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ENQUETE.
De, or enige ti id geledenr. gehouden enquète onder de dorpsbe-
woners, heeft het bestuur heei wot werk bezorgd, Moor door zi inze don tensrotte ook voor. Long niet olle uitgereikte formulió-
ren zíjn terug ontvongen. Er zi jn + 7ao uitgeieikt, woorvon 258
ingevurd werden..ryii hebben deze f6rmuriereÀ niet in reeftiids-
groepen gerangschikt, wont over het olgemeen wo rnen zo ongeveer
wel dezelfde mening toegedoon.
De iglSste deelneemster wos ï4 de oudste, eveneens een ,,ster",
wos 89. Zelfs zii wos nog voorstcnder vcn een zwembod. Dot ge-
tuigd von levensmoed en levenslust dqchten wi i =o.voorts wos de uitsrog von deze enquète, behouóens enkele nego-
tieve criticie, von dien oord dot deze voor het bestuur een sti-
murons is om op de ingeslogen weg - het bevorderen von de leef-
bqorheid von het dorp - door te goon.
voordot wi ! de gestelde vrogen op de enquète noder onder de
loupe nemen, .eerst enkele conclusies. l-let is ons nomeri jk opge-
vorlen, dot door proktisch iedereen, de hierno te noemeÀ ondàr-
werpen, of in ieder gevor wel één doorvon, oon de orde is ge-
steId.
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In belongri ikheid zi in deze:
l. voor de kinderen.-zijn er veel te weinig speelplootsen.2. Is er nog uitzicht óp een zwembod ?
3. Krotopruiming en behoud korokter von oud-Holwerd.4. Het probleem von de honde-poep.

commentoor von bestuur op deze punten zi in o.o. betreffende:
-L Binnenkort hopen wi j een besluursvergódering te houden, woor-Eii we tevens de'poritíe zullen uitnodilen om metelkoor eens te
proten over de verkeersveirigheid in hei dorp, en hoe deze kon
worden bevorderd. voorts zullen ql die punten'en suggesties be-
sproken worden welke het resultoot woren von de enqíéte.
0m er enkere te noemen: snerheidsbeperking bebouwde kom, de por-
keerproblemen von vrochtwogens in weekendi, het onder=oàken ,on
de.mogeliikheid om de bussen niet ronger meer door het dorp teloten riiden moor over de rondweg.
Tevens hoopt het.bestuur op een ónderhoud met B. en }'|. woorbii
voorol de oondocht zot worden gevestigd op speelruimte voor dé
kinderen, oonreg plontsoenen e.d., voétpod noor zee, herbestro-
tingen o.o. Von Aylvowol, het plootsen vqn meer bonken voor ouden
yon dogen, crossterrein voor de jeugd, krotopruiming en nieuw-
bouw, enz.enz.
2. zwenbod. Ver.en zullen ongetwi !feld gerezen hebben in de kront,
Fot deze zook door uw bestuJr.ooíhongii is-g"*oo[i-6iJ au-ero-
vinciore Stoten. von onze provincie. Ze- hebbàn er over vergoderd,
moor zi in niet bi i mochte geweest het zwembod er voor ons-uit te
slepen bii Gedeputeerde Stàten.
Door .komt. nog bi ir. 9o! we enkele weken geleden bericht kregen
von de ombudsmon v.A.R.A, te Hirversumr-die schreef dot hijniets vooronskondoen.
!-19!__i1..9en iommerriike zook, doch een vordongen feit: ER rs GEEN
UÏTZICHT.

In het volgende nummer zol er -nog meer over deze enquète geschre-
ven.worden; we pikken er nog één onderhrerp uit n.l. het gó=or"n-
li ik dorpsfeest.
von de. ontvongen formulieren woren er 227 vóór en 3l tegen.
Velen hebben dit gekoppeld met vroog 3 die luidde i

"l,lot zou U groog veronderd willen zien in ons dorp ?"
remond ontwoordde: "rn bulte minsken", doorbii doelend op de on-
verdroogzoomheid die ons dorp gescheiden houdi, moor hi ! vergot
zichzelf.
0ver het olgemeen wos men het er over eens dot, de mentoliteit
veronderd moet worden. Meer met elkoor somenwerken en met elkoor
somenleven. Don zou er veel bereikt zíin, Geen gescheiden koort-
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klubs en donsklubs om moor iets te noemen.De tegenstonders.zien.f;i-ril niet =iitàn'"n r.,ensen het rieverzo te houden- Het wordt toch-nooit ,"tr-"rir" nrn "orr"nilàr.
we willen het voor deze keer roten met een opmerking von iemonddie bii de beontwoording ,on ,.oog 1, ai"'fJiat,

"Hoe zou U de reefboorheid von ons dorp wirlen bevorderen?,,
Iegt: "Alle televisietoestellen ofschoffen.,,Dot noemt men don: ,,0" t o" ui I de hoorns votten,, .

