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PLAATS VAN OUDEREN IN DE SAMENLEVING
Positie ouderen in de loop van de tijd verschoven, met name in west-Europa en de
V.s. ln de oudheid de Geronten in Griekenland, "patres conscripti", de Römeinse
senaat, die wel een minimum maargeen maximum leeftijd kende-"Eert uw vaderen
uw moeder" in de bijbel, enz. ln Azië, Afrika en Z.-Amerika ouderen vaak nog door-
slaggevende stem.
lnvoering van het kapitalistische stelsel veranderde de positie van de ouderen.
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bedeling, armen (ouderen)huizen. Dankbaarheid verplicht. ln het begin van deze
eeuw verbetering in het lot arbeiders; vakbeweging, politieke macht, mondigheid,
kennis. Positie ouderen veranderde niet. HoogsteÀs werd de zorg iets beter, maar
toch nog altijd in de sÍeer van bedeling en bevoogding. *
Vooral na de.oorlog grote verbetering van zorg. PiachÍge bejaardencentra in geÍ
zonde omgeving, maar wel ver buiten de maatschappij. Bèvoogding nam geensiins
af, eerder soms toe.
ln de jaren 50 toch wat andere inzichten. Oude idee van Staatspensionering brak
eindelijk door, noodwet Drees, later AOW voor iedereen. Ondanks eigen beóchei-
den inkomen ouderen nog steeds in aÍhankelijke positie, mede door e-igen schuld.
ouderen dachten dat het zo hoorde. Langzaam kwam daar wat verandering in,
ouderen gingen beseÍÍen dalzij eigenlijk heel gewone burgers zijn met alle recÉten
en plichten van dien. opkomst ouderenbonden, de "vakbeweging van ouderen".
Verzorgingshuizen met inspraak van bewoners, gecoördineerd bejàardenwerk, wel
nog steeds elementen van "zorg voor".
Huidigetoestand:
Leeftijdsdiscriminatie, werk, bestuur, kerk, etc. Anderen beslissen overomstandig-
heden ouderen, wonen, verk er, veiligheid etc. Ouderen vrijwel uitsluitend objeót-
van "zorg", moeten leuk wor en beziggehouden, bingo, uitstapjes.
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Hotel CaÍé Restaurant

"De Gouden Klok"

Voorstraat 6, Holwerd
tel. 05197 -1552/2065

Fam. M. Talsma
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"Rust roest" geldt alleen voor jongeren, ouderen moeten juist van die rust (en het
roesten) genieten en vooral niet zelÍ meer echt aktief zijn.
Dongeradeel:
"Zorg" uitstekend geregeld, verzorgingshuizen, bejaardenwerk e.d. Stem van
ouderen over belangrijke zaken wordt niet gehoord.
Gemeentebestuur wil ouderenbeleid ontwikkelen, maar weet nog niet zo goed hoe
dat zou moeten, gaat nog vrijwel geheel van "zorg" uit.
Ouderenbonden:
ANBO, KBO en PCOB zijn organisaties van belangenbehartiging naar buiten en
emancipatie en bewustwording van ouderen naar binnen. PTT, Morra, bushaltes
etc.

KONSEPTBELEIDSNOTITIE VAN DE SAMENWERKENDE
OUDERENBONDEN

in de gemeente Dongeradee!

Het beleid van de Samenwerkende Ouderenbonden in de Gemeente Dongeradeel
is er op gericht de leeftijdsgroep van de jongere en oudere ouderen volwaardig te
laten deelnemen aan de samenleving in al haar verbanden.
Aan dit beleid ligt ten grondslag de overtuiging dat leeftijdsdiscriminatie onaan-
vaardbaar is. Bovendien zou het uitschakelen, geheel of gedeeltelijk, van deze leeÍ-
tijdsgroep betekenen dat kultureel, sociaal, economisch en politiek bijna 260/o van
de bevolking van Dongeradeel op voornoemde terreinen niet meer mee kan beslis-
sen en moet goed vinden dat anderen voor, over en zonder hen beslissen hoe zij
deel uit maken van de gehele samenleving van Dongeradeel. Afgezien van het Íeit
dat discriminatie voor alle mensen onaanvaardbaar is, is het ook, lettende op het
politieke en economische gewicht van deze leeftijdsgroep, onverstandig aan zo'n
uitsluiting mee te werken of door onachtzaamheid te gedogen.
Ten einde het hiervoor algemeen en principieel geÍormuleerde ouderenbeleid te
realiseren zullen de Ouderenbonden in de Gemeente Dongeradeel kontakt op-
nemen met de politieke partijen in de gemeente en de aan die partijen gelieërde
Íracties van de gemeenteraad. ln de eerste plaats om geïnformeerd te worden en te
blijven over beleidsvoornemens en beleidsbeslissingen. Maar vervolgens evenzeer
om de beleidsmakers te informeren over de standpunten, belangen en zienswijzen
van de ouderen.
Daarnaast zullen de Ouderenbonden ook kontakten tot stand brengen met de vak-
beweging om zodoende tot die vorm van informatie en samen optreden te geraken,
die garandeert dat, wat de ouderenbonden betreft, de belangen op de best moge-
lijke manier worden behartigd.
Het zal duidelijk zijn dat door deze kontakten - die trouwens ook moeten worden
aangegaan met (andere) sociale, kulturele en kerkelijke organisaties, ook op
financíeel en economisch gebied - moeten bijdragen tot de realisering van het
ouderenbeleid op de onderscheiden terreinen van leven en samenleven. Daarbij
moet - maar niet uitsluitend - gedacht worden aan inkomensbeleid, woon- en
woningbouwbeleid, verkeers- en vervoersvoorzieningenbeleid, (vrije)tijdsvo orzie-
ningenbeleid, beleid t.a.v. de leefbaarheid in de dorpen en zorgvoorzieningen-
beleid.



