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GEMEENTELIJKE HERINDELING. ATTENTIE
Op I I september 1967 hebben Gedeputeerde Stoten von Frieslond de
studiecommissie herziening gemeentegrenzen ingesteld. Nodot deze
studiecommissie op 15 ougustus 1969-een interlm-ropport hod doenverschijnen, brocht zij precies een joor loter hoor'eind-ropportuit..Dit ropport, dot het korokter dioeg von een "prootproni', is
oon-de gemeentebesturen in onze provincie en vere ondere orgoni-soties toegezonden met het verzoek doorover hun mening te gàven.
No kennisneming von de reocties hebben G.s. besroten é"n nàd".
onderzoek te Ioten verrichten. Doortoe stelde zi i op 8 november
1971 een werkgroep in. Tevens werden door G.s. rí"rttlijnen ge-
formureerd, die door de werkgroep in ocht genomen zoudón ,oàt"n
worden. Deze richtlijnen zíià:
l. De gehere provincie FrieéLond moet in het onderzoek worden

betrokken.
2. De toekomstige gemeenten moeten minimoo.L c.o. 10.000 inwonersteIIen.
3. zo mogeri!k moeten de gemeenten bestoon uit een kern met om-

gev].ng.
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4. De reocties von het bovengenoemde ropport dienen in de over-
wegingen te worden betrok[en.

Nu de werkgroep bi jno hoor took heeft beëindigd, is het voor ons
dorp en omgeving de belongriike vroog:

IN WELKE NIEUW TE VORMEN GEMEENTE WORDT HOLWERD
INGEDEELD ?

Doorover kunnen de inwoners von Horwerd binnenkort zelf beslis-
sen! Onnodig te zeggen dot u deze kons niet voorbii mog roten
goon. Deze vorm.yol insprook werke bindend is, ,ordt ràng niet
overol-geboden. Holwerd ligt nomenlïïEJF-de grens von verschil-
lende invloedssferen. Aon de ene koni die von Leeuworden, Horrum
Ferwerd en-omgeving, .denk _oon werken, koopgerichtheid, onderwi js,
zwembod Horrum; oon de ondere kont onder dó invroedssieeryon
Dokkum en omgeving, woorbi i dezerfde punten genoemd kunnen wor-
den.
0ngetwi jfeld zurt u wel eens von de gemeenteri jke herindeling ge-
hoord hebben. rmmers, werd enkere ioien geredeí, tegeliik met àevorksterring, u een poor vrogen ,oórg"le!d, d.m.v. é.n énquète
door het gemeentebestuur t ooiop , ,*-runing kenboor kon moken.
De werkgroep, ingesteld dus door G.S. bestóonde uit verschillen-
de ombtenoren von_de Fryske Akodemy, provincioor plonologische
dienst, provinciore griifie, provinciool opbouworgoon, en econo-
Ti:"h technologisch instituut' onder voorziiterschËp von R.Renkemorid von G.s. is von mening dot niet overl/ogen kon worden 

""nnieuwe gemeente 0ost- en l^/estdongerodeer vàor te sterren, op bo-sis von het ontbreken von centruÀdorp"n, de inwonertolren von
beide gemeentel.Iet. de .nog steeds voortgoonde ontvorking, de
nouwe bestuurli.ike bonden met Dokkum en de duideli lke oíiuntotie
op dit stedeliik centrum. wer h/oren voor hen dit réd"n"n om één
nieuwe gemeenté west- en Oostdongerodeàr 

"n oot t um te vormen.zíi mookten echter een uitzondering voor het somenhong"Àà. ,ur-
^zorgingsge.bied, dot bestoot uit de-dorpen Holwerd, |,loóksens en
Brontgum. Wot de winkelfunctie betreft'is Holwerd zelfverzorgend.
Ferwerd is vonuit Horwerd met het openboor vervoer de best Ë-reikbore centrumproots en ligt in het geogrofische invlo"d"g.-
bied von Ferwerd.
0p de bestuursvergodering gehouden op vri jdog 22 novenber heeft
uw bestuur met enkele heieÀ von de werkgróep*or", het één en on-der von gedochten gewisseld.
uit het bovenstoonde hebt u kunnen rezen dot Horwerd niet orscentrumdorp wordt gekwolificeerd en Ferwerd wer. },Ii i hebben de
reden von de werkgroep gevroogd woorom Horwerd ols ierfstondigd?Ip - een.tropie roger-dus dón centrumdorp - en beslist nietuit egoistische motieven, in oonmerking komt. rs dot misschien



omdqt in Ferweld..gn..gemeentghuis stoot en een schoor meer,woortegenover stoot dot Hötw"rJ t"àfi,---o. een vervoerscentrum (H.T.O.)
b. Rodeko
c. Delto

wot toch moor oon ruim ï00 m
Aontor in*on"r" Ferwerd riïi"io8erkgelesenheid 

biedt.

