
I

'996L +qcTra6do 'z'+rv
',,preAToH 6uolaqsdro6!, uoou ap 16oorp 6ut6luaraA aC '['+rV

'.,prenïoH 6uo1aqsdro6,, 'ra^ INll,{llgl5 )lf IllCngHSInH ldl}lg3
'0'^'l rnn+saq +aq suauoN

'p6aorra6eo+ uapron ua+eou ldecuoc +aq uoo ua+
-und ep6a1a61son +a1r1 Í Tq aTaïuo +Dp ï[ rla6our +aq sT uonrarq 1( 11

-eïuDtllv cuo^erqcsaEut ueproA ua+aou rezeP u99 [rq ',ualroos eenl
op uol aïTaA Burlaprooaq rann e+ suoauale '1oz 6ur6ruorel ozug

. preqp6eo^oqs+qcer
alryadeq ap ua a6rpa11oa ep 'ï'u Praaluoqa6 lqcars6ut6ruaren

_ -uo+roos aan+ uepron ïeoq+eil ï[rpa6rng finaru +eq uo^ Z ïaoq uI
\r' 'uepron uDï pTn^o6uoo 1o/ue p61zIra'ra6 leen+uola Butleprooeq

.rann e+ 6urrapo6ren 's'o ap do' 1on '11nrpe63o+Pur^ lueurelOer-1dac
-uoc uoa poTq +Tp uT n uoroon uaPar 'ua6uarq o+ uT Eutrapuoren
ralq Bulrepo6.reauapaï apue61o,r+sroa ep do 6utleopaq aP ur +aq

+6TT 'ue,ra6 +solnoq 6ruren uro+s [ 1q 6ur1ar raPuoz uadeqcs roD6
'Erzanuoo 1uaua16er 1[ llepnoqsTnq u996 sr 6ur6ruere^ ozuo uI

'.,ouf HloH cNvllgsduoc,, NVA Nloll

ill[iluril ]lu0 l[ ill luït'Iil]1 illflllcsul/l

'0'a pta@loH

tooa

pDlq?ïntuoll
gl6L Toquocoo

oz



bloeiende ver. met enthousioste vriiwilligers. Wii hopen ook het
volgend ioor op U ols ooders te kunnen rekenen àls er een be-
rgep op U wordt gedoon en wi i verheugen ons op uw belongstelling.
Hierbi i wensen wi i U tevens een gelukkig en sportief 19V toet r.-

HET JEUGDBESTUUR VAN V.V. HOLWERD.

HEID

I

en doorom nu iets om

die gezeltigheid nog te
verhogen:

KLEUREN T.V. TOESTELLEN
in diverse pri isklossen, reeds vonof .... I 5 2 5. -

Ook mooie en goede S T E R E 0C 0 M B I NA T I E S
voor MNTREKKELIJKE PRIJZEN.

Vroog ook eens noor onze exclusieve sfeerverlichting die net
is oongekonen.

Leuke S P 0 T S voor een zocht pri is ie, olsmede een ruime
keus in kerstverlichting.

Alles elektrische

ortikelenen Luxe
bi i

INSTALLATI EBEDRIJF

GEZELLIG
KENT

GEEN
TIJD!

ln

ElJEFTËIIEIEE!
HOLWERD rEl.osl s7-12s1 Voorstraat 1
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bestuur of op de les aià và, stort gooi-àp

D.Biermo, voorz.
B.BIeinsmo-Hiddingo, sekr.esse

"CRESCENDO" BEHMLDE MOOI SUKSES:
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G.J.Feringo .
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d)
Art.

o)

b)

