
38
uNr 1981

Kontaktblad,

aoor

Holwer d, e.O.

t
lltR§CIllJl{I ttlll'lÀAL lll Dt [.Rlt tAAll0tll

à&

GEEN DOEMDENKEN, I{EL GOED MDE}I(EN.

Het is een slecht lond yoor de toekorstvenrochtirlgen ontbreken.
Wonneer men de kront leest of luistert noor rodio of t.v., don
zou men bi ino tot de conclusie komen dot wi i bezig zi in om met
elkoor het moeros in te dwolen. tíoor men ook komt, woor men ook
goot, het is ol recessie wot de klok sloot. Vondoor mogeli ik ook
de veel gehoorde kreet: "Doeqdenken".
fs het eén modewoord? WoffilTffiee bedoeld?
De ouderen onder ons die weet hebben von de prestotiedrong en
soomhorigheid von no de oorlog om te bouwen oon een nieuwe somen-
Ieving en een welvorend Nederlond, vrogen zich mogeliik of: Woor-
voor hebben wi i ons ol die insponning getroost.
De iongeren kennen echter olleen de open welvoorts-somenleving.
Over hen wordt nu door de ouderen het net von het doemdenken ge-
sponnen.
Iíot heeft de welvoort gebrocht?
Eenzoomheid, drugs en dronkgebruik, boldodigheid, geweld, enz.
Stroks breekt de vocontietiid weer oon. Een periode om tot rust
te komen. Er is weer ti id en ruimte om oondocht oon elkoor te
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schenken. Tiid en ruinte voor bezinning.Ook doorno yeer tiid en
ruimte om weer met frisse moed oon de slog te goon, met hoop
voor de toekomst.0m de uitdoging oon te durven er somen iets
von te moken.0m somen weer te bouwen met nieuw elon.
Ons ofvrogen: "Kunnen en willen wi i met elkoor, met onze wel-
voolt en ri ikdom nieuwe wegen zoeken en goon, gericht op een
Ieefbore toekomst in een vri! lond. Don verdwiint het doemdenken
en vinden wii weer inspirotie om vol moed verder te goon.

l'íonneer wii de oude kinderversies rezen, don is het merkwoordig
dot dit doemdenken ol zeer rong bezongen is in vere oude kindei-
lied ies.
fn vele von die oude kinderliedies, geliefd en gezongen, goot er
veel stuk en mislukt olles. - 0.o.:

Berend Bot ie ging uit voren
Met ziin bootie noor Zuidloren.
De boot sloeg om,
Nooit kwom Berend Botie weerom.

_t

"doemdenken" echt

0uwe Jon en ....



Ouwe Jon en ionge Jon
Die gingen somen pompen.
Ouwe Jon die brok ziin been
en ionge Jon ziin klorpen.
Door wos eens een ronnetie, die yos niet viis,
Hii bouwde ziin huisie oI op het iis.
't Begon te dooien en niet te vriezen,
Toen moest dot ronnetie zíin huisie verliezen.
Jon Huygen in de ton,
een hoepeltie er or.
Jon Huygen, Jon Huygen,
en de ton die viel in duigen.

Er zoten zeven kikkert iesol in een boerensloot.
De sloot die wos bevroren,
de kikkerties woren hoost dood.
Zi i kwekten niet , zíi kwookten niet
von honger en verdriet.

Zo zongen en zingen kinderen ioor in, ioor uit, met veel plezier:
Aoltie zot op een pooltie,
'Hip', zei het pooltie en

Je zou bi ino denken dot de boodschop

Het geeft niet wot ie'doet of 'yot ie onderneemt, het is ollemool
voor niets, zinloos, olles goot toch kopot.
Toch zingen kinderen deze vers ies met plezier. Zi i genieten von
olle gewone kleine dingen von de dog. Von de zon èn de bloemen
en het spel. Zii leven nog met verwochtingen, met hoop voor de
toekomst. Zíi hebben nog toekomstdromen.
Ontbreken die mogeliik bii ons?

