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14 dagen later dan u gewend bent het derde nummer van de dorpskrant.
Het wachten was o.a. op een aantal opgaves van verenigingen, zodat deze nog

mee konden worden genomen in deze uitgave.

Zoals u zal zijn opgevallen zijn er op bepaalde straathoeken palen verrezen met

daarop de namen van een aantal bedrijven. Na een iets te lange voorbereidings-

periode is dit project toch nog afgemaakt, al zitten er nog wel wat kleine fout-
jes in, deze keer de schuld van de fabrikant. We zullen zien dat dit zo spoedig

mogeliik wordt hersteld. Ook zijn er nog een aantal nabestellingen gekomen van

bedrijven die alsnog hun naam aan de paal wilden zien hangen. Mochten er nog

mensen zijn die belangstelling hebben voor deze bordjes dan kunt u altijd in-

lichtingen inwinnen door 1876 te bellen. Alhoewel dit project door dorpsbelang

is opgestart, is de vereniging geen eigenaar van palen en bordjes. Elke firma be-

taalt voor het gebodene en is dan ook eigenaar, met alle consequenties van dien.

Des te treuriger is het dan ook dat ettelijke uren nadat de palen door dorpsbe-

lang waren geplaatst er al vernielingen aan waren gepleegd. Met vereende krach-

ten werd dit hersteld maar het volgende weekend was het weer raak, met forse

krachtsinspanning wist men een drietal bordjes dusdanig te beschadigen dat vol-

ledig herstel niet meer mogelijk was. De schade bedroeg c.a. f 450,-. Aangezien
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Onderstaande VIANDO VOEDERS zijn bif orr wlcijgbaar:
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-t22,25
5kg-f 6,50

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

lO kg-f 21,00
2%kg - Í 6,00

Í 20,25
t 21,OO
Í 22,00
Í 23,OO

Paardebrok 25 kg - Í 17,50
Haver 25 kg - Í 19,25
Gepl. haver 25 kg - f 2O,OO

Dierenpension v. d. Woude
Ternaarderweg 7 - Holwerd
Tel. G5197-2212
Wii ziin bereid het bii u thuis te hzorgefl !

viondo ktein huisdiervoeders

IIynïtu
Eig.: S. Boersma

TERNAARD, tel. G51 9&1 345
HOLWERD, tel. 05197-1850

o Wij verzorgen al uw binnen- en hritenschilderwerk
o Wij geven vrilblilvend advies en informatie

o Wii verzorgen al uw beglazing, ook isolatieglas

c Wij staan in de winke! vooÍ u klaar met een groot assoÍtiment
d.h.z. artikelen, gereedschappen, tuinartikelen, wandbekleding en
vloerbedekking, met inteÍessante aanbiedingen



dorpsbelang op dat moment nog wel eigenaar was is hiervan aangifte gedaan bij
de politie en zullen we proberen de schade bij de daders te verhalen.

Binnenkort zal met de gemeente worden gesproken over de door sloop vrijgeko-
men bouwgrond in de Fonteinstraat. Ondanks gedane toezeggingen hebben wij
nu niet direct de indruk dat men dit wil herbouwen.
Wel is dit bouwterrein geëgaliseerd maar wij hebben de indruk dat er een leuk
plantsoen komt en hoe welkom dit ook moge zíjn een dergelijke kale plek in het
dorp is niet erg fraai. Men gebruikt het argument, voor mogelijk niet herbebouw-
en, van de vele leegstaande woningen in de dorpen.
Zeker, er is leegstand, Holwerd echter springt er wat dat betreft gunstig uit. De

raad heeft besloten om terug te komen op een eerder gemaakte afspraak de

sociale woningbouw te verdelen tussen Dokkum en de dorpen op fifty-fifty basis.

