woude
Ternaarderweg 7 - Holwerd
Tel. 05197 -2212

Wii ziin bereid het bii u thuis te b€zoÍgen !!!

viondo kbin huisdiervoeders

l

*
:.

Ii
É[e

'* Bai H. v. Slooten-Steiger kunt u terecht voor DROOGBLOEM STUKJES en
rr HANDWERK SPUL - leuk om kado te geven of op St.Nicolaas.
r+ Beyertstraat 88, Holwerd, te|.1911.

WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN
4 ian.: Dr Luyendiik

11 jan.: Dr v.d.Lugt
18 ian.: Dr Maltha
25 jan.: Dr v.d.Lugtt

1 febr.; Dr Maltha
8 Íebr.: Dr Luyendiik

15 febr.: Dr Maltha
22 Íebr.: Dr v.d.Lugt

1 maart: Dr Luyendiik
8 maart: Dr Maltha

15 maart: Dr v.d.Lugt
22 maart: Dr Luyendijk
28tlm 31 maart: Dr Luyendijk (pasenl

14 dec.
16 dec.

1 jan.

18 jan.
21 ian.

31 jan.

AGENDA:

l8 febr.

Dansavond met 'The Gasbells' - 8 uur in 't Sintrum.
Gezamenlijke Kerstviering v.d. vrouwenverenigingen en de NCVB - 7.30 uur in 't Sintrum.
'Pro Rege' met 'Oer ós skynt deselde sinne ....' Na afloop dansen met 'Funny two' -

7.30 uur in 't Sintrum.
Hobby-tentoonstelling in 't Sintrum - 10.00 uur.
Da. Van Leeuwen, Blija: 'Vrouwen en hun arbeid door het geloof' NCVB - 7.30 uur
in 't Sintrum.
Ledenvergadering Oranjevereniging met medewerking van Teake v. d. Meer - 7.30 uur
in 't Sintrum.
Jaarvergadering NCVB - 7.30 uur in 't Sintrum.

KOPIJ voor het volgende Kontaktblad (laatst febr. '86) gaarne vroegtijdig inzenden

aan mevr. H. Hiddema-Wiinie, Stationsweg 23, tel. 1952'

rriitt I
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