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VAN HET BESTUUR

Alweer het eerste nummer van het nieuwe jaar, en drie bestuursvergaderingen van

dorpsbelang zijn bij het verschijnen van dit blad al weer achter de rug.

Grote problemen zijn er op het moment niet, het werk beperkt zich tot in de

meeste gevallen kleinere problemen van individuele leden, hetgeen we zoveel mo-
gelijk proberen op te lossen, al dan niet met de gemeente, hetgeen meestal rede-

lijk lukt.
Tevens zijn we bezig met bepaalde aktiviteiten te organiseren in 1985.
Het bestuur van de oranjevereniging benaderde ons met de vraag of de viering van

koninginnedag, 30 april, gezamenlijk kon worden gedaan met Concordia en dorps-
belang, teneinde het een feest te laten zíjn voor het gehele dorp. Een belegde

vergadering met de dríe besturen leerde ons echter dat Concordia de organisatie
van een dergelijk feest niet op haar weg zag liggen, hetgeen we moeten respecte-

ren.

Teneinde het toch een feest te laten zijn voor alle Holwerders hebben we de
oranjevereniging laten weten de organisatie zelf ter hand te nemen.

Het programma van de dertigste april ziet er dan ook als volgt uit:

's Morgens in het 'Sintrum' een ruil-/verkoopbeurs voor de ieugd van de

lagere school leeftiid, dus tot l2 jaar.



Elk kin'd kan hier datgene wat hij of zii spaart ruilen dan vvel verkopen.

Spxtgoed of andere dingen waar ie niets meer &n hebt, of nbt leuk meer

víndt kun je hier uitstallen op de vloer. Het beste liikt het orc dat iullie
de spullen uitstallen op een kleed. Ook dingen die ie zelf nwkt kun ie
hier proberen te verkopen, mogetiik kriig ie zo nog wat exta zakgetd.

We rekenen op een grote opkomst, daar dit ook ie verkopkarren vetgroot.
greng je ouders maar mee Aanvang: 9.00 uur.

's Middags op het voetbalveld een demonstratie van windhondenrenran,een

spectaculair gebeuren wírarover u gelezen hebt in ons vorige numn6r. en

dat u niet mag missen. Aanvang: 14.00 uur.

's Avonds ligt het in de bedoeling een groot Oranie-vuur te maken op
Aagties hoeke, voor de wat oudere ieugd en volwassenen. Heeft u bnnd-
baar materiaal (hout etc.) brengt u dat dan naar deze plaats, zodat heteen
groots vuur wordt.
Aanvang: zonsondergang.

UNDERHALD KIN NET UTSTELD WURDE tI
\lVy fersoargie mei Ís minsken graach Jo skilder- en 0nder-

hàldswurk.
Ek op niibou binne wy berekkene.

Foar de selsdoggers steane wy mei ried en died klear
mei ris produkten en adfys.

Ek wV fjochtsje om Ís minsken oan it wurk te hàlden, en

mei Jo stipe is der noch hiel wat te berikken.

Lit Ís, en Jo houtwurk net yn'e kjeld stean.

SCHI LDERS en I NTE R I EU R VE BZO R c E RS
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TERNAARD, tel. 05198-1345
HOLWERD, tel.05197-1850



BURO BOS voor bouwkunde en woonomgeving

holwerderweg 6 9145 rk ternaard 05198-1394

advies ontwerp begeleiding controles procedures

Y(x)r al uw buwaanwagen,

subsidieaanu?gen,

hinderwetaanvragen e.d.

laat u wiibliivend adviseren.

Onderstaande VIANDO VOEDERS ziin bij ons verkrijgbaar:

Viandog hondebrok
Viandog hondebrok
Viandog hondebrok

Konijnekorrel
Konijnekorrel
Gem. kon. voer
Gem. kon. voer

25 kg - f 40,00 diner
10 kg - f 21,00 diner
5kg-f 8,50

25 kg - f 19,00
5kg-f 5,50

25kg-f22,25
5ks-f 6,50

Voll.legkorrel
Ochtendvoer
Gem. Graan
Gem. Graan + zp

- f 17,50
- t 19,25
- Í 20,40

10 kg-f 21,00
2%kg-f 6,00

t 20,25
f 21,00
f 22,00
Í 23,OO

Paardebrok
Haver
Gepl. haver

25 ks
25 kg
25 ks

Dierenpension v. d. Woude
Ternaarderweg 7 - Holwerd
Tel. G5197 -2212

Wii zijn bereíd het bij u thuis t6 bezorgen !!!

