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KONTAKTBLAD VOOR HOLWERD EN OMGEVING

EEN SPECTALE EDITIE VAN ONZE DORPSI«ANT.

Een huis-aan-huis nummer. En waarom dan wel?

Omdat we nieuwe leden willen. We willen nieuwe leden omdat we vinden dat
we zoveel mogelijk met ons allen de schouders moeten zetten onder de za-
ken die ons dorp aangaan en daar is dorpsbelang de uitvoerder van. De uit-
voerder oÍ de bemiddelaar. Wij zijn een vereniging van mensen uit Holwerd,
voor Holwerd. Een algemene vereniging. Een vereniging van iedereen.

Omdat er in de loop der jaren mensen hier zijn komen wonen willen we hun
kennis laten maken met onze dorpskrant en daarin hetgeen we doen t.b.v. het
dop. We zijn een intermediair tussen de bewoners en m.n. de lokale overheid
ook alwordt dÍt soms provincie oÍ rijk.
Niet omdat we menen dat we maar even alles kunnen bereiken maar omdat
we het wel willen pogen. Doe je niets dan beslist men voor je. We zijn er in de
laatste jaren in geslaagd om een behoorlijke gesprekspartner te zijn voor de
gemeente.
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Niet zo heel veel zaken worden buiten ons om geregeld. Meestalzal eerst de vere-
niging van dorpsbelangen worden gevraagd, alvorens met uitvoerende plannen te
komen.

Onze vereniging is weer lid van de Íederatie van dorpsbelangen, een overkoepelend
orgaan van alle dorpsbelangen in deze gemeente. Middels deze club kunnen we
weer problemen aankaarten die ook andere dorpen aangaan. Het bestuur van de Íe-
deratie heeft weer zitting in het gemeentelijke kleine kernen overleg, een maande-
lijks gebeuren. Hier komen zaken ter taÍel die de dorpen aangaan.
ln deze commissie hebben vier personen zitting uit de dorpen. Mocht u dus een pro-
bleem hebben oÍ liever nog suggesties neem dan contact op met dorpsbelang. Wij
zorgen ervoor dat dit wordt doorgespeeld naar de juiste instantie.
Direct oÍ indirect komt de zaakdaar waar het moet zijn.

Komen we er met z'n allen niet uit dan is er nog de FLD, Feriening Lytse Doarpen yn
Fryslàn (vereniging voor kleine dorpen voor de nieuw ingezeten niet-Friezen). Deze
club heeÍt Íull-time medewerkers die de juiste kanalen weten dan wel zelÍ ter zake
kundig zijn.

Kortom, we zijn best in staat om het één en ander te bereiken. Misschien niet direct,
voorbeelden híervan zijn er te over, maar vaak was het de overheid die vertraagde,
maaÍ toch zeker op langere termijn.
ln Holwerd is ca. 80% van de gezinnen lid van onze vereniging. Wijzagen graag dit
percentage stijgen tot zeker 95%. ln andere dorpen is de organisatiegraad veel ho-
ger. Voor die laatste 5/" zullen we het toch nooit goed kunnen doen dus die laten we
maar zitten. 95% moet haalbaar zijn.

U kunt de bon uitknippen en ingevuld inleveren bij één van de bestuursleden oÍ in
een winkel van de Holwerder Middenstandsvereniging, die naar wij aannemen, met
geÍpegen dit zullen doorspelen.
Mildels dit kwartaalblad proberen we u zoveel mogelijk te inÍormeren over zaken die
h en rond Holwerd spelen.

We hopen u als lid te kunnen begroeten voor vijÍ gulden per jaar.

3<--------

mrG lid van de Vereniging van Dorpsbelangen Holwerd

ldes:

Ef:



ONDERIYEMERSVEREMGING

Naar wij vernemen gaat het de goede kant op met de oprichting van een onderne-
mersvereniging in Holwerd. De huidige HMV zou dan onderdeel worden van deze
ondernemersvereniging. Op deze wijze kunnen de krachten gebundeld worden en
het draagvlak worden vergroot hetgeen het gehele dorp ten goede komt. De oprich-
ting zal zeker niet geruisloos geschieden, u hoort er dus wel meer van.

POMP

De pomp op bosma's plein, al weer bijna vergeten, zal zo wij goed zijn geïnÍormeerd
in de maand april het levenslicht zien. Naar wij hopen zal deze zeer oude zaak dan
eindelijk uit, oÍ liever gezegd in de wereld zijn.

