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Wonneer U het Contoctblod in honden kri jgt en leest is U moge-
Iijk bezig met de voorbereidingen om op vokontie te goon.
Het bestuur wenst U ollen een prettige ontsponnende vokantie
toe. Een vokontie die zol mogen beontwoorden oon Uw verwochtin-
gen,
Vokontie houden is meer dqn twee of drie weken niet noor het
werk te goon.
Met vokontie goon wil zeggen, bezig ziin en goon met ondere din-
gen. Ruimte hebben om te genieten von zoken woor onders geen
tiid voor is of onvoldoende tiid.
Voor de een is dit genieten von de notuur, voor een onder rei-
zen en trekken en voor een derde mogelijk bezoeken ofleggen oon
museo, wetenswoordigheden of thuis bezig ziin oon hobby's.
!,li i hopen dot deze vokontie voor U een gesloogde recreotie mog
worden.
Dot U ollen gezond weer thuis mog komen.
Niet orreen uitgerust moor vooror weer toegerust om or de okti-
viteiten die op ons qllen wochten weer oon te kunnen.

Het Bestuur
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HET ONTSTAAN VAN DE HOLWERDER POLDERS (II) VERVOLG

AIs we nu een topogrofische koort er bi inemen don doet bli i-
ken dot de hoogte von de londerijen in de poldersr.zowel von
de Ooster ols von de Westerpolder tussen de 1 en 1* t. + MP
ligt, oon de hoogte von de polders zol sinds de inpoldering
niet veel veronderd zíjn, zodot met de 8 voeten (2,5O) en de
terreinhoogte gem. + l ;25 op 3.75 boven NAP uit komen.
De hoogt" von áe oude (pos opgehoogde di jk) \,/os + 5.50 boven
NAP, dé hoogte von de nieuwsiá nieuwe di iken is T 8 m. boven
NAP; moor tárug noor ons verhool. Er volgt nu eeï bepoling
over het onderhoud von de zeediik. EIke dijkgenoot moest de
di !k op zi jn lond (oon zi in loná) "thoen of áoecken en in repo-
rotie onderhouden", doch wonner iemond door grote tempest en
onweder en wii"l (stroomgot) verkrijgt, "in olsulcke gevollen
sullen de gemeyne dieckgenote gehouden wesen some tselve wi jeI
weder te sloge, stoppe en domen en boven het woter te brengen
en dqt elcx noe odvenont de grootsichlyt von zi jn londen".

Pier Soepboer Tzn.
tÉ Jê r(9(.tÊ

WANDELING DOOR HOLWERD

Een wondeling door Holwerd en de omgeving rond het dorp, is
een genieten von een geweldig brok notuurschoon.
De regio Noord 0ost Frieslond kleedt zich in het voorjoor ols
een bruid. Het voorjoor legt een feestkleed op en om de dor-
penr wont niet olleen de velden rond het dorp je Holwerd zíjn
prochtig, ook het dorp met zi jn tuinen bi i de huizen, bomen en
beplontingen geven oon Holwerd chorme en sfeer.
Wonneer wi j een vergeli jking moken tussen Holwerd von nu en
12 ioor geleden don is er door de oongebrochte beplonting een
plezierige woon- en leefsfeer ontstoon.
Wonen in een dorp is meer dqn olleen een dok boven je hoofd
hebben en kunnen leven. l^lil een dorp leven en leefboor zijn'
don moet er gewerkt worden oon gemeenschopszin. Een dorpsge-
meenschop moet somen bouwen, oon sfeer en oon een goed woonkli-
moot. Dit betekent zorg drogen voor de onder, zoÍg drogen voor
de groenvoorziening, hèt crèegren en onderhouden ion móoie tui-
nen. Goede onderlinge verhoudingen geven een grotere betrokken-
heid met ol dotgene wot bevorderlijk is voor het dorpsleven.
Het bovenstoonde betreft zowel de sociole contocten oIs het cuI-
turele Ieven. Het bevordert het gezomenlijk denken betreffende
plonnen voor een oongeposte voorziening in de oude dorpskern.
Ook in nieuwbouwwi iken zi in initiotieven met betrekking tot ver-
betering of oonposéing voó de groenvoorziening welkom.-

Het Bestuur



De Friesland Bank
doet méérmet uw geld

Zij belegt het grotendeels in Friese
projekten. Dat levert u een dubbel
voordeel op. ln de eerste plaats vanwege
de hoge en direkt ingaande rente die de
Friesland Bank haar spaarders vergoedt.
Daarnaast levert deze bank, dankzij
uw stortíng,'een bijdrage aan de
ekonomische ontwikkeling van
Friesland. Het scheppen van
werkgelegenheid, de aanschaf van.
industriële apparatuur, de bouw van
zwembaden, kantoren en woningen in
Friesland. Dat zijn zaken die de Friesland
Bank steunt met Íw geld. Direkt én
indirekt in uw eigen belang.