viorrdo kbin huisdiervoeders



Voor uw dagelijkse

Kruideniers en Drogisterij
artikelen

Jan en Maaike
Kooistra

Wallng Dïkstrastraat t g Holwerd Tel. 1260

TENNISKLUB WEST.DONGERADEEL (Banen te Ternaard}

Op 1 april a.s. gpan de banen weer open, uiteraard ijs en wederdienende, en het be-
looft weer een leuk jaar te worden, waarbij alle leden nauw betrokken zijn dan wel
betrokken worden. Momenteel kunnen we weer wat nieuwe leden aannemen, en u kunt
zich hiervoor opgeven bij het secretariaat, te1.05197-1876 bgg 05198-1481 oÍ 1245.
Wilt u lessen volgen dan is het zaak zo snel mogelijk te bellen, daar de capaciteit
hiervoor beperkt is.

VAN DE KULTURELE RAAD VAN DONGERADEEL (west).

Waarschijnlijk hebben velen van u opgemerkt, dat er een boekje verschenen is over
de geschiedenis van de voormalige gemeente Westdongeradeel. Dit boekje is uitgege-
ven door de Kulturele Raad. Het is een boekje van 63 pag. en het draagt als titel:

'Enkele facetten uit de geschiedenis van de Gemeente Westdongeradeel'.
Er staan vele foto's in, o.m. oude dorpsgezichten van verschillende dorpen van de ge-

meente, en ook nog enkele foto's van oude vondsten. Verder een interessante ge-

schiedschrijving, die reeds 2200 j. voor Chr. begint.
Flet boekje is voor f 7,50 verkrijgbaar bij de volgende adressen:

VVV-kantoor in Holwerd, Voorstraat 31 Mevr. Aïde Vries-stielstra, Hogebuurt 9
Mevr. F. Walsma-Westra, v.Aylvawal 16 L. Réitsma, Hemmingaweg I

Namens de Kulturele Raad van Dongeradeel(west), L. Reitsma.



VAN DE ORANJEVERENIGING.

30 april, 4 en 5 mei wil de Oranjevereniging niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Ter gelegenheid van deze dagen, zal er een concert worden gegeven door het be-

kende mannenkoor "de Urker Zangers".

Deze avond is op 27 april in de sporthal en de aanvang is half acht. ledereen is

van harte welkom.
Toegangsbewijzen kunt u bestellen bii Janny Osinga, Theebus 30, tel. 1271, en

's avonds in de zaal. De prijzen ziin f 4,-- voor leden en f 6,-- voor niet'leden.

Graag tot ziens op 27 april.
Bestuur Chr. Oranjeverenigi ng.

VOGELS IN DE WINTERKOU.

Terwijl ik dit schrijf, begin februari '85, is de temperatuur alweer ruim boven nul.

Maar de afgelopen weken is het volop en ouderwets winterweer geweest met plaat-

selijk in het noorden 40 cm sneeuw en siberische kou met strenge tot zeer strenge

vorst. ledereen kleed zich er goed tegen of blijft thuis, heerliik bii de warme ka-

chel.
Onze gevederde vrienden hebben deze behaaglijkheid niet zoals wii. Toch proberen

ze dit wel te vinden en vaak zie je dan ook grote koppels vogels vlak bij en tegen

elkaar bij of in een bijt aan de lurre ziide om de koude wind te ontwijken.

Soms kom je midden in het dorp vraterhoentjes tegen ook op zoek naar de luwte

en voedsel. Winterkoninkies en roodborstjes trekken garages, schuren of zolders

binnen. Het komt wel voor dat winterkoninkles bij elkaar scharen onder de dak'

pannen om elkaars warmte op te zoeken.

Uit tellingen is gebleken dat bii de inval van de duisternis deze vogeltjes één voor

één deze plek opzoeken tot soms wel meer dan 20 stuks. 's Morgens als het licht

begint te worden, vliegen ze $,eer uit om voedsel te zoeken.

Koolmezen en ook Pimpelmezen zijn altiid hongerig, ze kunnen géén dag zonder

eten. In één nachtrust verliest hij méér dan 10% van zijn lichaamsgewicht. Dit zijn

vetÍeserves die omgezet worden in warmte. Vandaar dat u ze biina het hele win-

terseizoen ziet eten van b.v. pinda's, vet en kokosnootvlees.

