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SEPTEMBER 1985

VAN HET BESTUUR.

Zonder de zo nodige zonnewarmte zullen *"'dit jaar de winter in moeten. Ook
al schijnt de zon bij het uitkomen van dit boekje, hetgeen te hopen is voor de
agrarische sector, echt goedmaken kan deze zon het niet meer. Het is te hopen
dat de uiwoerende verenigingen van Holwerd nog wat hart- en botverwarmende
uitvoeringen ten tonele voeren.

Op de eerst volgende bestuursvergadering zullen we ons buigen over het winter-
programma, suggesties hierover ziin altiid welkom, wanneer u een leuke aktiviteit
weet of iets waarvan u denkt dat dat nodig eens in Holwerd georganiseerd moet
worden.
De verenigingen kunnen meer dan tot nu toe gebeurd gebruik maken van dit
boekje om hun aktiviteiten kenbaar te maken. Let u dan wel op de datum dat
de kopij binnen moet zijn. Zoveel mogelijk gebeurtenissen in Holwerd moesten
eigenlijk hierin staan, zodat men alles bij elkaar ziet staan.

We zullen proberen het contact met de gemeente te intensiveren, teneinde een

soepeler samenwerking te verkrijgen daar een groter gemeentelijk apparaat duide-
líjk trager werkt, het informele geregel is er wat af.
Ook de financiële positie van de gemeente maakt minder dingen mogelijk, daar
hebben we maar rekening mee te houden. ln ieder geval heeft de provincie het
fietspad naar Dokkum verbeterd, al had men wel iets scheutiger kunnen zijn met
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het asvalt, de echte gaten zijn echter gedicht, de op bepaalde plaatsen voorkomen-
de ribbels zijn er nog net zo. Het lijkt ons dat deze wiize van werken wat korte-
termijn-politiek is, ie blijft bezig.

Eind augustus zijn er onder de middenstandsbedrijven, instellingen etc. papieren
verspreid met daarin aangegeven de mogplijkheid voor een 'reder om een object-
wijzer in het dorp te kopen, gelijk u in vele andere dorpen kunt zien, teneinde
wat duidelijkheid te scheppen in de vraag waar bepaalde bedrijven zich bevinden.
Dit project heeft een tijdie in de koelkast gelegen omdat de uitvoerende organisa-
tie nog al wat tijd in beslag gaat nemen. Nu is dat dan toch eindeliik de deur
uit.
Mensen die hier interesse in hebben en nlet een dergelijk papier hebben ontvan-
gen kunnen dit alsnog bij het bestuur aanvragen. Wilt u dit dan doen v66r 22
september a.s.

BESTUREN OP GLIBBERIG PAD.

lnsiders beginnen zich af te vragen waar het bestuur van de vereniging "Dorpsbe-
lang" mee bezig is, erger, overwegen zelfs het lidmaatschap te beëindigen, als het
op hieronder vermelde wijze doorgaat de geloofwaardigheid aan te tasten.

BURO BOS voor bouwkunde en woonomgeving

holwerderweg 6 9145 rk ternaard 05198-1394

advies ontwerp begoleiding contÍol€s procedures

voor al uw bouwaanvragen,

subsidieaanvragen,

hinderwetaanvragen e.d.

laat u vrijblijvend adviseren.
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tn het Kontaktblad der ver.-tran juni j.l. kan de lezer bestuurscommentaar vinden

op kopij die door haar nooit geplaatst is. Van dit niet plaatsen is voordien de

inzender zelfs niet geihformeerd, decadentie of een nieuw soort democratie, maar

dan wel een zeer oneervolle. Overigens, is het niet de eerste maal dat zich zoiets

in de vereniging voordoet. Kopii kan en mag nooit als brief worden afgehandeld.

Blijkbaar ligt kritische kopij, hoe objectíef ook, het bestuur wat zwaar op de

maag, of kwam ditmaal tot de ontdekking, dat koekje van eigen deeg toch niet

zo erg smakelijk iS, immers, monarchisme, anarchisme, kapitalisme, socialisme,

communisme enz. ziin toch puur politieke bewegingen.

