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GROTE OPKOMST BIJ JAARVERGADERING DORPSBELANG.

Vri idog 7 februori hield Dorpsbelong hoor jocrli !kse ver-
godering in 't Sintrum.'Voorzitter D.de Vries kon 65 conwezigen
verwelkomen, wooronder burg. M.K.Poo1, weth, D.Bekker ook de
voorzitter von de A.R. froktie in de gerneente r^/os oonwezig en
enkele belongstell-enden uit noburige àorpen die speciool ioren\.;
gekomen voor de 2 sprekers op deze ovond. trn ztn openingswoord
bleef de voorzitter even stoon bi i het voorbi ie ioor. Een loor
met hoogtiidogen, woorbii de voorzitter ï^/ees op de diverse
feestdogen. Hi i memoreerde de moeili !kheden vqn de boeren om

de oogst binnen te holen.Ook het voetbollen hod te kompen rnet
de notte herfst.
De werkgelegenheid is in Holwerd klein, wocrdoor de rnensen die
wel willen werken niet kunnen werken; doorbi ! kornt dot de mn-
chines de voorkeur kri igeo. Ook de kosten sti jgen en de lonen
liggen lcog. Met een kleine beurs is cldus de voorzitter, dit
niet vol te houden" De groei von Holvrerd ligt stil doordat er
geen nieuwbouw bii komt. Vernieuwing in het dorp wordt vqok
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verhinderd omdqt het niet post in het bestemmingsplon. De.voor-
;iiÏ;;-;;;*ó hi;'Éii s "n 

i^J ho" de plonnen ziin'.Oot1 zou de

voorzitter groog zíen, dot de oude monumentole plootsles tl
n"i-iorp bf[ lveí bestoon , deze geven een oporte sfeer oon het
l"ipl-ó[aà-n,]ir*, wàrden' nu ofgéb.roken,woorvoor in de ploots
;;"; nieuwe u,ota"n gebouwd. B én W deelden T9",-dot er wel

Ëi;;";^ zíjn, moor óot o1les niet zo eenvoudig i.s'.
W"it,ora"u Éu[t ui iiep de Holwerders op om. nqqr de heoring 

- 
t"

ii;;;;;-ii"-UinÀ.nÉori in Hot*erd wordi s.ehouden, en woorbii
over het wel en wee von Holwerd zql worden gesproken.- uit t"t loorverslog von secr. F.v.d.weide bleekr. dot er in
1974 heeL r".i-ro.-g"Ë"rrd, Met voor- en tegenspoed hod men te
kàro"n. ou OS* 

"àn 
Éorrerd kwomen wel noor het toneelstuk, moor

.{;"';;;;r-"I Érà""n }^/eg, wot een strop betekende voor Dorpsberong'
..!r\zn somenrr"r*rng;"i;; domes v.d.Zee en glivier víos men gekomen
-trt-J"-opiilÉtí"g ,on een kindercrèche, welke momenteel bi izon-
à"i óo"à' drooit.'ook de herindeling .von..de gemeenten f:grroot
Holwérd nogol veel voeten in de oorde. Hoogtepunt in lyl4 

''ros
de Sterrenporodàr-r"ik" bi izonder goed gestoogd is en die zeker
dit !oor herhoold zol worden.

Fínqncieel *or Éet met de vereniging iets minder gesteld'
oorprÉàrong =o'g-ii"È genoodzookt om de contributie te verhogen

"àn'f 2.---nooi f g.-l per !oor. Ook zol men trochten om nog

,eei leden te winnen voor Dorpsbelong.--Ai'1-à" U".truttverkiezing werd Doówe Kuipers.ol: ni:YY b"-
stuurétid gekozen, omdot voorzitter de vries =íi\-funktre om

drukke ,"rÉ=oorheden moest neerleggen. No dit officiële ge-
;;;1t; krA;; de heren rr. Quok eà-Drs. Boom het woord, die
beiden hun-visie goven op de indi iking von een gedeelte von
het l.lod. ook Éi i i" rondvroog ontépon-zich nog een leuke dis-

"r""i", moor olÍe vrogen *"rà"n op vlotte wiize.beontwoord.
Bestuuislid P.Soepboei bedqnkte tenslotte voorzitter D.de Vries

:foor ol het werk wot hii voor Dorpsbelong hod gedoon'
dl

SUPPORTERSCLUB V.V. HOLWERD.

