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ENQUETE (vervots)
Het zou te veel zi in om olles wot verder noor voren is gebrocht
hier te vermelden. Wii zullen don ook ons beperken tot enkele
voornoomste punten, en geven doorbi i - oIs door oonleiding toe
rs - ons commentoor.
Enkelen vroegen om een ovond of middog te orgoniseren voor de
ouderen onder ons. Elders in dit krontje leest U hier meer over.
Inderdoqd zuIIen ure meer oondocht oon onze ouderen moeten beste-
den. Het bestuur zol nogoon of het ook mogeliik is hier en doo§z
nog enkele bonken te plootsen, verspreid over het dorp. In hoe-
ver het mogeli ik is om in ons dorp een hertekomp te reoliseren
weten we op dit moment nog niet. Zools U misschien weet is door
het gemeentebestuur optie verleend op het terrein, voorheen de
morgenzon.
Het is nog niet zeker of dit terrein gebruikt zol worden voor
woningbouw. Dit liikt ons eventueel een geschikt terrein door-
voor.
In het vorige nummer hebben we de nodige oondocht gevestigd op
het probleem von de loslopende honden. Inmiddels is door het ge-
meentebestuur een schrijven gericht tot olle hondenbezitters,
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er op toe te zien
niet bevuilen. Het
heeft geholpen.
Doorom doen we olsnog een
ters te voorkomen dot een
l4ocht dit niet helpen, don
hiervon in kennis stellen

dot hun honden ondermons erven c.q. tuinen
bestuur kon er niet over roemen, dot dit iets

"dringend" beroep op olle hondenbezit-
onder lost heef t von ur4/ hond.
zullen we ondermool het gemeentebestuur

- WANT ZO KAN HET NIET LANGER :
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Bestemmingsplon Holwerd. Binnenkort hopen B. en |'1. een poor ovon-
den te orioniseren, woorbi j de bestemming von ons dorp in de toe-
komst oon de orde komt.
Het bestuur heeft een onderhoud gehod met de plootseli ike politie
n.o.v. diverse oongelegenheden, ook weer n.o.v. de uitslog.von
Jà "nqr"te. Meded"iingén hierover volgen op de eerstvolgende ioor-
,urgod"ring - hoogstwóorschi!nIiik in de moond februori.

Voorts is gewezen op de novolgende punten, o'o': Vl
voetpod noor zeedi ik
goedkopere woningen
bouw von een qulo
krot-opruiming
stoepen en trop Hogebuurt
meer muziek door het dorP.

Het is ons gebleken uit de uitslog von de enquete, dot velen een

verondering-voorstoon von de mentoliteit in ons dorp'
Geen geschóidenheid t.o.v. donsklubs, koortklubs en feesten.
Wij "ioàn 

door volledig ochter. Meer hormonie - meer somenleving!
HET BESTUUR.

BELANGRIJK.

Enkele punten uit de enquete ziin reeds-behondeld. woor nog oon

lewerkt' wordt zi in verkeer en gezomenli ik- dorpsfeest.
óit lootste is in onderhondeling en er volt nog weinig over te,*
zeggen, moor we goon door en verwochten de volledige steun vsn \§7

onze dorpsgenoten.
0ver het'vérkeer delen wi i U het volgende mede. Er komt binnen-
kort een porkeerverbod oon beide ziiden von-de Beyertstroot.
Bii 0.L.S. komt een voetgongers-oversteek ploots'
i;;";;-is nog in onderhond"ling of er een mogeli ikheid bestoot
dot de outobJssen om Holwerd heen kunnen riiden'
l,lii iorà"n U er wel op willen wiizen dqt er voortoon op toe zol
,oíd.n gezien dot er geen outo's meer op de plontsoenen stoon.

