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JNT EENMAAL IN DE DRIE MAANDEN

CULTURELE DAGEN VOOR HOLWERD DOOR HOLWERD.

Dorpsgenoten,
Op de vergadering van Dorpsbelang Holwerd met de kontaktgroep,bestaande
uit leden van de zich aangemelde verenigingen, is gebleken dat er belang-
stelling bestaat voor het organiseren van enkele culturele dagen in Holwerd.
Het bestuur van d<lrpsbelang heeÍt zich bereid verklaard om dit te organise-
ren m.m. v. de diverse verenigingen in de kontaktgroep.

We zijn er hierbij van uit gegaan om een zo gevarieerd mogelijk programma
op te stellen, zodat een ieder aan ztn trekken zal kunnen komen.

Tevens hebben we de dagen verspreid over een aantal weken om overvoering
te voorkomen.

Op de volgende pagina volgt het voorlopig plogramma met de data zodat een
ieder hier alvast rekening mee kan houden.
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Het voorlopige progrommo ziet er ols volgt uit:

Y! I JPI9-3 g-tEq EUAE I- IL : !.9 INIE!$
Gymnostiek ofgewisseld door drumbonds

Tiid: 20.00 - 23.00 uur

yEIJD-l9-? -I IEI-I!-PE-IEP' -IEBY'-[EEI:.
Zong door de beide zongkoren

Muziek door de korpsen

Tiid: 20.00 - 22.30 vvr

4IIEE%9_ I 9_!SBI_ IN_ : !-!I_!IE9I.:
1 Hobby tentoonstelling
2 Fomilie onderzoek

3 Dio's (vertoning von oud Holwerd)

Dit olles 's middogs von 13.00 - 17.00 uur

Lezing over geschiedenis von Holwerd door streek-
orchivoris de heer W.Keune

Tiid: 20.00 - + 22.00 uur

ZATERDAG IO I.{AART IN DE SC}iAKEL:

Diverse tekenfilms voor de ieugd
Tiid: 10.00 - 12.00 uur

13.00 - 17.00 uur

De entree von oI deze ovonden zo1 bedrogen:

ieugd t/n '16 ioor f 0,25
ouderen f 1,--
Dit om de kosten te dekken
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DEELNAME .FORMULI ER

Onilergetekende wenst deel te nesen aaÍ! de

HOBBY TENTOONSTELLING

op l0 maar t L979 in 't Sintrum.

Naam:

Adres:

TeleÍsonl
.

ilnzending:

H_oeveel m2 tafel- of ophangruimte denkt U nodig te hebben:

Orxdertekening:



ITITNODIGING
tot het bi iwonen von de

J A A R V E R G A D-E R I N G von

"DoRPSBELAIIG HoLWERD"

welke gehouden zol worden op vriidog 2 febr.
1979, om ocht uur in het "Amelonder Veerhuis".
tT li * lÉ .,f * rÉ .,Ë * * * rÉ tÉ tÉ JÉ {É lr tt .,t * * lr lr lË

AGENDA:

1 . Opening.
2. Notulen secretoris.
3. Joorverslog secretoris.
4. Verslog penningmeester.

5. Verslog koscommissie en benoeming nieuwe

koscommissie.
6. Pouze.

7. Rondvroog.

8. Bestuursverkiezing,
periodiek oftredend:

J.v.Duinen (niet herk.)
D.Kuipers (herk.)

9. SIuiting.

Het bestuur.
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