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REDACTIONEEL

Wat is het belang van dorpsbelang ? Het behartigen van de belangen van de in-

woners van Holwerd, belangen aangaande de leefbaarheid van ons dorp. Het pro-

beren in stand te houden van zoveel mogelijk voorzieningen die in deze tijd
maar al te gemakkelijk bij ons worden weggehaald. Een bestuur van dorpsbelang
kan alleen dan goed functioneren wanneer er voldoende signalen uit het dorp
zelf komen, en wel met name van de leden. Deze ziin het beste ingevoerd in de

problemen bij hem of haar in de buurt. Te gemakkelijk worden persoonliike pro-

blemen aangezien voor problemen waar een ieder mee zou zitten en vanuit een

bepaald standpunt bekeken is dat natuurlijk ook wel logisch. Het is voor dorps-

belang-besturen erg moeilijk om te bekijken in hoeverre hier sprake is van een

buurtprobleem dan wel van een individueel probleem, ook al hoeft dit laatste

niet te betekenen dat wij er niets aan zouden willen doen.

Toch zou het veel practischer zijn wanneer er een soort schifting plaatsvond van

de problemen door een buurtschap of straat.
Wij zouden in dat kader er dan ook voor willen pleiten om meer straten in Hol-
werd verenigd te krilgen middels een buurtvereniging. Een aantal straten heeft
zich al als zodanig georganiseerd en recenteliik hebben we goede zaken gedaan

met een buurtvereniging die iets gedaan wilde hebben van de gemeente. Ook de
gemeente is sneller bereid iets te doen voor een groep mensen dan voor een één-

ling. Tevens gaat de gemeente er vanuit dat wanneer een bepaald probleem ge-



bracht is door dorpsbelang, dat het dan aan alle kanten is bekeken zodat er geen

conflict ontstaat met een andere buurt.
Wanneer u in een straat woont die nog niet een buurtvereniging kent willen wij
u in overweging geven deze alsnog op te richten. Uiteraard behoeft zoiets niet te
leiden tot een echte vereniging met statuten etc., het kan ook in de vorm van pe-

riodiek overleg.
Voorts willen wij een beroep doen op u allen om niet-leden van dorpsbelang er
van te overtuigen dat wij werken voor alle inwoners en dat men wel een zekere
mate van solidariteit aan de dag mag leggen. Ook voor niet-leden zijn er proble-
men opgelost, alleen is het de buurman die er voor betaald. Het is uw vereniging
en dus ook uw mede-verantwoordíng dat het blijft functioneren. Wij als bestuur
doen in ieder geval ons uiterste best er voor. Ook doen we hierbij een beroep op
de mee profiterende niet-leden. Besturen en leden zijn vaak ook voor uw belangen
bezig. Ook voor u zetten wij ons in. Via ons heeft u een betere kans van slagen

wanneer het gaat om zaken naar de gemeente toe. Afgezien hiervan bestaat er ook
zoiets als solidariteit. Laat niet altijd uw mede-dorpsgenoten opdraaien voor de

kosten die ook voor u gemaakt worden. Uiteraard zullen er onder u ook nogal
wat mensen zijn die zelfs nog nooit van dorpsbelang hebben gehoord, althans die
niet precíes weten wat dorpsbelang nu direct inhoudt. Hierover vindt u informatie
elders in dit blad met een opgave-strookje. Mogelijk bent u ooit eens lid geweest

en hebt u om bepaalde redenen toen opgezegd en is u later nooit gevraagd lid te
worden, meestal blijft zoiets erbil wanneer je het zelf moet doen.
Wij hopen in de loop van dit jaar de meeste niet-leden eens te benaderen.
Wees solidair en wordt lid voor f 5,- per jaar. (opgave-strookje zie verder)

Op het laatste moment zijn wij nog uitgenodigd een vergadering bij te wonen ten
huize van buro Vijn te Oenkerk, alwaar vóór-informatie werd gegeven aan de ge-

meente en dorpsbelang betreffende het bestemmingsplan en het dorpsvernieuwings-
plan voor Holwerd-kern. Waren hier vorig jaar al plannen voor, deze werden toen
tijdelijk in de ijskanst gezet vanwege geldgebrek. Klaarblijkelijk zijn deze financi-
ele problemen nu opgelost.
De informatieavond voor de Holwerders zal worden gehouden op

dinsdag 3 maart vanaf 20.00 uur, in het Amelander Veerhuis.
Op deze avond zullen mensen van de secretarie, dienst openbare werken en wet-
houders uitleg komen geven over dít plan, mogelijk aangevuld met iemand van
buro Vijn. Het is voor u van het grootste belang op deze avond aanwezig te zijn,
daar men praat over het gedeelte bij u voor de deur. ln grote lijnen komen de
volgende straten in het plan voor:

Leeuwarderweg, Voorstraat, Bosma's plein, Radiostraat, Koningstraat, Klokstraat,
Hogebuurt, Kerkstraat en de Terp.