Art.3. Het verenigingsioor loopt von I ion. t.e.m.3l dec.
Art.4. Heeft het welziin von het dorp en zíin bewoners ten doel.
Art. 5. Trocht dit doel te bereiken door:
o) kontokten te onderhouden met olle in .het dorp oonwezige groe-

perrn9en;
kontokten te onderhouden met de plootseli ike overheden;
het geven von informoties die voor het dorpsleven von belong
zíin;
ondere von belong zi inde middelen.
ó. Leden vqn de vereniging kunnen zíin:

ieder die in het dorp woonochtig is of tot het dorp Holwerd
behoren;
die het doel en de verplichtingen in dit reglement genoemd
ondersc$riitt. (/
7. - Het lidmootschop eindigt door:

overli iden;schrifteli ik bedonken;
hondelingen in stri id met dit reglement;
de kontributieplicht te verzuimen.
8. Het bestuur

bestoot uít 7 leden w.o. het dogelijks bestuur: voorzitter,
sekretoris en penningmeesterl
wordt gekozen op de ioorli !ks te houden Iedenvergodering;
zi in periodiek, met ieder loor twee leden, oftredend en ter-

^ stond herkiesboor;
d) mutoties, ontstoon door tussenti idse vokotures treden in

volgorde von oftreden von het vorige lid.
Art.9. Voorstellen tot wijziging en of oonvulling von dit re-
glement:
o) olleen mogeliik door middel von ogendopunten op de vergode-

ring, volgend oon die woorop het voorstel ter tofel wordt ge-
brocht;

b) door meerderheid von stemmen op
ring.

Art.l0. De voorzitter geeft leiding
zorgt dot deze ordeliik verlopen.
Bii ontstentenis of belet vervongt de vice-voorzitter.

Art.1l. De ioorliikse ledenverg. stelt de hoogte der kontributie
vost met in qchtneming von Art. 9 o) en b) .

Art.l2. De ioorliikse ledenvergodering
o) wordt gehouden in de moond februori;
b) door middel von konvokotie met ogendopunten;
c) op verzoek vio Iiist met hondtekeningen von tenminste 10f

von het'totool oontol leden;
d) het bestuur verplicht zich deze vergodering uit te schri iven

en te doen plootsvinden binnen 3 weken no dotum von indiening.

Art.

;l
"1d)

Art.
o)

:]

in punt o genoemde vergode§

oon de vergoderingen en



Art.l3. Voste took von ledenvergoderingen:
o) het behondelen en bespreken-von de-ogendor.
b) het voorlezen von het genotuleerde von de vorige vergodering

door de sekretoris;
c) rekening en.verontwoording von het ofgelopen ioor door de

penningmeester I
d) verslog von koskontrolekommissier.
e) benoeming von de nieuwe koskommissie;
f) bestuursverkiezing;
g) behondeling ingekomen stukken.

Art.l4. Het Kontokblod:
o) zoL gé6n directe noch indirecte propogondo voeren voor groe-

peringen die tot verhouding met ondere groepen tegenstelde ._

doelstellingen hebben; (/
b) kon en mog éen mededeiingenblod zi in voor iedere groepering-
. genoemd ín ort.l7;

c) kon en trocht te bevorderen een zokeli ik middenstonds-odver-
tentieblod te zi in:

d) eventuele kosten'von in b) en c) genoemde hondeling is ter
beoordeling von het bestuur en ofhonkeli ik von de rendemen-
ten;

e) beoogt géén winst te moken.
Art.l5. Het stemmen:
o) een verzoek tot stemmen door één of meerdere leden moet door

de voorzitter worden toegestoonl
b) over personen wordt schrlfteli j[ gestemd,.
c) de helft plus één der geldig uitgebrochte stemmen is beslis-

send r'

d) bi i stoken der stemmen volgt herstemming, nodien beslist het
lot;

e) in tweede instontie wordt gestemd op de twee hoogst uitkomen-
de stembus-geto1len.

Art.ló. Ontbinding von de vereniging:
dit is olleen mogeli ik met inochtneming von
ort.9 o) en b).

ort.l2 c) en d),

Art.l7 . Hel overlegorgoon:
o) bestoot uit oIIe in het dorp oonwezige verenigingen en onde-

re groeperinffi-ongeocht weike somenitelting óf itruktuur,
met inochtneming vàn punt b) ;

b) correspondentieódr"s""n von'de in o) genoemde groeperingen
moeten schrifteli ik bi i het secretorioot von de vereniging

