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M DE VAKANTIE

Wonneer U dit Contoctblod onder ogen krijgt, zijn wii inmid-
dels oI weer gewend oon een vost leefpotroon von werken en een
zinvolle vri ieti idsbesteding.
De meeste vokonties zitten er weer op.
No een korter- of longer verbli jf in tenten, corovons, boten
of ondere onderkomens zi in wi i weer terug op ons eigen dorp
en wonen wii weer in onze eigen huizen.
Het is goed er eens helemool uit te zíin, los von het werk,
vrij von sponningen en druk.
Het einde von de vokontie betekent echter ook een nieuw begin.
Een nieuwe stort in ons werk. Plonnen moken voor vele oktivi-
teiten in de komende winterperiode. Somen werken en bezig zijn
in het verenigingsleven. Bezig ziln met een stimuleren von het
dorpsleven. Met elkoor proberen er sqmen iets von te mqken.
Dit betekent: met elkoor zorg en verontwoordelijkheid drogen



voor een goed wederzi ids begrip. Zich verontwoordeli ik weten
voor openbore gebouwen, voorzieningen en leegstoonde woningen.
Met elkoor bevorderen dot de plontsoenen en openboor groen uit
kon groeien tot een possende stoffering in en rond Holwerd.
Noost het opnieuw beginnen, is er ook de donkboorheid voor de
rust en ontsponning woor wii von mochten genieten.
Donkboor voor het vele mooie, dot wi i in eigen lond of over de
grenzen gezien hebben oon cultuur en notuur.
Donkboor en b1i i dot wi i ollen weer gezond en wel thuis mochten
komen. l.Iii reoliseren ons echter dot in ons eigen dorp lege
plootsen ziin ontstoon door het overliiden von een dierbore.
l{i i weten ook, dot er in stilte veel geleden wordt en er veel
verdriet is. Het leven loopt ook vook onders don wii het ons
hodden voorgesteld.
Wii hebben vokontie gehouden, plezier gemookt, genöten von veel
mooie dingenrin een tiid woorin forse twiifels bestoon over de
toekomst. Het opnieuw, somen beginnen, te bouwen in- en oon
onze dorpsgemeenschop, kri igt don olleen zin, wonneer het ons
oonmoedigt om de problemen somen oon te pokken, somen te dro-
gen en hier voor oplossingen te zoeken.

HET BESTUUR
Jt.n***

DE H.M.V. ORGANISEERDE EEN BRADERIE

Voor de eerste keer werd een Broderie in Holwerd gehouden.
Het enthousioste bestuur von de H.M.V. heeft von dot gebeuren
biino een dorpsfeest gemookt.
Alhoewel in de morgenuren donkere wolken zich boven Holwerd
somenpokten en een enkele bui zorgeliike gezichten verwekte,
kloorde het weer in de loop von de middog op.
In de nomiddog en ovond wos de temperotuur zelfs behoogliik.
Het tolri ike publiek kon in luchtige zomerse kledi i genieten
von oI het vele dot uitgestold log in de 40 k,romen von de
stondhouders. De broderie werd geopend met de vroliike klon-
ken von het Dokkumer drooiorgel.
In de ovonduren zorgde de Boerenkopel uit Holwerd voor vele
vroli ike noten en klonken.
Er heerste een biizondere gezellige sfeer op deze broderie.
Het oontol bezoekers overtrof zelfs de stoutste verwochtingen
von het Bestuur von de H.M.V.
0p deze 1 e Holwerder Broderie werd een puzzeltocht georgoni-
seerd door Dorpsbelong, longs de 40 stonds.
0p de diverse scholen woren formulieren uitgereikt oon kinderen



vonof klos 4.
Vio het onderwi izend personeel werden ze geinstrueerd met het
uitwerken von deze puzzeltocht.
0p de Broderie behoefde men olleen in elke genummerde stond
een vporhrerp te zoeken wot er niet thuis hoorde.
De noqm von dit voorwerp bevotte een of twee.letters, die men
moest gebruiken + de ploots woor deze letter(s) in de slogzin
kwom(en) te stoon, vond men in een biigoonde tobel.
De formulieren konden ingeleverd worden bii de voorz. von de
H.M.V. dhr. H.Biermo.
Er woren + 65 inzendingen, woorvon 50 goed.
De H.M.V.-hod 3 priizen beschikboor gesteld, woor uiteroord om

geloot moest worden.'le priis: een woordebon von f 30r- wos
2e priis: een woordebon von f 20r- wos
3e priis: een woordebon von f 10r- wos
De slogzin luidde:

"0ok U werkte mee, oon het slogen von

AI met ol een zeer gesloogde Broderie, welke zonder meer een
vervolg zol kriigen in de komende joren.

voor Eelco v.d.WoI
voor Elizobeth v.d.Hoop
voor Folkert Koopmons

deze Broderie".
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AUT0T0CHT von ó5+ HOLWERD

Heden, 26 !uni 1980, werd de troditionele tocht von ó5+ gehou-
den. Óeze Íocht werd weer geliik ondere ioren georgoniseerd
door het Bestuur 'Dorpsbelong'.
We stortten + 8-'uur von Holwérd (met regen, doch no een uurt!e
brok de zon Eoor en bleef het de'gehele-dog droog) met een bus
von Touringcorbedri if de Jong von Dontumowoude; chouffeur wos
de heer Doumo.
Eerst richting Leeuworden, Oldeboorn, Gorredi ik, Vledder,
Dwingelo, wooi de koffie met gebok kloor stond.
HierÀo Spier, l,íi ister, Westerbork, Ommen noor Borger Composcum
woor het Veenmuseum werd bezichtigd.
Hier wos te zien hoe onze Drentse voorvoderen onder erborme-
liike toestonden hebben geleefd in de zgn. "Spitfteten".
Ieàer heeft hierover wel eens selezen, doch nu konden uIeàer heeft hierover wel-eens gelezen, doch nu konden wi! ollen
dit olles met eiqen ooen oonschouwen.
Hier werd de koffie
dit olles met eigen ogen oonsc
Hier werd de koffiemoolti id qeid gebruikt, ook dit wos dik in orde.
Vervolgens gingen víe noor Orvelte, woor vele oudheidkundige
ottrociies weràen bezichtigd. Dit olles werd door een film ver-
duideli!kt. Hierno vio Beilen, Drochten noor Eernewouderwoor in
hotel 'Prinsenhof' een consumptie werd gebruikt.

WASAUTOMATEN _ CENTRIFUGES - TELEVISIE - STOFZUIGERS

RADIO - DIEPVRIEZERS - KOELKASTEN

Uit onze kleine huishoudelijke

artikelen:

KOFFT,EZETAPPARAAT
2 tot 12 kopjes van f tl.iïoo* 

ffio
Nu ook dnoogbloemen en
droogbloemst ukjes.
Voon vaasjes en sierpotten
(b.v. Keuls blauw en Fnies
aandewenk) kunt U ook bij
S ONJA terecht.

vlh
VAN SINDEREN

lnstall.bedriif
Gas-Water- Electra

Antennes
Dakbedekking

Bliksemafleiders
Zinkwerk

HOLWERD TEL.O5IN.'326



Woorden von donk oon het Bestuur werden gesproken door:
mevr.Ademo-Wiersmo, von S'inderen en von Diik, ook woorden
donk oon een ieder die mee geholpen heeft om deze tocht zo

Tenslotte lreer op noor Holwerd, wqor h,e met muziek door het
dorp gingen om nog een kopie thee te gebruiken in tlt Sintrum'.
Hier werden nog enige woorden gesproken door voorzitter Terp-
stro von Dorpsbelong, over de prochtige tocht die we met elkoor
gehod hebben en woor hi j de wens uitsprok dot we bi j een vol-
gende keer eens 2 bussen moeten gebruiken.

von
fijn

te doen slogen.
Hierno ging een ieder, een hond te hebben gegeven oon de
stuursleden, zeer voldoon huiswoorts.