Bewoners van deze straten dus EXTRA opgelet. Naar wij hopen komt dit blad
voor 3 maart bij u in de bus, maar het zal er om spannen. Uitgebreidt aandacht



zal worden besteed aan dit plan in de huis-aan-huis editie van 25 februari. Voor
specifiekere vragen kunt u terecht op één van de voorlichtingsmiddagen:

10 maart: zitmiddag over het bestemmingplan 14.30-17.30 uur;
12 maart.= zitmiddag over het dorpsvernieuwingsplan 14.30-17.30 uur.
Beide middagen weer in het Amelander Veerhuis,

LO$VAST

Zoals u allen ongetwijfeld zult weten heeft dorpsbelang de organisatie van NCRV's
los-vast programma op zich genomen, nadat de voormalige stichting sporthal dit
drie laar geleden had aangevraagd. Foutief had de Dockumer Courant vermeld dat
dorpsbelang dit gedaan zou hebben. Ere wie ere toekomt, maar wij hebben geen

bemoeienis gehad met de inhoud van dit stuk.
Destijds werd deze organisatie aangevraagd om geld bijeen te brengen voor onze
sporthal. Het bliikt echter dat de organisatie geen geld oplevert maar dat er c.a.

f 5.000,-- voor op tafel moet komen, geen sinecure dus. Ook wij hadden geen

idee wat ons met de organisatie boven het hoofd hing. Wel zijn we er nu achter
dat het enorm veel werk met zich meebrengt. Een enorm gebeuren waarbij zo'n
16 mensen dienen te helpen bii op- en afbraak,25 mensen nodig zijn voor een
goed verloop van het evenement op zaterdag 28 maart. Verder dient er overleg te
zijn met politie brandweer, EHBO, gemeente, spofthal in casu de beheerders, ver-
gunningen moeten worden aangevraagd. Uiteraard dient een dergelijk radioprogram-
ma vlekkeloos te verlopen daar het een live-uitzending betreft.
Ook t.a.v. de veiligheid van de ca. 1700 bezoekers worden terecht hoge eisen ge-

steld. Een van het Los-Vast organisatieburo ontvangen draaiboek laat geen ruimte
over voor plaatselijk geÍhproviseer.

Een in Holwerd begonnen huís-aan-huis koekaktie werd na een aanvankelijk matige
start behoorlijk goed gemaakt door verkoop in andere dorpen zodat alle koeken
werden verkocht en we een goede financiële basis hadden. Een sponsoring-aktie
in het dorp onder bedrijven, instellingen en verschillende particulieren leverde de

rest van de benodigde gelden op. Van gemeentewege is het zeer moeilijk subsi-
dies los te krijgen, op verschillende brieven hebben we al negatief antwoord terug.
Alle mogelijkheden ziln nog niet geheel uitgeput en we blijven de gemeentelijke

commissies bestoken met subsidie verzoeken.
l-Jet behoeft verder geen betoog dat alle mensen die op wat voor wijze dan ook
tot nu toe hebben meegeholpen aan het organiseren van dit gebeuren hartelijk
worden bedankt. Kopers van de koeken, sponsors via geld en goederen en natuur-
lijk de vrijwilligers die hebben geholpen bij de verkoop van koek. Toch wel inspi-
rerend een dergelijke inzet en zo moet het o.i. ook mogelijk zijn. Per slot van re-

kening haalje iets in huis dat normaal gesproken altijd verder van huis worden ge-

organiseerd. Niettemin hopen wij in de nabije toekomst wederom een beroep te



kunnen doen op een aantal van u, daar we nog vele vrijwilligers nodig hebben op
de dagen zelf. De opbouw begint al op 27 maart om 7.30 uur.

Op onderstaande foto ziet u het nieuwe, uit Nes afkomstige gebouw, dat zal wor-
den gebruikt voor het open-jongeren-werk te Holwerd. Hoewel enigszins vertraagd
hoopt de vereniging op korte termiln hun pand aan de Fískwei te kunnen openen.

