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WEL OF GEEN NIEI'}'E DI.X IN DE }íADDO.I?

De vele discussies over de di ikenplonnen, verhoging of ver-
nieuving, ziin nog steeds het niddelpunt von gesprek bi i diver-
se bevolkingsgroepen.
0p de vroog von enkele leden of de ver. "Dorpsbelong" ook een
stondpunt moet innemen omtrent de uitvoering von één von de plon-
nen, kunnen we verwiizen noor ort"l4 sub o. vo'n ons huishoude- LIi ik reglement.
Aon een oppervlokkige, kritische beschouwing kunnen ure voldoen.
Plon D oonhongers zullen logischerwiis tegen het A plon ziin,
hoewel niet op olle punten, die ter discussie ziin gesteld.
0mgekeerd is dit eveneens het gevol.
De belongensfeer woorin de plonnen worden behondeld, moken de
discussie hieromtrent zo ingewikkeld, dot het grote publiek on-
geinteresseerd toehoorder wordt.
Uit het oogpunt von veiligheid is het voor de kustdefensie be-
Iongri ik te weten, welke von de twee plonnen moet worden uitge-
voerdr -i.n dezen is A niet minder veilig don !, omgekeerd geldt
hetzelfde. -
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IJsselmeer. Lootstqenoemden zi in per polder + 50.000 ho., de D-
plon polder 3.00o Éo. Per ho. ís iootitgenoeEde vrii duur en
wordt misschien dqorom slechts toegepost in londen woor londhon-

woord is.
op en in

dr*orslig-

ger heerst.
De vroog is of deze relqtief kleine polder de herrie
Het geulenstelsel is een voedingsbron voor o1les yot
het wod leeft, moet dit b1i iven leven?
líordt het een gewetenszook? Een prestigeslog of, een
geri i von wie don ook?