. bekend zí)n;
c) komt tenminste eenmool per ioor bi ieen met het bestuur von
. de vereniging "Dorpsbelong";

d) elke onder b) genoemde groepering zorgt voor deze ioorli iksebi !eenkomst met één ofgevoordigde oonwezig te zi inj



e) heeft een overleg en odviserende funktier.
f) het bestuur von de vereniging "Dorpsbelong" verzorgt de in

punt c) genoemde bileenkomst.
Art.l8. Aonvulling von ort.ló.
o) eventueel oonwezige bezittingen worden geliikeliike verdeeld

oon de in ort.l7 in punt b) genoemde groeperingen.
b) onder o) genoemde groeperingén moeten-tenminsté één ioor

voorofgoonde oon de liquidotie-dotum bi ! de vereniging stoon
ingeschreven.

Art.l9. Geschillen en zoken woorin dit reglement niet voorziet,
beslist het bestuur.

tr,AMESi,
von HOLWERD, WMXENS, BRANTGUM, F0UDGUM en BLIJA,
opgelet !

Dit ioor ook iets voor U om creotief bezig te ziin.
Voor U is er een bloemschikkings-wedstri id, woor 5 proch-
tige priizen mee ziin te winnen.

Uw bloemstuk wordt op woensdogmorgen 22 decenber, dus voor
de Kerstdogen, verwocht in "It Sintrum".
Voorzie uw bloemstuk oon de onderkont von noom en odres.
Woensdogmiddog keuring door een deskundige ivry.
Woensdogovond om 8.00 uur pri isuitreiking, woorno ieder
ziin eigen bloemstuk mee kon nemen.

Wii von onze kon venrochten veel deelnome.

Doorpsbilong

biwenners fon

feestdogen to

iendrochtich

Holwert winsket de

it doorp gesellige

en in goed en

1 9 7 7.
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VAN DE VOGEL}TACHT H0LI{ERD e.0.
wonneer dit wordt geschreven is er nog geen vorst, wer o1 koude
en korte dogen. De meeste vogers ons bekend von lente en zomer
zi in oI vertrokken noor het Middelondse Zeegebied of zelfs noor
Afriko.
Voor de stondvogels echter stoon, h,onneer het echt winter wordt,
moeiliike tiiden te wochten. En voorol ook de vogels die onze
zochtere winters prefereren boven die von de Scondinovische lon-
den o.o. Kepen, Vinken, Siizen, Roodborsties, Lijsterochtigen,
en zelfs KooI- en Pimpelmezen. Wont de Iente-zomérmezen "vón
ons" ziin ol doorgetrokken noor het zuiden. De mezen die we hier
's winters hebben ziln de noordeliike vogels.
In een periode von strenge vorst moet een vogel , om zí in vri i -hoge lichoomstemperotuur von,co. 40 groden C. te kunnen hondho.=r( -.
ven oI vri i snel de in zi in lichoom oonwezige reserves oonspre-
ken en mede doordoor neemt zi in lichoomsgewicht en conditie of
(votboor voor ziektes). Doorbí i komt dot-de vogels in de winter-
dogen moor holf zoveel ti id hebben om te fourogeren ols in de
zomer en bovendien is er minder voedsel don in de zomer beschik-
boor. Eind herfst, begin winter is er vook nog genoeg voedsel
te vinden zools bessen - zoden - wormen - insekten - Iorven -
poppen etc. dus overvoeding heeft geen zin.
Bii het invollen v.d. strenge vorst - iizel en sneeuwvol moet
er echter wel riikeliik voedsel oonwezíg zíin. Moor toch niet
meer don door de vogels'wordt opgegeten. Voedselresten trekken
muizen en rotten oon.
Sommige vogels die hier bi i ons stondhouden hebben von noture de
neiging om bi i het invollen von strenge vorst verder door te
trekken noor zuideliiker streken. Deze reoktie moeten we niet
tegenwerken. Door een te vroege verstrekking von voedsel zou men
de vogels kunnen verleiden hier te bliiven. En vook is onze hulp
don ontoereikend. Wonneer we een periode von olleen vorst heb-.,.
ben en geen sneeuw, zi in het vook' olleen de wotervogels die hu§
nodig hebben, doordot het woter bevroren is.
DE VOEDERING: Voedsel verstrekken bi i voorkeur 's morgens vroeg
En-E{rri-;fvlok voordot de ovondscÉemering vo1t. DiI lotere
ti idstip heeft o1s voordeel dot de meeuwen oI noor hun sloop-
plootsen ziin vertrokken. Zonder onze hulp komen meeuwen toch
wel oon hun trekken. Bovendien goon de hongerende vogels don met
een volle moog de nocht in. Onderzoekingen hebben uitgewezen dot
een Koolmees bii strenge vorst von -l0o C. in de loop von één
nocht 1@o von zi in lichoomsgewicht verliest om zi in hoge Ii-
choomstemperotuur von 40o C. in de koude omgeving in stond te
houden. Pos bii de voederploots op voor kotten!
VOER V00R ZMDETERS d .w.2. HuismusrRingmusrPutterrKepenrGroen-
Iing, Gorzen en Vinken. Buiten de steden kunnen dit nog de veld-