De volgende keer dus meer. 
'

Bestuur dorpsbelong.
================================
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Aon de leden von de begrofenisvereniging

"DE LMTSïE EER" te H o I w e r d.

Door de finonciëIe positie von onze vereniging te wensen over
Ioot, heeft het bestuur besloten om in november o.s. een

E X T R A H E F F I N G te vrogen (ortikel 4 von het
Huishoudeli fk Reglement) .

Het bestuur hoopt dot U begrip zult hebben voor het genomen

besluit.
Mochten er mensen zíjn die iets willen weten, kom don gerust
noor Beyertstr. 67 of beL 692.

Nomens het bestuur,
G.v.d.l^rEG, sekr.-penningm.

I n ,,'l U inkeltsiE -
vindt U:

HUISHOUDSCHAREN

ZAKMESSEN

SCHILMESJES

ROLMATEN

DUIMSTOKKEN

DRAADNAGELS

2 - 3 WIELERS
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Nu is het tijd voor een PORTABLE RADIO

voor straks in de vakantie

l{ij hebben een e n o r m e keus voor U met

AANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN ! !

vanaf 39,- tot3gg,_

Zorg dat U

vooraa
DIEPVR
NU IS ER

B. v.
300 L.

400 L.

ook profiteerd van

nbiedinge
IEZERS
NOG VOLOP KEUS

diepvr iezers van f

d iepvr iezer s van f

de

n vanK0ELKASTEN en

!I

76 8. --

9U 8. --

K o e I k a s t e n:

180 L, 2 sterren van f 529.-- voor

I 60 L. 2 sterren van f t+69. __ voor

Dit alles en noq meer bij

348.-
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AIs U dit leest is het nieuwe
Mqor voor we hier iets over vertellen willen
bi idroge gegeven hebben in een enveloppe of
HARTELIJK DANK ZEGGEN.Ook de "R o d e k o",
oon het lste elftol heeft gegeven, horteliik

Nieuhrs von
"HOLWERD"

de voetbolklub

seizoen o1 begonnen.
r,íi i ollen die een

op een ondere monier,
die troiningspokken
donk !

4e klos.
tegen Anium 3, Be Quick 3, Ter-

In het komende seizoen speelt Holwerd I in de 4e klos K.N.V.B.
en kri igt, noost enkele bekende tegenstonders zools Be Quick uit
Dokkum, Drogehom en Suomeer, ook enkele Groninger klubs te be-
kompen, te weten Gri ipskerk, Hoogkerk en Winsum.

In de Friese Bond voetbollen we dit ioor met 4 Senioren, 3 Ju-
nioren en een Pupillen elftol.
Het 2e elftol - wot uitkomt in de Res.2e klos - is ingedeeld
bii o.o. Friese Boys 3, Horkemo's Boys 31 O.N.T. 2 en twee elf-
tollen von de Drochtsters Boys.

I

,

Holwerd 3, wot
tegenstonders:
Boys 4.
Het 4e

Holwerd
noord 2

en 5e spelen beide in de

4 moet het o.o. opnemen
en Viod 3.

in de 3e klos speelt, heeft o.o. de volgende
Hordy 2, Aniun 2, Yíod 2, Morrum 2 en Friese

Holwerd 5 moet oqntreden tegen o.o. Be Quick D4, Morrum 3,
l,lordy 4, Anium 5 en Viod 4 uit Driesum.

0nze Junioren A, die vorig seizoen kompioen werden, spelen nu
in de promotieklos.
Hun tegenstonders ziin o.o. Zwoluwen uit Leeuworden, Hordegorijp,
Buitenpost z.Ín.r Suomeer en Noord-Bergum.

Morrum, l,lordy Ferwerd, Broekster Boys, Amelondio en de l,lyckels
uit Hollum ziin enkele tegenstonders von de Junioren B.

De C-Junioren moeten o.o. tegen Kollum, Anium, Dokkum en Broek'
ster Boys.

De Pupillen - onze iongste voetbollers - moeten hun krochten
o.o. meten met Be Quick Dokkum, Anium, Zwoogwesteinde, Dokkum
en Friese Boys.

Dit wos in't kort iets over de tegenstonders. Wonneer we spelen
en hoe loot kunt U te weten komen in 't kost ie oon de muur bi i
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Germerood.

AlIe thuiswedstri iden vqn Holwerd I beginnen om kwort voor drie,
beholve in december don om holf drie.

Bi i deze wedstri iden moet U entree betolen. Moor ols U

doàqteur wordt voor slechts f 6.-- of meer, don heeft
u vriie toegong.

Wii hopen op veel publiek, goede en sportieve wedstriiden.
Spelers en kiikers veel plezier en s u c c e s !!

