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Volstrekte overmacht was er de oorzaak van dat een aantal mededelingen in
het vorige nummer niet juist bleken te zijn.
De aangekondigde playback show kon geen doorgang vinden vanwege het feit
dat ondanks onze vroege vermelding hiervan (decembernummer) er toch con-
currentie bleek te bestaan en wel op dezelfde avond. We vonden het beter de
door ons te organiseren show op een later tijdstip te laten plaatsvinden, hetgeen
inmiddels heeft plaatsgevonden en wel met veel succes. Elders in dit blad ver-
slag hiervan.

De aangekondigde hoorzitting van de gemeente over o.a. de wijzigingen in de
Voorstraat vond op het allerlaatste moment geen doorgang, hetgeen de gemeen-

te vrij laconiek liet weten in de Dockumer Courant. Reden hiervan was dat het
gemaakte plan nog eens was doorgerekend en bleek financieel voor geen meter
te kunnen. Ons een raadsel waarom men dit niet eerder was gaan narekenen
maar zo zal het wel werken.

Voorlopig zagen wij ons geeonfronteerd met een boekje waarin dus een aantal
onjuistheden stonden, geheel buiten onze directe schuld. Niettemin hiervoor onze
excuses daar we toch streven naar een boekje waar feiten in staan.

Als u wilt lachen of eerder nog huilen dan had u de verkiezingsborden eens moe-
ten volgen. Deze borden worden van gemeente wegen in de dorpen en steden
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ÍEergezet teneinde vermoedelijk te voorkomen dat een ieder zomail op gemeente

eigendommen gaat plakken. Nu dit laatste ls wonder boven wonder redelijk gelukt
maar vraag niet wat er op de borden gebeurd. Diegene die het eerst plakt denkt er
È ruimte dus dan plak ik ook meteen m'n grootste affiche maar op- Drie of vier
prtilen hebben geplakt en het bord is vol. lets bescheidener partiien proberen nog
een khin plakkaat aan de rand te plakken en dan gaat het pas goed los; de grootste
afficfie wordt weer over de anderen geplakt, om op hun beurt ook weer overgeplakt
te worden. Heeft men in de politiek dan geen enkel fatsoen meer, getuige deze bor-
den niet. Laat de gemeente of grotere borden plaatsen wat ie elderc nog wel eens

ziet, zdat een ieder z'n mening hierop kwilt kan of laat men in overleg allemaal
khine platen plakken. Dit is waanzin en hoogst ontsierend. Kijken wie bij de vol-
gende verkiezingen het meeste fatsoen aan de dag legt en dan moeten we die maar
stemmen.
Het besmeuren van andermans afÍiches kan natuurlijk helemaal niet!

Eerder dit jaar maakten we melding van het opschrift op de lidmaatschapskaarten
betreffende korting op vertoon van deze kaart.
Het is ons gelukt korting te verkrijgen op het zwemmen in het openluchtbad te Dok-
kum- Op vertoon van uw lidmaatschapskaart van de vereniging van Dorpsbelang Hol-
rerd ontvangt u 40 cent korting op de prils die elders in een advertentie staat afge-

öukt, alsmede nog wat informatie over de openingstijden.
le hopen dat u er gebruik van zult maken want ook wii zljn gebaat bii een open-
lrcfitbad in de buurt, en als dit dan nog met korting kan is dat mooi meegenomen.

We waren blij dat we op 30 april weer wat voor de jeugd konden organiseren. Het
gÍote aantal kinderen wat hier op af is gekomen rechtvaardigde de organisatie hier-
Et.
's llorgens kon de jeugd in 't Sintrum zijn of haar speelgoed dan wel andere artike-
bn ruilen of verkopen en van deze gelegenheid werd dan ook ruimschoots gebruik
genraakt. Op het drukste moment waren er zeker zo'n honderd kinderen aanwezig,
rEestal zonder de ouders, deze mochten hoogstens even om de hoek kijken. Zaken
tun je dus duidelijk beter doen zonder de spiedende blikken van je ouders. Er waren
rclleerde handelaren bij met koopjes, aanbiedingen en kwantum-kortingen. Men had
s best wat werk van gemaakt, getuige de gemaakte priiskaartjes met vaak opmerke-
Sike teksten.
Al nst al een geslaagde ochtend, meer deelnemers dan vorig jaar en we zullen probe-
cn dÍt jaarlilks te laten terugkeren, mogeliik in een nog grotere opzet, zolang de

iugd er rnaar lol in heeft.