LIISEBOI'íEN OP DE TERP

0p I opril ziin op de Terp Lindebomen geplont door de zesde-
klossers von de beide logere scholen.
Terecht mogen en kunnen wii trots ziin op deze oonkleding von de
oude kern von Holwerd. Voor het bestuur von Dorpsbelong wos dit
in het biizonder een verheugend gebeuren.
In de somenspreking met Burgemeester Visser en Wethouder de Hoop
op ll september 1980 wos dit een von de wensen die het bestuur
von Dorpsbelong oon de orde stelde.
Wii ziin heel blii met deze oonplont die een verfrooiing von het

Yeg Yos Aoltie.
von oI deze versies is:
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dorp Holwerd betekent.
Èàt'h"i-roài ons nog plezieriger rookt, is de goede verstond-
houding en somenwerking ret het College.
De gepiontte bomen Yoren voornoleliik-Leilinden longs de bestro-

. iini irn Liisterbessen en ileidoorns ier olzoring vo.n het speel-
grolveld. óp ""n ludieke viize yees Burgereester Visser op de
Ërede functie von boren en étruiken in het biizonder, en von het
openboor groen in het olgereen.
}li I hopen ret Burgereestér Visser dot de kinderen niet olleen
hun medererking gegeven hebben bi! het plonten von deze bomen,
moor dot zi i die ofs hun eigen boor zien en zelf hier op goon
possen.
Ter herinnering oon'deze Boomplontdog werd oon elke deelnemer
een poster uitlereikt. Meester Kon en meester Bongo kregen beiden
von burgemeestér Visser een boek over de notuur oongeboden.
De iongé boomplonters von Holwerd zullen zich dit ludieke gebeu-
ren von I opril l98l zeker nog long herinneren.
Hieronder vindt U enige bi izondere wetenswoordigheden von de
Linde en ziin functie t.o.v. de mensen:

De linde behoort tot de weinige boorsoorten die iedereen kent.
Ze wordt veraeld zorel in de literatuur ols in stuiversromons.
Hier en door vindt ren in ons lond zeer oude boren zo tussen de
400 en 700 ioor. Bii boederiign ziet ren Linden vook ols scho-
duw-bomen. ór HotrLaídse lindei(gesl€chtsnoor) Tilio Europoe komt
in ons lond het meeste vooÍ* Dermeest gekweekte vorm-hiervon is
de koningslinde. De koningslinde kon + 25 to+ 30 meter hoog wor-
den. Zii-wordt veel geplont-longs bouTevords en op korokterestie-
ke plootsen. In Oisterwiik (N.Brobont) vindt men het beroemde
romontische Trouwloontie. In het londeliike Niowier vinden-wii
"De Linepoed". Het is een door linden overhuifd en met kleine
gele friàse drie-lingen geploveid pod woorover in vroeger.ioren
bruidspoort ies zich noor de kerk begoven
En thons ziin in Holwerd op de Terp rond de oude dorpskern ook
Iindebomen geplont. In oude nederzettingen wos er vook een kern
beplont met linden. 0nder deze linden Vergoderden de dorpoudsten.
Door nomen zii belongriike beslissingen en sproke! ef recht. De
koningslinde heeft groot heldergroen blod. In de herfst verkleu-
ren knoppen en twiigen roodochtig. Het hout von de linde is
zocht en wit. De frooie linnenbost leverde vroeger de grondstof
voor ruige motten.
Het hout-von de linde is zeer geschikt voor het moken von teken-
borden. In het zochte hout ontbreken n.I. de groeinerven.0m die
reden wordt het ook gebruikt voor houtsni iwerk en binnen-betim-
mering von oude gebouwen. Broodplonken worden ook vervoordigd



von lindehout. Door het ontbreken von netven bliiven geen voed-
selresten in de groeven ochter.
Ziedoor in het kort iets over de Linde.

Het bestuur.

HET POSïKANTOOR.

Reeds een oontol keren hebben wii geschreven in ons Kontoktblod
over de moedwillige vernielingen en het vondolisme in ons dorp.
Tot onze spiit moeten wii dit nog eens doen.