Het gebouw

van open-

longeren-
werk aan de

Fiskwei

STICHTING STADS- EN DORPSHERSTEL

Besturen van deze stichting zijn bij ons op bezoek geweest om eens wat uitleg
te geven over hun aktiviteiten. Van oudsher heette deze stichting 'stadsherstel'
maar na de gemeentelijke herindeling werden ook de dorpen hier aan toegevoegd,
mede omdat men afhankelijk is van o.a. gemeentelijke subsidies. De stichtíng op
zich is een particuliere instelling zonder direkt winstoogmerk.
Klokstraat 2 werd door hun aangekocht en bouwbedrilf Stielstra zorgde voor de
verbouwing, renovatie. Op dit moment is het werk hieraan klaar zodat het pand
verkocht kan gaan worden.
Een tweede op stapel staand projekt betreft het pand Leeuwarderweg, het huis
links op de foto (zie volgende pag.)
Herstellen in volledige oude staat zou onbetaalbaar zijn en ook de stichting moet
haar panden weer kwijt. Wel zal het volume gehandhaafd blijven, zodat een toeko-
komstige eigenaar wel veel ruimte zal krijgen, bovendien op één van de mooiste
plekjes van Holwerd qua uitzicht.
De tekeningen zijn klaar en zodra de stichting eigenaar is van het pand zal men met
de renovatie beginnen. Mochten er mensen ziln die op voorhand geihteresseerd zijn



in een dergelijk opgeknapt huis dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt al-
vast bekijken hoe het pand er gaat uitzien, ook zijn er nog wijzígingen aan te bren-
gen naar persoonlijke voorkeur, mits dit echter binnen de begroting blijft. Wijzigin-
gen die boven de begroting komen kunnen wel worden uitgevoerd maar dat kost u
natuurlijk meer. Mocht u dus interesse hebben wees er dan vroegtijdig bij dan heeft
u nog invloed. Latere wijzigingen kosten altijd veel meer geld.

Ook is er de mogelijkheid voor huiseigenaren hun huis te verkopen aan de stichting
en na renovatie voor een van tevoren vastgesteld bedrag terug te kopen. Uiteraard
gaat het hier om woningen vnl. uit de oude kom, die gezichtsbepalend zijn. Waarom
niet zelf verbouwen, het lijkt een wat omslachtige manier, maar de stichting heeft
betere contacten met de subsidie verlenende instanties, gemeente etc. Op deze wijze
wordt u een hoop werk uit handen genomen.

Geihteresseerd ? Laat het ons weten dan verwijzen wij u verder.

TRAPVELDJE BIJ SPORTHAL

De Íinanciëring voor de aanleg van een trapveldje bij de sporthal is rond en
is opdracht gegeven om dit zo snel mogelijk aan te leggen.
De jeugd kan naar hartelust hier binnenkort gaan voetballen.

Op de foto - welke op de volgende pagina is afgedrukt - de sporthal met hiervoor



het stukle grond dat zal worden gecultiveerd.

HUISARTS:
dokter Maltha, spreekuur volgens afspraak, tel. 1301, Stationsweg 25.

GROENE KRUIS - WIJKVERPLEGING:
spreekuur: dagelijks tussen 13.00-14.00 uur, tel. wijkgebouw 1295
uitleen verpleegartikelen: dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FYSIOTHERAPIE:
J. R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg § (ingang àld Pollewei),

tel.2478, b.g.g. 1876.

HU ISARTSEN LABORATOR ! UM:

plaats: Groene Kruis gebouw
tijd : maandag 9.45-10.00 uur en woensdag 8.3G8.45 uur.

WEE KENDDI ENSTEN HU ISARTSEN:
7 maarti Dr Luyendijk

14 maaÍt: Dr v.d.Lugt
21 maart: Dr v.d.Lugt
28 maart: Dr Maltha
4 april : Dr Maltha

11 april : Dr Luyendijk

25 apri!:
2 mei
9 mei

16 mei
23 mei

Dr Luyendiik
Dr v.d.Lugt
Dr Luyendiik
Dr v.d.Lugt
Dr Luyendiik

28 tlm 31 mei: Dr Luyendijk (Hemelvaart)
17 tlm 20 april: Dr v.d.Lugt (Pasen)

Adres dokter C.F.v.d.Lugt: Stationswei 27, Ternaatd, te!. 1316.
Adres dokter P.D.Luyendijk; Kerkstraat 4, Ternaard, tel. 1218.
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ZOUTBAK

Begin febr. is de eerste zoutbak geplaatst en wel op de Morgenzon, alwaar de heer

Van der Weg er het beheer over zal houden, die voor afgifte dagelijks meestal tus-
sen 09.00-10.00 u. aanwezig zal zijn. Zoals u misschien weet betreft het hier een
proef. Het is de bedoeling dat knelpunten worden gestrooid en dus niet het gehele

dorp. Te denken valt aan op- en afritten, trottoirs bij bejaarden, straten die omhoog
of naar beneden lopen. Wanneer blijkt dat de kist leeg is binnen een week dan is de
proef voor wat de gemeente betreft mislukt en er zullen dan ook geen nieuwe kisten
bij geplaatst worden, iets wat natuurlijk wel nodig is.

Op de foto de zoutbak
op de Morgenzon.
De plaatsing is daar geko-
zen om het deksel steun
te geven tegen de paal.

Mogelijkerwijs kan de bak
nog een meter of zes naar
links, dan heeft niemand
er last van.