's Hiddags straat tekenen in de Voorstraat waar, onder een warm zonnetje, zeventig
tinderen zich op de tegels nedervlijden, teneinde hun fantasie gestalte te geven mid-
ds }rt verstrekte krijt in verschillende kleuren.
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' Extra gezellig was het daar het Holwerder orgel 'lnsulinde'acte de presence gaf
en fraaie klanken ten gehore bracht.
Alles werkte dus mee om dit tot een geslaagde middag te maken.

Onder het tekenen was de jeugd voorzien van een rol drop, van nature zwart
doch al snel in verschillende kleuren genuttigd vanwege het aanwezige krijt op ,

de handen.
Op sommige gezichten was duidelijk meer krijt aangebracht dan op tegels, het-
geen nog eens extra feestelíjk was.

De jury had ook hier de schier onmogelijke taak een winnaar aan te wijzen, het-
geen ook hier weer - na lang beraad - lukte.

Groenteman Bierma was duidelijk in z'n nopjes met het opkleuren van de anders
zo saaie stoep, dat hij voor iedere deelnemer een sinaasappel beschikbaar had,
hetgeen gretig aftrek vond.

Tevens ook onze hartelíjke dank voor de mensen van het orgel die zich ook be-
langeloos inzette voor de jeugd en het dorp.

Het was zeer zeker een middag VOOR EN DOOR DE JEUGD !

Op 2 mei jl. vond in Holwerd alsnog de eerder uitgestelde, door dorpsbelang geor-
ganiseerde playback show plaats.
Plaats van handeling de bovenzaal van het Amelander veerhuis, alwaar om 8 uur
geen stoel meer te krijgen was. 150 voornameliik kinderen bevolkten de zaal en er
waren mensen die zich op de gang nog een plaatsje moesten veroveren. 16 groepen

en solisten hadden zich op deze avond terdege voorbereid, zodat het voor de jury
een bijna onmogelijke opgave was om een winnaar uit te zoeken en het vergde dan
laat op de avond ook veel tijd om tot een beslissing te komen. De tijd die de jury
nodig had werd echter goed besteed door de jeugd díe een massale samenzang aan-

hief, onder de bezielende leiding van de zeer op dreef zijnde DJ Hessel-Jan.

De jury, bestaande uit mw. J.Hiddema-Noordenbos en de heren Boomsma en van
Zwol kwamen tot de volgende uitslag:



5e prijs: Judith Sap als Madonna
4e prijs: de dames Jolanda van Slooten, Tini Dol, Alie v. d. Galiën,

Petra Bouma en Linda Hiemstra als de Dolly Dots
3e prijs: Alie v. d. Galiën als Sophie George
2e prijs: Jantina Kuipers als Tína Turner
1e prijs: Yvonne Schaap als Madonna.

De voorzítter bedankte de jury en Hessel-Jan voor hun inbreng en vooral de Hol-
vnerder middenstand die prachtige prilzen ter beschikking had gesteld. Verhit, maar
tevreden, kon iedereen tegen elf uur huiswaarts keren. Er kon worden teruggezien
op een zeer geslaagde avond, voor herhaling vatbaar.

GLASCONTAINER

Vaak worden wil benaderd met klachten over de glascontainer. Het blijkt dat rond-
om de container nogal veel glasscherven liggen. Enkele jeugdigen schijnen het als
een soort sport te beschouwen om het glas weer uit de container te vissen, met al-
le gevolgen vandien. Zoudt u als ouders de kinderen willen waarschuwen. Het lijkt
zo slordig en het is gevaarlilk bovendien!

SPORTFONDSENBAD
DOKKUM

Tarieven - Openingstijden
DE WETTERFUGEL (overdekt bad)
Kobbe 1, Dokkum, teI.051904264

Recreatief zwemmen op:
maandag 21.00-22,00 utr
woensdag 10.00-11.00 uur

(damesuur)
13.30-16.00 uur
19.30-22.00 uur

donderdag 19.30-22.00 uur
wijdag 19.30-22.00 utr

TARIEF: voor beide baden f 3,00 ersoon per bad.

