
víegens het oqnvoorden. vo!.. een nieuwe

NIEUWS VAN DE

GYMNASTIEKVERENIGING
''CHARIËTTO''

'Sinds ons nieuws in de vorige dorpskront
is er ontzettend veel verondert, -woor-
doot ,""I von de grote plonnen, die-we
tóàn hodd"n, zuIlén moeten worden uitge-

"tàta "n 
*otd"n verschoven noor een Io-

tere dotum.

Onze leider, de heer K.P.Loer, heeft
betrekking ontslog genomen

;;"i;-";;t "ij"i" vertrokken - zeer tot onze spiit'
Èï"ràoo, stond het bestuur voor een hoost niet .op te losseT.qI:-
pl""r, wont gymnostiekleiders zi in scho9t". :n door door prl 

'zen;; i-;;" àon óóË";;;;-;;i;[k;.s, dót we direkt nieuwe leidins kon-

den oontrekken.
Het is mevrouw 00 s t e r bo s vónHencldumdie de leiding
;;; ;; gehete ,"i"niting op zich heeft genomenl .en nu. zi i hier
,àua* "ik"I" wekàn"wËrki, tot volle teviedenheid von bestuur en

Ieden.
In overleg met onze nieuwe leidster zullen we toch nog proberen

; ;;-;;-Eén of-onà*r" monier een uitvoering te geven, doch de

jriui. plonnen ziin nog niet bekend'

op onze ioorli ikse ledenvergodering is gebleken dot de finonciëIe
toestond ni"t íÏ-t"-ioo"tr"Jrig is-en zulren we moeten proberen

onze inkomsten oP te voeren.
Aon de volgende Punten is ge.docht:
i';'";-dot ís d; [;;iàroàk,-NEER LEDEN. Bi! verschillende groepen

kunnen nog leden worden g"ftoot"t. Inlíchtingen hierover bii
het bestuur en bi i de leiding;

2e MEER DSNATEURS. Donoteurs ziin personen of instellingen-die
door ""n klàii" l""iti ikse bí idroge hun belongstelling loten
bli lken .n àiï-f.é;-;;;; à" ,.ienióilg-een welkome oonvullins
;íj;. Er is-Èesloten hiervoor een-oktie te voeren, ook kon men

zióh ols donoteur opgeven bi i het bestuur'

Reden tot pessimisme is er evenwel
het ioor 1 974 - het ioor. woorin de
een ioor zol worden woorbii velen,
zullón voelen door het mooie dot de
te bieden heeft.

niet en we hoPen don ook dot
vereniging 85 ioor bestoot -
iong en oud, zich gesterkt-gymnostiekrin oI ziln vormen,

HET BESTUUR.
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MNLEG HOLWERDER SPORTVELDENICOMPLEX IN VOLLE GANG.

Nu men oI enige ti id bezig is met de oonleg von de sportveiden
oon de oostkont von ons dorp, riist bii vele Holwerders de vroog:
wordt het nu direkt goed oongepokt? We weten ollemool dot het
complex er komt, moor hoe het er precies uit komt te zíen, weten
we niet.
Komt er nu direkt een goeie kleedgelegenheid bi ! het terrein of
moeten de voetbollers zich stroks verkleden in onze sportzool?
Dit zou toch niet reëel zíin?
Ten eerste de sportzool is nu piekfi in, goot men er stroks de
verkleedporti ien houden voor en no een wedstri id, don zol dit m.
i. de sportzool niet ten goede komen b.v. De gemeente kon von
de voetbollers niet goon verlongen, om ti idens de pouzes de schoe-
nen uit te trekken, dit zou teveel ti id vrogen, en don kri igen
de spelers nog niet die rust die ze don wel verdienen.
Ten tweede is het voor de beheerder von de sportzool onmogeli jk
om de gehele zoterdog ochter de spelers oon te iogen.
Mi jn inziens behoort bi i de oonleg von dit complex direkt een vol-
doende kleedgelegenheid met douches e.d.
Misschien kon de Gemeente ons het plon voorleggen, don kunnen we



.4.-

dit in het volgende contoctorgoon plootsen. ook kunnen uii 9+"
sportmensen sqmen eens goon ploten .over de borrr Y(n een kontine,
woor men ";;;-iii;;;; Íe wedstriiden soren kon koren, en woor de

sportve reniging;'.ro*- Hotrr+erd ook 
- 
hun v.ergoderi'ngen 

- 
kunnen houden'