Gezien de leegstand ín de dorpen en de mogelijke kleine vraag naar woningen in
Dokkum zou eerder een 3G10-10 verhouding rechwaardigen, maar zelfs dit is nog

niet zeker.
Het gaat vooral om de dure huurwoningen. Nu heeft geen dorp gevraagd om
dure woningen doch slechts om woningen. Dat de huur zo hoog is is niet de

schuld van de dorpen. Meer behoefte was er aan kleinere woningen (één- twee
persoons huishoudingen) waarvan de huur wat redelijk lag. lnspraak hierover
bliikt echter onmogelijk. We zullen t.o.v. de gemeente fel pleiten voor verdere

nieuwbouw in Holwerd, temeer daar ons dit herhaaldelijk is toegezegd.
(Wanneer de gemeente eigen diensten naar Dokkum haalt moet men niet raar

kijken dat er woningen op het platteland leegkomen).

We zullen de gemeente vragen of de glasbak op het Bosma's plein vaker geleegd

kan worden dan tot nu toe het geval was, daar er vaak flessen naast de bak wor-
den gezet omdat deze vol blijkt te zijn, met het gevolg dat de flessen stuk ge-

gooid worden en er nu over een lengte van zo'n 50 meter glassplinters liggen die
niet meer op te vegen zijn. De glasactie heeft succes maar de ophaaldienst moet
er wel op inspelen.

De gemeente zal verder worden gevraagd hoe het is gesteld met de financiering
van een vernieuwde tonnebrëge en dat wanneer dit nog lang op zich laat wach-

ten of de dienst openbare werken het onderhoud weer wil opvatten. Deze brug
gaat nu hard achteruit en begint gevaarlijk te worden.

Van de buurilerenigíng "FoarÉt sjen" werden wij benaderd met het verzoek de
gemeente te vragen om parkeerhavens aan te leggen (met hulp overigens van deze



leden) aan de ventweg tussen Pollewei en Pollehoeve, daar hier een nijpend tekort
aan parkeerplaatsen is (Moppenbuurt telt zelf maar 4 parkeerplaatsen en op de

Pollewei zelf is een parkeerverbod). Een goed idee en het komt op de agenda bij
de bespreking met B.en W.

ln de zomer.is ook de speeltuin weer opgeverfd door bestuursleden van dorpsbe-

lang aangevuld met een viertal vrijwilligers. Deze laatsten komen de plaats opvul-
len van diegenen die hadden toegezegd te zullen komen. Dank aan diegenen die
er wel waren. Tevens ziin er een aantal nieuwe attributen geplaatst waaronder
een grote schommel. Een aantal dagen later konden de plankjes hiervan worden
weggehaald omdat het niet vertrouwd meer was. De wat oudere jeugd, die daar

overigens niets te zoeken heeft, heeft dusdanig hiermee gespeeld dat de schommel
scheef is komen te staan. Moet nu echt alles met heipalen verankerd worden?
We hopen dat men de wat jongere jeugd hier laat spelen.

Een kleine 700 mensen zijn er afgekomen op het door dorpsbelang georganiseerde

ringrijden. Het was de tweede maal dat dit in Holwerd gehouden werd en het
enige verschil was de locatie. Twee jaar terug in de v.Bongastraat en nu in de

Voorstraat. Dit laatste parcour werd als veel overzichtelijker ervaren en zal dan
ook zeker weer als actieplaats worden overwogen wanneer dit evenement over 2
iaar weer zal worden georganiseerd.

21 spannen kwamen aan de start om zich te meten in een spannende strijd, uit-
eindelijk beslist in noem het maar een barage door J.Drost uit Ferwerd. Tweede
yverd K.Kempenaar uit Anjum, derde P.de Jong, Twíjzelerheide.
De iuryleden, de heren Kesting en Reitsma oordeelden dat A.Koree uit Anjum
rnet Ulske Sietske van de Hertshoorn het schoonste geheel was.

Financieel zijn we goed uit de kosten gekomen door sponsoring van wederom de

Frieslandbank en de Holwerder Middenstandsvereniging, waarvoor onze dank. Te-
vens dank aan het publiek voor de massale opkomst en de geldelijke steun.