HET \ryOUDVEN (openluchtbad)
Badweg 1, Dokkum, tel.05190-2510

Recreatief zwemmen op:

zeterdrg 10.00-17.00 uur
zondag 13.30-17.00 uur

In de periode van 7 juli'A4 t/m 15
augustus 1986 ook van 9.00-14.00 u



EEN SCHRIJVEN VAN SPORTFONDSENBAD DOKKUM - 15 mei '86

Geachte heer Moorman,
Naar aanleiding van ons telefoongesprek van dinsdag 13 mei 1986 betreffende de
uitgave van een krant door Dorpsbelang Holwerd bevestig ik u de volgende afspra-
ken:
Afgesproken is dat leden van Dorpsbelang Holwerd op vertoon van de lidmaatschaps-
kaart een korting op het enkel bad tarief voor het openluchtbad en het overdekte
bad kunnen bedingen;
Deze korting bedraagt f 0,40 op een prijs van f 3,00;
lk zal van u ontvangen een tweetal copieën van lidmaatschapskaarten;
De periode dat de korting kan worden bedongen loopt tot uiterlijk 31 aug. 1986;
ln een redactioneel artikel dan wel op een andere manier zullen de openingstijden
van het openluchtbad en overdekte bad worden opgenomen. Zie biilage;

Aan het geheel van deze actie zullen voor NV Sportfondsenbad Dokkum geen ande-
re kosten zijn verbonden dan het geven van de hierboven vermelde korting op het
enkele bad tarief.
lk zou graag een exemplaar van deze uitgave van u ontvangen.

* ** w.g. J.Visser.

RINGRIJDERIJ

Het ligt in de bedoeling van Dorpsbelang dat er ook dit jaar weer een ringrijderij
georganiseerd zal worden.
Nadere bekendmaking volgt nog. 

**+**

BESTUUR DORPSBELANG
De nieuwe samenstelling van het bestuur is alsvolgt:

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaresse
Penningmeester
2e secretaresse
Algem. Adj.

René Moorman, Miedweg 1 tel. 1876

Redactrice dorps-.
krant

TE KOOP

Nieuwe LUXAFLEX, 230 meter breed - f 100,-.
teleÍoon: 05197 - 2098.

Fokke v. d. Meer, Beyertstraat 39 tel. 2098
Janke Bierma, Medwerderweg 4 tel. 1345
Keime Knijft, Kerkstraat 24
Sonja de Jong, Voorstraat 19

te]. 1480
tel. 1326

Durk Wassenaar, Prof.Holwardastraat 22 tel. 1975

Hanneke Hiddema, Stationsweg 23 tel. 1952



BlJ'!NEKE'

Zoals de meesten van u wel zult weten, komt lneke oorspronkelijk uit Holwerd.
Ze heeft tot haar 19e jaar namelijk in'de Friesche Kip'gewoond. Hierna is ze
nog als kleuterleidster werkzaam geweest in o.a. Kollum en Groningen. Toen is
ze echter het buitenland ingetrokken. Van Zwitserland via Spanje Ís ze in Frank-
rijk terecht gekomen. Veel ervaring en een echtgenoot rijker is ze toen terugge-
keerd naar Holland.
lneke was echter niet van plan stil te blilven zitten en zo begon ze in februari '85
een winkeltje in 2de hands spulletjes naast het V.V.V. kantoor in Holwerd. Het is
haar bedoeling op deze manier in kontakt te komen met de mensen, welke zij de
kans biedt voor erg weinig geld iets leuks of origineels te verkrijgen.
De spullen komen overal vandaan. Niet alleen uit Friesland en Groningen, maar ook
uit Holland en zelfs uit Duitsland en Frankrijk. Men vindt hier dan ook van alles:
kwalitatief uitstekende kleren voor groot en vooral ook voor klein, maar ook
schoenen, laarzen, hoeden, tassen, dassen, ceintuurs en antiek (b.v. een prachtige
D.E. tabakstrommel). Alle spullen zijn natuurlijk nagekeken en schoongemaakt.
Helaas zlen we dat de meeste inwoners van Holwerd hun schroom nog niet hebben
overwonnen om toch eens in dit gezellige winkeltje een kijkje te nemen. Stapt u
echter gerust eens binnen en steek uw licht eens een keenje op. U wordt hartelijk
onwangen door'lneke'.
RECTIFICATIE ADVERTENTIE'INEKE':

Door een misverstand onzerzijds zijn de tijden, vermeld in
de advertentie van 'lneke' niet juist. De goede tijden zijn:

Geopend op woensdag-, donderdag- en zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Bovendien op vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
Tel. 05197-2506. TOT ZTENS !