Ook in dit ofgelopen kwortool wos onze vereniging !,reer oc-
tief bezig in hel vervoer von onze supporters en voetbollers.
Bii de thóiswedstri!den von het le elftql werden verlotingen
leÉouden ten bote vón de kos, wot een positief resultoot gPIe-
í"rd". Ook tijdens de voetboistop von de-welpen en de. iunioren-
eIitollen *"tó ài-voor deze ieugdige spelers een speciole ovond
georgoniseerd, die geweldig is gesloogdt Dg.opkomst en de,ont-
iponningsovond wos formidobel, het wos in-één woord gezelllg en

IeerzooÀ. Een woord von donk is 9P.zíin ploots voor een vrouw
von een von onze spelers die olti'id giotis de le§95y,q:'§hirts
VON ONZC VET. WOSI. HET BESTUUR



MUZIEKFESTIVAL.
Het gonst von bedrijvigheid in Horwerd. Er heerst drukte. Endot is ook te zien én Ie horen. Je kuni gà.n *ondeting dooihet dorp-moken of ie komt wel een teenogér met een toeter te-gen.0f ie hoort een muzikont thuis ziji solo spelen, or ofniet tot lost von ziin omgeving.
H9t .i in ollemool voorbereidingen voor het komende muziekfes-tivol. Hoe dichter !e de dotvm-22 moort nodert, tto. int.nsiu-
ver,gestudeerd y?rgt. De sponning loopt op. Hqrten kloppensnerler. "Zou mi jnheer steyn ( iriy) genoeg punten toekennen
voor een eerste prijs? 0f zou'k misschien-de beker kunnen
pokken?-Nog moor eeÀ keer repeteren. Ik zor miin best doen,'.Niet orleen de ssristen zetten hun beste muzieÉbeent!e voor.
O.ok zii die hen begeleiden: mw Elzingo, mw De Vries én *r, L r
l'lorsmo. zí]J verzetten minsten" =or""i werk ors de solisten. v
Ontzettend veer tiid schuilt in hun voorbereidingen. Mede
door hun inzet wordt het optreden stroks een prelierige ge-
beurtenis. Dit mog wel eens gezegd worden!uit vorenstoonde- bli ikt dot ér hórd wordt gewerkt om dit fes-tivor te loten srogeÀ. Zowel von besturr"=f!de ors door de-
deelnemers. Maor dot is niet genoeglll 0p zó'n dog ziin veel
mensen onmisboor. U ollemoolli U kJnt zoin aog ;;;"IIí; fplezierig moken. Door er te zíin. uw berqngstétiing doËt nietorleen het bestuur goed, moor ook de medewérkers. É"n groot ge-
hoor stimuleert enorm.
's Middog.s treden zo'.n dertig soristen op. Een respektobel
oontor. .we beginnen don ook èerder don voorgoonde 'ioren.
's Avonds vermerdt het progrommo optredens ion orré muziekvere-
nigingen in onze gemeenie. rn totoor zes corpsen. (Het-leuga-
corps "crescendo" meegerekend, moor dot is ook ""n'"orpi; Ënwot voor één ! )
I:g^il u op zoteliogr 22 moort o.s. om één uur's middogs, inrt sintrum verwerkomen? 

