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HEBBEN WIJ -HOLWERDERS- GEEN BELANG BIJ DE ONTWIKKELING VAN ONS
DORP ??
Woensdog 3 moort wos de ioorvergodering von Dorpsbelong. Zegge
en schri ive 23 Holwerders goven bli ik von hun belongstelling en
kwomen noor't Sintrum. Voor ons dorp dot ruim 2000 inwoners telt
veel te weinig. Ziin we don niet benieuwd noor de problemen die
in ons dorp zi in, of goot u er zo moor mee okkoord dot het oude. '

Holwerd wordt ófgebroÉen? Dot de kindercreche misschien op stro\í
komt te stoon? Dot de beioordentocht i.v.m. met de steeds hoger
wordende kosten geen doorgong meer kon vinden. Nu moesten deze
23 mensen beslissen over oI deze zoken. Ondonks de geringe op-
komst is het toch een vruchtbore vergodering geworden. Secretoris
Kuipers hod de notulen en het ioorverslog primo in orde, ook de
boeken von penningmeester J.v.Duinen woren in orde bevonden.
Finoncieel stoot Dorpsbelong er niet rooskleurig voor. De heer
L.v.Duinen is gekozen tot nieuw bestuurslid voor de heer A.v.d.
WieIen. Met het bestuur von de kindercreche zol geprobeerd wor-
den een oplossing te zoeken voor het hui.svestingsprobleem. Met
de ó5+ers zol op een noder bekend te moken vergodering beslist
worden over de beioordentocht. G.J.Feringo Sr. werd eerste bij
de tuinkeuring, J.G.Sinnemo en Th.Miedemo tweede, en G.v.d.Weg
derde.



WAAROM UW HOND NIET AAN DE LIJN.
AI enkele ioren komt op de ioorvergodering von Dorpsbelong oon de
orden het punt hondenlost.
Diverse molen is reeds gevroogd oon de hondenbezitters hier eens
oondocht oon te schenken. Moor evenzovele keren werd door de mees-
ten hier niet op gereogeerd. Velen denken: olles is gemeenteli ik
terrein, dus loot die de boel moor opruimen.
Moor mensen toch, u vindt het toch ook niet leuk wonneer uw buur-
mon uw tuin, stoep of dergeliike bevuild! Loot ons proberen om
met elkoor ons dorp en ondermons eigendommen schoon èn intoct te
houden. 
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I,IMK VAN DE GROENSTROKEN IN HOLWERD GEEN MODDERPOEL.

1/.1. grosperken in Holwerd vertonen kole plekken. Oorzook hiervon
É d"-voetbollerii. Moor o9k b.v. de porkeerplootsen (Klokstroot,
Koningsstroot, Rodiostroot) die ervon worden gemookt.
Gelegenheid te voetbollen is er voldoende nu de sportvelden kloor
ziin, en het oude veld er nog goed bii ligt.
OPENING SP0RTVELDEI.IC0MPLEX c.q. KLEEDGELEGENHEID 5 of l9 iuni.
Sinds eind vorig ioor wordt door de v.v. HOLITERD ol gebruik ge-
mookt von het nieuye sportveldenconplex net kleedgelegenheid. De
officiele opening is geplond op 5 iuni met een uitwiikmogeliik-
heid noor 19 iuni.
Bi i deze officiele opening zol de gehele burgeri i worden betrok-
ken. 0m I uur zullen beide muziekkorpsen met drumbonds (gecombi-
neerd) een rondgong door het dorp moken, woorno oongekomèn bi i
de kontine de officiele opening verricht zol worden.0m 2 vvr zol
H0LhTERD I don een wedstri id spelen tegen ??? In de pouzes zullen
de beide muziekkorpsen een show ten beste geven. No de wedstrijd
zol om 4 uur een bi ieenkomst voor genodigden zi in in 't Sintrum.
.Het orgonisotie-comité hoopt nu olleen nog op mooi weer.

f|' i hebben hier nu HELE I'í00IE SP0RTVELDEN en om het voetbolevene-
ment wot goed te loten verlopen, moet er ook wot publiek bi i.
Doorom inwoners von Holwerd I4AT q ZIEN, het is op een zoterdog-
middog en wi i hebben ollemodÏGÏEi-ti id over om door te goon
ki iken' DE coMMrssrE,

GYMMSTI EKVERENIGING "CHARIËTTO''
l,l I S T tJ ..... dot de gymnostiekver. "Choriëtto" op I 0
Fl5-FTF6'oor JMRLIJKSÉ'UTTVOTRING zol houden in 'i Sintrum?