CAII{PING I§IEIJWS

Er is een begin gemaakt met de reconstructie van de camping. De nieuw drainage is
gelegd en met de herindeling van het terrein kan een begin worden gemaakt. Paden
en aÍgescheiden stukjes zullen het 'kale'terrein van nu een vriendelijker, beschutter
aanzien geven. Het nieuwe toiletgebouw zalgebouwd worden op de plaats van het
hJkJige bouwwerk. De gedachten gaan ook uit naar een andere inrit naar de cam-
prng en welvanaÍ de rondweg.
Dit zou vele voordelen bieden boven de huidige ingang. Deze is moeilijk te vinden
voor gasten en voert langs nauwe straten hetgeen problemen geeft voor caravans
rnaar ook voor omwonenden. Dit plan zal weer wat meer voeten in aarde hebben
orndat de provincie hier dan weer bij betrokken moet worden daar zij eigenaar zijn
van de rondweg.
We hebben de indruk dat Oostergo bedrijven de zaak voortvarend ter hand neemt
en we zullen vragen oÍ één en ander voor het zomerseizoen kan zijn gerealiseerd.
Flet zou een gemiste kans zijn wanneer dit niet het geval zou zijn.

AAN DE SCHRUVERS EN ANDERE CREATIEVEN ONDER ONS

IVe ziln op zoek naar mensen die zich met de dorpskrant willen bezighouden.
llensen die ideeën aandragen, mensen die er plezier in hebben iets moois te ma-
ken van deze krant.
ifu gebeurt het nog te vaak dat op het laatste moment er nog invulling moet komen
vrr al deze dure pagina's. Meldt u aan.

7Ír* u wellicht weet is slagerijde Boer overgenomen door de Íam. Grijpstra.
tE rersen de Íam. Grijpstra veel succes met deze nieuwe uitdaging.



NOTITIE VAN DE WERKGROEP "IILIHOF MOET BLIJVEN" (NMB)

De - tot op heden - gevoerde discussie over de uiteindelijke bestemming van het be-
jaardentehuis "De NilhoÍ" in Holwerd heeft in wijde kring de nodige c,ommotie veroor-
zaakt!! Eén en ander is niet alleen een gevolg van de ontwikkelingen van dit mo-
ment maar heeÍt óók te maken met de voorgeschiedenis van De NiihoÍ....
De "aÍbraak" van De NijhoÍ is namelijk al begonnen in ....1988!
Het voorste gedeelte van het gebouw moest toen - in het kader van de van over-
heidswege voorgeschreven bedden-reductie - worden aÍgebroken.... Oók het keu-
ken-gedeelte werd, op initiatieÍ van het Stichtings-bestuur, biideze operatie betrok-
ken! Eén en ander had tot gevolg dat de (dagelijkse) voedselvoorziening vanuit
Ternaard moest worden geregeld. VanaÍ dat moment was De NiihoÍ - en dat is nu
pas echt doorgedrongen tot de gemeenschap - gedegradeerd tot een dependance
van De Spiker in Ternaard....

lnmiddels zijn wij 4 jaar verder en is het beleid rond De NijhoÍ in Holwerd andermaal
in opspraak!! Gebleken is namelijk dat "De Spike/' in Ternaard en/oÍ "De NijhoÍ" in
Holwerd niet (meer) aan de eisen voldoen.... En dit betekent dat er geïnvesteerd
moet worden waarvoor de Íinanciën ontbreken.... Eén van de mogelijkheden om aan
geld te komen is centralisatie van de ouderenzorg in Ternaard....hetwelk dan ten
koste zou moeten gaan van het beddenbestand van "De NiihoÍ" in Holwerd.....
Dus opheffing van De NijhoÍ ten behoeve van het voortbestaan van De Spiker...

En deze ontwikkelíngen hebben allemaal kunnen plaatsvinden zonder nadrukkelijke
inspraak en/oÍ overleg met het bewoners-bestand van De NijhoÍ c.q. de plaatselijke
samenleving!! Het voorzieningen-niveau van het grootste dorp in de gemeente
Dongeradeel met zijn toenemende vergrijzing dreigt op deze wiize - naar de mening
van de bewoners in deze regio - te worden opgeofÍerd aan de burocratisch geno-
men beslissingen van een enkeling...

