
IN MEMORIAM P. G. V ISSER .

0p 29 maart 1973 ging plotseling van ons heen, ons zeer gewaar-

deercle bestuursl id, de heer P.G'Visser'
ln hem verl iezen wij iemand, die zich op velerlei terrein

dorBsl even heeft verd i enstel i jk gemaakt '

,Zijn inzet en werklust zullen we niet I icht vergetén'
,'uiteraard gaan onze gedachten uit naar zijn vrouw, die hem

'i{eeste zal missen.
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Het dorpskaatsen i s vastgestel d op zaterdag I
È"n ieder die wil kaatsen kan hieraan mee doen

Er zijn vele prijzen aan verbonden' De inleg
van 16 jaar en ouder f 3.--'
UkuntzichopgevenVoor3augustustsavondsSuurbijdeheer
É.;:;.ríeide, uéhte. de school, of tel' 05197-618'

HRRs mag op het dagelijks menu n i e t ontbreken'

VOORAL OOK OM DE KINDEREN !!
Bij ons vindt U juist die kaas die U lekker vindt

Deze week: 500 sr' ilÏlï,,t::fÏ"Ïi.Ï::Ï::" ,lO0
le soorten KAAS in voorraad, zoals

* 2 0+ en VOLVET.

plus
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Huisspecialiteit: FnInSE I(AAS en

FRIESE WORST !
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DENKT U OVER VERNIEUWING

VAN Uv{ SANITAIR ?

lc/ i j I everen en pl aatsen al I e

benod iqdheden !
*
*

0ok uw adres
king, I{ater-

voor Dakbedek-
en 0asleidingentn;

Fa. C. van der
Loodgietersbedriif
Gas- en Waterleiding

Tel. 05197-373
Tel. 05197446

Hoop

Voorstroat

Kerkstroot

Een goed adres
Yoor ALLE VERZEKËRINGEN is

t A. woudsma
HOLWERD

Tel. 730

BROMFíETSPLAATJES SIEEDS YOORRAD'6

Sche Plls
om te smullen verkrijgbaar in

CaÍetaria - Fruithandel

GERMERAAD
Tel. 369 HOLWERD



BEJAARDENTOCIIT,

De bejaardentocht zal dit jaar weer worden gehouden,
dag 20 juni a.s. Gaarne zou het bestuur wilÍen dat de
willen geven voor 16 juni - totrs morgens 12 uur,
ftle vertrekken op 2O i naf
De oudjes u it het Rusthuis, die slecht ter been zijn,
bus er vandaan gehaal d.

U kunt zich opgeven bij F.v.d.l{eiden, Stationsweg
Holwerd.Telefoon6Í9.

en wel op woens-
oudjes zich op

Bosmars plein.
worden met de

12,

Crunnuu. , * o,aadje onOei ogen kr i jgt,
vragenl ijst, Door

opinie peilen van

zal men misschien reeds bij
middel van deze enquete wil

de dorpsgenoten hoe men over

u geweest zijn met een
het bestuur graag de

het een en ander denkt.
Het bestuur rekent er op dat hier veel gebruik van zal worden gemaakt.
De laatste twee bestuursvergader ingen waren hoofdzakel ijk gewijd aan
het organiseren van de bejaardentocht en het dorpskaatsen, maar daar-
over zult u wel meer lezen.
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BALAST0RES (gr ijs -w it gemeleerd)
BALAST0RE-DEC0R 
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Rado bl inds - Luxaflex - Alumistores
met sma I I e of brede I amel len

S 0 L zonneschermen en mark iezen met
v r i j d o e k, waterafstotend

max imal e kl eurechthe id.
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N TEUlt/S VAN DE GYMNASTtifl(VEREN lG tNG "CHAR lËTT0'.