Leden, ouders en
horte we
op deze ovond!

belongstellenderr zi in von
lkom

HET BESTUUR.
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AAN DE IM^JONERS VAN HOLWERD.

Voor oI uw reporoties von KLOKKEN en

WEKKERS kunt U terecht bi i

Ook NIE
kopen.

AIs U nog
doet, zou

D. HELLINGA - Holwerd
Bei iertstr.3S

U W E WEKKERS EN KLOKKEN kunt

oude uurwerken hebt liggen woor u
ik ze goorne willen ontvongen.

- Tel .05197-794

U bii ons

niets meer mee
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Wii kunnen U de NIETWE KOI-LB(TIE 1976 tonen.
U vindt bii ons steeds het NIETHSTE en het G0EDKOOPSTE!
o.o. Bonneterie, Horine-look, T-shirts

T A P I J T vonof f 59.-- komerbreed
Vitroges komerhoog en 0vergordi inen
Gebleekte ieonsbroeken en rokken
J0PPERS nt. 152-164 f 35.--
Nieuwe domesblouses (ook grote moten)

B r. lprl
Voor ioorsstoffen

MEUBELEN
ZONWERING

++++++#++

UOORTAAMqEqE
uun uErnlEullllng

TEXTIEL EN WONINGINRICHTING
TeI.05197-254



ENKEI,E IMPRESSIES VAN ffiT FEDERATIEFESTÏVAI,.

Jaarlijks uordt_ in Holwerd het muziekfestival van
hlestdongeradeel georganiseerd. Zo ook op zaterdag,
Gaarne wil ik in deze editie van onze Dorpscöurant
mijn indrukken aan het papier toevertrouwen..
DEELNAME
Het programma zag er - evenals vorige jaren - keurig.-verzor d
uit. Bij inzage viel direkt het grote aantal deelneners aan het-
solistenconcours op, maar lietst 39 nummerE; welgeteïd 51 per-

evormd door ledenVan die )1 personen werd de grootste helft g
van ftCrescendotr en rrDe Bazuinil, respectievelijk 12 ea 1/ nede-r.--
werkers, ofteuel 2r*% eL 3396 van het totaa]-. G".o gu"inge ti3-V
drage. Trouvens, Teraaard aocht er ook vezen net 33%.
Vanraar deze grote deelnare? Een gevolg van het Z5-iarir iubi-
leun? Veruachtte men deze keer een extraatje? Eoeuel, in ver-
gelijking met de progrannats van vorige jare.n, uaren de solis-
ten - op een enkele nieuweling na - veelal dezelfden.
Maar het extraatje was ert ! Voor iedere deeLnèmei eeu beker(t3e).
Gezien het applaus na de desbetreffende mededeling was hieraan,
dacht j-k geen ruchtbaarheid gegeven door het bestuur. Niettemin
werkt zoiets m.i. enorm stinulerend. Vooral de jeu§d is net der-
gelijke prijzen zeer ingenomen. Maar laten we elkaar Been mietje
noemens de oudere muzikanten zíjn ó6t< trots op hun beker!
NIEUWE IUPUL§EN?
Ik vraag me echter uel af of nieuue inpulsen nodig zijn. Het
programma uas.overladen, reden uaarom reeds om trraalf uur werd
begonnen. Achteraf bekeken juist, doch iíanneer een volgend jaar
de deelname nog zou worden vergroot, dan zou de gg§.§ zaterdag
gevuld zijn met het solistenconcours. Het zou *r"1 geïuigen van --
ó"r, g"oot enthousiasme bij de korpsleden. Een goedé Utsiu ,roo. §í
het voortbestaan van de verenigingen.
GOEDE ORGANISATIE
De organisatie was goed voorbereid. De middag had een vlot ver-
loop zonder oanodige onderbrekingen. Om half ze6 yas het pro-
gramma afgewerkt en kon tot de bekeruitreiking rorden overgegaan.
Ook hierbij had het bestuur niets aan het toeval overgelaten.
Zag zíj zich vorig jaar yoor een dilemna geplaatst, thans werd
dit omzeild door een nieure beker beschikbaar te stellen ten be-
hoeve van de winnaars van het ensemblespel. Achteraf weer juist,
want Freddy de Vries bleek een even groot aantal punten te heb-
ben verzameld ale het trio ftEuphoniarr van Ternaard.
De avond zou iets vlotter kunnen verlopen ' maar de wisseling van
korpsen op het podium heeft ook zrn tijd nodig.

