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JNT EENMAAL IN DE DRIE MAANDEN

RECREATIE OF COhCENTRAÏIB(A}{P GEBIEDEN ?

Een lugubere vergeli iking, moor toch zo okelig dicht bi i de
woorheid.
Voorbeelden hiervon te over in de londe, hoewel de eilonden
hierop de lootste ioren wel een uitzondering vormen. Bliikboor
zonder enige wetteli ike beperking is het mogeli ik 2de woningen
te bouwen of te creëren.0p de eilonden, voorol Amelond, komt
men het wossende bezitsrecht von onze 0ster-nochborn tegenrdop-
per geholpen door onze economisch z|/oor getroffen londgenoten,
herkenboor oon de bebouwing von oonzienli ike loppen duingebied,
ofgerosterd met het puntige goed ie dot prikkeldrood heet.
Het oontol von deze prikkeldrood moniqkken wordt steeds groter.
Men kon deze excessen betitelen ols zielig, demorolisotie von
de kudde genotzoekers, of wot don ook. Het heeft rompzolige ge-
volgen voor de gemeenschop.
AIs men onderzoekdeskundigen mog geloven, don wordt het voor re-
creotie bestemde duingebied teveel betreden m.o.w., het gebied
is te klein - het oontol recreonten te groot.
Bi i toenemend privootbezit oon tweede woningen en duingrond

se,L

\í



wordt dit verschiinsel nog meer in de hond gewerkt, t9l1i.i olles
;;i;;"tbà=ii-róiat, don. ii.de piin seleden. Voor een flink se-
iàelte is dit ol bËwoorheid g.woid.à. De gemeenschopszin wordt
ook hier geweld oongedoon, béschomend moor PUre reoliteit.
De l{.R.o. stoot nog voor een grote opgove. Het is ol loot, Ioot
het niàt te loot .íin, willen-onze nozolen ons niet vervloeken
om wot we niet en oó wot we wel gedoon hebben'
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=I,íANNEER EN I.JAAR KUNT U IN HOLWERD TERECHT?=
P0STKANTOOR: 9.30-12.3O, 2.00-3.0O, 5.00-ó.00 uur olle werkdogen,-.vv, 

-.vv-v.vv,

Zoterdogs 9.0O-12.0O uur
FRIESLAND BANK: olle werkdoqen 9.0O-ló.00 u., vrijdogov.7.00-8.30 u.
ffierkdogeng.óo.tó.0ouur,vrijdogov.7.o0.8.30uur
N mX.B{NK: dinsdogm . 2.ffi-1.0o u., vrijdogov. 7.00-8.30 u.

": elke donderdogovona 7.30 uur
: elke donderdàgovond 7.30 uur
R": elke voensàogo"ond 7.30 uur

nsdogovond 7,30 ur.,rr
ffiRI'ÉrT0': eL[e voensdogrorgen 9.15-10.15 uur;

10.O0 uur; elke vrijdog 4.0o-10.0O ur -

KINDERCRECHE: jongsté groep: moondog- en ro.nédolmorgen 9-ll ,'Y;
--ouil§Te gtroep: dinsdog- en donderdogmorgen von 9-ll uur
VOLLEYB{IVER.: moondogovond ó.30 en dinsdogovond 7.00 uur
VOEfBINEfTITenioren - dinsdog- en donderdogovond 7.N vvr;..Teug-à-m,Aondog 

4.00-6.00 en dinsdog 4.OO-7.00 uur
KMTSVER.: zoterdogmorgen 8.30-l2.OO uur in het Gym.lokool
trNEELXLIB "PR0 REGE": elke dinsdogovond 7.30 uur

l7.00 uur
ffil7.OOuur

: INSO vri jdogovond 7.30 uu Í
SCHAKEL íooÀdogovond jeusd 8 t/m 12 j. 5.30-8.00 uur

vri idogovond 7.30 uur

Yoor leuering u-an

en rertzaarnheden aan Gas - Water
Sanitair
Uerwarming
Dak- en zinkwerk

lnstallatiebe drii f

LOODGIETERSBEORIJF
GAS- en WATERLEIDING

KERKSTRMT ó, tel.05l 97-1446

-T\

OOP b.u.