Nomens het bestuur von de §l
Federotie !,lestdongerodeel,

S.Vellingo
PLANNEN KOM HOLWERD.
Het doer von het ontwerppron voor Horwerd is om in grote li i-nen de richting oon te geven woor in de bebouwde koí zich-in
de eerstkomende.joren dient te ontwikkelen. Het pron is dus geeneinddoer, doch dient zodonig te worden opgezet, àot nàt iÀ-a.roop.der ioren kon worden oàngepost oon ió aon, eventueer ge-
wijzigd.e, ontstone situotie oi omstondighedàn. wot is er in
Holwerd en wot moet er gebeuren? Dot is-de eerste vroog die
men zich stert zodro men een bestemmingspron wil ontwi[keren.
De belongri ikste funktie von Horwerd ii Lrti ia g"*"""i ;;À;i



wonenrt. In de troop der ioren trokken er echter steeds meer men-
sen uit het oude tentruó weg. Het gevolg wos leegstond. Hierin
vestigden zich soms bedri if ies of het werden outoboxen en in
onderé gevollen werden de'hóizen ofgebroken. Door deze ontvol-
king trókken ook enkele verzorgende bedri iven noor de nieuwbouw
of àicht erbi!. Hierdoor werd de oude kern nog meer verzwokt.
De verzorgendé funktie (winkels e.d.) is echteMg grotendeels
in het ouàe centrum geconcentreerd. Doordot bedrifven moeten
vergroten, woren enkàIe kleine winkelties gedoemd te verdwii-
nenl Dit opheffen, gekoppeld oon het wegtrekken noor de rond
von de bebouwde kom-von een onder deel von de verzorgende be-
dri lven, deed longzoom een proces von verorming von het oude
centrum ontstoon.
l:cr het steeds groter wordende outobezit en de toenemende ver-
E"r.oontrekking-von in de kom gevestigde bedri iven nom de ver-
keersdrukte in de bebouwde kom toe. Rustig winkelen wos er
hierdoor vriiwel niet meer bii. Hiermee ziin de grootste pro-
blemen binnen de bebouwde kom von Holwerd oongeduid, die kort
kunnen worden somengevot, n.I.: verpouPering en funktieverlies.
Het plon dient er nu op gericht te ziin deze problemen een holt
toe le roepen. Immers het wonen in de bebouwde kom zol steeds
onqqntrekkeli iker worden, de winkels zullen nog eerder geneigd
zíjn zích te verplootsen in de richting von de nieuwbouw.
l-lierdoor zol het oude centrum longzoom verkrotten. In dot gevol
zou de enige remedie koolslog ziiÀ om op dot terrein doqrno
nieuwbouw te plegen, vJoormee oI]és wot het verleden ons heeft
geloten, verdwenén zoL zíjn. 0m te voorkomen dot dit somber
beeld werkeliikheid wordt zullen bepoolde mootregelen^moeten
worden genomen, woorbi i de ontwikkelingen met betrekking tot
Holwerd-in een bepoolde richting worden gestuurd. De belong-
ri ikste punten die hierbi i nouwlettend moeten worden gevolgd
zL ln2
§'0" verzorgende funktie dient geconcentreerd te worden binnen
--.een overzichteli ik centrum oonsluitend bi i de bestoondconcen-
trotie.

b. 0m het winkelen oontrekkeli jk te moken dient het doorgoonde
verkeer zoveel mogeli ik uit het centrum te worden geweerd.

c. Er dient voor ,róldoónd. porkeergelegenheid te worden gezorgd.
d.0m de kom te verlevendigen dient ook het wonen te worden ge-
stimuleerd.

e. Ambochteliike bedriiven dienen in de kom een ploots te kun-
nen vinden.

f. Grotere en veel verkeer oontrekkende bedriiven dienen oon de
rond von de bebouwde kom gesitueerd te worden, zodot ze ge-
mokkeli ik bereikboor zíin en de ondere funkties geen belemme-
ringen in de weg leggen.
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valt s:}lderell- Radio
g. Bovendien dient het gehele pokket von doelstellingen er noor
te streven de cultuur historische en visuele woorden von de kom
von Holwerd te beworen en zo mogeliik te versterken.