BEJAARDENTOCHT

De ioorliikse beioordentoeht vos dit ioor, rede door het rooie
weer, een groot succes. l{en vertrok rs Drgens ol 9.m urr vonof,
het óosmo'I plein ret i volle bus (5O p"rsl) en een personenout$'
von Dr.l'loltho, die veer bereid yos gevonden or ree te goon.
Het eerste gedeelte von de tocht ging vio Leeuvorden en Dronri ip
noor l{ommels. Vonof tfomrnels yerden zo veel mogeliik de kleine
weggeties gevolgd vio Hidoord en Hoftwerd noor Bolsword. Hierno
werd de reis vervolgd vio Workum en de Golomod'ommen nqor Gooster-
lond, woor in hotel "Riisterbos" koffie werd gedronken.
No een leuke boswondeling stopte men vreer in de bus om viq Lemmer
en door de Noord-Oost Polder son te komen in Giethoorn.
Hier werd een goed verzorgde broodmeolti id gebruikt en vervolgens
lokte het mooie weer een ieder on te "punteÍen' door Giethoorn
en over het meer. In opperbeste sterring stopte len yeer in de
bus en de tenrgreis voerde door het tmieke nqtuurgehied tde Heer-
ribben". Vio Scheerrolde ging de tocht over een zeer sml regge-
tie dwors door dit gebied yoorvon een ieder zot te genieten.
Men,kwom uit in 0ssenziil en vervolgens werd koers gezet vio de
Blesse en Noordwolde noor Donkerbroek. Dit wEs tevens de lootste
pleisterploots, woor koffie met een broodie werd gebruÍkt €fl vèr-
volgens enkele consumpties werdenr genuttigd. Toen men eindeli iki,
weer in de bus zot wos men iets ochter op het schemo ert werd de -
kortste weg gevolgd vio Drochten noor Holwerd. In Holwerd stonden
beide muziekkorpsen kloor om de beioorden feesteliik in te ho1en.
Als één groot korps trok oen door Holwerd en dit werd door een
ieder geweldig gewoordeerd.
Tot slot volgde er nog een gezellig somenzi in in het "Sintrum"
víoor onder het genot von een bokie thee gezellig werd nogeproot.
Deze zeer goed gesloogde dog, die volgens olle oonwezigen in
stond moet worden gehouden, werd besloten met het zingen von het
Frysk VoIksIied.
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Uit de veel gevoerde discussies volt op te moken, dot de voor-
stonders von plon D het volle gewicht leggen op de economische
voordelen die de drooggelegde polder zol verschoffen. Dot deze
meer von individuele don von notionool belong zíin, zol in het de-
bot wel de verhitting op hoor geweten hebben.
In ieder gevol zíjn er direkte en indirekte belonghebbers, wel of
niet ochter de schermen werkend, hun stondpunt proberend vervre-
zenliikt te kriigen. De meest voor de hcrd liggenden ziln de dii-
kenbouwer en oonverwonte oonne.ersbedriiven, de boer, de erfpocht-
bezitters von kweldergrond, risschien de orgcrisotoren von de
ruilverkoveling op het oude lcrd ols door de lcrdverdeling niet
helemool tot zi in recht is gekoren, de grondspeculont, voorzover
mogeli ik in verband ret de uitverking yon de grondpolitiek en de
meer indirekte belorghebbenden, de voorstonders y(trr een voste í^
oeververbinding. Eventuele uitvoering von plon D zol dit ongetwrp
feld bespoedigen, doormee de voorstonders von plon A een k.o. be-
zorgend.
De oktiviteiten ochter de oude A di ik loten weinig ruimte voor de
illusie, dot het wod zol b1i iveï' voor wot het thons is, tenzi i
moedert ie notuur een streep door oIIe menseli ike berekeningen
hoolt.
De voorwotergeulen en prielen von een holve eeuw terug en die von
thons loten een groot verschil von oonwezigheid en vorm zien.
Hieroon hebben de lootste 30 foor de Iondoonyinningswerken een
groot oondeel gehod. 0p een groot deel von de knelders komt door
hun hoge ligging, ph. I reter troven N.A.P., reinig yoter Eeer,
te neinig or von Isrdziide de geulen te voeden die deze nodig
hebben or zich in dezelfde hoedonigheid te hondhwen. ltíet de oon-
Ieg von een nieure diik wordt dit nog neer in de hond geverkt,
het woter dot thons nog von de kwelder en loger londoonyinnings-
gebied vio de geulen ofvloeit, dit is géén emmertie vol, zol vrii
plotseling niet meer oonlrezíg zíin, met ols gevolg snellere ver-
slibbing en verzonding. P'
O.ri"n Ën friàien donfen hun bestoon oon de geti lstromen vroorbi)-
de ebstroom de voornoomste funktie vervult en ols bezem fungeert.
Een onvoorstelbore grote hoeveelheid woter die de geulen von lond
en zeezí ide kri igen toegevoerd, wordt door de ebstroom met grote
snelheid en krocht noor open zee vervoerd, energie centroles tus-
sen de eilonden zou misschien zelfs tot de mogeli ikheden behoren,
zonder het milieu oon te tosten.
De veerbootverbinding met Amelond zol door de verzonding voker
stogneren. Aonvonkeliik is men er von uitgegoon, dot londoonwinst
geliike tred zol houden met de bevolkingsoonlros. De IJsselmeer-
polders ziin ook met tussenpozen drooggegelgd. Overigens een
groot verschil tussen londoonwinst in de wodden en die von het
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UITVMRTVERB.IIGING ''DE LMTSTE EER'' TE HOLWERD

Het Bestuur von de Uitvoortver. "de Lootste Eer" heeft von het
Federotiebestuur het volgende schriiven ontvongen, en wil dit met
klen onder de oondocht biengen von hoor leden en toekomstige Ie-
den.
I{IST U: dot ons de lootste ti id geregeld klochten bereiken von
Ieden, die ziin benoderd door vertegenwoordigers von zgn. Noturo-
fondsen, die soms vio de goede noom von Uw vereniging, proberen
verzekeringen of te sluiten, die dekking geven voor diensten,
welke ook ii in opgenomen in het vergoedingspokket von de eigen
vereniging.
Leden, die een dergeli ike verzekering hodden gesloten, kwomen