AAN ALLE HENGELSPORT LIEFHEBBERS VAN HOLWERD e.O.

Zools U reeds hebt vernomen is er op 22 oktober een VISKLUB
opgericht voor Holwerd e.o.
Deze vereniging telt momenteel 35 leden.

Een ieder die er belong in stelt om lid te worden

von deze vereniging, kon zich opgeven bi !

D.0livier Voorstroot
A.Boumo

B.de Jong

HET BESTUUR

Beyertstroot
Beyertstroot

YOOR AL UW
WERKZAAMHEDEN zoals:

§anitair
Gas r C.V.

en Zinkwerk

tnstauatiebedriir V. d. HOOp b.V.
l-oodgietersbedrijf - Gas- en Waterleiding

TeI. 051 97-1373 Voorstroot
Tel. 05197-1446 Kerkstroot

2
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OliUi Qt '3 waÍcnhuis
Yoorstraat 16 HOLwERD Tel. o5Í97''2,ti7

LUXE EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
HENGELSPORT DI ERENBENODIGDHEDEN
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VOOR AL UW

KERSTARTIKELEN

KERST- EN NIEUWJMRSKMRTEN

KERSTVERLICHTIIIG

t*r. ENz.

z

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELZML.

Deze keer niet zoveel nieuws.
We hebben op 't ogenblík 32 kinderen op de peuterspeelzool.
Het zi in iedere keer weer erg gezellige ochtenden woor peuters
zowel oIs leidsters erg veel plezier oon beleven.
Voorol nu de tiid voor de kerst weer is oongebroken.Ook de
Sinterkloostiid wos ontzettend leuk.
- ) en 24 nov. hebben we 2 ouder-werk-ovonden voor de ouders von
Ye longste en de oudste groep gehod, woor hoedies voor St.Nic.
werden gemookt en von gedochten werd gewisseld.
Twee leidsters hebben intussen een cursus gedoon en in ionuori
doen weer twee leidsters een cursus.
Verder geldt nog steeds dot de deur von de peuterspeelzool voor
ieder openstoot die groog de peuters eens bezig willen zíen,
von moondogs t.e.m. donderdogs von 9.00 - 

.l1.00 uur.

De Ieidsters
von de
peuterspeelzool.
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en kuifleeuwerik zi in en hier longs de kust
tertie. VOEREN met brood -Iiefst bruinbrood-
op voor gozonf gem.zoden z.g.n. strooizoden