Bii- en in het postkontoor wordt elke week in de ovonduren en
ook 's nochts gerotzooid, vernield en moedwillig beschodigingen
oongebrocht oon deuren en koziinen, zelfs worden romen ingeslo-
gen.
De onderhouds- en reporotiekosten zi in hierdoor dermote gestegen,
dot dit voor de posteriien niet meer occeptobel is. De directeur
von onze regio overweegt om de ho1 te sluiten voor het publiek
von's ovonds 18.30 uur tot's morgens 9.0O uur. Dit betekent
heel duideli ik dot de service die de P.T.T. tot nu toe verleende
oon de Holwerders, voor een groot deel kort te vervollen.
De toeristen en onze gosten die gedurende de zorer longer of kor-
ter op de ctrping stoon, kunnen 's svonds niet reer bii het
Postkontoor terecht voor postzegels en evenrin or telefonisch
contoct te onderhouden ret gezinsleden, vrienden en kennissen.
Ook onze dorpsgenoten die zelf geen telgf.oon heÈben kunnen don
ook niet meer no 18.30 uur op het postkontoor terécht,on fomilie,
kinderen, of in noodgevollen de dokter te bellen.

DORPSGEI.IOTEN I'íOET DIT MJ ZO ??????

Ziin wii'met elkoor niet in stoot om te voorkomen dot de open-
bore voorzieningen benut worden voor het botvieren von verniel-
zucht en ogressie? l{oeten wi i toestoon dot deze voorzieningen
gesloten worden op tiiden roor aogeliik de behoefte om er gebruik
von te moken het neest dringend is?

Bestuur Dorpsbelong Ho1werd.

I'IANDWERKCLUB.
ó opril iI wos het olweer de lootste middog von de hondwerkklub
von de Vrouwenrood onder leiding von de domes P.Koopmons, J.
Steensmo, A.Biermo-Londheer en R.Stie1stro-v.d.Veen. 23 niddogen
woren we in de consistórie von de Doopsgezinde kerk.
Als bliik von woordering werden deze domes in de bloemeties ge-
zet door de hondwerksters oi*liÍ. gezellige - lootste middog.
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Tien drooiorgels konen don noor Holwerd
nemen.
Zo'n concours is oI uniek voor Holwerd,

op hieroon deel te

omdot dit meestol in
een stod gehouden wordt.
Dit concours is finoncieel mogeli ik gemookt door het' gehele
bedriifsleven, porticulieren en verenigingen te Holwerd; de
drooiorqelclub "GAVIO|-I" te Leeulrorden, en de qemeente Westdrooiorgelclub "GAVIO|-I" te Leeuworden, en de gemeente West-vnlÀvL- ev EvvvwY-Yvrl,

dongerodeel, die goront stoot tot een bepoold bedrog.
Don nu een oproep oon olle inr+oners von Holwerd: I'{AAK
GEBEUREN EEN GROOT FEEST EN STEEK ALLEI{AAL DE \í-AC'GEN

's Middogs von 4 - 5.30 uur is er een grote shov in het dorp.
De orgels stoon don in de stroten yon Holverd opgesteld.
's Avonds is don het "Drooiorgelconcours Holverd '81" op het
compingterrein "de Keege'. Aonyong 7 uur.
Verder rerken, nog ree de beide ruziekkorpsen "CRESCENDO" en
,'DE BAA,IIN'"

P.S.
Don nog een vroog nomens
dog eerder winkelen, don
BIJ VOORBMT DAM !

de winkeliers: go 's morgens of een
kunnen zii ook hiervon genieten.

Het comité
"DRAAIORGB-COI€OURS HOLWERD

V.V.V. - WESTDOI\EERADEEL

Woensdog ó mei orgoniseerde de rederi i l{oddenvoort b.v. Amelond
in somenwerking met de WV Westdonderodeel, een boottocht op de
l,íoddenzee. Deze tocht wos bedoeld ols verkenningstocht, om de
deelnemers te loten zien wot er leeft in de l{oddenzee, en hoe
het Wod bi i ieder uur verondert met vloed en eb. Voor deze tocht
wos een enorme belongstelling zodot wi i heloos nog liefhebbers
moesten teleurstellen om oon de tocht deel te nemen.
Precies op de vostgesteld ti id (2.00 uur) vond de ofvoort ploots
vonof de Holwerder pier en werd koers gezet noor Amelond. Direct
no de ofvoort gof de informoteur vio de microfoon voorlichting

