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Holwerd, e.O:

JNT EENI"TAAL IN DE DRIE ]"TMNDEN

REACTIES OP DE REGIOMLE ONTWIKKELINGSPLANNING N.O.-FRIESLAND

Vroog I : Wordt in het ropport noor ur,, mening een iuiste schets
gegeven von de bestoonde en te verwochten welzi insproblemotiek?
Welke verbeteringen en oonvullingen heeft u op deze schets?

Antwoord: Noor onze mening geeft het ropport over het olgemeen
een-juCTe.schets von de bestoonde welziinsproblemotiek. 0ver d.\,
te verwochten welzijnsproblemotiek is de schets o.i. te voog en -
te ofwochtend, terwiil hier iuist de mogeliikheid ligt om eisen
te stellen en de ochterstond t.o.v. ondere regio weg te werken.
Het ropport getuigt don ook von te weinig oktie en de obsolute
wil om de noodzokeliike verbeteringen tot stond te brengen. Voor
verbeteringen en oonvullingen, zools wi i die voorstellen, volgt
no het beontwoorden von de 3 gestelde vrogen een verslog.
Vroog 2: Wot vindt u von de ideeën die in het ropport genoemd
worffi-om oon de geschetste problemotiek het hoofd te bieden?
Heeft u nog ondere, mogeli ik betere ideeën?

Antwoord: fn het ropport wordt de problemotiek volgens ons te
veAI-Effiderd vonuit de conservotieve hoek en hoof dzokeli jk von
boven of door bureoucroten die te weinig bi1-het geheel ziin be-
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trokken en die niet de politieke consequenties willen oonvoorden.
Betere ideeën komen von mensen die hierin volledig zi in betrok-
ken en die hun ideeën toespelen noor minder ombteli ike inston-
ties, zools verenigingen von dorpsbelong.
Hetzelfde zou kunnen worden bereikt door gemeenteli ike instellin-
g€nr indien ze meer toegonkeli ikheid zouden tonen en bereid zou-
den ziin om probleemgevollen op te vongen. Een en onder houdt
nouw verbond met het oontol beschikbore en deskundige ombtenoren.
Het verdient o.i. oonbeveling om het oontol orbeidsplootsen in
deze cotegorie drostisch te verhogen.
Vroog 3:0p welke wiize is uw orgonisotie, instelling of vereni-
ging reeds oktief en von plon in de toekomst oktief te zíin?
Welke mogeli ikheden heeft zi i om een bi idroge te leveren oon
het oplol"àn'ron welzilns,rroógstukken ií ae-regio? V

Antwoord: 0nze vereniging von dorpsbelong is op velerlei terrein
ïFEffi-en bereid om zich-in de toekomst nog oktiever in te zet-
ten. Dit lootste zol in ruime mote ofhongen von de bevoegdheden,
die ons door gemeenteli ike en provinciole instellingen, zullen
worden verleend.
De mogeli ikheden om een bi idroge te leveren oon het oplossen von
welziinsvroogstukken zifn volgens ons legio. We noemen hieronder
een oontol:
o. het orgoniseren von insprookprocedures over

nen en streekplonnen enz.
b. het fungeren ols centrool contoctodres von

een dorp
c. het begeleiden von sociool-culturele centro
d. het qdviseren von de rood en B.en W. in bepoolde plootseliike

vroogstukken
e. het doorspelen von wensen der bevolking noor de gemeentelijke

instonties
f. het oktiveren von roodsleden op punten woor ze volgens de bL

woners tekort schieten
Werkqeleqenheid .4

@l9)wordtgesteIddotdemootschoppeliikedien.
sten een groei mee zullen moken. De reoliteit ziet er echter on-
ders uit, wont gelet op de onwil die spreekt uit Bestek'81 moet
dit ols volstrekt onmogeli ik worden oongemerkt en zol er hord
geknokt moeten worden om de bestoonde orbeidsplootsen te behouden.
0p blz.20 stoot geschreven dot het ontbreekt oon een beleid in
de regio Noord-oost Frieslond voor voldoende werkgelegenheid.
Dot wil notuurli ik niet zeggen dot we ons er don moor bi i neer
moeten leggen met Bestek '81 in de hond.