Een ontwoord is :: ::lïi:Írï:fr3í31.
wi i richten op hen de vorgËn;e^;;göi ,,wot mist ons dorp om cen-trumdorp te zi in?" E"" =rËruààz wiJ"À"uËJn 

^"n 
gezegd: ,,Dit zit

Moor nu eerst dient noor miin mening de vroog gesterd te worden:WAAROM HERINDELING GEMEÈUiÈTiI
De toenemino von de overheiistook op orlerrei gebied en de gecom-priceerdheii door;;" -;;;ïi"r' rr"g"r;-.i;;;'iàn h"t bestuursoppo_root. Er is veer meer speciori";ii; ilt;.-i"r."" .;-;;i;;iu.r 

"nsociool terrein.en op het tec.hnische ;l;Ë-moeten ze behoorli!kmee kunnen groeien, zo niet-àrr-;;;"tàii''.ï-het gevoor von hetsteeds meer ofhonkeri jk zíjn-von hog.i.-bJlturrtiike orgonen,woordoor de qutonomie'von ó" g"r""nï"-in-g.vqor komt. Fíen moetbehoorri !k- "tegensper" [;";;" reveren in Éet verkeer met ,,Leeu_worden en Den Éoogi, oldus J" ,Àrr.g;;;p:' """
!{i j hebben hen gelegd, dot we ait""r"Iido.nd. gemotiveerd vindenen wel om deze iedeien:

o. onze gemeente heeft onvoldoende werkgelegenheid;b. de oppervlokte is groàt genoeg moor te weinig inwoners(+ ó500);
c. het onderhouden von een long weqennet;d. 

;ïiï]:,í",n 
(semiddài; hö: ï;:;ïï;;, o. o. twee be joorden_

Dit zi in versíorende foctoren, woordoor onze gemeente orti jd fi-nanciële tekorten zol hebÉàn.
uw bestuur heeft.g"rroogJr-wàt-is de visie ochter deze herinde_rins met betrekkiis tot'Jà ï".rÉà""À"i;-;;r-Let plotterond ?Richt het voorzienrngen p"tràà, b..v. bii nieuwe gemeeàte woor ookDokkum dee.L von .uit iou iar;;;; moken , zích uitsruitend tot dekern, woordoor d"r" oi" =rïgÈrr"l',t fungeert, don kunnen we weropstoppen.
Jo, tensrotte is het toch zo, dot de reefboorheid een essentiërevoorwoorde is voor het voortLestoon von 

""n àorp. rvroor lronneerons dorp gedeponeerd zou-w;;J;" in ae-niJJr"- g"r"unte Leeuworde_rodeel-Ferwerderodeer don =o, Hotr";à i;-i"-rorg"nde ri in kunnenkomen te rigsen stiens-È"riri-Horr"rJ-È"r;;rà . zov ons óorp donnog wel voldoende oon zi in trekk;; [;r;;""[.r""2



=
Een nodeel von het vergroten von gemeenten is o.o. dot de ofstond
bestuurden-bestuurders-groter woràt. Moor ofgezien doorvon:lh"eft
uw bestuur gezegd: "Geméenteri ike herinderini?" Akkoord mits dit
gepoord goot met een herstructuering von de Íinonciele bosis t.o.v. de uitkelilg. Een royorere uitkeiing t.o.v. de oppervrokte zou
zeer wenselijk zíjn. Wont onders komen h,e weer in't zelfde voor-
woter: te korte riemen om goed te kunnen roeien.
Moqr io 0p verschillende
plootsen in ons dorp-worden stembussen geplootst, woor u uw stem-bir.jet in kunt deponeren. u kri jgt hieróver nog noder u"rictrt.Rr-re kiesgerechtigden, die. ingescÉieven stoon in-het kiesregister
,ggel.fyn.stem(keus) .uitbrengen. Een lid von een gezin ,oi d"stembiljetten von-ondere gezinsleden, ook die wel-von buuivrou*,
mee nemen, zo officieer doen we dot niet. De werkgroep steldevoor een enquète te houden. Moqr uw bestr.rur vond àe siembus beter.zó kunt u een dood sterlen. rk heb geprobeerd u, nomens hei be-stuur zo ob.iectief en volledig mogeÍi'ik te informeren. Noor onze
mening zou het niet |uist ziji u ie bóinvloeden. wot *" ""ht",iommer genoeg niet kunnen vertelren is: wot de finonciëre conse-quenties zíjn. Volgens de werkgroep stoot de herindeling hier he-
remoor ros von. I,ler zurren de bestuurskosten hoger wordén.