Afgelopen winter hebben we weinig of geen mezen gezien. De mezen die hier

voor een winter en na een winter verblijven trekken dan naar warmere streken

zo'n 1(X) km voor de vorstgrens.

Enkele mezen die hier toch gezien worden zijn meer gehard en komen uit Scan-

dinavië en Rusland. Dit alles is vastgelegd door ringvondsten o.a. uit Moskou.



Ab het in Scandinavië te koud wordt voor vele soorten vogels, die daar normaal
mwineren, dan trekken ze vaak naar onze gebieden om dan hier te overwinte-
ren-
ln december zag ik een stuk of wat Pestvogels in de struiken van de bessen eten.
Dit houdt vaak in dat er een winter met veel sneeuw op komst is, en dat hebben
ure ook gezien. Hetzelfde deed zich ook in 1979 voor, toen was het nog vroeger
begonnen met sneeuwen. En de meeste struiken waar bessen aan zaten, waren in
november al kaal.
Zo liep ik zaterdagmiddag 5 jan. '85 om de rand van het dorp, op zoek naar bij-
zondere vogels. Op de theebus zag ik in de struiken zo'n 15 kransvogels. Hiernaar
kijkend viel mijn oog op twee donkere vogels ter grote van een merel, maar met
een witte bef. Dit bleken beflijsters te zijn. Ze zijn hier zeldzaam en komen bij
grote koude uit Noorwegen en Zweden.
ln het dorp zag ik enkele koperwieken, vrij tamme vogels die uit Scandinavië en
Rusland afkomstig zijn.
Bovenstaande vogels zijn doortrekkers of ovenrvinteraars, die normaal hun kost op
doen met wormen en insekten net als onze lijsters. Maar als de grond bevroren of
besneeuwd is, doen ze hun te goed aan de vele soorten bessen, die hier nog over-
vloedig zijn en hen genoeg inwendige ingredieënten verschaft.
Als alles besneeuwd is en de vorst wordt ook heviger wordt het voor vogels en
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Gas - Water
Sanitair
Uerwarming
Dak- en zinkwerk
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ook andere dieren, zoals hazen steeds moeilijker om hun kostje te vinden. Ze

kunnen urel een hele poos op hun vetreserves leven maar soms moet de natuur
ook rarel eens een handje worden geholpen. Vogelwachten meldden zich dan bij
het vogelvoedsel-verzorgingsfonds voor de aanvraag van voedsel. Dit fonds is vroe-
ger in het leven geroepen door de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten,
Jagersverenigingen en Natuurverenigingen.
Via het fonds en de CAF worden de wachten aan voedsel geholpen. Op dit mo-
ment is zo'n 4OO kg gemengd graan uitgestrooit op vaste plaatsen in en rondom
Holwerd. Voor de vogels is het even wennen maar als ze eenmaal de plaats weten,
is het voedsel snel verdwenen. Wij hebben een inventaris gemaakt van de soorten
vogels die op het voedsel afkomen.
Hier volgt een opsomming: Wilde eenden, Meerkoeten, Waterhoentjes, Waterrollen,
Kuifeenden, Nonnetjes (broedgebied Finland en Noord-Rusland), Fazanten, Patrij-
zen, Holenduiven.
AIs je bij de volkstuinen komt zie je de hazen op hun achterpoten zitten luiste-
rend naar onraad. Zij hebben zich net te goed gedaan van de boere- en spruitkool.
Bij het nieuw aangelegde bos ten zuid-oosten van Holwerd zie je bij vele boompjes
kleine schilfertjes liggen. Hazen en ook vogels hebben hier nog wat voedsel gevon-

den en tegelijk een grote schade aangericht. Want deze afgevreten boompjes gaan

zeer zeker dood.
Ondanks dat er intensief wordt gevoerd door de vogelwacht en niet minder talrijke
inwoners van Holwerd, vallen er toch weer slachtoffers. Maar we moeten hierbii
wel in de gaten houden, de natuur selekteerd zich zelf.
Bij de Rondweg kruising naar Ameland zaten 3 reigers bij nog wat open water van
de doorstromingen onder de wegen door. De vistocht naar deze open plekken om
extra zuurstof binnen te halen en daar niet bij stilstaand dat hij gemakkelijke prooi
is voor deze 3 reigers.
Op een morgen werden we opgebeld door mensen van de ruilverkaveling dat er
uilen bij hen in de bomen zaten. We zijn gaan kijken en constateerden dat een
paar kerkuilen vlak bij de ramen ons hongerig aan zaten te kijken. Hoogstwaar-
schijnlijk waren dit dieren uit noordelijker gebieden. Vanwege de voedering heb-
ben we contact opgenomen met een deskundige. Op zijn aanraden hebben we
's avonds voedsel gestrooid om muizen voor hen te lokken. Het heeft vast resul-
taat gegeven want er werden halve dode ratten gevonden en uileballen.
lnmiddels is het al weer begonnen te dooien en zondag 3 febr. was het een lente-
achtige dag. De natuur kon je horen en zien dat het zich na de winter weer opge-
richt heeft om verder te gaan. Maar het is nog vroeg in het jaar en er kan nog
van alles komen in zo'n winter.
Heeft u biizondere voorvallen gezien deze winter meld het dan aan de Vogel-
wacht.