,lpter tot de konklusie, dot de gegeven voorlichting veel te wen-
kJrn over liet. Mocht u het nodig vinden een oonvullende verzeke-
ring te sluiten, neem don eerst kontokt op oet het Bestuur von Uw

verèniging of met een eigen vertrounensron op verzekeringsgebied.
Uw Bestuur is von rening, dot de Uitvoortverzorging yon een over-
ledene in honden rcet bli iven vst -de eigen vereniging, die noor
plootseliik gebruik, olle zorgen (en &Ë ziin er vele), welke zich
voordoen no het overli iden, von U rccÈ overneten.
Het voorgoonde schriiven loot oon duideliikheid niets te wensen
over. Uw Bestuur hoopt en rekent erop dot U goede noto hiervon
neemt , Zíi is ten ollen ti ide bereid om U inlichtingen te ver-
strekken.
Ook het volgende willen wi! onder Uw oondocht brengen.
Het bli jkt dot er in ons dorp nog iongeren boven de 21 ioor geen
lid ziin. Bii een eventueel overliiden kunnen zii wel gebruik mo-
kon von de diensten von onze vereniging, moor zi i moeten don het
volledige dienstenpokket door onze vereniging verricht, betolen
en dit is niet goedkoop reer.
Wordt lid en voortor een hoop norigheid.
.t.r" vereniging verzorgt niet olleen begrofenissen moor ook cre-
\laties. Bii verhuizen heel groog een odreswiiziging. Het kon U
en ons veel lost besporen. Wilt u hier b.v. geen lid bliiven bii
verhuizen, wii schriiven u over noor de vereniging in die ploots.
AIs u in Frieslond bliift.
Voor olle inlichtingen en vrogen noor onderstoond odres:

Nomens het Bestuur,
Secr.G.v. d.Weg
Beyertstroot 67
H o I w e r d.
TeI. 1691
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vostgelegd in ledenvergodering von

I moort 1977

Artikel 1

ffi-n,igingdroogtdenooE'DorpsbeIcrg}tolyerd''opgericht
1962.

Artikel 2
EEÏFenigingsioor loopt vur I ioÍrrori tot en ret,3l deceEber.

Artikel 3
EfTT-et welziin van het örp en ziin benoners ten doel.
Artikel 4-TfrEET?it te bereiken door: '..,
o. kontokten te onderhouden net oIIe in het dorp oonwezige

groeperingeni
b. Éontàkten-te onderhouden met de overheden;
c. het geven von informotie die voor het dorpsleven von belong

zíin;
d. ondere von belong ziinde middelen.

Artikel 5-Elen-von de vereniging kunnen zi in:
o. ieder die tot het dórp Holverd behoort en de leeftiid von

18 ior hccft bere.ikt;
b. het-doef o dc vcrefichtirycn in dit ragÈcrent genoerd,

onder*hriift.
Artikel ó
EETiiEootschg cindigt door:
o. overliiden;
b. schrifteliik bedonken;
co verzuimen éontributieverplichtingen; P'
d. hoàdelen in striid met dit regleóeni, dit ter beoordeling v

von de ledenvergodering.
Artikel 7
Het Bestuur:
oo bestoot uít 7 leden w.o. het dogeliiks bestuur, bestoonde

uit voorzitter, secretoris en penningmeesterl
b. funkties genoemd in punt o. worden in voltollige bestuurs-

vergodering onderling verdeeld en vostgelegd;
c. wordt gekoien op de huishoudeliike ioorvergoderlng;
d. ziin pàriodiek tet ieder ioor twee leden oftredend en ter-

stónd herkiesboor;
e. de voorzitter vertegenroordigt de vereniging in- en buiten-

I
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rechteli ik;
voorzitter;

f. mutoties, ontstoon door
volgorde von het vorige

bi i ontstentenis of belet vervongt de vice-

tussenti id§e vokotures treden in
rid;

Artikel 8
-6eG?i-fstuurslid kunnen zí in z

o. Burgemeester
b. Wethouders
c. Roodsleden

Artikel 9
-FEffimen:
o. een verzoek tot stemmen door één of meerdere leden ter ver-

* godering moet door de voorzitter worden toegestoon;u, b. over personen wordt schrif teli !k gestemd;
c. beslissend is de helft plus één der uitgebrochte geldige

stemmenl
d. bii stoken der stemmen volgt herstenning nodien beslist het

lot;
€. bii bestuursverkiezing ret inochtneling von sub b. €Íl co
f. is herstemmen nodig, don geschiedt dit op de tvee hoogst

uitkomende stembus getollen von de eerste ronde.