Stap eens binnen bij één van de vele
vestigingen der bank. Men kent er de
Friese verhoudingen en ís bereid
plaatselijke en provinciale belangen te
dienen.

FiieSland Bank Kanroor Horwerd, stationswes 4 rer.0s1e7-151s



Voor levering van
en werkzaamheden aan Gas - Water

Sanitair
Uerwarming
Dak- en zinkwerk

ooP
lnstallatiebe drijÍ

b.u.

VOORSTRAAT 2, tel.05l97-1373 x

LOODG I ETERSBE DRIJ F
GAS- en WATERLEIDING

KERKSTRMT ó, tel.051 97-1446

H 0 L l,'J E R T - byld fon de iierren 1920-1950

Der 't de Woddensé syn boeren
ts iin 'e fryske noordkust spielt,
dêr't de hege dyk yn b6gen
't êIde lên en polders dielt,

dêr 't de toer fon 'e greote tsierke
weids iend oer de buorren s iucht
en de sódyk foor it lên leit
os in strepe, sterk en riucht,

dêr 't it Iiurke-sonkie simmers
troch de blouwe loften trilt
en by t t h ierst de stoormen roeze
oer it kêlde, wiete f iild,

Dêr 't by I t moitiid wer de I iippen
gouns iend oer de greiden geon,
jouns de hynders yn 'e dize
dreomjend by de hikke steon,



dêr 't de minsken sneintomiddeis
kuiierie nei it woddenstrÊn,

"n óp ít Iê"t" hoofd de boqten
kommen sien fon it Amelên,

dêr't de monlju op'e PêIle
't nijs beprote en it woer
en it belts ie helder klingelt
fon de molke- en sOpekor,

dêr 't it sinnereod iouns sPegelt
yn it wetter fqn d'êld feort
en men oors neot qs de frosken
en de einen roppen heort,

dêr 't it don bY 't mounereedsie
o so prochtich wêze kin i
minsken, dêr, dêr leit mYn doorPke
't komt my hieltYd wer Yn rt sin,

hwer 'k ek swolkie mei of dwoele
troch de greote wiide wrêId
yn de mooiste, fierste lênnen,
n"o, ol wurd ik noch so êId,

sil ik dy, myn doorp forjitte,
Holwert, op 'e frYske kloei,
Holwert, 'k droech dYn bYtd en nqmme,

oerql yn myn tinzen mei!

A.M.l'li igmons
0egstgeest

'IJSCLUB VRIENDSCHAP'

Jt rÊtÉ tÊ tÊ

VERVOLG

Dot die veiligheid met onveiligheid. bereikt en verloten moet wor-
a"n, is een .é.t urgentloongelegenheid.. Voorol voor kinderen
die'niet over de geporkeerde voertuigen heen de weg kunnen over-
zíen, is de oversl""k levensgevoorliik. Doorgeloten bii wie de

verontwoordeli ikheid, oonvoordboor is ze niet.
Bi j herholing is reeds geruime ti id hierover contoct geweest met

B án W middels voorstellen von de "Dorpsbelongver." en de "IJs-
club Vriendschop", wel positieve vriendschop betuigingen, moor
géén positieve medewerking omtrent de voorstellen, . olthons sinds
iuim een ioor terug niet. Gezien de finonciële positie von de
gemeente wos het voorstel von uiterste zuinigheidsbetroc.hting
inhoudende, mootregelen te treffen voor het dempen von de niet



Voor al uw

kwaliteits vlees

en

fiine vleeswaren

naar

@vELLEmR
Polleweg I - Holwerd
Tel. O5197 -1280

OOK VOOR HET VULLEN VAN UW DIEPVRIES
HOUDEN WU ONS AANBEVOLEN
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meer functionerende sloot zuidwesteliik von-de rondweg, en in de