Ruimteli ike vertoling von deze doelstellingen leidt in de eerste
ploots tot een ofbokening binnen de bebouwde kom in gebieden met
elk een bepoolde functionele inhoud. In het centrum zullen met
nqme de economische en mostschoppeli ike diensten een ploots moe-
ten vinden. In verbond met deze concentrotie von de verzorgende
funktie dienen oon de ronden von het ols centrum oongegeven'ge.-
bied zones oongegeven te worden woor in de toekomst veronderirf,§l
gen von funktie kunnen optreden. In de woongebieden dient ge-
streefd te worden noor optimolisering von lroonmilieu en Ieef-
boorheid door incidentele nieuwbouw, renovotie (opknoppen von
oude huizen) en in sommige gevollen restourqtie. Binnen dit pok-
ket zol in sommige gevollen ook sonering nodig ziln om het wonen
in de oude delen von de kom zo prettig mogeli ik te moken. De
bedri ifsterreinen dienen zoveel mogeli ik gesitueerd te worden in
oonsluiting op bestoonde concentrotie von bedriiven. Hierheen of
noor het industrieterrein buiten de bebouwde kom dienen een oon-
tol bedri if ies verplootst te worden die nu nog binnen het voor
wonen bestemde gebied Iiggen.

Gemeentewerken Ternoord, 3 moort 1975.
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Il.lhl0NERS HOLWERD: 0PGELET!
Zools ongetwi ifeld bekend is, goot er het één en onder verqn-
deren in Holwerd. Tenminste o1s olles goot volgens plon.
l. Het Groene Kruisgebouw goot verdwiinen;
2. Het huis wot thons bewoond wordt dsor de heer R.Tienstro

goot verdwi inen;3, De gemeenteliike moteriool-opslog goot verdwijnen.
Wot goot er in ons dorp gebeuren? Wot komt er voor in de
ploots? Woor moet de peuterspeelploots noor toe? Ti idens de
lootste ledenvergodering, gehouden op 7 februori i.1. is door
onze burgemeester, en door wethouder Bekker bekend gemookt dot
er binnenkort een informotieovond gehouden zol worden over de
bestemming von qI deze grond, welke beschikboor komt no de
sloop von eerder genoemàe ponden. U zult zich goon ofvrogen \I;
wie die plonnen mookt, en wqorom deze plonnen worden gemooktr-
en welke zeggenschop men heeft ols inwoners von Holwerd.
In de oonbiedingsbrief, bi i de begroting voor het ioor 1975
von de gemeente West-Dongerodeel stond o.o. i Teneinde de pIo-
nologie in deze gemeente doelgerichter te doen verlopen is een
werkgroep ruimteli ike ordening, bestoonde uit de voorzitter
von ons college (burgemeester), de direkteur von gemeentewer-
ken en één von zi in medewerkers, een ombtenoor ter secretorie
en twee medewerkers von het stedebouwkundige bureou Vegter en
Vii!, in. het leven geroepen. Deze werkgroep heeft tot tosk
de (stede)bouwkundige plonnen voor te bereiden en te coördi-
neren, zodot de procedure tot voststelling von de plonnen re-
gelmotig voortgong vindt. In grote Ii!nen is de procedure ols
volgt: In eerste instontie wordt een discussieplon gemookt dot
ter beoordeling oon B en W en de rood wordt voorgelegd (nodot
het de Commissie ruimteli ike ordening is geposseerd). De door
B en W, en de rood gemookte opmerkingen worden verwerkt in een
tweede di§cussieplon, dot informotief wordt voorgelegd oon de,
bevolking, terwi'!1 omtrent-ÏT-pÏon fevens informeel-overleg§!
wordt gepleegd met diverse instonties. Hierno wordt het defi-
nitieve ontwerp-bestemmingsplon gemookt, v/oor in de eventuele
opmerkingen von de bevolking en diverse instqnties worden ver-
werkt, dit ontwerp-bestemmingsplon wordt opnieuw ter beoorde-
ling voorgelegd oon B en W, doorno moet het hele plon worden
beoordeeld door de commissie ruimteli ike ordening, en hierno
kon de roqd discussiëren over het plon, moor er wordt nog steeds
niets beslist. Voorts wordt omtrent dit plon formeel overleg ge-
pleegd met diverse instonties. Hierno wordt het plon ter vost-
stelling oon de rood oongeboden. Zools U ziet, wordt er met
evehtuele opmerkingen von de bevolking rekening gehouden. U

