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EENI'TML IN DE DRIE I'TAANDEN

DEFENSIE IN LAIJI.'ERSMEER.

Bi ! de behondeling von de defensieplonnen in de tweede komer in
'74-'75 zíin zeer veel vrogen gerezen en gesteld, Door de stoots-
secretoris von defensie nerd insprook toegezegd oon de bevolking
en zou rekening worden gehouden met b.v. de belongen von lond-
bouw, visserii, rekreotie en notuur.
Von deze belofte is weinig of niets terecht gekomen.
Deze oefenterreinen brengen teveel schode oon het gebied woorin
wii leven en uitvoering.von deze plonnen wiizen we don ook be-
slist von de hond.
De provincie Groningen heeft reeds in ziin geheel ofwiizend op
de plonnen von defensie gereogeerd. De gemeénte Schierrironnikoog
heeft terecht geprotesteerd tegen de schietbonen, woorvon de
onveilige zöne's zich uitstrekken over het !'lod tot oon de zuid-
kont von het eilond.
De okties tegen de slooppLonnen die men het noorden wil opleggen
kriigen-steeds meer gestolte. Indien men niet kritisch bliift-
zol de leefboorheid von deze streek, die toch oI niet denderend



irrnog vcrder terug lopen.
llootschqppeliike veronderingen zullen zich onverniideliik vol-
trekken, reden temeer om gebieden ols het Louversmeer door defen-
sie ongenoeld te yorden geloten, yont rnet deze veronderingen zul-
len de recreotie-gebieden dringender nodig ziin don ooit te yoren.
|íot kunt U nu nog doen indien U het niet eens bent net de defen-
sie plonnen?

le Ondersteun iedere oktie die gericht is on defensie
uit het Louwersaeer te yerenr.

2e Neer zoveel rcgelilk deel oon protest deronstroties.
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VOLLEYBALVERENIGII.IG,,D 
E R O E K E N'' HOLWERD.

De volleybolvereniging "de Roeken" uit Holwerd wil U ook vio dit
blod loten weten, hoe het er momenteel met de vereniging voor
stoot.
Het is zo longzomerhond uitgegroeid tot een klub die uit ó ver-
schillende groepen bestoot.
Uit die groepen zi in een tweetol selectie-teoms gevormd, die het
komende éeizàen in'de NEVOBO (Nederlondse VoIIeyboI Bond) zul-
len goon spelen - een domes- en een herenteom, de ondere groepen
zijn iunioren en recreotieteoms.
De twee troiners, de heren J.Aogties en R.Komphuis en de kluble-
den zullen somen proberen oa het tot een zo goedimgeli ik resul-
toot te brengen. Aon enthousiosne ontbreekt het in ieder gevol
niet, noch bii de troiners, noch bii de spelers. Iedere week
wordt er getroind, op moondog- en dinsdogovond.
Intussen zi in er ook sporttenues oongeschoft, uitgevoerd in
frooie kleuren.
Voor ieder die interesse heeft in deze sport is het misschien
leuk om eens een ovondie te komen kiiken.

De troinin$!lilsr-=ijl:
moondogovond: 18.30-19.3o uur ieugd ll r/n 13 ioor

19.30-20.30 uur heren, iongens vonof l4 ioor
20.30-22.00 uur selectieteom heren

dinsdogovond: r9.00-20.0o uur ieugd il t/n'r3 ioor
2O.N-21.0O uur domes, meisies vonof l4 ioor
2l .@-22.30 uur selectieteor domes

NIEUT{E LEDEN ZI.r.I ALTI-D VAN HARTE }'ELKOM! !

Het bestuur.



NIEI'WS VAN DE PEUTERSPEELZAAL.