(volgende keer meer hierover)
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ENKELE MEDEDELINGEN VAN DE VROI.,II^JENRMD HOLWERD.

25 ion. wordt er door de Vrouwenrood Frieslond een middog geor-
goniseerd in de Hormonie te Leeuworden, voor mensen von ó5 ioor
en ouder. De kosten hiervon zijn f 4,-- p.p. Vervoer voor eigen
rekening. Het progrommq stort om 2 uur. Voor de pouze treedt op
Coby Schreyer uit Hoorlem. No de pouze Tetmon en Mine de Vries.
Wilt U doorvoor koorten bestellen? Don groog zo vlug mogeliik.
0pgeven bii mevr. R.Stielstro-v.d.Veer, Honiostr.'1, Holwerd. t
en mevr. A.C.Biermo-Londheer, Prof.Ho1wordostr.l, Holwerd. \'
17 febr. komt er een toneelgezelschop uit Nes in't Sintrum,
ook voor mensen von 65 loor en ouder. U kri igt hierover nog no-
der bericht.
In ionuori hopen we te storten met een hondwerkklubje voor domes
von ó0 joor eh ouder. M"i. P.Koopmons en mei. J.Steensmo ziin
bereid gevonden hierbii te helpen. We hebben oI een groepie,moor'
er kunnen best nog wot bii. Groog voor I ion. een berichtje oon
de domes Biermo of Stielstro.
Voor Holwerd is een V.0.S.-cursus in voorbereiding. Ook hier kun-
nen nog wot mensen bi i. WiIt U er meer von weten of wilt U deze
cursus volgenrdon voor 'l jon. opgeven bij bovengenoemde domes.
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Voor levering van
en werkzaamheden aan

OOP b.u.

Gas - Water
Sanitair
Uerwarming
Dak- en zinkwerk

lnstal latiebedrij Í

VOORSTRMT 2, tel.05l97-1373 *

LOODG I ETERSBEDRIJ F
GAS- en WATERLEIDING

KERKSTRMT ó, tel.05l 97-1 146

RB(REATIE.VOLLEYBAL IN HOLWERD.
Zools het bi i de meeste inwoners von Holwerd bekend zol zi in
kent ons dorp een volleybolvereniging. Deze is genoomd "de Roe-
ken". In het ofgelopen ioor is binnen deze vereniging een dui-
delijke koers zichtboor geworden noor prestotie gericht volley-
bol (dus: het meespelen in competitieverbond, etc.) Hierdoor is
het biine onvermiideliik geworden dot het z.§.11. rekreotie vol-
Ieybol in de verdrukking komt. Dot betekent in de proktiik dot
mensen die olleen voor ontsponning een bollet ie willen sloon. q,(of tikken) en dus geen zin'hebbei in troinenj zullen verdwr)nen.
Wii, het bestuur von "de Roeken", zíin von mening dot dit rekreo-
tie volleybol von niet minder belong is don het prestotie vo1ley-
bol. Het ligt in de bedoeling om hiervoor voorlopig één à onder-
holf uur in te delen. (woorschiinliik donderdogovond vonof 9.00
uur). Hier zol don gemèngd volléyboÍ gespeeld iorden zonder leef-
tiidsgrenzen. Alvorens hiermee von stort te goon willen wii groog
weten of er voldoende belongstelling voor dit volIeybol bestàot.
U kunt zich opgeven bii mevr.H.Komphuis, Aletín 1, tel.1315. En
heeft U meer belongsteliing voor competitie volleybol don kunt U
zich eveneens opgeven bil mevr. Komphuis.