VAN
UIT
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over het reisschemo, terwi i1 men dit genoqgfi ik oonhoorde bi ! een
lekker bokie koffie, oongeboden door WV (W.D.), welke geserveerd
werd uit de keuken von de Fom. Boven, eigenoor von het schip "De
Wotergeus", die deze dog de boot grotis beschikboor hod gesteld
voor het WV.
Ti idens de reis gof de kopitein conentosr over de dingen die er
te zien vroren op het l{od. De voordiepte von de geul vorieerde von
I meter tot 2O meter. Dit verd electronisch weergegeven in de
stuurhut. Hii voeren eerst door tot de Bollumerbocht. Hier log
een grote zondzuiger, die het zond vio een pi ipleiding opspoot
noqr de voste rrsl voor de diikverhoging. Hierdoor wos het Mo1en-
got ofgesloten, en moesten wiI iets terug. Vio het kikkergot kwo-
àen wi i bi j de zeehondenploot, víoor zo'n 25 zeehonden logen uit
te rusien, wot een boeiend schouwspel wos, en woor meni.g plootie
werd geschoten om de dieren vost te leggen op de foto. Vonof hier
zetten.wi ! koers noor de Bosploot op Terschelling. Hier werd een
uur oongelegd woor men de benen kon strekken om schelpen te zoe-
ken of de vogels gode te sloon. Zelfs woren er enkelen die pro-
beerden om een visie te vongen.
0m tuim ó uur werd de terugreis oonvoord. Hss het zicht eerst
niet zo bi izonder, op de terugreis ríos er ruin zicht met veel zon,
zodot de zonoonbidders ook nog voldoende oon hun trekken kwomen.

Bii ons altiid
0pen-llag

VOOR:
TRIUFIETSEN DRIEUIELERS
AUTOPEDS SKELTERS
ROLSCHAATSEN ertz. eÍuz.

UW ADRES :

,,' ;uliorteltsi' ",r N rrolsEnD

S t OERD DILKLI ANrroLsEnD

Pollewei 14
Tel. A5197-l3lZ



Op de terugreis wos er een von de gosten die norens olle Possq-
giers donk-brocht oon de kopitein én \Aff W.Dongerodee1 voor de
prochtige reis die hen wos oongeboden - ik heb dit rrcg te zeg-
g€nr oldus de spreker, HET WAS GEWELDIG EN HET IS VAI'I HARTE AAN
TEBEVELEN-opplous!
0m ruim 8 uur oriveerden bre weer oon de steiger in Holwerd, ríoor-
no een ieder ruim voldoon huiswoorts keerde.
P.S.
Door deze zeer gesloogde tocht zi !n wi i met de heer Von Boven
overeengekomen om iedere week in het weekend kleine trips.te
houden, terwiil er in de week grotere reizen op het progrommo
stoon. Ook voor groepsverbond is de boot beschikboor.
Het WV-kontoor te Holwerd verstrekt U goorne oIIe inlichtingen
over pri izen en boekingen.

SPORTHAL
In het vorige nummer von dit blod zi in we
de beweegredenen von het streven noor een
ook verteld dot er een oontol kommissies
noemd zíjn, die moesten onderzoeken:

uitvoerig ingegoon op
sporthol. l{e hebben

binnen de werkgroep be-

WASAUTOMATEN - CENTRIFUGES _ TELEVISIE _ STOFZUIGERS -
RADIO _ DIEPVRIEZERS _ KOELKASTEN

Uit onze kleine huishoudelijke

artikelea:

Nu ook droogbloemen en
dnoogbloemst ukjes.
Voon vaasjes en sienpotten
(b.v. Keuls blauw en Fnies
aardewenk) kunt U ook bij
SONJA tenecht.

vln
VAN SINDEREN

KOFFIEZETAPPARAAT
2 tot l2 kopjes van f 89,50

NU VOOR ffiTtr

lnstall.bedrijf
Gas-Water- Electra

Antennes
Dakbedekking

Bliksemafleiders
Zinkwerk

HOLWERD TEL.O5YN4326



o. subsidiemogeli ikheden r'b. finonciëlemogeli ikheden ic. technische osoekten
d. ploots ,on ,""tiging (is er ín 2e instontie oon toege'ioegd).