V0ORSTRMT 2, tel.05l97-1373 *
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V0ETBALNIEI.JWS v.v. HOLWERD

Nu de winterstop víeer is oongebroken kunnen we hreer terug ki jke:r
op de resultoten die tot nu toe ziin behoold.
We beginnen met een overzicht von de belongri ikste cotegorie en
wel de ieugd. Momenteel heeft de v.v. Holwerd een 5 tol pupillen
eIftollen en het oontol ieugdleden is nog steeds groeiende. In-
middels heeft ook de ieugd uit BIi io de weg noor Holwerd gevon-
den en ziin een l0 tol irn. en pup. Iid geworden von onze ver-
eniging. Dit olles is zeer verheugend en een stimulons om door
te goon met de begeleiding von onze jeugd.0m te komen tot een
juiste begeleiding heeft een oontol ieugdleiders zich opgegevefl
voor de spelleiderscursus, die ti jdens de winterstop ploots :z
heeft. Evenols vorig loor zol tiidens de vinterstop op een oon-
tol zoterdogen een spelmiddog rrorden georgoniseerd. Tevens is
er de mogeliikheid or vonof l0 december zoterdogsoorgens de
prochtige kootssport te beoefenen in de sportzool. Deze sport
is uitstekend te combineren met de voetbolsport en hierover is
met de kootsvereniging reeds contoct opgenomen. Zíe voor meer
nieuws hierover elders in het krontie.
En nu een korte beschri iving von de resultoten per elftol.
}{e beginnen met .olz? iongste leden von ó en 7. ioor. Deze ion-
gens zi in nog niet in de competitie ingedeeld moor spelen zo nu
en don een vriendschoppeliike wedstri!d. Tegen Stiens werd 1

keer gewonnen en I keer geliik gespeeld. Er wordt zeer enthou-
siost door deze iongens gespeeld en er zitten veel goede speler-
t ies bi i.
Vervolgens konen we bij onze El pup.8-10 i. Deze iongens vormen
een heel goed elftol en spelen goed oonvollend voetbol. De re-
sultoten bleven don ook niet uit, vont no l0 vedstriiden hebben
ze 19 punten en stoon hienee bovenoon.
De E 2 pupillen doen het iets rinder roor bezetten toch een \z
goede 5e ploots en yot belongriiker is: ze hebben veel plezier
voor, tiidens en no de yedstriid. tíilt U ols ouders eens delen
in hun vreugde, bezoek don eens een vedstri id of ri id eens mee
in het busie.
Met de D l'pup. (lO-t2 i.) is het een vonderliike zook. Ze spe-
len goed voetbol 1 zíin ook vook sterker, moor kunnen niet vook
winnen. Ze bezetten de één no onderste ploots. l'loor gezien hun
kwoliteiten kunnen ze beslist nog enige plootsen stiigen.
De D 2 pup. doen het goed en nemen een ploots in in de midden-
moot. Ook bii deze iongens is de spelvreugde belongriiker don
het resultoot.
Nu komen we bii onze iunioren en ols eerste noemen we de A iun.
Dit elftol behoold zeer wisselende resultoten. Ze hebben de ge-
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woonte om von de sterkste ploegen te winnen moor verspelen toch
te veel punten tegen zwokkere tegenstonders om een hoofdrol te
spelen. Er wordt vook oonvollend gespeeld gezien de grote uit-
slogen. In deze ploeg zit veel tolent zodot Holwerd 1 zich niet
bezorgd hoeft te moken voor de oonvulling voor volgend ioor.
Holwerd B I drooit goed mee in de top en moet in stoot worden
geocht om de 2e ploots te bezetten. Deze iongens spelen goed
voetbol en vergeten niet te scoren.
Holwerd C I behoolt oonmerkeliik mindere resultoten. Deze ploeg
speelt in de hoofdklos en dit is duideli jk een te zwore opgove.
Het volgende seizoen zol het in een logere klos vqst beter goon.
Deze iongens.Uliiy"l echter-sportief volhouden en de resultoteng
worden geleideliik beter. Misschien komen ze nog tot een over- :
winning.
Tenslotte de senioren:
Holwerd I neemt weer z'n vertrouwde positie in oon de top. Drie
keer is scheepsrecht zodot het dit keer nel zol lukken om het
kompioenschop te beholen. Het zou voor troiner Slotegroof en
z'n monnen de verdiende bekroning ziin op het goede doorzetten.
Holwerd 2 hod een zeer goede stort in de kompetitie moor is
longzomerhond terug gezokt noor de vierde ploots. De striid om

het kompioenschop in deze klosse is echter nog geheel open. Het
in dezelfde klosse spelende Holwerd 3 heeft een zeer goede eer-
ste kompetitiehelft ochter de rug en bezet de derde ploots. Hun
krqcht ligt in een hecht teomverbond en ze zovden Holwerd 2 nog
wel eens zeer goed kunnen helpen in de stri id om de bovenste
ploots.
Holwerd 4 neemt een bescheiden ploots in onder oon de ronglifst.
Holnerd 5 gooit weer hoge ogen in dezelfde klos en moet weer in
stoot worden geocht om net z'n rourtine ol-s de kompioen uit de
stri id te koren.
Tenslotte willen vi i een ieder, di.e dit ioor heeft meegewerkt
oon het goed funktioneren von onze yerenig"i.ng, bedonken, en
wensen wi ! ollen prettige kerstdogern toe en een sportief 1978.