Politiek die, mischien terecht, om wildgroei in het verenigingsblad te voorkomen,
eertijds als onwenselijk uit het kontaktblad is verwijderd.
Dit op een ledenvergadering genomen besluit is reglementair bindend èn voor de

leden èn voor het bestuur, voor laatstgenoemde maakt dit allerminst een uitzon-
dering.
Om onduidelijkheid en de verenigingsdemocratie niet verder te grabbel te gooien,

hieronder de in het vorige blad niet geplaatste kopij.

Organisatie koni nginnefeest.
De mededeling in het kontaktblad van febr. j.1., omtrent het door onze dorps-

ver. te organiseren koninginnefeest, heeft bij rnenig lid verbazirq en ontstemming
gewekt.

'lt Amelander
Liouwerterdyk 5 ' Holwert

I Hotel
I Kafee
I Sliterii
I Petit

Foar at jo brulloften en

Akkomodaasjes fan 15

Fearh0s'
- Tel. 05197-1207

gearkomsten

oant t 2OO persoanen

Henk en Ha



Niet zo venruonderlijk, vele leden w.o. ook ondergetekende, zijn en willen niet
geassocieerd zijn met op monarchistische grondslag georganiseerde feestelijkheden.
Bovendien is met dergelijke activiteiten het neutrale karakter van de ver. in het
geding en haar overkoepelend functioneren in de dorps-problematiek. Het organi-
seren van deze en of dergelijke éénsporig georiënteerde festiviteiten moet worden
overgelaten aan de daarvoor geijkte verenigingen. Wat niet inhoud, dat over derge-
lijke en aanvenvante activiteiten binnen de ver. niet gediscusieerd kan worden
ten behoeve besluitvorming.
Er ligt voor de dorpsver. overigens nog genoeg werk op ander braakliggend terrein
om aktief te zijn, meer ten dienste van het algemeen belang van de dorpsgemeen-
schap.

10 juli 1985.

Louw v. Duinen,
Prof. Holwardastr. 55.

Op uitdrukkelijk verzoek van de heer f-.r.Ouin.n, Prof. Holwardastr.S5, wordt de-
ze brief alsnog geplaatst.
Wij meenden dat het stukje uit het juni-nummer duideliik genoeg was (zie hieron-
der):

Nog wen willen we ingaan op een brief die we kregen naar aanleiding van de

Gas - Water
Sanitair
Uerwarming
Dak- en zinkwetk

VOORSTRAAT 2 -HOL\AIERD rel o srez-rszg



door dorpsbelang op 30 april te organiseren actíviteiten.
Ons werd hierin verweten mede te werken aan een monarchístische feestdag, het-
geen we zouden moeten overlaten aan de daarvoor in het leven geroepen vereni-
ging. Uiteraard is dit juist, ware het niet dat er dan voor met name de kinderen
wiens ouders hier niet lid van zijn niets te beleven zou zijn. Op 30 april - ook
wel koninginnedag genoemd - is iedereen vrij daar het een nationale feestdag is
en dorpsbelang heeft gemeend voor alle mensen iets te moeten organiseren.
Wanneer 1 mei toevallig deze vrije dag geweest was hadden we het programma
op deze dag gezet. Natuurlijk had dorpsbelang nooit mogen spreken over konin-
ginnevuur of viering van koninginnedag, dit had moeten zijn 30 april vuur en toe-
vallige festiviteiten op 30 april.
Hiermede hebben we deze brief beantwoord.

PEUTERZAAL HOUDT OPEN 
';;;.---Als dit blaadje verschijnt, draaien wij al weer een paar weken.

Wij hopen dat er weer een paar nieuwe peuters bijkomen en daarom houden wil
- net als vorig jaar - OPEN HUIS. Wij hopen dat u met uw peuter eens een
kijkje komt nemen bij ons in de peuterzaal. Het is vrijblijvend en het verplicht
u tot niets.
Men denkt wel eens aan een peuterzaal als een opbergplaats of dat de moeders
de handen even vrij hebben, dit is bepaatd onjuist.
Kinderen verkennen al spelende de vrereld, eerst alleen, maar zij tonen al gauw
belangstelling voor anderen, willen samen gaan spelen, kijken iets van elkaar af
en ontdekken vele dingen wat op deze leeftijd van groot belang is.

ln de peuterzaal zijn veel speelmogelijkheden die thuis meestal niet aanwezigzijn,
b.v. een grote zand- en waterbak buiten, een klimrek en glijbaan binnen.
Maar het allerbelangrijkste is toch wel het plezier wat de peuters met en aan el-
kaar beleven.
Heeft u belangstelling; u bent van harte welkom met uw peuter. Maandags en
woensdags is het voor de groep van 2 - 3 jaar, dinsdags en donderdags van 3 - 4
jaar. Beide groepen hebben een vaste leidster plus hulpmoeder.
De open dagen zijn van 2 tlm 5 sept. van 9.00- 11.00 uur. Ons adres is Fontein-
straat 38.
Bent u verhindert of wilt u meer inlichtingen, neem dan even kontact op met
Janny Fennema, tel. 1811.