Trots de massale handtekeningen-actie in Holwerd en wijde omgeving e.e.a. in sa-
menhang met een alles-zeggende enquéte onder de bewoners van De NilhoÍ blijkt -
tot op heden - dat het bestuur van de in de gemeente Dongeradeel opererende
lnterkerkelijke Stichting geen enkele behoeÍte heeÍt om op de besluitvorming in de-
zen terug te komen...

Het is welhaast vanzelÍsprekend dat een dergelilke ondemocratische opstelling van
een stichtings-bestuur - betrekking hebbend op één van de oudste ouderenvoorzie-
ningen in deze gemeente - door de gemeenschap niet in dank wordt aÍgenomen...

Uiteraard is inmiddels in Holwerd e.o. - in allerlei geledingen - nagedacht over de r+
spectievelÍjke mogelijkheden voor herstel van de - tot op heden - te beperkte com-
municatie tussen het bestuur van de Stichting en de (vele) belanghebbenden...
Hieóij is nadrukkelijk uitgegaan van de gedachte dat het niet zo kan zijn dat - bíj
een in de komende jaren te verwachten toenemende vergrijzing van 30 - 50% - het
bejaardenhuis in Holwerd willens en wetens wordt opgeoÍÍerd...



De tijd lijkt nu gekomen om de "zorgmarkt" in N.O.-Friesland - e.e.a. in samenhang
met een inventarisatie van de te verwachten knelpunten - in kaart te brengen... Pas
dan kan een zinvolle discussie worden gevoerd over de uiteindelijke bestemming
van De NijhoÍ!!

Teneinde de in het voorgaande omschreven benadering te kunnen realiseren is
inmiddels de werkgroep "N|JHOF MOET BLIJVEN" samengesteld (NMB). De werk-
groep heeÍt als doelstelling om - in goed overleg - te streven naar een aanvaardbaar
verzorgingsniveau voor de doelgroep ouderen in Holwerd en wijde omgeving, zowel
op korte als ook op lange termijn!! Teneinde deze doelstelling te kunnen venrezenlij-
ken zal - op korte termijn - overleg worden gevoerd met de verantwoordelijke over-
heden alsook met de respectievelijke instellingen die in de regio - op het gebied van
de ouderenzorg - werkzaam zijn.
Tijdens dit overleg zal de zotg van de gemeenschap - e.e.a. in relatie met de leeÍ-
baarheidsproblematiek in deze regio - nadrukkelijk aan de orde worden gesteld.
Uiteindelijk zal het overleg worden toegespitst op de vraag of, en in hoeverre, de be-
sluitvorming inzake de verplaatsing van de NijhoÍ-bewoners kan worden terugge-
draaid!

De gemeenschap van Holwerd en omgeving zal uiteraard - tijdens een openbare
vergadering - worden geïnÍormeerd over de ontwikkelingen rond de ouderenzorg in
deze regio waarbij eventuele alternatieven - zo mogelijk in aanwezigheid van alle bij
het ouderenbeleid betrokken instanties - bespreekbaar zullen worden gesteld!!

Holwerd,3 maart 1992
Namens de werkgroep "N|JHOF MOET BLIJVEN"

(coördinato0

PROJECT.OPZil OUDEREN . HI.IISVESTING HOLWERD E.O.
in relatie met heroriëntatie bestemming bejaardenhuis Nijhof.

Probleem inventarisatie :

- inventarisatie huidige situatie + aangeven ontwikkelingen
- hoe groot is de doelgroep op dit moment
- hoe groot is de doelgroep over 5 jaar (korte termijn)
- hoe groot is de doelgroep over 10 jaar (middellange termijn)
- hoe groot is de doelgroep over 15 jaar (lange termijn)

- behoeÍte inventarisatie m.b.t. verzorging: qua wonen
qua hulp
qua voeding
qua activiteiten
qua verplaatsing



Probleemstelling:
Reeds in het huidige stadium is de verzorging erVoÍ begeleiding van de ouderen in

Holwerd en omgeving gedaald tot een bedenkelilk peil. ln de toekomst mag worden
venracht dat dit peil nog verder zal dalen tenriilde doelgroep - als gevolg van de
toenemende vergrijzing - aanzienlijk zal groeien!

Doelstelling:
Zorgdragen voor een aanvaardbaar vezorgingsniveau voor de doelgroep ouderen
in Holwerd en omgeving, zowelop korte als ook op langere termiin!!