Gezien a" rJ*Ïià"n ln-qndere dorpen in ónze olgeving:b.". Drie-
sum moet h"t'to"h in zo'n groot dorp ols Holverd rggeliik zí,int.
om zoiets te verwezenliiken. In iedere vereniging in Holwerd zít-
ten wel timmerlui, metseloors e.d.
Èofr"iJ"r., het sportveldencomplex is nog niet kloor, !99.r. sloot
nu-i""a" dà honden inu"n, en proot eens óver deze-rogeliikheden.
Het is de eerst" k""r doi zoiets "GROOTS" in ons dorp komt, loten
wi i het metelkoor nu ook direct goed oonpokken'

NIT,I OT LEDEN VIN OT BEGRAFENISVER. ''DE LAATSTE EER" TE }IOLT{ERD C'O'

Zools op onze ledenvergodering von 11. febr' i'l' is-9ezegf1-o11"Zools op onze ledenvergodering von I l. ïeor' J'+' rs-gezegrt;
,ài""ràlng i" ..n vouËdig veizorEende vereniging. Zowel het be-

;;;;;;"hiËr-of cremotie "id"r". Dus cremotie wordt door ons ook

helemool.r=orgà. f"n ieder die inlichtingen wenstr_of ergens
,à" ,it wordt giàÀg-""rwocht bii de sekr.-penningm. Beyertstr.67.
Dus voor U iets besluit, kom eerst even proten'
De Stotuten worden deze'moond noor H.M. de Koningin gestuurd,
voor de koninkli ike goedkeuring
Hier volgen de nomen von ons bestuur:

H .D.Biermo voorz.
F.G.Idsordi vice-voorz.
G.v.d.Weg sekr.-Penningm'.
H.Bosgro vice-sekr.-Penningm'
F.de Groof en L -Visser

De kontributie wordt voortoqn in februori en september opgehoold.
óàgànun die outomotisch overschri iven, wirren die de verhoging
even oon hun Bonk doorgeven.
En die gewoon per Bonk doen, wilt U het niet vergeten?
BIJ VOORBAAT DANK :

óug"n"n die 2l ioor zi in en nog geen lid vqn onze vereniging wo--r"í, 
worden gevioogd dit olsnog te doen. Dit geldt ook voor men-

sen die hier komen wonen of net gekomen zi )n.
AIs de Stotuten goedgekeurd wordén, en ook'de nooms-verondering,
don is het niet íu"r-begrofenisver. "De Lootste Eer", moor

Uitvoortver. "De Lootste Eer".
Wii hopen op 23 moort o.s. noor de Federotie-vergodering in Leeu-
worden te goon.

Nomens het bestuur:
De sekr.-Penningmeester,
G. v. d. W e g
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WET UEILIG ?

Tiideliik per 4 stuks

3() pct. korting
cRATrs M'NTA.E !

Fonkelnieuwe Good year banden
met fabrieks-garantie

t garageDouHIA
Holwerd, v. Aylvaw al 22
Telefoon OSt97-2Sg
BOVAG GEDIPL.

O P R O E P AAN ONZE NATUURLIEFHEBBENDE JEUGD :
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Gegodigden kunnen zich hiervoor opgeven bi j onderstoonde odres_sen: q. p. 01ivier, Voorstroot 16, HolwerdJ. S. Vellemo, graóÀiài, HolwerdBi j senoeszome deernome-;;ii;;'qr-9;; 

'.'RLr..HTrNGSAV,ND 
houden,Ï;l'rlii j:Jffii"flï:'"'Hi"i",o'ai Jà, ""'ï"ia wot het Jo"r i"

JongeIui, meldt iullie zo gouw mogelijk oon.

Het bestuur
V o g e I w o c h t.
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''D E GOUDEN KLOK"
ZAAK MET SFEER
EEN PRIMA GLAS

en . . . . .
AMSTEL
,+ * )c .t6

BIER
.tÈ te Jè *

WiIt U een lekkere hop ?

WIJ HEBBEN EEN PRIM KEUKEN!

Tevens houden wi i ons oonbevolen
voor vergoderingen en recepties.

ffiam. R. PotEk
Holwerd

I
WIJ LEVEREN TEGEN

TELEVISIE zwort-wit
en kleur

RADIO's droogboor
en STERE0

VERLICHTINili

STOFZUIGERS

SCHEERAPPARATEN

en nog veel
meer ! !