wordt ti idig in kennis gesteld h/onneer en woor de informotie-
ovond plootsvindt. Nomens het bestuur, P.Soepboer Tzn.
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NIEUWS VAN DE GYMNASTIEKVERENIGING''CHARIËTTO''
0p de onlongs gehouden ledenvergcdering zi !n enige
sproken woorvoor wi i groog meer belongstelling voor
gen.

punten be-
willen vro-

l. Door de grote kostensti igingen zien wi j ons heloos genood-
zoqkt een kleine contributieverhoging in te voeren. Wii heb-
ben getrocht deze verhoging zo loog mogeli ik te houden zodot
het voor niemond een beletsel mog zi in om oon de lessen deel
te nemen.

2. Het is de bedoeling dot we begin opril een ieugduitvoering
in "It Sintrum" te geven. Het bestuur wiJ- piobefen, indien
mogeli ik, ti idens deze uitvoering een demonstrstie iozz- en
rythmische gymnostiek te loten geven, dit is hier een nog
vri i onbekende vorm von gymnqstiek broorvoor wi i groog oUe(U
oqndocht vrogen.

3. Doordot er velen noor hebben getnformeerd willen wii nogmools
proberen hier weer tot een volleybolgroep te komen, oongifte
hiervoor kon bi j één der bestuursleden.

De gymnostiekvereniging "Choriëtto" die in 1889 is opgericht,
heeft door de ioren heen bi i zeer velen een grote ploots inge-
nomen. Met veel belongstelling wordt door de oude leden nog
steeds noor het we1 en wee von de vereniging getnformeerd en met
veel liefde worden don herinneringen opgehoold over hun ti id bi i
de gymnostiek, voorol doordot onlongs nog een foto in de Dokku-
mer Couront stond uit het ioor 1910, zíin deze herinneringen
nog eens extro verlevendigd. Het is te hopen dot "Choriëttor! ten
ollen ti ide deze ploots in onze gemeenschop mog behouden, zodot
het voor velen een bron von grote vreugde kon betekenen.
Wi i hopen don ook dot nog velen tot onze vereniging toe zullen
treden om zo sezomenrti§"*:Í: ffi'g::r:;,:"1:;i!,*o, voorz.
SÉDYKEN EN STOARMFLOEDEN.
Yn de two fooröf geonde nOmers fon it kronts ie is it ien en '\§
oor oer sédyken oon de oorder west. Dízze dyken Lízze der oI +
900 iier, mor it is noch mor s0nt de lèste peor h0ndert iier ïot
dízze dyken de hichte howwe dy't h io nou ho. Fryslàn str0pte der
eortiids gouris 0nder.
Nou is it yn dit bistek Onmooglik om oIIe stoormfloeden to bi-
skriuwen, mor ik sil der in iiertol ítpokke, bygelyks it 'iier
1219.Oer it iier 12.l9 is hiel hwot skreoun oongeonde de stoorm-
floed dy't it Iàn der hiir 0nderstrOpte. Mor de forslogen en
kroonyken binne net ollegeorre like bitrouber, ien fon de bi-
trouberste krooniken is ày fon Abt Emo fon Wittewierum. !'litte=
wierum is in doorpke yn it midden fon Grinslön en Emo wie Abt
fon it kleoster yn Wittewierum. Emo skreou oer de soneomde Sint