Artikel l0
Ttffi§ffiuéeli ike ledenvergodering.
o. wordt gehouden in de moond februori;
b. door middel von convocotie víoorop punten von behondeling;
c. wordt verzonden oon oIle kontributie betolende leden mins-

tens één week v6ór doto von vergodering,'
d. voste ogendopunten ziin:

l. goedkeuring genotuleerde vorige vergodering
2. rekening en beoordeling

t..rr 3. verslog koscontrole commissie
f- 4. benoemlng nieuwe kcscommissie

5. bestuursverkiezing
6. bespreking ingekomen stukken
7. rondvroog.

Artikel I I
-ïísrG'Eïd s e I ed e nv e r g od e r i n g en

worden gehouden op verzoek von
het bestuur;
Iid of leden net een hondtekeningenli ist von tenminste 5%

vqn de contributie betolende leden;
omschri iving von het verzoeki
het bestuur verplicht zich deze vergodering uit te schri iven

O.
b.
C.

d.
€.



en te doen ploots vinden, binnen 3 weken no dotum indiening
met inochtnbming von ort. l0 sub b. €h co

Artikel 12-E:f-iilË;ïeg orsoon
o. bestoot uit olle in het dorp oonwezige groeperingen, onge-

ocht von welFsonenstelling of struktuur met inàchtneming
von punt b.;

b. korrespondentie odressen von de in o. genoemde groeperingen
moeten schrifteliik bii het secretorioot bekend zíjni

c. komt tenminste eenrool per ioor biieen met het bestuur
"Dorpsbelong';

d. elke onder b. genoerde groepering voor deze biieenkomst met
één ofgevoordigde oonyezig kon zíin; --è. heeft een overleg en odviserende funktie; jJ,

f. het bestuur "Dorpsblong' verzorgt de in punt c. genoemde
vergodering.

Artikel l3-D-6'nEibutie
o. wordt vostgesteld in de huishoudeliike ioorvergodering met

in ochtneming von ort. 15 sub o. en b.

Artikel 14-Ef6:fóktblod
o. zol geen direkte noch indirekte propogondo voeren v(xrr groe-

peringren, die tot verhouding ret ondere groepen tegengestelde
doelstellingGn hcböen;

b. kqr er rog ccn ndcde&ingpilhlod ziin voor iedere groepering
genoerd in ort"
kon en trocht te
ziini
eventuele kosten
ter beoordeling

12 ret inochÈnering v'on ort. 14 sub o.;
bevurderen: een zokeliik riddenstondsblod te

menten i
€o beoogt geen winst te moken.

en c. genoemde hondeling is
en ofhonkeli ik von de rende

v

Artikel l5
ffiilentotwiizigingen/ofoonvuI1ingenvonditreg1ement:
o. qlleen mogeliik vio ogendopunten op de vergodering volgend

oon die woorop het voorstel ter tofel is gebrocht;
b. door meerderheid von stemmen ols genoemd in ort. 9 sub c.

en d.
Artikel ló-OilE'ïïAffig von de vereniging
o. olleen mogeli)k met inochtneming von ort. 15 sub o. en b. en

ort. 1l;

Go

d. von in
von het

sub b.
bestuur

-,
t'



Artikel l7-6EëEIïIAn en zoken noorin dlt reglement nlet voorziet beslist
het bestuur.

b. eventueel verenisinssbezit wordt nq ontbinding geliikeliik- 
verdeeld onder dó iÉ ort. 12 sub b. genoemde groeperingen
met dien verstonde dot in ort. 12 sub b. genoemde groeperin-
aaa *anrniao*a ÉÉa irrcrr vaarofaaonda oan de dotum von lioui-gen tenminste 66n ioor voorofgoonde oon de dotum von liqui-
dotie

nminste één ioor voorofgoonde o

bt i do vereniging t'Dorpsbelong" woren ingeschrév€ho

11r::+<ë-+Éi .:.r . -: :*:::,9.!B*4:&.

v

U



BIJ BROOD ALLEEN?