"Vreemd eigenlijk dat ie zo snel gewend bent
aan zo'n nieuwe winkel.-Ol zou't kbmen doordat

ie zo snel gewend bent aan het
geld dat je bespaart?

ak
heeft allesgoedkoper

Voor veilingverse
bloemen en planten

kunt u terecht in onze
FLOWERSHOP

Holvueld
Foarstrlitte 14
Tel.=O5197-2243

Tevens zonnebank

Priizen zonnebank
per 1x à
per 5x à

per 10x à

Radiostraat 2
9151 JJ Holwerd
tel. 05197 - 2?23

8,50
7,50
6,50
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De volgorde van de opgesomde beleidsterreinen is willekeurig. Maar dat het
zorgbeleid als laatste genoemd is, heeÍtte maken met het feit dat de zorgbehoefte in
alle leeftijdsgroepen vrijwel hetzelfde percentage personen bedraagt, vrijwel
dezelÍde bedragen vergt en door alle leeftijdsgroepen beleefd wordt als een recht.
En heeft ook te maken met het Íeit dat het volstrekt on juist is te denken dat aandacht
besteden aan de zorgbehoefte bij ouderen betekent dat daarmee voldaan is aan de
eis van ouderenbeleid.
N.B. De notitie Ouderenbeleid van de Gemeente Dongeradeelvan november 1988
staat geheel in het teken van alleen het zorgbeleid.
Tenslotte: de ouderenbonden in de gemeente Dongeradeel - die deel uitmaken van
landelijke en gewestelike bonden - gaan ervan uit dat de kontakten met de beleids-
makers en de potentiële beleidsmakers zullen leiden tot een duidelijke en eÍÍektieve
realisering van het ouderenbeleid op de vele terreinen van leven en samenleven in
de gemeente Dongeradeel.
En dat de onlangs in het leven geroepen ouderenadviesraad in die realisering voor-
bereidend en adviserend een centrale rol zal spelen. Het gaat per slot van rekening
om het beleid voor 6440 inwoners van de gemeente. Dat is bijna 260/ovan het totale
inwonertal. Of wel: 360/o vdn alle kiesgerechtigden.

ij. Bijleveld, Dokkum 21 december 1989

HEROPENING "GOUDEN KLOK''
Elf maanden na de brand in de bovenverdieping van "De Gouden Klok" te Holwerd
heropende eigenaar M. Talsma de deuren vooihet publiek. op vrijdag 16 maart j.l.



EOEDERENHANDEL 'DE SNEUPWINKEL BIJ DIK'

Ruim assortiment in kasten en ladekasten.
Goede gebruiksvoorwerpen, leuke dingetjes
en curiosa uit grootmoeders tijd vindt u
in de sneuphoek bij Dik.

Voorstraat 3l - Holwerd - telefoon 05197-1708
ln- en verkoop van inboedels, restauratie van meubels e.d.

GAZ:ELLE
VAKMANSCHAP, ADVIES en SERVICE

Drie hele goede redenen om voor
een echte fiets naar de fietsvakman
te stappen.

Kom eens langs bij:

!o. Qeertoma
W. Dykstrastrjitte 7-8, Holwerd . tel. 1665
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konden genodigden en belangstellenden het geheel gerestaureerde pand bezichti-
gen. Het echtpaar Talsma is erin geslaagd het karakteristieke uiterlijk te behouden
en het interieur aan de normen van één modern horeca-bedrijÍ aan te passen.
"De Gouden Klok" kan 24 personen herbergen en de kamers zijn in vriendelijke
lichte tinten gehouden, en een aantal kamers beschikken over bad/wc en kleuren-
televisie. Verder bieden zij een mooi uitzicht over de oude dorpskern van Holwerd.
ln het restaurant is ruimte voor gezelschappen t/m 40 personen en de keuken biedt
een ruime keuze van gerechten, zoals diverse koude buffetten en à la carte diners.
Zoals het echtpaar Talsma vertelt is het hun bedoeling om het hotel-restaurant
gedeelte te promoten en door doelgericht te adverteren is het hun gelukt om op een
goed geboekt zomer seizoen vooruit te kunnen kijken.
Dorpsbelang wenst Marianne en Machiel Talsma veel succes voor de toekomst.

BOUWEN MAG .... MAAR ALLEEN MET BOUWVERGUNNING!!!

Jammer genoeg komt het nogal eens voor dat wordt gebouwd, zonder dat voor dat
bouwen een bouwvergunning is verleend. Voor de bouwer kan dit veel narigheid
betekenen. lndien blijkt, dat gebouwd is in strijd met bestemmingsplan of bouwver-
ordening (waaronder ook welstandseisen), krijgt de bouwer een aanschrijving om
het zonder vergunning gebouwde af te breken. Het spreekt voor zich dat dit niet de
leukste bezigheid is. Weg geld! Weg tijd! Vergeefse arbeid!
Om te voorkomen dat zich (onnodig) problemen voordoen vestigen wijerwederom
aandacht op dat voor bouwaktiviteiten een bouwvergunning nodig is. Bouwen mag
alleen met een bouwvergunning!