OPLOSSING VORIGE PUZZLE,

1. Loper schop
2. },leb poes
3. Voet sneeuu,
4. Muis Alkmoor
5. Feest goederen
6. Rogebol lop
7. Klok slimmer
8. Bqllen K.0.
9. Mond boom

10. Vokontie zoen

De gelukkige priiswinnoors ziin:
1e. T.Drei !er-de Ruiter
2e. D.de Joger
3e. me i . J.J.T iolsmo

"CRESCEND0"-nieuws.
Ze zí in er 0NZE NIEUWE INSTRUMENïEN - horteli ik donk Holwerd
voor uw medewerking ! ! Hierdoor zi in we weer in stoot leerlingen
oon te trekken, min. leeftiid 8 ioor, ook bii de Drumbond kunnen
weer leerlingen worden oongenomen. Opgove ten spoedigste bii
G.J.Feringo Jr.
Op 29 sept. krilgt Holwerd voor de 3e keer z'n groot Drum- en
Showconcours met diverse 1e klos Bonds; o.o. Posveerkorps,Domucq
Beetgum, L.J.T. éhZ.
Het concour wordt dit ioor opgevroliikt door o.o. feesttent,
zweef enz. We hopen op beter weer dqn verleden !oor.
No ofloop von het concours 's ovonds een GR00T BAL in de feest-
tent.
Wi ! verwochten U ollen groog bi i dit gebeuren.

Het bestuur.

omhoog t r
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feest b o
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gesprek s t
richting w i
Duys v u
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NÏEUWS VAN DE GYMNASTIEKVER.
"CHARIËTTO"
Reeds enige weken is de leiding von
de gehele vereniging in honden von
de heer K.P.Loer, dit tot zeer grote
tevredenheid von bestuur en leden. '

Bi i enkele groepen kunnen nog nieuwe
Ieden worden geplootst en het ligt
in de bedoeling ook weer een heren-
groep op te richten.
AIs nieuw lid kon men zich oonmelden
ti idens de lesuren volgens bi igoond
Iesrooster:

kleuters 4-5 i.kleuters 6 i.
iongens en meis ies 7-8 i.
iongens
huisvrouwen
domes Sr.

broensdog 3.00-4.00 u.
4.00-5.00 u.
5.00-ó.00 u.
6 .3O-7.30 u .
7.30-8.30 u.
8.30-9.30 u.

donderdog 3.45-4.45u.
4.45-5.45 u.
ó.00-7.00 u.
7.00-8.00 u.
8.00-9.00 u.
9.0G10.00 u.

Door de zeer sterk gestegen kosten ziet
zookt de kontributie te verhogen en we1
schemq. Hope1i ik zol dit geen beletsel
bi i te wonen, wont gymnostiek is voor

De kontributie is: l/n 7 ioor f
8-l 1 ioor f

12-17 ioor f
vonof 18 ioor f

gezinsobonnem. f
TOT ZIENS IN DE SPORTHAL !

meis ies 9-10
meis ies 11-12
meis ies 1 3-1 4
meis ies l5
domes vonof 16 i.
heren (bl1 genoég deeln.)

het bestuur zich genood-
volgens onderstoond

zi in om toch de lessen
iedereen!
2.50
3.--
3.50
4.--
7.50

Nomens het bestuur,
E. N00RDENBOS, sekr.



Steeds meer mensen holen

de lllRRmE hukkEr !
*AItiid ovenvers
*Altiid Iekker

Vonof I oktober o.s. weer onze bekende
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een gezellige ovond goot U notuurli ik
"d e K L 0 K" wont door wordt een

glos bier getopt en een PRI|4A borrel

R ..... heeft U ol eens

m p i o 's
etten

Kippen
dellen of
rites
DOEN ! !

onze heerlijk
L
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Hol

Frik
Potot
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gebrobeerd ??

Tevens houden

MOET U EENS

ons oonbevolen

Beleefd
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Fam. Polet
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voor vergoderingen enz.
oonbevelend,
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Aon olle VISLIEFHEBBERS
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0nze vorige oproep heeft
tot nog toe z e s

ertoe gebrocht zich op

te geven tot het op-
richten von een even-

tuele VISKLUB.

Wi j hebben de indruk dot er nog veel meer gegodigden zíin, aonge-

zien wi i olleen oI in Holwerd een 40 Federotieboek les hebben ge-
plootst.
Willen deze onderen de kot uit de boom zíen? Dot goot heloos niet.
Wi i moeten belongstellenden op popier hebben, olvorens wi i een

vergodering kunnen beleggen om tot doden te kunnen overgqon.
Don kunnen wi i somen bespreken hoe wi i deze klub zullen loten
werken.

Geeft U dus even op ols voorlopige belongstellende bi ! onder-
stoonde odressen:

Woudsmo-Moppenbuurt

0 I i v i e r - Voorstroot]ó en
v.AylvowoL 24

A.

en
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