ONZE ADVERTEERDERS

UW LEVERANCIERS!
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DE SUTELAK§JE wurdt dit jier el« yn Holwert hàlden.

Dat alle jierren mei Fryske boeken sutele wurdt, sil jo s0nder mis bekend wéze.
Mar witte jo ek wat foar organisaasje as der achter dy saneamde sutelaksie sit?
Dat is de Stichting "lt Fryske B@k", Dimpte Haven 11,9001 AX Grou; tetnr.
05662-3500. lt doel fan de stichting is it jaan fan foarljochting oer de Fryske li-
teratuer, it rneitsjen fan propaganda foar en it befoarderjen fan de fersprieding
fan it Frysktalige boek. Dat is in hiel m0lfol en it heart allegearre like moai, mar
wat wurdt der no echt dien?
- Der wurdt in katalogus foar de boekhannel en de bibleteken byhàlden dër 't

alles yn stiet wat oan Fryske boeken, en boeken oer Fryslàn, utkomt.
- Der wurdt ek om 'e twa lier in beskriuwende bernekatalogus Étj0n, de Berne-

boekewizer, mei déryn in oersloch fan alle Fryske berneboeken en in beskriuw-
ing oer de ynhàld,

- Foar bern binne der programma's yn'e berneboekewike. Faak wurkje hjir
skriuw(stlers oan mei.

- Der wurdt in boekjej0n organisearre as slÍtstík fan de sutelaksje. Dër komme
skriuwers en skriuwsters oan it wurd en fansels is der ek in boeketafel. Elk is

dér wolkom. Dit jier wurdt de boekjej0n hàlden op sneon 12 oktober de j0ns

om 8 oere yn Amicitia te Snits.
- Alle jierren jout lt Fryske Boek, mei help fan it Skriuwersboun, de Fryske



Skriuwerskalinder Ét. Dat is in kalinder mei foar alle wiken in fleurich of tryst,
boartlik of ernstich stikje, of in moaie tekening, foto of knipprintsje. Troch de
jierren hat dy kalinder in grutte bekendheid krigen en der wurde dan ek in
soad fan ferkocht. Mar jo kinne him ek fergees krije, as jo foar t 25,-- of mear
oan Fryske boeken keapje, of sels mei sutelje yn'e sutelaksje.

- Dy sutelaksje is wol de bekendste aktiviteit fan lt Fryske Boek. Jo hawwe grif
de sutelders, dy't de boeken yn'e kroade ha, wolris sjoen of yn 'e krante in
koart berjochtsje lézen mei de sutelopbringsten fan bepaalde doarpen. Alle jier-
ren wurdt troch h0nderten frijwillige helpen sutele.

Yn de sutelaksie fan 1984 waarden meiinoar 18.000 boeken ferkoeht. Hokker
boeken wurdt mei sutele? Fansels mei alle Fryske romans, ferhale- en gedichte-
bondels. Fierders hawwe wy ek learmiddels foar 0nderwiis.
ln grut plak nimme de berneboeken yn; nei't it Frysk in ferplícht fak op de lege-

re skoalle wurden is, nimt de fraach nei berneboeken ta en der wurde optheden
ek in soad nije Étj0n. Fan alle ferkochte boeken yn'e sutelaksje 1984 bestie39%
Ét berneboeken. Mar fansels is der ek geastlike lektuer, byg. deiboeken en it
Lieteboek foar de Tsjerken en de nije Fryske Bibel. Op it gebiet fan taal- en

letterkunde en skiednis wurdt allinnich mei it meast gongbere sutele; yn de öfdie-
ling ferskaat sitte fierders ek in soad nijsgiirrige boeken. Sa't jo sjogge kin elk
wat fan syn gading fine en lt Fryske Boek docht har uterste bëst om glin nee te

Bii ïNEKE'Voorstraat 3l te Holwerd

vindt u veel vciordeel !
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Prima 2de hands kleding

Aquarellen van Holwerd en omgeving

Antiek enz. enz.