Deze punten ziin nu oll.enool onderzocht en geheel of gedeeltelijk
ofgerond.
T.o.v. de subsidiercgeliikheden kunnen rre gerust stellen dot de
potten leeg ziin, (rcgeliikheden vio I.S.P., A.C.l{., Min.v.Socio-
Ie Zoken ziin rorenteel niet oonwezig). Het enige vo! hiervoor
rest ziln uot kleinere bedrogen door N.S.F. en Totor/Lotto be-
schikboor gesteld en.wellicht nog een kleine biidroge door de
combinotie-Provincie/Gemeente. Hlerdoor wordt oÍ geliik één ding
duideliik, n.I. dot een evt. Sporthol olleen te reoliseren is in
Stichtingsvorm. Onze gemeente, zools bekend een ort.l2 gemeente,
kon het zich niet veroorloven de exploitotiekosten von een Sport-
hol, díe 2 à 2j| miljoen goot kosten, te drogen. Een stichting
(initiotief von portikulieren) kon veel goedkoper bouwen. l,le den-
ken n.I. in de le ploots oon een z.§.ít.- "KIubhoI" (wel of niet
voor multi-funktioneel gebruik geschikt). tíot is een KIubhoI?
Dot is een sporthol woorbi i de extro fociliteiten en extro luxe
ofwerkingen die bii gereenteliike bouv yoorgeschreven zíinrochter-
wege ziin geloten, zonder dot de kyoliteit in het geding komt.
Bovendien roet een gereenteliike Sporthol geschikt ziin voor het
geven von onderriis. HeJgeen éveneens een Éostbore zoók is (denk
oon de oonschof von turntoestellen, ringen, rekstokken, touwin-
stolloties en ondere voorgeschreven vooizieningen). Een stichting
kon zelf bepolen wot noodzokeli ik is quo inrichting en is duide-
liik minder oon voorschriften gebonden. .

0nze finonciëIe mogeliikheden (o1s stichting) ziin uiteroord-ook
beperkt, moor wi i hebben een oontol mogeli ikheden om een sport-
hol te reoliseren. Ten eerste is door de mogeliikheid om de hol
zelf te bouwen. Uitgoonde yon de situotie in Holwerd, en dot is
oonbouw oon de bestoonde gyn-zoolokkon., betekent dot een bedrog
von c.o. f ó00.00Or- (*ii noken don gebruik von de 2 bestoonde
kleedlokolen). Dit bedrog is don proktisch kole roterioolkosten.
Wi i goon er doorbi i vonuit dot de grond yoor een synbolisch be-
drog door de gemeente ter beschikking gesteld wordt. 0ntsluitings-
kosten, verhordingskosten, bouwri ip moken, beplontingen, riole-
ring, etc. Dit olles is in Holwerd niet meer nodig (is oI gebeurd
of oonwezíg). Trekken we hiervon of de bedrogen, die vre vio de ol
eerder genóemde konolen denken te ontvong"n Ën we rekenen doorbij
nog een flinke bi idroge uit de eigen bevóIking (we komen hierop
nog noder terug), dgn resteert een bedrog (moet geleend worden
op de kopitoolmorkt), dot mogeliikheden geeft. We kunnen don n.I.
proktisch quo boten/Iosten-verhouding quitte spelen. Uiteroord
hebben we, om dit bedrog op de kopitoolmorkt te kunnen lenen,

t
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De wonderen zijn de wereld niet uit. Ze
gebeuren onder het oog van uw Echte
Bakker. Bleek en koud gaan de deeg-
stukken voor bollen en mikken en slof-
fen en punten de oven in en... komen
er als gouden broden weer uit !

Dat wonder herhaalt zich in de Echte
Bakkerij dag aan dag. Kom dat zien!
Liever nog: kom dat proeven !