We hebben trouwens lelij-
ker kísten gezien.

******
HUIZENBOUW FONTEI NSTRAAT

T.a.v. dit punt is met de gemeente, na goedkeuring door de algemene ledenver-
gadering, het volgende afgesproken:

Het bouwterrein zal worden opgedeeld in grote kavels die tegen een geredu-

ceerde prijs zullen worden gekocht. Plannen voor bouw van premie-koopwo-
ningen zal worden ontwikkeld en met een verkoop-voorlichtings aktie worden
geprobeerd deze fuizen te verkopen. Mocht dit lukken dan is dit mooi,
mocht dit niet lukken dan zal worden vastgehouden aan de oude eís dat er
weer woningwetwoningen worden neergezet.
De termijn van verkoop woningen moet - zeg maar - aflopen een bepaald
aantal maanden na gereedheid plannen.

Het is te hopen dat er spoedig weer gebouwd gaat worden op het stukje Fon-



;I

teinstraat, dat er nu maar wat armetíerig uitziet, getuige onderstaande foto.

*t+t+a+{+

Ook is er nieuws over het pand Feringa in de Voorstraat. Momenteel staat dit enor-
me huis er maar zielig bij, het gaat ook hard verder achteruit. Met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid zal dit pand worden gesloopt om plaats te maken voor
twee woningwetwoningen die in gepaste stijl zullen worden ingevoegd. Goed datdit
gebeurt al betreuren we het wel dat er niet weer een verkooppunt in zal worden ge-

vestigd, de Voorstraat wordt er wel weer iets stiller door, al waren we dat natuur-
lijk al wel een tijd gewend.

NoTULEN JAARVERGADERTNG ,;; 'r, in 'tt Ametander Fearhos'

1. De voorzitter heette ze allen een hartelilk welkom, in het bilzonder de raadsleden
de heren Keegstra P.v.d.A, Loverman S.G.P., Hiddema V.V.D., en de wethouder
Boers. De voorz. was erg verheugd op zo'n grote opkomst - 32 leden waren er
aanwezig. ln zijn openingswoord sprak de voorz. o.a. dat buurtverenigingen heel
belangrijk zijn voor hun woonomgeving of straat in het dorp. B.v. om samen iets
te bereíken met dorpsbelang. Bij de gemeente sta je samen sterker. Het dorpsbe-
lang is er voor het dorp.

2. Mededelingen: De zoutbak is ínmiddels afgeleverd in Holwerd, en is geplaatst in
de Morgenzon. Dit zout is echt voor de knelpunten en stoepen voor de bejaarden
volgens wethouder Boers.

3. Notulen: deze werden goedgekeurd.
4. Jaarverslag secretaresse.
5. Jaarverslag penningmeester.



6. Verslag door de kascommissie: uitstekend.
7. Benoeming nieuwe kascommissie: M.Colmer - Vellinga.
8. Bestuursverkiezing: aftr. dit jaar waren de heren K.Knijft en Van der Meer. Als

nieuwe kandidaten hiervoor waren de heren D.Bergema en J.T.de Haan. Deze
heren werden met algemene stemmen gekozen. 

,

De voorz. bedankte de heren Knijft en Van der Meer voor hun inzet binnen het
bestuur, en kregen als dank daarvoor een plant aangeboden.

Sloot achter'Groene Kruis': deze sloot is al jaren een discussiepunt met dorpsbe-
lang en gemeente. Weth. Boers deelde mee, dat ze straks omstreeks maart/april, be-
ginnen met de riolering in het dorp en dan meteen deze sloo! aanpakken. Misschien
dicht of een hekwerk.
Ook komen er 8 parkeerplaatsen op de Ternaarderweg. En hopelijk in de Fontein-
straat in de toekomst weer nieuwbouw zodat deze straat weer een beter aanzicht
krijgt.
Rondvraag:
Een vraag of het mogeliik is om de telefoon het weekend en 's avonds weer open te
stellen. - Het sneeuwruimen kreeg ook de nodige aandacht. Men was van mening,
dat de gemeente daar toch wel iets meer aan kon doen. - Ook werd er gevraagd of
dorpsbelang iets aan de Holwerdervaart kon doen in de winter b.v. schoonhouden
of sneeuwvrij maken. Voor wie is deze taak ? lJswegencentrale of dorpsbelang ? -

En dan nog een vraag over de Frambus; deze rijdt met veel te hoge snelheid door
het dorp. - Voor de eigenaars van honden: laat ze aan de lijn uit, en ga buiten de
kom van het dorp. Neem een schepje en zak mee. HOUDT UW DORP SCHOON.

De voorzitter bedankte de aanwezigen voor hun belangstelling en sloot daarna de
vergadering. TOT VOLGEND JAAR !