hiet ieugdbestuur

Ruime sortering in
OUDE EN NIEUI{E
ANSICHTKAARTEN
Ook ruiling is mogeli ik bi i

V.V.V.-HOLT{ERD
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KMTSVRIENDEN EN -\NIB\DTITIEN,
0p de ledenvergodering von de y.v.y. C0I$ORDIA is gesproke-n over
de mogeliikheid von troining voor ieugdkootsers. Hiermee is nu
op zoierdogrorgen lO dec. or 8.3O een begin worden gemookt in
de Gym.zoot o.I.v. Jitse Veldemo en Douwe Kuipers. Deze troinin-
gen iullen plootsvinden gedurende de winterstop von de voetbollers
tot + I roort.
0p 6ze ochtenden zol worden getrocht om de ieugd de eerste be-
ginselen von de kootssport bii te brengen.
De lestiiden zu.Ilen ols volgt worden ingedeeld:
-i-eugd von 9 f/.n 'l'l ioor 8.30-9.30 uur
, ,gd von 12 f/n 16 ioor 9.30-11.00 uur
Yorés orle leeftiideó ll.00-12.00 uur
0p veler verzoek ís "t nu ook de mogeli ikheid voor de domes om

de kootssport te leren kennen, zodot ze op de komende ledenpor-
tiien mee kunnen doen.
Aon het eind von de voetbolkompetitie, omstreeks holf mei, zoL
de kootstroining op het veld worden gehouden en kri igt de ieugd
de gelegenheid om in kompetitie-verbond te kootsen. Nodere mede-
delingen hierover worden nog bekend gemookt.
KOMT IN GROTE GETALE !:
TOEC'AI|G G R A T I S !! D.Kuipers.

BE}IALVE Ol.lZE BB(EI\DE ARTIKELEN,
BIEDEN T.'IJ U OOK EEN SORTERING
AAN VAN o.oo

T r i m s c h o e n e n leer en skoi
Bolletschoenen
Bosketbolschoenen
Schippersklompen

blonk en zwort

ZI{EEDSE KLOl,IPEN
HEr iÍïLct.t Zoq-

ALLE SOORTE{ I-AARZEI,I

vonor 22r5O
voor groot en klein!

=a,tEEEl?gRraWaling DykstrastÍritt€ 7-8
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DORPSBELANG HOLWERD ORGANISEERT''HISTORISCHE WEEK"

In oktober hield dorpsbelong von Holwerd voor het eerst een ver-
godering met de verenigingen die zich bi i de secretoris hodden
oongemeld. Von deze l5 opgegeven verenigingen vroren er 12 oonríe-
zig. DoeI von deze vergodering wos om een beter onderling con-
toct te leggen tussen de diverse verenigingen en om te proberen
de octiviteiten te plonnen.
In zrn openingswoord sprok voorzitter L.von Duinen over het gro-
te oontol verenigingen in Holwerd, moor dot er niet olti id ge-
sproken.kon worden von een bloeiend verenigingsleven in ons . U
dorp omdot er vook weinig overleg en contoct is tussen vereni-
gingen onderling en hun Ieden.
Hi i hoopte dot het oontol verenigingen dot zich heeft oongemeld
nog zol toenemen, zodot hun odres bekend wordt en ook deze ver-
enigingen kunnen worden betrokken bii dit overleg. Dit is ook
belongri ik omdot bi i de secretoris von dorpsbelong vook wordt
gevroogd noor de secretorioten von de verschillende verenigingen
in Holwerd.
De voorzitter vroeg verder of er belongstelling is om deel te ne-
men oon de z.g. "historische vreek" die dorpsbelong von plon is
dit voorioor te orgoniseren.
Het is de bedoeling om deze week een tentoonstelling te houden
von foto's von oud Holverd en net nedeverking yon een oontol
deskundigen te koeen tot b.v. een forilieonderzoek, vroegste ge-
schiedenis von Holverd, dio's, historie l9e eerr in Holverd enz.
0p de verschillende ryonden zullen de verenigingen in Holverd
een bi idroge kunnen leveren door b.v. ruziek, zo,ltgt toneel enz.
De oonwezigen woren hierover zeer positief en goven groog hun r ,..medewerking. .1,/'
0p een volgende vergodering zullen nodere detoils en doto worden
besproken. De vootz. zei verder dot met medewerking von dorps-
belong een fotoboekie zol verschiinen von oud Holwerd. De heren
E.de Vries en G.Germerood ziin druk bezig om dit boekie te vol-
tooien.
Vervolgens geeft de voorz. de vergodering de gelegenheid om de
ogendo oon te vullen. .