Wat moet u doen als u van plan bent om te bouwen?
U (of uw timmerman oÍ aannemer) dient een bouwaanvraagformulier in te vullen.
Op dit Íormulier vermeldt u onder meer uw naam en adres en waar en wat u van plan
bent te bouwen. Na invulling van dit formulier stuurt u dit, vergezeld van de bouw-
tekening, naar het gemeentehuis te Dokkum of naar de Dienst Openbare Werken te
Ternaard. De aanvraagÍormulieren zijn verkrijgbaar zowel in het gemeentehuis te
Dokkum (afdeling gemeentelijke ontwikkeling: tel. 05190-8888) als bij de Dienst
Openbare Werken te Ternaard (aÍdeling bouw- en woningtoezicht: 05198-1445).
Nadat het aanvraagÍormulier is ingediend wordt bekeken oÍ datgene wat u
voornemens bent te bouwen ook mag worden gebouwd. Staan bestemmingsplan,
bouwverordening en monumentenwet dit bouwen toe, dan wordt de bouwvergun-
ning verleend. ls dat niet het geval, dan wordt de vergunning geweigerd. ln het wei-
geringsbesluit zijn dan de redenen vermeld waarom de vergunning moestworden
geweigerd.
Bent u van plan om te bouwen, maar hebt u toch nog vragen? Neem dan kontakt op
met het gemeentehuis oÍ met de Dienst Openbare Werken. Voorkomen is beterdan
genezen, Het is dan ook beter eerst te vragen en dan te doen, dan omgekeerd.
Houdt dus in het achterhooÍd: "Bouwen mag.... maar alleen met bouwvergunning!"

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel



NATUURLIJK GEZOND BROOD ETEN

MET

VEZELS, VITAMINEN EN MINERALEN

G.B
W.Dijkstrastraat 2, Holwerd, tel. 1283

wru
Hogebuurt 9 - HOTWERD - tel. 1454

Het adres voor het bekleden van uw

MEUBELS
BOOTKUSSENS

VRAAG VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAAF

B eklederij D e Vries voor KVI?ILITEITS WERK

IS !N IEDERS

BELANG
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STIOHTI NG WELZIJN CUDEREN DONGERADEEL

Moíkl 32, 9'10'f LS Dokkum, Iel . O5afi-2?2314É/ó
Bonk: N.M.B. Dokkum t,6.07.62.2!

AANBOD NIEUWE KURSUSSEN

De belangstelling voor nieuwe kursussen neemt toe. Dit is een verheugend feit waar
we graag op in willen spelen. Sommige kursussen kunnen binnenkort van start
gaan; anderen in september'90. Uiteraard alleen bij voldoende deelname. U kunt
zich nu al laten inschrijven!

Literatuurkring .... boek/korte verhalen lezen en bespreken.
Het milieu .... zure regen, aÍvalproblemen, wat kunnen we doen.
Gezondheidskunde .... Hoe gaan we om met onze gezondheid.
Basisedukatie .... voor ieder die bij wil blijven in de maatschappij oÍ kennis wil op-
f rissen.
Engelse les .... beginners.
Reanimatie .... theorie en praktijk, wat te doen bij hartstilstand.
Gespreksgroep .... aktuele onderwerpen.
Gilde-projekt .... overdragen van kennis en ervaring aan oud/jong
Frysk .... september'90.
Oppoetsen en bijtanken .... voor rijbewijsbezitters. Opfriskursus.
Kalligrafie,... "schoonschrijven".
Geheugen-kursus .... het aanleren van technieken en hulpmiddelen om beter te
kunnen onthouden (eind februari)

Voor inlichtingen en aanmelden kunt u terecht bij:

o De Abdij", Markt 32, Dokkum,lel.05190-2223
o Mevr. C. Kloosterman, Jousterwei 1 ,9147 BH Hantum, tel. 05198-1479
o Mevr. J. Brandsma, Skeanewei 8, 9133 MT Anjum, tel. 05193-1934

(tussen 18.00 uur en 20.00 uur)

Op het informatierek in "DE ABDIJ" kunt u ook folders vinden van kursussen die
elders gegeven worden bijv. "open universiteit", "senioren academie" etc.

TENNISVEREN IGING'WESTDONGERADEEL'
LEDENVERGADERING akkoord met voorsle! aanschaÍ verlichting.
Op de ledenvergadering van 2 Íebr. 1990 stond o.a. op de agenda: 'aanschaf
verlichting'. Het bestuur van tennisvereniging W.D. heeft gemeend, na het vast-
lopen van de uitbreidingsplannen, met een goed alternatieÍ te moeten komen om de
leden meer speeluren te bieden, Veel liefhebbers tennissen 's avonds maar met



Electro -Techn'isclr - Installatie - BedrijÍ

BRAIVDER K ZIV

VOOR U STEEDS HET NTEU1VSTE

OP HET GEBIED VAN:

Wasapparatuur

HiFi en

Video apparaten

Sfeerverlichting

Huishoudelijke art.