0p zoteraog I of op moondog 9 dec. kriigt u nód.r" informotie
en het stembirjet vonwege Éet provinciéÉuis toegezonden.
0p vrijdog de i3e dec. [unt u uw ingevulde stem6iriet in dedoorvoor-geprootste stembussen inreieren en we1 op'de volgendetijden: 's morgens von 9-12 en's middogs von 4-7'uur in àe

Ned.herv.consistorie en Rusthui; NUHOF.
Nomens het
D.DE VRIES,

bestuur,
voorz.

DORPSBELANG HOLWERD OP WEG NAAR DORPSFEEST.
Onder.9g=: kgp.stond een versrog in de N.D.c. over de sterrenpo-rode '/4 te Horwerd, wot een groot succes wos. Dot men in Horwerdwot betreft het feestvieren nóg steeds niet tot erkoor is qeko-
men is toch een oongriipbore zàok. Dot het toch wer kon,-bÍeek de-ze ovond. Moor zijl de mensen i.n Horwerd bong om voor hun eigen me-ning uit te komen? Loopt men door het dorp Ën-*"n-pi""i ,à-iink"en rechts met de mensgn von beidertei ricËrtinge" (;; *ir-Èoi*"ratoch verdeerd worden?) don kon men hieruit àpmoken dot men hettoch.een gek idee vindt dot de mensen in Holwerd zo ver von elkoor
I:ïi jd:rd, zíin.. Terugkomende op de sterrenporoa"-àon-ri i[t oorp"-berong toch op.de.goede weg, m.i. moet zij zo verd"r gooí en moet
men meer oktiviteiten orgoàiseren voor hei gehere ;;rË;-;r-don ge_roof ik dot de mensen deie ver. toch niet iI d" ko, ,Li rot"nstoon. wont mensen HET KAN ECHT. we kunnen wer g"io*"Àli;È-ioo,div. verenigingen - DAN OoK EEN GEZAMENLïJK FEEST :
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-YN T.JESTDoNGERADT EL .Yn 1825 hot it séweft;;-;"o meter heech foor de ötd dyk efter derernoerder oorder ;ii;;, ";; op i" hi;[;"'];T ià Ëir-il.I a,efter l'íesterpoiJ;r. -ö;"É";ï"rporderJtk -h"i 

it doe hàrden en rok_kisernoch roà, Eosi.;;";-;; àïJ-;;["ài.,',"Fon de sooenske p"or-öi-il"a"-àr4';ri;; oon de Fiskbuorren tolde krín is smer ,; qqi'"ii.,00À'J""piii"I[ort rint der in reedbv röns 
"n ogn. uÉ aiJiai."ia" 

."k 
-i.;;-àà.ït 

in stik fon forhurdeis. Fon de Fiskbuoi;;;-àf-i" de dyk oon de

ff i*; {i ï: ry r*ri^uljlHÍtl 
j{H ili#ï*i::

tg . i "n.. o" 
-"lËii:i;iiii,ffi "$,i:_;ilíÍiffri::írtr"il:í:ii:kir tusken de sroun ,ndeí ; $nnè'a"-"Ëïàirg. De eorste wien.r. tiocht-b'In"rti"r,-;; ;; riI"J"-I";;;;: dykrorhesins meorde srize kont oer.-ó;""iï"iíng tr"L"n-J.-.àrste en twodàe dyks_forhesing rt riàoi ;; ilffii'tén, à." a"-rààt ron de dyk forfroei-de dv tvkwors hwot. it-i"^iii Jí,.àt. ii""ï"r,r,eid_oon ià nirr.r,dot de dvksrorh.sil,e- {";;t''i.i. í; 

