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HOLWERD KON IDEALE VAKANTIEPLMTS ZIJN, MAAR ZONDER ZWEMBAD LUKT
DIT NOOIT! !
I'Jonneer men in de vokontiemoonden eens een ki ik ie neemt op de
comping, don treft men door bi jno de here .o^ér 'dogeri 

iks'werenige corovons of tenten oqn. De eigenoors hiervon-r"rÉie=.n
de comping yon Holwerd boven de dru[ke compings op de eironden
of.dergeriike. Vooro} oudere vokontiegongers irefereren destirte von het plottelond boven de drukté von'de drukke vo-
kontieoorden. De meeste mensen hebben een outo, en trekken don
dogeri iks erop uit om te genieten von de frisse rucht hier inhet noorden en men goot dàn veerol de terpen en de oude histo-
rische kerken hier in de buurt bezichtigen wot voor verenprochtig is, door men meestol uit de gróte stod komt.
Moor we moeten ook oon de iongeren denken! Heloos is er voor
deze cotogorie mensen niet'veéI in en rond Holwerd te bereven.
Ouders met schoorgoonde kinderen, en iongeren die hier orreen
komen briiven een poor nochten 

"n ,"rtr"Ék"n don weer. l,lonneer
men don met deze mensen proot don hoort men meestor: "wAs HrER
MAAR EEN ZWEMBAD, DAN BLEVEN WE ONZE VAKANTIE HIER, WANT HET IS
HrER z0 LEKKER RUSTTG EN Mo0r!" Een duideliike uitsprook von
mensen die olti id ,in 

het drukke stodsverkeei zítten', en die



veel Iost hebben von de fobrieksstonk.
Moor io deze mensen willen in hun vokontie ook eens von woter
genieten, en vertrekken don spoedig weer noor een ploots woor
men wel kon zwemmen. Begriipeliikl
Ars men dit zo orres ooÀhoórt dón denken ure toch woorom hebben
v/e. nog nooit dot zwembod. Niet olleen de gemeente zou er mee
g.eboot zi in dot er veel mensen op de corping komen, moor ook
de Holwerder middenstond zou er profiit von-kunnen hebben. Moor
helsos we weten ollemool dot Holwerd óog steeds zit te wochten
9p HET ZWEMBAD, en dot kon nog wel eens heel long duren.
Hoewel verschillende personen uit Holwerd or vericheidene mo-len kontokt hebben gehod met diverse overheidsinstonties,
bliift dit echter nog steeds zonder resultoot.
Moor nu het sportverdencomplex er komt, komt het oude voetbor-
veld helemool vrii voor komperen.
Nu zou m.i. de gemeente de comping op verschilrende monieren
kunnen indelen en wel:
l. Het voorste gedeerte von het veld zouden ze kunnen oonwen-

den voor een kleine trimboon, vroorvon zower de vokontieqon-
gers en ook de Holwerder gemeenschop gebruik zouden kuníen
moken.

2. Ook zou er op het middenterrein een
worden gemookt, met een middelgrote
een zweefmolen e.d.
De meeste vokontiegongers zoeken de beschutting von de bo-
Dení-9n_plootsen don hun tenten ook rond het vàld, duser b1i ift genoeg ruimte over voor deze dingen.
's Avonds zou men hier in het dorp wel een vossen iocht of
een.oriënteringstocht kunnen orgoniseren, ,oor ooÉ de Hol-
werders oon mee kunnen doen.
voorol de weekends, wonneer er een wodlooptocht is zou eÍiets goeds moeten gebeuren.
De gemeente en ondere instonties zouden hier toch zeker eens
de nodige oondocht oon moeten besteden.
De diverse oktiviteiten zou men op de comping op een oon-
plokbord bekend kunnen moken.

kleine speeltuin kunnen
gli jboon, schommels,



HONDEN, EEN PROBLEEM IN ONS DORP'

à, s, ioo"-11e*l;u ffild?:;::iil:?: ï:"":::'oiliï*uli:Ï:;-
docht gevroogd
sen roten hun nlÏ'i"i"';;;;;;;'ii;=;; à:_:l:" oongeresde sros-

oerken in ons ilïpl'2" m"gll àn"-aotb verriikt te ziin met een

ïriï'n:t'fi ::irÏïït ïï"Ï#Ï:ËÏi::ï lï'11Ï;:ir::l:ÏllÏ:l-
ondert in een aïà[pt"i''Meestol komt dit nie