Uit de Leeuwarder Courant:
Een aantal h.e.a.o. studenten hebben middels een scriptie aangetoond dat winke-
len in de kleinere dorpen niet of nauwelijks duurder behoeft te zijn.
Op het friese platteland werden de prijzen vergeleken met die in de grotere stad.
t{et blaikt dat wanneer men goed de reclames van de plaatselijke winkeliers in de
gaten houdt men soms zelfs goedkoper uit kan zijn, groot winkelbedrijven moeten
tenslotte ook winst maken. Uiteraard is het zo dat bepaalde producten veel goed-

koper kunnen zijn in de supermarkt, maar men moet zich dan wel bepalen tot



deze goedkopere artikelen, en er op de fiets naar toegaan. De psychologie van
het grootwinkelbedrijf is er op gericht dat men naast de super-aanbiedingen ook
andere produkten meeneemt en het blijkt dat men dan niet naar de prifs kijkt,
onder het mom van "dat zal hier ook wel goedkoper zijn". Te vaak blijkt dit
niet zo te zijn.
Het leek ons zinvol deze scriptie eens aan te halen. Kijk eerst eens in eigen dorp
voordat u elders koopt, benzine bespaart u altijd, en...., over de service willen
we het niet eens hebben.

BEJAARDENREISTE woensdag 18 juni 1986

Eindelijk was het dan woensdag 18 juni geworden. De grote dag van het jaarlijkse

bejaarden reisje.

Het was stralend weer, dus het leek een mooie dag te worden. Om kwart over
acht vertrokken we vanaf het Bosma's plein met een bus van Veenstra, en we



I

hoorden van onze speaker, de heer Bierma, dat we vandaag de elfstedentocht
zouden rijden, niet op schaatsen maar met de bus. Dit leek ons zeer interessant
en vol goede moed reden we naar onze eerste stad: Dokkum. Van Dokkum gingen

we binnendoor over Sybrandahuis richting Birdaard en het zo beroemde Bartle-
hiem. Dan binnendoor via Lekkum naar de tweede stad: Leeuwarden. Onze zeer

vriendelijke chauffeur wist ons altijd weer precies te vertellen waar de schaatsers

langs waren gereden en hij wist het telkens zo te versieren dat we de mooiste
plekjes van de stad konden zien en ook de route van de schaatsers konden volgen.

Vanuit Leeuwarden hebben we de grote weg genomen naar de volgende stad:

Franeker, waar ook de koffiestop werd gehouden en wel in restaurant "de Doe-

len". De koffie en de zelfgebakken cake gingen er heerlijk bij ons in en we stap-

ten dan ook na een uurtje voldaan weer in de bus. We gingen naar onze vierde

stad: Harlingen. Via Harlingen binnendoor bij het lJsselmeer langs naar Piaam,

nraar dit is zo'n klein dorpje dat de bus er niet doorheen kon en gedwongen

r,rreer achteruit het dorpje moest verlaten. We moesten ook achteruit weer over
een klein bruggetje, en dat bezorgde menigeen een paar angstige momenten. Maar
plukkig hadden we een uitstekende chauffeur, die dan ook geen fouten maakte.

We gingen weer vrolijk verder tot we in het dorpje Exmorra aankwamen, waar we

een prachtig oud winkeltje en schooltje konden bezoeken. Dit was echt iets uit
grootmoeders tijd en dit werd door ons zeer gewaardeerd.