Morcellusfloed fon 16 ionneworis l219 Ondermeor; it wie sohwot
ni ie moonne en it roun'olwer nei springti i to, de wyn koem ol
in peor dogen 6t it sódwesten, de wyn helle stodich oon oon't
sódwester stoorm. Dernei gie de wyn om nei it noordwesten, de
diken bi ioegen it en Iàn roun 0nder wetter. T0zenden minsken
fordronken en ek fordronk in protte fé. Ek mei leech wetter
stie it Iön der 0nder. Doe't de wyn him deljown hie, wokkere
hy fuort en doeliks wer oon, ót it sídwesten wei, u/erom nei it
noorden to en wer str0pte it lön der 0nder. Fon de minsken
dy't net fordronken, mor wo1 hor hOs, hósrie en fé kwyt rekken,
gongen in protte fuort, sodot der foar it wer yn oorder meits ien
fon de s6dyken net folle minsken beskikber wienen. De ynwenners
fon seis dóorpen (hwerfon de meosten net dykplichtich wienen,
omdot de doorpen to fier fon sé öf leinen) krigen spul mei de: li
muontsen fon it kleoster Blomhof yn Wittewierum, De ynwennersv
fon dízze doorpen eosken fon it kieoster meor iild eir minsken
foor it wer yn 'e oorder bringen fon de sédyken. Mor it klebs-
ter gie hiir net mei yn sé en hfo koemen oerien om'e consul in
6tsproek dwoen to litten. De consul, in soorte fon riochter,
dy mokke ót dot olIe pleotsen, ek de kleosterpleotsen likefolle
bitelie moosten. Foor de seis dooroen wie dízze ítsproek indoorpen wie dízze ótsproek inor-re{e moosT,en. roor oe seLs ooorpen wLe oLzze uTsPrseK I-n
öffoller en nou noemen se tsiin de muontsen in fiionnige hàl-
ding oon. As réoksie hiirop koemen sovrn ogre doorpen (dy't
oon sé leinen en wol dyksplichtich wienen) yn oks!e. It'ien
en't oor roun ót op moordzien en plonderien, de sédyken koemen
net ticht en mei heech wetter str0pte eltse keor it iön der wer
0nder.
Oon't sofier Emo fon Wittewierum Schotonus (1ó03 - 1671) pro-
fessor oon de hege skoolle to Frents ier, skeoun yn syn "Kronyk
fon Fryslön" 0nder meor oer it iier 1219: Yn it iíer 1219, de
lóe ionneworis op Sint-MorceIIusdei, nei it inkele dogen stoor-
me hie ót it sídwesten, koem it séwetter oer oIIe sédyken yn
Fryslàn. Yn de nocht, gie de wyn om nei it noordwesten en hel,,(lrsz
so fOleindich oon os wie de wyn fon doel om olle wetter ót de:
sé to ieiien. It s6wetter flech de hiele nocht mei greot geweld
oer it làn en brocht in protte ellende en skeo yn it Iön. Doe't
it moorns liocht woerd seoch men minsken, fé en hósrie driuwen.
Ek driuwden der minsken op hout, strie, en hwot mor driuwe wol,
en forskote minsken sieten yn in beom, of op horren h0s. Doe't
it dien wie mei it minne woér en doe't de wyn him deliown hie,
wienen oIIe sédyken trochbrutsen. Doorpen wienen fornield, in
protte minsken en fé fordronken, forskote kleosters en tsierken
wiene forwooste, oon't sofier Schotonus.
Ek yn de jierren 1220 - 1221 - 1222 - 1223 koem it séwetter wer
oer it I0n. In protte minsken wiene yn 1219 fordronken mei de