Jii""tá iobiiheid von de iisboon, di! voorziet' voor de korte
iilá-i"t J;-É;;; .uooi publíek seopend 1",.in senoeszome porkeer-
irirtà, ingezooid met iros_g""i siorend effect op milieu,terwiil
ráJ"rtLit Vor"i, zondei welÉe de boon toch niet in gebruik is'
voor verhording zorgl.
Eàn-mind", "I"ionte'oplossing 

is .strenge hondhoving .vol het voor
;;"r;;iló ;;iá;;de pbrkeervórbod, ondórs don voor de doorvoor
Ë;"1;;i; ioit ""r.trok"n, 

die niet-oonwezig .1ii",,moor ook niet
i"-ià É"f'à"ft" róuá"n klnnen voorzien, bliift, dot tropsggïii:
ronór ándere weg geprobeerd moet worden tot positief resultoot
te komen.
Wellicht en ols voornoemde spontone qctiviteiten over het.geheel
qenomen tekenen riin uon een meer objectieve opstelling, dot der-

;;ïiik; "n ona"t"r vfii.mokkeliik opÍosbore.problemen eerder uit
áe vérf komen "n ín bréde zin eén oonkondiging is von een nieuwe

Lentet 
uoor en nqmens,

L.von Duinen



inter
floor

lnterftoor Tapiit - exklusief tapiit
voor heel gewone priizen.
Alléén te vinden bii uw
lnterfloor-dealer:

Fa. BRON
W. Dijkstrastr. 6 Holwerd



UW ECHTE

WARME BAKKER

maakt.voor u

elke dag het

OVENVERSTE BROOD

* Gezond VOLK0REN-

en TARWEBR00D

x LEKKER WITBR00D

x VLOERBR00D

x KLEINBROOD

Ookvoor BANKETPR0DUKTEN, K0EK en

G E B A K BENT U BIJ ONS OP HET JUISTE ADRES:

Probeer ook eens ons

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

EIGEN GEBMKEN OUDERWETS

ECHTE \ryARME BAKKER

Wiebe Rodenhuis
Waling Dijkstrastraat 2
Holwerd - Tel. 1283



HISTORIE VAN HOLWERD 1 9e EEUW

Rond de eeuwwisseling von de l9e eeuw wos het met de economische
toestond von ons Iond bitter slecht gesteld.
Door de Fronse bezetting wos onze buitenlondse hondel totool ver-
lortrd, Engelond nog niet onder de voet gelopen door Fronkri jk
blokkeerde onze hovens. Vervoer per os wos biino niet mogeliik
wont de wegen woren nog niet verhord, en werden 's winters ofge-
sloten voor olle verkeer. Polen werden op de wegen gezel om ver-
voer per os uit te sluiten. Dot gold von begin oct. tot opril.
fn het voorioor woren de eigenoren die oon zo'n Heerweg woonden
verplicht om eerst de weg te slechten, voor hi j in oonmerking
kwom voor het wederom ingebruik nemen von het verkeer.
Bi i niet nokomen von de verplichting volgde een fikse boete,
soms gevongenisstrof.
Vervoer wos in de grootste tiid olleen mogelijk over woter ten-
minste ols er geen winter wos.
In die tiid woren er olleen moor houten schepen en bii weinig
vorst log de scheepvoort oI stil.
De meeste friese dorpen Iogen meest geisoleerd, hierdoor ont-
stond een eigen gemeenschop, met eigen gewoonten en type von be-
volking.
Holwerd.Iog oon zee, hod een verbinding met Amelond en hod hier-
ffin bepoolde doorstroming von builenof, en bleef een leven-
dig en groeiend dorp. Vele ombochten werden er bedreven, koper-
slgger, tobokskerven, hoedemokers, wogenmokers, slogers, bokkers,
timmerlieden enz, êt1z o