Vogelwacht Holwerd e.o. - sekr. H. J. van der Bos.



'lt Amelander Fearh0s'
LixrwerterdykS - Holwert ' Tel.05197-1207
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NIEI.|WS VAN DRAAIORGELKLUB HOLWERD.

í{a vorig jaar een drukke agenda afgewerkt te heb-
ben, staan ure nu weer voor een nieuw seizoen, met
alweer een drukke agenda met o.a. draaiorgelmanifes-
taties in:
Frieslandhal (mallemolenfeest) 30 april;
Franeker 11 mei;
Holwerd begin juni en
Giekerk (Floralia) 14 september.
Op bovenstaande manifestaties worden de div. draai-
orgels door onze klub geleverd. Zoals u weet zijn

nu sinds twee jaar aktief met ons draaiorgel "De Engelekast", en gezien de reak-
ties van het publiek, met veel succes. Onze Engelekast is een huurorgel dat
dom is van Henk Veeningen uit De Wilk. Aangezien dit huren nogal een
aangelegenheid is, hebben we uitgekeken naar een eigen draaiorgel. Na een tip
de heer Veeningen hebben we een orgel aangekocht dat geheel verwaarloosd in
schuur lag. Het wordt op dit moment gerestaureerd door Henk Veeningen, en zal
omstreeks juni afgeleverd worden. Dit orgel is geen eigendom van Draaiorgelklub
Holwerd, maar ondergebracht in de Stichting Friese Draaiorgelvrienden. Het bl
noodzakelijk om het orgel onder te brengen in een aparte stichting, omdat we



ders geen subsidie konden krijgen. Het bestuur van de nieuwe stichting wordt ge-

vormd door: C.Anjema, voorz., mevr. J.Hiddema-Noordenbos uit Ternaard als sekre-
taresse, K.Knijft als penningm., J.Buwalda en B.Zuidema uit Brantgum als bestuurs-
leden. Als het nieuwe orgel klaar is zal de officiële indienststelling plaatsvinden in
Franeker, we zijn daar stadsorgel en worden ook financieel gesteund door de mid-
denstandsver. Handel en Nijverheid, zodat we er niet omheen konden om daar het
orgel voor het eerst aan het publiek voor te stellen. Een week nadat het orgel aan
het publiek in Franeker is voorgesteld, hebben vrre een feestelijke manifestatie met
diverse orgels in Holwerd waarbij u kennis kunt maken met ons nieuwe draaiorgel.
Het orgel zal genoemd worden naar de vroegere reddingsboot van Oostmahorn, die
o.a. onder kapitein Mees Toxopeus vele spectrculaire reddingen heeft verricht. Omdat
het een naam is die bij een heleboel mensen nog leeft, speciaal hier in N.O.Friesland,
wordt ons nieuwe orgel "De lnsulinde" genoemd. De heer Rispens uit Nes zal een
schildering van "De lnsulinde" in volle zee op het orgel aanbrengen. lk hoop dat u
zo weer een beetje ingelicht bent over het doen en laten van onze klub.

C.Anjema.

OUDE FOTO'S.

Wie heeft nog oude foto's van de Pier van Holwerd? Het gaat vooral om de plaats 
,i

waar nu de boten aanleggen. Vroeger stond er een groen hokje voor de kaarwerkoop, I
en de W.C. boven zee. !k noem enkele jaartallen: 1966, '67, '68, '69. Deze foto's I
zou ondergetekende graag in bruikleen van u ontvangen, dan krijgË u ze later weer te- i

rug. Bii voorbaat hartelijk dank.
G. v. d. Weg te|.1692.

SOOS BOSMA'S PLEIN.