honden, moor ;i"àË;;-à: i:'nÏ H;"g'"iig sebruik mookt von

deze verdi"" oï^t;;;"tÉ"ír"íl'oËrà 1-).àu2""._iin dus niet be-

vorderri !r< vooï ;; ;;il;"["ii'r-ol-àn" {orp.-. Hoídenbezitters

von Holwerd: floï=ri-tà"à t.Jf',"ï't uï=-'It.'Htt is voor U don een

kleine moeite om de uitwerpseÏ;";;; ,*. hona op te vegen' en don

in een plostic-ïriini-"=ot.i.'àI.",-Jii *unt-U-ion iedére week

meeseven met ie-Jrirni"or... ullïï "iia iet ioch ook niet ple-

zieris ,ronn""'*d;-h;;à.y9n '*"É;;;t'lïn 
É"tt"efte doet in uw

tuin. Ook doen i" iittuii.etl il;;;P-to {t'à'a"t" om hun kin-

deren erop te'rrïJ=;; dot',a".ï.ïiiËI'qi"ni"t-ioàt zïin oonselesd

om er te voetb:ii;. i""tU"rÏ.ï"*;; ie.ieusd bii de-voetbolvere-

niging. Ze kunnen wonne"' ="tó"i""i ilií réeds Iid worden'

Inwoners von Holwerd' denk over dit probleem eens goed no en

zoÍs eÍ .o'"n'ïàlI'il't-à"; à;;P schoon bri ift'

HoLWERDW0RDToNTSIERDD00RRoMMEL(HUISWIL)DATLANGSDESTRA-
TEN WAAIT.
Ook kwom op de loorvergodering von Dorpsbelono het probleem von

de vele rommer ààt ronó" .a. "irl;;"";;;il 
àon-d" orde' Dit is

een gevorg von Ë; -f;Ïi dot.'"i" in*oners t'oi àn" dorp de vuir-

niszokken ,".d""f,;"i-;;";s r.;;; oi rr"l_von'dà 
wes z'etten' ve-

ren zetten de ;"i.[;; ;;Éài à"'Ërond tevoren."o-d! irottoirs' wot

met zich meebrengt dot het ."n'|ïïï.-ààili"tt'inoskrocht uitoe-

fent op de 's."ïË"a" en.'s no"r'i" loslopende hoíden en kotten'

die moor ,,"rn'l'íolit" not'"n'ïl"d;;;-ó a" aunnà prosticzokken

kooot te scheui"i.-Hi.raoorwoiit"ËIt ln a"t-à"'-io'nt'"r die in de

,okk.n ,it. oo"[:Ë.Ï;;;.à;i"s;-;i Jààro. bii de inwoners von

Horwerdopoon-['-dezókk"n'J"t'E'à"5ö';ït't'-íootzewordenoPge-
il;;i;-toni" de weg te zetten' risbert wordt.
Hierdoonoo'koil'men dot ons dorp een vuilr
redereen in ons dorp is *"r riii"[-È.*rst, dus roten we er so-

men voor =o,gun, dol we ons Joip 
""t"'oon 

houden'

Het is ,oo, "éÏ'i;;r"prl=i"rïg'or-Jàot 
een schoon dorp te won-

Ï;i";; à""-ràr door een vervuild'



Ael-de-i!!e!ers-ygl-_E_g_I_y_e_r_d__e.g.

De JEUGD-V0GEL-MTUURWACHT von Horwerd, zegt donk oon
een ieder die onze enveroppenoktie heeft'doeí 

"ió;r.-De opbrengst wos f 333.óS.

wi i hgr* nv zo gouw mogeri ik enkere von onze pronnen te ver-wezenriik"l: we hebben von óe Gemeente toez.gging';;[.;;.;; .,de vi iver bij de begroofproots - in overlet met de Gemeente -ols een vogelviiver in te richten.
De Gemeente heeft o1 toezegging gedoon deze te beplonten metwoterlelies.
wel. moeten wi-i een ofrostering oonbrengen, en verwochten vonenthousioste Éolwerders ideeeÀ', hoe dit"i"' ràofi";;;;. --
Ook wirlen r.ii i een vogerhuis in deze vi iver moken. wie wir onshierbi i helpeí?
Een poósende noom voor onze vereniging: wrE HEEFT EEN IDEE ?wirt u nieuwe ideeën - lrrrp of eeí_ pI"""nJ" noom even op popier
schri jven, en dit even bezorsen of r;a;; É;;.;;;; Éii"oll"""u-cretoris Gerrit- Terpstro, KoÀingstroot, Holwerà (roórÉ""n d"Excersior-winker). 

Het bestuur.

WIJ KUNNEN U VOORZIEN VAN:.H++.H*ffi +.H++++++++++++++++
Bieten-verdunhouk ies - Gewone houken
Schoffels
Botsen

Aordoppelgrepen

Snoeischoren
Hond-cultivotors
Huishoudschoren

Aordoppelmes ies

- Leppen

Grosmochines

Hegschoren

Hooihorken

Blodhqrken
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SUPPORTERSCLUB
V. V. H.