Nomens het bestuur von "de Roeken"
Kees Olivier.
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UW ECHTE

WARME BAKKER

maakt Yoor u

elke dag het

OVENVERSTE BROOD

x Gezond VOLKOREN-

en TARWEBROOD

x LEKKER WITBROOD

* VLOERBR00D

* KLEINBRO0D

Ookvoor BANK
GEBAK BENT U

Probeer ook eens ons EIGEN GEBAKKEN

R O G G E B R O O D !!
OVERHEERLIJK !

ETPRODUKTE
BIJ ONS OP HET

N, K0EK en

JUISTE ADRES!

OUDERl.,ETS

UW ECHTE \ryARME BAKKER

Wiebe Rodenhuis
Waling Dijkstrastraat 2
Holwerd - Tel. 1283



OliUi et 'S warenhuis
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TBOVEN-ETAG
I GEHEEL VERNIET }lD

U vindt nu olles
ofdelingsgewi is opgesteld
Gemokkeli iker kon het niet

Hengelsport Schoeisel - Koffers Weekend tossen
Fietstossen Gereedschop

D o e - h e t, - z e I f - o r t i k e I e n

Dierenbenodigdheden
Kompeerortikelen Comping-gos
Kompeermeubelen Slostic ortikelen
Luchtbedden Porosols en l'lindscherms

Zomerschoeisel
Loorzen
Regenkleding

Speelgoederen - Huish.ortikelen
Luxe ortikelen - Cosmetico
Porfumerie - Byouterie
Verlichting - Wenskoorten
tt* *.xlt lÉ.rf *tt*****lttt*.*.r*.*:nrt**.r.r
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ln Kaas is Banga Baas !
Comestibles - Delicatessen

Dirk en ,itske
Telefoon 1423 - HOLWERD

7e rcort Croud*, fumm* an
Iridre haar

]luisseectrllteitenr Friece laar
Rollade [van t SpiS
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DE N IJE

BATAVUS -
FYTSEN ,78

BINNE NOCH

BETTER EN

MOAIJER !!

BISJGH SE MAR YII

'''t W I N K E L T S J E''

SIOTRD DYI(IIIA[I
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WIST U DAT....
- er op de roodsvergodering von 7 dec. een voorstel is ingediend

door de rood om in olle woonstroten von Holwerd een porkeer-
verbod in te stellen voor vrochtouto's

- er op dezelfde vergodering vrogen ziin gericht oon de secreto-
ris dhr. Bokker woorom hi i stukken gericht oon de roqd ochter-
uit heeft gehouden

- er plonnen ziin om de oude H.T.O.-loods of te breken en ter-
r.- )plootse 3 nieuwe woningen te bouwen
Y er voor diverse verenigingen mogeli ikheden zi in om in Ternoord

subsidie oon te vrogen voor hun werkzoomheden en dot ieugdklub
"de Schokel" dit ioor f 2500,- subsidie kriigt

- dorpsbelong er bii de rood opnieuw op heeft oongedrongen om
hoost te moken met de verkeersdrempeis in de Beyertstioot

- er in de regio noord-oost Frieslond een tekort is oon 3 moot-
schoppeli jk werkers en dot dit tekort, door de à sociole poli-
tiek von v.Agt-Wiegel onder de leus Verrek '81, niet opgevuld
zol worden

- de oktie stop de N-bom er in is gesloogd om Luns en Co een
neutroontie Ioger te Ioten zingen.

Douwe Kuipers



schildersbedrij' 
roLwERD

Voor al uw GLAS - VERF - BEHANG en GEREEDSCHAPPEN

Moderne LINNEN-WANDBEKLEDING (vraagt stalenboek)

ALUtrllNlUM VOOBZETRAMEN

WLj r-egeLen uur subsLdLe-oonvnoog !

Deze ulnbeí- ureeÍ^ kor^tlng op WINTERSCHILDERWERK von 2'1 nov. 1977
t.e.m.'10 moorï 1978.

Vroogt vr-LjbLLjvend pnljsopgoof .

OPROEP AAN ALLE VREDELIEVET\DE MENSEN IN
HOLT.'ERD EN OMSTRB(EN.