Woonruimteverdeling.
Noord-Oost Friesland is een z.g. geliberaliseerd gebied, d.w.z. dat de Woonruimte-
wet niet van toepassing is en de plaatselijke overheid geen direkte invloed heeft op
het woningverdelingsbeleid.
Het verdelen van woningen behoort tot een van de meest wezenlijke taken van een
woningcorporatie. Hierbij past een verdelingssysteem dat zo rechtvaardig mogelijk,
helder en toegankelijk is.
Woningtoewijzingscommisie (WTC).
De Stichting Samenwerkende Woningbouwcorporaties 'Friesland N.O.-hoek', be-
last met de woningverdeling in onze gemeente, heeft hiertoe een c'ommissie samen-
gesteld bestaande uit 6 personen:
één afgevaardigde aangewezen door elk der 4 aangesloten corporaties;
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één afgevaardigde benoemd door het gemeentebestuur;

één verhuurfunktionaris van afd. Bewonerszaken (adviserend).

lnschrijving.
Vanaf 18 jaar wordt iedereen op verzoek als woningzoekende ingeschreven. Alle
beschikbare woningen worden elke 14 dagen gepubliceerd ín de Nieuwe Dockumer
Courant. lngeschreven woningzoekenden dienen hierop schriftelijk te reageren.

lnschrijven op meer dan één woning is mogelíjk.
Toewijzing.
De urgentie van de woningaanvraag wordt uitgedrukt in punten. Het puntenstelsel
wordt vastgesteld door het bestuur van het samenwerkingsorgaan. Als belangrijkste
criteria gelden:

wachttijd
woon-/werkverkeer
tekort aan vertrekken

De zwaarte van de medische indikatie wordt bepaald door de distriktsgezondheids-
dienst in Damwoude. Woningtoewijzing vindt plaats op grond van de totale punten-
gCOre.

Bij huurachterstand wordt in principe geen andere woning toegewezen.
Bij weigering van een eenmaal toegewezen woning, blijft woninginschrijving gehand-

haafd, maar begint de waardering voor wachttijd opnieuw te tellen.

Dokkum, febr. 1986. 
,Ë****

TENNISVERENIG ING WESTDONGE RADEE L

Op 1 april is het tennisseizoen weer begonnen. Vanaf deze datum is het weer mo-
geliik om de 'fijne kneepjes'van het tennissen onder de knie te krijgen, daar door
een bevoegde tennisleraar op de maandagmiddag/avond tennislessen worden gegeven.

lnlichtingen m.b.t. deze lessen bij C.de Herder, te1.05198-1826.
Voor aspirant-leden bestaat de mogelijkheid om zonder betaling - dit is dus gratis -

één week gebruik van de banen te maken om het tennissen eens te proberen. Na

deze week kan men besluiten om wel of niet lid van de tennisvereniging Westdon-
pradeel te worden, deze keuze zal dan echt niet meer moeilijk zijn.
Voor vakantiegangers en dagjesmensen, kennissen en vrienden is ook gelegenheid
gebruik te maken van de tennisbanen, hiervoor zijn speciale dag- en/of weekkaarten
*rkrijgbaar bij de beheerder van de baan: dhr. De Ruiter, tel.122O.
Voor verdere inlichtingen kunt u kontakt opnemen met één van onderstaande be-

silrurcleden:
G. Moorman, Miedweg 1, Holwerd 05197-1876
K. Hoekema, van Sytzamastrjitte 5, Ternaard 05198-1978
A. Meinema, Nieuwbuurt 52, Ternaard 05198-1481

