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(Herholing wegens onvoldoende medewerking)
OM EEN VERENIGING VAN DORPSBELANG te kunnen zí)n en mogeli iker-

àT

wiis te blilven, zíin er oktiviteiten nodig met een nuttig ef-
fect.
Hiervoor is weer nodig een brede bosis von publieke informotie
en overleg, verder genoemd "het overlegorgoon." Het is in eerste
instontie-de bedoeling dot dit orgoon o.l-le in het dorp oonwezig
zi inde groeperingen von, ongeocht welke somenstelling en struc-
tuór dele ook ,oi"n zíin, dé sekretorioten ("orr.spondentie-
odressen) oon ons bekeÀd ziin. We verzoeken don ook dezen hun
volledig odres bekend te moken vóór I ougustus o.s. bii onze

VOOR ZE.LFBAKKERS
I.IIST U dot FRIET en FRIKANDELLEN uit de koeling

veel smokeli iker zi in don uit diepvries??
Probeer ze eens uit onze koeling en u bent
dubbel tevreden over smook en kwoliteit! !
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sekr. ,dhr. D.Kuipers, Morgenzon ó.
Het ligt in de bedoeling tenminste éénmool per joor met dit or-
gog! te vergoderen d.w.i.-ailf-iillare groep één ófgevoordigde be-
schikboor stelt om deze vergodering bi i tL iltnen. Deze velgode-
ring houdt notuurli ik niet in, dot de Éuishoudeli ike ioorvérgo-dering komt te vervollen. - Vio een verg. met alle inroners bo-
ven de ó5 ioor hopen t+e eveneens een commissie te kunnen somen-
stellen die een ofgevoordigde beschikboor stelt. Hieroon wordt
reeds gewerkt
Wi i rekenen op ulí oller nedeverking. Het bestuur.

INSPRAAK STREfl(PLAI{']STÀ I{EH(ENO.

lvgnols vorig ioq- zol qon de innoners von Holwerd de mogeliik-
heid worden geboden on doodverkeliik insprook te hebben.-
Doiisbelong Holwerd zol hiertoe in-de moonden ougustus t.e.m.
oktober een oontol insproqk-ovonden orgoniseren.-0p deze ovonden
zol worden gesproken over het onderwerp. ttwerken in onze gemeen-
tgtt .
Iedere deelnemer ontvongt in ougustus een insprookkront. In deze
kront stqot nodere informotie over dit onderwerp en een oontol
diskussievrogen .
Bent u geinteresseerd of wenst u uitgebreider informotie, geef
dit don op bii de sekr. voír Dorpsbelàng: D. K U I P E R S,-

l{orgenzonró tel .691,
Holyerd.

Hii zullen u ter ziiner tiid de insprookkront toesturen.
': i ' 'Bestóur'Dorpsbelong.

Uit onze Banketterie
Heerli jke SLAGROOMTMRT

KERSETMRT
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G E B A K J E S in de smoken: Vruchten,
Chipolote, Hozelnoot, Mokko reeds
vonof 7_, ceÍ!!_-pgf__:lyL
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Zoek toch in de vreemde níet,
wst d'eigen Onderlsnge biedt.

Vroogt prcnríe-offelte
vooP een SOUDE AUTOverzeker'

erderltngc Vct ckctrng Mlt

Oort- t Wcatdongerodeel en Dokkum

StotlonÍweg ,2 - Dokku,n
ïeleÍoon O5t90-2889

rmnrrcpuwooBDrcER:

D. §. BANGA
Achtor dc Hovcn 28, Eolwcrd' tel. 0519?-751

SUPPORTERSKLUB v.v. HOLWERD
Ook ol is het voetbolseizoen ochter de rug, toch kr+om ons be-
stuur nog in oktie.
Eén onzer trouyste leden rcest yegens een ongeluk opgenomen bror-
den in de Sionsberg.
0nze vereniging gof btiik von reeleven door het geyen von een
fruitmond.
AI is de competitie ofgelopen, toch noiden er steeds vriend-
schoppeli ike wedstri iden gespeeld, en donk zi i de bereidwillig-
heid worden de shirts steeds dosr enkele domes grotis gewossen,
woorvoor onze horteliike donk.
Ti idens de officiëIe opening von het sportveldencomplex werd door
supportersklub een nieuwe bol oongeboden met de wens dot de
nieuwe bol een steent ie mog bi idrogen oon een goed voetbolsei-
zoen.
Voor, de nieune competitie begint hopen wi i onze Joorvergodering
te houden woor:bepbold wordt-welke iioers ón=" ,"r. moet voren.
Nieuwe bestuui§Ieden zullen het roer over moeten nemen, door er
twee zi in die wegens omstondigheden niet meer een bestuursfunk-
tie kunnen woornemer.
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WIJ LEVEREN TEGEN

TELEVISIE zwort-wit
en kleur

RADI0's droogboor
en SïEREO

VERLICHTIÈIG

STOFZUIGERS

SCHEERAPPARATEN

en nog veel
meer ! !

KORTOM ALLES OP HET GEBIED

E LECTRO . GAS -

ZEER LAGE P R I J Z E N:

T{ASAUTOMATEN,
CENTRIFTGES en
DROffiTRO}T{ELS

DIEPVRIEZERS

KOELKASTEN

FORNUIZEN

Kom vri ibli ivend
eens bi i ons binnen

VAN ELEKTR. GAS EN WATERLEIDING ::

WATERLE IDING

ualil s:'nderen-Badio
s É » v x E N (t)
Yn fooröf geonde nOmers fon it kronts ie is it ien en 't oor oer
sédyken en stoormfloeden oon de oorder west. Ik wol it nou ris
howwe oer it oonlizzen fon de eorste dyken. Dot tiidrek omfieme,
ót en rtg skot, de iierren tusken 90O en 1000. De eqrste dyken
binne mokke yn l{estergoo, in krite dy't in folslein oor en àIder,
ienfàIdiger systee-m forr bidyk ien to s ien jowt os Eostergoo. Yn
Westergoo woerd ót ein set mei it omdyken fon in stik of hwot
lytse, oporte polders. Eostergoo en it sódwestlike diel fon Frys-
lön binne lykwols op in gàns oore wize bedyke; dèr g iin dyken om
ofs0nderlike polders, dèr't dus yn it lyts by bigoun woerd en't
linkende wei to in greoter gehiel ótdi !den, mor ien trochrinnen-
de sédyk, dy' t yn ien reis to stàn kommen wèze moqt. De öldste
dyken sille de bihindige kont it neist west howwe; it doel fon
dy primitieve dyken wie Iykwols grif it séwetter it hiele iier
Iàns to keoren.
0p hokker wize sille de sédyken nou to stön kommen wèze? Hwo
dreoun to dyksbou, hwo leine de wurken oon en by einbislót hok-
ker bist i0ren en oerheitspersoonen bimuoiden hor mei it oonliz-
zen en it'Iettere OnderhèId en beheor? It leit yn'e reden, dot
it eorste big iin de yndyking fon de àIde polders yn Westergoo en
it oonlizzen fon in stik of hwot koeidyken biwesten de hegere
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KOM MAAR EENS KIJ(EN

Fiets er eens uit
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Líii hebben ze voor u in grote
en kleine uitvoering.
Notuurliik ook roce-model.
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Líoor u noost LMRZEN

en SCtf)BtXL0itPE}{ kunt

ook voordelig TRIMSCHOENEN

kopen.
I
,

söngroun fon Eostergoo, borde troch de bilonghowwende e
fon it lön binnSà ïe}àkén,JËnbisitters of lönbrOkers,
foor it 0nderhold ret howwe sille

r.gners
dy't ek

De eorste yndykingen omfiemen it Iön fon mor iniStitinoÀnich door-
pen. Mei it to stön kommen wiene ollinnich pleotselike bilongen
onneks, giin olgemiene. Hegere bisti0ren sille hor der b0ten
holden howwe. Yn letter ieuwen binne der noch foorbylden fon oon
to wizenl so bimuoide de grytmon fon Weststellingwerf him neo
mei de doorpsdyken fon Pipergeo en fon B1esdike, wylst de Ame-
lonner doorpsdyken ollinne fon de riochters fon de doorpen bi-
heord woerden. (tonei meor)

t{ii hebben ons ossortiment uitgebreid met v e I e

soorten K0EK en BANKET:!:

Scherpe pri !zen en kwoliteit is ons devies

Iedere 14 dogen
een EKSïRA RBTAME
metEKSTRALAGE
PRIJZEN ! ! GerÍn"*i* - TEL .36s



V.V.V. - WESTDOI'IGERADEEL.