zelfs noo het fro-
onkruidloden (pos

en pindogruis. Res- l
/
I

ten uit de keuken.
INSEKTENETERS d.w.z. de Li isterochtigen. MerelrZongli ister,Ko-
perwiek, K romsvogel, Heggemus, Roodborst, Spreeuw. V0EREN met brood,
kooskorsten (plostiek verwi ideren) rotte oppelsG-pEren, f i in
gesneden schillen en klokhuizen, oIIe soorten bessen, gewelde
krenten en roziinen, ongekookte hovermout, universeelvoer. Von
de insekteneters is het winterkonink ie wel het moeili ikse vogel-
tie. Door ziin beweegliikheid is het erg moeiliik hem/hoor noor
een voederploots te kriig"n. Bii strenge vorst is de sterfte on-
der deze vogels erg groot. U kunt dit vogeltie voeren door hier
en door in struiken etc. wot universeelvoer te strooien. Dit ir
zeker de moeite yoord.
ITATER/VOCHT voor vogels in een periode von vorst: Het gemokke-
ÏIïEffiEwonneer er geen sneeuw ligt (voor hun dorst-pikken ze
sneeuw) om een stuk i is te verbri izelen en dot bi i de voeder-
ploots te strooien. De vogels pikken don de iiskorrelties op en
dit is voldoende om de dorst te lessen. Mocht U wel woier willen
neerzetten, sluit dit don of met goos troor de kop von de vogel
doorheen kon, onders gebruikt hi i het woter ols bodgelegenheid
met oIIe gevolgen vondien. Gebruik nooit een woxinelicht onder
het bokie woter. Dit kon het woter te veel verhitten en de vo-
gels kunnen hun veren er gemokkeli ik oon schroeien.
0m bevriezing von het woter tegen te goon kunt U er wot suiker
door vermengen. Gebruik geen glycerine of zovt, zout mookt de
dorst nog groter.

Voeder nooit vogels longs een rii*.g. Er vollen ol genoeg
vogels ten offer oon het verkeer.
Verstrek geen voedsel woor zout in verwerkt zit.
Zet nooit verkleumde vogels bi i een vrorme kochel, de tempe-
rotuur von 5 - l0 groden C. is het beste. \-.,

Omtrent voedering von Wotervogels o.o. eenden, reigers, roer-
dompen, woterhoenties, meerkoeten, roofvogels en uilen kunt U

terecht bii het bestuur.
Bestuur Notuur- en Vogelbesch.wocht
H0LWERD e.0.

NIEUhIS VAN DE V.V. HOLWERD.
Noost de goede sportieve resultoten von de diverse elftollen
ziet de toekomst er voor deze vereniging rooskleurig uit.
Een oontol ionge leden zi in nomeli ik overgegoon tot het vor-



men von een ieugdbestuur met het doel om de ieugd te begeleiden
en te stimuleren.
Het oontol ieugdelftollen bedroogt momenteel 3 irn. en 4 pupil-
len elftollen en gezien de grote toeloop von 6 en 7 iorigen zol
dit zich nog wel uitbreiden. Voor deze 6 en 7 iorigen is er de
mogeliikheid om te troinen zonder lid te worden.0p 8 iorigeleeftiid worden ze speelgerechtigd en eventueel lid. ZooIs U

zult weten heeft de vereniging de beschikking over een prochtig
sportcomplex en een eigen kontine. Deze kontine word op een
voortreffeli ike monier beheerd door het echtpoor Ruth en Fokke
Boumo.
Inmiddels heeft ook het domesvoetbol z'n intrede gedoon, en ge-
zien het enthousiosme der domes Ii ikt dit een goede toekomst te-

rmoet te goon. Bii voldoende belongstelling zol geprobeerd wor-
'tíen om volgend seizoen in competitieverbond te spelen. Tot nu
toe zi in er door de domes enkele oefenwedstri iden gespeeld met
goede resultoten.
Als we vervolgens overgoon tot het beki iken von de resultoten der
div. elftollen volt ons ollereerst op dot het le elftol ols "von-
ouds" meedrooit in de top von de 4e klosse. Gezien het vertoonde
spel moet het o.i. mogeliik ziin dot troiner F.Slodegroof met de-
ze ionge floeg de 3e kl. hoolt. - Het 2e elftol stelt tot nog
toe enigszins teleur en neert een 4e ploots in. Holwerd 3 is no
een zeer goed begin iets terug gezokt en stoot eveneens op een
4e ploots. 0ver Holwerd 4 niets-onders don lof. Von de l0 gespeel-
de wedstri iden werden er 8 gewonnen en eindigden er 2 in een ge-
liik spel, zodot dit elftol de eerste ploots inneemt. AIs we nu
vervolgens de ieugdelftollen beki iken volt ollereerst op dot HoI-
werd Al goed meedrooit in de promótieklos. Dit is zondermeer een
goed resultoot von deze ionge ploeg. Holwerd Bl begint zich uit-
stekend te herstellen von een zwokke competitiestort en bevindt
zèch in de middenmoot..Hetzelfde geldt voor Holwerd Cl dot oon-
, 