Gaarne willen we in dit Contactblad voor Holwerd
aandacht vestigen op het volgende.
Zoals u ongetwijfeld weet is er een z.g. Soos, die
consistorie van de Herv.kerk aan Bosma's plein.
Vanaf oktober - april is er drie maal per week vanaf half twee tot plm. half vijf
's middags gelegenheid voor de ouderen om zich te ontspannen met spel zoals:
biljarten, dammen en kaarten enz. De dagen zijn: dinsdag, donderdag en vrijdag.
Maar er is één bezwaar; de Soos lijdt aan bloedarmoede. Oorzaak? Door ouder-
dom, overlijden en vertrek, daalt het aantal leden, wat door de jongeren niet
wordt aangevuld. Daarom doen wij in dit blad een dringende oproep aan die per-
sonen boven de 60 jaar: kom onze gelederen versterken. Het is een fijne vrije-
tijds besteding. De gelegenheid is er nu eenmaal in Holwerd, en loop dan later
niet met de klacht: Voor de jongeren doen ze in Holwerd veel, voor de ouderen
wordt er niets gedaan! Bedenk goed; wat eenmaal weg is komt niet spoedig terug

- voor de oudere garde - de

haar onderkomen heeft in de



Werk dus mee aan ontspanning op oudere leeftijd voor u zelf en anderen.

Vol verwachting klopt ons hart.
Leden van de Soos
Bosma's plein.

WIE HEEFT INLICHTINGEN .....

Eén dezer dagen hoorde ik een verhaal over een legende die er moet zijn over
Elba. Dit werd door meerderen bevestigd.
Nu mijn vraag! ls er hierover bij u iets bekend, of kunt u mij zeggen hoe ik
daarnaar kan informeren, of bij wie ik hiervoor moet zijn. lk ben als bewoonster
op Elba er nu in geinteresseerd. lndien u iets \,\reet, zou u mij dat dan willen be-
richten?
Bij voorbaat dank ik u hartelijk voor de moeite.

Mw. A.H.Goesinnen-Roos
Elba 5 - 9151 AB Holwerd.

Misschien kunnen dorpsgenoten onze inzendster van bovengenoemd stukje hel-
pen aan de nodige informatie. Wij van Dorpsbelang hopen op deze manier mw.
Goesinnen van dienst te zijn. Misschien zijn eventuele positieve reakties weer

' goed voor de kopie van onze dorpskrant.
Bestuur Dorpsbelang.

NIEUWS VAN DE MUZIEKVER. 'CRESCENDO".

Wie heeft nog foto's, affiche's, kranteknipsels e.d. van de muziekvereniging
"Crescgndo"?

De muziekvereniging "Crescendo" vraagt voor de dokumentatie van haar archief
of u misschien nog oude foto's, kranteknipsels e.d. heeft, die u zou willen afstaan
aan "Crescendo". Het kunnen foto's e.d. zijn van uitvoeringen, serenades door
"Crescendo" aan u gebracht of van een rondgang door Holwerd enz. enz.
Wij stellen het ook zeer op priis wanneer u bereid bent de foto's e.d. aan ons
ter inzage te geven, zodat wii er fotokopieën van kunnen maken. U krijgt dan
daarna uw foto's e.d. van ons terug.
Bent u bereid eerder genoemd materiaal af te staan, dan kunt u het, voozien van
naam en adres, brengen bij de sekretaris Jan van der Velde, de Morgenzon 1 in
Holvverd.

Op zaterdagavond I juni a.s. organiseert "Crescendo" in de sporthal "de Ynset"
in Holwerd een lenteconcert. Medewerking wordt o.a. verleend door:
- het Frysk Seniorenorkest o.l.v. G.Heeringa en
- "Crescendo" o.l.v. Jelle de Vries.

EEN AVOND DUS DIE U NIET MAG MISSEN !



Sc hildersbedrijf
HOLWERD

Voor a7 uw GLAS - VERF - BEHANG en GEREEDSCHAPPEN

Moderne LINNEN-WANDBEKLEDING (vraagt stalenboek)

of
ALUIIINIUM VOOBZETRAi,IEN

Wij regelen uw subsi die-aanvraag

VRAAGT VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN

Verder willen wij u er op attent maken, dat "Crescendo" weer van plan is in het
voorjaar van 1986 een romrnelmarkt te houden. Hebt u nu al rommel die u wilt
weggooien en beslist geen jaar meer kunt bailaren, laat het ons (bestuur en leden)
even weten en wij halen het op' 

Het bestuur.