Wonsmook, vriendenpolitiek, zokeli ike reloties of de weg nemen
von de meeste weerstond, we1 of niet gecombineerd en doordoor
de grenzen von het esthetisch verontwoorde uit het oog verliezen?
Het lootste wordt oonnereti ik gezien de olom in het londschop
verri izende nissenhutten.
Menigeen vroogt zich of, rroorom en met welk recht de volksverte-
genwoordiging, middels het verlenen von bouwvergunning, wel of
niet vergezeld von de nodige fronie het londschop kon en mqg ver-
pesten met deze vonsr*eliike gedrochten.
Dot de relotief kleine groep individuele ondernemingen deze kost-
pri isbesporende bergrloatsen Ioten bouwen loot zich begri ip"n,
moor is dooror niet rinder veryerpeliik. ^
Meer winst ter reerdere glorie houdt ten enenrole geen rekening 0
met collectieve belcrgen ols leefrilieu. Ane rens!
Hoe ormoedig kon riikdor uel ziin.
Hoe don ook, gezien het feit dot het londschop ge.een goed is,
zol een sluirerend verzet von de bevolking tegen deze e.o. oon-
tostingen vqr de notuurri ikdon uitgroeien tot een gerechtvoor-
digd scherp protest.
0m de dorpen, voorol in een streek met wi ids uitzicht voor leeg-
Ioop of misschien zelfs uitsterven te behoeden, is een werkgroep
tegen het verkrochten von het londschop ollerminst een uiting
von vols sentiment, het woonklimoot wordt in zeer sterke mote be-
poold door de oonkleding von de omgeving woorin ze gelegen ziin.
Het is don ook deze oonkleding, die de oontrekkeli ikheid en de
chorme von het wonen woorborgt en verhoogt.
Loot doorom de verontwoordeli fken die hieromtrent een reguleren-
de vinger in de pop hebben, oók oI is die pop wot heet, ii"h "r-von bewust zíin, dot inderdood leven olleen bii brood niet vol-
doende is. De bevolking is regionool en notionool een slechte
dienst bewezen met dit gedeelte von het vergunningsbeleid
De goedkopere bouw von deze loodsen en het woorschiinliik door-.-,
door grotere bedri ifsrendement, zou wel eens donig bedreigd kun-
nen worden door leegloop of ochteruitgong von de dorpen, ook ol
zol dit misschien een indirekt verschiinsel zíin.
De kons dot dit soort excessen in omvong zullen toenemen is niet
onwoorschi inli ik ols men ziet, wot op dit gebied ol reeds geto-
Iereerd is. De torenhoge bi i voorkeur bli ikboor in opvollende
kleur oonwezige silo's, de inkuil-systemen versiert met de ofvol-
rubber von outo of troktor ziin door een voorbeeld von. De oon-
vezigheid von deze middelen ,íII"n economisch voor desbetreffende
bedriiven nodig zíjn, moor is dot beslist nodig in het iosje dot
er bii oongetrokken is, hier kon kleur en het wegloten von de
rubberottroctie veel goedmoken zonder de kostpri is te beinvloeden.