Subdoelstelling:
1. zorgen voor aanvaardbare (aangepaste) woonruimte voor ouderen in de NijhoÍ

en directe omgeving...
2. zorgen voor passende hulp en zorg door versterking van de wilkÍunctie van

de NijhoÍ...
3. zorgen voor een (centrale) regeling van de leeÍomstandigheden, de voedings-

problematiek etc...
4. zoÍgen voor de inrichting van activiteiten - ruirntes voor de doelgroep ouderen

uft Hofwerd en (wijde) omgeving...
5. zorgen voor adequate vervoersvoozieningen voor de doelgroep ouderen....

Ultwed<ing:
AÍstemmen op gemeentelijk beleidsplan ouderen
Friesland.

en/oÍ Plan Ouderenvooziening

(opgesteld door A. Dijkstra)

OPEN DOBP HOLWERD 23 MEI 1992

Dorpsbelang Holwerd en de Holwerder Middenstands Vereniging organiseren op za-
terdag 23 mei een open dag. De bedoeling van een "Open Dorp" is het dorp
Holwerd te promoten, om aan de eigen bevolking en in de wijde omtrek duidelijk te
maken dat ons dorp Holwerd leeÍt en dat het plezierig wonen en werken is in ons
dorp.

De open dag zalworden gehouden op zaterdag 23 mei í992, verschillende bedrij-
ven, winkels, verenigingen, nutsbedrijven, politie, brandweer, kerken, zullen die dag
iets organiseren om het voor het publiek aantrekkelijk te maken om deze dag
Holwerd te bezoeken.

TOEKOMST BASISSCHOI.EN IN DONGERADEEL

Schaalvergroting van scholen in het basisondenruijs is het nieuwe hete hangijzer
voor de gemeente en met name ook voor de dorpen. Bijgevoegd is een schema
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waarin het één en ander uit de doeken wordt gedaan en wat de consequenties zijn
voor m.n. de dorpen. De splitsing wordt geacht het voordeligste te zijn voor de dor-
pen. Het college kiest voorhands echter voor niet splitsen en beargumenteert dit als
volgt;

Na beraad over de pro's en contra's van het hanteren van een gesplitste norm heeft
het gemeentebestuur, als bestuurder van het openbaar basisondenrvijs, het stand-
punt ingenomen, het overleg in te gaan met de opvatting, dat splitsing niet wenselijk
is. Het college steunt die opvatting op de volgende argumenten:

A. Naast de regels van "Toerusting en Bereikbaarheid" gaat ook van andere rijksre-
gelingen als het Íormatiebudgetsysteem, de discussie over Weer Samen Naar
School en de komende globalisering van het Londo-vergoedingsstelsel een dwin-
gende tendens uit naar schaalvergroting; splitsing betekent ook de aanwezigheid
van scholen met 30 leerlingen;
de aanwezÍgheid van dergelijke scholen op de langere termijn is volgens het college
gelet op eerder genoemde tendenzen een riskante zaak;

B. De Burgerschool en de Nynke van Hichtumschoolvoldoen niet aan de 164-norm.
Zij zullen dan beide hun zelÍstandigheid moeten inleveren om één nieuw instituut
voor openbaar basisondenntijs te kunnen vormen. Er valt naar het oordeel van het
college echter niet aan te ontkomen, dat die nieuwe schoolpersonele en Íinanciële
Íaciliteiten zal moeten aÍstaan om een voldoende toerusting van de andere openba-
re basisscholen te waarborgen. De meenruaarde, waar de Íusie van de Dokkumer
scholen op gericht was komt dan niet ten goede aan die school, maar moet voor de
andere openbare basisscholen worden aangewend.

C. De gesplitste normen zetten als het ware alle - dan vijÍ - scholen met de rug te-
gen de (opheÍÍings)muur. lmmers, daling onder de 29-leerlingengrens betekent on-
herroepelijk het einde van de scholen in Dongeradeel Oost-en West. En wat de
Dokkumer situatie betreft: Het samenvoegen van de Burgerschool met llT leerlin-
gen met de Nynke van Hichtumschool (88 leerlingen) leidt niet tot een nieuwe
school met per deÍinitie 205 leerlingen;dat aanlalzal attijd lager liggen. Zou op mid-
dellange termijn de geÍuseerde school echter onder de 164 zakken, dan is het op
grond van de voorschriÍten niet mogelijk de ene lokatie nevenvestiging te maken van
de andere. Dat houdt in Íeite in, dat er opheÍÍing van het openbaar ondenrijs dreigt;
een ophefÍing, die het gevolg is van een bewuste keuze voor het hanteren van ver-
schillende ophetÍi ngsnormen.