ïel. 1283

gemeentegorontie nodig.De si-
iuoties in Ternoord en Hontum
liggen veel moeilijker. In
Ternoord b.v. moeten terrei-
nen nog oongekocht worden het-
geen (bij novroog bii Prov.
outoriteiten en Stootsbosbe-
heer) nog ioren kon duren.Men
spreekt zelfs over 5-10 ioor
voordot een sportveldenkomPlex
oldoor gereoliseerd kon worden.
Quo bouvkosten komt men zowel
in Ternoord ols Hontum oon
oroktisch de dubbele bouwkos-
l"n ("o 1,2 mili. gulden). Ter-
noordrdoordot olle kosten t.o.
v. bouwri ip moken, grondver-
werving etc. erbii geteld moe-
ten worden, evenols het mislo-
pen von de' Gen./Prov.subsidie.
Door de vertroging von oonvong
v.d. bouw in Ternoord moet re-
kening norden gehouden met een

loorli ikse bouvmoteriolen-
iti lging von minstens lVl.
Honium heeft geen mogeli ikhe-
den tot gehele zelfbouw. De
exploitotiekosten in beide
dorpen zullen don ook minstens
f 80.000r- per ioor bedrogen.
T.o.v. de techn. ospekten kun-
nen we stellen dotrno vele
spo rt holIe n- bezic ht ig i nge n
(ook zelfbouwhollen woren
doorbii) .n het doornemen von
div. voorschriften, dit onder-
werp ofgerond is en we in gro-
te Iiinen hebben vostgesteld

hoe een dergeliike hol er uit moet zien. Het in 2e instontie toe-
gevoegde onderwerp "Ploots von vestiging" is het grote probleem
àot ols een rode drood door olle besprekingen heeft gelopen. Toen
op de lootste vergoderíng (22-4-81) met de voltollige komm.'over
dit onderbrerp (Teinoord óf Holwerd) gestemd moest worden, stookten
de stemmen. Onze teleurstellende konklusie wos don ook, dot on-
donks de duideliike feiten bliikboor ondere belongen prevoleren.
Wii hebben hierop oon de Wethr voÍt sportzoken gevroogd om binnen



14 dooen met een ontwoord en stondpunt te komen t.o.v. deze mote-
rie. Ín de roodsverqoderinq von 7 neí i.1. is er inderdood een
ontwoord geweest. U-heeft àit wellicht'gelezen in het F.D. dd 8-5
of de N.D:C. dd 17-5. Zo niet don kunt U in onderstoond stuk een
Ietterliike kopie lezen von het F.D. krontenknipsel.
COLLEGE VINDT: HII{ERD GESCHIKSTE PI-AATS V00R SP0RTML IN WEST-
DOIIGERADEEL. -8. en l{. von Hestdongerodeel "hebben de indruk" dot
Holwerd finoncieel de reest oontrekkeliike ploots is om een sport-
hol te bouwen. Een definitieve keus is nog niet gedoonrmoor we1
is in ontrerp-besterringsplonnen von Holverd zowel ols Ternoord
rekening gehouden net plootsing yon een sporthol. Dit ontwoorden
b.en w. op vrogen von de froctievoorzitters von de rood.
Weth. J.de Hoop vertelde overigens tiidens de roodsvergodering
von donderdogovond, dot'de commissie die uit de bevolking is ge-
vormd ter bevordering von de bouw von een sporthol, er nog niet
uit is in welk dorp men de hol geroliseerd wil zíen, Ternoord of
Holwerd. "Koortlyn hot op in georkomste fon dízze kommisie bliken
dien, dot de mieningen h'iiroei ferskille. Doe't it op stimmen oon-
koom, wie de 0tsloch fifty-fifty", oldus de heer De Hoop. B.en vr.
hebben in eerste instontie echter een voorkeur voor Ho1werd, ort:
dot het erop Ii ikt dot de bouw door goedkoper en sneller kon ge-
schieden don in Ternoord. De roodsleden drongen gisterovond oon
op een spoedige reolisering yon de sporthol. olíestdongerodiel hot
der grut ferlet fon'.
P.S. U moet zich we1 reoliseren ols U dit gelezen hebt, dot het

bovenstoonde op 12 mei i.I. is geschró".n. '

KON. NED. E.H.B.O.-VER. AFDELING HOLWERD

U hebt ollen vost wel in de kront gelezen dot de E.H.B.O.-vereni-
ging ofdeling Holwerd bi i de provinciole wedstri iden in Drochten
een derde priis hebben gelronnen, voor de vereniging is dot no-
tuurli ik geweldig.
0p deze wedstriiden worden ongevolssituqties nogespeelt die doge-
liiks om ons heen kunnen gebeuren, en hieroon kon de E.H.B.O.-er
hoor of ziin kennis toetsen.
Het is notuurli!k toneelspef, moor de werkelilkheid is onders.
U leest het dogeliiks in de kront: een kind dot zich verbrond,
iemond volt von de trop, weer een onder goot met de brommer onder-
uit, verstikkingsgevollen, en verder oI de verkeersongevollen.