***.!+rÈ*

Nieuws van draaiorgelclub Holwerd

Zoals u weet organiseert draaiorgelclub Holwerd één
keer in de twèe jaar een draaiorgelfestival in Holwerd,
en dit jaar is het dan weer zover. Op zaterdag 20 juni
zullen een tiental draaiorgels hun klanken over Hol-
werd uitstrooien.
Zoals gewoonlijk zullen de draaiorgels 's morgens door
het dorp worden opgesteld. 's Middags zullen de orgels
worden opgesteld op de Voorstraat, die tijdelijk voor
het verkeer wordt afgesloten. Na een korte uitleg zul-
len de orgels om de beurt spelen. Bii dit festival ziin

uiteraard de orgels van de Stichting Friese Draaiorgelvrienden aanwezig, te weten de
'lnsulinde'en de'Granaet', ook zal de nieuwste aanwinst van deze Stichting - te
weten het draaiorgel 'Omke Romke' - op het festival aanwezig zijn. Dit draaiorgel
dat Bolsward als domicilie heeft, en eigendom is van de'gemeente Bolsward, wordt
sinds kort door onze Stichting geëxploiteerd, en wel door onze leden P. van Dijk en
E. Spoelstra uit Franeker. Velen van u zullen de heer Van Dijk kennen van het stem-



mingsorkest Funny Two. Deze mensen zorgen er samen met ons voor, dat de draai-
orgels die we nog in Friesland hebben, daar ook blijven.
Wat ons eigen orgel 'de lnsulinde' betreft, kan ik u zeggen dat 1986 een succesvol
jaar voor ons was. Het optreden in het veelbesproken openlucht museum te Arnhem,
en de medewerking aan een Duits tv programma, waarvoor een verre reis naar Eaden-
Baden ondernomen moest worden, behoren duidelijk tot de toppers. Afgelopen win-
ter is de'lnsulinde'door orgelbouwer Henk Veeningen uit de Wijk onder handen ge-

nomen. Er is een xylofoon geplaatst, waardoor het orgel in bepaalde stukken nog
voller van klank ís geworden.
Wat ons draaiorgelfestival op 20 juní betreft, zou ik alle bewoners van Holwerd wil-
len vragen om deze dag de vlaggen uit te steken, om het geheel er extra feestelijk uit
te laten zien. De bewoners van de Voorstraat worden verzocht om als het mogelijk
is, deze dag de Voorstraat autovrii te houden, maar zullen ook nog persoonlijk door
ons worden benaderd. Alvast bedankt voor uw medewerking.

NrT:?ï.DJaaiorgelclub Holwerd : Cor Anjema.

BENZINEPOMP IN HOLWERD

Zoals u inmiddels natuurlijk allemaal al lang weet, is ons benzinepompstation in
Holwerd gelukkig weer geopend.
Al weer ruim een jaar geleden hebben Klaas en Sjoukje Rozema hun intrek n.l.
genomen in het pand aan de Fiskwei. Ze woonden eerst in Nes, waat ze een be-
drijfje hadden in mestverspreiding.
Maar er is niet altijd werk voor de grote trekkerc en vrachtwagens voor de mest-
verspreiding, want soms is het land te zacht, waardoor er teveel wordt vernield.
Zodoende kon Klaas er nog wel wat bij hebben en dat is nu gerealiseerd in de

vorm van een benzinepompstation, autoshop en garage, waar de accLl's, banden en

uitlaten worden gemonteerd.
Klaas heeft het de afgelopen strenge winter dan ook razend druk gehad. De slecht
startende auto's stonden in de rij voor de garage, waar ze dan weer vakkundig aan

de praat werden gebracht. Ook voor een beetje uitdeuk- en plaatwerk zijn ze niet
bang.
We zijn erg blij met zo'n handige knaap in Holwerd, en we hopen nog lang ple-

zier van ons benzinepompstation te hebben. We wensen Klaas en Sioukie dan ook
veel geluk en sterkte toe met nrn OlOJil;_

VOORJAARSSHOW 1987

Op donderdag 26 en wijdag 27 maarl a.s. zal er door de HMV een voor-
jaarsshow worden gehouden in 'lt Sintrum'.

Er wordt uitsluitend door zaken en bedrilven uit Holwerd aan meegedaan en niet
zoals voorgaande jaren ook door enkele zaken buiten het dorp.
Zoals gezegd starten we donderdag 26 maart 1987's middags om 16.00 uur tot
's avonds 22.00 uur. U wordt door de deelnemende HMV-zaken nog nader geihfor-



formeerd.
Hopende op een groot aantal bezoekers, wat natuurlijk de wens is van iedere
standhouder, zeggen wij: ToT zIENS op donderdag 26 maart 's middags 16.00
uur in 'lt Sintrum'.