-rnkeli ik hod te kompen met een sfelers-tekort, wot inmiddels is
ípgelost. Hoewel bij onze pupillen geldt dot spelvreugde belong-
ri iker is don resultoot betekent dit niet dot zi i niei mee kun-
nen drooien. Door de grote toeloop von ieugdleden, zelfs uit
Bli io, heeft het ieugdbestuur gemeend oó eèn 4e elftol somen te
stellen zodot e.en ieder zoveel mogeliik kon voetbollen. Onze Dl
pupillen (1O t/nlZ i.) stoon moménteéI,op ""n 2e ploois. De D2
pupillen hebben tot nu toe hun 3.gespeetde wedstriiden gewonnen.
Vervolgens onze El pupillen (A iln 9' i.). Deze ioniens Ipelenin een sterke krosse moor kunnen goed'meedoen , ào 9 wedsiri iden
bezetten ze een 4e ploots. AIs loàtste de iongste pupillen (8 i.)
Deze iongens -die orren voor het eerste seizoen meespelen doen
het voortrefferiik en bezetten no l0 wedstrilden een 3e ploots.
Zoors u heeft kunnen lezen is de v.V. HOLWERó momenteel een



V.V. V. T{ESÏDOhIGERADEEL .
0p de bestuursvergodering von v.v.v. (w.0.) werden de resultoten
von het ofgelopen seizoen ter tofel gebrocht. Deze overtroffen de
verwochtingen, uont het bleek dqt er veel gebruik is gemookt von
de verschillende stoonplootsen in de gemeente. Honderàen toeris-
ten konden vio onze v.v.V. worden ondergebrocht voor nochtrogie
en ontbiit of voor volledig pension.
Het bleek niet o1leen een groot belong te zíin voor de toerist,
doch ook voor de inwoners von l'lestdongerodeei, wont velen mookten
gebruik von V.V.V. om inlichtingen ovér vokoniiereizen en tochten,
outo- en fietskoorten, folders over diverse evenementen enz.
HET NIEUWE SEIZOEN:

n seizoen kon het bestuur
met het volste vertrouwen oon de voorbereidingen beginnen voor j
het nieuwe seizoen. Uit de verslogen bleek dot er in de gemeentev
een groot tekort is oon sloopgelegenheid en vele toeristen moes-
ten doorom ook elders ondergebrocht worden. De Fr.Nrd-0ost-hoek
begint men echt te ontdekken en doorom is het von groot belong
dot er meer occomodotie komt voorol in het hoogseizoen, en doàrom
zou V.V.V. het op grote priis stellen dot de burgerii von de ge-
meente ook hierin hoor medewerking betoonde 6E-7ïEE' oon te àeI-
den om nochtlogies te verschoffen oon de toeristen. Moor ook
finoncieel kunt U de V.V.V. steunen, door donoteur te worden von
deze ver., opdot zi i hoor oktiviteiten nog meer kon ontplooien
voor de toerist en burgeri i.EVENEMENTEN:

i i ols V.V.V. in de gemeente verschillende
evenementen te orgoniseren, noor dit kqn olleen slogen ols de
burgerii er ochtei stoot. Hii storten het nieune seizoen met een
TULPEN-RALLY-TrcHT. Let verder voorol bii de V.V.V. steunpunten
op de reklomebilietten wot er ter plootsé en in de noburige dor-
pen en gemeenten is te doen, en stoot te gebeuren.

v.v.v. WESTDoNGEMDEEL. v

De
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SUPPORïERSKLUB V.V. H O L W E R D.

ruim ó0 leden tellende klub heeft voor dit seizoen weer enke-
oktiviteiten op het progrommo stoon, o.o.
VERL0TING op het veld
elke moond KLAVERJASSEN in de kontine von de voetbqlver.
FILMMIDDAG of -AVOND voor de ieugdelftollen, dit in somen-
werking met de ieugdcommissie.

HET BESTUUR.
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