WiIt U in de dogen rondom de kerst, niet olleen denken oon vrede
moor U doodwerkeli ik inzetten voor de vredesbeweging?
Loop don mee in de demonstrotieve fokkeloptocht op vri idog-
ovond 22 decenber te Dokkum, die gericht is tegen de Neutronen-
bom en de kernwopenwedloop. Stort op De ZiiI om 

.l9.30 uur.
Het is iuist nu nodig om ur,, mening
te loten bli iken .
42.OOO Friezén f,àUU"n destiids hun v
hondtekening gezet tegen dit vrese-
Ii ike kernwopen.
Eén dezer dogen verschi int een nieuwe
oproep oon de bevolking in Frieslond
om zich bli ivend te verzetten tegen
de N.-bom. Deze oproep zol worden on-
dertekend door tolloze mensen uit
oIIe logen der bevolking.
De beslissing von president Corter
von de Verenigde Stoten tot de oon-
mook von onderdelen von de Neutronen-

I
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SIOPau
neutlonen

B@M STOP
DE

ERNWAPEN-
WEDLOOP



bom is overol gestuit op scherpe ofwi izingen. Dit is in Neder-
lond ook verwoord in een uitsprook von de ïweede Komer, woorin
stoot dot dit een gevoorli ike schokel is in de richting von de
produktie von de Neutronenbom zelf.
De beslissing von Corter toont nog eens oon hoe noodzokeli ik het
is overol initiotieven en okties te ondernemen ter voorkoming
von een voortgoonde kernwopenwedloop.
In het ofgelopen ioor heeft de bevolking vio l 12 mil ioen hondte-
keningen tegen de Neutronenbom, dit mossovernietigingswopen dui-
deli ik ofgewezen ols een gevoorli ike stop in het verlogen von de
otoomdrempel, het perfektioneren von de kernwopens en het dich-
terbi i brengen von het oorlogsgevoor.
Zowel vonuit de werkgroepen von het somenríerkingsverbond Stop de
Neuronenbom - Stop de Kernwopenwedloop, olsook vonuit de kern- -.-
groepen von het I.K.V., is herhooldeliik beklemtoond dot eigen
stoppen vonuit Nederlond tot een doorbrook in deze ontwikkeling
rnogeli ik en noodzokeli ik zi in.
Immers in het slotdokument von de 'Speciole 0ntwopeningskonfe-
rentie' von de Verenigde Noties stoot ondermeer te 1e2eh3.... dot
ontwopening en beperking von bewopening speciool op het gebied
von otoomwopens, essentieel zi in ter voorkoming von het gevoor
von een otoomoorlog en ter versterking von de internotionole
vrede en veiligheid en voor de ekonomische en sociole vooruitgong
von oIIe volkeren o....
In de Milioenennoto von de regering kon men het volgende lezen:
o... de regering deelt de verontrusting in mootschoppeli ike-politieke- kerkeli ike kring over de ro1 von de otoomwopens . . ..

OP
De bevolking, die oI eerder de Neutronenbom ofwees, eist von de
regering en de doordri ivers von de otoomwopenwedloop om einde-
Ii ik eens de mooi klinkende woorden in noto's en internotionole
verdrogen in doden om te zetten. \./
In ons lond ziin Amerikoonse otoomboses gevestigd. Ons lond is
oIs het vrore bezooid met opslogplootsen voor kernwopens. Onlongs
onthulden medewerkers vqn de universiteit von Gronigen de oonwe-
zigheid von l4 von zulke depots. Zíi noemden noost o.q. 't Horde,
Hovelte, Zuidwolde, Rotterdom en Soesterberg ook de militoire
vliegbosis in Leeuworden. Verschillende von deze depots liggen
dus in de onmiddeli ike nobi iheid of zelfs in het hort von belong-
ri ike bevolkingscentro.
Terwi iI de oonwezigheid von otoomwopens wordt gepresenteerd ols
zi inde von groot belong voor onze vrede en veiligheid, bedreigt
zii in werkeliikheid de veiligheid von zeer veel mensen.