Zo langzamerhand hadden we ook al honger gekregen en dus stapten we snel

rer in en reden naar "de Groene Weide" in Bolsward, waar de tafel reeds ge-

dekt was en waar we ons de broodmaaltijd heerlijk lieten smaken.

lrilet een lekker vol gevoel namen we weer plaats in de bus en we reden via de

rnooie dorpjes Workum en Stavoren, waar we ook het beroemde "Vrouwtje van

Sfanroren" hebben gezien naar de bosrijke omgeving van Rijs. Het is daar werke-
li[!k prachtig om met de bus doorheen te rijden, men kan daar echt genieten van
t-t uirzicht en van de gezelligheid van de bossen.
rtet was mooi weer en we kregen weer zin in een kopje thee of iets fris, dus zet-

len vE koers naar Hindeloopen om iets te nuttigen in het "Kalkoentje". Sommigen
ra,ren daar een borreltje en ook werden er verscheidene grote sorbets naar binnen
gmerkt. Al met al zat de stemming er goed in daar in Hindelopen.
k helaas moesten we weer de richting van Holwerd opzoeken, want anders
knarrgr we te laat thuis, dus stapten we weer in en zetten koers naar het

trlffirtsÉ Sloten. Voor de liefhebbers was er de mogelijkheid om even de benen

= grekken en door het mooie stadje te wandelen, maar voor anderen was het
mk nnogelijk om in de bus te blijven zitten, want de bus reed om het stadje
lgen en wrchtte ons daar dan weer op.



Uw adres voor:

* ZINK- en MASTIEKWERK
* DAKBEDEKKING
* SANITAIR
ri GAS- en WATERLEIDING
* VERWARMING

INSTALLATIEBEDR!JF
Tj. de Jong voorstraat 19 - 91sl HD HoLwERD

Tel. O5197-1326

schildersbeo"tt 
H oL w E R D

Voor al uw GLAS - VERF - BEHANG en GEREEDSCHAPPEN

Moderne LINNEN-WANDBEKLEDING (vraagt stalenboek)

of
ALUMINIUM VOOBZETRAMEN

Wij regelen uw subsidie-aanvraag

VRAAGT VRIJBLIJVEND INLICHTINGEN

-l



Fanwege grut sukses en op folle fersyk spilet de

"Sneintej0nsploech"
noch ien kear foar it hiele doarp
de revu "KOMKOMMERTllD"
yn it "Sintrum" te Holwert op sneon 20 sept. j0ns om 8 oere.
De revu is skrean troch Nel Dijkema-Calsbeek.
Begelieding: A. de Vries-Stielstra.
Tagongspriis f 5,--. Bern t/m 15 jier f 3,50.

CHR. GEMENGD KOOR "LOOFT DEN HEER"

De meeste verenigingen zijn weer van start gegaan en ook de zangvereniging is

weer begonnen met de repetities.
Zo zijn we o.a. druk bezig ons voor te bereiden op het Rabo-Festivo, dat op
13 sept. in Dokkum plaatsvindt.

Momenteel telt ons koor 35 leden, maar er kunnen natuurlijk altijd meer bij,
graag zelfs, vooral mannen zijn erg welkom en dan in 't bijzonder tenor-stemmen.
Dus als u graag wilt en kunt zingen, kom dan ons koor versterken.
We repeteren 's woensdags van 7.30-9.30 uur. Belangstellenden .... dus graat TOT

: ztENS !

Het bestuur.-ïïïiI

N.C.V.B. HOLWERD - Jaarprogramma '86-87

Hier is hij dan weer, het programma voor het komende seizoen. Wanneer u het
doorleest merkt u dat er verschillende onderwerpen in staan. Het ene onderwerp
zal u meer aanspreken dan het andere. Wij vertrouwen toch op leerzame en ge-

zellige avonden, mede door uw opkomst en inbreng.

18 sept.

21 okt.

18 nov.
16 dec.
20 jan.
l7 febr.
17 mrt

Wij beginnen in Anjum. Daar zal mevr. Beukers-de Vries spreken over 'Vrouw en
Arbeid, arbeid in het licht van de Bijbel'. Na de pauze het Kurius Combo uit
Leeuwarden.
Mevr. De Haan-Schilpzand uit Nieuwegein.'Ons koningshuis en Nassau familie'met
d ia's.
Dominee Klein Onstenk, gevangenis-predikant uit Leeuwarden.
Gezamenl ijke kerstavond.
Dhr. De Vries uit Holwerd. Het reilen en zeilen in de gemeente Dongeradeel.
Jaarvergaderi ng
Het Rode Kruis met een film.
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28 apr. : Naar het'Lichtpunt'in Kollumerzwaag. Afsluitend met een koffietafel, daarna film.
Prijs f 12,50 per persoon.