Doordot H0LWERD I vonuit de I e klos
F.V.B. in één keer doorstoomde noqr
de 3e klos werd er no het beholen
von het KAMPI0ENSCHAP spontoon een
SUPPORTERSCLUB
opgericht.
Spontoon goven de voetbolfons zich
op ols lid, en nog is het ledentol
groeiende en het is oI gestegen tot
boven de ó0.
Zíi die zich nog niet hebben gemeld,
kunnen zich olsnog opgeven bi i:
G. GERMERMD, l.í.Dykstrostroot 20.

D O E L:
Het doel von onze vereniging is om olle elftollen von V.V.H.
zowel moreel ols geldeliik te steunen.
0m bi i uitwedstri iden in orgonisotorisch verbond onze sup-
porters te begeleiden in het vervoer noor diverse wedstri i-
den.
En voorol de JEI.JGDELFTALLEN hebben onze bi izondere berong-
stelling, het moet toch mogeli ik zi in, dot zi i onbekommeid
oon diverse toernooien kunnen deelnemen en doórvoor hebben
wii uw steun nodig. Het bonknummer bi! de RABO-bonk is:

3622.O4.446
yoor u gerd kunt storten voor versteviging von de suppORTERS-
CLUB V.V.H.

A K T I V I T E I T:
0p de receptie von het I e elftol ontvingen de spelers, zowel
ors de troiners een bri ik von woordering voor het resurtoot
von het behoorde kompioenschop. Ook de É-ers werden kompioen.
4ii ry"rien door onze club op een vriie consumptie onthoold.
Bi.i de SERTEI^IEDSTRIJDEN op Hemervoortsdog werd een verloting
gehouden, ter versteviging von de kos, eÀ wi ! hopen nog meer
okties te orgoniseren. KIop op de vuurpijl wórdt'een gézel-
lige BONTE AV0ND, toegonkerijk voor iedereen. Deze toidt g"-
houoe?iï[EF]66ï cie stort ,oí het niEUffiEtborseizoen. tÍo-
dere bi !zonderheden von onze supporterscrub kunt u steeds le-
zen in het clubkostie von V.V.H. 

HET BESTUUR



NIEUWS VAN DE GYMNASTIEKVERENIGING''CHARIËTTO''

Heloos moet dit nieuwsbulletin in mineur beginnen wont-het
bestuur zit diep in de zorgen: ten eerste is er weer het lei-
J"r"ór"Uf""r. 0nze leidstei, mevr. 0osterboon, kon door hoor

*"it roorheden niet meer op l''oensdog les-gevení T:9t n:9.::I-, tP
vriidoq. Voor de woensdog'is nog geen nieuwe leiding gevonden,

)"iiï-Íit'ii-a"à' ;i;;, Ërochtei iordt-sedoon en wel tot srote
tevredenheid. f;;r;;;; het bestuur steli olles in het werk om

;;"; ni"u*" I"iai;;-tà vinden en don weer één voor de gehele

;;;;^i;iÉ, ;";h-;irnostiek-leiders zíin -zeeÍ schoors'
- --i"n"twó"a",'fiítnciele zorgen, niet-olleen is leiding

""nolr";";;;h'";k";;;;;-;r;i-Éet' 
roon von een soede leider be-

àroogt oI gouw f 2O-..,--per uur, wot neerkomt op ongeveer

i-i.öOO.-_ per íoond. Dàor tegenover stoot een inkomen oon

kontributies von-;il;";;i-f Oó0.-- peT. moond. AIs het enigszins
i.;;-;ii-À;i bestuur liever geen konïributieverhoging, omdot het

Ievensonderhouà-;í-=; duur Is gewordenr. doch onontkoomboor zol
het wel niet we=àn. Doch eerst wil het bestuur nog proberen
;;;r ""igé olti"= à""-ó"ra te komen en ten eerste een toiletpo-
pierokti". H"t-iigt-Ïn"à" bedoeling-om eens in de drie moonden

[ffi;ï-H;i";;; .n-ornl""ing-te'.root]i.n von primo toiletpopier
tes"n een zeer bilfijke-pr.i is. 9199r I:!^"Pft"t

vooR or cVmínsrirr, auRorR, B9ER EN mÈ'trNEE,
(orzru-ro), um z'N ALLEN I{AAR DE PLEE'

Grote donk is fr.l-Írl"trur ,.t""huldigd oon-de Holverder Hidden-

stondsver.niginà; ;i;-É;;r st.-Hicolóosokti e 1973 bestemd. heeft
voor het ,"1=ifi'"àn-a. gymnostiek. Door onze donk oon het
H.M.V. wi1len íii of dieilnen bedonken, die hun St. Nicoloos-
k;;;; " Éi i *"n-'rón-a"i.-íint eliers hebben gekocht, hq91 horte-
tiik donk. Met ait i""f, r"f goàae nieuws rIll"n-yi.i dit be:icht
Ë3Ïr;;;i'"r-iooen dot .r rpóàdis weer letere.tiiden voor Cho-

rietto oonbrekll-""-Jàt-[on'-àt" i"t""I Holwerd weer met rood en

dood meewerkt om zo te zeggen, dót deze nu 85-jorige vereniging
tot in lengte ,on dogen =óÍ mogen groeien en bloeien.