Eén Koninginnefeest? Mevr. E.E.Elzingo-von Hulst vroeg of dorps-
ffiing kon verlenen om te komen tot een gezo-
menli ik feest von de kinderen op Koninginnedog von de openbore
en christeli lke school.
De voorz. ontwoordde dot dit voor dorpsbelong een moeili lke
zook zo1 worden omdot beide scholen hierover een verschillend
stondpunt innemen. "Het ligt meer op de weg von de beide ouder-
commissies om dit te orgoniseren."



Dhr. H.Boumo von de Chr.0roniever. vertelde dot z$ díf feest voor
de chr.school de ofgelopen ioren hebben georgoniseerd. "ltloor we
zíin best bereid hierover in contoct te tieden met de o.r.school."
Verschillende oonwezigen iuichten deze somenwerking toe en zeg-
gen hierover op hun school te zullen spreken op de komende
vergoderingen.
AIIes op één ogendo. De heer D.Diikstro vindt dot diverse octi-
@ringenVonVerschi1lendever.inHoIwerdvook
somenvollen en vroogt of het mogeli ik is om te komen tot een cen-
trool odres woor een ieder ztn doto door kon geven of novrogen.
De hele vergodering is tt hiermee eens en de secr. von dorpsbe-,
long D.Kuipers stelde zich hiervoor beschikboor. Tevens wordt §,/
voorgesteld om een kost ie te plootsen oon de muur op het Bosmo's
plein noost Willemse woorin iedere vereniging hoor nieuws kon
ophongen. Verder zoL zo nu en don de ogendo geplootst worden in
de Nieuwe Dockumer Couront en in het dorpskront ie.
Bibliotheek in Postkontoor? Mei. D.Biermo vroogt wot er goot ge-

ooi. Ze wi ist hierbi i op de Èroppe
behuizing von de bibliotheek in Holwerd en stelt dot het post-
kontoor hiervoor een geschikt onderkomen zou kunnen bieden.
De vergodering is het hiermee eens en vindt dot dit gebouw zo
spoedig mogeliik een bestemming moet kriigen. De voorzitter ont-
woordde dot het gebouw in honden is von domeinen en dot het op
korte termiin zo1 worden verkocht. Hii wiist hierbii op de be-
stemming die het gebouw heeft gekregen bi i de verleden ioor ge-
houden insprook over de kom von Holwerd: woongebouv met mogelijk-
heid tot winkelpond.
Hi i zou echter groog zien dot dit gebouv ols geneenschopshuis
gebruikt zou kunnen yorden, ordot het voor diverse doeleinden
geschikt is. Hii viist hierbii echter op het feit dot men reeds,.
oonwezige gebouven, zools het "Sintrum" niet moet posseren en \b/
dot overleg aet de nensen die dit hebben opgezet ploots moet
vinden voordot er verdere definitieve stoppen worden ondernomen.
Enkele oonwezigen wiizen op de volstrekt verschillende mogelijk-
heden von deze gebouwen en zouden groog zien dot dit oude post-
kontoor mede dooÍ z'n monumentqle oonwezigheid in het dorp, be-
houden zou bliiven voor de gemeenschop.
Tenslotte bedonkte de voorzitter de oonwezigen voor hun belong-
stelling en sprok de wens uit dot qon de volgende vergodering
in nog grotere getole zol worden deelgenomen.

De verenigingen die zich tot nu toe nog niet
opgoven, vrogen wi i olsnog dit te doen bi i
de secretoris von Dorpsbelong D.Kuipers,
Morgenzon ó, Holwerd.