De rietbedekte boerderiien leveren een groot oondeel voor een
volmookt londschop, dooimee niet zeggend dot osbestdokbedekking
een onverzorgde indruk geeft, integendeel, qlleen de sfeer en
Iuister ontbreekt in vergeliik met de rietbedekking. Een molen,
eens gebruikt om op primitiever monier o1s thons het groon ge-
schikt te moken voor comsumptie, is een monumentool bezit. Ons
dorp bezit er zo een, olleen vonuit richting Dokkum gezien is
het, olsof de bovenhelft op een blikken nissenhut gemonteerd is,
geli ikerti id een oonklocht vormend tegen het op gong gekomen ver-
nietigingsproces. Proficiot! Ondonks deze negotieve beslissingen
zi in er ook positieve die het signoleren woord zi !n b.v.:
De Hogebuurt heeft hoor oude luister zo goed o1s herkregen.
De herbestroting is ter hand genomen, om het dorp voor een be-
longriik gedeelte yeer goed begoon- en beriidboor te moken. ó^
Sfeànté siukken yeg en ii"t=poàen zíin weer'in goede positie ge--
brocht. Aon de zitbonken is het nodige rreer gedom.3 nieuwe
worden geplootst of ziin bii verschiinen von dit blod geplootst
één oon de Hemmingoweg, één op de noordeliikste rondweg kruising
en één op het verste punt von het wondelpod noor de zeediik.
Insprook omtrent bestemmingsplon etc. Toezegging, het vrschtwo-
genporkeerprobleem binnen een holf ioor no l5 moort i.l. tot een
oonvoordbore oplossing te brengen. Plonten, struiken en bomen
hebben en kri igen hun behondeling yreer.
Door ofbrook ontstone open ruimten in het dorp zi in op enkele
excessen no opgeruimd of ingezooid, de enig iuiste oplossing zo-
long geen definitieve bestemming oonwezig is.
Door voor deze oktiviteiten onze woordering te uitten, kunnen we
ze olvost behondelen noor wot ze woord zíin, dot is vééL, bii
'ontbreken von dit collectief bezit beseft men pqs de woorde in
hoàr-.yolIe oryong.
Creëer gèen vuilnisstortplootsen, de ottentie in dezen von de ge-
meenteli ike instontis, yordt er niet door bevordert en verlomt
ongetwi if etd onze orgurentstie bi i lootstgenoerde. De vuilophoo"o
dienst neemt olles nee, rot redeliik sorengebonden of verpokt is
en het gewicht niet te boven god, -het 

zi ià uv nedemensen' die het
moeten verwerken. Voor groot overtollig roteriool is met de ge-
meente zonder twiifel een oplossing te vinden.
Een beroep op de cross-bronrerhouders, denk niet olleen oon ei-
gen hoofdpi in, een poor kiloreter btriten het dorp kon genoeg vol-
doening geven en bespoort u een onbeminde dorpsgenoot te ziin.

Voor het Bestuur,
L . v.D.



NIEl,ffi VAll DE 6ninSTIBO,ERB,lIGIl'lG "CHARIETTO'
Nu -t de v*onties in zicht Ii ikt het ons goed or even in het
kort no te goon vot in het ofgelopen ioor zool gebeurd is, zodot
rs ttr*s ueer met frisse moed een nieuwe periode in de geschie-
denis ycr onze vereniging kunnen beginnen.
Het is voor "Choriëtto", onder leiding von mevr.Anker en de heer
Bikhof een olleszins goed ioor geweest en de vereniging heeft
zich don ook ontwikkeld tot één von de grootste gymnostiekvereni-
ging uit deze regio.
Verschillende nieuwe oktiviteiten hebben plootsgevonden, woorvon
we willen noemen, een groep domes die met grote inzet de jozz-
gymnostiek beoefend, verder een nieuwe huisvrouvrengroep, die het
komende seizoen op een nieuw lesuur zol worden gehouden en wel o^
de woensdogmorgen von 9.15 - 10.15 uur, verder ziln er verschil*.--
Iende keurgroepen geformeerd, lÍoorvon er één groep reeds oon wed-
striiden heeft deelgenomen. Hoewel deze groep door onervorenheid
en zenuwen nog niet in de pri izen viel, heeft ze een bi izonder
goede indruk ochtergeloten.
Verder is de vereniging gedeelteli ik in nieune kleren gestoken,
wot voor het bestuur, gezien de finonciën, een geweldig probleem
r.ros, doch gezien de sponsering von de Frieslond Bonk die de kle-
ding von de meis ieskeurgroep von 12-16 ioor voor hoor rekening
nom en een gift von een volkomen onbekende gever, die de ondere
keurgroep, die von meisies von 8-12 ioor in de kleren stok, is
ook dit probleem lreer tot oller tevredenheid opgelost.
Het bestuur wil ook longs deze weg de gevers heel horteli ik bedon-
ken voor deze geweldige geste, ze stelt dit op zeer hoge pri is en
het geeft hun moed om op de ingeslogen weg yoort te goon.
Een hoogtepunt dit ioor wos wel de verenigingskmpioenschoppen,
die mede door de grote publieke belongstelling en de perfekte or-
gonisotie een groot succes werd. Von 's morgens l0 tot 's middogs
5 uur is er door olle leden om de hoogste eer gestreden, het is^-
niet doenli ik om hier olle pri iswinnoors nog eens noor voren te(9-
holen, doch olgemeen verenigingskompioene werd Gerdo Terpstro.
No de vokontie beginnen vre weer met een geheel nieuw progrommo en
don zi in nieuwe leden weer von horte welkom en we hopen dot velen
dooroon gehoor geven, om zo gezomenliik veel vreugde te beleven.
Het bestuur vrenst qlle leden en belongstellenden een heel plezie-
rige vokontie en een behouden terugkeer.
NIETJWS VAN DE PEUTERSPEELZML