STOP DE NEUTRONENBOM
STOP DE K ERNWAPENI,íEDLO
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Doorom eisen wi i von de regering:

- EEN ONDTJBBELZINNIGE UITSPRMK TEGEN

DE N-BOM

. KONKRETE STAPPEN TEGEN DE KERNWAPEN.

WEDLOOP.

D.K.

v,JEUGDVOETBAL
Nu voor de ieugd de winterstop is begonnen, die duurt tot 24
febr., is het goed om een terugblik te werpen op de ofgelopen
periode.
Het seizoen is tot nu toe niet voor olle elftollen, wot de resul-
toten betreft, even succesvol geweest. ï{el kon worden gesteld
dot we o1s ieugdbestuur hebben getrocht een ieder zoveel mogelijk
in de gelegenheid te stellen om te spelen en dot de-spelvreugde'=
voor de spelers voorop is gesteld.0p deze monier willen r.re ver-
der goon om oon ieder jeugdlid de gelegenheid te bieden zich op
z'n eigen monier te ontplooien en bii te drogen oon de sportieve
sfeer in onze vereniging.
Dit neemt niet weg dot in een dergeli ike ongedwongen sfeer toch
goede resultoten worden bereikt. Onze E2 pupillen, bestoonde uit
een combinotie von ó spelert ies uit Bti io en ó uit Holwerd, heb-
ben uit hun 10 gespeelde wedstriiden 17 punten behoold en stoon
hiermee bovenoon. De El pupillen stoon op een goede óe ploots

,_' . beginnen steeds leuker te spelen.
Vé D2 pupillen hebben tot nu toe zelfs oI hun wedstri iden gewon-
nen. Holwerd Dl speelt nog wot wisselvollig moor heeft enkele
goede resultoten behoold.
De Cl iun. drooien ook mee bovenoon en stoon bekend in hun compe-
titie om hun oonvqllend voetbol woorbii vook veel wordt gescoord.
D"e C2 iul. hebben een zeer jonge ploeg met enkele D pup., die op
deze monier toch zoveel mogeliik kunnen speren. Ondonks de vook'
grote nederlogen beginnen de iongens toch steeds beter te spelen.
De vorgende competitie zor ongetwi !ferd beter goon voor deze
iongre ploeg.
Holwerd B] stoot op egn goede 4e ploots in een zwore competitie.
De Al jrn. loten het ditmoor wqt zitten in de promotie kios moor
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moeten zich toch wel kunnen hondhoven.
Rest nog onze kleinste pupillen van 6 en 7 ioor. Deze speler-
t ies komen in steeds groter getole op de troining en verschil-
lende iongens hebben hun eerste wedstrifdie oI gespeeld. In
het voor joor zol worden begonnen met een competitie voor deze
pupillen.
De troining voor ol onze ieugdleden
verplootst noor de zool op dezelfde
jongens in stoot worden gesteld om
bol in de kerstvocontie.
Hieronder volgen olvost de doto:

23 dec.: DOKKUM B iun. (1
D iu^. (4

28 dec.: DAPn^,ouDE 
à i:l: tl

0p 30 december zol er voor de pup.
voetboltoernooi worden gehouden in
Tiiden enz. worden 'op de troining

Jeugdbestuu r

is tot noder oonkondiging
ti iden. Verder zullen olle

mee te doen son het zoolvoet-

ochttol )
oc httollen )

ochttol I.en)
von ó t/n 10 ioor een zool-
de gymn.zool te Holwerd.
bekend gemookt.

v.v. Holwerd.
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L o o t s t e o p r o e p oon de deelnemers oon

de Hobby tentoonstelling op ï0 moort in 't Sintrum.

Stuur uw deelnome formulier in voor 1 ionuori 1979.

tI kunt dit doen oon het odres von de sekretoris von

Dorpsbelong.

U
Bestuur Dorpsbelong HOLWERD wenst U

prettige kerstdogen en

een voorspoedig 1979.
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