doorstroming = goedkoop - duurdere woning
med ische/sociale indikatie



NIEUWS VAN DE VROUWENRAAD

Hoewel het nog een hele tijd duurt, wil de Vrouwenraad nu alvast mededelen dat
er weer een middag/avond is georganiseerd voor de ouderen uit de gemeente Don-
geradeel West op dinsdag 7 oktober in het 'Sintrum' (deelname vanaf 65 jaar).
Begonnen wordt met een koffietafel; het verdere programma blijft nog even een
verrassing. De kosten bedragen Í 2O,-- p.p. ln september wordt u over alles nog na-

der geihformeerd door middel van een circulaire.
Mocht U t.z.t. geen bericht hierover ontvangen (misschien dat gedacht wordt: U

bent nog geen 65 laar) en U wilt toch graag aan deze avond deelnemen, neem dan
zelf even contact op met één der bestuursleden.
Met vriendelijke groeten: de dames van de Vrouwenraad.

vAN DE VOLKSTUINVERENIG,Iuc ;= ;oLwERD, opsericht 14 jan. '86

Hierbij wil het bestuur van de volkstuinvereniging het bestuur van Dorpsbelang en

in het bijzonder K,Knijft bedanken voor de inzet die leidde tot oprichting van de
volkstuinverenigíng, daar wij anders niet hadden kunnen overzien dat wij - en dat
zijn meest AOW-ers,WAO-ers en werklozen - de huur nog hebben kunnen opbrengen
die ons in het vooruitzicht werd gesteld. De huur is gelijk gebleven en de contribu-
tie f 5,- per jaar.

Het ligt voorshands in de bedoeling dat er ten westen van de Molenweg nog een
stuk grond van de gem. Dongeradeel bij gehuurd wordt, plm. 5200 mz, zodat wij
alle tuinen bij elkaar hebben. Met ingang van 1988 vervalt de Fellingen. Hier wordt
dan geen grond meer door de gemeente verhuurd.
Als lid van de vereniging moeten toetreden degene die in huur hebben ontvangen
een perceel deel uitmakend van een perceel bouwland, toegewezen door de boven-
genoemde vereniging. DegeÀe die een volkstuin wenst kan zich in laten schrijven bij
de secretaris, tel. 1890 

+****

WITMONNIKSHUIS TE HOLWERD

We hebben bij het onderzoek naar de vroegere eigenaars en hun boerderijen te
Uilsmahorn kunnen zien dat klooster Dokkum hier uitgebreide bezittingen had.
Zoals de naam al doet vermoeden, hoorde ook het Witmonnikshuis tot het bezit
van eerder genoemd klooster.
We komen in eerste instantie weer terecht bij het register van aanbreng uit 1511,
we vinden hierover het Witmonnikshuis het volgende: Marten to Munchuijs, 18
pondten (pondemaat) buijtendijck,44 pondten binnendijck, landtheeren selff ende
dat cloester to Dockum,2last garste voor 12 Íloreen ende dat ander aen gelt.
De totale huur bedroeg 31 floreen, voor elke pondemaat een half floreen. We zien



uit deze opgave dat de huur aan het klooster gedeeltelíjk in geld en gedeeltelijk in
natura werd voldaan.
Bovendien worden we iets gewaar over de oppervlakte en de verhouding buiten en
binnendijks (oppervlakte), we zien dat Marten en het klooster samen eigenaar zijn
van deze zathe, uit latere informatie blijkt echter dat het klooster verweg de groot-
ste eigenaar was. Bovendien zal ook hier het grondbezit na de inpoldering van de
oosterpolder (1 584) zijn toegenomen.
Bij de opgave van kerkelijke goederen (1543) komen we het Witmonnikshuis weer
tegen, bij de witte pastorie vinden we een stuk zaadland, gelegen in een zathe lands
beclempt, hetende Witte Monckzathe. Dit "beclempt" betekend dat het land, hoewel
in eigendom van de pastorie, niet zonder toestemming van de huurder van het Wit-
monnikshuis kon worden verkocht. ln 1580 komen we de boerderij weer tegen in
het archief van het klooster Dokkum. We vinden hier het volgende: Munckhuijs tot
Holwerdt, 2 marscip rode zuivel, 2 last koren, 1 vet zwijn,2 zwijnen, 12 wagens
turfvervoer, 12 goudguldens. Zoals we zien werd ook in 1580 de huur voldaan in
gedeeltelilk natura en de rest in geld.
We zullen zien dat we door het raadplegen van verschillende bronnen de geschiede-