KOM EENS KrJ KEN

GEZELLIG !!!

Tel. 05197-2506

Tot zien" uii'In eke'

Open:
wo. do. za.
wiidags
zaterdags tevens

van 10.00-12.00 uur
ran 16.00-18.(X) uur
van 13.00-15.(X) uur
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ferkeapjen. En mocht in boek net yn de kroade sitte, dan kinne io it wol yn de

bus fine. Hoe witte jo no wat der krekt allegearre te keap is? ln wike foardat

de sutelaksje yn Holwert hàlden yysrdt, kriie io de Fryske boekekrante yn'e bus

en dëryn steane alle boeken dy't meigean yn'e sutelaksje kreas op in rychje. Ek

de Fryske L.P.'s steane der yn. Dy sitte net yn'e kroade, mar wol yn'e bus.

De krante besjogge jo thÉs earst ris op jo gemak om dan dy boeken Ít te syk-
jen dër't jo wol sin oan ha. As se dan by jo oan'e doar komme, witte jo dalik
wat jo keapje wolle, en de krante kinne jo bewarje. Mar jo kinne ek meihelpe.
Yn Holwert ha wy de skouders ek mei 0nder dizze sutelaksje. Jo kinne jo opjaan
by de pleatslike kontaktpersoan Sonla de Jong, Foarstrjitte 19.

It Fryske Boek fan har kant docht der alles oan om de sutelaksje goed ferrinne
te litten en de aksje wer slagje te litten. Der moat earst hiel wat regele wurde
foardat de sutelders los kinne. As dy komme, is it wurd oan jo.

VERSLAGJE BEJAARDENREIS van woensdag 19 iuni.

Om kwart over acht vertrokken we van Bosma's plein.
De heer Bierma begroete ons en wenste ons een goede reis en was blii dat er 47
personen waren - wel erg voor zo'n groot dorp dat daar zo weinig belangstelling
voor is. We hopen dat er het volgend jaar de helft meer ziin, want je kunt er



-
weer een jaar op teren,
Om 10.00 uur kregen we lekkere koffie met Drentse Stoet in een klein plaatsje
vlakbij Dwingelo (Orvelte). We hadden prachtig weer en de natuur dat was daar
een lust. Toen zijn we naar Borger gereden naar het Veenmuseum. Eerst een
fijne koffietafel met soep en kroket en volop brood met gesneden, het was ge-

weldig.
Daarna met het treintle de hele turfroute gereden. Toen met een trekschuit er
op uit, en er waren er die de oude ambachten hebben gezien.
Om 8.00 uur 's avonds stond het muziekkorps weer voor ons klaar toen we aan-
kwamen. Toen nog een lekker kop koffie, mensen wat wil je nog meer!
Het is zeer aan te bevelen. - HULDE AAN HET BESTUUR !

OPBRENGST KOLLEKTE BLINDENCENTR. SONNEHEERDT ERMELO.

Enige tijd geleden is er in ons dorp een aktie gehouden voor "Sonneheerdt" en
het resultaat hiervan willen wij u niet onthouden.
De opbrengst was f 939,80 terwijl wij 8 nieuwe begunstigers mochten inschrijven.
Hartelijk dank aan al de mensen die hieraan hebben meegewerkt.

*****+**

GROENTE en

VLEESWAREN

BLOEMEN

BROOD

FRUIT

Fam. J. Schaap
Holwerd
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UNDERHALD KIN NET UTSTELD WURDE II
Wy fersoargje mei Ís minsken graach Jo skilder- en 0nder-
hàldswurk.
Ek op nijbou binne wy berekkene.

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

Ek wy fjochtsje om Ís minsken oan it wurk te hàlden, en
mei Jo stipe is der noch hiel wat te berikken.

Lit És, en Jo houtwurk net yn'e kjeld stean.
iii:::.::::::::,:,i:j:i:j::::::'::: :,:i::i : ::.ii::::i:;:i::;i:::::;:;:::::::::j

SCHI LDE RS en tNTE R t EU R VE RZORGE

TERNAARD, tel. 051 98-1 345
HOLWERD, te1.05197-1850

Voor uw dageliikse

Kruideniers en Drogisterij
artikelen

Jan en Maaike
KooLstra

Wallng Dllkstrastraat 19 Holwerd Tel. 1260



TENNISKLUB.