0rrdanks het feit dat "Chariëtto" al enkele jaren met het leiderspro-
bleem sukkelt, is het toch een verheugend verschijnsel dat er telkens
nog nieuwe leden toetreden en dat het ledental tot bijna 300 is ge-
stegen. Dit is temeer verheugend, daar men er meer en meer van door-
drongen raakt van het feit dat een verantwoorde I ichamel ijke ontwik-
kel ing van het grootste belang is.
Gezien deze ontwikkeling heeft het bestuur getracht om voor de vereni-
ging een zeer bekwaam leider te vinden en ze is daarin, ondanks grote
.teleurstell ingen, volkomen in geslaagd,

g;t ingang van het nieuwe schoolja.ar, ongeveer augustus, is als lei-
der van de gehele vereniging benoemd, de heer K.P.Loer van Leeuwarden.
De heer Loer is hier geen onbekende daar hij hier reeds in 1971 tij-
dens een vakature op zaterdagmiddag Ies gaf.
l{el heeft dit tot gevolg dat er een verandering in de lesuren en
lesdagen komt. Eén en ander zal via raambiljetten en via het volgende
nummer van deze krant worden bekend gemaakt.Ook zal er helaas een
verhoging van de kontributiets en donateursgelden moeten plaatsvinden.
Ook hoopt het bestuur dat er nog steeds meer nieuwe leden zich zullen
aanmelden, want gymnastiek is niet voor een enkel ing maar voor ieder-
een ! Namens het bestuur.

E. Noordenbos,'sekr. esse.
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Sportief gezien is het seizoen 1972-1973 een goed jaar geweest. Er
waren dit jaar geen schorsingen of waarschuwingen wegens ruw of ge-
meen voetbal, zodat Holwerd nog tot de klubs behoort, die mee kunnen
dingen naar de sportiviteitsbeker, welke elk jaar door de Leeuwarcler
scheidsrechtersveren iging wordt uitgeloofd.
Verder werd Holwerd 1 kampioen in de 1e klasse B van de F.V.B., het-
geen betekent, dat ze volgend jaar in de tle klasse van de K.N.V.B.
mogen u i tkomen.
Voorts versloeg Holwerd I in een besl i ssingswedstr i jd te Bergum,
S.D.S. uit 0osterend met 5-0', wat algemeen kampioen van de F.V.B. V-
tekende. Door dit resultaat mocht Holwerd deelnemen aan het S-bond$
toernooi in het Stadspark te Groníngen, waaraan deelnamen de afdel íngs-
kamp ioenen van de distr icten Zwol le, Twente, Drente, Groningen en
Fr iesland. ln een geslaagd toernooi werd Holwerd eervol derde, achter
Drente en Zwolle en bij een iets gunstiger loting had er misschien
nog iets meer ingezeten.
Holwerd 2 stelde dit jaar teleur door op de voorlaatste plaats te
eindigen, nadat ze vorig jaar op de tweede plaats van boven waren ge-
eindigd in hun klasse.
Holwerd 3 had een matige start, maar ging na de winterstop beter
draaien en handhaafde zich knap door op de 7e plaats in de derde klas-
se te eindigen, nadat ze vorig jaar kampioen in de t{e klasse waren
gewor den .
Holwerd t{ bereikte ongeveer een zelfde klassering, als
en bezette met Ternaard 2 en de Lauwers 3 de 5e t/m 7e
Holwerd 5 werd op de valreep ingeschreven, hierdoor was
niet ingespeeld en werden in het begin nogal wat punten
eindspurt was prima en goed voor een vijfde plaats.

het vorig jaar
p I aats.
het el ftal
verloren. De

De A-junioren werden zoals verwacht, zonder veel inspann ingen on6gs

goede derde en moesten alleen de Lauwers

mee aan bekervoetbal. De A-jun ioren brach-

dreigd kampioen en gaan een klasse hoger.
De B-junioren hadden een moeil ijk seizoen en bezetten met nWardy" 

de
beide laatste plaatsen, hetgeen betekent dat beÍde klubs het volgend
jaar een klasse lager gaan spelen.
De C-junioren werden in een spannende kompetitie in de laatste thuis-
wedstrijd tegen Birdaard kampioen en mogen het volgend jaar weer een
klasse hoger proberen.
De A-pup i I I en werden eervol
"BeQuick" uit Dokkum.
De jongste pup i I I en werden
en Viod voor laten gaan.
De A, B en C-junioren deden