Het onder punt c genoemde heeft iets vreemds in zich. Hieruit zou bezorgdheid klin-
ken voor de dorpsschool maar dat is slechts schijn. Bij elke norm die je hanteert kun
je zeggen dat er gevaar voor opheÍÍing dreigt. Waarom zou Íusie van de scholen in
Dokkum leiden tot een aÍname van het aanta! leerlingen? Waarom zou dit attijd lager
liggen? Zou dil ook niet het geval zijn bij dorpsscholen wanneer deze moeten Íuse-
ren? Hierover geen woord. Het is en blijÍt een moeilijke problematiek waar de ko-
mende tijd veel over zal worden gesproken met alle scholen en besturen.



nieuwe opheffingsnorm
voor Dongeradeel= 52

8 dorpsscholen zitten
hieronder
(3 openbare en
5 prot./chr. scholen)

A. dan wordt de stadsnorm 164

er zitten 2 openbare scholen onder
(kunnen fuseren)

B. norm voor de dorpen: 29.
Daar zitten ze allemaal boven

A. voor de openbare scholen: 6 scholen met
ca. 416 kinderen: 87 = 4,7 . Er moeten 2 dicht
(Metslawier, Ternaard?)

B. Voor de 19 pc scholen met
2.236 kinderen i 87 = 25,7.
Er hoeft dus niet één dicht.

C. PC + openbaar (?)
25 scholen met 2651 kinderen : 87 = 30,4
ook hier hoeft niet één sctrool dicit.

middelen met 10/6x de
norm = 10/6 x52 = 87

PRAATSTUK A,AI§GT{I\DE NIEUWE OPHEFFINC§NORM BASISONDERWJS:

PRO REGE FOAR TT FUOTIJOCTIT

Ek Pro Rege is in Holwerter feriening, al soe men dat sa stadichoan net sizze, sjoen
it Íeit dat de measte spilers no b0ten Holwert wenje. Wy woene dochs middels dit
skriuwen wat fan Ís hearre litte.

Pro Rege hat har toanieljier wer öÍslÉten. \ /y spylie Íaaks ÍanöÍ begjin novimber oant
ein maan, begjin april. Dérnei geane wy fuort troch mei oeÍenjen mei it nije stik. lt
öÍr0ne 'toanieliier' hawwe wy sa't jim witte it blijspul "Durk sjit mei spek" Ían Pyt de
Vries Ét Drachten, spile. Wy kinne wol rèstich stelle dat it oeralbèst slagge is, sjoen
de réaksjes ut 'e seal en it Íeit dat wy 16 kear Íuort west binne mei dit stik.

Foar it kommende seizoen hawwe wy nei in protte lèzen en praten wer in stik Í0n. lt
is wer in stik Ían Pyt de Vries, mei de titel "Skat Ían in Muoike". Wy sille És bëst
dwaan der wer wat moais Ían te meitsjen en wy hoopje dat jimme dan ek wer yn
grutte oantallen op 1 jannewaris 1993 nei"it Sintrum" komme sille.

Ta beslÉt woene wy noch in berop op eltsenien dwaan dy't wolwat yn toanielspyljen
sjocht. Mannen, froulju, jong, middelbier oÍ àld, as jim it wat taliket om te toanielspyl-
jen, praat dan ris in kear mei ien Ían de leden of it bestjoer, sadat wy yn elts geÍal
wat nammen op papier hawwe.