HOLWERD, Voorstraat 1

Tel.05197 -1291
TERNAARD, Oudbuurt 19

Tel. 05198 -1489



name in voor- en naseizoen is de speeltijd dan beperkt. Mèt verlichting worden
m.i.v. dit seizoen de speelmogelijkheden aanzienlijk uitgebreid. Als alles vlot ver-
loopt kan de verlichting in maaft of april worden geplaatst.
Naast dit verheugende Íeit stonden diverse'vaste agendapunten'op het program-
ma. (verslagen voorz., penn. en secr.) ln het bestuur werden in de vacature S.
Schroor.Weidenaar verkozen en dhr. B. Schaap (Holwerd). Alle leden ontvangen in
maart weer de bekende Nieuwsbrief met daarin allerlei wetenswaardigheden over
het komende seizoen. Op aanvraag kunnen ook belangstellende niet-leden een
NieuwsbrieÍ ontvangen.
Verdere informatie kunt u verkrijgen bij de secr. G. Moorman-Rubertus (Holwerd)
tel. 05197-1876.

ZONDAG 20 MEI a.s. om 14.00 uur
Een dag en datum om niet te vergeten!
's Middagsom'l4.00uurhopen wij met jong en oud samen te komen in de Ned. Herv.
kerk te Holwerd om te luisteren naar de Joy-singers Trynwàlden met de musical:

De Dromer, het leven van JozeÍ.

Deze gospelgroep komt uit Oentsjerk en heeft al vele malen in Friesland
opgetreden . Zevezorgen deze middag in samenwerking met onze jeugd. Na afloop
willen we nog even gezellig bij elkaarzijn voor een kopje koff ie en een praatje. Bij de
uitgang van deze dienst wordt een kollekte gehouden voor de gemaakte kosten.
Deze middag wordt u aangeboden door de Doopsgezinde, Gereformeerde en
Hervormde jongeren uit Holwerd, Blija en Brantgum.
Wij hopen op een volle kerk en tot ziens op 20 mei!!!

GEZOCHT: ,ooR
ELEKTRONISCH ORGEL OF PIANO VOOR CONCORDIA
ln verband met het 1O0-jarig jubileum van Concordia, hebben wijeen elektronisch
orgeltje of piano nodig.
Het zal gebruikt worden voor repetities van de revue van april t/m juni 1990.
Misschien is er iemand die zijn instrument niet gebruikt en hem tijdelijk wil afstaan.
Gaarne uw reakties naar:

Lies Elzinga-van Hulst
Beiertstraat 59
Telefoon 1601



Gas - Water
Sanitair
Verwarming
Dak- en Zinkwerk

VOORSTRAAT 2 - HOLWERD ter.051e7-1373bss 2436

BOUWBEDRIJF

E.Colmer &Zn B.V
Aannemer B.enU.

Het adres voor a! uw

N!EUWBOUW

ONDERHOUDSWERK

RESTAURATIEWERK

Kerkstraatl0 - TeLl277

HOLWERD



KADO'S VOOR DE SPEEL.O.THEEK

Zaterdag 17 februarij.l. overhandigde mevr. Tineke v.d. Ploeg, bestuurslid van de
Gereformeerde oudervereniging te Holwerd kado's ter waarde van 200 gulden aan
mevr. Reina Benschop van de speel-o-theek voor gehandicapten te Dokkum.
Het geld werd door de jeugdclub van 12-16 jarigen ingezameld tussen Sinterklaas
en kerst. Voor het geld kochten de jongeren Fisher-Price speelgoed voor de speel-
o-theek. Mevr. R. Benschop was diep onder de indruk toen de Holwerders in haar
nieuwe huisvesting in de "Groen van Prinsteren" school verschenen.
Na het overhandigen van de presenten had mevr. Benschop koÍfie met gebak voor
haar gasten.

SUBSIDIES AAN PARTICULIEREN IN 1990

Uit het stad--en dorpsvernieuwingsÍonds worden niet alleen eigen gemeentelijke
projekten geÍinancierd. Er ziin ook budgetten gevormd voor subóidies aan partióu-
lieren. ln het uitvoeringsplan is de hoogte van die budgetten aangegeven.
Gesubsidieerd worden:
1e. Particuliere woningverbetering: renovatie van woningen, die door de eigenaar
worden bewoond.
2e. Restauratie van rijksmonumenten en in beschermende stads en dorpsgezichten
voorkomende beeldbepalende panden.
3e. Vernieuwen van rieten daken op boerderijen.
Deze subsidieregeling is gelijk aan die van de aÍgelopen jaren. Er is een brochure bij
de gemeente verkrijgbaar, waarin de subsidiemogelijkheden meer gedetailleerd
zijn omschreven.



A TAPIJTMEESTERS

Uw gehele huis taPijt
gelegd voo 1....

Kamer:7.50 Mtr. MAESTRO WOLTAPIJT
kortpool, 5 kleuren iute oÍ Íoam rug.

Hal, trap, overloop:4.50 mtr. TROEF
projekttapiit; beige oÍ griis iute rug.

Keuken:4 mtr. VINYL OUADRO DECOR

Staapkamers: 3.50-3.00-2.50 mtr. RIBVELOURS-TAPIJT BONITA
in grijs, blauw beige.
AFWIJKENDE MATEN WORDEN VERREKEND.
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W. DIJKSTRASTRAAT 6, HOLWERD - tel. 05197-1254



ORANJEFEEST

Het OranjeÍeest wordt op 8 en 9 juni a.s. gehouden. Voor zover bekend heeft het
bestuur voor de zeskamp op 9 juni een special attraktie kunnen boeken.

MILIEUBOER STOPT INZAMELEN

Met ingang van 1 mei a.s. komt er een eind aan het werk van de milieuboer. De
gemeente gaat het werk overnemen en verder uitbreiden tot een volledige geschei-
den inzameling. Hoe de inzameling in de toekomst zou geschieden wordt nog door
de gemeente bekend gemaakt.