****f,jVlv-secr. 
Sonia de Jong, tel. 132tr.

TENNISVERENIGTNG 'WESTDONGERADEEL' I

Weet u waarom deze vereniging zo succesvo! is ? ?
1. Uitstekende banen (volgens de deskundigen) en schitterende

ligging bij 'de Spiker' te Ternaard.
2. Uíterst moderne oefenkooi met Parabolische wand waardoor

de ballen keurig bij de speler terugkeren.
3. leder jaar mogelijkheden voor lessen voor beginners en gevorderden van bevoeg-

de leraar (jeugdigen tegen gereduceerde priizen).
4. Bescheiden kontributie met reduktie voor meerdere gezinsleden en Ílinke reduk-

tie voor junioren.
5. Prettige sfeer binnen de vereniging,
6. Vele aktiviteiten en gelegenheid voor vakantiegangers, kennissen en vrienden om

gebruik te maken van de banen met speciale dag- en/of weekkaarten.
Alleen om genoemde 6 redenen had u al lid moeten zijn !! Wii bieden u de gele-
genheid om vanaf 1 april wanneer u maar wilt gratis één week gebruik te maken
van de banen. Dit om te kunnen ervaren of ook bij u 'tennisgevoel' aanwezig is.
Daarna pas neemt u een besluit. Voor verdere informatie:

G.Moorman, Miedweg 1, Holwerd - 05197-1876
K.Hoekema, v.Sytzamastraat 5, Ternaard - 05198-1978
A.Meinema, N ieuwbuu rt 52, r"rlfllr_ ; 051 98- 1 48 1

AGENDA'VVV Concordia'

13 maart: Kaarten in'Gouden Klok', aanvang 20.00 u. Opgave tot 20.00 uur.
15 maart: Zaalkaatsen Sen. in'Ynset', aanvang 13.00 u. Opgave tot 14 maart

19.00 uur.
22 maart: Zaalkaatsen Dames plus Jeugd in'Ynset', aanvang 13.00 u. Opgave tot

21 maart 19.00 uur. 
*+****

MUZ! EKVE R.'Crescendo'

12 maart: Consert in Bej.Centrum 'Nijhof' om 19.30 uur.

4 april : Federatie Festival Dongeradeel-West in 'lt Sintrum'.
's Middags solistenconcours, 's avonds festival.
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IJSKLUB 'VR!ENDSCHAP'

Er kon deze winter weer volop geschaatst worden. De ijskwaliteit was de eerste
keer, mede door de sneeuwval, niet denderend. Na een weekje dooi bracht het
tweede wintertje beter iis tot stand. Er konden nu ook wedstrijden worden gehou-
den.
Zaterdagavond 31 jan. werd een rondenrijderij gehouden waarmee een medaille'
was te behalen. Voor deze wedstrijd bestond een flinke belangstelling.
Maandag 2 Íebr. jl. vonden - onder schitterende omstandigheden - de schaatswed-
strijden van de plaatselijke basisscholen plaats. De prijzen bestonden uit medailles
en voor iedere deelnemer(ster) was er een konsumptiebon. Na een soms felle
strijd was de uitslag tenslotte als volgt:

METSJES 1979-1980
le prijs: Saakje Reitsma
2e príjs: Esther Vrieswíjk
3e prijs: Marjo Apeldoorn
4e prijs: Annette Bouma

1977-1978
1e prijs: lnge van Hulst
2e prijs: Jolanda Schaap
3e prijs: Petra Schaap

1975-1976
1e prijs: Hilda van Dijk
2e prijs: Evy Apeldoorn
3e prijs: Monique Wouters
zle prijs: Suzanne Soepboer

1974
1e prijs: Geertje Schaap

JONGENS 1979-1980
1e prijs: Menno Castelein
2e prijs: Arnold-Jan Zijlstra
3e prijs: Louis Boltjes
4e prijs: Evert Colmer

1977-1978
1e prijs: Piet v. d. Wal
2e prijs: Peter Boelstra
3e prijs: Jitze v. d. Wal

1 975-1 976
le prijs: Gerrit Kamma
2e prijs: lJsbrand v. Duinen
3e prijs: Arjen Wassenaar

1974

1: _r_tjjt' 
Marc Boelstra

E.H.B.O. als voorpost van de dokter

Evenals vorig jaar is ook deze winter weer jeugd E.H.B.O. les gegeven aan groep
I van de Ploos van Amstelschool.
De meeste kinderen vinden het enorm interessant en doen dan ook goed hun
best. Dit blijkt ook uit de afgenomen examens; reeds meer dan 30 kinderen uit
Holwerd zijn in het bezit van een jeugd-E.H.B.O. A-diploma.
Onderschat u zoiets niet. De kinderen zijn echt in staat eenvoudige eerste hulp te
verlenen, zoals het behandelen van een bloedneus, het verbinden van bloedende
wonden en eerste hulp bij brandwonden.
Ook weten ze hoe te handelen bij botbreuken en
ze geleerd iemand te beademen.
Dus mocht zo'n kind eerste hulp willen verlenen
niet bij voorbaat: "Wat weet jij daar nou vanaf".
dan uzelf !