Door de blokkode wqren suiker, koffie en thee bi jno niet meer
verkri jgboor. De smokkelhondel longs de friese kust bloeide ge-
weldig, wont steeds verschenen er op de Noordzee bi j de friese
zeegoten Engelse schepen met de begeerde produkten oon boord.
Overol vormden zich smokkelbenden, die in sloepen de hondel oon
lond'brochten en zorgden voor verspreiding in het lond.
Teqenmoot reqel en
ffizotnietstilenIegdelongsdekustbezettings.
troepen om deze ongeoorloofde hondel tegen te goon.
Holwerd. Ook Holwerd kreeg zijn deel, de Kozernestroot houdt die
E[TÏng log.revendig. D; koierne, ioter verbouwd ols woningen
voor de orbeidersklosse, werd loter in de 20e eeuw ofgebroken.
Woor thons de timmerwinkel von Colmer is, woren in de-Fronse tijd
de poordestollen voor de bereden covolerie.
Belostingen. Ook in die tijd moest men berosting betoren. Dit
gebeurde meestor in noturo- (rondbouwprodukten). Deze werden op-
geslogen in pokhuizen, no.l Aylvowol wos er een von.
De bevolking moest zotgen dot-er genoeg voedsel wos voor de
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JA, MENSEN HET IS NU DE TIJD OM

EEN GOED APPARMT IN HUIS TE

HEBBEN, ZOALS:

Ook TELEVISIE-

pri.isklossen.

ELEKTRISCHE
HUISHOUDELIJKE
ARTIKETEN

en MDIO-APPARATUUR in diverse

VRAAG HET BIJ U VAKI.IANDELMR !!
*****t,*********.***.**'*.1***r.*************'r****

INSTALLATI EBEDRIJF

FLETEIAFIEIEE!
HOLWERD rEL.05r s7-12s1 Voorstraat 1



schitdersbeorttr 
HOL W E RD

VooraluwGLAS-VERF-BEHANGenGEREEDSCHAPPEN
Moderne LINNEN-WANDBEKLEDING (vraagt stalenboek)

ALUMINIUM VOOHZETRAMEN

WLj negeLen uutl subsldle-oonvnoog !

Deze LuLnteí^ ureeí- kontlng op \dINTERSCHILDERWERK von 2',1 nov. 1977

t.e.m. 'lO moor^t 1978

Vr-oogt vnLjbLLjvend Or^! :gggegf .

of

Fronsen. Dit wos voor tegenprestotie voor hun beschermers die ze

,"-Éiiirolaig hàdden Lngáno'ota, men hod toch somen gedonst om de

Vri iheidsboom (Bosmo's PIein).
i;;jb;;;.-r'.r, aà-Éàndur "tir iog wos men olleen oongewezen op de

Ïffi. uáoiaot rietsuiker níet meer verkri jgboor wos mookte

de suikerbiet ziin intrede, en met succes.
iofii" werd ver,róngun door'chichorei en dit werd veel verbouwd.
eÏlËTrei !isten (árogeriien) werden gebouwd'
Wàor thons'Visser''s Lóonbédri 1f is gevestigd stond ook zo'n ge-
È;r;, Jit l" in de 2oer iolgn-von deze eeuw door brond verwoest.
óot ltond er een oon de ÉoIing Di ikstrostroot woor thqns P.Stiel-
.ito-*àont, deze is ofgebrokeá in-deze eeuw. In die tiid^werd er
ook veel kàolzood verbóuwd, volgens de gegevens soms 10.000 ponde-
moot in Frieslond.
VIos wos ook een belongri !k produkt, in de bloeiti jd bood dit een

!ffihtig schouwspel.
be londÉouw-produkten werden ofgevoerd p"T s9h.rp'.
Éeurtvoort. ieder dorp hod houten'schepen (snikken). Dit woren

ffii""nscherpepunt,.geheelopenqIleenochtereenklein
;;;a'iÀ, woorin dá s"h'ipp"t" biiokkeerden en ook gebruikt werd

voor'onderkomen von de possogiers'
ó;;; ";h;;ajes 

vori"erden voá 5 tol, 7 ton,. woren.opgetuigd met

;;;-=;il, tíi tegánwind moest men het trekken met een Iijn.