Het grootkopitool onder oonvoering von imperiolistisch Ameriko
houdt niet àp om ons te tonen hoe "menseliik" ze ín werkeliikheid
is. Zo hebben ze nu weer een zeer vernuftig wopen somengesteld
dot rechtstreeks tegen mensen gericht is. Zeer Iogisch vonuit
hun gedochtengong, wont de mens is voor hun overtollig geworden.
De werkloosheid en de rqtionqlisering hebben de menseli ike or-
beidskrocht in grote mote overbodig gemookt. Men zol misschien
een situotie scheppen, woorin men met deze ofschuweli ike wopens
mil joenen mensen kon vernietigen, die een bli ivende belosting

.-voor het zokenleven ziin geworden.
t*t menseliike von dit-wopen is woorschiinliik-ook gelegen in

het feit dot de gebouwen en ondere moteriolistische bolwerken
onbeschodigd bliiven. Dit mog voor de "christenen" geen orgument
zi in om zièh te onthouden von protest omdot hun kerken zouden
bli iven stoon.
Bovéndien is voor velen ieder wopen bli ikboor menseli lk o1s het
moor sebruikt wordt tesen de "onmen";l*i5;.r:"il::?ï"illi...D.A.,

onder druk von links,zích

NEUTRONENBOM . EEN MENSELIJK IIIAPEN?

wel geschoord in het komp

h E H von tegenstonders, moor
het is zeer twi !felochtig
of we uit die hoek een luid

Lï,t

H rn El E lZdtu v' l" :-.'

H E EE,E, gg lí"::';,5i"H"::il;:l'::,"
li [l E| tr]\ EIE/! 0- moterióristiséhe vrienden.íl/h ilii;;;"n oon belostinssi\-. itn n/ZZí uit iorden oon belostinoqel-

in de bodemloze zqkken von

N l:-::r:rr:l:il::l"n-ll,l'nxYlÍ vertokte concerns, zools
ë.n,':,", DL:I:^- í^r^U+-^-i^^\ +^

ilttt, -->rSr t--i
.-,.-'"({W-- O*Or,',' Philips (elektronico) tot-\- .\: Sherr'(benzine), gesiort.

,,aetukkíobtiií.o@rtoddake6onhE*haittsd" Zii he6ben ef Oiléen mOOf
belong bij de sponningen
verder op te iogen, tenein-

de zich te verzekeren von nog meer ofzet von hun moorddodige
produkten.

Onderzoekingen hebben oongetoond, dot de wopenindustrie zo cor-
rupt is, dot de Moffio doorbii vergeleken een podvinderii is.

In deze keten von oorlogsdreiging en bewopening vormt de neu-
tronenbom een buitengewoon gevoorliike schokel.



Door de mogeliikheid von het inzetten von de N.-bom op kleine
school zol men gemokkeli iker over kunnen goon tot het gebruik
von de N.-bom, zodot hiermee de "otoomdrempel" wordt verloogd.

Gelukkig hebben velen hun protest reeds loten horen, wooronder
grote groepen uit kerkeliike kring, sociolisten, kunstenoors,
orbeiders, mensen uit het onderwiis, iongeren en vele onderen.
Ook het Interkerkeli ik Vredesberood heeft duideli ik gemookt
hoe groot de verontrusting is.
Voor verdere informotie kon men zich hiertoe wenden, het odres
is: I.K.V. Celebesstroot ó0, Den Hoog.

1.,t.én dezer dogen komen wi i met een hondtekeningli ist bi i U oon
de deur. Hierdoor wordt U in de gelegenheid gesteld uw mening
kenboor te moken.
Bedenk wel, dot wie niet tegen dit wopen protesteert wordt ge-
ocht er voor te zíin, een tussen-oplossing is niet mogeliik.

Douwe Kuipers.

PRACHTIG FOTOBOB(JE OVER HOLT.'ERD

Deze moond is er een boekie verschenen, dot stompvol stoot met
foto's uit het oude Holwerd. Hotel de Gouden Klok, de winkel
"het worenhuis", de boot von kopitein Goffe Germerood, het Spoor,
het Amelonder Veerhuis enz. 47 blodziiden vol.
Het is een uitgove von de Ver. Dorpsbelong von Holwerd in somen-
werking met de prentbriefkoort verzomeloors E.de Vries en G.Ger-
merood.

.!{et boekie is te verkriigen bii G.Germerood, },l.Dykstrostr.20 en
t*e pri is is f 12,50. De boten zullen worden gebruikt om iets von

de oude historie von Holwerd te doen herleven.

PEUTERZML ''U5 EARSTE BIGJIN"
0pnieuw kunnen er enkele nieuwe peuters op onze peuterspeelzool
geplootst worden.
AIs U belongstelling heeft kom don gevroon eens longs met uw kind.
De tiiden ziin voor de iongste groep moond. en woensd. von 9-ll
uur en voor de oudste groep dinsd. en donderd. von 9-ll uur.
Voor inlichtingen bellen noor

S.Kuipers nr . 1694
M.Kon nr. I 384
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