**.tHrli

NrEuws vAN v.v.HoLwERD, SETZOEN 198Oh981
Het nieuwe voetbolseizoen begint voor V.V.H0LWERD ofwochtend.
De vereniging heeft in hoor 32-iorig bestoon nog nooit zoveel
leden gehod. Met moor liefst l5 elftollen wordt er in competi-
tieverbond gespeeld en nog steeds treden nieuwe Ieden tot de
vereniging toe.
6 senioren-elftollen zullen meedoen oon de conpetitie.
A-iunioren ziin.heloos 9it-iggt niet ingeschreven, er woren te
weinig iongens in deze leefti idsklosse, woordoor de slechtste
B-!unioren voor oonvulling moeten zorgen. Bewust heeft men dit
niet gedoon. Don is er nog een B-junioren elftol, 3 C-iunioren
teoms, 2 D-pupillen en 2 E-pupillenteoms. Een geheel nieuw teom
in de vereniging is het domes-elftol, dot onder leiding von
Piet Hiemstro dit ioor voor de eerste keer in competitieverbond
goot spelen.
Holwerd moet ook dit ioor proberen zich in de 3e klos KNVB te
hondhoven. Troiner Tobe de Jong von Broeksterwoude heeft Hessel
Meyer en Hille Di jkmon uit de hoofdmocht zien verdwi inen, dit op
eigen verzoek. Misschien dot Corrie v.d.Hoop, Tonnie-v.d.Hoop,
Freerk Di ikstro en Horm Bronder orsmede de no een ioor bressure-
vrije Joppie Schoop weer voor de nodige impulsen kunnen zorgen.
Troiner de Jong goot z'n tweede ioor in, een ioor wot woorsèhi;n-
Ii ik een moeili ik ioor zol worden, moor hi i wèet zich gesteund
door leider Anne Boumo en mosseur Hein Dom.
Holwerd 2 heeft ook een veriongingskuur ondergoon en probeert
door het spelen von veel oefenwedstri iden het- !uiste concept
te vinden. Leider Siebten DoI en grensrechter Geert Ademo zuI-
len nog wel enkele plooien moeten glodstrilken.

Be-
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Holverd 2 speelt reserve 2e klos FVB.
Holverd 3 kon, mits met een goede'instelling wordt gespeeld,
best hoor porti it ie meeblozen in de 3e klos FVB. Kwoliteit is
er genoeg.
Bii Holwerd 41 5 en ó, welke elftqllen olle in de 4e klos spe-
Ien, kon oqn het einde von het seizoen best eens een verrossing
uit de bus komen, moor don zol men ook mossool vonof het eerste
fluitsignool moeten oontreden.
AlIe ieugd-elftollen, die biino ollemoo1 o.I.v. Douwe Kuipers
troinen, kunnen best voor mooie resultoten zorgdrogen. Ook in
deze ieugdklosse is druk geoefend.
De domes tenslotte zullen het eerste ioor nog wel veel moeten
leren. Men is nu I ioor fonotiek bezig met troinen en het spe-
len von oèfenwedstri iden met wisselend succes. Afwochten dus
in de competitie.
Door de grote ledentoenome komt men wel met ruimtegebrek te
zitten . De 2 velden zi in omper genoeg om zoterdogs de grote
stroom von voetbollers te herbergen. De oonleg von een 3e veld,
ploots is er genoeg, zou hier geen overbodige luxe ziin.
Hoor ook een goed en optimool onderhoud von beide bestoonde vel-
den is een behoud.

Bii ons altiid
0pen-Dag

VOOR:
TRIMFIETSEN DRIEWIELERS
AUTOPEDS SKELTERS
ROLSCHAATSEN er.z. e z.

UW ADRES 3 -

,,,';uliorteltrig"
S t OERD DIIKVI AN'o'*""'

Poliewei 14
Tel. 05197-1312
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r:- Bi i eventuele evenementen in onze gemeente verleent het V.V.V.

goorne zi in medeierking, zools dot gebeurt is bi i de fietstocht
in de gemeente en de broderie.
Voor meerdere oktiviteiten heeft het V.V.V. zíin medewerking
reeds toegezegd.