W i s t U .... dot.er meer ongevollen gebeuren in en om de
woning, bii sport en spel, don in het verkeer?

Kunt U bii dergeliike ongevollen, zomoor goede hulp geven?
Kunt U hevige bloedingen stelpen, odemholing veilig stellen,



een botbreuk voorlopig behondelen, kunstmotige odemholing toe-
possen.
Denk niet: Dit kon ik niet, ooor doe en volg een E.H.B.o.-cursus.

Slechts ló lessen von elk 2 uux hebt U nodiq om E.H.B.O.
te leren, doorno (or het diplono te behoudei) elk ioor 8
Iessen.
De lessen yorden gegeven door Dr L.C.Moltho.

Bi i vordoà1de deernqre beginnen re orstreeks september in het
Groene Kruisgebouy te Hohverd op dinsdogovond om 19.45 uur.

Ook ziin we von plon een cursus reonimotie, d.w.z. de leer von
h-ortqossoge !e geven, hier is geen E.H.B.O. diplomo voor nodig.
l{enst U, no dit te hebben geleien, nog verdere'inlichtingen, ófwilt U zich voor een (of meer) cursus(en) oonmelden don kuni U
zich vervoegen bii:

M.Joustro-v.Hulst tel. 05197-1429
A.Buwoldo-Westro tel. 051 97-1571

VAN DE C}R. GEI{. ZA]GVERENIGII€

De Chr. gem. zongvereniging "Looft
het zongersfeest von detKon. Chr.
eerste priis in de ofd. C.
Von horte gelukgewenst met dit

den Heer" olhier, behoolde op
Zongersbond te Leeuworden, een

prochtig resultoot.

BESïUURSSAMEI.§TELLII.G VAN DORPSBELAIS
Voorzitter : Ti.Terpstro, Elbosterveg 32, tel.1441
Secretoresse : J.D.Hiddeno-Noordenbos, l{edvert l, tel.l370
Penningmeester: Ch.v.d .l{ey, Beyertstroot 54, tel.2016
Contoctodres : P.Stie1stio{)Iívier, Herningoveg 6, tel.ló50
Overige be-
stuursleden ; F.Boumo, Beyertstroot 95, teI.I7l3

S.Meiier, Elbosterweg 21, tel.2031
J.R.Moormon, Achter de Hoven ló, teL.1876

**,r****.r.r*



NIEUi{S VAN "DE i'IACHT VAN HET KLEINE"
(Fonds voor epilepsie-bestriiding)
Zools U wel in het bloodie von "de Mocht von het Kleine" hebt
kunnen lezen stoon er geen berichties meer von de plootseliike
ofdeling in omdot het te duur wordt.
Nu geven wi i ols leidsters von de ofdeling Holwerd in ons Dorps-
kront!e de opbrengsten oon U door over het ioor 1980.

Kontributie:
le kwortool f 497150
2e kwortool f 276,--
3e kwortool f 279,--
4e kwortool f 764,--
Gift f 10,--

De kerstgoveoktie brocht het fiine bedrog von f 352,15 op.
Dorpsgenoten, nomens "de Mocht von het Kleine" onze oprecht
donk voor or uw goven' 

D" ofdering HoLWERD,
leidsters en kollektonten.

00lt !n uu HutS

t ENIRRlE UERIIIRRMINE

Uroug priisopgmÍ [i i

!o. Qeertoma HokeÉ - ret. 1G6s

W. Dykstrastrjitte 7-8
Aanleg van
* GAS- en WATERLEIDING
* SANITAIR
* ZINKWERK
*ertz.
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