De tennisklub Westdoqgeradee! organÈert haar klubkarpioerytrappqn'op de

banen te Temaard van 20 aug. tot en Ínet 7 sept. Op deze laatste datum worden
de finales gespeeld, hetgeen meestal een gezellige dag is.

Wilt u kennis maken met het tennis dan is deze dag hiervoor bij uitstek geschikt.

NUTSBTBLTOTHEEK HOLWERD. 

* * ** * * **

Deze bibliotheek is gevestigd in de "Ploos van Amstelskoalle" Elbasterwei 13.

De bibliotheek is vanaf maandag 19 augustus elke maandagavond geopend van
19.00 tot 20.30 uur.
* boeken voor volwassenen
* boeken voor de jeugd
* studieboeken en bijzondere uitgaven (op aanvraag)
Al deze boeken kunt u lenen in de Nutsbibliotheek.
Tarief: entreegeld Í 2,50 per gezin (per jaar);

leesgeld t O,25 per boek per week;
studieboeken en bijzondere uitgaven gereduceerd tarief.

Lezen doen we allemaal, daarom: iedere week naar de bibliotheek.
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Schildersbe*rrtr 
HOL W E RD

Voor al uw GLAS - VERF - BEHANG en GEREEDSCHAPPEN

Moderne LINNEN-WANDBEKLEDING (vraagt stalenboek)

of
ALUMINIUM VOOBZETRAMEN

Wij regelen uw subsrdie-aanvraag

VRAAGT VRIJBLI]VEND INLICHTINGEN

********



2 september

18 september

14 oktober

29 oktober
11 november
19 december
13 januari

februari
10 maart
7 april

mei

JAARPROG RAMMA C.P.B. afd. Westdongeradeel.

Dhr. B. Bijlsma uit Heerenveen vertelt over zijn
"Dwaaltochten door Oranies paleizen".
Rayonvergadering in "d' Antenne" te Feruverd.
fulevr. Kloosterman uit Bergum showt kleding van vroeger en vertelt daar over.
Bovendien werkt de gospelgroep "Pro Deo" uit Reitsum mee aan deze avond,
Van Dellen's bakkerij te Anjum zal deze avond verzorgen.
Uitleg over het bakken van brood en de verschillende soorten.
Excursie naar het gasbedrijf Noord-Oost Friesland te Dokkum.
Onder leiding van mevr. Braaksma te Ternaard zijn we deze avond creatief bezig.
Kerstavond.
Dhr. Kuik uit Buitenpost vertelt over alcohol en drugs.
Culturele avond C.B.T.B. - C.P.B.
Dhr. Overzet spreekt over secten, in het bijzonder die van de Jehova Getuigen.
Jaarvergadering met een show van eigen gemaakte kleding.
F ietstocht.

Jubilzumyiering 1945-1985. Leden N.C.V.B., we willen deze feestelijke vergadering
beginnen met een broodmaaltijd, plm. 17.30 uur.
's Avonds 19.45 uur een gezellige en feestelijke avond m.m.v. Taeke v. d. Meer.
Uitnodiging van de Doopsgezinde Zusterkring, 19.45 uur.
Onderw.:'Tusken afwaskwast en typemasiene'. Mevr. F.Annema-Noordenbos.
Dhr. H. Kíngmans uit Leeuwarden zal de avond verzorgen met het onderuverp:
'Bijbel en kunst'.
Kerstavond. - Samen metelkaar als vrouwenverenigingen hopen wij ook dit jaar
weer op een gezegende kerstavond.
Da. Van Leeuwen uit Blija komt bij ons met het orderwerp:
'Vrouwen en hun arbeid door het geloof'.
Jaarvergadering met bestuursverkiezingen. Zullen wij samen als bestuur en leden
proberen zo mogelijk deze avond zelf te verzorgen.
Ds. Yetsenga, Holwerd. Onderw.: 'Mijn reis naar lsraél' (met dia's).
Dhr. A.v.d.Meer uit Drachten komt. Onderw.:'lriscopie'.
Reisie N'C'V'B' 

Het bestuur.

4 december 1935 4 december 1985, 50 jaar C.P.B. Friesland.
Tiidens de jaarvergadering op 10 april 1986 viet de C.P.B. dit gouden jubileum.