de Federatie
6 naart' j.1.
enkele qrga



Bovendien kan men in die tussentijd van een natje en droogie ge-
nieten. Trouwens,, de avond hoeft niet korter. Wanneer om half
tÍen de zaak beklonken zou zíjn dan geeft dat geen ontimale vol-
doening.
JURY
ffikommentaar van de july vond ik zeer objektief. Enke1e corp-
Eien moeEiten opnieuu, voor de heren in Leeuwarden (Bondsconcours).
Ik-heb begrepen dat voor de komst van de heer Steyn speciale
voorzieningen moesten worden getroffen in verband net jurering
ook in Leeuwarden. Welnu, hii heeft zich uitstekend van zijn
taak gekweten. Objektief, kritisch, maar vooral opbouwend. Het

;rsitieve werd ook duideli jk gemeld!v
KONKLUSIE
ETEËq1 overziende geloof ik we1 dat de organisatoren tevre-
den kunnen zijn. Het ontbreekt hen niet aan belangstelling.
ts Middags de zaal behoorlijk bezet en rs avonds overvol.
Hieruit kan het bestuur moed putten voor de toekomst en deze
toekomst met vertrouwen tegemoet zíen.

R.E.K. Rempo
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TREPPEN
SKOFFELS
HOUKEN
SKJIRREN
S.K R A B B E R S

TUNKLAUW
MEANMASI
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't wttynEtrsrE si. Diikman
roLwEnD - Td€fuoo (05194 312

OM EEN VERENIbING''VAN'DORPSBELANGEN te kunnen ziin en mogeliiker-
wiis te bliiven, ziin er oktiviteiten nodig met een nuttig ef-
fect.
Hiervoor is weer nodig een brede bosis von publieke informotie
en overleg, verder genoemd "het overlegorgoon." Het is in eerste
instontie de bedoeling dot dit orgoon olle in het dorp oonwezig

.f:'inde groeperingen von, ongeocht welke somenstelling en struc-
\<trur deze ook mogen ziin, de sekretorioten (correspondentie-

odressen) oon onó bekend zi!n. We verzoeken don ook dezen hun
volledig odres bekend te moken vóór I mei o.s. bi! onze secr.
dhr. D.Kuipers, Morgenzon ó.
Het ligt in de bedoeling te,ngri?st,e éénmool per ioor met .dit or-
goon te vergoderen d.w.z.Tot redere groep één ofgevoordigde be-
schikboor sielt om deze vergodering bii te 6ï'en. Deze vergode-
ring houdt notuurli ik niet in, dot de huishoudeli ike ioorvergo-
dering komt te vervollen. - Vio een verg. met olle inwoners bo-
ven de ó5 ioirr hopen víe eveneens een commissie te kunnen somen-
stellen die een ofgevoordigde beschikboor stelt.
Hieroon wordt reeds gewerkt.
Wii rekenen op ur{ oller medewerking.

HEÏ BESTUUR.