Ook Westdongerodeel is rr.l bevoorrecht met verschillende V.V.V.-
kontoren.
Voor informotie kunt u er terecht over Compings, Hotels, Kompeer-
boerderiien, Pensions enz. Vele folde:s.zijn er g.rotis beschik-
boor vooi oile vokontiedoeleinden in Nederlond. VeIe toeristen
mookten er dit voorioor reeds gebruik von, wont ook plottegron-
den over Hestdongeràdeel en Dokkum vindt u in het ossortiment.
Moor ookionze ouioriiders, brommers en fietsers kunn"n lii.het
V.V.V. terecht, wont'de nieuwste uitgoven von outo- en fiets-
koorten zi in op deze kontoren verkri igboor, die ook voor de in-
,uon"r, von'Wesidongerodeel von belong-kunnen ziin die op vokon-
tie goon.
Voor-Holwerd kunt u terecht in de l{.Di ikstrostroot 20.

V.V.V. T{ESÏDO{GERADEEL

I\IAAM SPORTVB-DEhf,OifLEX. Zools u zult weten zi in op 5 iuni de
sportvelden bii de tlorgenzon officieel in gebruik geng.men. Het
ehige wot nog óon dit èomplex ontbreekt is een noom. IJi i .verzoe-
ken een iedei die denkt een toeposseli ike noom te weten dit -op
te geven bii de secr. von Dorps'belong Ó.Kuipers, Morgenzon ó.
Inleveren voor I oug. o.s. Bestuur Dorpsbelong

VOOR MNLEG EN

GAS- en I.,

olsnede S

ONDERHOUD VAN UI,,

ATERLEIDING
ANITAIR

V00R DAKBED EKK I NG mo s t i ek
en rubberoid

iï S H I N G L E S, een dokbedekking zonder
****
ff enig onderhoud, en in verschillende kleu-
**
[[ ren. In Ameriko reeds ioren een GR00T
***.*
lI SUCCES ! Bestond tegen oIIe weersinvloeden.

tnstanatiebedriir V. d. HOOp
LoodgietersbedrijÍ - Gas- en Waterleiding

Tel. 05197-373

Tel. 05197446
2
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b.v.
Yoorstroot

Kerkstroot
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STREEP-KNIEKOUSEN

VAKANTIEPLANNEN?

WL UW KOFFER
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Hi i kon u olles leveren, behol
zon! - o.0. !

STREEPTRUITJES ret
trostkroog von
en rood-wit. . .

kon-
of 9.90
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35.--
27.--

blouw-wit
DENIM ROKKEN..O"'
MADRASRUIT BLOUSES..
Sloopzokken Luchtbedden

Korte broeken Jongens en

BRON
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Zomerstoelen

Heren- ieons
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TEXTIEL EN T.íONINGINRICHTING - HOLWERD

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELZML "Us eorste begiin".
H O E R A !!
Wi i hebben een eigen onderkoren en vel oon de Fonteinstroot 38.
De gemeente zol deze woning voor ons oonpossen, zools het ver-
wiideren von de tussenmuur e.d. Wii donken de gemeente dot we
tiideliik gebruik mochten moken von het pond Stielpspoed.
Moor no de vokontie beginnen bre bli i en vol goede moed oon de
Fonteinstroot.
Wonneer u nog peuters op wilt geven kon dit olti id bi i Soro
Kuipers of één von de ondere leidsters.
En ols u ons een gift wilt schenken -u begri ipt dot we heel wot
moeten investeren- ons bonknummer is 293516509 bi i de Frieslond-
bonk in Holwerd.
Wi i wensen u ollen een prettige vokontie en sturen u te zi iner
ti!d een stencil met verdere inlichtingen omtrent opening e.d.
von onze nieuwe peuterspeelzool.

Leidsters en Bestuur'
==============
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