i
I

i
I



Het Íeit van deze enorme daling, we spreken dan over 507o, is vooralte wijten aan
een erg koud en droog vooriaar. De vogels konden hier moeilijk aan voedsel komen
vanwege de harde grond. Daar ook het levende organisme in de grond veel te diep
voor hen zat, zochten ze voedselrijkere gebieden op. Enkele vogels die weltot broe-
den zijn overgegaan, zagen hun jongen doodgaan door de kou of vaak een prooi
voor de zwaÍte kraaien.
Dit aankomende vooriaar moeten we maar weer afwachten wat de natuur er van te-
recht brengt, misschien neerfi de vogelpopulatie rondom Hotwerd wel weer wat toe.
Uit bovenstaande gegevens is gemakkelijk te herleiden, dat het eierzoeken geen
nadelige invloed heeÍt op de weidevogelpopulatie. Vogels die in de periode van eier-
zoeken hun eieren kwifiraken aan de eierzoekers, zullen gemakkelijk tot een ver-
volglegsel komen.
Legsels die blilven liggen en niet opgeraapt worden zullen uitkomen in een periode
waarin vaak te weinig dekking is voor de jongen, tegen de kou en hun natuurlijke vij-
anden. De ouders die hun jongen tijdens de opvoeding hebben verloren,zullen veel
moeilijker tot een vervolglegsel komen.
Eierzoeken is eigenlijk de opleiding tot vogelwachter en de stimulans tot de nazotg.
Het beschermen van vogels en nesten ti.idens de nazorgperiode. En wat betekent nu
eigenlijk het veel gebruikte woord 'nazorg'. Nazorg is de zorg over de weidevogels
na het eierzoeken, dus in de broedtijd. Nesten worden opgespoord door de nazoÍ-
gers wanneer er bewerkingen moeten worden verricht aan bouw- en weiland. En
wanneer het vee uitkomt dan worden er eventueel nestbeschermers over de nesten
geplaatst om stuktrappen te voorkomen. GemeÍkte nesten kunnen tijdens het maai-
en worden omzeild oÍ wanneer er landbewerkingen moeten plaatsvinden, dan wor-
den het nest en de eieren verlegd.
Broedse vogels zullen daarna vrij spoedig op hun nest terugkeren om verder te
broeden. Niet alle nesten blijven gespaard, enkele raken kapot oÍ worden verlaten,
vaak door onbekende oozaak. Enkele cijÍers: De Holwerder vogelwacht heeÍt rond-
om Holwerd ca. 630 HA nazorggebied waarop door een 30 talvogelwachters nazorg
wordt verricht. Erwerdenvan24 vogelsooÍten 41í broedparen geteld. ln Friesland
werd in 1991 op 77.201 HA door 3664 vogelwachters nazoÍg verricht. Het aantal
broedparen wat in Friesland is geteld is ca. 90.000 en dan van 28 vogelsoorten. U
ziel, q wordt door de vogelwachters heel wat werk verzet, werk tot de bescherming
van onze schaarser geworden weidevogels. Hoe het komt dat er minder vogels zijn,
dat ligt in hooÍdzaak aan de veranderingen van de bodembiotoop.
Door ruilverkavelingen en diepontwateringen is er voor de weidevogels een geringer
voedse! aanbod. Weidevogels houden van een vochtige bodem, met veelvoedsel.
Het grondwater is in de ruilverkavelingsgebieden door diepontwateringen op een
veel lager peil gebracht, zodat het bodemleven helemaal veranderd is. Daar komt
nog bij, dat de weilanden die met nieuwe grassoorten zijn ingezaaid, geen geurige
en kleurige bloemen en planten te vinden zijn. Alleen de weilanden met een ruige
bemesting en greppels geven de voorkeur aan de weidevogels. Een nieuw pro-
bleem vormt momenteelde zodebemesting. Door injektie van vloeibare mest onder
de zode, geeÍt ook weer een ander bodemleven tot gevolg. Als de drijfmest over het
land wordt gebracht met een vacuumtank, dan zal deze drijÍmest langzaam in de
zode trekken en enigszins Íilteren.



Bij injektie koml een drijÍmest gelijk onder de zode. Het bodemleven zal hierdoor ook
zeker een andere vorm aannemen. Vogels die Íourageren op een pas geinjekteerd
stuk weiland zullen hun snavels kunnen vullen met verse drijÍmest. Met dit aanko-
mende probleem zullen we maar weer moeten leren leven, oÍ zou het injekteren
vroegtijdig een halt toegeroepen kunnen worden. Als pluspuntje kunnen we noemen
dat er proeÍgebieden zijn gevormd, waarin de walkanten van sommige weilanden
zijn ingezaaid met bloemen, planten en kruidenzaden.

KAPSALON

BRUIN
de zomer
beginnen?
DAIKAN!
Neem een
zonnebankkuur.

r* f 10,-
tOx f 75,-

Radiostraat2
9151 JJ Holwerd

Tel.05197-2323

TENMSVEREMGING WESTDONGERADFFI

Nog even en dan start een nieuw tennisseizoen. Als het weer een beetje gunstig is
en blijft zullen in de maand maart de banen weer in gereedheid worden gebracht. ln
aprilkunnen dan alle aktiviteiten beginnen, zoals: Competitie- tennislessen- dubbel-
avonden - toernooien - onderlinge ladderwedstrijden etc.
Vele inwoners van Ternaard en de dorpen Hantum, Wierum en Holwerd maakten
reeds kennis met de tennissport. ln 1991 heeft het bestuurvele nieuwe leden kun-
nen bijschrijven.
We hopen dat die tendens zich in'92 mag voortzetten.

