
We
en
o1

tributie te verhogen, en de senioren-elft . ze|f de reiskosten
te Ioten betolen.-Inwoners von Holwerd kunnen de Ver. doodwerke-
Iiik steunen, door mee te doen oon Voetboltoto of Lotto. EIke
woónsdogovond kunt U deze inleveren bii G.Veldemo, Klokstr.ll,
Ho1werd, vonT - 8 uur.Ook willen onze irn. de formulieren.bii
U komen'holen. Geeft U even een berichtie oon bovenstoond odres
en het komt voor elkoor.Ook kunt U donoteur worden von de ver-
eniging voor een miniem bedrog per ioor, en don kunt U tegen ge-
rediceérde pri is olle thuiswedstri iden von Holwerd I bi iwonen.
Ook is er dit joot 

""n volledig tràiningsprogrommo somengesteld,
elk elftol worít in de gelegenheid gesteld om zich wekeli iks
voor te bereiden op de [omeàde zoteidogen. WeI gewenst is, dot
er zoveel mogeliik spelers op zo'n ovond komen.

moondogovond ó.30 uur b-pupilIen
7.30 uur o-'iunioren (moet wel geno.eg belong-

stelling zíin)
dinsdogovond ó.30 uur o-iunioren + 2e, 3e, 4e

7.30 uur selektie
woensdogovond ó.30 uur c-iunioren

7.3O uur b-iunioren
donderdogovond ó.30 uur o-pupillen

7 .3O uur selektie
hopen dit ioor ollemool weer oP een goed en sportief seizoen
hopen op eén goeie publieke belongstelllng-ygor ieder elftol,
mocht het soms eens minder goon. STEL DE J0NGENS NIET TELEUR.

NUTSBIBLIOTHEEK HOLWERD (ochter openb.bosisschool, Stotionsw.l4
Vonof donderdoq l2 sept.i974 is de Nutsbibliotheek geopend elkeVonof donderdoq l2 sept.1974 is de Nutsbibliothee
donder u.( ieugdlezers voorkvoorkeui le uur).
Ruime keize in: ontwikkelingsboeken, detectives, rolnonsroorlogs-

boeken, scheepvoort enz. en ieugdlectuur-
0p oonvroog door de bibliotheek te leveren:

studiéboeken, wetenschoppeli ike boeken en verder olle bi i-
zondere boeken, op elk gebied.

Kosten: Inschri ivinE (iidrootschop) f 2,-- P. gezin per ioor;
leesgeld f 'O.2Ó per boek per week (studieboeken f O.2O per
boek per 4 weken).

Leen miq tens ee" U".l p"t ,""

OPPASDIENST.
Men hoort vook mensen klogen over het niet kunnen kri igen von
een oppos. Nu is het idee noor voren gebrocht over't vormen
voneen opposdienst.
De iongeren of ook ouderen die zich beschikboor willen stellen
ols oppos kunnen zich oonmelden bii onderstoond odres. De kos-
ten zullen bedrogen f l.-- per uur, no 12 vvr f 2.-- per uur.
We hopen dot veel mensen er gebruik von zullen moken. Contoct-
persoon zol ziin: S.KUIPERS-HOFMAN, Morgenzon 6.
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NIEUI.JS V.V. "|'|0LWERD".
De voetbclcompetitie is reeds vreer von stsrt gegoon, en v.v.
Holwerd drooit weer volop mee. Met moor liefst l0 elftoLlen
neemt men deel tron de competitie, t.vr.

o-pupillen l0-f2 ioor; b-pupilten 8-i0 ioar; c-!unioren;
2 b-iunioren e1ft.; o-iunioren en 4 senioren elftollen.'