niisneomde Sint Morcellusfloed en so os wy ek oI s ioen howwe
wienen der ek in protte minsken fuort gien nei de sódeliker en
heger lizzende sàngrounen. It wie grif in poepetoer foor de
minsken dy't der oerbleounen om de sédyken foor de h ierst wer
ticht to kriien, it wie ommers ek hiel oors os hioed de dei, de
sédyken woerden mei monkrèft wer opmokke. In protte minsken
Iieten it Iön foor hwot it wie en men ioech it 16n mei de sé-
dyken oon de kleosters, dy't ommers in'protte minsken yn tsfinst
hienen, dy't oors dochs neot to dwoen hienen. De kleosters kri-
gen so in protte Iàn yn honnen en krigen so noch meor ynfloed.

Oon't sofier dízze keor,
P.Soepboer Tzn.

CRECHE-NIEUWS:
Ongeveer 8 moonden drooit nu onze peuterspeelploots "Us eorste 59
beg !in". Momenteel bestoot het oontol kinderen wot wekeli iks \v
komt uit 30. 2 kinderen ziin noor de kleuterschool gegoon en
4 zíin er lreer biigekomen.
Begin noort noesten ve verhuizen von het Groene Kruisgebouw
dot ofgebroken aoest vorden noor Brëgelön no. 10. We woren erg
blii dot we deze ruirte konden kriigen en hopen dot we hier
net zo fi in zullen kunnen spelen ols in het oude gebouw.
Met Sinterkloos hodden yÍe een leuke morgen met zvrorte Piet-
peties, muziek en sllemool een kodootie.
Het Kerstfeest vierden we met zelfgemookte koorsstonders von
klei met brondende koorsies en leerden we een kerstliedie.
Eind december nom tonte Reinie ofscheid von ons omdot ze een
boby verwocht, wot we erg fiin voor hoor vinden.
Als er moeders zíjn, die ons 1 of 2 ochtenden per week o1s
Ieidster voor een bepoolde ti id willen helpen, don groog een
seint ie.
Von een poor instellingen kregen we
herv. kerk kregen we f 100.-- r.roor
de Vrouweli ike Hulpverlening kwomen
tontes ki iken noor onze bezigheden
len heel erg bedonkt.

en kregen we f 75.--. A1-

Medio opril zi in we von plon een K0EKAKTIE te houden,

ols er moeders en voders zi in die mee willen helpen

groog opgeven oon de crèche. AIs er mensen ziin die oude

stoelen en tofels hebben die ze weg willen doen don ook

groog even een berichtie, wii kunnen ze gebruiken.
Nogmools: belongstellenden mogen oltiid bii ons binnen-

Iopen. Volgende keer meer nieuws.

finonciëIe steun. Von
we erg b1i i mee woren
€r op een morgen twee

de
en von

:

i
!



ZEBRAPAD (v.o.P.) Tr H0LWERD.
Eindeli ik is het don zovet; op de ri iboon von de Stotionsweg
ter hoogte von de 0.8.S. is de. felbegeerde "officiëIe" voet-
gongersóversteekploots (V.O.n.) oongóbrocht. Dit zebropod werd
oongelegd om de ler plootse overstekende voetgongers een opti-
mole beveiliging/bescherming te geven. Ik denk doorbii met no-
me oon de leerlingen von de 0.8.S. en de Nuts-kleuterschool.
Deze kinderen nerden voorheen v66r het ingoon- en tiidens het
uitgoon von de school door twee verkeersbrigodierties tussen
twee drors over de ri iboon oongebrochte weinig opvollende witte
strepen de Stotionsh,eg overgeloodst. 0mdot het in het verleden
ueerrolen líos voorgekomen, dot outomobilisten en ook ondere
bestuurders -ondonks het stopteken von die verkeersbrigodier-
ties- doorreden en de overstekende kinderen in die gevollen U
soms voor hun leven opzi i moesten springen, wos de oonleg von
deze V,O.P. geen overbodige luxe. Het zol U duideliik ziin, dot
we ons oo-. in de nobiiheid von- en bii noderina von het zebro-
pod oon bepoolde voorgeschreven verkeersregels zullen moeten
ÏFuden. Hei leek mij ienseli!k om deze regéIs even voor U op
een riitie te zetten.

v.0. P.