Wist u trouwens dat:
- Tennisver. W.D. beschikt over prima baanverlichting, zodal er veel speeluren
beschikbaar ztln? (elke dag tot plm. 23.00 uur)



- Tennisver. W.D. beschikl over zeer goede gravelbanen,
die een optimale vezorging genieten?

- Jeugdleden tot en met 12 jaar slechts / 35,- betalen 
1

voor een heel seizoen tennisplezier? I

Voor meer inÍormatie:
G. Moorman-Rubertus (Holwerd) tel. 05197-1876
G. Miedema (Ternaard) tel. 051 98-1 928

MUZIET(VEREMGING *CRESCENDO''

Crescendo organiseert op zaterdag 4 april a.s. weer haar jaarlijks 'LENTECON-
CERï in sporthal'de Ynset', aanvang om 20.00 uur.
Opgetreden wordt er door drumband, jeugdkorps en korps.
Speciale medewerking wordt er verleend door het bekende Amelander Shanty-koor.
Muziekvereniging Crescendo zal proberen er zoals vanouds weer een gezellige
avond van le maken.

Op zaterdagmiddag 16 mei a.s. wordt er door Crescendo een ROMMELMARKT ge-
houden in één van de loodsen van Sybren Boomsma aan de Stationsweg,lel.1404.
Voor het ophalen van diverse spullen die men kan missen oÍ wilopruimen, zullen de
leden van Crescendo bij de Holwerders aan de deur komen, en wèl op de zaterda-
gen 11 aprilen 9 mei, telkens vanaÍ 10.00 uur s'morgens. Voor nadere inlichtingen
kan er contact worden opgenomen via de twee genoemde teleÍoonnummers.

Sekr. Jan de Haan, Ljouwerterdyk 23
9151 HA Holwerd, Te|.05197-2409

HET VERTEDEN VAN HOLWERD

Doordat ik een oude Íotq van Aylvawal en een gedeelte van de vaaÍt in bezit kreeg
en mede door de reacties die ik zo nu en dan ontvang, heb ik besloten om nog eens
een stukje te schrijven. De vaart liep vroeger door tot de Ljouwerterdyk. Het gedeel-
te tussen Aylvawal en Opslach liep langs de tuinen behorende bij de huizen aan de
Foarstrjitte en werd daarom "Achter de hoeven" genoernd.
Dit was voor ons als kinderen een ideaalplekje om het schaatsen te leren. Dat was
nog voor 1919, want in dat jaar is de ijsbaan aangelegd. Juist om de hoek van het
laatste huis, waar nu Gerrit Hoekstra woont en toen Ktaas SchaaÍsma en bekend
stond als nummer één van de doorlopende huisnummering, was een trapje gemaakt
om van de walop het ijs te komen.
Aan de overkant van de vaart lag een Ílink perceelweiland "Brègelàn" geheten, be-
reikbaar over de beide loopbruggen op Aylvawal en Opslach. Brègelàn is nu hele-
maal volgebouwd en heet daar nu Achter de Hoven. Op Aylvawal kon het vooral in
het najaar een grote drukte zijn. De vaail lag dan vol schepen.