tweede, achter een zeer sterk spelend



ten het tot de [e ronde. De B-junioren strandden al in de 1e ronde,
terwijl de C-junioren het tot de 5e ronde brachten.
Deze ploegen werden ook ingeschreven voor zaalvoetbal. De A-junioren
veroverden de 1e prijs in Dokkum, terwijl de B en C-junioren buiten
de pr ijzen vielen.
tn Heereveen, waar de 1e prijswinnaars uit heel Friesland waren, kon-

den de A-junioren het net niet bolwerken.
Door al dóze aktiviteiten ging de kas behoorl ijk achteruit, maar de

couvertakt ie, al smede de verkoop van toi'letpap ier kunnen het verl ies
grotendeels tjekken. Een kontributieverhoging het volgend seizoen is
onontbeer I i jk.
.=t,I;;àè roé{Uatveld voldoet lang niet aan de eisen, welke de K.N.V.B.

Helt, en zal zeker af gekeurd worden, De Geneente Westdongeradeel z iet
nog sleeds geen kans om sportvelden te verwezenlijken. Als wij naar

0oitaonqeradeel kijken sn zien dat in 0osternijkerk een nieuw sport-
veld mei een prach[ige kleedgelegenheid -waar vc inHolwerd alleen maar

van durven dromen - ïs gebouwd. 6osternijkerk dat niet eens een voet-
balklub rijk is.
lrl i j gel oven dat B. en Ví. b i j de verkeerde deur aankl opPen , of er -Qe-

vodn met de pet naar gooien.

Kortom aIles op het
l{a t e r I e i d i n g .

\ryij leveren f,egen
ZEER LAGE PRIJZEN:

* TELEVISIE zwart-wit en kleu
* RADI0's draagbaar en stereo
* IYASAUTOMATEN, CENTR IFUGES
* en DROOGTROMMELS
* KOELKASTEN
* VERLICHTING . STOFZUIGEHS
* SCHEERAPPARATEN enz.

gebied van EIectr. - Gas en

E LECTRO . GAS - WATERLE IDING

uafr si}ldeËen- Badio



om eisen V I S K L U B op te

richten in Holwerd.

Aanmel den b ij:

D. 0 I i v i e r

of
A. ï{ o u d s m a

.
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10 april j.1. vierde 'HADEKO' in Ilolwerd haar 12yr-jarig jubileunr en
dit was voor ons aanle' iding om een iet.s meer te weten te komen van
het grootste bedrij f uit onze gemeente.
IIet bedrijf is gestart op 10 oktober 1960 in het voormalig armhuis
'Hoog Hus' aan de Tïortelhaven te Dokkum, met de nu technisch djrec:-
teur de heer Flarneling en een medewerker. f)e nu administratief dir.Y"
teur, de heer van Buren, yerzorgde in rzd.jn vrije uren de boekhouding
In 1962 was men wegens ::uimtegebrek genoodzaakt om naar meer ruimte
uit te z ien en doordat de L.T.S. een nieuwe school kreeg kwam el voor
'RADEKO' met inmiddels 10 werknemers een goede geschikte luimte vrij.
Op 2 j anuari 1963 's morgens plm. 6.30 uur echter brandde er een ge-
dee I t e van de voormal ige L. 'l'. S. a f , maar door hard werken draai de al -
les na ca. 3 weken weer.
Na plm. l)1 jaar in de oude L.T.S. gewerkt te hebben, werd ook deze
ruimte alueer te kiein. Men was nu gegroeid naar ca. 20 werknemers.
Alweer moest men naar meer ruinrte omzien. De geplande nieuwe fabriek
aan het Schapendijkje ter Dokkum kon in verband met de aanstaande
grer.swij ziging niet doorgaan.
Na;rr aanleiding van een advertentie van de Gemeente lïestdongeradeel
lvoor vestiging industrie in haar gemeente'is een bespreking tussen



Gemeente lYestdongeradeel en 'RADEKO' tot st,and gekomen, waaruit het
besluit kwam, dat de Gemeente l{estdongeradeel een fabriekspand voor
'RADEKO' zou bouwen aan de Amelanderweg naast de .Delta-Bouw.. Hetheeft echter nog heel wat voeten in de aarde gehad, de Gemeente
Dokkum liet hen zo maar niet gaan, er ontstond een ware strijd tus-
sen de beide gemeenten. Uiteindel ijk op I november L964 kon 

-,RADEKO,

het nieuwe bedrijf in een nieuwe gemeente in gebruik nemen.
op vrijdag 3 juni 1965 werd de nieuwe vesriging offi.ieel door de
toenmalige burgemeester, de heer Bekius, geopend.
Inmiddels is men aan zijn.3e uitbreiding bezig en wordt de nu aanwe-
zige bedrijfsruimre van 1500 vergroor ror 27S0 m2.