I

30 meter
(oversteken
ve rboden )

30 meter
(oversteken
ve rboden )

. Voetgongers mogen binnen
een otf§tondlvon 30 meter von
de V.0,P. niet de riiboon
von de Stotionswe§ overste-
ken. Zii dienen don gebruik
te moken von het zebropod,
Het oversteken over de voet-
gongersoversteekploqts dient
weliswoor voorzichtig en
zonder nodeloze onderbreking
te geschieden. Goed uitki lken
voordot men op de V.O.P.
stopt, is een eerste ver-
eiste.

e-"
2. Bestuurders moeten een voetgongersoversteekploots voorzich-
tig.Ïffi,noonvoetgongersdiezichdooropbevindenonbe-
Iemmerde doorgong verlenen. Bovendien mogen bestuurders een
voertuig, dot voor de V.0.P. stilstoot of deze longzoom no-
dert, niet links of rechts inholen, Dit geldt niet voor po-
Iitie-, brondweer-, ziekenoutot s en de door de Minister oon-
gewezen hulpverleningsdiensten (Ui!v. B.B.-kolonne) met in-
geschokelde sirene en blouw zwooilicht, noch ook voor mili-
toire kolonnes en uitvoortstoeten.



5 meter
(porkeren {
verboden) L

v.0. P.

3. Voort-s is het verboden.om een voertuig tot stilstond te bren-
ó."- oi/àf ie porkeren op/of binnen 5 meier vóór het zebropcd.

Loten we ols dorpsgenoten of-
spreken, dot we deze verkeers-
regels in het vervolg zullen
nqleven.
Loten we oontonen, dot we on-
ze -no veel pi in en moeite-
verkregen voetgongersover-

\ .5 meter steekploots woordig ziin.
I (porkeren.
J verboden) W.de Hoon,

ri !kspolitie.
\-J

9.E12. -YgqB. -E9LUEE?gB - -I!ETEAP:
Zool'§ op'de Joorvergodering van 7 febr. i.l. werd besproken, zol
de mogeii ikheid woràen geopend om dit geld terug te kri igen of
om hei op een ondere monier te besteden.
Doorom is hieronder e.en formulier ofgedrukt dot u. kunt invullen.
Dit formulier àiàni tt t otà"n ingeleíerd von 5 l/n 25 opril, en
wel bii d" heer F.von der Weide, Stotionsweg 12. Het geld kunt
u don eventueel opnemen tussen 1 mei en I iuni bii de N.M.S.Bonk.

hierlongs ofknippen

Hierbi i geef ik het bestuur von dorpsbelang te kennen, dot ik
mi in geldbedrog, groot f op de hieronder oongekruiste

monier wil besteden:

GeId terug
Nieuwe oulo
Nieuwe klok
Dorpsbelqng

Eigen bestemming die bes uit:

o
o
o
o

toot

le
2e

3e

4e

5e

!r,^'aa

in toren

Noom:

Dotum:

Adres:
Hondtekening:



r
I
!

.€

De odverteerders von het Kontoktblod HOLWERD worden longs
deze weg horteli ik bedonkt voor het doen plootsen von een

odvertentie in dit blod.
We doen echter hierbi i een beroep op de gehele Hiddenstond
om nog wot meer odvertenties, wont zools U weet moet er nog

otr wot geld bi !.
Mochten er geen odverteerders meer bi ! komen, don zi in wi i
genoodzookt von buiten het dorp odverteerders oon te trek-

, HET BESÏUUR.

Metingongvon moondog 'l O moort
is het groene kruisgebouw Achter de Hoven nr.10

=====
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