Longs de woterkonf .riep een. ,joogpod., dit werd gebruikt voorpocrden om.het_ schip tê trekÉ"nl' oó[ 
"p 

-t.,ài-ói;i-;;;'-i"'Èàr""r_
der voort-(rlrre) wos een bedri jf die ió;; beroniÀg 

""n snikvon de Tirre tot Bortrehiem broóht. Hi"r"""ri;;-;;'ËuJig"ior"n
door ondere jogers.
voor het onderhoud von- de joogpoden werden op verschirrendeprootsen tolhekken geprootét.-i{od r"n g"iuk dot men rion zeirendon hoefde men geen tol te betolen. -
voor het vervoer met een snik hod men een vergunnning nodig.Die werd uitgegeven door het Grietunii-É""trur.
wonneer er 5 of meer snikken in Horweía-*ài"n hod ieder zi jnvoste toerbeurt om de winkelworen te vervoeren. Deze brochten demeeste winst ?1, yglt desene die de voste ii"".t-h;i (Ë;;;ii"u]]hondelde ook de gerdzokei von de tuink"ii"r-"n koopiri]----Girodienst kende-nien .niet, de b"r;t;;;-b"ioora"-;;-;;;."ier inde stod, inde voor de boer vook h"t-boi"rgerd, ,oo;-i;;; ook opols tussenpersoon bij de groothondel. -e

l.t]_*:: gewopend met een brouwe geldzok en de bovenkqnt zotentwee touwties die met een schippérssrog *"rJ-"i;;;ï;;;;.--voor erke hondeling die hil velriicÀi"-Ër""g l.,i: een, borrel prusprovisie, zodot de meeste échipper" ÉtiÀà-iooit nuchter woren.op de terugreis moest men r"""i' in a" Éoir"rder Voori 
-tr"[k"n,

om de koude te verdriiv"n werd ééÀ gqpïkt"in t_i"t.,toora 
"n-uiide Hotwerder wotermorén, wont op u"ÍJl-;i";i.;;-;;;-;;"-i.roes1".

Omdot er veer rondbouwprodukten woren moesten de ondere snikkenworden ingeschokeld, moor dit leverde ni"i -=ou""l 
;;i;-";."Zo'n reis noor-LeeuwordêÍ,r vovo wos g à ió-rr"n.ook kende men in de Horwerdàr Voort u"rr"niii"id" opuo orren,zo_dot men kon lossen en loden bi i a" Uo"rj"ri i.H,orinxsmo, Hiblg en Komstro op'Voor;:--(wordt vervorgd). 

,Ê*rÉ** Een inwoner von Horwerd

EEN BEGIN.

Zools, noor wi j oonnemenr. bekend is bestoot er in Horwerd sindsó opril j'1. een crosscrub. u zurt n, t"gg"n, jo, moor bii eencrossclub hoort toch ook een crossterrei"i rlaé;á";;;-r""i oi i.::I1":: posinsen om een terrei; i;-k;i;;;;,*sof ,.n ons het od_vles om eerst moor eens een vereniging'óp i"-richten. -Nu is het notuulri ik. voor een sportveieniging, die hoor redenniet de seresenheiá kon Èi"a"n-i;-Ë;;;;ïi:;;: sport doodwerkelijk
Xil !" oefenen, erg moeilijk om leden te werven.

ïJ[" ialïr "li 
" 

"1" j:":ï:;r':l'il"fibit;'t:lï:: 
" 
ltjiiil;5 . 

no ", n"-



Didr en litske

ln Kaas is Banga Baas !
Comestibler - Delicatessen

TeleÍoon 1423 - HOLWERD

Ie swrt Mw, &hmm* en

I^eiàre kaaÍ
Huisspecialitoitenr Fdere kaar

Rollade Ívan't Spitl



BEHALVE ONZE BEKENDE ARTIKELEN,
BIEDEN WIJ U OOK

AAN VAN o. o.

Trimschoene
Bolletschoe
Bosketbolsc
Schipperskl

EEN SORTERING

n leer en skoi
nen
hoenen
omPen

blonk en zwort

ZWEEDSE KLOMPEN
MET NYLON ZOOL

ALLE SOORTEN LMRZEN
voor groot en klein!