ELFSTEDENFIETSTOCHT

Het bestuur van dorpsbelang vraagt de inwoners die langs de route wonen, om op
Pinkstermaandag 4 juni a.s. de vlag uit te hangen. Wij denken dat hierdoor het Íees-
telijke karakter van de tocht benadrukt wordt.

SPONSORCONCERT MET "DE BAZUIN" EN "CRESCENDO''

14 Juni a.s. geven de Holwerder muziekverenigingen "De Bazuin" en "Crescendo"
een sponsorconcert. AÍhankelijk van het weer wordt het concert buiten de loods
van Wytse Venema oÍ in de sporthal gehouden. Begin 19,00 uur.
Het is de bedoeling dat de verenigingen vier uur non-stop spelen. Eind mei/begin
juni komen de leden van de korpsen met de sponsorkaarten langs de deuren.

PONYRIJDEN IN HOLWERD
Ponyrilschool "CampagRe", de Hoamen, Holwerd

Rijlessen - Buitenritten - Wagenritten

Alles met betrouwbare ponies en onder ervaren en deskundige leiding.

Vergelijk onze tarieven:
Rijlessen f 15,- per uur ( 10 lessen, vooruitbetaald Í 125,-)
Buitenritten Í 20,- (vanaÍ)
Wagenritten Í 25,- (vanaf)
Abonnementen f 35,- per maand, plus f 5,- per les, ongeacht het aantal lessen (mini-
maal lidmaatschapsduur 1 kwartaal)

Speciale arrangementen en tarieven op aanvraag.

lnl. B. Meems, Hegebuorren 5, Holwerd, tel. 1994

Ook voor het RIJKLAAR-maken enlof corrigeren van uw paard of pony.
Ook stallingsmogelijkheden tevens eveneens zeer scherpe prijzen!
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SPECIALISTEN OP HET WAD

. LEIDINGWERK . ZINKERS . BAGGERWERK . WADTRANSPORT

Een bedrijÍ om mee in zee te gaan

DELÍABOUW I,.I'.
Gràndyk 1 - Postbus 3 - 9150 AA Holwerd (F0 - Tel. 05197-1543.
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UITGAANSCENTRUM N.O.-FRIESLAND

VOOR SFEER EN GEZELLIGHEID

OP VRIJDAG. EN ZATERDAGAVOND

GEOPEND

NU OOK VOOR VERGADERINGEN
(TOT 30 PERS.)

TJIBBE EN SONJA DE JONG

GRAAG TOT ZIENS

TEL. 05197-2413/1326



PROGRAMMA

za.7 aDril
z.o.22 april

2a.28 april
za. 5 mei
za. 12 mei
do. 24 mei
do. 14 juni

vr.22 juni
2a.23 iuni

zo.24 iuni
ma. 25 juni
za. 30 juni
zo. 18 nov.

MUZIEKVERENIG!NG "CRESCENDO" HOLWERD

lnzamelen spullen voor rommelmarkt (10.00 u.)
KofÍieconcert in Brantgum,
m.m.v. de Brantgummer Sjongers
lnzamelen spullen voor rommelmarkt (10.00 u.)
Optocht door het dorp, i.v.m. bevrijdingsdag
Rommelmarkt
Drumgoldcup in Medemblik (Hemelvaartsdag)
Non-stop concert, gez. aktie met'de Bazuin'
('s avonds)
Concordia-Íeesten ('s avonds optocht)
Concordia-feesten ('s middags begeleiden
1e klas kaatspartij)
Concordia-feesten ('s avonds optreden boerenkapel)
Concordia-feesten ('s ochtends optocht)
1e klas kaatspartij begeleiden in Ternaard.
KofÍieconcert in 't Amelander Veerhuis.

HET VERLEDEN VAN HOLWERD

Wanneer we de kadasterkaart uit 1832 van het dorp Holwerd bekijken, dan
ontdekken we dat de bebouwing wel de helft kleiner is dan de tegenwoordige. Ruw-
weg tekent de bebouwing van 1832 zich af vanaf de kerk lang het Keechje naar de
Ljouwerterdyk, dan langs de vaart, die toen doorliep tot de Ljouwerterdyk, naarvan
Aylvawal.
Dan linksaf tot de hoek bij T. van Duinen. Verder schuin in de richting waar nu het
postkantoor staat. Vervolgens in noordelijke richting naar de Ternaarderdyk om zo
langs de Fiskwei tenslotte langs een pad de kerk weer te bereiken.
ln de loop der jaren is er heel wat gebouwd en heeft het dorp een heel anderaanzien
gekregen. lk kan me nog herinneren dat vanuit het dorp links van de Stationswei het
eerste huis werd gebouwd, waar nu AdolÍ Hiddema woont. Jelle Ulbes van Sinderen
heeft dit ongeveer in 1918 laten bouwen. Hij had daar later een bord,ie aan de muur,
dat hij daar ten gerieve van treinreizigers stalling voor fietsen had. Verder stond
rechts van de Stationswei de woning van lgle Bierma en de boerderijvan D. Adema
die later is afgebroken. Het hele blok, begrensd tussen Stationswei, Elbasterdyk en
de voormalige spoorlijn was verder onbebouwd, behalve de woning waar'nu S.
Meyer woont en een oude woning, deTheebus geheten. Hierwoondeonderandere
Klaas Ypma.
Na de oorlog is men begonnen te bouwen aan de Fonteinstrjitte. Het meest
oostelijke deel van de Fonteinstrjitte was trouwens al eerder bebouwd tijdens en na
de eerste wereldoorlog en zo men weet enkele jaren geleden weer aÍgebroken, Het
rechtse gedeelte daar staan nog enkele oude huizen als restant van het vroegere
"leltsjebuorren". Verder is ergebouwd aan de Beyertstrjitte, ProÍ. Holwardastrj., Ale
TÉn, Hemmingawei, de Kamp, Achter de Hoven enz. Particuliere bouw heeft o.a.
plaats gehad aan de Haniastrjitte, Bongastrjitte, Piersonstrjitte en Theebus.
Niet alleen woningen, maar ook gebouwen zijn er verrezen. Gereformeerde kerk in
'1935, it Sintrum, het rusthuis in 1939 en nu weer aÍgebroken, terwijl het nieuwe en