Alle vergaderingen beginnen om 19.45 uur.

Ook Christenvrouwen hebben oog voor
morgen.
Daarbij weten zij
dat Christus hen bescherming biedt
en

meegaat de wereld in.
Christenvrouwen in beweging
openstaan
en ruimte krijgen
voor nu en morgen.

Het bestr.rur bestaat uit:
mevr. Aagtjes-Wiinja, 1e presidente
mevr. B. Acronius-Hoeksma, 2e presidente
mevr. G. Brander-Koopmans, secretaresse
mevr. T. Venema-v.d.Ploeg, penningmeesteresse
mevr. R.de Jong, algemeen-adjunct
mevr. J. de Walle-Swart, propegandiste
mevr, E. Beimers-Luxen, convocaties
mevr. A. van Dijk en mevr. E. Beimers-Luxen, ziekenbezoeksters

Het verenigíngsjaar loop van 1 jan. tot 31 dec. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 15
nov. te gebeuren.

*tt****

GYMNASTI EKVERENIGING'CHAR! ËTTO'

Hierbij laat het bestuur van de Gym.ver. 'Chariëtto' u weten dat de tijden van de

lessen na de vakantie zijn veranderd. Die zien er nu als volgt uít:
DINSDAGAVOND:
18.30-19.30 uur meisjes Jazz
19.30-20.30 uur recreatie groep Jazz
20.30-21.30 uur dames Jazz
Onder leiding van Jannie Jaarsma

WOENSDAGMORGEN:
9.00-10.00 uur huisvrouwen

Onder leiding van Sietske Grijpstra

WOENSDAGMI DDAG / AVOND:
14.30-15.15 uur meisjes en jongens 4 tlm 7 jaar

15.15-16.15 uur meisjes I t/m 10 jaa

16.15-17.15 uur meisjes 11 tlm 12 jaar

17.15-18.45 uur keurgroepen
18.45-19.45 uur meisjes vanaf 13 jaar

19.45-20.45 uur dames
Onder leiding van Anja van der Meer



Het bestuur heeft ook een verandering ondergaan en bestaat nu uit:
A. Jager, voorzitster
J. de Haan, penningmeesteresse

R. v. d.'Wal, secretaresse
A. v. d. Ploeg
A. Vos

tel.1645
tel. 1384
tel. 1518

tel. 1219
We zijn inmiddels weer begonnen, maar nieuwe leden zijn van harte welkom. U kunt zich
aanmelden bij de leiding of bij A. v. d. Ploeg, Voorstraat 24.

Het bestuur.
*JÈtfl+**

C.P.B. WESTDONGERADEEL - TERNAARD. Jaarprosramma '86-87

1 sept.
25 sept.
13 okt.
24 nov.
22 dec.
20 jan.

? febr.
?

'16 mrt
6 apr.

mei
juni

Rayonvergadering in Ternaard. Scheherazadas "spraakwaterval" door mevr. Raké.
Excursie naar Rabobank Dokkum van 19.30 tot 22.00 uur.
Boekbespreking door mevr. Van der Kuur-Faber - "Marijke".
Kreatieve avond door mevr. Braaksma.
Kerstavond.
Ds D.J.Klein-Onstenk, gevangenispredikant uit Leeuwarden.
Kulturele avond C.P.B,-C.B.T.B.
Excursie naar "Radio Fryslàn".
Mevr. Yetsinga, lezing over Logopedie (spraakafwiikingen).
Jaarvergaderi ng.
Fietstocht.
Reisje ? ?