vonor 22r5O

FA,IIEEEI?=MA
Waling Dykstrastriitt6 7-g

!i.t !'t"Ppen tot nu toe 35 leden en 105 donoteurs mogen inschri jven.
Ook hebben .wi j een sponsor gevonden, die ons heeft-oongeboden'de
kosten te drogen von de openingsdog von het crossterrein.
rn. een gesprek met de burgemeester hebben wi j onze bedoeringen
uiteengezet en hieroon de vroog gekoppeld in'hoeverre de gemeente
kon meewerken oon het verkrijgen von een geschikt stuk grónd.
Persoonri jk voerde de burgemeester wer voór onze ideeên, moor kon
notuurlijk geen toezeggingen doen. Hii odviseerde ons een schrij-
ven met onze doelsterringen en \^/ensen oon B en W te richten.
Dit schrijven rust momenteer (hopenlijk niet te rong) bij B en w.
Ons doel is het bevorderen von de motor-crosssport ón wi j proberendit te bereiken door o.o.
g. het orgoniseren von wedstriiden
b. odspiront-leden de geregenhéiu te bieden onder toezicht von

oudere leden hun hobby uit te oefenen.
Het onder b. genoemde heeft ols plezierig neveneffekt, dot oon het
ongekontroleerde bedri jven von deze spori door zeer jeugdigen een
einde komt en hierdoor het ongevolsrisiko en de geluídsóveilost
doen ofnemen.
wi i verheren niet dot ook deze lootste overweging velen heeft
doen besluiten onze vereniging te steunen.
Het,is .dri{:liiL lgl er nog heel wot moet gebeuren voordot wi!
doodwerkeliik funktioneren, moor wii durvei deze uitdoging oon.



Notuurli ik stoon wi i open voor suggesties en geven goorne node-

;;'I;ii;ÉÏiÀg"À oon'seinteresseerden'
Hiervoorkuntuzichwendentothetbestuurbestoondeuit:
Ë:t;ià;;" , Fontei nsttoot' 92, voorzitter
ff.Sii"r"tto, Stotionsweg , secretoris
i^i:Í;;;;; ; stotionswes , Penninsmeester

Het Bestuur
,Ê t+rÊ tt tÊ

H O E R A!

PEUTERSPEELZAAL BESTAAT 5 JAAR

5 ioor oeleden, weet u het nog?'--
op verzoek von enkele ouders werd in iuni 1974 onder leiding
von Tiets je von der Zee-Boumo en Reinie Schoop-Boomsmo de peu-

terspeelzool opgezet. t, -.: ^--L-..., -^+ c ^n-norEr werd g""toti'i"-f'rát oude Groene Kruisgebouw nel 2 morgens in
d" """r.; 

oI spoedig woren er zoveel kinderenr- dot de groep ge-

""rii"l'n,àia in de-"kreintjes" en de "groten"'
iÏ'àà'àró;ï;p;; S-ioo, ziiÁ we enkete keren verhuisd.
Eerst noor Ach,t", ó" HoveÁ nr.l0 en toen er doorno geen ru.imte

voor ons ,o" ii-i"t-nïár*gebouwde Groene Kruisgebouw, vonden we

onderdok in een oud huis áon het Tielpspoed. Dit wos slechts
voor enkele moonden.
BIi i woren we, 

-;;;; 
we von de gemeente de beschikking .kregen

;;"1 ;;i"'hrï;ís;';;"a-in J" roii"in.troot. wéI moest dit woonhuis

omoetoverd worÉ"n'in een echte peuterspeelzool' moor no hord wer-

keí wqs het don zover!
Op 1Z ougustu""lgTl werd de speelzool feesteliik in gebruik ge-

nomen en kreeg de noom "Us eoiste_biglin".. Dit-werd gevierd met

"álr"rriik 
po[pànkost, Iimonode, .feesthoeden en bollonnen.

En hier wordt ;; iló ín dog uit'door 25 pevlers ges iouwd, ge-

ploeterd, gervzíed, gelochen en gezongen'
ó;-;;;;;ád 2íjuní á.". eoon we-dit 5-i9'lg bestoon.met de kin-
deren en de ro"á"t" viereá (voders zi in indien mogeli ik notuur-
ti ik ook von horte welkom).
ó;á; Éoe het geweest is hoort u een volgende keer meer.

No U" vokqntié is er weer ruimte voor nieuwe peuters.
Komt u moor eens kilken of bel voor inlichtingen:

Miep Kon tel.l 3ó4 Rio Polet tel ' I 9ó5

Tot slot *"n"án-É""trut en Ieidsters iedereen een zonnige vokon-
tie toe.



Bij de plaacselijke

RABOBANK
kunt U voor,,bijna alles" terecht

O. O.

Hypotheken
Kredieten
Persoonliik" leningen
Rekêning-couront
Solorisrekeningen
S p o r e n (diverse vormen)

Effecten
Verzekeringen
Vokontiereizen
Reisdeviezen
Nochtkluisservice

Vraagt U eens inlichtingen
door even bij ons binnen te
lopen.