ln het hartvan Friesland

Als grootste bank in deze provincie rekent de Friesland Bank hel
ook tot haar taak de ontwikkeling van deze provincie mede te

stimuleren.
Dankzij het fei[ dat steeds meer particulieren uit alle lagen der
bevolking hun spaargeld bi1 deze bank hebben gedeponeerd,

kunnen talrijke industrieën, overheidsinstellingen, culturele
organisaties, ziekenhuizen, woningen etc. door haar worden

gefinancierd. U doet daarom goed een rekening te openen bij
deze regionale bank, waar men de Friese verhoudingen kent en

bereid is plaatselijke en provinciale belangen te dienen.

Friesland Bank
uweigen bank

Kantoor Holwerd, Stationsweg 4 Te|.05.1 97-1515



I

nog bestaande gedeelte in 1966 kon worden geopend. Verder de Ploos van Amstel-
skoalle, de chr. kleuterschool (nu weer overbodig), de openbare basisschool "de
Tsjelke", de Friesland Bank, de Rabobank, het Groene Kruis gebouw, het post-
kantoor en als laatste nog desporthal "de Ynset", die grotendeels doorvrijwilligers-
werk en geldelijke bijdragen van de bevolking tot stand is gekomen.
Volgens een vrij nauwkeurigeschatting zijn ervanaf t 1920 ongeveer350woningen
gebouwd. Daartegenover zijn er ongeveer 220 huizen afgebroken oÍ als woonge-
legenheid vervallen. Veel van deze huizen bestonden slechts uit één kamertje en
een gangetje, waar dan vaak één persoon woonde, meestal weduwen, maar soms
ook een gezin met kinderen. Aan de Fiskweistond de"kazerne", een gebouw be-
staande uit 10 kleine woningen. Oorspronkelijk heeft hier in de Franse tijd, dus
begin 19e eeuw een kazerne gestaan, vandaar nog de naam.
Verder stonden de genoemde kleine huisjes meest in de binnenbuurt, omgeving
Pollewei en Moppenbuurt. Ze waren dan vaak eigendom van een "huisbaas" door
wie wekelijks de huurpenningen werden opgehaald. Als we dat alles zo nagaan, dan
bedenken we dat er na de oorlog aan de huisvesting heelwat is verbeterd. Wanneer
men niet meer zelfstandig kon wonen, dan was men meestal aÍhankelijk van de
kinderen om door hen opgenomen te worden. Was die mogelijkheid er niet, dan was
er voor diegenen het armhuis, dat stond waar nu het Groene Kruis gebouw
ongeveer staat, De mensen die daar woonden waren uit de hele gemeente afkom-
stig. De mannen zaten bij enkele taÍels in de mannenzaal en de vrouwen in de
vrouwenzaal. Voor beiden was er een slaapzaal met ijzeren ledikanten. Voor wie
nog enige arbeid kon verrichten, daar was wel werk voor. Zo was er een kok en een
wasvrouw.
Anderen vonden werk in de legen met "stikelstekke" enzovoort.

M.G.

PROGRAMMA "DE BAZUIN"

vr. 6 april
ma. 16 april
ma. 30 april
za. 5 mei
vr. 8 juni
en za. 9 juni
do. 14 juni

Concert in Sintrum, aanvang 20.00 u.
(Paasmaandag) Kerkdienst GereÍ.kerk, Holwerd
Rondgang door Holwerd i.v.m. Koninginnedag, 11.00 u.
Nationale Íeestdag, rondgang door Holwerd

Oranjefeest
Gezamenlijke Íinanciële aktie met'Crescendo'

OUDERENREIS

De jaarlijkse ouderenreis (of moeten wij het in de toekomst de S5-plus reis
noemen?) wordt dit jaar op 30 mei gehouden. De kosten zijn Í 55,- per persoon en
deelnemers kunnen zich bij J. Osinga, Theebus 30 of Sonja de Jong, Voorstraat 19,
opgeven.