In biino olle elftollen ziin dit icor veronderingen gekomenrcioor-
dot verschillende iongens te oud zi jn geworden voor àen bepoclci
elftol, en doordoor noor een hoger moeien. Hierdoor moet men

1ic.h r,reer oonpossen con een ondere speelwíjzerwot eerst wel nnoei-
Iiik zol ziin. Vorig ioor werd door de gehele vereniging een
goed resultoot behoold. 1e elftol kopioen in 4e klosse K.N.V.B.
en 2e elftol 5e in res.2e klos F.V.[].; het 3e eindigde in de
middenmoot. Het 4e elftof (het elftol ier getrouwden) werd 3e.
De o- iunioren werden 2e no een sponnende competitie, wcorin ze
longe ti id kons hodden op het kompioenschop, moor dit in de loot-
ste wedstriid verspeelden. lb doorentegen verloor onnodig punten,
moor sloogde er toch in om in de lootste wedstri id kompioen te
worden door mede-titelkondidoot Broek.Boys 1b met 2-A le ver-
sloan. De c-iun.'werden 2e en de pupillen o werden ook 2e.
Prestotief wos het dus een goed ioor voor de V.V. H0LW[RD, fi-
noncieel wos het minder. Door de voortdurende sti igende kosien
werd de kos flink ocngetost. De ver. wos genoodzoàkt om de con-
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.trn het vorige nummer von cns Kontoktblod, werd een oproep
gedaon, §on de hondenbezitters vcn Holwerd, om hun honden door
ui.t te loten wcor het hoort. Dot dit nog niet g_ebeurt, kon men
e.Lke" dcg weer bespeuren. Zelfs het voetScrveld/comping wordt nu
ols hondentoilet gebrui.kt. De kompeerders en ook de vóetbollers
vinden niet niet prettig. Een keer vol-len vinden de voetbollersniet zo erg, moor in een hondenuiiwerpse!., dat is toch niet zo
mooi. Mens*n met honden, VERANDTR TmH u}.I MINTALïTErT, en denk
toch eens na over deze kwoliike zaken.
I.IOL}'JERD KON TEN IDTALE VÀKANTIEPLMTS ZIJN.

rn l'let voorgoonde nummer werd geschreven, over Holwerd cls
vokcntieplcots, mcor don moest er wer een zwembod zi !n" rn cie
ygglbiie vokcntieperiode is gebleken dot er nog iets"is: de
VMRWATERVERBINDïNG met Hclwerd. Regelmotig weiden in de Holwer-
der voort plezieriochten gesigncreeid, die-de richting !-lorwerd
kozen, .moor holverwege inzcgen dot het niet kon, of eàn enke-ling, die met veel moeite en ellende de Holwerder ,'hcveR,, be-reikte. 0p olle outokqorten e.d. stoot verrneld, dot er in Hot-
werd een_ comping is, en dit rustige trekt ook vele woterspor-
ters. Arreen die vqort. Door de vele rommel die er in zit, is
Holwerd dus nnoeilijk te bereiken. De ruilverkoveling maokí mid-
den in de verden nieuwe ofuoteringskaneren, *cer =oi de Holwer-
der vcort niet uitgediept en schoóngemookt kunnen worden, dat
bespcort m.i. veel kosten en moeite-of wonneer eèn nieuri wordt
gegroven. HierdooÍ zov Holwerd nog meer in trek komen. CIok de
Holwerder wotersporters zouden hiermee geboot zi in. Deze mensen
Iiitr-nu-gedwongen om hun boten erders tà plootseí, waordoor ze
hetzi i in vckonties of in de weekends eerst moeten reizen om
het woter op te gaqn. Misschien rigt ook voor onze Gemeente
hier nog eèns een tosk.
PAPTERAKTTE-OPBREIIEST von de 0penb. en Nutskleuterschoor.
^ Het rigt in de bedoeling von genoemde scholen, uiteroord on-
der voorbehoud, een gedeelte von de popieropbrengst te verdelen
onder die verenigingen, woorbi i de kinderen nouw betrokken of
betrokken kunnen zíin, b.v. muziekver., gymnostiekver., voetbol-ver-, enz. Von de lootstgehouden popieroktie-opbrengst goot 4@
noor "Crescendo". Von de nog te houden oktie 2iffi r"íp. ioetbol-
Ygr- en gymn.yer. von de dooropvorgende oktie goot weer $fffi noor
"crescendo". Als de popierpri is geón sterk dolénde tendens ver-
toont en de schoolkosmiddelen de minimumgrens niet bereikt heb-
ben, goot deze opbrengstverdeling zich régermotig herholen.
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SUPPORTERSCLUB S.V.A.

AIs u kritiek hebt op hè{
stuk wilt schriirg, (9roog zerfs); olres is werkom, .rggË.ii"*,tips enz. wilt u het àon Éezorgen, tenzii ondertekirnd,"Ëii,-

!