bewusteloosheid en zelfs hebben

aan slachtoffers(tjes), zegt u dan
Ze weten er misschien meer van

Misschien vindt u het trouwens ook hoog tijd worden om wat meer kennis van



bovengenoemde te vergaren. Wist u dat de meeste ongevallen in en rondom uw
huis gebeuren ? En hoe vaak is er niet iets met uw kind ? Vaak is men dan on-
zeker, weet men niet hoe te handelen.
Ook om een stukje paniek weg te nemen is een E.H.B.O. cursus zeer aan te beve-
len. Maar het belangrijkste is wel dat men na het behalen van een eenheidsdiploma
levensreddend kan optreden.
Mocht u serieuze belangstelling hebben en 16 jaar of ouder zijn, dan kunt u nade-
re informatie inwinnen bij: Klaske Elzinga

Achter de Hoven 8, Holwerd
Tel. 05197-1374.

Komende herfst start de E.H.B.O.vereniging weer een beginnerscursus E.H.B.O.
******

E.H.B.O. oefende bij Oostergo bedrijven in Holwerd

Op 3 februari had de E.H.B.O.vereniging van Holwerd, en de Oostergo bedrijven
weer een jaarlijkse oefening, met als gasten de E.H.B.O.vereniging van Birdaard.
Hierbil waren 2 Lotus slachtoffers en dokter Maltha was aanwezig voor de be-
oordeling.
Er werden 2 bedrijfsongevallen in elkaar gezet en bij elk ongeval waren 3 E.H.B.O.-
ers. Twee mensen waren bezig met vergif te spuiten in een afgesloten ruimte bii
de bloemen, waarbij zij geen veiligheidsmaatregelen in acht hadden genomen.
Het eerste slachtoffer bedwelmde en raakte bewusteloos en spoot het tweede
slachtoffer in het gezicht, vooral in de ogen. Beide slachtoffers moesten deze
ruimte zo snel mogelijk verlaten.
Het eerste slachtoffer werd in stabiele ziiligging gelegd en per brancard afgevoerd.
Bij het tweede slachtoffer moesten de ogen ongeveer 10 à 15 minuten worden
gespoeld met leidingwater.
Beide slachtoffers moesten voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Het ver-
gif moest met de slachtoffers mee worden gegeven, daar men dan sneller voor
een juiste behandeling kon zorgen.

TWEEDE ONGEVAL:
Hierbij waren drie slachtoffers.
Het eerste slachtoffer stond op een ladder te boren waarbij het tweede slachtoffer
struikelde over de elektriciteits draad van de boormachine en kwam ten val tegen
de ladder waarbil zij enkele schaafwonden opliep.
Het eerste slachioffer kwam ook ten val en brak zijn rechter sleutelbeen en rech-
ter onderarm.
Het derde slachtoffer kwam met een bloemen transport voorbij waarbij zij niet
voldoende oplette en kreeg een punt van de kar in de buik, en kwam ten val.
Waardoor zij een inwendige bloeding en een dreigende shock kreeg.
Het laatste slachtoffer werd met opgetrokken knieën op de brancard getilt en
ging naar het ziekenhuis.
Het eerste slachtoffer werd behandeld door middel van een brede das en onder-
steuning en ging vervolgens ook naar het ziekenhuis. Het tweede slachtoffer werd
behandeld met een paar steriele gazen en kon vervolgens gewoon het werk weer
hervatten.



Na afloop was er in de kantine nog een nabespreking met dokter Maltha en dhlr.
R. Prins, voorzitter E.H.B.O. Holwerd. Bij het eerste ongeval maakten alle E.H.B.O.-
ers een grote fout, er was op de deur geplakt dat men deze hal niet mocht be-
treden zonder voorzorgsmaatregelen, maar ze hadden maar één doel redt de
slachtoffers, en dachten niet aan het gevaar dat zij zelf opliepen. Maar van fouten
kun je leren. Bij het tweede ongeval werden er weinig opmerkingen gemaakt, zo-
dat wij terug kunnen zien op een zeer geslaagde en leerzame avond.

PRO'EKT BRILLEN 
******

Hebt u nog oude brillen die u niet meer kunt gebruiken en wel wilt afstaan, zou
ik die van u mogen hebben ? Er zijn nl. mensen in de derde wereld die niet een
bril kunnen kopen, en deze mensen zijn heel erg dankbaar dat ze op deze manier
weer kunnen lezen en zien.
Ook losse glazen en monturen zijn welkom. Bij voorbaat hartelijk dank !

Mevr. J. Bierma-Kempenaar
M*e*dwertenrueg 4, 915í AG Holwerd.