BouwbedriiÍ

Uan der Wielen ((»» Holulerd

. UTILITEITSBOUW

. WONINGBOUW

. VERNIEUWBOUW

. ONDERHOUDSWERKEN

Voorstraat 9 - Tel.l357

Uw adres voor:

* ZINK- en MASTIEKWERK
* DAKBEDEKKING
* SANITAIR



PIET VELLEMAGARAGEBEDRIJF

Ruim twee jaar geleden begon Pieter Vellema in de voormalige beschuitfabriek te
Holwerd een garagebedrijÍ. Op dit moment is hij wekelijks, donderdags en vrijdags
van 8 - 21 uur en zaterdaqs van I - 16 uur
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IN KAAS IS BANGA BAAS!!
Comestibles - Delicatessen

Dirk en Jitske Bergema-Banga
Telefoon 1423 - HOLWERD

1e soort Goudse-, Edammer- en
Leidse kaas

Huisspecialiteiten: Friese kaas
Rollade (van 't spit)



Hoewel hij het onderhoud van alle automerken veaorgd, is hij gespecialiseerd in
Ford, Opel en V.W. De belangrijkste onderdelen heeft hij op voorraad en zouden
onderdelen besteld moeten worden, zijn deze meestaldezelÍde dag nog leverbaar.
Verder kan men ook voor Íilters, olie, antivries, uitlaten en tweedehands auto's bij
hem terecht.
Op het moment leert P. Vellema voor het APK-keuringsdiploma, zodat hij binnen-
kort een volledig pakket kan leveren.
Dorpsbelang wenst Pieter Vellema veel succes met zijn bedrijÍ,

LEEGSTAND IN DE DORPEN, EEN TOENEMEND PROBLEEM

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen, dat met name de betrekkelijk dure
huurwoningen in de dorpen zeer moeilijk te verhuren zijn. Wij kunnen ons voor-
stellen dat u zult denken: 'Hoe kan dit en wat doenze hieraan?'Welnu: in een paar
woorden zullen wij proberen één en ander uit te leggen.
Hoe kan dit?
De leegstand heeft alles te maken met het Íeit dat er te veel aanbod is en te weinig
vraag. Was het in het verleden nog zo dat wat gebouwd werd welverhuurd werd, nu
is dat geheel veranderd. De hoofdreden van de huidige leegstand is dat met name
de dorpen te weinig werkgelegenheid bieden voor de eigen mensen. Vroeger von-
den veel mensen werk in de landbouw. Tegenwoordig met het steeds meer gebrui-
ken van machines neemt het werk alleen maar af. Ook de werkgelegenheid in
Dokkum neemt af, omdat Dongeradeel qua afstand veraf ligt van de economische
centra. Bedrijven vestigen zich liever aan goede verbindingswegen met een goede
aansluiting op het wegennet richting Randstad.
Helaas, het is zo. Voor ons gebied heeft dit tot gevolg dat de gemeente Dongeradeel
en met name de dorpen 'ontvolken'. De voorraad woningen, gebouwd in een tijd dat
de vooruitzichten nog gunstig waren, is ruim voldoende om de huidige vraag
(althans in aantal) te dekken. Binnen de huidige voorraad is er nog een probleem.
Vroeger was de vraag van gezinnen naar huurwoningen groot. Er werden daarom
ook volop gezinswoningen gebouwd. Wij kunnen nu wel stellen dat althans qua
aantallen woningen, gezinnen, afhankelijk van uiteraard woonwensen, zeer snel
geholpen kunnen worden. De hedendaagse vraag naarwoningen is vooral afkom-
stig van de ouder wordende mens en de jongere alleenstaanden. Het type woning
dat altijd gebouwd is, sluit hier nu niet op aan.
Dan komt het punt dat de huidige leegstaande woningen als 'te duur' worden
ervaren. lmmers, voor een paar centen meer heb je een eigen woning.
Samengevat komt het erop neer dat:
- de werkgelegenheid aÍneemt;
- het platteland ontvolkt;
- er teveel gezinswoningen zijn, tenruijl de vraag met name voor senioren
- en jongere alleenstaanden toeneemt:
- de huurwoningen qua prijs slecht concurreren met koopwoningen.

Wat doen wij hieraan?
Eén ding moet duidelijk zijn. Aan de oorzaken zoals afnemende werkgelegenheid
en de daarmee gepaarde ontvolking kunnen wij als woningbouwcorporatie weinig
doen. Dit ligt buiten onze invloed.



Autobedrijf
Pieter Vellema

Voorstraat 17 - Holwerd
tel OS 197-225,6

Onderhoud en reparatie
alle merken

's Avonds tot 9 uur geopend.

I
I
I
I

'lt Amelander Fearh0s'
Ljouwerterdyk 5 - Holwert - tel. 05197-120T

Hotel
KaÍee
Sliterij
Petit Restaurant

Foar al io brulloften en gearkomsÍen
Akkomodaasie fan 15 oant + 200 persoanen

Henk en lda



P. Sauermann - ÍotograÍie
Moppenbuorren B, 9151 JC Holwerd

tel. 05197 -2467



HENK,S PLATE]IIBAR

hederlands-talig
olden oldies

country
fryske
duits-talige

Het GOEDKOOPSTE adres: VlswEG 18, HOLWERD, te|.05197-2079

Jb.YNIE§WIJK

en

HOLWEnID
Stationsweg 10

tel. 05197-1729/7970

Aanneming van grondwerk en slotenschoonmaak
Wallenfrai zen eÍt grePPelwerk

Verhuur van Mobiele Draadkranen gieklengte tot 28 m.
Hydraulische Graafmachines - mobiel en rups

Tevens het adres voor uw boot in en uit het water.
Billijke priizen.