,- E@=



Tuíschepen met tuí voor de winter en bieteschepen die toen nog de bieten naar de
Íabriek vervoerden. Dit was op de wal ook een hele drukle, want de bieten werden
daar met wagens gebracht en werden door middelvan korven in het schip gebracht.
Bovendien werden ze gewogen door de ontvanger en een bepaalde hoeveelheid
werd van modder ontdaan om het juiste percentage te bepalen. Wat een werk ver-
geleken bij tegenwoordig.
Er waren ook een paar vaste ligplaatsen, namelijk voor de beurtschippers en voor
de praam van de gemeentereiniging. Met deze praam werden de privaattonnen naar
de dwinger gebracht, vlak achter de spoorbrug. ln het laatste huis met schuurtje
links woonde Auke van Dijk, maar het allerlaatste gebouwtle was een open privaat
ten gerieve van de schippers. Hier kwam's namiddags ook geregeld de melkvaar-
der uit Dokkum voor de wal om de melk op te halen voor de Íabriek te Betterwird.
Als jongens waren we daar dan vaak aanwezig. De boeren die veraÍ woonden
brachten daar dan de melk met paard en wagen.
De melk van Tjalling Kampstra werd door Tierk Stielstra met een roeibootje langs de
opvaart gebracht. Wopke Olivier bracht de melk van Gosling de Groot met een "sko-
karke". Op de "Tonne" was dan ook nog een aanlegplaats voor de boeren van
Medwerd, Hornen en de Mieden. Niet alle melk ging echter naar Bettenruird. Het wa-
ren meest de kleinere "komelkers" die aan de LijemÍ te Dokkum leverden. Die melk
werd door Mark de Haan met paarden en wagens opgehaald en naar Dokkum ge-
bracht. Later gebeurde dit door Gosse Koopmans met een auto.
's Winters als de vaart sterk was, werd er algauw een tochtje gemaakt. Vanaf de
Tonne ging het over de dwarsmeer en Lichtaard naar de Dokkumer Ee. We willen
eens even nagaan wie er op de Mieden woonden, ook omdat dit in mijn vorige stuk-
jes niet is vermeld en het gebied toch bij Holwerd hoort. Als eerste komen we Dirk
van der Woude vooröij (nu Moorman). Hij heeÍt deze boerderij daar laten bouwen.
Een eindje verder Ale Bouma, later ziin zoon Gosse. Daar is nu een aÍslag naar de
woning van dokter Maltha, vroeger woonde daar Hans Boersma.
Verder langs de vaart komen we langs de wateínolen en het huis waar de molenaar
Meie Terpstra en later zijn zoon Jan woonde. Het huis is nu aÍgebroken, maar in
vroeger jaren moet dit tevens een zogenaamde ijsherberg geweest ziln, genaamd
"Ten Blake". Verderop waar de weg van de vaart is aÍgeweken woonde Andries de
Vries, later heeÍt Jacob Feenstra hier nog gewoond en nu Fokko Wouters. Als we nu
de weg gaan volgen komen we langs de boerderijvan Kerst Dijkstra.
Hier heeft in 1933 Rimmer de Vries zich reeds gevestigd. Eerder woonden hier een
zekerc Oostenbrug en Bijlsma. Als laatste boerderij bij Holwerd behorende en min-
stens 5 kilometer van het dorp veruvijderd, werd bewoond door Flippus Breuker, la-
ter door Arien Heeringa en nu ziin zoon Tjeerd.

M.G.

oNTSPATTNTNGSMTDDAGEN/-AVONDEN 1992
Bejaardencentrum NijhoÍ
NijhoÍ 1, 9151 KC Holwerd tel. 05197-1230

7 apnl:. Hervorrnd kerkkoor
22april: Slotmiddag - 60+ kabaret

19.30 uur
14.30 uur

Allemaal hartelijk welkom op deze middag/avond in de NijhoÍ



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

GROENE KRUIS . WUKVERPLEGING
Spreekuur dagelijks tussen 13.00-14.00 uur, tel. wijkgebouw 1295
Uitleen vepleegartikelen:dagelijks tussen 17.00 en 17.30 uur.

FYSIOTHERAPIE:
J.R. Moorman, praktijkadres: Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei),1e1.247811876.

HUISARTSENT..ABORATORIUM:
Plaats: Groene Kruisgebouw, ïjd:woensdagmorgen 8.30 - 8.45 uur.

TANDARTS:
Mw. Van der Woude, Beyertstraat 101, tel. 2300.

BESTT.JUR:
J.R. Moorman, Miedweg I
D. Bergema, Potlewei2
Sonja de Jong, Voorstraat 19
Akke Kamstra, de Morgenzon 3
Klaas v.d. Wal, Beyertstraat 35
Tineke Kuipers, Stationsweg 4il
Henk de Vries, Bosma's plein 2

tel. 1876
1e1.1423
tel. 1326
te|.2363
tel. í753
tel. 1809
1e1.2259

KOPIJ
De kopij kan worden ingeleverd tot woensdag 10 juni a.s. uiterlilk
bijAkke Kamstra, de Morgenzon 3, tel. 2363.

55+ ERS OPGELET

De volgende jaarlijkse "Ouderenreis" is op 20 mei a.s.
De kosten zijn / 55,00 per persoon. Voor deelname kunt u zich opgeven bij S. de
Jong, Voorstraat 19 oÍ A. Kamstra, De Morgenzon 3.

K--------

Adres:

Aantalpersonen:
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