****** 
Het bestuur'

HERVORMD KERKKOOR

ZING JE GRAAG? Dan ben je van harte welkom op het hervormde kerkkoor
te Holwerd. We zingen 3-stemmig! Onze repetitie-avond is op dinsdag van 7.45
tot 9.45 u. in de consistorie aan't Bosma's plein. Het staat onder leiding van de

heer T. v. d. Weide.
Het bestuur.

TOANIELFERIENING "PRO REGE" is wer oan't spyljen

Fanöf healwei oktober hoopje wy klear te wëzen mei ós "nije" stik. lt is dit jier
it by de àlderen miskien noch wol bekende stik "KAI'N".
Kaih is in stik wat in protte minsken graach nochris sien woene. lt is net in bi-
belsk stik, al docht de namme dér wol oan tinken, mar it is in spannend en yn-
heldlik heechsteand stik. lt sil àld en jong fan begjin tot ein yn'e greep hawwe.
Wy hoopie op nijjiersj0n wer És tradysjenele Ítfiering yn "it Sintrum" te hàlden.

Wy rekkenje op jimme.
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****** "Pro Rege".



1976 - 1986
Mijlpaal voor Peuterspeelzaal "Us earste begiin"

Het is alweer bijna 10 jaar geleden dat de Peuterspeelzaal "Us earste begjin" te
Holwerd officieel werd opgericht. Dat gebeurde door inschrijving in de Kamer
van Koophandel op 4 oktober 1976 door ldskia Olivier en Reinschje Sjoerdtje

Boomsma.

Al twee jaar eerder was met het opzetten van de p.s.z. (peuterspeelzaal) een be-

gin gemaakt. Het initiatief daartoe werd genomen door lttie Boersma-Olivier,

Reinie Schaap en Tietje van der Zee.

Veel kinderen hebben sindsdien op diverse plaatsen de p.s.z. bezocht. Het begon

allemaal in het oude Groene Kruis Gebouw, waar sommige kinderen niet heen

wilden omdat ze dachten dan naar dokter te gaan.

Daarna zaten we in een woonhuis Achter de Hoven. Dat was lekker groot, maar

veel te duur. Toen volgde voor korte tifd een oud huis aan de Moppenbuurt.
Tenslotte kregen we de beschikking over het pand Fonteinstraat 38, waar we nu

al ruim 6 jaar vertoeven.
Dankzij het vele werk dat in al die jaren door vrijwilligers, ouders, leidsters en

hulpleidsters is verzet, maar ook dankzij donateurs, kopers van kerststerren enz.

bestaan we al zo lang.

Momenteel bezoeken 24 peuters de 2 groepen die we hebben l2-3 jaar en 3-4
jaar). Dit aantal is gezien de ons beschikbare ruimte het maximum.
Het bewijst echter eveneens dat onze peuterspeelzaal in een behoefte voorziet
en dus zeker recht van bestaan heeft. Wíj vínden dat het een basisvoorziening is,

want een peuterspeelplaats is een plek:

- waar peuters elkaar ontmoeten en gestimuleerd worden in hun ontwik-
keling;

- waar ouders elkaar ontmoeten en over opvoeding kunnen praten;
- waar kundige leiding voor warmte en veiligheid zorgt, de ontwikkeling

van het jonge kind stimuleert, problemen vroegtijdig onderkent en

goede kontakten met de ouders onderhoudt.

Wij verwachten in de nabije toekomst een betere en ruimere lokatie te krijgen,

zodat we nög beter ons werk met de peuters kunnen voortzetten.

Maaike Bakker, voorzitster
p.s.z, "Us earste begjin".