keuze uit meer dan 250
verschillende



Rest de vraag: Wat kunnen wij wel doen! ln feite twee dingen nl.:
'1. Rustig afwachten en hopen dat de tijden beter worden óf
2. Aktief proberen voor de leegstaande woningen een markt te vinden.
Wel nu, voor het laatste wordt gekozen. 'AktieÍ proberen voor de woningen een
markt te vinden'.
Deze markt is volgens onze geautomatiseerde woningzoekenden-registratie prak-
tisch niet meer te vinden. Hoe je het ook wilt wenden oÍ keren. Willen wij alle
woningen weer bewoond krijgen, dan moeten wij met z'n allen er voor zorgen dat er
in Dongeradeel zich meer mensen gaan vestigen dan dat er mensen vertrekken. Wat
wij daarbij te bieden hebben is alleen een huis, maar geen werkgelegenheid.
Kortom, dit betekent dat wij ons op de vraag moeten richten van mensen die in
Dongeradeel kunnen wonen, doch er niet werken.
De zogenaamde mobielen, mensen die niet gebonden zijn aan werk. Om deze vraag
te bereiken werken wij momenteel met:
- videobanden
- dia-presentatie
- een catalogus op aanvraag
- advertenties

Wij proberen zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan wat wij te huur hebben.
Helaas tot nu toe is dit niet voldoende. Daarom zijn er binnen onze gelederen twee
punten in discussie, nl.:
- verkoop van huurwoningen
- verlaging van huren

U mag best weten dat aan beide elementen grote bezwaren kleven, nl.:
Aan verkoop van de leegstaande huurwoningen kleeft het bezwaardat de eventuele
werkelijke verkoopprijs ver beneden de boekwaarde ligt.
Dit betekent dat de woningbouwcorporatie vele tienduizenden guldens perwoning
verliest. Bij verkoop op grote schaal heeft dit destructieve gevolgen.
Verlaging van huur betekent dat niet alleen eventuele'nieuwkomers'hiervan profi-
teren, maar ook u als zittende bewoners.
Op dit moment hebben wij, gezien de huidige vraag, niet de illusie dat door
huurverlaging de leegstaande woningen bewoond worden! Huren verlagen voor
iedereen betekent dus ook dat de financiële strop alleen maar groter wordt.
Tot slot.
De leegstand in de dorpen wordt voor ons als dit zo blijft een behoorlijk financieel
probleem. Naast het Íinanciële aspect vinden wij dat leegstand ook de leefbaarheid
in de dorpen aantast.
Van onze kant zullen wij alles in het werk stellen om daar wat aan te doen.



wij
voor onderhoud aan

beschikken over moderne

Holwerd - v. Aylvawal 22
tel. 05197-1258

BOVAG GEDIPLOMEERD

ALLE merken
test- en afstelapparatuur

Uitlaten en schokbrekers
worden gratis gemonteerd!

BOERSMA
TEL. 05198-1345

TERNAARD - HOLWERD -ANJUM

* Wii verzorgen al uw binnen-en buitenschilderwerk.
* Wii geven vrijblijvend advies en informatie.
* Wii verzorgen al uw beglazing, ook isolatieglas.
* Wiistaan in de winkel voor u klaar met een groot assortiment

d.h.z. artikelen, gereedschappen, tuinartikelen, wandbekleding
en vloerbedekking, met interessanfe aanbiedingen.

Ternaard, Oudbuurt 6, tel. 05198-1345
Holwerd, Klokstraat 7, te!. 05197-1751
Anjum, tel. 05197-í850



WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN

Dr. Luyendijk
Dr v.d. Lugt

Dr. Maltha
Dr. v.d. Lugt
Dr. Maltha
Dr. Luyendijk
Dr. Maltha
Dr. LuYendiik

Dr. Maltha

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

7 april
13 t/m 16 aPril
Pasen
21 april
28 april
5 mei
12 mei
19 mei
24L/m 27 mei
Hemelvaart
2 tlm 4 iuni
Pinksteren
9luni
16 juni
23 iuni
30 iuni

HUISARTS:

dokterMaltha,spreekuurvolgensafspraak,tel'1301'stationsweg25'

GROENE KRUIS - WIJKVERPLEGING

Spreekuur dageliiks tussen 13'OO-14'OO uur' tel'-wiikggbouw 1295

uïtïËËiiïËr;ËËó;,rikeiàn: dasetijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FYSIOTHERAPIE:

J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei),lel'247811876'

HUISARTSENLABORATORIUM:

Plaats: Groene Kruisgebouw;
tiid: maandag 9'45 - 10.00 uur
eh woensdag 8.30 - 8.45 uur'

TANDARTS

Mw. van der Woude, Beyertstraat 101, tel' 2300'

BESTUUR:

I

63

P. Sauermann, Moppenbuurt 8' tel'2467'



FOKKO WOUTERS
warmtetechnisch adviesburo

ACI gedip!.

* ADVISERING VOOR ALLE INSTALLATIES
* ENERGIE BESPARING
* ZWEMBADINSTALLATIES

MIEDWEG 2, HOLWERD
TEL. 051 97-1 937

OOK IN UW HUIS

CENTRALE VERWARMING
Vraag prijsopgaaf bij

!* Qeertoma
l\I. Dykstrastrjitte 7-8, Holwerd - tel. 1665

Aanleg van:
* GAS- en WÀTERLEIDING
* SANITAIR
* ZINKWERK
rt enz.



Complete
bankservice in de buurt:

bU de Rabobank.

Wie bankzaken goed wil regelen hoeft nooit ver
te zoeken. Er is altijd een Rabobank in de buurt.
Met alle bankdiensten en gunstige voorwaarden.
Met kennis van plaatselijke omstandigheden.
En met ervaren medewerkers en specialisten die
u graag van advies dienen. Precies op uw maat,
rekening houdend met uw \ryensen. Uw bankzaken
zijn goed geregeld bij zo'n bank in de buurt.

BabobanH A
Meerbankvoorje geld

t-
I
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