RABOBANK
,rDE TERPEN" \rv.A,

Fonteinstrjitte 1

HOLWER D
Tel. 0 5197 -1915



Zoek toch ín de vreemde níet,

wc;t d'eígen Onderlínge biedt'
Vroogt Premíe-offerte
voor een SOLIDE AUTOverzekeríng

Onderllnge Verzekerlng Mlf

Oort- & Wcatdongcrodeel en Doktum

Stotlomweg 12 ' Dokku'n
?eleíoon OSI9O'2889

YEBIEGENT9(X)BI'IGEB :

ftftf fÍSÍ'"n 28, Eorwcro tcr' -0n0?- 
u'r

'ÈïíÈ íD n is u n n u r t E - A Ê E Iu r

DE HOBBY-SHOI.I EEN STJCCES

LongsdezewegwillenwiiolleHolwerdersenhunkennissenbedon-
ken voor het U"r.-"[-J"t-1" g"Urocht hebben oon de stond von

Veilis verkeer'N;;;rt;;al-oïa"rins Noord 0ost Friesrond.
U',-órËt"-opt or"ï-;;;;t;;ï onr" u"iwochtingen in grote mote en we

hodden doordoor honden "n tonJ"n tekort oil U olle informotie te
verstrekken. , r: - r^..:r^l^,
Voor de oplossers Von de verkeerskwis volgt hier de uitslog:

1e pri is (brondblusser)' 11"i'A'von Duinen' W'Di !kstrostroot 16'
Holwerd

2e príi" (2 reflecterende fietsbonden)i^M".i'S'Hoekstro'
Von AYIvowoI l8' Holwerd

3e pri !s (verbonddoos) :,OÈi.B'.Bilkes, Aietín I8, Holwerd

;; ;;tí; (ti"tlt"ii""í"t1, .M-evr'l'l'Herremo' Von Avrvowol 9'
Holwerd

Kenneliik woren de vrogen oon de moeiliike kont wont er wos geen

enkele óplossing met nul fouten'
De goede ont*ooia;;-,r;;;" (iu"""n hookies het percentoge goede

oplossingen):
i:-;"-nolnt" binnen de bebouwdg^!9., bij voldoende strootver-

lichtins, olti id dimlicht (84/" goed) '



2. op outosnelwegen met 3 of meer rijstroken moeten vrqchtouto's
met een totole rengte von 7 m. of meer, orti id gebruik moken

, von één von de 2 meest rechtsgelegen ri jstroken- (381 goed).
3. u bent oIs bestuurder (von fiets, brommer, outo enz.) strof-

boor ols uw bloed 0r5 promirre oi meer olcohor bevot'(64fi
goed).

4. De breedte von de roding op uw fiets mqg mox. 75 cn, zíjn(61/" goed).
5. Bromfietsers.mogen nooit-noost erkoor rijden, ook niet met

uitgeschokelde motor (61/" goed),
ó. 9p een \^/eg, zonder fiets- of voetpod, moet men buiten de be-

bouwde kom links lopen, behorve ois dit voor hen gevoor opre-
y"rlr b.v. smolle berm, opengebroken weg, obstokeis.In die gevollen mog men rechts lopen (31 goed).

7. Het moondbrod voor de leden von Veirig verkeer Nederlond is
"Wegwi !s" (74/" goed) .
Dit blod log op de tofel met kwisformulieren.

8. De rebus luidde: "Goed licht ol_Iicht".
Een offiche wos op onze stond oonwezig (91fi goed).

Gemiddeld hebt u met elkoor 2r8 fovten gemookt.
Dit is een hoog oontol voor deze vrog.nr,ron situoties woor U, orsweggebruikers, geregeld mee te moken-kunt hebben.
Het bri ikt dot de verkeerskennis, eens gereerd, toch weer snelvergeten is.
Doorom sterlen ïi i u_ voor om, vio onze nog jonge ofdering vonveilig Verkeer Nederrond, in de komend" *Ini"r-een verk"ár""rr-
sus te volgen.
0nze oprogp il het.ofgeropen winterseizoen hebt u woorschijnrijkover het hoofd gezien. t_"t op de odvertentiesl --"-r
Verder kunt u bi j Veirig Verkeer Nederrond terecht voor oll_er_lei verkeerszoken, ongeocht of u voetgonget, fi;i;;rr-uroiliirt_ser of outomobilist bent.
lil.9:_gemeente west-Dongerodeel hebben zitting in het ofderings-oestuur:

Mevr.M"Rint jemo Morgenzon 4 HolwerdDhr.G.Herremo v.Aylvowol 9 H;i;;;J (p"nn.r.)
Dhr.G.S ioerdsmo G.Jápiksstr.l4 ïJinoora

De heer w.cle Hoon, von Ayrvowol 15, Horwerd, is odviseur von
onze of del i. ng .



Yoorstraat 1ó HOLïIIERIT Tel'
Y uv' - D- 

ïÓ o t a rtikclcn !

LUXE- en HUISHOUDELIJKf | 5 p e e I g o e

Oliui AÍ rS 
warcnhuir

Heng"IsPort
- Dierenvoedsels
- Dierengeneesmiddelen
- óiái"nÉestri idingsmiddelen
- Kooien
- Monden

- Holsbonden
- Kettingen
- Áquorióm benodigdheden

xGEREEDSCHAPi oor,nrr -IELF ARTTKELEN

s c H 0 E T S E L:

Klompen
MuiIen
Loorzen
Zomerschoeisel
Werkschoenen
S Iippers
Pontoffels
Sondolen

Comping ortikelen
Comping gos
Bronders
Tuinmeu bel s
Horingen
Je r rycon s
Luchtbedden
Sloopzokken
enz. enz.

=== 
MAAK

=== 
o t-

T U I N G E R E E D S C H A P:

Botsen
Schoppen
Tuinsproeiers
Woterslong
Schoren
Hondschoenen
enz. êflz.

FOTO ARTIKELEN - oNTwKKELEN - AFDRUKKEN - FIIMS

ZELF Uv', KEUS IN

IVIERS I"IARENHUIS

PARFUMERIE
COSMETICA--ÉiJourERrEËN



Mocht U idee hebben om ook ]id te worden, voorevenols lZ 2g personen die tijdens à;-;hárv';;
I:11"" zíjn, don kunt u zich áoor,roor opg"u"neerder genoemde personen.
U ontvongt don ook ons moondblod "Wegwi js', metmqtie over ol_Ies wot .met verkà", 

"n i"iÍign;iate moken heeft.

,!' i,Za?? ïiá i::',
bi j één von dË

woordevolle infor-
von weggebruikers

Voor dezen,
G.Herremo

Hierlongs ofknippen

0ndergetekende geeft zich op ols lid von Dorps belong .

Noom:

Stroot:

Deze strook kunt u inleveren bi j:
Mevr. P.S tielstro-0livi er
Hemmingoweg ó

TeI.05l 97-1650

Huisno. :



Hogebuurtg - HOL1IrEBD - Tel. 1454

HET ADRES VOOR HET BEKLEDEN VAN t.hT

MEUBELS
BOOTKUSSENS
BOOTKAPPEN
CARAVANLUIFELS
AUTOKUSSENS en -H

IVLOERBEDEKKING
iooRDTJNEN*
f nOr-- en SCHUIFDAKEN

WM

ïïï, 
uï*,,1 oJ'J ïÀ;*ï 

o ' 
*

EMELS

R0T- en
J doek bekleden

Itttltltll Loqt uw morkiezen met
SCHIMMELVRI
= KLEURECHT

= WATERAFSTOTEND

= BESTENDIG TEGEN ROEST

URAAO URIJBTIJUEÍ{II PRIJSÍIPSAAT --I--II

BEKLEOTNT.' DE VRIES VOOR KI'IALITEITSWERK!

àTtÊ



Van Sindercn
EI. TI(TRO.TTGHI{ISGH BE ItR IJ Í
Uoorstraat l9 - ïe1.1328

H0twERD

VAN SINDEREN

mookt uw huishoudeli ike
bezigheden gemokkeli iker
uw vri ie ti id ocngenomer
*.r.*

en
Itt

TRIMFIETSEN
DRIEWIELERS

AUTOPEDS
SKELTERS

ROLSCHAATSEN

IS UW ADRES

,'ltllinheltsie"
SrcERD DIIKMAN'."""'

Pollewei l4
05197-r312