V.V.V. WESTDONGERADEEL
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NIEUWS VAN DE VROI.JWENRMD

Het hqndwerkclubie voor domes von ó0 ioor en ouder stqrt vreer
in oktober. Degene die oI lid zijn krilgen nog noder bericht.
Nieuwe leden zi jn welkom en kunnen zich opgeven bi i één von
onderstoonde odressen.
Mei.P.Koopmons is bereid de leiding op zich te nemen von een
cursus voor de hondige kneepies in het nooivok, zools ritsen
inzetten, zokken, knoopsgoten en krogen moken enz.
U kunt zich hiervoor opgeven; dotum en ti ldstip wordt doorno
don nog ofgesproken. Voor moeders met schoolgoonde kinderen is
een morgen of een middog misschien de beste tiid.
De V.0.S.-cursus kon ver.Leden .ioor niet storten vonwege te
weinig deelnome. Indien er mensen zíjn die zich nog op willen
geven, don kon dot. We zullen don proberen om in jonuori te be-
ginnen. ---=:ii{: '

De beioorden en het peréoneel von het rusthuis,'i.lii|16;' stellen
het zeer op priis wonneer u eens een wondeling wilt moken met
iemond die zelf niet meer zo goed ter been is.
De Vrouwenrood wil dot liever niet goon orgoniseren, moor ie-
der die wil kon zelf contoct opnemen met het rusthuis voor het
moken von een ofsprook. Heeft u eens een uurtie over? Probeer
het eens. U zult er geen spiit vqn hebben.
Don volgt hier nog de uitslog von de bozor ten bote von de
potiëntentuin bi i het nieuwe ziekenhuis Sionsberg te Dokkum,
gehouden op de tentoonstelling KLEUR EN FLEUR op 19 opril '80:

drooiend rod.. . .

pOp......o
sioelen . . . . .

De pop werd gewonnen door de
worderweg 9.

. f 543,55

. ti 111,--

. f 95r--

fomA. T. S t i e I s t r o, Leeu-



Von de eventuele
AIs we weer noor
tot het Iootst,

reisies kriigen de beioorden
het concours hippeque goon,

noder bericht.
bli iven we wel

T.Komstro-Reiding
H.Bosch-Kói ift
A.C.Biermo-Londheer

dot is vost beloofd.
Nomens de VROUWENRMD HOLWERD,

$ .Stielstro-v. d.Veen
M.Boonstro-de Jong
E.Boumo-Kuik

?

NUTSBIBLIOTHEEK HOLWERD (ochteringong openbore bosisschool)
Vonof dinsdog 30 september 1980 is de bibliotheek geopend,
's ovonds von holf.zeven tot holf negen.
In verbond met de beperkte ruimte woorover de bibliotheek be-
schikt, is het gewenst dot ieugdlezers het eerste uur de boe-
ken wisselen, de volwossenen het tweede uur.
hli i wensen u een prettig leesseizoen toe !

Bestuur en medewerkers von
de Nutsbibliotheek

tË.ntt tÉtt

oon de eorlike finer fon ís Wytze syn horloozje, dot
m brochten op 7 Jvny tidens it feest yn 'e kege.
io efkes bikind meits i" by Hein en Meint i. yn 'e FeIIin-

Holwert.

NIEIJI.íE VERR.IIGI}S IN HO-I{ERD

Vriidog I otrgustus werd er's ovonds in'De Gouden Klok' in
Horwerd een informotieve ovond gehouden voor de 27 lf-ers uit
Ho1werd, BIifo, Brontgum, Ternoord en Hontum.
Er woren 20 omoteurs oonv/ezig die zich dezerfde ovond hebben
opgegeven o1s Iid von deze vereniging.
Ars noom voor de vereniging is met orgemene stemmen oongenomen
de noom Friese Communicotie Vereniging Holwerd e.o.
_rn-het_voorlopige bestuur ziin de vorgende personen gekozen:
Delto Brovo Bli io, voorzitter
Brovo Popo Holwerd, secretoris
Romeo Victor BIi io, penningmeester
Nieuwe Ieden kunnen zich opgeven bij de secretoris.