1896. 1.986 MUZ!EKVERENIGING "CRESCENDO" 90 JAAR

ln november a.s. is het 90 jaar geleden dat in Holwerd de muziekver. "Crescendo"
werd opgericht.
Op wat nu de bovenzaal van't Amelander Veerhuis is werden de eerste stappen
gezet naar het formeren van een fanfare korps (nog steeds vinden repetities en
uitvoeringen op de bovenzaal plaats). Direkt na de oprichting zat er progressie in
Crescendo. Het ging direkt crescendo met Crescendo en steeds meer Holwerders
zochten ontspanning bij het korps. Het was niet altijd ontspanning, want soms
moest men zich vele inspanningen getroosten wanneer er weer belangrijke concour- \

sen stonden te wachten en de diverse dirigenten weer veel inzet van de leden verg-
den. Crescendo deed het goed op de concoursen en r€n bereikte zelfs de hoogste
afdeling.
Nu in 1986, het jaar waarin het korps 90 jaar heeft bestaan, gaat het nog steeds
goed met de vereniging. Muziekvereniging en drumband hebben nu samen bijna
100 leden.
Een 9O-jarig bestaan kan niet ongemerkt voorbij gaan. Daarom heeft men bij Cres.
cendo besloten om op zaterdagavond 29 november een JUBILEUMCONCERT te
geven in de sporthal "De Ynset" in Holwerd. Een ieder die belangstelling heeft is
dan van harte welkom.
O.l.v. dirigent Douwe Veenstra, die aan het begin van dit jaar de naar Haulenruijk
vertrokken Jelle de Vries opvolgde, is men al druk bezig om een zo gevarieerd
mogelijk programma ín elkaar te zetten.
Uiteraard zullen deze avond alle leden van Crescendo voor het voetlicht treden.
Zo zal de drumband - die dit jaar 30 jaar bestaat - enkele van hun succesvolle
nummers ten gehore brengen.
O.l.v. instrukteur Peter Dijkstra wist men op Hemelvaartsdag in Medemblik voor
de tweede keer de Drum Gold Cup te veroveren.
Ook zal het jeugd(B)korps o.l.v. mw. A.de Vries-Stielstra enkele nieuwe nummers
ten gehore brengen.
Nieuw, tíjdens dit conceit, zal een optreden zijn van een balletgroep die de Fryske
balletsuite van Jan de Haan zal uitvoeren, dit met begeleiding van Crescendo.
Verder zullen er solistische optredens zijn van eigen leden.
29 november belooft een leuke muzikale avond te worden in "De Ynset",

Hoewel de vereniging veel leden telt, zijn nieuwe leden altijd van harte welkom.
Zij, die voelen voor blaasmuziek, kunnen daarvoor kontakt opnemen met mw.
Alie de Vries-Stielstra, te|.1454.
Ook bij de drumband zijn enige instrumenten beschikbaar. Sytze v. d. Woude, tel.
1378 zal gaarne een ieder die belangstelling heeft voor deze prachtige band inlich-
tingen verstrekken.



DANSEN in "it Sintrum"

25 okt. : &00 uur m.m.v. "Celebraters".
13 dec. : 8.00 uur m.m.v. "de Gasbells" uit Terhorne.

SPREEKUUR

:::,"r 
Maltha: ma. t/m vr. van 8.00-10.00 uur volsens afspraak. Te|"1301. \

Dr Luyendijk, Visbuursterweg 4, Ternaard. Tel. 05198-1218.
Dr v. d. Lugt, Stationsweg 27, Ternaard. Te|.05198-1316.

Praktiik voor Fysiotherapie J. R. Moorman:

- Bloemsteeg 6 (ingang àld Pollewei), tel.2478 b.g.g. 1876.
- Spreekuur: di. en vr. van 14.0G16.00 uur.

Groene Kruis

Wijkverpleging: Zr Boersma-Olivier, tel. 1610, telefonisch bereikbaar dageliiks
tussen 12.3G13.30 uur.

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

WE E KENDDI ENSTEN huisartsen

20 sept.
27 sept.

4 okt.
11 okt.
18 okt.
25 okt.

6 dec.
13 dec.
20 dec.
Kerstd. en
Oud en
Nieuw

Dr. Luyendijk
Dr. Maltha

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

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

27 dec.: Dr. Maltha

1 nov.
8 nov.

15 nov.
22 nov.
29 nov.

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

Dr. v.d.Lugt
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