AKTIVITEITEN:
I Gesprekskring "Rondom het boek"

Kontaktpersoon: mevr. De Hoop, Smidstrjitte 31, Hantum - te|.05198-1403.
ll Kursus breien - 6 à 9 lessen.

Kontaktpersoon: mevr. Boonstra, Foarstrjitte 12, Holwerd - te1.05197-158a.
lll Het verzorgen van kamerplanten - 3 lessen. Kontaktpersoon: zie ll.
lV BrooddeeS - 3 à 4 lessen. Kontaktpersoon: zie ll.
Deze kursussen kunnen alleen gehouden worden bil voldoende deelnrne.

N.C.V.B. HOLWERD. 
*I:+*II+

Ons programma is weer klaar. Wi! hopen dat het u aanspreekt en dat u ook dit jaar weer een
trouw lid zult zijn. We vertrouwen op leerzame en gezellige avonden, mede door uw inbreng
en opkomst. NIEUWE LEDEN ZIJN VAN HARTE WELKOM !

Programma:
17 september

24 oktober

19 novemver

16 december

21 januari

18 februari

18 maart
15 april

mei

*** *****



VOLKSDANSEN.
Maandag 30 sept. a.s. starten we weer met onze volksdansavonden. Van 20.OO-22.OO uur heb-
ben wij 10 maandagavonden les van mevr. De Bruin uit Leeuwarden. Niet alleen Nederlandse
dansen, maar ook dansen uit andere Europese landen, Amerika en lsraël worden ingestudeerd.
Het zijn altijd gezellige avonden! leder die een beetje maatgevoel heeft en tot I kan tellen kan
meedoen! De meer ervaren leden helpen de nieuwe leden graag over de eerste moeilijkheden
heen. Om vergrijzing van ons klubje tevoorkomen zouden wij er graag wat jongere leden vanaf
25 jaar bij willen hebben. Ook mannen zijn van harte welkom. De kosten zijnÍ 4O,-- voor 10
lessen. Wij dansen in'Het Gebouw'te Ternaard. Voor opgave of meer inlichtingen kunt u bellen;

te Hantum: Hetty Grijpstra - 05198-1450 of Elly Smit-Duyzentkunst - 05198-1347
te Hantumhuizen: Minke Sietsma - 05192.1397;
te Holwerd: Meintle Boonstra-de Jong -*05197-2140.

KWARTAALAGENDA.
OPROEP aan alle verenigingen, klubs of instanties die betrokken zijn bij het organiseren van ak-
tiviteiten op het gebied van kultuur, sport of andere ontspanning. Maak ook uw aktiviteiten be-
kend door uw opgaven voor de kwartaalagenda door te geven. De opgaven, die gratis worden ge-
plaatst, moeten vó6r 12 november a.s. binnen zijn.

SPREEKUUR
dokter Maltha: ma. t/m vr. van 8.00-10.00 uur volgens afspraak. Tel.1301.

Dr Luyendijk, Visbuursterweg 4, Ternaard. Te1.05198-1218.
Dr v.d.Lugt, Stationsweg 27, Ternaard. Te|.05198-1316.
Weekenddiensten:
5 okt. : Dr,Luyendiik Dr Luyendijk

Dr v.d.Lugt
Dr Maltha
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Dr Luyendijk
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Dr v.d.Lugt
Dr Luyendiik

Dr Luyendijk

12 okt. : Dr Maltha
19 okt. : Dr v.d.Lugt
26 okt. : Dr v.d.Lugt

Praktiik voor Fysiotherapie J. R. Moorman:

- Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei), tel.2478 b.g.g. 1876.

- Spreekuur: di. en vr. van 14.00-16.00 uur.

Groene Kruis.

Wíjkverpleging: Zr Boersma-Olivier, tel. 1610, telefonisch bereikbaar dagelijks
tussen 12.30-13.30 uur.

Verpleegartikelen uitleen Groene Kruis:
dagelijks tussen 17.00-17.30 uur.

HET VOLGENDE'KONTAKT";;-;;i'Ol*'*O'
zal verschijnen op 1 december a.s. Kopij inleveren vóór 12 november bij
mevr. H. Hiddema-Wijnja, Stationsweg 23, te|.1952.
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7 dec.
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28 dec.
Oud /
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