-;;";;-i;, 
1717 op oon-stienwoerd, de heesst" tItó-i oo" uiiàd;;-il rlonni"r,r.,rài--ilr,pln 2-54 +N-a]p. oniiit"'aË-ö r".t àr(:ti"r,i., roorskreon yn itkonsept kontràki i;;-;; ilJri"rt.r. porders net sofolre. .rn ,nderste orofi"i -;"it"in'"ynarrt'i.r-àË 

primitieve sèdykshich_ten vn de àrdste tiaér. -gy"a;, 
f"Àiur"rrII fiott"t de àrddít in

l;ïÍ'ili, li ïïï ïi&tii ;*lïi*ïi*" i: 
i;* j:ït 

t; *,oor soe der oo wíze' Linne,-aot_op dot'sté'in ein dyk rikernochoon de eormdvt i"r-u"-ËrIí"lp.rair-to,-nJi'Lot"n to forrein is.

i ii; tilr ïiï* ;i'n tïtr, iitrii ;i ïi; ïifrït ili ïli. l';'srir sroun ór l'"ri; íà=J'ràI;-l:-i;i;"rli,lgirg ror r 7tB.-§o net,der is foor dvksi;;niJilr-!JJr.* eroun - "[ b,t"ndyks - wei her-l"' 0p de koeít. ron eétnËri-i" aoi-àiJrir'àon to s ien en oon itrorsroeven ràn, bv d.-Jvk-i;"; yn it Ài;r; Iin ron de spoenskepeor öf oon Horwert to'i"-i;-"i 
"(;T-;;=tf.r.it"y"n.Krekt de 0pdvk r"ài!v. àJ"'"rt", a" eosi"i[order, reit in d,kervn de dvk,'dL, vn ii'+b iàËpà. pi Jör"r.';;ï" séwetterkeorins

5ff:: §:j,,::*jió",g: r";;;;;; Éàrià^i,i"t"iï' oelqlyk !en b,ten_
[:"r:,r.i;;;"i: i;:';i,irïri3'l:l;,:;: i5"i' í|*;iil';ii, 

"Ë]' a.
De d,ker ron de È"'t"ipóïaàI'i.Ii-;;-# ilïàtr"rreort, by dedyk in riochte, ,o, iJL;;;'.;-i; ,b;"ilisi,li"ot 

, dy,t rotre
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b/ei hot fon in à]de slinke; neffens mounlinge boornen soe op, it
plok fon de dOker eortiids in syltsie lein howwe. De Tsjettel-
fàort foormet der de grins tuskèn Ternoerd en Holwert. Dot de

Ts iettelf eort f on in tuil oerbleoun is, r^rurd bif èstige troch
groun 0ndersiik.
É o r m d i k e n. De Eormdyk by Holwertrnou forkeorswei nei it
ffitinstri[ebyiànsoqndekontfondeEosterpoI-
der. De Eormdyk, nou Gràndyk ne-omd, slót. mei. in bg"fr! op^ de-Ts !er-
ke ierp oon. Ín'de korrespondinsie tusken it dyksbisti0r.fon de

Westerpolder en de Ts !erkialden fon de N.H.Ts ierke. to Holwert mei
deputeorde Steot"n o.i de eordere tol op de Gràndykryl ig.korres-
pondins!e "Grond-, Grond" en ek "Grindweg" neomd docht bliken
oon dot'dy Gràndyk eigendom wie fon de Tsierke..De dyk sil syn
ni!sgiirrLge no**" krígen howwe nei de skulpeftige-groun, gràn,
dyít-ó"r oI in soorte iqn forhurding.op.oonbrocht is. 0pmerklik
i's de oonslóting fon de Eosterdykrd.i. de sédyk fon de.Eoster-
polder op de Eoimdyk mei oon de'wàdkontr -it glopke, de HoIs neomd
'by àIds it hoventsle foor de fiskers en foor it Amelànnerfeor.

Ut: Binnendiken en Slieperdiken yn Fryslön
Rienks en wolther' 

P.soepboe r Tzn

WIJ LEVEREN TEGEN

TELEVISIE zwort-wit
en kleur

RADIO's droogboor
en STEREO

VERLICHTING

STOFZUIGERS

SCHEERAPPARATEN

en nog veel
meeï !:

ZEER LAGE P R I J Z E N:

WASAUTOMATEN,
CENTRIFUGES EN

DROOGTROMMELS

DI EPVRI EZ ERS

KOELKASTEN

FORNUIZEN

Kom vri tbli lvend
eens bi i ons binnen

KORTOM ALLES OP HET GEBIED VAN ELEKTR. GAS EN WATERLEIDING ! !