- Tot |,lerkens -

Us tonk
jo wero
WoI jo,
gen 1,



VROUWENMAD HOLWERD

Door omstondigheden werd de Kledingoktie voor de Stichting_
'Emmoijs' in séptember niet gehouden. Wi i wilIen even vermelden
dot u olti!d wel kleding kuàt inleveren, of ondere dingenrdie
U kwiit wilt.
Bii 'Émmots' is olles welkom, ols er.genoeg is ingeleverd,
woidt het door de Stichting opgehoold.
We hopen in het voorioor dàn wéer een kledingoktie te houden.

Inlever odressen zíin:
'J.Vellemo
0pslog l0

Even vermelden voor 'Emmo'osr.

E.Boumo-Kuik
Beiierstroot 87
TeI . I 371

00ll m uu ilul5
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WAT ZIi.l SCHARRELEIEREN?

Wot zi in schorreleieren? Door bestoon heel wot misverstonden
over.
Schorreleieren worden gelegd door schorrelkippen, dot is dui-
deliik. Moor, veel mensen weten niet precies wot schorrelkippen
zíjn. Die denken dot schorrelkippen lekker vrii rondschorrelen
op'het boerenerf, en dot de schorreleieren in de winkel von dot
soort kippen ofkomstig zíin. Moor dot is niet woor.
De schorreleieren in de winkel komen von kippen die in schuren
worden gehouden.
Die dieien komen, net zools kippen op legbotteriien, nooit bui-
ten.
Het verschil met botteri j-kippen is, dot de schorrelkippen niet
in kooien zitten, moor los op de grond lopen.
Lootstgenoemde dieren verbliiven in zogenoomde strooiselschuren.
Dot zijn schuren met een vloer, die voor een deel bedekt is met
zond, stro of onder strooiselmoteriool.
De dieren in deze schuren hebben minstens een derde von het
beschikbore oppervlok sls schorrelruimte.
De rest von het bodemoppervlok bestoot uit goos of roosters von
lotten of iets onders woor de mest vonzelf door kon vollen.
Longs de kont bevinden zich Iegnesten.
Verder zíjn er in dergeliike stollen notuurliik opporoten te
vinden wooruit de kippen eten en drinken kunnen holen.
De verstrekking von voer geschiedt reestol outmtisch evenols
het drinkwoter, net zools in stollen tet-legbotteriien.
Ook het verzomelen von de eieren gotrt èr vook rchinool.
Nodot een ei in een legkos! is gelegd, rqlt het donkzii de
hellende bodem op een 'lopende bond:.-': '

Schorreleieren ziin biino oltiid bruin.
Dot komt omdot bruine iegkippen beter Los kunnen worden gehou-
den don witte.
De witte kippen zi in wot vechtlustiger en flodderen meer, ze
ziin gewoon wot meer zenywochtig.
MeÀ kàn zich voorstellen dot het oordig uit de hond kon lopen
ols ie er duizenden bi i elkoor in een schuur hebt zitten.
Het íodeel von legbottéri ien (aot- zi in reeksen kooien met in
e}k hokie een stuk of vier kippen) is, dot de dieren doorin wei-
nig bewégingsvriiheid hebbenr'hi"i kunnen schorrelen (iets wot
kippen groog doen) en niet in een nest hun ei kunnen leggen.
Een'von-de grote voordelen is echter dot de dieren er elkoor
veel minder oonpikken don wonneer ze ín grote oontollen los
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Mister§team
istehuur...
Ítlst Mister Steam kum U zslf uw apiit,
vloerbedekking oÍ meubelrtofíering reini-
gPn.
Mister Steam is een handige ninigingma-
dtlne die dankzii esn uniek procódó uw
tapijtln ern ooguusnk woer ab niouw maakt I

r reinigt mellcr àn grordfuir den elkcild!Í!
methodcr al hct vuilwordt ueruijderd {niet
venpreid zoals bii shamponerent )* góón gebruik van shampoo, dus gsen
kleverige resten in hct 6piit na reinigingi roinigfing met Mister Steam houdt het
tapiit langpr sc-hoon en yerlengt de
leYenrduurr licht in gewidtt, gemakkeliik te bedienen* lage huurtarieYan

Bespaar ueel geH
en ftfnig zèlf
uw Yherbedd(khg
of hanlstd
met HsterStmm!
ktruÍlifr kunt u martöelen en vloerbedek-
king ook làten roinigen. ln dat gsyal maakt u
puooneenafrpraak mst ons en zoÍgt otyoor
dat op trt fioryroken tiidstap do te reinigen
opperulakte is ontruimd.