WIE HEEFT NOG ......

Dhr. J. Reurekas, Burg. Kievitstraat 47, 1111 GK Diemen, tel.020-993733
vraagt voor een tentoonstelling t.g.v. 40e herdenking bevrijding van Nederland, te
leen foto's van: bevrijding van Holwerd en onthulling monument Bosma's plein.
Dhr. Reurekas verzorgt een tentoonstelling over de hongerwinter 19441'45. Er
zijn toen in die periode plm. 200 kinderen uit Diemen hier geweest.
Foto's kunt u inleveren bij: H.Hiddema-Wijnja

Stationswei 23, Holwerd.
Zij zorgt er dan voor dat uw spullen worden opgezonden. Later worden ze dan
weer bij u terug bezorgd.

"Eenzaamheid is ,oor àe geest wat dieet is voor het lichaam"



24 maarl:
30 maart:
10, 1 1 en.
12 april '

27 april
30 april

4 mei

1 juni

AGENDA diverse aktiviteiten.

1 maart: 13.00uur Solistenconcours in 't Sintrum.
19.30 uur Muziekfestival.

12 maart: 19.45 uur Jaarvergadering Vogelwacht. Natuurfilm "Gevleugelde vrienden" in het
Amelander Veerhuis.

17 maart: 13.00 uur Ledenkaatsen in de Sporthal. Aangifte tot 16 maart a.s. 19.00 uur (dames

en jeugd).

19 maart: 19.30 uur N.C,V.B. AA-groep uit Lezuwarden. Onderw.: "De vrouw en het gezin
met gebruik en misbruik alkohol".

22 maart: 20.00 uur Kaarten in de Gouden Klok. Aangifte tot 22 maart a.s. 20.00 uur.
23 maart: 20.00 uur Nutsavond. Dhr. G.Koldijk e.a- van Marrum {bekend van "Béd en Brochje")

16 april

met nieuw cabaretprogramma. Muziek: 'Friesland Combo'. Amelander Veerhuis.
13.00 uur Ledenkaatsen senioren. Aangifte 23 maart a.s. 19.00 uur sporthal.
20.00 uur Dansen met 'de Moodmakers' in 't Sintrum.

15.0G21.m uur Grote tentoonstelling Middenstand Holwerd in de sporthal.

19.30 uur N.C.V.B. Bakker G.Bouma, Holwerd, spreekt over "Voedingswaarde van het
brood".
19.30 uur Urker Mannenkoor treedt op in de sporthal.
9.00 uur Ruil- en verkoopbeurs voor jeugd van de lagere school, leeftiid dus tot 12

iaar.
14.00 uur Demonstratie windhondenrennen (voetbalveld).
Zonsondergang: Oranjevuur.
Dodenherdenking. 7.30 uur Stille tocht.

8.00 uur Herdenkingsdienst i.d. Ned.herv.kerk.
20.00 uur Lenteconcert door "Crescendo" m.m.v. Het Fryske Senioren orkest o.l.v.
J.de Vries, in de sporthal.

Het volgende'Kontaktblad voor Holwerd'zd versdrijnen op 1 iuni. , Kopy inleveien voor 14 mei '85.
bii mevr. H.Hiddema,WiiniE Stationsweg 23, tel. 1S2.

Om op een goedkope manier iets te koop of ter verkoop aan uw dorpsgenoten aan te bieden, kunt
u gebruik maken van een nieuwe advertentie-rubriek.
Dit zijn korte teksten tussen de 10 en 20 woorden. Kosten tussen de f 5,-- en f 10.--.
Opgave hiervoor is mogelijk, ook bii mevr. H.Hiddema-Wijnja

Stationsweg 23 - te1.1952.

KWARTAALAGENDA.
Oproep aan alle verenigingen, klubs of instanties die betrokken ziin bii het organiseren van

aktiviteiten o.h. gebied van kultuur, sport of andere ontspanning Maak ook uw aktiviteiten be'
kend door uw opgayen voor de kwartaalagenda door te ggyen. De opgauen die gratis worden ge'

plaatst moeten voor 14 mei '85 binnen ziin. DORPIiBELANG.

Brandsma's Drukkerii Ferwerd
* Góoorte- en Trouwkaarten

(haal vdibliivend onze modelboeken
U kunt dan rustig vooraf uw keuze
bcpalen)

* Rouwbrieven
(worden door ons binnen enkele uren
gedrukt en zonodig verzonden)
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