E LECTRO . GAS. WATERLE IDING

ua]r sindelG}r- Radio
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L.S. ,

Jitske en

IN KAAS IS BANGA BAA,S

VERANDERING BIJ BAI.GA'S MELK- EN

ZUÏVELHANDEL.

Dirk komen in de zook. I ionuori
DAT WORDT I{ATUURLI.K EEN BEETJEO. S.

FEEST
oll
!l

DAÏ WORDT S

Wont de eerste moond ( ion. dus) geven we

g r o t i s S.R.V.-zegels Uii gll: orti-
kelen en vervolgens bi ! de wekeli ikse re-
clome en folderortikelen.
u kunt don prochtige luxe ortikelen, dekens en dergeli iker. .

GRATIS SPARËN! Doe-meel De spoorkoorten liggen oI bii ons kloqr

Nu met de feestdogen kunt u ols vqnouds weer. bi i ons te-
recht voor de horlige hopies en voor een Iekker wiintfe.

Onze koosofdeling is U wel bekendl Probeer deze dogen eens een

stukie Fronse koós B0URSINI Voor de ofwisseling. Lekker op
stokbrood en toost.

Ook voor de fiinste vleesworen willen we U groog in onze
zoqk ontvongen. T"l"fonische bestellingen worden door ons
vlug bezorgd.

En voor U ollen PRETÏIGE FEESTDAGEN en de BESTE WENSEN V00R '75
Beleefd oonbevelend,

I. en D. Bergernei - Ban $@r'/,
Huisspecioliteiten: FRIESE KAAS en FRIESE DRoGE lloRST !

Weekend smulschotel: 150 grom H,AM +
150 grom ROLLADE slechts

EN NASI.

KRUIKJE SHERRY
(2 r i t e r) .....

IN KAAS IS BANGA BAAS!:

ELKE DAG VERSE BAMI

ll. rï0

Í1.Í)5



}, A D D E N Z E E.
Een woddengebied kon gedefinieerd worden ors een kustgebiedrwoorde uit ros sediment béstoond" bàJ;;-;i; jËrors von normole se_*ij{:n, over grote oppervrokten ofrri"s"i"íJ *"t woter bedektyoror en weer droog vort. Noost de krochten von de notuur, dievorm gegeven en nog geven oon het woddengebied, heeft oà['r""d"vrij rons de mens àeà sterke 

"n, 
driJ;riiË-;;rkónbore-in,rroea ge_hod. Min of meer schoksgev,íjze heeft d"'r"n" dit gebied in bezitgenomen' Tot 1u,.::r:*. ingrópen von de ,"Àr in de-wot"ru"-"gi"g-von dit gebied kon de oori"g'von terpen ors È.""irigi;;-;;g""stormvloeden worden gerekenà. De tei[àn, -*àor,ron er orreen oIten westen von de EeÀs meer don 200ó'k;;r;;-worden oongelrezen,zijngebouwd tussen + 300 v.chr. 

"n * l2oo.-ie-=íjn doorgoons opgewor-pen op de von nEture ol eniozin§, hog"i.riggàía" k*uÍd"r*oiien.0pzulke wolren zi in oldu"_r""Ë".n-u.ÉËr-irlIËàrn"n ontstoon toteen totoor von circo 900. rn Friesrond b]v. moken L""uroidun,stiensrHorrumrFerwerdrHorwàrd en Ternoqrd door deel von uit. 0m_streeks het joor ï000-werd begonnen met de oonreg von diiken,woordoor de eerste gedeerten íon de uitg;st;;k;;"g;ËtJ;i;;oorinde terpen .woren gelégenrwerden É"""r-,àrrË-i;;." overstroming doorstormvloeden en de gieni tussen zee en tond"in ;;;;;;-i;iïànti"
ï::1^"1:t9:1:gd. Aoivonkeriik werden de-u"rste dijken setegdrongs oe ronden von de kwelders zcnder doorbi j geórensietsËtsvon betekenis te doorkruisen. Lot;;-;;rJ;;-;.É i" to"n J"ài" op_g:"+ibde geulenstersers ochtereenvorgens ingedi jr.t.-i" Èriu"ronalieten de oonvonkeri jke tot 