EUïI§ VAN DE PEUTERSPEELZAAL I'US EARSTE BEGJINII

0nze peuterspeelzaal draait nog steeds goed. A11een over de huis-
vesting hebben ye nog vat probl.emen. Nadat ue een poosje gel-eden
de verzekering hadden gekregen dat ve de magazíjnruimte van het
Groene Kruisgebouv nochten betrekken verd later op dat besluit
teruggekomen en. er is op rt nonent dat de kopie voor tt dorps-
krantje ingeleverd moet vorden no6 geea zekerheid,over de vraag
of tre daar oíderdak zullen krijgen of niet.
tíe hopen det het noi..za! lukken want de peuterspeelzaal waar kin-
deren rtet ieel plezièr met elkaar spelen m66t blijven bestaan.
Er zijn momenteel 3P kinderen op de peuterspeelzaal in 2 groepen
5.rdeeld:-maandag en woensdag de kleinsten en dÍnsdags en don-
terdags de grootsten, van 9 - 11 uur. De leeftijd van de kinde-
ren is v:an 2$ t'ot 4 jaar. Op het ogenblik zijn er 7 Leidsters,
dat aijn Ria Po1e.t, Janke Heeringa, Jannie Vennema, Magda Rintje-
rno: Joukje Berga, Saskia Boonstra en Sara Kuipers.
We zijn intussen begonnen met kijkmorgens dus iedere ouder kan
on de beurt eea morgen konen kijken en meedoen. Begin januari
verliet' Jel1-ie Kiutger ons als leidster nat ue erg janmer vonden,
maar 'iEór haar erg fijn omdat ze een baby veruacht. tíe hopen dat
ze ín de toekomst. weer net oas nee zal komen doen.
In november hèb'ben ue'2 kontaktavonden gehad, die erg gezellig
uaren. Ue hebb'en met de oudens gepraat over apeelgoed, boekjes,
over kinderen en de peuterspeelzaal. Samen maakten we hoedies
íoor Sinterklaas, het !íaren nuttige avonden. Vorig jaar hebbea
4 teiasters een cursus gedaan voor peuterleidster. Jellie en Ria
een oriöntatiecursus en Janke en Sara een praktijktraining.
Ook is men in Friesland begonnen met regiovergaderingen' dus bij-
eenkomsten van peuterleidsters ui.t plaatsen in elkaars ongeving.
Dit is erg belangrijk vooral om het uitwisselen van ideeën over'
§ eelgoed, liedJes, spelletjes en problemen in en om de peuter-
§eeIzaaI. Ue hebben voor het j,aar 19?5 subsidie van C.R.M. 8e-
kregen uaar ue aI speelgoed o.a. een glijbaan ven hebben aange-
schaft. Er heeret nog steeds uat onbegrip omtrent de peuterspeel-
za1.en, kreten zoals rtkinne dy nenmen der sels net oppassert hoor
je nogal ee.nel. De peuterspeelzaal is echt geen oppascentrum.
ómdat de gezinnen Àteeds kleioer word.en is het kontakt met andere
kinderen erg belangrijk voor peuters. Ze kunnen ook niet meer zo
veilig op straat spelen omdat het verkeer steeds drukker wordt 

'daar hebbert ze dus ook minder kans op kontakt met andere kinderen.
Ook vinden veel oudere het fijn om in kontakt te komen met andere
ouders lraarmee ze bijv. over problemen met de kinderen kunnen
praten. Als u meer wilt weten over de peuterspeelzaal komt u dan
eens bij ons kijken, kom gewoon maar eens frkofjedrinkenrr en neem
uw kind mee' u bent van harte welkom' Leiding peuterspeelzaal

li,-



''C R ..E S C E'N D O''-NIEI.'WS.
Z'oterdog, 21 febr. i.I. hield CRESCENDO hoor ioorliikse muziek-
ui.tvoering onder voorzitterschop von dhr G.Feringo 5r. erevoor-
zitter von CRESCEI\DO, door de voorzitter dhr J.v.Sinderen door
overliiden von ziin voder L.v.Sinderen, die vio de finonciele-
kommissie veel voo3:SRESCEISTO heeft gedoon, niet oonwezig kon
ziin. AIle CRESCBbO-vrienden werden-doot à. rzo<tÍl. voh Éorte
rvelkom geheten eà,,,{tel in't bizonder de heren Chr.Biilstro, oud-
dirigent von CRESC'ENDO, de dirigent dhr Joh.Hoekstro met fomilie
9n de instiukteur,:i€n de drumbond dhr S i.l'lestro. Door het ieugd-
korps en een ,An-èn "8" korps werden verschillende nummers-noor
yg.ren gebrocht ofgewisseld door enige stukies en versies, ver-
lrrgd door enkele leden. De beker voor de beste leerlin!(e)
werd gewonnen dsàr fneke Oevering. Hierbii donkte roor=l'Féringo
tevens de domes A,de Vries-Stielótro en L.EIzingo-von HuIst voor
het vere werk dot 'zi i' somen met de dirigent vooi deze leerlingen
hebben gedoon. 0nder-Ieiding von Si.Westro lieten enige drumbànd-
leerlingen horen wot zii-oI konden presteren. De bekei voor de
trste drumbondleerling(é) wos voor ilor jo vellemo. Door de voorzit-
ter werden ook nog elf ieugdige leden von CRESCENDO in het zonne-
tie geze! die ollenool lesloogd ziin voor het A-diplomo oon de
muziekschoor, èrr wel onder eminenté leiding von de-dirigent Joh.
Hoekstro, die tegenwoordig ook ors docent óon de muziekéchool is
verbonden. De diÈmbond o.I.v. §j.Westro, tegenwoordig instrukteur
bi i het wereldbekende ADVEND0 uit Sneek, brocht ook enige nummers
ten gehore. Onder leiding von deze instrukteur mookt de-drumbond.
<il weer flinke vorderingen. No de pouze, woorin loten werden ver-
kocht, werd door voorz.-Feringo dh; S.Biouwers, die vele iorenin het bestuur heeft gezeten, gekomplimenteerd.. Dhr Brouwers l