wi izen dot er
in de moond

We willen de Ouden von dogen er oP
AVOND in het vooruitzicht is en wel
den groog zien dot U zich hier voor

een GEZELLIGE
jonuori. We zou-

opgeeft voor 3Q_deq. bi i
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NIEUWS VAN DE GYMNASÏIEKVERENIGING',CHARTËTTO"
f n 1889 werd opgericht de gymnostiekvereniging ,,Choriëtto,,. Dit
i:::X"ï: j:i"::t.h"t "ois";l i;;;-D';';ï;F:"i-t"";ii;"ioo' n.-
Hoewer dit een uniek feit is voor een dorpsvereniging, weet hetbestuur nos niet of hiàr-"rraà"r,i ;; ;itmoeten woràen besteed,door het houden von festirit"it"n gr.ti-ii"onciëre probremen metzich mee brengt
0p de eerstkomende redenvergodering zor dit don ook een punt zi jnwoor het voor of tegen terààge zol-moeten-rord.n or.rrog!n. weris het de bedoerins"dit -rào'joo, 

;";;-;;; ;ii;;"rï;;^ï:r;"r"r.
Reeds enige moonden stoot de,vereniging nu onder leiding von de- heer K.P.Loerr en wer tot vorr. t""i.JËnr,lia von besturi 

"n redenL"n het is don-ook ni.t-".r;o;à;riiik-;;";" iedere week weernieuwe leden kunnen b"grà.i.n.
Zo is er een geheeliËr"à-r
a"r-iroi"-àp 

=i in. 
nerengroep opgericht, woor u/e bi izon-

Heroos is er eÈ,i gro"p die ons tereursterd en ryer de domesgroepvon 16 ioor en qrà"r.'Hui-rà"t toch bàsi rogeri ik zíin om in eendorp oró HorwerJ iri"t'àËn"')"", goede doresgroep te hebben, eengroep woor het_!_"J" dorp trots o[ k;; ;i;;.D o o r o m: sp.RTrEvÈ-"0ÀuÈs tÀN -ibLËÉR'ó 
kon donderdossovonds

IÏl 3,; l";';"i:nde sPorlh;i "" ie zurt z;" ;;,;ï";;:;ia" ai,
DUS TOÏ ZIENS IN DE SPORTHALI!

E.Noordenbos, sekr.
YAry DE ST.Nrc.MïrE H.M.V.
Onderstoonde bonn"n =i 1i 
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niet opgehoold. Het betreft de num_

r.L to48o
17339

6475
31ót9
75802
66289
431 8ó

24360
29226
44575

f 15.--
1207
126

481 53
67663
64702
62620

f 10.--
48396
75424
91345
98602

De bovenstoonde pri jzen kunt U olsnog ofholen.



Ilure tijden, dat is waar !!

M[[R DUNE PRIJZE]I,

dat is alleen maar UlïffiJlGll!!

DAAROM NAAR

GROENTE- en FRUIïHANDEL

W. \M illemsen
W. Dykstrastriitte 5 - HOLWERD

Ook uw adres voor lGl-o'Produkten

Romme kar yn FYTSEN

en noch foar àlde priis.

noch hwat neiFoar fan alles en

"'t §Tinkeltsje "

SÍoerd D
/

ykmcl,n
Tir.05t97-312 HOLWERT



OP- EN NEERGANG ( I ngezonden)

Omstreeks het ioortol 1900 mookte het dorp Holwerd een biizon-
der ti idperk mee. Allereerst kreeg in dot iocr de spoorli in hier-
longs zifn voltooiing, met ols eindpunt het dorp Anium, en ver-
der ontwikkelde zich hier een soort eksperiment in de vorm von
een oordoppelofslog. Met dot lootste ondernemen meende men een
dom te kunnen opwerpen tegen erg schommelende oordoppelpriizen.
In Iotere ioren rookten deze oonvonkeliik kleine onderneminkies
in de verdrukking door zich uitbreidende grotere verbonden.
Als winstpunt von deze ommekeer kon genoemd worden: constonter
pri izen von de meeste produkten en een steviger bosis von or-
beidslonen voor een groep londbou\"/mensen
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Tiideliik per 4 stuks

3(} pct. korting
GRATIS MONTAGE
Fonkelnieuwe Good Year banden
met fabrieks-garantie

garage DOUIilA
Holwerdp Y. Aylvawal 22
Telefoon 05197-25A
BOVAG GEDIPL.
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