"tonJ euË;;;"-#iiJ(i;;";""li-r,"t
R:1: iqla een srote ínham von de wilJ;;;;u-Jr"r. De Midderzee.ueze, dre bewesten Leeuwqrden riep en tot nobii Bolswoià-Joor_
9t9ng, slibde in de Middereeuwen sterk op, ,roorno de bewoners vonhet oongrenzende gebied het àrs ,,niurw.l[íd"n" hebbàn i"à"Jiitt.Dit.proces wos in-de I3e eeuw reeds 9;";;;;;J t"i-ràoriïï=iu"r_worden. Noorderijk doorvon zi;, iÀ-aË-i6;-,í7; 

"i'róI"ààiJ i" =o_genoomde Birdporders .gewonnen. Een verder' berongri,["-i;;.idering
wos de Louwerzee op.dà grqls tussen Friesronà "I-öi"ii"J!I] ,oo,tot + 1500 omvolsriife 6edijkins"n ,"iJ"i-verricht. N;ii;; zíjner oEn de Groningse'kust veÍe indijkingen tot stond gekomen. rnde 20e eeuw is aé inaiiking von de'zví-der=éà 

""n É"rËrgrï,k"gebeurtenis. Bovendien.'*"rà in onze eeuw de Louwerzee totoor in_seporderd (t.gtg,)... De hui.di;"-r";;t" """"a""dï;;[;^;;; i;'illaa"n_zee srenzende di iken bedrggs!,rei d" ofsiriiJi,[;r-;;"-i""iorr"r-zee en rJselmeer totoor 2gï-kn. Ar deze iij["" moeten voor l9g5krochtens de Dertowet op oerto-ho;g;;-;";;Jn'g"uio"Àt. NJ*"nt""lis er onsevee_r 78 km op Derto-h;Ai;-tài"riï Zr-i-zd-Èr'iï-rit_voerins is. De votgorde woor il iq di,[;;';o;;* ;;;;d; wordtin het olgemeen bepóord oo, à" hond voí J" ràt",woorin het oon-



wezige di ikprofiel ofwi ikt von het volgens de normen von de
Deltowet no te streven profiel.
De invloed von de mens heeft zich ook uitgestrekt tot het bevor-
deren von de oonslibbing in de l,loddenzee en wel door middel von
de zogenoomde londoonwinningswerken. Het proces von londoonwin-
ning berust op het zoveel mogeli ik tot rust brengen von de woter-
beweging hetgeen gebeurt door middel von comportimentering met
ríjzen dommen en het opwerpen von gronddommen. De in het woter
zwevende slibdeelties kriigen door door gelegenheid te bezinken.
Deze londoonwinningswerken vind men voorol tussen Zworte Hoon en
Ternoord, en longs de Groningse Noordkust, olsmede in de DolIord.
De londoonwinningswerken vormen een belongri ik voorlond voor de
di iken, zodot deze minder zwoqr worden oongevollen door het wo-
ter ti idens stormweer.
De Wqddenzee is een zeer voedselrijk gebied. De vele soorten mi-
cro- en mocrowieren of olgen vormen een belongriike foctor in de
voedsel ri ikdom von de Woddenzee. Deze wieren of olgen vormen de
bron von olle voedsel, voor de vissenrvogels en zeehonden. Voor
de visserii is de Woddenzee zeeÍ belongriik. De l,Joddenzee ver-
vult de functie von kinderkomer voor een oontol economisch zeer
belongrijke soorten. Al deze soorten zools scholrtongrhoring en
kobeliouw, hooien buitengoots, in de Noordzee. Door de ligging
von de pooiplootsen en de stroming komen de eieren en de ionge
vislorven voornomeli ik bi i de Nederlondse kust terecht met nsme
in de Woddenzee. fn deze kustwoteren vinden zíi een overmqot oon
voedsel en hogere wotertemperotuur. Hier groeien ze voorspoedig
opr loter begeven de vissen zich ureer noor de diepere Noordzee.
Uit onderzoekingen is gebleken dot von de ionge schol, tong en
gornool respectieveLíjk $ff", 53% en 58/" ín het totole woddenge-
bied voorkomt. De horinglorven trekken woorschiinlijk voor 1OU,
het totole woddengebied binnen.
De Woddenzee is het enige gebied in Nederlqnd woor zeehonden nog
in redeliike oontollen voorkomen. De zeehonden in ons lond moken,
sqmen met de Duitse en Deense zeehonden deel uit von één grote
populotie. Het woddengebied is vqn zeer groot belong voor diver-
se soorten vogels. Het fungeert qIs broedgebied, verbliifploots,
doortrekstotion en rui-centrum voor een oontol soorten eenden,
gonzen, steltlopers, meeuwen en sterns. Bepolend is het enorme
voedsel oonbod, in de rust die in grote delen von het gebied
heerst, en het ontbreken von olternotieve gebieden op de trekrou-
te, een ospect, dot woorschi inli ik pos de lootste honderd ioor
een steeds grotere rol is goon spelen.0ver het oontol vogels,
die het Ned.tloddenzeegebied bezoeken en er zich voeden, bestoon
slechts grove schottingen. Een oontol von 5 à ó mil ioen in de
loop von een kolenderioor is woorschijnliik. Tot de tolriikste
groepen von 100.000 of meer vogels behoren de Eidereend, de
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op onderstoondodres: G.V.D.WEG, a"yuit!i ;.'à) , HoIwerd, TeL.692.