MOMENTEN UlT DE GESCHIEDENIS VAN HOLWERD (2}

We kunnen nu de volgende kerkelijke fondsen onderscheiden:
a. de patroonsgoederen;
b. de pastoriegoederen, en
c. de vícarie of brebende, in Holwerd was dit een vrije prebende, of zoals het in

1580 werd genoemd 'het vrije leen'.
Nu was deze situatie vrijwel gelijk als in andere dorpen, wat in Holwerd echter op-
valt ís het feit dat we hier te maken hebben met twee pastorieën, de witte en de
zwarte. Dit onderscheíd werd gemaakt naar de kleur van het orde-kleed hetwelk
door de priesters werd gedragen.
We zullen beginnen met de zwarte pastoríe, waarschijnlijk is dit de oudste van de
beide. We hebben het al eerder gehad over de relatie tussen het klooster Echternach
en Holwerd, de monniken van dit klooster waren, net als de stichter van dit kloos-
ter Benedictijnen en droegen een zwart gewaad. Het Bisdom Utrecht was omstreeks
het jaar 1200 ingedeeld in 11 aartsdiaconaten, de proost van St.Salvator te Utrecht
kreeg Oostergo en het dekenaat van Stavoren onder zich.
De Sint Salvator of de Oudmunster zoals hij ook wel werd genoemd werd door de
benedictijn Willebrod gebouwd, ook hier weer de relatie Holwerd-Echternach. ln een
oorkonde uit het jaar 1374 verklaart de abt van Dokkum plechtig dat hij het recht
van pastoorbenoeming en visitatie van Holwerd in de gewone jaren overlaat aan de
proost van het kapitel van het Utrechtse Oudmunster. ln de schrikkel jaren zou dat
recht aan de abt van Dokkum blijven aldus dezelfde oorkonde.
Tevens kunnen we aan de liggíng van de bezittingen van de beide pastorieën iets ge-

waar worden, in 1543 bliikt de zwarte pastorie van haar totale bezit van ca.65pm
er maar 10 pm buitendijks te hebben. Ook blijkt dat het binnendijks bezit van deze
pastorie dicht bij het dorp te vinden was, dit in tegenstelling tot de witte pastorie
die haast al haar bezitting en buitendijks en op de Mieden had.



De eerste beschrijving van het kerkelijk bezit dateert van 1511, in het register van
aanbreng vinden we het bezit van de zwarte pastorie als volgt omschreven: Heer
Albert Personer sijn posses is XL benne dijck ende X buijtendijck. Het geheel was
belast met 25 florenen.
ln 1543 worden de bezittingen nauwkeuriger omschreven, we zullen de omschrijving
geheel overnemen en tevens aan de hand van verdere informatie proberen om de
percelen te lokaliseren. We zullen zien dat het soms niet zo moeilijk is om de juiste
locatie te vinden, soms lukt het in een zekere mate van waarschiinlijkheid, soms
lukt het niet. We moeten tevens bedenken dat er ook vroeger wel geruild werd en
het is goed om dit gegeven er bíj te betrekken. De landen en de renten, behoirende
totter Pastorie in Holwert, die Her Ritske Amkema Pastoir aldaer, nu bedient (zwar-
te pastorie).
1.) lneerst een venne van 11 pondemaeten, opt oest(oost) Remkema oldvenne Tzes-
fens fenne op'zuijt ende westerzijde naest legers.
Wanneer we kadastrale kaart van Holwerd van voor de ruilverkaveling nemen en we
tekenen vanaf b.v. de kaart van Schotanus en van Eekhof eerst alle stemhebbende
Zathes in het floreenregister genoemde boerderijen in deze kaart, dan kunnen we
reeds ongeveer de landerijen localiseren. Bovendien gaan we steeds via de opgave in
het floreenregister van 1708 naar hetzelfde register van 1858, hier vinden we dezelf-
de oppervlakten met het kadad.nummer.
Hoewel het land soms (vaak) van eigenaar veranderde bleef het land om belasting-
technische reden onder hetzelfde floreennummer, We vinden dan dat de kerk zowel
in 1708 als in 1858 in het bezit was van de percelen A697, A698, A699, in het flo
reencohier vallen de percelen onder het Externest, fl.no.44. Waarschijnlijk hoorde
in 1543 het perceel A697 er niet bij.

Kopij voor het volgende nummer vóór 15 mei '87 inlweren bij
Hanneke Hiddema, Stationsweg 23, tel. 051 97-1 952.

Bent u nog geen lid van dorpsbelang ?

Dan kunt u deze strook voor aanmelding inleverenof opsturen aan:

Sonja de Jong, Voorstraat 19
Holwerd te1.05197-1326.

Adres :......

geeft zich hierbii op als lid van Dorpsbelang Holwerd.

Handtekening:
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