,=§aar,produktieprogramma is zeer uitgebreid en bestaat o.a. uit stalen\7n aluminium ramen en deuren, vooral alumin ium w inkelpu ien en gevel s
nemen een belangrijke praats in, komplete staarkonstruktiewerken
voor gehele g'ebouwen, Lvenars trari"iigg.rs, spanten, bordesser,
trappen e.d. zijn haar niet vreemd, alles rvat maar even in haar ver-
mogen ligt rordt voor een opdrachtgever gemaakt,.
Momenteel telt het bedrijf plm 50 personeersrederr, w.o. .2 vrouwerijke
Tot heden heeft men nog geen moment spijt gehad zich in Holwerd te
hebben gèyestigd.

van 'RADEKO' yan harte geluk
de toekomst.

METAALBEDRIJF

Dorpsbelang wenst direktie en personeel
met haar onderneming en veel 
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RADEKO*
POSTBUS Í
HOLWERD
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* VOOR EEN GEZELLÏG ZITJE

" PRIMA CONSUMPTiE

* HEERLlJKE WARME HAPJES
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PUZZ LE .

llet schijnt een moeilijke puzzle geweesr te zijn, die we de vorige
keer pl aatsten. !ïant. er kwamen niet vel e oplossirrgen binnen. Zo u, er
wel mee bezig bent geweest om er uit te komr--n en niet helemaal bent
geslaagd, treft u hieronder de oplossing.
lYe pl aat,sen hi eronder een wat gem akkel ij ker puzzl e.

gel e hu is bl auwe hu is rode. hu is witt e hui s roene hu is
Japanner
l{illem II
Zebr a

Koffi. 9'\J
OPLOSSING VOR IGE PUZZLE

Vraag 1: de Noor drinkt water
Vraag 2: de Zebra is van de Japanner

De ge lukk ige pr ij sw innaars z ij n:
D.Rienks, Brègelàn - le prijs
Kl.IIiddema, Stationsweg - 2e '
O. G. Sinnema, Stationsweg - 3e '

De volgende inwoners hadden eveneens een goede oplossing:
Fam. G. G. Bouma, foli eden
T.G.Geertsma, ilosma' s plein
h4. Zí j I str a , Beyerts traa t
Mevr. M.Buwalda-Westra, Piersonstraat

TEST Ut'í KREAT IV tTE IT.
Bedenk een vierde woord bij elke rij van drie, dat daarbij aansluit.
VOORBEELD: koek mier braaf. o-a\
IIet antwoord is 'zoet'U kent de'zoete koek'; mier is een deel ""[fhet bijvoegelijk naamwoord'mierzoet'en zoet is ook een ander woord
voor 'braaf'. Probeert u het nu eens bij:

Noor
Amphora -taba
Vos

Wa ter

1. Loper
2. l{eb
3. Voet
4, Mu is
5. Feest
6. Ragebol
7. Hlok
B. Bal I en
9. Mond

10. Vakan t ie
Oploss ingen kunt
Holwerdastr.33,

Oekrainer
Coöpvaert
Paard
The e

Engel sman
Cl an - rok er
Sl akken
Meik

Spanj aard
Senator
Hon d

Sinaasapp. sa

schop
po es
sn eeuw
Al kmaar
6oederen
l"p
sl immer
K. C.
boorn

zo eÍi

omhoo g
rad
feest
kop
politiek
gesprek
richting
Duys
presenteren
vo gel

u inleveren voor 21
HoIwerd.

J uli b;j G. Kloosterman, Prof .
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