DE''IJSKLUB VRIENDSCHAP''
mookt bekend dot een lidmootschopskoort nodig is voor een iederdie vóór I moort 1974 18 ioor is geworden. oIt gerdt zower voor
domes ols voor heren
Geen lidmootschopskoort is nodig voor:-Tlkinderen beneden l8 ioor, ,óorron voder, moeder of voogd een

Iidmootsc'hopskoort hóeft.
2. Echtgenote.
3. Zii die géén lid wirren ziin en toch wirlen schootsen kunnen

, een dogkoort kri igen à f 1:50.
Gegodigden, denkt u er oon, uw kinderen hebben géén toegong op
de boon ols onder punt 1 genoemden géén tid ziií.
zii die rid wirlen worden kunnen zièh hiertoe vervoegen bi i de
penningmeester A. N o o r d e n b o s (uot<t<er)
Kosten f 4,2s p"r-;ooi.- 

HET BESTUUR.

C R E C H E - N I E U }., S.
Nodot wíj 28 moor creche gehouden hebben volgt hier een kort
overzicht.
Momeàteel' bestoqt het oontol kinderen
Dinsdog- en donderdogsmorgens worden
gebrocht of door één von de leidsters

ofgehoold, soms goot dit wel eens met
het kind gepoord.
T.v.d.Zee-Boumo -

R . Schoop-Boomsmo
J.Konger-Keekstro
S.Kuipers-Hofmon met oIs 5e hulp iedere

week een ondere moeder.
Tot + 9.30 uur wordt er vrii gespeeld in de grootste zoor en in
de kTeinere zoor wordt er ií iro"p"r"rbond géwerkt met krei -verf - viltstiften - puzzels - leesboekies I moeilijker construk-tiemoteriool. Holf tien is het tiid vooi "de pros of qroteretiemoteriool. Holf tien is het tiid vooi "de pros of grote
boodschop" met docrno het kri iqen'von drinken, liqo, Íruit
rr-emstrerloor. nolï tlen rs het tild voor "de pros of grotere
boodschop" ,9t docrno het kri igen'von drinken) ligo, iruit - ie-
der in hun eigen "hok le"uel rn nun ergen 'noKre".

+ 10,uur goon we..noor buiten of noor de "speertuin" of sperret-

wot wekeli jks komt uit 34.
deze + l0 minuten voor 9
op wEg noor het Groene

Kruisgebouw meegenomen .
0m I l-' uur worden ze weer
een wèÉnig:tegenzin von
De Ieiding bestqot uit:

les doen óp het "oude schoolplein". + kwo.ï voor-ll orà[-",
binnen een verhooltje verterd, poppe6kost gespeeld, een lied.ie
'oongeleerd" of een spelletfe gedbln in de-kring.
De wekeriikse kosten bedrogen f 3.-- per kind. Èi"rron wordt oon-
vullend nieuw moteriool, consumpties e.d. betoold.
De moeders worden, in zoverre di.t nog niet gebeurt, elke donder-
dog verzocht hun gerd te betolen. Berongstellenden mogen orti jd



bii ons binnenlopen. Volgende keer meer nieuws.
P.S. Mocht u nog in het bezit zi'in von "ooed" sP.S. Mocht u nog in

meer qebruiktmeer gebruikt wordt en wot óisschieÀ ofgedonkt-wordt,
it zi in von "goed" speelgoed wot niet

don
houden wii ons oonbevolen.