kon door ziekte deze ovond heloos niet meemoken. Het op het pro-
c-rommo met vele vroogtekens oongekondigde nummer bleek een zes-
EI drummers en doedelzokspelers von S.D.G. uit Leeuworden te zijn.
Dit optreden viel zeer in de snook. No de verloting konden de
benen nog even vgn de vloer op nuziek von de boerenkopel, woorno
om I uur vreer een einde wos gekomen oon deze gezelligb ovond.
rn vorige ioren is het een poor keer gebeurd dot cRESCEloordoor
onbekendheid, een poor keer niet of tè loot op een 50-, 55- of
f0- iqrige huweli ilsdog oonwezig wos. Wi i zouden het op pri is stel-
Ien dot buren of fomilieleden, die met een dergeliike'gbbeurtenis
99 dg hoogte =íi?,.dit tiidig oon CRESCE}OO doórgoven,-en wel bii
één der bestuursleden: J.v.Sinderen, Joh.Brour.ré, A.de Vries-
Stielstrgr. L.Elzingo-von Hulst, P.Visser of bi i één in de buurt
wonend lid vqn ons muziekkorps. -

l,q_



DE VOLLEYBALSPORT IN HOLWERD BLOEIT.
l,{erd- in.het vorige nummer von dit btod bekend gemookt dot men op
moondogovond" bezig'wos met rekreotief volleybol, momenteel stoon
moor.li-efst 60 leden ingeschreven. Het volleyboltoernooi in fe-
bruori,,heeft'ertoe: biigedrogen dot nodien het ledentol weer is

.i
sesroelcr' HET DAGELiJ(S BEsrwR HEEFT DMRoM BESLoTEN 0M MET. 

II.IGAT,IG VAN HEDEN DE LEEFTIDSGRENS TE STELLEN OP Ió JAAR

Dot de vereniging niet stil zit bewi ist het feit dot men met vi if
teoms deelnom oon het volleyboltoernooi von de Sportrood West-
dongerodeel t.w, 2 domes-teoms en 3 heren-teoms. Holwerd domes I
w,eràen verdienstetilt derde uit de l0 deelnemende teoms. Holwerd
§y'eed het bi i de hér"n nog beter , zíi r{onnen de wisselbeker. 0p
P moort ontvongt de vereniging ti idens hun troiningsovond een
cifvoordiging von de Ternooràer-volieybolvereniging (domes) om
enige oefenportiities:te spelen. Willen inwoners von Holwerd bo-
ven de ló ioor ook volleybolspelen, don kunnen zíj zích oonmelden
bii het bestuur: mevr. S.v.d.Ploeg, Pöllewei 12

if;i: I.3l:ï';:i i3il"Ëlillïl,ï,
dhr. T.Bieno, Stotionsveg 26

SUPP0RTERSKLUB v.v.tlO-llERD.
Doo:r bizondere onstondigheden werden er deze winter geen oktivi-
teiten ontplooid voor onze leden. Toch wos het bestuur wel okti'ef
bezig. Het le elftol ontving nieuwe shirts met rugnummers. De
verzorging hiervon werd door één von onze sup.vrouvren gedoon.
Tevens zi in nu de nieuwe troiningspokken ook onder de hoede von
één. der vrouwen von de sup.ver. Hulde oon deze domes die zich be-
Iongeloos beschikboor steiden. Een enkele keer worden ze door de
sup.ver. eens even verwend met een verrossing.

.A+OTE VERLOTII.IG,
S'orgoniseerd dóor de supportersklub, is door bizondere omstondig-
heden niet tot ziin recht gekomen. Eerst rookten 2 von onze mede-
werkers voor de verkoop von loten ziek en yoren dus uitgeschokeld.
De toegezegde rnedewerking von verschillende leden en niet-leden
wos erg teleurstellend, zodot wi i ons niet ten vo1le konden ont-
plooien om de loten oon de mon of vrouw te brengen. Toch konden
wii no het eind von de oktie het bestuur von v.v.H. nog een be-
hoorliik bedrog ter hond stellen.
HET RESULTMT:
No oftrek. von de gemookte onkosten bleef er voor de voetbolver.
en supportersklub elk f 1000.- over. Het deel von de supporters-
klub is omgezet in een groot roestvri i koffiezetopporoot, welke
geschonken is oon v.v.Holwerd, en nu gebruikt wordt in de be-
stuurskomer von het nieuwe sportcomplex.


	IMG
	IMG_0001
	IMG_0002
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005
	IMG_0006
	IMG_0007
	IMG_0008