nis van deze oude kloosterplaats kunnen volgen. ln het register van J.Henrici (1606)
Archief Liauckema 163 komen we over kloosterlanden te Holwerd o.a. het volgende
tegen: Jacob Janssen huurder van 114,5 pondemaat, a 1,5 goudgulden met daarbii
vermeld: hieruit Ernst van Alva 6 goudguldens. De heer Ernst van Alva voor een
(klein) gedeelte eigenaar. ln 1619 komen we in het regíster van opzegging van kloos-
termeiers (huurders) in het archief als huurder van 114,5 pondemaat kloosterland te
Holwerd weer de naam van Jacob Janssen tegen. Bii de verkoop van kloostergoede-
ren in 1640 vinden we o.a. Doede Egbert, huurder van 114,5 pondemaat, waarvan
Ernst van Aylva erven jaarlijks compenteert zes goudguldens.

ln het stemcohier van Oostergo komen we in 1640 het volgende tegen te Holwerd:
Wit Munnikhuys, eigenaar Feye Tjerx tot Leeuwarden, gebrui,ker Doede Egberts.
Hierna kost het weinig moeite om de geschiedenis van het Witmonnikshuis te volgen.
ln 1698 was Claes Jarichs gebruiker en komen we als eigenaar tegen De Old Cap
Louwerman, Majoor Louis Caam en de wed. van de Grietman Martinus van Wijckel.
Het is in dit verband wel aardig om de toename van het aantal eigenaars van deze

zathe eens wat nader te bekijken.
ln het floreenregister van 1708 komen we één eigenaar tegen, in 1778 komen we in
hetzelfde register 10 eigenaren tegen, met als grootste Jacob Reinders (30 pm) en

Ulbe Piiters (27 pml, gebruiker was Jacob Cornelis, als oppervlakte wordt 120 pm
genoemd. ln het zelfde register vínden we in 1858 11 eigenaars, met als grootste
eígenaar Abe Pieters Hiddema, hij was eigenaar van het hornleger en van 36 pm. De

zathe was toen al 63 jaar in het bezit van de fam. Hiddema, in 1795 kocht Pieter
Abes Hiddema het Witmonnikshuis van Teake Ulbes,met 32 pm voor de som van

8705 goudguldens.
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ln 1877 werd op 14 juni de eerste steen gelegd van een nieuwe plaats, een plaats
met kop, hals, romp, vergelijkbaar met het huidige Bleinsma op Uilsmahorn. Deze
prachtige, nog geen dertig jaar oude plaats, is in november 1903 door blikseminslag
geheel verwoest en werd in 1904 in zijn huidige vorm herbouwd. De plaats is nu
(1986) ongeveer 145 pondemaat groot, gebruiker is de fam. Van der Bos, en de na-

zaten van de fam. Hiddema zijn nog steeds voor het grootste gedeelte eigenaar van
deze oude kloosterplaats.

cHRtsrELrJKE .RANJEVERENTo,;; 

P' soepboer rsn

ORANJEFEEST 6 EN 7 JUNI 1986.

Het bestuur van dorpsbelang heeft ons gevraagd iets over het komende Oranjefeest
mee te delen. Wij stellen het op prijs om op deze wijze ook de niet-leden op de

hoogte te brengen van onze activiteiten. Tenslotte is het ook de bedoeling van onze
vereniging iets voor het hele dorp en omstreken te organiseren.
Hierbij dan de uitnodiging aan een ieder, leden of gasten, om het feest bij te wonen.
Net als 2 jaar geleden belooft ook dit feest weer een groot succes te worden, waar
velen hun dagelijkse probleemples even kunnen vergeten. Zowel de jeugd als de ou-
deren kunnen goed aan hun trekken komen. De avondprogrammars zijn met de