VIok voor de grote vokontie een overzicht ie von de belongri ikste
dingen die er dit ioor in ons peuterwereld je zLjn gebeurd.
ïn ougustus betrokken $re ons eigen gebouw. Dit wos notuurli ik een
hoogtepunt. Met vereende krochtén eÀ hulp von de gemeente wórd het



vroonhuis omoetoverd in een echte peuterspeelzool. In oktober wer-
den we ""n ófficieel erkende inst'eHing en werden we ingeschreven
bii de Komer von Koophondel.
Ouders mookten in november op een werkovond feesthoedies voor het
St.Nicoloosfeest. In februori hodden we een ouderovond woor een
Iezing werd gehouden over het doel en het nut von de peuterspeel-
zool.-0ndergètekende werd gekozen ols secretoresse en nq de pouze
werden er dis's vertoond. In het voorioor werd er door twee mon-
nen vqn leidsters een prochtige schomrireLsteLling gebouwd en de
monnen uit het bestuur met medewerking von enkele voders groeven
een qrote zondbok.
fr tI dit ioor veel nieuw moteriool oongesohoft, o.oo een gli i-
boon, een klimrekie, gfii- en siouwplonken, kruiwogens, fietsies

-.trekkers, poppekostpoppen, bouwmoteriool, zools Lego en blokken
§:nz. Bi i een tussenti idse bestuurswisseling (Zuster Boersmo:moest tr"i"n" druÉke *"ík=oorheden hoor bestíuisfunktie neerleggen)

werd A.Keekstro ols nieuw bestuurslid begroetn
Vier leidsters bezochten dit ioor een cursus..Twee volgden een
Oriënteringscursus. Dit is een soort beginnerscursus woor onder-
werpen ols ouderhulp, ogressie, probleemkinderen, spel en speel-
goed e.d. oon de orde konen. De ondere tvee gingen noor een ver-
volgcursus, Proktiiktroining geheten. Hier verd reer de nodruk ge-
Iegd op de ochtergronden en op ollerlei problenen die ie tegen
kunt komen in de dogeliikse ongong rret peuters.
Zools u ziet is er dit ofgelopen icor weer heel wot werk verzet
en door dit olles geheel belongeloos wordt gedoon, is hier een be-
donkie wel op zlin ploots.
Tot SIot nog dit:
Er is ploots voor ni.euwe peuters in het komende school ioor.
Peuters vonof + 2 1/2 ioor zi in welkom. WiIt u uw kind opgeven of
wilt u nodere Ïnlic'htiíg"n, ',róIt , don onderstoond strookje in en
Iever het in bii een von de onderstoonde odressen. He komen groog
,even bii u longs. U kunt ons ook bellen.

\fdressen: S.Kuipers, Morgenzon ó, tel. 1694

M.Kon, Stotionsweg 15, tel. 1384

Noom kind:

Adres

Leefti id

. Tal. ! vaa.

,. mnd. iongen/meis !e
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