Onze eerste cOl,lïACT FEEsTAvCh,lD in "Het Amelonder veerhuis,' is
goed gesloogd, ol hod de opkomst iets beter kunnen zíin, de
bond tussen de supporters is verstevigd, en spontoon gróeide
ons ledentor op die ovond. rntussen ii de voeiborcompltitie ge-stort, qn or kreeg de Ponder Formqtie de eerste competitiedog
een koude douche. Ze verlieten met opgeheven hoofd i"t "àiJ, ze
woren we} geslogen, doch niet verslogén. Men hersterde zichkeurig in de thuisr*edstrijd tegen BrIBoys. i{oest men in het be-kerduel de ondergong-delvén, nó sreepte men ols geliltwooiaige
tegenstcnder een geli ik spel uit het' vuur. Het régelén von dé
supporters bii uitwedstrijden komt or enige li!n In. Degene dieper e!.gen brogen goot en pl00tsruimte overheeft en genegen is omsupporters rnee te.nemen-tegen vergoeding, wordt vriendéli!k ver-
zocht zich te merden bii dà stortiloctsl-Bii grote ofstonéenri idt er een bus bi i genoeg deelnome; non*"Ídén op ti id is zeer
wenseli ik. Denk om de oonplokbil ietten bi i Cofetorio óerrnersod.rn okt. hopen wi i voor onze supporters ,ruór een gezelrige ovondte houden in Ce vorm von een KAÀRTAVOND. Het bestuur.

J.von Duinen, Prof. Holwerdosti. 2A, Holíerd.
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WIJ MAKEN DIT GRAAG VOOR U IN ORDE

Verder olles op Ri iwielgebied ! !
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S íOE RD DI IK M AN ï"i.; ur,,i,;:,i,

DIKEN YN WESTDONGERADIEL.

Westlik de Peozens lizze tri ie polders b0ten de öIde dyk, nI de
Ternoerderpolder en de eoster en de wester polder 0nder Holwert,
dy't op inoor oonsl6te. Sodwoende binne der ek triie einen
slieperdyk, dy't yninoor oerrinne.
Fierders wurde de beide opdiken tusken de polders os sliepers
0nderhölden en lin it ein opdyk tusken Dyksrobbe en de Eormdyk
fon_ de westerpolder ek i;.ttà os in oportL srieperdyk neomd wurde.
De Ièste opdyk is fon iongere dotum os de dyk fon de Spoenske
peor oon't Dykslobbe dy't ien gehier foormei mei de Hege Heorre-
wei op nei Stiens to.
De AIddvk (Spoenske oeol - Dvkslobbe)
De Spoenske .peol is fordnon, mor hy stie op it Skoor op de tri ie-sprong mei de Eormdyk. Misdiedigers woerden der oon fèst boun
om gisere te wurden. Men brengt de peor yn forbön mei it topos-
sen-fon stroffen en georhing!Ind ,"i ii iykien yn de-spo"n.["tiid.
Neffens de ordonnànsie fan 2 oprir 1503 soe westdongerodier
dyk !e "von die Posen tot Toyng orme d.icken" dot is Íonio Eorrn
!v dq grins fon Ferwerterodiei
Fon dy séworring docht it stik fon peozens oont it skoor h ioed-



de-dei noch tsiill* os.sédyk. lon.de.Spoenske peol öf oon Dyks-lobbe to en deiwei oqlt_it'punt, dàr'i-J; È;;.iyL-r* iJ"wI"trr_polder en Ferwerterodier" 
"édyk'bti;o;r-[oilJ", reit de dvkefter de porders,-dy't yn retier ji"riun i"o;;"^;i;";" i{^r,i"r"ein is noch os srieperdyk yn Ond"ínata Èy i; 

"é"orrunà ""tt"r-:lil;, l:ol d" vnpotderiirs.'fon de Horweri;r-;.i;-i.-y""r 6àó-swi;tde skiednis oer .de. diken by Horwert en rernoerc, woi wurde h ionou en don neomd, b.g.r. yh it ropport dot Dep.§tuo["n- 
"i- 