meeste zorg samengesteld. De vríjdagavond komt het cabaretgezelschap 'SIPKE
OPPEDIJK' uit Bolsward naar Holwerd. Zoals u wellicht hebt gelezen is het tegen-
woordig het meest succesvolle gezelschap in Friesland. Met het Friestalige programma
'lt moat dochs ek net gekker', dat geregiseerd wordt door Rients Gratema, wordt
de vrijdagavond opnieuw een knaller. Op de zaterdagmorgen wordt voor de 3e of
4e maal een playback show gehouden onder de jeugd. Dat hier zeer veel belangstel-
ling voor bestaat mag blilken uit het groot aantal dat zich opgegeven heeft.
Helaas moest een stop worden ingevoerd omdat er slechts 21, uur beschikbaar is

voor deze jonge artiesten. De traditionele zeskamp (7e) vult de zaterdagmiddag met
groot spektakel en spanning.
Een optocht met vele versierde toestanden maakt beide dagen onder begeleiding
van 'De Bazuin' een rondgang door het dorp. Voor de volledigheid noemen wij de

hoofdpunten met de starttijd van beide feestdagen.
VRIJDAG:
08.00 uur optocht
10.15 uur film voor de jeugd
10.15 uur gekostumeerd voetbal
12.OO uur kinderen eten in tent
13.00 uur kinderspelen
15.00 uur volksspelen
20.00 uur cabaret Sipke Oppedijk
22.OO uur dansen - THE PETROLLS

ZATERDAG:
09.00 uur playback show
12.30 uur zeskamp
17.15 uur optocht
20.00 uur muziek en dans
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Dan rest ons nog u allen mooie feesten toe te wensen in de maand juni en hopen
dat ook het weer zich van de zonnige kant laat zien.

Het bestuur.

SPREEKUUR
dokter Maltha: ma. t/m vr. van 8.0G10.00 uur volgens afspraak. Te!.1301.

Dr Luyendijk, Visbuursterweg 4, Ternaard. Te1.0519&1218.
Dr v.d. Lugt, Stationsweg 27, Ternaard. Te1.05198-1316.

Praktiik voor Fysiotherapie .1. n. frfoorr"n,
- Bloemsteeg 6 (inganS àld Polleweil, td.2478 b.g.g- 1876.
- Spreekuur: di. en vr. van 14.00-16.00 uur.

**

Groene Kruis:
Wijkverpleging: Zr Boersma-Olivier, tel. 1610, teleÍonisch bereikbaar dagelijks

tussen 12.30-13.30 uur.
Verpleegartikelen uitleen Groene Kruis:

dageliiks tussen 17.00-17.30 uur.

wEEKENDDIENSTEN HUISARTS=", ];,, aus., sept.-

5 juli: Dr Maltha 2 aug.: Dr Maltha
12 juli: Dr Luyendijk 9 aug.: Dr v.d.Lugt
19 juli: Dr Maltha 16 aug.: Dr Luyendijk
26 juli: Dr v.d.Lugt 23 aug.: Dr v.d.Lugrt

30 aug.: Dr Luyendijk

6 sept.:
13 sept.:
20 sept.:
27 sept.:

Dr Maltha
Dr v.d.Lugt
Dr Luyendijk
,r ,r]:::_

Verenigingen, instanties enz.

U kunt kopij voor het Kontaktblad Holwerd inzenden aan

mevr. H. Hiddema-Wijnje, Stationsweg 23, tel.1952
*****



BEJAARDENREIS 1986

Op WOENSDAG 18 JUNI a.s. is het weer zover. Dan kunnen alle 60-plussers de

bloemetjes weer buiten zetten.

We vertrekken om kwart over acht vanaf het Bosma's plein.
Het belooft weer een prachtige dag te worden. Een dag vol verrassingen.
We hopen dat velen van u zich zullen opgeven voor deze reis, en dat kan door
onderstaand strookje in te vullen en op te sturen naar

Sonja de Jong, Voorstraat 19, 9151 HD Holwerd, te1.05197-1326
of
Hanneke Híddema, Stationsweg 23,9151 JL Holwerd, te1.05197-1952

De kosten zijn f 50,-- per persoon.

H I ER.LAN.G§ A FKI-\I I P-P EN.

Naam:

Adres:

geeft zich hierbij op als deelnemer(s) aan de tocht op

18 juni 1986,

met .............. persoon/personen.

Wanneer u een dieet volgt, wilt u dit dan ook even

vermelden?

Niet vergeten:

zo gauw mogelijk dit aangifteformuliertje inleveren.

I

u
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