ZEER LAGE PRIJZEN:
WASAUTOMATEN,
CENTRIFUGES en
DROOGTROMMELS

DIEPVRIEZERS

KOELKASTEN

FORNUIZEN

Kom vri ibli fvend
eens bi i ons binnen

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

E LECTRO . GAS. WATERLE IDING

valt sinderelt - Radio



DE 2e VELDLOOP VAN HOLWERD GESLAAGD
ondonks de geringe deelnome.

De veldloop die 23 febr. georgoniseerd door de voetbolvereniging
in somenwerking met Dorpsbelong - wos gezien de prestoties -
gesloogd. Heloos wos het oontol deelnemers moor-gering.
óe drié leeftiidsgroepen 10 en ll ioor, 12 t/n 15 ioor, en 16

foor en ouder brochten moor 3i deelnemers oon de stort, wot ge-
zien het oontol leden von de voetbolver. olleen oI veel te wei-
nig is. Misschien woren de festiviteiten in't Sintrum, en de
Weieldkompioenschoppen schootsen in Heerenveen debet oon de
slechte opkomst.
Toch hebben de oonwezige deelnemers dopper gestreden voor de
eerste plootsen. Rondom de Medwerterwei víos een oontrekkeliik
porcours uitgezet.
Voor de iongiten + 2l kn; de 12 t/n 15 |origen 3 à 4 km. Heloos
nomen deze jongenE een verkeerde route, door woorschi inli ik door
boldodigen sommige pi ilen woren omgegooid, en de pi ilen op de
weg woràn beklod. Tenilotte de senioren, die Iiepen een ofstond
von 7 à 8 km. Vorig ioor wos volgens de deelnemers de route te
kort, en doorom wos deze nu iets longer gemookt.
Evenols vorig ioor werd bi i .de senioren winnoor Hoye v.d.Ploeg,
en bi i de leefti id von 12 l/n 15 ioor Henkie 0evering 1 d91e
twee prolongeerden hun titel op màgistrole wiize. Bii de 10 en
l1 iorigen wos het Willem v.d.Ploeg die met de hoogste eer noor
huis ging. De pri jzen deze middog bestonden uit eretekens en en-
kele luxe voorvíerpen.
Voor veel iongeren woren si.Hoitsna (42 ioor leider Holwerd I)
en D.v.d.Kooi (Ieider IB) een goed voorbeeld. Ongetroind liepen
deze heren het porcours von de senioren. I

I

I
i

l

De verdere uitslog yros:
S e n i o r e n: 1 2

l. Hoye v.d.Ploeg l.
2. Jocob Schoop 2.
3. Simke Teitsmo 3.

l0 en ll iorig
l. Willem v.d.Ploeg
2. Kloos Visser
3. Cor Broersmo

Door ziekte is deze veldloop iets te
de winter hopen we eerder te zi in en

)onuorl.
Ook zullen de domes don mee kunnen doen.

t/*'l 5 ioor:
Henkie 0evering
Tiipke v.d.Mei !
Anne v.d.Ploeg
e n:

Ioot georgoniseerd, volgen-
don eind december - begin

.tttc.reJC
{t**'r(*rt



k z as is BANGA baas
KAAS mog op het dogeli iks menu niet ont-
breken. Voorol ook om de kinderen :.!

Fi in dot B A N G A 's KAASHUIS zo'n GR0TE
en-LEKKERE@

Volvette Leidse koos
Friese (groen.) koos
Zoutloze koos

er ziin !
eens:

l
o

Volvette Goudse koos
Edommer koos 4Gr
Dieet-koos 2Gr

Ook onze FIJNE VLEESWAREMFDELING mog

1 Probeer onze weekendsmulschotel
I 150 orom molse l'lAM olus
I tSO iro. ROLLADE (von 't spit)

L,lii witlen U groog in onze zook ontvongen.

D' BANE [ tu,,È*à ] ï"i -'0,3

3.50
Ook voor
een hor-
tig hopie

en
een goede
fles WIJN

Huisspecioliteit: FRIESE KAAS - FRIESE DROGE }'l0RS T - heerli ik!

Nu de winterperiode is oongebroken,

de ti id om oon verwormen te denken.

Wot docht U von Uh, GEHELE HUIS

met CENTRALE VERt^lAR

is het ook weer

BEHMGLIJK WARM

MÏNG ?

Vroog

Zi i die ó5 ioor en ouder zi in kunnen op de oonleg von

centrole verworming een belongriike subsidie kriig.n.

eens vri ibli jvend inlichtingen bi i

Fe. C.v.d,.ffoop
Loodgietersbedrijf
Gas- en Waterleiding

Tel. 05197-373
Tel. 05197446

Voorstraot 2

Kerkstroot 6
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