ÀlËoer de {i!"l..yn Ecstàrsoo' en westersoo 6tbr;;[i;;:-it"r,iït'a",
don yn dot "Holwerter dycken sint quoder" os dy, fon Fenierterc_diel en "Terncorder dycken sint noch quod"i;. ó"put"ordàn-ietten
dan ek oon de diken fórsterkie en f"rli""tt; i" ritten.
rt Dikoezieboek iowt it konsept kontrokt tusken de eiqners fonron bOtendyks, Onder Holwert o"er it meitslen fan de nlie sédyk;dot konsept-is de l8e febr.1s77-öftekene ón yn 1s79 koípor"orr"nde ei.gners foor two rieden fon it Hof fon Èríslön. Ui iï-iorsroch
Ion ig.komporysie kin oon opmokke wurde, dot'forskoi. 

"ionài=ton-b0tendyksrön biëosten Holnert nochoi hwot biswieren íoklun.rn letter stik docht don bliken oon, dot de westerpolder oportstiet.{
:
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k a as is BANGA baas
K A A S mog op het dogeli iks menu niet
sntbreken. Voorol ook om de kinderen !
Fi in dot B A N G A 's KMSHUIS zo,n GR0TE
en LEKKERE sortering heeft !
Volvette GOUDSE of LEIDSE koos

Friese (groen") koos
Zoutloze koos

ï
a

Edommer koos 4Or
Dieet-koos 2Or

ELKE DAG V00RRADIG N A 5 I EN B A M I - kompleet
Ook onze FIJNE VLEESTTAREMFDELIM mog

1 Probee Í onze weekendsmulschotel
t 150 grom molse l-lAM plus
+ 150 .trÍtm ROI IADF í-^^ r+ o^i+\150 grom R0LLADE (von 't spit) 3.50

Wii willen U groog in onze zook ontvongen.

D' B[NEIml,*: ï-ï

er ziin !
eens !

Ook voor
een hor-
tig hop je

,e n
een goede
fles WIJN

LI
423r. r r- rr -- - IqWERq : I.l

Huisspecioliteit: FRIESE KAAS - FRIESE DR0GE W0RST - heerli ik!
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It is in ynstruksie focr
rr+ I l.iesto vqn de Kerkcke"
mocst doe echt hout foet
krón.

de opsichter fon'e Holwerterdiken
doteorre op it iier '1598; de dyk

heech wèze en two breed boppe yn'e

Beide polders howwe lykwols 1580 os iier fon ynpoldering op hor
nomm€; de kroniken si.zze dct oLteost en dèr neffens is de Ter-
naerder polder yn 1590 0ntstien.
In resolr3sie fon 1718 docht bliken oon, dqt de Ternoerder polder
mei in trochbroek to krilen hown hie, Dst hot grif wast by de
floed fon 26 en 27 des. 1717, doe't it Noorden firn Eostergoo
donich tarntecrre wcerd.
De Alddyk hot dèr ek göns fon to Ii ien hown so't liket, hwont
yn'e septimbermoanne fqn l7Ï8 ordonneorren de Steoten, de àIde
sédvk moost "in hoor oud rond" mokke wurde.
Wiliem Loré, doe 1önslönmiitter, woerd der hinne sti0rd om it
profiel oon to ioen en it wurk ít te setten. De bigreoting hie
hy ek op te meits ien. t4its 1719 krige hy opdrqcht om de bistek-
ken op te ste1len,
De hichte soo in foet heger rikke os it peolts ie by Dykslobbe;
Ce reed op'e dyk vraerd ló foet breete foor ooniown.
De groun moost b0tendyks ít'e soneomde ciyksscltsen helle wurde
en binnendyks ollinnich ít'e dykslrorrer..
De kosten moosten omslein wurde oer de pounsmieten fan de hiele
griteni i efter de Alddyk, oer de eigner en de hierder om de hel-
te.
Oon'e resol6sie fon dot iier docht bliken, dot de Griendedyk
tusken Spoenske peol en Fiskbuorren troch de br0kers fon öId
mienskiplik biweide of meond woerd "hetselve os een mienschor
beslqende of genietende". ri: 

Tonei meor.

Ut: Binnendiken en SIieperdiken yn Fryslàn
Rienks en Wolther

Frisgekoelde

Sp.ciaIiteit

en SLAATJES

PROBEER HET EENS

U KOMT ER OP TERI.G

It tÉ
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dronken
in FRICANDEL-SPECIAAL
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