No het uitvoerige verslog von de vorige keer hebben we niet zo-
veel nieuws von de peuterspeelzool te vertellen, doorom goon
we deze keer vertellen wot er zool op een speelochtend gebeurt.
Zo nu en don komt er een peuter binnenrollen om een uur of 9
en vertelt don soms iets of ki ikt eerst rond om weer even te
Irennen. Soms is't een beetie moeiliik om ofscheid te nemen von
moeder moor dot is wel begriipeliik ols ie er nog oon moet wen-
nen om een poor uurties bii moeder vondoon te ziin.
Meestol beginnen we net iets creotiefs zools verven, kleiën,
plokken, wot de eeeste peuters erg fiin vinden om te doen, heb
ie geen zin don go ie iets onders doen. De kinderen zi in door
volkomen vrii in. Ze kunnen don met de woterbok goon spelen,
wot erg groog gedoon wordt.
's WintBrs doen we zond in de woterbok omdot ze zích vook not
mokeri en dot wot te koud is. Verder is er Lego, poppen, grote
blokken, puzzels, muziekinstrumenten, een box op z' n kop die
ze ols dierenbox gebruiken o.i.d., een oude kinderwogen om zo
nu en don weer eens boby te ziin, motrossen in een leeshoek met
veel boekies. Een gliiboon, plonken met rek, houten trein met
sPoor enz.
A1 gouw is't koffietiid en goon rve noost elkoor zitten op de
bonken en drinken roosvicee en eten fruit. Don zingen en proten
we wot met elkoor. Als 't geen weer is om buiten te spelen goon
we een kringspelletie doen. Vook wordt er gelezen gezellig met
een poor kinderèn op schoot en noost ie.
Optochten komen ook vook voor met muziekinstrumenties, 't Iiefst
trommels.
Kortom een ochtend is zo voorbii. Voor ie't weet komen de moe-
ders hun kroost olweer hqlen. 't fs voor de peuters èn de leid-
sters een fi ine en gezellige gebeurtenis zo'n speelochtend in
de peuterspeelzool.
Volgende keer meer.

Ruime sortering in
OUDE EN NIEUT{E
ANSICHTKAARTEN
Ook ruiling is mogeli ik bi i

V.V.V. -HOLWERD



VERZAMELEN
von oude onsichtkoorten, postzegels,
sigorenbondies enz. is norenteel "f N"

Ook in ons dorp ziin verschillende mensen die oon deze hobby's
meedoen.
Door onderlinge ruiling zou men tot een grotere collectie kun-
nen konen.
Enk.ele verzomeloors hebben contoct opgezocht met "Dorpsbelong"
en men knom tot de conclusie dot een ruilbeurs in eigen dorp
von groot belong is.
Doorom wil men ols proef in het oonkomende wintergeizoen een
ruilbeurs houden.
Voor nodere bizonderheden verwi izen wi i belonghebbenden noor de
oonkondigingen op roombilietten bii het V.V.V.-kontoor te
Holwerd.

líook ruirschoots gebruik von deze

str*s unieke gelegenheid ! !
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V.V.V. WESTDOI\IGERADEEL - steunpunt Holwerd.

Ook dit ioor bleek dot er grote behoefte wos oon een punt woor
de toerist inlichtingen kon inwinnen.
Gelukkig hod Holwerd weer een punt dot in die behoefte kon voor-
zien. De koude zomer wos oorzook dot er veel oonvroog'tros noor
nochtlogies. Jommer genoeg kon Holwerd long niet oon de oonvroog
voldoen, door de Hotelruimte in ons dorp zeer beperkt is. Geluk-
kig konden wi i oon onze privoot-odressen nog vele toeristen te-
vreden stellen.
Toch is het von groot belong dot wi i in gevol von de topdrukte
over meer odressen besdh:fklién.
Voelt U er iets voor on het V.V.V.-verk hierin te steunen, stelt
U zich don eens in verbinding met V.V.V. lU-t{ERD.

Ook o1s donoteur kunt U met de dood het V.V.V.
steunen.
Wii noteren uw melding met grote voldoening.

v. v. v.
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