HEÏ BESTUUR.

SPEELI,íEIDE BIJ DE SPORTHAL VERDI'IENEN, MAAR DE GEMEENTE ZAL

SPOEDIG VOOR EEN NIEUW ZORGEN!

VeeI inwoners von ons dorp mookten gebruik von de speelweide
fil-a. 

"ÉoriÉor 
om er zich 's ovondà en in de weekends te ont-

"pi"n"n.'Heloos 
is dit uitermote mooie veldje veronderd in een

;;;k";;i"iràin. Toch moggn we gezien de uitiotingen von.wethou-
i"i So"pboer optimisti.Ih =i ini De Gemeente zov zo s.poedig mo-

t"ii1. =org"n voor een nieuw'terrein in die buurt. We moeten

rustig ofwochten.



FA
Wot

R C E M A J E U R E (ingezonden)
docht ie wot:

Von Aylíowol is weer geheel opnieuw herbestroot.
Dit wos reeds foren plon von de Gemeente.

Dot is mooi - dot is heel mooi:
Moet ie eens komen ki iken
Je locht ie dood, ols ie ie niet dood volt.

Wot docht ie wot: 
-

Von de Éov"n oon de Rondweg wil de Gemeente een iochthoven
moken. :

Dot is mooi - dot is heel mooi:
Moor de boggermochine kon niet onder de

Wst docht ie wot:
spoorbrug door.

Holwerd is de enige ploots in de Gemeente die nog
vonof het Provinciewqter te bereiken is.

Dot is mooi - dot is heel mooi:
Moor don zullen toch de plonnen von de Gemeente von 3 ioor 9e-
leden verwezenlijkt moeten wordenrom deze voort uit te boggeren.

. 
GOED NIEUWS VAN "CRESCENDO'"
No een onderbreking von ruim 2 ioor verscheen "Crescendo" weer op
't muziekconcours von de Fr.Bond von Hornonie- en Fonforecorpsen,
nu in Dokkum - en gelukkig met succes.,Door enthousioste en be-
zielende oonpok ,oi ditigént Hoekstro (ook de leden bedonkt voor
hun trouwe ookomst) werden mooie resultoten bereikt.
Het corp" (gb ledeí) behoolde in de ofd. Uitnuntendheid een flinke
lste pri!s met 100 punten, terwiit.'t ieugdcorps, in somenwerking
met de Engwierumer'ieugd (+ ó5 mon), eveneens een lste priis be-
hoolde mei 99 punten in dele ofd. Een poor -ietnat lote- moor
prochtige huweliikskodo's voor onze dirigent.
ïev.ns won tt Jeugdcorps deze keer voor tt eerst de uitgeloofde
beker voor 't hoogste oontol punten von de Jeugd over het gehele
concour§.. Deze "R.WILDEBOER" beker werd gewonnen met instrumenten
ofkomstig von het eens Z I J N corps "Hormonie' Ternoord. De

bezetting von dit opgedoekte corps is door onze ver. oongekocht,
tegen een zeer gunstige priis.
0o[ onze DrumboÀd weerde zich donig, zi! werd op't concours in
Dokkum 3e in de Jeugdofd. en gp 't Internotionole Conc.ours in
Medenblik 5e (von de l7 bonds) in de Jeugdofdeling.
Zo U ziet: MET "CRESCENDO" GAAT HET ECHT FIJN CRESCEND0 ! !

P.S. Zíin er nog voormolige Ieden of leerlingen von corps of
drumbond die nog instrumenten of ondere spullen zools trom-
melstokken, plonk!es e.d. in hun bezit hebben? WiI men dit
osieblieft inleveren bii J.v.Sinderen.

per boot



V o or I o p i ge Beri c ht ge vin g

Het bestuur van Dorpsbelan
frolucrd orgoniseert op urijdag
73 sept. in de grote tent op
het sportterrein een feestauond.
uoor j ong en oud
Op dez.e.ovond zullen zee.r be

Note er d,e ze 'orrnd, aluas t ín
agenda
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