Mister Steam is een produkt van Unisteam
lndstries te Mierlo (N.8.), één van Euro-
pa's grootste tap i jt- en meubelre in igingsorga-
saties.

lnlichtingen over huur- en schoonmaak-
tarieven bij:

Fa.FERING 
A

ÍEL'1217

TEXTIEL- en WONTNGINRICHIING



vrorden gehouden.
Het köppen von een deel der snovel is bi i kippen in strooisel-
schuren don ook horder nodig don bi i kippen in legbotteri ien.
Dotzelfde geldt ook bi i leewieken, dot is het korter moken von
de vleugels, zodot de dieren niet goon opvliegen.
Er zí in in ons lond op dit moment ongeveer 4500 bedri iven woor
consumptie-eieren worden geproduceerd. Door worden in totool
meer don 22 níLioen legkippen gehouden en ó à 7 níLiord eieren
per ioor gelegd.
Er zíin in ons lond zo'n 7@.000 legkippen gecontroleerd voor
de produktie von gegorondeerde schorreleieren.
Sinds vorig ioor is de produktie von schorreleieren wetteli ik
geregeld. Er bestoot een Stichting Schorreleieren Controle die
de zook controleert.
In het bestuui von deze stichting zít ook de 'Belongengroep
rechten voor ol wot leeftt, woorvon het idee von schorreleieren
ofkomstig is. fn de winkel kun ie schorreleieren herkennen oon
het woord 'schorreleieren' dot op het doosie moet stoon gedrukt.
Worden ze los verkocht, don moeten ze gestempeld zi in met de op-
druk 'schorrelei' met dooronder het registrotienummer von het
pokstotion. Andere oonduidingen don 'schorreleieren' ziin ver-

RACE,
TRIM,
SPORT of
ALTl

TOUR

TD EEN KLASSE BETER!
Natuurlijk bij

ta,TTEEEI?=MA
DykstÍastriitte 7-8
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boden. Dus, ols op een doosie kreten stoon ols:
'von vriie bliie kippen' of 'niet uit legbotteriien' of '\'nn
Ioslopende kippen', weet men nog niks.
Alleen de opdruk tschorreleieren' gorondeert eieren uit strooi-
selschuren von kippen die door met niet meer don 7 à 8 st.
per vierkonte meter leven.
Ïot slot willen we nog een lootste misverstond over schorrelei-
eren uit de weg ruimen: er bestoot geen enkel wetenschoppeliik
onderzoek, wooruit bliikt dot schorreleieren beter of slechter
zi in don 'gevíone' eieren, wot betreft kIeur, geur, smook, voed-
zoomheid en dergeliike.
Het enige verschil zit hem dus in de ploots von herkomst.

*lttttf .,É

PEUTERSPEELZAAL''U5 EARSTE BEGJIN''

Onze speelzool is open:
moondq-, dinsdog, woensdog en donderdog
von9-lluur.

Inlichtingen bi j:
K.Olivier, Elbosterweg 19, tel. 05197-1795
B.Grevink, Kerkstroot 4
of op de Peuterspeelzool, Fonteinstroot 38.

lÉ.ttrtJÉ

BESTUURSSAMENSTELLING VAN DORPSBELANG

Voorzitter :
Secretoresse :
Penningmeester:
Contoctodres :
Overige be-
stuursleden

Ti.Terpstro, Elbosterweg 32, tel.144l
J.D.Hiddemo-Noordenbos, Medwert l, tel..l370
Ch.v.d.Wey, Beyertstroot 54, teL.2016
P.Stielstro-Olivier, Hemmingoweg 6, teI.1ó50
F.Boumo, Beyertstroot 95, tel.1713
S.Mei ier, Elbosterweg 21, teI .2031
B.Russchen, Hogebuurt .l3, tel.1617
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