"CRESCENDO" NIEUWS 4 x I = g e w e I d i g :

't Goot goed, 't goot best met Crescendo. Jorbronneer we terug
zien op het bi ino ochter ons liggende ioor, don kunnen we dil
gerust stellen! In rt bizonder donken we dit oon de muziekkryoli-
teit en geweldige iiver von dirigent Hoekstrordie voorol de
ieugd heeft mee gesleept in z'n enthousiosme en zelfs de oudere
gorde zonder morren drie repetities in één week liet moken.
4xl is toch geweldigffeerste pri izen in één ioor gewonnen door
onze muzikonten, t.w. in mei te Dokkum een le prijs en het ieugd-korps een le prijs en dit herhoolde zich in nov. te Drochten.AIIe-
bei de concoursen von de "Fr.Bond von Hormonie- en Fonforekorp-
sen". Ook de drumbonU kon terug zien op een goed 1974. Een 2e'
prijs te Dokkum, I ste prijzen te Ferwerd en Holwerd en een dikke
2e prijs op 't Internotionole Concours in Medemblik, voorol donk
zíi instrukteur D.Hsizingo. Goede resultoten geven moed en werken
stimulerend. l,íqt een mac{rtig gezicht, het Jeugdkorps Horwerd-
Engwierum met bijno 90 muziËoiten op het podií,,,,ron "De Lowei"
te zien en wot eèn prestotie von een dirigent zo'n grote groep
zo zuíver te lqten spelen. Donk von "Cresendo" (+ 120 leden en
,leerlingen) oon de Holwerder bevolking en in 't'Eizonder oon de
ouders von onze ieugdige muzikonten voor de geweldig" "stipe",is ook zeker op z' n ploots.
Gq zo door en loten we gezomenli ik zorgen dot het met "Cresendo"c r e s c e n d o bfiift goon en ons korps weer tot de oller-
beste korpsen von Frieótonà mog worden gerekend en de oude glorie
wordt hernieuwd!
't Gcot göed -'t Goot best - Mqor't kon nog beter! 

-G.J.F.
P.S.
U weet toch dqt ieder die belongstelling door voor heeft, groog
mog komen ki iken en luister"n of de looiste donderdog von ie
moond op de korpsrepetitie en de lootste dinsdog von de moond
op de drumbondrepetities, respectieveli ik in Hotel von Duinen
en de 0penbore School.
Uw belongstelling wordt

====
==

zeer op priis gesteld.



SUPPORTERSKLUB V.V.H. ..DOEL EN AKTIVITEITEN,'
Het doel von bovengenoemde vereniging komt ol enige Ii in in, nI
georgonïseerd vervoer von de supporters noor uitwedstri iden von
het le elftol.
Ook de Jeugdelftollen hebben onze volle belongstelling olso ook
het A-elftol mocht finonciele steun ontvongen bi i het vervoer
noor een uitwedstri id, wont zi i kregen grotis vervoer noor
Twi izelerheide.
Reserve shirts voor het le elftol werd door de supporterskLub
gili?iAffieït Dit zi in enkele oktiviteiten die door bovengenoem-
de vereniging ziin gedoon en wii streven er noor om nog meer te
verwezenliiken. Ons ledentol is nog steeds stiigende, een teken
dot men volkomen ochter de ver. stoot, wot voor het bestuur een
stimulons is om door te goon in deze richting.
Aktiviteiten. Onze ver.ontplooide enkele okties zools verloting

wi i verschuldigd oon de gulle gevers von grotis pri izen voor de-
ze okties, woordoor onze kos weer werd gespekt en woordoor wi i
weer een steent ie meer kunnen bi jdrogen in het belong von onze
gehele voetbolvereniging. Het bestuur

Supportersklub WH

IN
ÏS

GOED
ol0n

E

!:
RIED

JC.rÉ.rÉ Je rt
,6.rË.n.rÉ tf

Poll ewe g 74
AOLWERD
7'eI. 05197-312

I,IAR NET AS JIMME YN'74
NOCH IN FIETS KEAPJE

dot komt iimme hwot yn'e miitte!
By r5s fine iimme in romme kor yn
f i e t s e n.
Se steone foor iimme ré!

Foor 1975 winsk ie *y iimmefolle lok en seine to.
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